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عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

اورژانس 115 نی ریز 128 مأموریت در 
هفته گذشته انجام داد که برخی از آنها به 

شرح زیر است:
به گفته مدیر اورژانس 115 نی ریز،  ساعت 
یک  اردی بهشت،    8 پنجشنبه   18:45
واژگون  خواجه جمالی  گردنه  در  خودرو 
شد و 5 سرنشین 16 و 17 ساله آن مصدوم 

شدند.
شکستگی  جمله  از  صدماتی  دچار  آنها 
ران پا، ضربه به گردن و کمر شدند. یکی 
ازمصدومان دچار ضایعه نخاعی و از زانو به 
پایین فلج شد. اما به لطف کمک خیرین 
در جمع آوری هزینه 300 میلیونی عمل 

اورژانسی او، بهبود یافت.
»ساعت  گفت:  کچویی  محمدحسین 
یک  نیز  اردی بهشت    9 جمعه   17:20
نی ریز  پلیس راه  روبروی  دیگر  خودرو 
مصدوم  آن  سرنشین   5 و  شد  واژگون 

شدند.
ساعت 10 صبح همان روز، یک پسر 11 
ساله در روستای دهمورد که با دوستانش 
بود،  گذاشته  موتورسواری  مسابقه  
کنترلش را از دست داد و به جدول کنار 
جاده برخورد کرد و به شدت ضربه مغزی 
شد. او با حال وخیم و درجه هوشیاری 4 

به بیمارستان شهدای سالمت اعزام شد 
و تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. اما 
با توجه به وخامت حال، به مراکز درمانی 

استان اعزام شد.«
وی همچنین از مرگ دلخراش سه عضو 
با  تریلر  تصادف  حادثه  در  خانواده  یک 

موتورسیکلت خبر داد.
کچویی عنوان داشت: »بر اثر برخورد یک 
تریلر با موتورسیکلت در 5 کیلومتری آباده 
طشک، سه عضو یک خانواده کشته شدند. 
 11 یکشنبه   20:25 ساعت  حادثه  این 
اردی بهشت ماه در جاده حوالی روستای 
ده زیر اتفاق افتاد که بر اثر آن، سه سرنشین 

موتورسیکلت در دم جان باختند.
راکب  ساله   60 »مرد  افزود:  وی 
و  ساله اش   14 دختر  موتورسیکلت، 
یک پسربچه 3 ساله که نوه اش بود، جان 

باختگان این حادثه دلخراش بودند.«
مدیر اورژانس نی ریز گفت:  »سه ساعت 
بعد، بر اثر تصادف پژو پارس و تریلر در 
گردنه جدید نی ریز - استهبان، یک زن و 
مرد 39 و 40 ساله افغانی سرنشین خودرو 
دچار صدمات متعدد شدند و به بیمارستان 

انتقال یافتند.«
به دنبال این حادثه، آتش نشانی نی ریز در 
محل حاضر شد و با توجه به تاریکی شب 

آتش نشانان  خودروها،  برخورد  خطر  و 
نسبت به ایمن سازی محل و کنترل عبور 
و مرور جهت جلوگیری از حوادث بعدی، 

اقدامات الزم را انجام دادند.
بامداد   2:15 »ساعت  کرد:  اضافه  وی 
همان روز در ده کیلومتری محور نی ریز - 
سیرجان )بعد از پلیس راه(، یک تریلر در 
گردنه الی رز واژگون شد و دو سرنشین 31 
و 26 ساله آن دچار ضربه به سر و دست 
سالمت  شهدای  بیمارستان  به  و  شدند 

انتقال یافتند.«
این حادثه، تیم عملیاتی مستقر  در پی 
در پایگاه بین شهری حسن آباد جمعیت 
هالل احمر شهرستان نی ریز به محل حادثه 
اعزام شد و ضمن ارزیابی و تثبیت صحنه 
و تریلر، اقدام به رهاسازی و تحویل دو 
مصدوم حادثه به آمبوالنس اورژانس 115 

نمود.
ساعت 12:30 دوشنبه 12  اردی بهشت، 
یک نوجوان 15 ساله راکب موتورسیکلت 
در بولوار شهید زردشت به یک خودروی 
پراید که از خیابان صدوقی قصد ورود به 
کوچه کنار بانک ملت سجادیه را داشت 
برخورد کرد و دچار صدمات متعدد شد. 
بیمارستان  به  آمبوالنس  توسط  وی 

شهدای سالمت انتقال یافت.

فرمانده انتظامی استان از کشف 570 کیلو 
مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از سه 

خودرو در شهرستان نی ریز خبر داد.
داشت:  اظهار  حبیبی  رهام بخش  سردار 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران 
عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  نی  ریز 
به  منتهی  فرعی  و  خاکی  محورهای  در 
پژو 405  سواری  یک  به  این شهرستان، 
مشکوک شدند و دستور ایست دادند که 

راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، 
راننده به سمت باغها متواری شد و با توجه به 
تاریکی هوا و موقعیت جغرافیایی منطقه، با 

به جا گذاشتن خودرو فرار کرد.
بیان  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
این که در بازرسی از این خودرو 375 کیلو 
تریاک کشف شد، تصریح کرد: تالش برای 
دستگیری قاچاقچی متواری با جدیت ادامه 

دارد.
وی همچنین از کشف 149 کیلو تریاک در 

عملیاتی دیگر خبر داد.

راستای  در  داشت:  اظهار  حبیبی  سردار 
اقدامات مبارزه ای با عناصر اصلی قاچاق مواد 
مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
نی ریز حین کنترل خودروهای عبوری در 
محور سیرجان- نی ریز به یک سواری پیکان 
صادر  را  ایست  دستور  و  شدند  مشکوک 

کردند که راننده اقدام به فرار کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و 
گریز، مأموران انتظامی موفق شدند خودرو 

را توقیف و راننده را دستگیر کنند.
اشاره  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
به این که در بازرسی از این خودرو 149 
کیلو تریاک کشف شد، تصریح کرد: راننده 
قاچاقچی پس از سیر مراحل قانونی روانه 

زندان شد.
شهرستان  انتظامی  فرمانده  همچنین 
این  مأموران  تالش  با  گفت:  بختگان 
فرماندهی، یک قاچاقچی با نزدیک به 46 

کیلوگرم تریاک دستگیر و روانه دادسرا شد.
سرهنگ احمد رحمانی در تشریح این خبر 
انتظامی شهرستان  بیان داشت: مأموران 

محورهای  در  گشتزنی  حین  بختگان 
پارس  پژو  خودرو  یک  به  مواصالتی، 
را صادر  ایست  و دستور  مشکوک شدند 
کردند که راننده بدون توجه اقدام به فرار 

کرد.
وی افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و 
با  شدند  موفق  انتظامی  مأموران  گریز، 
اقدامات فنی و تخصصی خودرو را توقیف و 

راننده را نیز دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بختگان با اشاره 
به این که در بازرسی از این خودرو 45 کیلو 
و 900 گرم تریاک کشف شد، تصریح کرد: 
راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا 

شد.
سرهنگ رحمانی گفت: پلیس با به  کارگیری 
تمام توان عملیاتی و انتظامی خود، در تأمین 
نظم و امنیت شهروندان تالش می کند و 
مردم نیز ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی 
موارد  هرگونه  جرائم،  از  پیشگیری  در 
مشکوک را از طریق تلفن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

128 مأموریت اورژانس در یک هفته

دست کم 3 کشته و 33 
مصدوم در حوادث ترافیکی

570 کیلو تریاک به مقصد نرسید 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به آغاز 
کرونا  واکسیناسیون  جدید  مرحله 
کرونا،  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر 
دریافت  از  مرحله  این  اولویتهای 

واکسن را اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
با  حسینی  سیدوحید  دکتر  شیراز، 
اولویت  دارای  گروه های  از  دعوت 
دریافت مرحله جدید واکسن افزود: 
کاهش نسبی آمارهای کنونی کرونا 
در جامعه، حاصل گسترش پوشش 
واکسیناسیون در استان است و اقدام 
به موقع در زمینه افزایش ایمنی در 
برابر کرونا با دریافت واکسن، موجب 
می شود در برابر پیامدهای منفی این 

بیماری ایمن بمانیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 
اعالم آمادگی زیرساختهای موردنیاز 
برای آغاز مرحله جدید واکسیناسیون 

کرونا در استان با توجه به مصوبه ستاد 
اولویت  دارای  گروه های  کرونا،  ملی 
را  واکسن  جدید  دز  دریافت  برای 
شامل افراد گروه سنی باالی هفتاد 
سال، افراد دارای نقص سیستم ایمنی 
از قبیل بیماران مبتال به هموفیلی، 
عضو،  پیوند  بیماران  تاالسمی، 
مبتالیان  مثبت،   HIV به  مبتالیان 
به MS، مبتالیان به سرطان، بیماران 
مصرف کنندگان  دیالیز،  نیازمند 
سیستم  تضعیف کننده  داروهای 
سالمت  نظام  کارکنان  و  ایمنی 
برشمرد که تمامی این گروه ها الزم 
سوم  دز  دریافت  از  ماه  چهار  است 

واکسن آنها گذشته باشد.
او ادامه داد: تا کنون 94 درصد افراد 
باالی 12سال دز نخست واکسن، 88 
درصد افراد باالی 12سال دز دوم و 
49 درصد افراد باالی 18 سال استان 
نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.

کنترل نکردن خودرو پراید در سر پیچ 
تند بولوار سرداران، دوباره حادثه ساز 

شد.
به گفته مدیر اورژانس 115 شهرستان 
نی ریز، این حادثه ساعت 7:46 شنبه 
انتهایی  10 اردی بهشت در سر پیچ 

کوثر(  تاالر  )روبروی  بولوار سرداران 
رخ داد. محمدحسین کچویی گفت: 
»در این حادثه، راننده زن 35 ساله 
پراید دچار ضربه به کمر شد و توسط 
شهدای  بیمارستان  به  آمبوالنس 

سالمت انتقال یافت.«

خوشبختانه در روز چهارشنبه گذشته، 
مورد جدید فوتی کووید19 در فارس 
جان  مجموع  چند  هر  نشد؛  ثبت 
از  استان  از کووید19  ناشی  باختگان 
ابتدای شیوع بیماری تاکنون، 8 هزار و 

35 نفر است.
این رقم در شهرستان نی ریز 120 نفر و 

در شهرستان بختگان 27 نفر است.
بر پایه اطالعات ما از منابع بیمارستانی، 
هم اکنون 5 بیمار مشکوک به کرونا در 

بیمارستان بستری هستند.

 64840( درصد   94 حدود  تاکنون 
دوز( جامعه هدف باالی 12 سال در 
شهرستان نی ریز، واکسن دوز اول و 86 
درصد )59300 دوز( واکسن دوز دوم را 

تزریق کرده اند.
نیز واکسن  نفر )45 درصد(   27759

دوز سوم را تزریق کرده اند. 
تا  از کودکان 5  همچنین 1895 نفر 
این  درصد   19( شهرستان  سال   12
دریافت  را  کرونا  واکسن  جمعیت(، 

کرده اند.

بنا بر مصوبه شورای ترافیک، کوچه 
جنب بانک ملت از سمت خیابان قدس 

یک طرفه شده است.
در نتیجه ورود به خیابان قدس از این 

کوچه )از کنار مدرسه تربیت سابق( 
ممنوع است و خودروهایی که به تابلو 
جریمه  نکنند،  توجه  ممنوع  عبور 

می شوند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از 
فوت محمد کرمی راد مشاور مدیرکل 
فناوری  و  علمی  معاونت  حقوقی 
حادثه  یک  در  جمهوری  ریاست 

دلخراش رانندگی خبر داد.
حادثه  این  درباره  خالدی  مجتبی 
گفت: ساعت 16:54 عصر شنبه دهم 
خودروی  دو  برخورد  اردی بهشت، 
سواری سمند و پراید در جاده هرات 
به سمت یزد، 2 فوتی و 2مصدوم برجا 

گذاشت.
سازمان  عمومی  روابط  سرپرست 
حادثه  این  در  گفت:  کشور  اورژانس 
محمد کرمی راد مشاور حقوقی معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور که 43 
به  دوساله اش،  فرزند  و  داشت  سال 
دلیل شدت آسیب فوت کردند و دو 
مصدوم دیگر، توسط اورژانس دانشگاه 

علوم پزشکی یزد منتقل شدند.

یکی از مصدومان، همسر مرحوم کرمی 
راد است که هم اکنون در کما به سر 
می برد و دیگر مصدوم حادثه که راننده 
خودروی پراید طرف مقابل است، دچار 

شکستگی دست و پا شده است.
جنازه  تشییع  مراسم  است  نوشتنی 
نی ریزی  همشهریان  از  که  ایشان 
اهل روستای غدیرگه و فرزند شهید 
 12 دوشنبه  می باشند،  کرمی  ببراز 
اردی بهشت در گلزار شهدای روستای 

غدیرگه برگزار شد.
وی دانش آموخته علوم سیاسی بود که 
مدت 12 سال در دفتر امور حقوقی و 
مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست 
و  داشت  مستمر  فعالیتی  جمهوری، 

خدماتی شایسته ارائه داد.
هفته نامه نی ریزان فارس، این مصیبت 
تسلیت  ایشان  محترم  خانواده  به  را 

عرض می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز اعالم کرد:

آغاز مرحله جدید 

واکسیناسیون کرونا در فارس 

با اولویت گروه های در معرض خطر

محمد کرمی راد مشاور معاون 

علمی ریاست جمهوری درگذشت

کوچه جنب بانک ملت 
یک طرفه است

پیچ سرداران دوباره 
حادثه ساز شد

مرگ ناشی از کرونا در 
فارس صفر شد
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بانکها - امور مالیاتی
اگر  چیست؟  نداریم  درآمد  که  ما  تکلیف 
تراکنش نداشته باشیم، بانک ایراد می گیرد 
و اگر کارت بکشیم، دارایی مالیات می گیرد. 

راهکار ما چیست؟

پاسخ امور مالیاتی:
با سالم، مؤدیان محترم نگران نباشند. سازمان 
مالیاتی از افراد کم درآمد با درآمد کمتر از 36 
میلیون به شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای 
سال 1400 به بعد مالیات مطالبه نمی نماید. 
بنابراین داشتن پوز و کارتخوان الزامًا به خودی 
بر  مازاد  درآمد  بنابراین  ندارد.  مالیات  خود 
36 میلیون در سال، مشمول مالیات می باشد 
که این مبلغ معافیت هم با توجه به ماده 84 
قانون مالیاتی، بر اساس قانون بودجه سنواتی 
مشخص می شود که احتمال افزایش معافیت 

برای سالهای بعد هم می رود.
لذا ضمن تشکر، از شما عزیز تقاضا می شود 
برای  مالیاتی،  اظهارنامه  تسلیم  مورد  در  تا 
مؤدیان بر اساس ماده 100 قانون مالیاتهای 
مستقیم جهت استفاده از معافیت پایه موضوع 
اطالع رسانی  فوق الذکر  قانون   101 ماده 

فرمایید.
-----------//-----------

شهرداری نی ریز - جهاد 
کشاورزی

قدیم  دانشگاه  سمت  از  کشمشی  کوچه باغ 
به سمت جاده ترانزیتی منتهی به سه راهی 
تل مهتابی، با وجود این که مسیر تردد بسیاری 
از اهالی تل مهتابی و دیگر کشاورزان آن منطقه 
وضعیت  بارانی  مواقع  در  متأسفانه  است، 
نامناسبی دارد و با وجود دارا بودن چندین 
واحد مسکونی فعال که به شهرداری مراجعه و 
مکاتبه نموده اند، آنها در جواب عنوان کرده اند 
که جزو محدوده شهر نیست و برای هر ساخت 
و ساز جزیی دیواری، سریع ممانعت به وجود 
می آورند. خواهشمند است مشکل ما را حل 

کنید.

پاسخ شهرداری نی ریز:
منطقه یاد شده خارج از محدوده شهر و در 
حریم شهر واقع است. جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیر مجاز از وظایف شهرداری است 
و احداث و مرمت راه بین مزارع و باغات در 
حیطه وظایف شهرداریها نیست. به رغم موارد 
توسط  نوبت  چندین  در  مذکور  معبر  فوق، 
شده  تسطیح  و  زیرسازی  نی ریز  شهرداری 

است.

پاسخ جهاد کشاورزی:
شهر  هر  حاکم،  قوانین  اساس  بر  سالم،  با 
دارای یک محدوده  خدماتی بوده و در این 
محدوده نظارت و کنترل و خدمت رسانی بر 
عهده شهرداری است. این که بیان می دارند 
ساختمانهای فعال آنجا است، باید دید از چه 
است؟  شده  گرفته  ساخت  مجوز  مرجعی 
و چنانچه خارج از محدوده شهر باشد، حریم 
با  اراضی  وجود  صورت  در  و  شده  شناخته 
نقطه حریم شهر، هر  در  کاربری کشاورزی 
بنا،  ساز  و  ساخت  خصوص  در  اقدام  گونه 
ایجاد راه و... باید از طریق جهادکشاورزی و 
کمیسیونهای مربوطه اخذ مجوز شود. در غیر 
این صورت، مستحدثات ایجاد شده غیرمجاز 
تلقی و برابر قانون با آن برخورد می گردد. لذا 
با مراجعه به جهاد  شهروند گرامی می تواند 
نقطه  نماید  مشخص  شهرستان،  کشاورزی 
مورد درخواست در چه وضعیتی از اراضی واقع 
شده است تا بتوان رسیدگی قانونی به عمل 

آورد.
-----------//-----------

شهرداری نی ریز
1- گوراب واقع در فاز 2 شهرک شهید رجایی 
و باهنر، خیابان غربی، حد فاصل خیابان تا 
نخاله های  ریختن  برای  محلی  به  گوراب، 
ساختمانی، زباله و برداشتن شن تبدیل شده 

است. حتی یک تابلو هشدار در این مکان نصب 
نشده و کسی نظارت ندارد. با این روند که پیش 
می رود، اینجا تبدیل به یگ گودال بزرگ مثل 
آنچه روبروی سپاه ایجاد شده، می شود. لطفًا 

رسیدگی کنید.
2- اگر قرار باشد که زوائد دیداری، سد معبر 
و.... رفع شود، باید در همه خیابان های شهر 
از جمله در چهار راه قائم و بسیج اجرا شود؛ نه 
فقط در خیابان های اصلی. از سه راه گلستان 
تا انتهای خیابان امام خمینی که به پیرمراد 
ختم می شود، اگر توانستید یک مورد از زوائد را 
حذف کنید؛ کاًل پیاده رو جزئی از ملک شخصی 
و مغازه کاسبها شده و تا حاال هیچ قانونی هم 
نتوانسته جلوی این ناهنجاری را بگیرد. لطفًا 
شهرداری برای اجرای این قانون در نی ریز، از 

همین منطقه شروع کند.
امام خمینی  جامع  مسجد  پشت  پارک   -3
درختان  با  بویژه  است؛  باصفا  و  زیبا  بسیار 
قدیمی و زیبا و امکانات ورزشی که شهرداری 
زحمت آن را کشیده است. اما متأسفانه تنها 
یک چراغ درآن روشن است و سراسر پارک 
شبها تاریک است و المپها سوخته است. اگر 
ممکن است منعکس کنید، بلکه روشنایی آن 

تأمین شود.

پاسخ شهرداری نی ریز:
1- ضمن عرض سالم  خدمت منتقد گرامی، 
به اطالع می رساند مالکیت اراضی مورد اشاره 
متعلق به اداره راه و شهرسازی بوده و به تبع 
آن، مسئولیت محافظت و هرگونه عملیات اعم 
از مخلوط برداری، دخل و تصرف و... با اداره 
مذکور می باشد. الزم به ذکر است شهرداری 
محالتی  شهید  بولوار  انتهای  در  را  مکانی 
و  نخاله ها  تخلیه  جهت  کشتارگاه  روبه روی 
مصالح مازاد ساختمانی اختصاص داده است 
می دهد.تخلیه  پوشش  هفتگی  صورت  به  و 
ساختمانی  پسماندهای  و  نخاله  هرگونه 
در  مخصوصًا  شهر،  محدوده  و  مجاورت  در 
معابر عمومی ممنوع بوده و مطابق ماده 20 
تخلیه  خودروهای  پسماند،  مدیریت  قانون 
مجازاتهای  اعمال  بر  عالوه  پسماند  کننده 
مالی پیش بینی شده مطابق مقررات، به یک 
تا ده هفته توقیف نیز محکوم خواهند شد. از 
شهروندان محترم تقاضا می گردد در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف، شماره پالک خودرو 
را به شماره تلفن 137 گزارش دهند یا سایر 
مستندات را به حوزه معاونت خدمات شهری 
ارائه  قانونی  پیگرد  جهت  نی ریز  شهرداری 

نمایند.
2- با سالم، ضمن عرض سالم خدمت منتقد 
تخلفات  گشت  می رساند  اطالع  به  گرامی، 
حال  در  دائمی  صورت  به  نی ریز  شهرداری 
اعمال قانون و جمع آوری سد معبر در سراسر 
گشت،  تمرکز  دلیل  و  می باشد  نی ریز  شهر 
تخلفات و تشدید کنترل سد معبر و... در مرکز 
و بازار اصلی شهر، تردد باالی شهروندان گرامی 

در پیاده روهای مذکور است.
برنامه  گرامی،  شهروند  خدمت  سالم  با   -3
قرار  کار  دستور  در  مذکور  پارک  روشنایی 
گرفته و ان شاءا... در اولین فرصت ممکن رفع 

اشکال خواهد شد.
-----------//-----------

فرمانداری - تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

از جناب فرماندار سؤال شود چرا آپارتمانهای 
مسکن فرهنگیان تعاونی پنج یاس و شش، بعد 
از گذشت 16 سال هنوز تمام نشده و تحویل 
معلمان نداده اند؟ در صورتی که همه مبلغ پول 

واریز شده است !

پاسخ مشترک فرمانداری و  اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی:

با سالم، احترامًا در پاسخ به سؤال مطرح شده 
توسط شهروند محترم، به اطالع می رساند که 
طی بررسی به عمل آمده، تاکنون تعداد 25 نفر 
از اعضاء سهم آورده خود را تکمیل ننموده اند. 
ضمن این که پروژه فعال بوده و در مرحله 
تأیید گازکشی می باشد. در صورتی که کلیه 
اعضاء نسبت به پرداخت سهم آورده و تکمیل 
زمان  کوتاه ترین  در  نمایند،  اقدام  موجودی 
ممکن و پس از نصب انشعابات آب و برق و گاز، 

کلیه واحدها به اعضاء تحویل خواهد شد .

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

پست
یک بسته پستی را 5  اردی بهشت از شیراز 
برایمان پست پیشتاز کرده اند و 3 روز بعد به 
نی ریز رسیده. دلیل این که امروز یازدهم است و 

بسته هنوز به دستمان نرسیده چیست؟
وقتی به اداره پست مراجعه می کنیم، می گویند 
از طریق سامانه پیگیری کنید. وقتی از طریق 
سامانه پیگیری می کنیم و می گوییم به نی ریز 
رسیده است، پاسخ می دهند مأمور پست بعد 
از ظهر می آورد دِر خانه تان؛ ولی هیچ کس هم 
بسته را به خانه نمی آورد. مگر یک بسته کوچک 

از شیراز به نی ریز چند روز باید در مسیر باشد؟
-----------//-----------

مجتمع فوالد غدیر نی ریز
چرا شرط سنی برای ثبت نام در آزمون را بدون 
معدود  تنها  و  کرده اید  حذف  اطالع رسانی 
افرادی در مجتمع فوالد متوجه این مسئله 
در روز آخر ثبت نام شدند؟ در ضمن وقتی 
برای یک کد شغلی مدارک تحصیلی مرتبط 
ثبت نام نمی کنند، شما نباید از افرادی که با 
کرده اند  ثبت نام  به  اقدام  دیگر  رشته های 
انتخاب کنید و در واقع باید با باز کردن دیگر 
رشته ها، برای آن کد شغلی آزمون را تکرار 

کنید.
-----------//-----------

مسئوالن مربوط
معضل  انجیرکاران،  امروز  مشکالت  از  یکی 
بزرگ آب است که ماشین داران با التماس و 
خواهش زیاد یک راه آب می آورند و دو - سه 
برابر هم حساب می کنند. در صورتی که در 
انجیرکاران  مخصوص  چاه  سه  دو  استهبان 
هست و فقط یک کرایه در حد نصف نی ریز 
می پردازند. اما در شهر ما از همین دو تلمبه 
هم یکی را به شهرک صنعتی فروخته و برای 
فدا  را  انجیرکار  هزاران  نفر،   200 اشتغال 
کرده اند. دوستان با این وضعیت بارندگی و این 
روند توزیع آب، فاتحه همه زحمات انجیرکاران 

خوانده است. تا دیر نشده باید فکری کرد.
-----------//-----------

نی ریزان فارس
1- با سالم، در خصوص مطلبی که در مورد 
عملکرد شوراها و جلساتی که این افراد با مردم 
محالت مختلف برگزار کرده اند، شما خودتان 
به عنوان یک رسانه تا چه اندازه صحبتهایی را 
که مردم در این جلسات با این افراد داشته اند، به 
درستی منعکس کرده اید؟ بنده خودم در یکی 
از همین جلسات حضور داشتم. متأسفانه من و 
اهالی محل شاهد بودیم مواردی را که اهالی 
در این جلسه مطرح کردند، در هفته نامه شما 
کامل چاپ نشد که شاید آن هم دلیلی داشته 

است.
در  سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 
گزارش نویسی محورهای اصلی موضوع آورده 
می شود. اگر قرار باشد جمله به جمله کسانی 
که صحبت می کنند در گزارش آورده شود، باید 
چند صفحه را به آن اختصاص داد که نه موافق 
اصول گزارش نویسی است، نه خواننده تمایلی 
به مطالعه گزارشات طوالنی دارد و نه ضرورتی 
از  اطالع رسانی  اصلی  هدف  و  دارد. چکیده 
یک جلسه، طرح محورهای اصلی است که در 
همه نشست های شورا و موارد مشابه رعایت 

می شود.
2- با سالم و تشکر از اطالع رسانی به موقع 
جهت  که  این  به  توجه  با  فارس،  نی ریزان 
معادن  واگذاری  بخصوص جهت  مجوزهایی 
سنگ، اختیارات مسئوالن شهرستانی محدود 
است و نگرانی عمومی در واگذاریها وجود دارد، 
لطف کنید جهت تنویر افکار عمومی، گزارشی 

تهیه کنید.
اقدام  سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 

خواهد شد.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که در این 

شماره به سؤاالت و انتقادات مردمی 

پاسخ نداده اند:
- پست

- مجتمع فوالد غدیر نی ریز

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

63840665012331953190500 شوال18 اردیبهشتیک شنبه
73740565012341953190500 شوال19 اردیبهشتدوشنبه
83640565012351954190500 شوال20 اردیبهشتسه شنبه

93540465012351955190500 شوال21 اردیبهشتچهار شنبه 
103440364912361955190500 شوال22 اردیبهشتپنج شنبه
113440364912361956190500 شوال23 اردیبهشتجمعه 
123340264912371957190400 شوال24 اردیبهشتشنبه

شرکت سیمان سفید نی ریز در نظر دارد یک باب 

مغازه با کاربری تجاری واقع در شیراز بلوار فرهنگ 

شهر ایستگاه 14 پالک 216 شماره پالک ثبتی 206 

به مساحت مفید 16 متر مربع به عالوه 9 متر مربع 

بالکن را به شرح اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی 

به صورت رهن و اجاره به مدت یک سال شمسی 

واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 

به سایت www.neyrizcement.com یا امور بازرگانی 

شرکت در محل کارخانه مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری دو 

شنبه مورخ 1401/02/26 می باشد.

گردیده  درج  مزایده  اسناد  در  شرایط  سایر   

با  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  به  و  است 

تماس   296 یا   237 8-53830006-071داخلی 

حاصل فرمایید.

اموربازرگانیشرکتسیمانسفیدنیریز

آگهی مزایده  شرکت سیمان سفید نی ریز
)01-1401 / م. ز نوبت دوم(

4/37192د

شــرکت ســیمان ســفید نی ریــز در نظــر دارد انجــام خدمــات 
زیــر را از طریــق مناقصــه بــه مــدت یکســال بــه پیمانــکاران 
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از افــراد حقوقــی دارای 
تأییــد صالحیــت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دعــوت 

ــد.   ــه عمــل می آی ب
ضمنــًا متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
بــه ســایت www.neyrizcement.com یــا امــور بازرگانــی 

شــرکت در محــل کارخانــه مراجعــه نماینــد.

۱- اجاره  9 دستگاه مینی بوس
2-بارگیری سیمان تولیدی کارخانه

3-تأمین نیروی انسانی 
4-نظافت محوطه کارخانه 

نســوز،  مــواد  تخلیــه  و  کاری)تخریــب  نســوز  عملیــات   -5

داربســت بندی و قالب بنــدی، مــالت کشــی، آجــر چینــی و 
کارخانــه(  پخــت  دپارتمــان  بتن ریــزی 

متقاضیــان  مینی بــوس  دســتگاه   9 اجــاره  خصــوص  در 
می باشــند. مناقصــه  در  شــرکت  بــه  مجــاز  نیــز  حقیقــی 

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر پایان وقت اداری روز 
دوشنبه 1401/02/26 می باشد.

ــده اســت و در  ســایر شــرایط در اســناد مناقصــه درج گردی
بــا شــماره تلفن هــای  بــه اطالعــات بیشــتر  نیــاز  صــورت 
8-5383000۶-0۷۱ داخلی هــای 23۷ و 29۶ تمــاس حاصــل 

فرماییــد.

اموربازرگانیشرکتسیمانسفیدنیریز

آگهی مناقصه  شرکت سیمان سفید نی ریز
)02-1401 / م. ن نوبت دوم(

4/37571

با توجه به این که مجمع عمومی مورخ 1401/02/15 به حد نصاب 

نرسیده و برگزار نگردیده است بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم این 

شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( که 

رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 به آدرس سالن 

رسانند  بهم  می گردد حضور  برگزار  آغا  شهدای روستای چاه سوار 
الزم به ذکر است با توجه به برگزاری جلسه برای نوبت دوم با هر تعداد 

سهامداری که درجلسه حضور یابند جلسه رسمی می باشد کاندیدای 

با   1401/03/07 اداری مورخ  پایان وقت  تا  بازرسی حداکثر می توانند 

مراجعه به دفتر شرکت ثبت نام نموده و رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: 
کپی آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی، کارت پایان خدمت، تمامی 

صفحات شناسنامه، یک قطعه عکس 3 در 4، استعالم بانکی مبنی بر 

عدم چک برگشتی و اقساط معوق.

چنانچه عضوی نتواند در جلسه حضور یابد به احدی از سهامداران وکالت 

داده که در جلسه حضور یابد.

تذکر: افرادی که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در 
معامالت دولتی می باشند امکان ثبت نام ندارند. 

دستور جلسه: 

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل

2- قرائت گزراش بازرسین شرکت 

3-بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1400

4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرسین شرکت برای مدت یک  سال

هیئت مدیره شرکت متحده چاه سوار آغا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی)نوبت دوم(
شرکت متحده چاه سوار آغا)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 139 

و شناسه ملی 10860452103 محل ثبت آباده طشک
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چون آقای اســماعیل مبارکی 
فرزندحســن  بــه وکالــت از 
طــرف آقای رضــا دیمــه کار 
فرزنــد عبدالحســین و خانم 

مهنازکار خــواه فرزند جلیل طبق وکالــت نامه های 
85869-1400/1/31 و دفتــر خانــه 23 نی ریــز 
44007-1401/01/31 دفترخانــه 67 اســتهبان  
با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفتر خانه اسناد 
رسمی شــماره 23  نی ریز تنظیم گردیده است مدعی 
هســتند که تعداددو برگ ســند مالکیت مربوط به 
ششــدانگ  یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه اول 
به مســاحت 116.49 مترمربع  تحت پالک 2461.5  
واقــع در نی ریز بخش 22 فــارس کــه  در  ذیل ثبت 

دفتــر الکترونیکــی 140020311005000210و 
140020311005000211بــه نام موکل ایشــان 
آقای رضا دیمــه کار و مهنــاز کارخواه ثبت و ســند 
کاداســتری190453ج99 و 190454ج99 صادر 
و تسلیم گردیده اســت و به موجب سند رهنی شماره 
85432-1399/11/12 دفتر 23 نی ریز درقبال مبلغ 
3.813.757.652 ریال مدت 120 ماه در رهن بانک 
مسکن شعبه نی ریز می باشــد به علت جابجایی منزل 
مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور سندالمثنی 
نموده است. مراتب طبق دســتور ماده 120 اصالحی 

آیین نامــه قانون ثبــت آگهی 
می شــود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای کرده 
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخ انتشار: 1401/02/18 

محسن زواران حسینی - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک نی ریز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز

خ 1401/02/12
- مور

ش 202

37373


