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بیمارستان شهدای سالمت
کلینیک  نوبت دهی  پست  در  لطفًا 
درمانگاه بیمارستان ذکر کنید نوبت برای 
همان روز نیست و شاید تا دو ماه دیگر هم 
نوبت ویزیت نشود. چرا نی ریز با همه جا 
فرق دارد؟ هر جایی درمانگاه دارد، برای 
همان روز نوبت می دهند و همان روز هم 
ویزیت انجام می شود. چرا نی ریز این گونه 

نیست؟ 
کلینیک  برنامه  می شد  کاش  ضمنًا 

پزشکان را در روزنامه هم چاپ کنید.

پاسخ بیمارستان شهدای سالمت:
بعضی  برای  نوبت  احترام،  و  سالم  با 
تأخیر است و همه جا  با  از تخصص ها 
همین طور است. برای بعضی تخصص ها 
هم همان روز نوبت داده می شود. جهت 
اطالع رسانی در روزنامه هم ان شاءا... اقدام 

خواهد شد.
-----------//-----------

اوقاف و امور خیریه
گفته می شود قیمت آب قنات آبادزردشت 
قرار است چند برابر شود. آیا این مسئله 

درست است؟

پاسخ اوقاف و امور خیریه:
با سالم، در مورد آب قنات آباد زردشت 
به استحضار می رساند که پایٔه مزایده بر 
مبنای یکصد و سی هزار تومان توسط 
دو نفر کارشناس خبره محلی در سهم 
موقوفات تعیین و مزایده برابر ماده 11 
و 14 آیین نامه قانون اوقاف برگزار و تا 
تاریخ ششم آذرماه 1401 مهلت شرکت 
جلسه  زمان  تا  که  می باشد  مزایده  در 
کمیسیون در تاریخ هفتم آذرماه 1401 
مزایده  کمیسیون  اعضای  توسط  که 
هیچ  شد،  خواهد  باز  ارسالی  پاکتهای 

اطالعی ندارد.
-----------//-----------

اوقاف و امور خیریه - 

شهرداری نی ریز
نامه زیر توسط جمعی از اهالی به دفتر 

نشریه ارسال شده لطفا بررسی فرمایید:
که  می رساند  استحضار  به  »باسالم، 
و  محترم  خانواده های  از  تعدادی 
مورخه  نامه  طی  اهالی  و  شهدا  معزز 
شهر  محترم  شورای  از   1397/7/29
محترم  شهردار  فرغت  آقای  جناب  و 
تقاضای ساماندهی و رسیدگی به وضع بد 
قبرستان ذی روح را که سه نفر از شهدای 
واالمقام اوایل انقالب در آن دفن شده اند 
پیشنهاد  به  عنایت  با  نتیجه  و  نموده 
 819 شماره  نامه  طی  شهردار  جناب 
تخصیص  اعالم  و   1398/3/18 مورخه 
بودجه به مبلغ 50 میلیون تومان جهت 
طریق  از  مذکور  آرامستان  ساماندهی 
پارکینگ  تملک  اعتبار  ردیف  از  کسر 
فتح المبین و اختصاص اعتبار در شماره 
4436 ردیفهای عمرانی بودجه سال 98 
با موافقت کلیه اعضای محترم شورا اتخاذ 
تصمیم و در بند چهار صورتجلسه شورا، 
منعکس و جناب آقای شهردار با عزمی 
راسخ و مصمم به اجرای مصوبه شورا که 
خواسته خود و متقاضیان بوده، گردیدند. 
اما متأسفانه با تغییر ریاست شورا تاکنون 
مصوبه مذکور به مرحله اجرا در نیامده 
است؛ به استحضار می رساند که حدود 20 
سال قبل به همراهی آقای سید عالالدین 
فقیه با مالک زمین یاد شده تماس گرفته 
شد که اظهار نمودند زمین مورد بحث 
تحت عنوان وقف در اختیار اداره اوقاف 
و غیره قرار نگرفته و برای دفن اموات 
اهالی انتخاب شده است که این موضوع 

مورد تأیید آقای شبان رئیس اسبق اداره 
اوقاف می باشد. لذا از ایشان خواسته شد 
که نسبت به ساماندهی آن اقدام فرمایند. 
اظهار نمودند که چون زمین مورد بحث به 
عنوان وقف در اختیار این اداره نمی باشد، 
هرگونه هزینه جهت آن توسط این اداره 
جنبه قانونی ندارد. بنابراین با این وصف 
به  نسبت  می بایست  که  سازمانی  تنها 
ساماندهی قبرستان ذی روح اقدام نماید، 
شهرداری خواهد بود. امید است اعضای 
خصوص  به  شهرستان  و  شهر  محترم 
آقای  جناب  و  فرماندار  آقای  جناب 
طهماسبی نماینده محترم مجلس شورای 
اسالمی با پیگیری خواسته متقاضیان و به 
منظور تکریم از شهدای واالمقام و خانواده 
شهردار  فرغت  آقای  جناب  آنها،  معزز 
محترم را وادار به اجرای وظیفه قانونی 
خود نسبت به ساماندهی آرامستان مورد 
بحث که خود یکی از متقاضیان آن بوده 

است، فرمایند.« 

پاسخ اوقاف و امور خیریه:
با  قبرستان ذی روح،  با سالم، در مورد 
توجه به این که درچند موقعیت مکانی 
قرار گرفته است و با عنایت به پیام ارسالی 
بر  محترم  شهردار  که  اعالمی  متن  و 
اساس نامه اهالی که در قبرستان ذی روح 
سه نفر از شهدای واال مقام اوایل انقالب 
دفن می باشند و چنانچه شهرداری قصد 
ساماندهی و رسیدگی به قبرستان دایر را  
دارد که قبور شهدا درآن دفن است، باید با 
هماهنگی بنیاد محترم شهید اقدام کند و 
نسبت به مالکیت کل قبرستان ذی روح، 
ثبت  محترم  اداره  توسط  آن  مالکیت 
اسناد و قوانین و مقررات در مورد وقف 
معاطات وگورستانهای متروکه اظهارنظر 

خواهد شد.

پاسخ شهرداری نی ریز:
در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان در 
مورد بهسازی آرامستان ذی روح توسط 
شهرداری نی ریز، موارد زیر را جهت تنویر 

افکار عمومی به استحضار می رساند:
1- عموم شهروندان عزیز استحضار دارند 
دو بخش  در  اشاره  مورد  آرامستان  که 
و  متروکه  صورت  به  یکی  مجزا،  کاماًل 
با تاریخ دفن بیشتر از 30 سال از آخرین 
تدفین و دومی با تاریخ دفن بعضًا کمتر 
از 30 سال در حد شمال حسینیه حضرت 
علی اصغر)ع( در خیابان شمس المعالی و در 
مجاورت باغات حاشیه کانال موسوم به 

گودچاهی واقع شده است.
قانون تشکیالت و  برابر نص صریح   -2
امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  اختیارات 
آرامستانهایی  امور  به  رسیدگی  خیریه 
حیطه  در  ذی روح  آرامستان  شرایط  با 
اختیارات و وظایف سازمان مذکور است. 
مندرج  مفاد  برابر  صورت  این  غیر  در 
چرا  شهرداریها،  قانون   106 ماده  در 
سند مالکیت منطقه یاد شده متعلق به 
شهرداری نیست و حتی زمین مورد نیاز 
احداث کتابخانه عمومی واقع در میدان 
واگذاری  با  شهرداری  توسط  دانشجو 
زمین معوض به اداره اوقاف شهرستان 

تملک گردیده است؟!!
بهسازی  متقاضی  نی ریز  شهرداری   -3
است،  بوده  ذی روح  متروکه  آرامستان 
بودجه مورد اشاره به بهسازی و ساماندهی 
تخصیص  ذی روح  متروکه  آرامستان 
نه دیوارگذاری و بهسازی  پیدا کرده و 
اساسًا  بنابراین  شمالی.  حد  آرامستان 
عدم اجرای مصوبه توسط شهرداری فاقد 

موضوعیت است.
4-  در سال 1398 و با توجه به رأی قطعی 
خصوص  در  اجراییه  صدور  و  قضایی 
تملک پارکینگ مرکز شهر)فتح المبین(، 
کسر  امکان  تنها  نه  نی ریز  شهرداری 
بخشی از ردیف بودجه تملک پارکینگ 
ناچار  و  مکلف  که  است  نداشته  را 
ردیف  از  بیش  برابر   4 هزینه کرد  به 
به  مصوب  بودجه  در  شده  پیش بینی 
مبلغی قریب به 2 میلیارد تومان گردید 
و بی آن که حتی برای یک لحظه ارائه 
خدمات به شهروندان و سیر روند عادی 
غرامت  گردد،  اختالل  دچار  شهرداری 

مذکور پرداخت شد.
5- با وجود موارد مطرح شده در سؤال، 
شهرداری نی ریز ضمن بررسی دقیق و 
سرشماری از قبور موجود در آرامستان 
متروکه ذی روح، به جهت رعایت موارد 
فقهی مترتب به هرگونه عملیات عمرانی 
مورد نیاز در محل مورد نظر، طی نامه 
رسمی به شماره 1398/10/2489مورخ 
وقت  رئیس  به  خطاب   1398/07/20
خواستار  نی ریز  شهر  اسالمی  شورای 
مسئول  مقامات  با  جلسه ای  برگزاری 
این  که  است  شده  شهرستان  در  وقت 
جلسه هیچ گاه در دستور کار شورا قرار 
فعالیت  هرگونه  اجازه  عماًل  و  نگرفته 
جهت  به  را  مذکور  منطقه  در  عمرانی 
اجتماعی  نارضایتی های  بروز  تصور 
ناشی از حساسیتهای فقهی و مذهبی از 

شهرداری گرفت.

6- اجرای عملیات دیوار گذاری آرامستان 
از  اشاره سؤال کننده محترم که  مورد 
دهه   4 طی  آرامستان  شکل گیری  بدو 
قبل نیز هیچ گاه موضوع بحث اجرایی 
نبوده است، صرف نظر از ضرورت و نیاز 
قطعًا  ایشان،  شخصی  سلیقه  یا  واقعی 
موجب انسداد راه باغداران، مزرعه داران، 
شده  یاد  منطقه  کشاورزان  و  دامداران 
و تخریب محل عبور آب اراضی مذکور 
خواهد گردید و به همین دلیل اجرای 
نارضایتی های  بروز  موجب  قطعًا  آن 

اجتماعی خواهد شد.
7- قطعًا هر خدمت و عملی در راه حفظ 
فرهنگ ایثار و شهادت از جانب هر شخص 
و نهادی در مقایسه با جایگاه رفیع شهدای 
و غیر  ناچیز  قهرمان،  و  همیشه جاوید 
قابل محاسبه است؛ لکن توجه به برخی 
شهرداری  توسط  شده  انجام  اقدامات 
نی ریز در پنج سال گذشته، مؤید توجه 
مدیریت فعلی شهرداری نی ریز به حفظ و 
گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است. در 
این خصوص مواردی همچون بازطراحی 
سطح  در  شهدا  مطهر  تصاویر  چاپ  و 
قانونی  وظایف  شرح  در  طبعًا  که  شهر 
سایر نهادهای متولی بود، انجام عملیات 

شهدای  مقبره  در  توجه  قابل  عمرانی 
آزادسازی  و  تملک  نی ریز،  گمنام شهر 
امالک واقع در حد شرق گلزار شهدای 
شهر نی ریز و طراحی و ساخت اجرای 
را  کیفیت  بهترین  با  مذکور  بوستان 

می توان نام برد.
8- شایان ذکر است با توجه به نظامات 
اداری موجود که احتمااًل سؤال کننده 
محترم از آنها بی اطالع است، هیچ یک از 
مقامات مسئول هیچ گاه دستور به اجرای 
کار یا فعالیتی که در مغایرت با قوانین 
است صادر نخواهند کرد و کسی را وادار به 

رفتار خالف مقررات نمی نمایند.
موارد فوق مکررًا در دیدارهای عمومی و یا 
جلسات شورای شهر قباًل به ایشان اعالم 

شده است.
-----------//-----------

آموزش و پرورش
.... اوضاع توزیع  آموزش و پرورشی که 
کتب درسی هم که در نی ریز خراب است ؛ 
اردیبهشت ماه از مردم پول کتاب گرفته 
اند و هنوز کتابها به بعضی دانش آموزان 
نرسیده است. انتظار فرهنگ و مطالعه 
و مطالبه و... از چه کسی داشته باشیم؟! 
جلسه شورای اداری برای بررسی کدام 
اگر  نداریم،  دین  درد  است؟  مشکالت 
داشتیم واگر شیعه امیرالمؤمنین بودیم و 
اگر والیتمدار بودیم، سخنان رهبرمان بر 

زمین نمی ماند. 

پاسخ آموزش و پرورش:
ْمَع  َواَل َتْقُف َما َلْیَس َلَک ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
َعْنُه  َکاَن  ُأولِئَک  ُکلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر 

َمْسُؤواًل
دلسوز  شهروندان  از  یکی  انتقاد  پیرو 
در  داشته  آموزش  دغدغه  که  شهرمان 
هفته نامه نی ریزان فارس الزم دانستم 
جهت اطالع همشهریان عزیزمان نکاتی را 

به عرض برسانم.
اواًل طبق فرموده امام راحل و عظیم الشأن 
انقالب اسالمی ایران، آموزش و پرورش 
و  فرهنگی  حیات  رکن  مهمترین 

مؤثرترین عامل رشد اجتماعی است.
 و رهبر عزیز و فرزانه مان حضرت آیت ا... 

العظمی امام خامنه ای، معلمان را افسران 
سپاه پیشرفت کشور دانسته و همواره به 
مسئوالن امر ارتقاء جایگاه معلم و عدم 
یادآوری  را  فرهنگیان  جایگاه  تضعیف 

فرمودند.
فرهنگیان  جامعه  و  پرورش  و  آموزش 
شهرستان نی ریز با برنامه ریزی دقیق و 
برگزاری جلسات روشنگری و پاسخگویی 
دانش آموزان  به  شبهات  و  سؤاالت  به 
در  شکوهمند  شرکت  با  و  مدارس  در 
در  الحمد ا...  13آبان ماه،  راهپیمایی 
جریانات اخیر با تمام حربه ها و جنگ تمام 
عیار رسانه ای دشمن، با بصیرت و آگاهی 
فرهنگیان و دانش آموزان حضور پررنگی 
داشته و دارد و جزء محدود شهرستانهایی 
است که با تشکیل کار گروه تخصصی 
جهاد تبیین، برای آموزش و روشنگری در 

مدارس اقدامات الزم انجام داده است.
ثانیًا در مورد کتب درسی به عرض برسانم 
که ثبت سفارش خرید کتاب به صورت 
گروهی توسط مدیران محترم مدارس یا 
به صورت فردی توسط دانش آموزان در 
سامانه کتب درسی انجام و مبالغ ریالی 
بالفاصله به حساب سامانه فروش کتب 
وزارتخانه واریز گردیده و کتب تحویل 
اما  است.  شده  دانش آموزان  و  مدارس 
مشکل تعداد اندک کسانی که هنوز موفق 
به دریافت کتاب نگردیده اند، این است که 
عده ای به علت تغییر رشته ، جابه جایی و 
انتقالی و ثبت سفارش خرید بعد از مهر 
پیگیریهای  با  حمد ا...  به  که  بوده  ماه 
انجام شده، بخش مهمی از این معضل 
اندک  کامل  رفع  برای  و  شده  برطرف 
مشکل باقیمانده، تالشهای خوبی شکل 
گرفته و در حال انجام است.الزم به ذکر 
است به این نکته اشاره کنم که مشکل 
کتب درسی تنها مربوط به شهرستان ما 
نیست و به دلیل شرایط کرونایی گذشته و 
نبود آمار دقیق دانش آموزان، این مشکل 
و  دارد  وجود  استان  و  کشور  تمام  در 
شهرستان ما جزو شهرستانهایی است که 

مشکل کمتری در این زمینه دارد.
درهای انتقاد و پیشنهاد همیشه به روی 
مردم عزیز و بصیرمان باز بوده و ان شاءا... 
که خداوند متعال عاقبت همه ما را ختم 

به خیر کند.

و العاقبة الهل التقوی و الیقین.
والسالم علیکم

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

بنیاد مسکن
من یکی از متقاضیانی هستم که چندین 
سر  مسکن  بنیاد  به  روز  هر  است  ماه 
می زنم و تماس می گیرم. پس چرا به من 
وام نمی دهند؟ چرا من را با این وضع خانه 
و زندگی که از آن بازدید شده، به بانک 

معرفی نمی کنند؟
-----------//-----------

امور آبفا
مدت دو هفته است که آب در جوی واقع 
در خیابان امام حسین کنار سوپرمارکت 
دهقان به علت نشتی، هدر می رود و حتی 
پایه برق هم نم کشیده و خطرناک شده 
است. چندین بار هم با اداره آبفا تماس 
گرفتیم که نتیجه ای نداشته است. لطفًا 

پیگیری کنید.
-----------//-----------

شهرداری نی ریز
من به نمایندگی از اهالی کوچه معروف به 
کنج بهشت واقع در خیابان خلیل شهید، 
کوچه شماره 13، آخرین فرعی سمت 
چپ، کوچه نان پزان، مزاحم می شوم و 
عاجزانه از شهرداری تقاضا دارم این کوچه 
را آسفالت کنند و ما را از فالکت نجات 

دهند.

پاسخ شهرداری نی ریز:
کار  دستور  در  مذکور  معبر  آسفالت 
اساس  بر  و  دارد  قرار  نی ریز  شهرداری 

نوبت دهی انجام شده، اجرا خواهد شد.
-----------//-----------

راهداری و حمل و نقل جاده ای
خیلی  جاده  دارالرحمه،  بولوار  از  بعد 
باریک است . چند نفر باید کشته شوند 
تا اقدام کنید؟ چرا رسیدگی نمی کنید؟ 
است.  استاندارد  غیر  و  شلوغ  جاده 
مخصوصًا زمان ورود به بولوار که راننده 
دچار خطای دید می شود و به یکباره به 

وسط بولوار برخورد می کند. عرض پل 
هم بسیار کم است.طبق آمار، تقریبًا هر 
یک ماه چند تصادف مرگبار در این مسیر 

اتفاق می افتد.لطفًا رسیدگی کنید.
-----------//-----------

نی ریزان فارس
گذشته،  سال  یک  در  بگیرید  آمار   -1
جاده های  در  فوتی  چندتصادف 

روستاهای بخش مرکزی داشته ایم؟
سپاس،  و  سالم  با  فارس:  نی ریزان 

بررسی خواهیم کرد.
2- در مورد عکس اهالی شناخته شده 
نی ریز در اوایل دهه 1350 خورشیدی 
که در ستون یادگاران روزنامه چاپ شده، 
مشخص  وضوح  به  بگویم  می خواستم 
بیسوون  و  قالت  دور  منطقه  که  است 

نیست.
نی ریزان فارس: با سالم و سپاس، از 

اظهار نظر جنابعالی متشکریم.
*****

پاسخ شورای شهر نی ریز
با احترام، در پاسخ به سؤال شهروند گرامی 
که در شماره قبل در خصوص مسکن ملی 
درج شد، به اطالع می رساند؛ مجموعه 
نزدیک  از  نی ریز  شهر  اسالمی  شورای 
شاهد تالشهای بی وقفه فرماندار محترم 
و انقالبی نی ریز در جهت تغییر مسکن 
ملی از 4 واحد 2 طبقه به 2 واحد 2 طبقه 
بوده و مطمئنًا این موضوع بدون تالشها و 
دلسوزیهای ایشان به سرانجام نمی رسید.

ملی،  مسکن  زیرساختهای  مورد  در 
نهایت  قول  اسالمی  شورای  مجموعه 
مساعدت و همکاری مطابق با قانون را به 

شهروندان گرامی می دهد.
در مورد بقیه موارد هم ان شا ءا... مسئوالن 
عزیز  شهروندان  پاسخگوی  مربوطه 

خواهند بود.

 ادارات، سازمانها و نهادهایی که 
در این شماره به سؤاالت و انتقادات 

مردمی پاسخ نداده اند:
- بنیاد مسکن

- امور آبفا
- راهداری و حمل و نقل جاده ای

برابر رأی شماره 140160311006000288 -1401/08/22 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 زین العابدین 
جعفری فرزندجعفر به شماره شناسنامه 25 صادره از ششده در یک باب خانه به 
مساحت 106.45  متر مربع پالک 54  فرعی از 7933  اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک 
6 فرعی  از  7933  اصلی واقع در استهبان وکیل آباد بلوار شهدای ناجا کوچه گلبرگ  
خریداری   از  مالک رسمی آقای جعفر جعفری 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:1401/09/06                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/22

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ش 1059

36172

برابر رأی شماره 140160311005000551 مورخ 1401/06/30 هیأت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم 
فردوسی فرزند مختار به شماره شناسنامه 3283 صادره ازنی ریز در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 122.08 متر مربع پالک7 فرعی از 4350 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 4350  اصلی واقع در نی ریز بخش 22 فارس  خریداری از مالک رسمی آقای علی 
خوشنیت 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:1401/08/22              
        تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/07

محسن زواران حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک نی ریز

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

14
01/08

خ 10/
- مور

3
ش 00

برابر رأی شماره 140160311006000287 -1401/08/22 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 علی بهرامی 
فرزند محمود به شماره شناسنامه 18276 صادره از استهبان در یک باب خانه به 
مساحت 202  متر مربع پالک 91  فرعی از 5313  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  
5313  اصلی واقع در استهبان بلوار قائم کوچه فضیلت 13 فرعی دوم  خریداری  شده 
مع الواسطه از  مالک رسمی آقای محمود بهرامی 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:1401/09/06                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/22

قاسم برخورداری- رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

ش 1059

36172

برابر رأی شماره 140160311023000326 مورخ 1401/08/24 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
رضا فرامرزی  فرزندید اله به شماره شناسنامه 6540003927 صادره از زرین دشت در یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 87847 متر مربع پالک فرعی514 از اصلی 3870 مفروز 
و مجزی شده از پالک 3870  اصلی قطعه 5 بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت  واقع 
در میانده خریداری از مالک رسمی آقای علی قلی خسروی 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:1401/09/06                       تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/22

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

14
خ 01/09/01

- مور
23

ش 16

4
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ادامه از صفحه یک

... و به واسطه حجم و تعداد بسیار زیاد 
امالک تفریحی شخصی، تردد افراد با انواع 
وسایل نقلیه در تمام ساعات شبانه روز به 
ویژه در ساعات ابتدایی تاریکی شب باال 
بوده و از طرفی آرامگاه مقدس شهدای 
گمنام نیز در محل سرآسیاب در امتداد 
همین مسیر واقع شده، حجم ترافیک و 
تردد ها افزایش یافته که الزم است جهت 
رفاه حال شهروندان و امتنان خاطره زائرین 

ایجاد محیطی  و  آرامگاه شهدای گمنام 
امن و کم خطر از حیث ترافیک، نسبت 
به انجام اصالحات هندسی که از ابتدای 
تا  سرآسیاب  جاده  مذکور  معبر  ورودی 
انتها را شامل می شود، اقدامات الزم و فنی 
دلخراش  سوانح  شاهد  تا  پذیرد  صورت 
که در سالهای گذشته چندین مورد برای 

شهروندان رخ داده نباشیم.«
سرهنگ دوم بهروز برزگر افزود: »مراتب 
بحث  در  می تواند  قطعًا  که  پیشنهادی 
کنترل ترافیک و کاهش سوانح و ایمنی 
معبر و ترافیک اثربخش باشد، به شرح زیر 

اعالم می گردد:
1- عریض نمودن جاده مذکور و تبدیل آن 
به جاده دو طرفه مجزا )با جدا کننده های 
فیزیکی( و حداقل هر طرف دارای دو باند 
باشد، همراه با شانه خاکی هم سطح و ایمن 

و بخشندگی جاده.
2- تأمین روشنایی کافی در طول مسیر.

انجام خط کشی های وسط و حاشیه   -3
جاده برابر استانداردهای موجود.

4- نصب و احداث سرعتکاه های ایمن در 
نقاط حساس و تقاطع و ...

5- نصب تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی 
به ویژه تابلوهای محدودیت سرعت.

6- انجام کلیه تمهیداتی که این جاده را از 
حالت غیر اصولی و غیر ایمن خارج کند.

هندسی  اصالحات  طرح  اجرای   -7

متناسب با محل در ابتدای ورودی جاده 
صورت  به  نقطه  یک  در  که  سرآسیاب 
عرض  کم  فوق العاده  جاده  نامتعارفی 

می شود.
ترافیک  در شورای  فوق  موارد  8- طرح 
ذی ربط  مسئوالن  حضور  با  شهرستان 
تصمیمات  اخذ  و  تکلیف  تعیین  جهت 

الزم.«
حالی  در  برزگر  سرهنگ  صحبتهای 
است که به شکل عجیبی، هیچ کدام از 

مسئوالن، مسئولیت این جاده عمومی را 
بر عهده نمی گیرند.

گفت:  نی ریز  شهردار  فرغت  مهندس 
»نقطه ای که این تصادف اتفاق افتاده )بعد 
از شروع زیتونها(، خارج از محدوده طرح 
تفضیلی شهر است و عماًل جاده بین مزارع 

محسوب می شود.«
که  است  حالی  در  شهردار  سخنان 
تفرجگاه  برای  نی ریز  شهرداری 
و  مسیر  این  آالچیقهای  و  آبادزردشت 
حتی تپه شهدای گمنام که در محدوده 
طرح تفضیلی شهر نیست، تاکنون هزینه 
زیادی کرده است. به جز آن این که معمواًل 
در همه شهرها حوزه تحت رسیدگی راهور 
و شهرداری مشترک است و این جاده تا 
تپه شهدای گمنام در حوزه استحفاظی 

راهنمایی و رانندگی قرار دارد.
هم  کشاورزی  جهاد  مدیر  بصیری 
گفت: »این جاده در محدوده اداره راه و 
شهرسازی و حریم شهر است و جاده بین 
مزارع محسوب نمی شود. جاده بین باغات 
تعریف دارد و یک جاده شوسه محدود 
با عرض 4 متر است که قابلیت تردد دام، 
انسان و وسایل نقلیه را داشته باشد. ما در 
جاده بین باغات چیزی به عنوان آسفالت 
نداریم و حتی اگر اعتبار دولتی هم داشته 
باشیم، اجازه آسفالت کردن نداریم. چون 
و  کد  باید  و  دارد  تعریفی  یک  آسفالت 

عالئم راهنمایی بگیرد و از نظر پیچ و شیب 
شد،  آسفالت  اگر  چون  باشد.  استاندارد 
آن  روی  باال  با سرعت  همه می خواهند 

تردد کنند.«
وی معتقد است برای حل این موضوع، 
مسئوالن شهر باید از همه کمک بگیرند؛ 
چرا که زمینهای اطراف آن در دو طرف 

سند دارند و فاصله شان مشخص است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نی ریز هم معتقد است این جاده در حوزه 

راه های آنها نیست.
شاهسونی گفت: »این جاده خارج از حوزه 
ما است. ما از جاده هایی نگهداری می کنیم 
که خودمان ساخته ایم و به یک روستا یا 
منطقه خاص متصل می شود. مسئولیت 
نگهداری راه بر عهده کسی است که آن را 
می سازد و من اصاًل نمی دانم چه کسی این 
راه را ساخته است. این طور نیست که هر 
راهی خارج از محدوده طرح تفصیلی شهر 
باشد، مربوط به اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای است؛ مثل این جاده و جاده 

بید بخون و پلنگان.«
علیرضا میرزایی معاون عمرانی فرماندار 
شورای  جلسات  ریاست  معمواًل  که 
ترافیک را بر عهده دارد، در این باره گفت: 
»شهرداری می گوید تا شروع زیتونها برای 
ماست و بقیه مربوط به اداره راهداری است. 
اداره راهداری می گوید این مسیر، جاده 
بین مزارع است و مربوط به جهاد کشاورزی 
است. البته من معتقدم آنجا بیشتر مشکل 
سرعت غیر مجاز داریم تا این که مشکل 

جاده باشد.«
اعضای  که خواستیم  »روزی  افزود:  وی 
و  مسیر  عیب یابی  برای  را  فنی  کمیته 
جاده نصیرآباد ببریم، آنها را به آنجا هم 
خواهیم برد تا ببینند و نظر دهند. ولی 
موتورسیکلتها در این مسیر با سرعت بسیار 
زیادی تردد می کنند. این مسیر، یک جاده 
برای  ارتباطی  جاده  یک  نیست؛  اصلی 
دسترسی به مزارع و قنات است و نمی توان 
آن را بولوارکشی کرد. ما قباًل فشار آوردیم 
و روشنایی آن را تأمین کردند. حاال هم 
می شود گفت یک سری عالئم نصب کنند؛ 
رعایت  موتورسیکلتها  متأسفانه  ولی 

نمی کنند.«
میرزایی عنوان داشت: »این یک مسئله 
حقوقی است که باید حل و فصل شود. به 
نظر من باید به شکل تعاملی، شهرداری و 
راهداری کمک دهند تا یک سری عالئم 

نصب و از خطرات این مسیر کاسته شود.«

جاده پر حادثه اما بی صاحب!

بعد  کیلومتر   20 تریلر  دو  تصادف 
 65 ترافیک  به  منجر  قطرویه،  از 

کیلومتری در این مسیر شد.
این حادثه بعد از ظهر شنبه 28 آبان 
رخ داد که در پی آن هنگام باز کردن 
اباالفضل  مسجد  روبروی  از  مسیر، 
واقع در پایین گردنه الی رز تا محل 
از شهر  حادثه که 20 کیلومتر بعد 
قطرویه بود، ترافیک شدیدی ایجاد 

شد.
در این تصادف، یک راننده 28 ساله 
دچار ضربه به سر و دست شد و به 

نی ریز  سالمت  شهدای  بیمارستان 
انتقال یافت. راننده دیگر نیز که 42 
ساله بود، از ناحیه پا آسیب دید و به 

درمانگاه قطرویه اعزام شد.
نوشتنی است در حالی که جرثقیل در 
حال انتقال تریلرها و باز کردن مسیر 
بود، عده ای در حال تماشای صحنه 
بودند که در این بین جرثقیل به سر 
یکی از افراد حاضر در محل برخورد و 

او را مصدوم کرد.
این فرد نیز توسط آمبوالنس اورژانس 

سیرجان به مراکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی نی ریز با اشاره به نقش 
شهروندان در پیشگیری از وقوع جرائم 
گفت:  موتورسیکلت،  سرقت  ویژه  به 
با  را  نقلیه خود  راکبان حتمًا وسیله 
قفل و زنجیر مناسب در پارکینگهای 
آن  کردن  رها  از  و  پارک  مخصوص 

درکنار خیابان خودداری کنند.
سرهنگ عظیم ا... کرمی اظهار داشت: 
راکبان موتورسیکلت از متوقف کردن 
آن در اماکن عمومی، حاشیه خیابانها 
و مقابل منازل خودداری کرده و در 
شرایط اضطراری آن را به افراد مطمئن 

بسپارند.
وی افزود: مالکان موتورسیکلت  وسیله  
نقلیه  خود را در شعاع دید خود قرار 
داده و از رها کردن آن در کنار خیابان 
افراد  به  آن  تحویل  از  و  خودداری 

ناشناس خودداری کنند. 

نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت  صاحبان  کرد:  تأکید 
از پارک کردن وسیله نقلیه خود در 
محیط های خلوت و تاریک و یا در یک 
را  زمینه  که  طوالنی  مدت  به  نقطه 
برای ارتکاب عمل مجرمانه از طریق 
بازکردن قفلها، بریدن زنجیر و خنثی 
فراهم  ایمنی  تجهیزات  سایر  کردن 

می کند خودداری کنند.
سرهنگ کرمی تصریح کرد: شهروندان 
موتورسیکلت  بدون  خرید  از  عزیز 
به  یا  رسمی  دفاتر  در  سند  انتقال 
اصطال ح سوئیچی خودداری کنند و به 
هیچ وجه موتورهای قولنامه ای و فاقد 
پال ک خریداری ننمایند و هنگام خرید، 
شماره  موتور و شاسی آن را با اسناد 
از مخدوش  و  داده  مالکیت مطابقت 

نبودن اسناد اطمینان حاصل کنند.

شهدای  بیمارستان  عمومی  روابط 
سالمت:

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان 
شهدا در هفته جاری اعالم شد.

- متخصص اطفال »دکتر تواضع« سه 
شنبه و پنجشنبه

اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص   -
»دکتر رضوانی« یکشنبه و سه شنبه

»دکتر  چشم پزشکی،  متخصص   -
صاف نیت« دوشنبه صبح،

سه شنبه صبح ، و پنجشنبه صبح و 
عصر

بیمارستان  عمل  اتاق  )چهارشنبه، 
شهدای سالمت( 

ادراری  مجاری  و  کلیه  متخصص   -
و  یکشنبه  حیدری«شنبه،  »دکتر 

چهارشنبه
»دکتر  عمومی  جراحی  متخصص   -

صاکی« دوشنبه
- متخصص گوش، حلق و بینی »دکتر 

خسروی« شنبه و سه شنبه
- متخصص ارتوپد »دکتر فرامرزی « 

دوشنبه و سه شنبه 
»دکتر  عروق  و  قلب  متخصص   -

اسالمی« سه شنبه و پنجشنبه 

- متخصص داخلی »دکتر قاسم پور« 
شنبه صبح، یکشنبه و دوشنبه  عصر

- متخصص داخلی  »دکتر قادری« 
چهارشنبه صبح

کیانی«  »دکتر  زنان  متخصص   -
چهارشنبه

- متخصص پوست »دکتر خامسی« 
یکشنبه و دوشنبه

- مشاور تغذیه و رژیم درمانی »منا 
مقصودیان« چهارشنبه

- روانشناس »دکتر پهلوان« شنبه
»دکتر  اعصاب  و  مغز  متخصص   -

گلریز« دوشنبه
جهت گرفتن نوبت، همه روزه از ساعت 
مراجعه  درمانگاه  به  صبح،   7:30

نمایید. 
- ویزیت تعیین شماره لنز جهت عمل 
آب مردارید، جمعه ها در بیمارستان 

شهدا انجام خواهد شد. 
تخصصی  درمانگاه  بر  عالوه  ضمنًا 
بیمارستان شهدا، نوبت دهی متخصص 
باردار  زنان  جهت  زایمان  و  زنان 
)سرپایی(، روزهای یکشنبه در بخش 
بیمارستان شهدای سالمت  زایشگاه 

انجام می شود.

نی ریز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پیرامون  پلیسی  هشدارهای 
پیشگیری از سرقت اماکن خصوصی 

را ارائه داد.
خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
از  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ  پلیس، 
شهروندان خواست تا با توجه به سوء 
استفاده سارقان از خالی بودن منازل، 
باغها و اماکن خصوصی، هشدارهای 
پلیسی را به منظور پیشگیری از وقوع 

سرقت جدی بگیرند.
وی گفت: یکی از جرائمی که بر اثر 
غفلت و سهل انگاری مالباختگان رخ 
می دهد، سرقت از باغها، ویالها و اماکن 
خصوصی شهروندان است که سارقان 
با توجه به خالی بودن این مکانها و 
تجهیز نشدن آنها به تجهیزات ایمنی 
و ضد سرقت، اموال موجود در آنها را به 

سرقت می برند.
تصریح  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ایمنی در  نکات  کرد: رعایت نکردن 
اماکن،  خروجی  و  ورودی  راه های 

سیستمهای  از  نکردن  استفاده 
نکردن  رعایت  حفاظتی،  و  امنیتی 
اصول ایمنی پس از پایان ساعت کار 
یا تعطیالت، استخدام افراد نامطمئن 
دسترسی  آنها،  به  جا  بی  اعتماد  و 
مراجعان به کلیه بخشهای ساختمان 
بدون وجود ضرورت، کنترل نکردن 
ورود و خروج افراد، نگهداری بیش از 
نیاز وجوه نقد و اسناد مالی در مکانهای 
غیر امن ساختمان و اطالع نداشتن از 
موجودی دقیق اموال و عدم کنترل 
دوره ای آنها را می توان از جمله دالیل 
خصوصی  اماکن  در  سرقت  وقوع 

دانست.
سرهنگ کرمی افزود: مالکان اماکن 
به  ورودی  راه های  باید  خصوصی 
ساختمان را ایمن ساخته، ساختمان را 
به تجهیزاتی مانند دزدگیر، دوربینهای 
مدار بسته و... مجهز کنند و مطمئن 
اختیار  شوند که کلید ساختمان در 
قرار  مطمئن  غیر  یا  ناشناس  افراد 

ندارد.

هول شدن صاحبخانه در حادثه آتش 
گرفتن پیک نیک، مصدومیت وی را به 

همراه داشت.
ایمنی  خدمات  مسئول  گفته  به 
نی ریز،  شهرداری  آتش نشانی  و 
آبان  این حادثه  ظهر سه شنبه 24 
و  داد  رخ  فارس  خلیج  خیابان  در 
انتقال  با  داشت  سعی  صاحبخانه 
و  حمام  به  گرفته  آتش  پیک نیک 
انداختن پتو روی آن، آتش را خاموش 

کند. اما موفق نشده بود و در نهایت با 
آتش نشانی تماس گرفت.

»مأموران  افزود:  خیراندیش  ابراهیم 
آتش نشانی با حضور در محل، به وسیله 
یک دستگاه کپسول پودری آتش را 
خاموش و با انتقال پیک نیک به فضای 

باز، گاز آن را تخلیه کردند.«
وی گفت: »در این حادثه، صاحبخانه 
دچار سوختگی از ناحیه سر و صورت 

شد.«

تصادف دو تریلر و ترافیک 
65 کیلومتری

آتش گرفتن پیک نیک و 

هول شدن صاحبخانه

هشدارهای پلیس نی ریز 

در پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه 

برنامه درمانگاه تخصصی 
بیمارستان شهدا »۵ الی ١٠ آذر ماه «

هشدارهای پلیس 
درخصوص پیشگیری از 
سرقت اماکن خصوصی 

فرمانده انتظامی نی ریز از کشف 51 کیلو 
تریاک در عملیات مأموران این فرماندهی 

خبر داد.
با  گفتگو  در  کرمی  عظیم ا...  سرهنگ 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: 
و  قاچاقچیان  با  مبارزه  طرح  اجرای  در 
آبان ماه،   30 دوشنبه  مرگ،  سوداگران 
مأموران انتظامی حین گشتزنی در محور 
مواصالتی سیرجان - شیراز به یک سواری 
سمند مشکوک شدند و با اقدامات فنی و 

تخصصی آن را توقیف 
کردند.

وی با بیان این که در 
بازرسی از این سواری 
51 کیلو تریاک کشف 
در  کرد:  تصریح  شد، 
راننده  خصوص  این 
سیر  برای  و  دستگیر 
تحویل  قانونی  مراحل 

مراجع قضائی شد.

برابر رأی شماره 140160311023000117 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت سواری سمند حامل ۵1 کیلو تریاک
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرین  دشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال بذرافشان فرزند کرامت اله به 
شماره شناسنامه 9186 صادره از زرین دشت در یک باب خانه به مساحت 273 متر مربع 
پالک1783 فرعی از 7286 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7286  اصلی قطعه 8 
بخش 12 فارس شهرستان زرین دشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد شجاعی 
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:1401/08/22              
        تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/08

خلیل مرادخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک زرین دشت

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- مورخ 1401/08/11
23

ش 12

دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی 
شهرستان نی ریز آماده دریافت 

تقدیر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت شما 
شهروندان عزیز و گرامی شهرستان 
از عملکرد کارکنان انتظامی، از طریق 

مراجعه حضوری به ستاد انتظامی 
شهرستان، بازرسی یا تماس با 

تلفن گویای 197 
می باشد.


