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هالل احمر

من خدمه بیمارستانم .چند وقت پیش خانهام
آتش گرفت و وسایل آشپزخانه ،جاروبرقی،
چند تخته پتو و موکت ،بخارپز کنار یخچال
و اجاق گاز سوخت .تأییدیه آتشنشانی
را هم دارم که به من در خاموش کر دن
آتش کمک کردند .اما هاللاحمر میگوید
باید در زمان آتشسوزی فیلم میگرفتی
تا به تو کمک کنیم .هر چند عکس وسایل
سوخته و خسارت دیده موجود هست .آیا
این حرف منطقی است؟ کسی که خانهاش
آتش میگیرد ،باید بایستد و از خانه در حال
سوختنش فیلم بگیرد؟

تبلیغات اسالمی  -اوقاف و امور
خیریه

چرا از جوانان در هیئت امنای مساجد استفاده
نمیکنید؟ متأسفانه بعضی از اعضای هیئت
امنا افرادی مسن هستند و نحوه برخورد با
کودکان و نوجوانان را در مسجد نمیدانند.
همین مسأله موجب دافعه مساجد برای نسل
جدید شده است.

شورای شهر نیریز

 -1یکی از میدانهای جدیداالحداث شهر را به
نامدکتر خیری نامگذاری نمایید.
 -2لطفًا مسئله بریدگی بلوار استقالل ،روبروی
ایستگاه تاکسی را به شورای ترافیک ببرید .یک
طرف آن بادرختان خرزهره بدون دید و عرض
آن کم است.

فرماندهی انتظامی

دیوارنویسی تابلوهای سیمانی ضلع غربی
منطقه انتظامی فرسوده شده .لطفًا در آستانه
سال جدید آنها را اصالح و زیباسازی کنید.

شهرداری نیریز

 -1کوچه شماره  10شهرک انتظام آسفالت
نیست .همچنین در ورودی کوچه منزلی وجود
دارد که عقبنشینی نکرده و جلوی راه عبور و
مرور را گرفته است .لطفًا پیگیری کنید.
 -2چه زمانی ابتدای خیابان امام حسین عبور
آزاد میشود؟
 -3لطفًا خیابان آیتا ...صدوقی و خیابانهای
شهرک شهید رجایی را همدرختکاری کنید.

شهرداری نیریز
فرماندهی انتظامی

وسایل نقلیه در پیادهرو جلو اداره منابع طبیعی
(روبروی مخابرات) پارک میکنند و وقتی
میخواهند حرکت کنند ،از پیادهرو جلوی
خشکشویی که عقبنشینی کرده و دید
مناسبی ندارد ،به سرعت رد میشوند .این کار
آنها هم خطر تصادف زیادی برای عابران پیاده
دارد و هم این که موزائیک پیادهروها را خراب
میکند.
لطفًا ضمن نظارت ،موانعی نصب کنید تا
وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت
نتواننددر این پیادهرو پارک یا رفت و آمد کنند.

گاز

لطفًا صاحبخانههایی که در فصل سرما
کمترین مصرف راداشتهاند ،مورد تشویق قرار
داده و اسامی آنها را اعالم کنید.

منابع طبیعی

علت مابهالتفاوت پولی که به عنوان آبونمان
روی قبضهای آب آمده چیست؟ برای مردم
شفافسازی کنید.

سیمان خاکستری

ما کارکنان سیمان خاکستری حدود  ۲۰ماه است
که حقوقی نگرفتهایم .در این اوضاع بد اقتصادی
نان خالی هم که بخواهیم بخوریم حداقل ماهیانه
یک میلیون تومان میشود .چرا وجدان بیداری
در این شهر نیست؟ مدام میگویند کارخانه باید
افتتاح شود .گفتند تیرماه ،اما خبری نشد .گفتند
آبانماه خبری نشد .گفتند  ۲۲بهمن ،باز هم
خبری نشد .عید نوروز نزدیک شد و باز هم خبری
نشد .شما را به خدا بهدادمان برسید.

فرمانداری -اتاق اصناف  -صنعت
معدن و تجارت  -تعزیرات حکومتی

بر روی قیمت محصوالت و کاالهای اساسی
نظارت بیشتری داشته باشید .قیمت برخی از
کاالها ،در مغازههای مختلف متفاوت است .یکی
از علل گرانی کاالها ،عدم نظارت شما ناظران و
مسئوالن است.

پاسخ تبلیغات اسالمی

با سالم و احترام ،مستدعی است دستور فرمایید
جوابیه زیر رادر آن هفتهنامهدرج نمایند.
هیئت امناء مساجد وفق مقررات از طریق اداره
محترم اوقاف و امور خیریه عزل و نصب میشوند.
لذا اگر عزیزانی موضوع خاصی دارند ،میتوانند
با مراجعه به اداره مذکور پیگیری الزم را انجام
دهند.

پاسخ اوقاف و امور خیریه

با سالم و احترام ،در خصوص مطلب مطرح شده
توسط شهروندان محترم ،در خصوص هیئت
امنای مساجد به استحضار میرساند :با توجه به
آییننامه نحوه انتخاب و شرایط و حدود اختیارات
و وظایف هیئت امنای اماکن مذهبی ،لذا سازمان
اوقاف و امور خیریه به منظور حسن اداره اماکن
مذهبی اسالمی با رعایت مفاد آئیننامه مذکور
از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد
محلی که توانایی انجام کار را داشته باشند ،برای
مدت سهسال انتخاب میشوند .لذا امید است با
برنامهریزیهای صورت گرفته إنشاءا ...در سال
آتی برای هیئت امناء اماکن مذهبی که مدت
احکام آنها منقضی گردیده است ،از بین افراد با

پاسخ شورای اسالمی شهر نیریز

با سالم و احترام ،جوابیه زیر جهت درج در آن
هفتهنامه به حضورتان ارسال میگردد.
 -1ضمن تقدیر و تشکر از شما شهروند محترم
به عنوان شهروندی مطالبهگر و پویا ،در پاسخ به
درخواست حضرتعالی خاطرنشان میگردد با
توجه به این که با شروع کار دوره پنجم شورای
اسالمی شهر ،کمیته نامگذاری معابر تاکنون 3
جلسه تشکیل شده و مبادرت به نامگذاری معابر
با اولویت مسکن مهر نموده است ،این امر محقق و
درخواست مطروحه از سوی شما شهروند محترم
دردستور کار قرار خواهد گرفت.
 -2ضمن تقدیر و تشکر از شما شهروندگرامی ،به
استحضار حضرتعالی میرساند که این موضوع
در حیطه وظایف شورای ترافیک است و عین
درخواست حضرتعالی به شورای ترافیک ارسال
میشود.

پاسخ اداره کل محیطزیست
استان فارس

با سالم و احترام ،در خصوص انتقاد شهروند
محترم که دو شماره قبل به چاپ رسید ،جوابیه

ستاد اقامه نماز

حاال که مسجد ابوالفضل گردنه الیرز را بازسازی
کردهاید ،لطفًا دکه را هم عوض کرده و یک دکه
خوب و شیک آنجا بگذارید.

مسابقه شماره 81

منابع آب

شما مجوزها و پروانههای بهرهبرداری در سطح
شهرستان را جهت شربدامداریها ،مرغداریها
و گاوداریها صادر کردهاید که تبدیل به مصرف
کشاورزی و باغداری شده است و هیچ گونه
نظارتی بر آنها نیست؛ درصورتی که در جوار آنها
روستاهایی هستند که آب آشامیدنی ندارند .لطفًا
جوابی منطقی و قانونی بدهید.

شبکه بهداشت و درمان

چرا بر خرمافروشان پنجشنبهبازار نظارت
نمیشود؟ آنها بدون دستکش و با دستهای
کثیف ،به مردم خرما میدهند و رعایت
بهداشت را نمیکنند.

صاحبخانهها  -نیریزان فارس

یک جمله
در مورد کاریکاتور
بگویید

مهلت ارسال:
پایان روز سهشنبه  13فروردین 98

 -1از شما و امامجمعه محترم بابت قدردانی از
دکتر خیری متشکرم .ایشان برای شهر و مردم
ما زحمات زیادی کشیدهاند که من نیز به نوبه
خود از ایشان تشکر میکنم.
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ از عنایت
جنابعالی به نخبگان نیریزی تشکر میکنیم.
 -2آقای رجبی؛ جنابعالی به جای این که
سرمقالهای درخصوص گردشگری شبانه در
نیریز بنویسید ،مقالهای درخصوص اصالح
صحیح کندهکاریهای فاضالب به دست
شهرداری بنویسید.

نوزادان نیریزی
اعزام نمیشوند

آگهی موضوع ماده  3قانون
وماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

کارتون :علی قناعت

شما هم میتوانید اسپانسر مسابقه
کاریکاتور شوید  /شماره تماس:
09178001808

قابل توجه خوانندگان گرامی
آخرین شماره هفتهنامه ن یریزان فارس در سال  1397یکشنبه  26اسفند منتشر م یشود.
شماره بعدی یکشنبه  18فروردین سال  1398خورشیدی منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول 1397/12/05:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/12/19:

شماره تماس09178001808 :

15114

آگهی فقدان سند مالکیت

چون خانم گلنساء نوروزی فرزند عباس با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی اعالم نموده که سند مالکیت
به شــماره چاپی  297954الف  82 /مربوط به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  324مترمربع تحت
پالک  4877/226واقعدر نیریز بخش  22فارس کــه ذیلثبت  13215صفحه  341دفتر  162امالک
به بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی
ســند مالکیت پالک فوق را نموده مراتب حســب ماده  120آییننامه قانون ثبت آگهی میشود چنانچه
کسی نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی
از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مهلتدهروز به اداره ثبت اســناد و امالک نیریز مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معاملهتسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ،اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .تاریخ انتشار 1397/12/19
مصطفی علیخانی رئیس واحدثبتی حوزه ثبت ملک نیریز

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و
امالک زریندشت

چون خانم گلنساء نوروزی فرزند عباس با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی اعالم نموده که سند مالکیت
به شــماره  617536الف  81 /مربوط به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  387مترمربع تحت پالک
 4877/225واقعدر نیریز بخش  22فــارس که ذیلثبت  12606صفحــه  33دفتر  154امالک بنام
نامبرده صادر و تسلیم گردیده اســت و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند
مالکیت پالک فوق را نموده مراتب حســب ماده  120آییننامه قانون ثبت آگهی میشود چنانچه کسی
نســبت به پالک مورد آگهی معاملهای نموده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد بایستی
از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مهلتدهروز به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند
مالکیت یا خالصه معاملهتســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یادر صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود ،اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
تاریخ انتشار 1397/12/19
کرد.
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مصطفی علیخانی رئیس واحدثبتی حوزه ثبت ملک نیریز

انتشار آگهی در فضای مجازی نیریزان فارس:
اینستاگرام  
(بیش از 10.000فالوور) 100 :هزار تومان

ادامه از صفحه یک
 ...و با کمکدانشگاه علوم پزشکی فارس،
پرسنل تأسیساتی و فنی و آموزشهای
ویژه پرستاران این بخش ،عصر سهشنبه
 14اسفند ،بخش مراقبتهای ویژه
نوزاداندر این بیمارستان راهاندازی شد.
سید محمدجواد پاکبازی درباره بخش
ان آی سی یو گفت :ساختمان این بخش
بیش از  2سال قبل ساخته و آماده بوده
و تعدادی از دستگاههای اصلی آن نیز
در سالهای قبل توسط دکتر حمیدرضا
جمشیدی و بنیاد برکت تأمین شده بود.
در سال  1393و  1394از اعتبارات طرح
تحول سالمت استفاده و نوسازیهای
گستردهای در بخشهای مختلف
بیمارستان شهدای نیریز آغاز شد.
همزمان چندین بخش در بیمارستان
شهدا نوسازی و بهسازی و حتی به شکل
جدید احداث شدند .به دنبال آن ،بخش
مراقبتهای ویژه نوزادان ( )NICUنیز
در کنار زایشگاه جانمایی و بنا گردید.
بخش انآیسییو از بخشهای
جدیداالحداث بیمارستان شهدا است
که با مساحت  170مترمربع و با هزینه
 350میلیون تومان ساخته شده است.
این بخش دارای تجهیزات و تأسیساتی
از قبیل اکسیژن و ساکشن مرکزی ،اتاق
شیر نوزاد ،اتاق استراحت مادر ،اتاق
استراحت پرسنل ،اتاق ایزوله ،ایستگاه
پرستاری ،سرویس بهداشتی پرسنل
و بیمار ،سیستم گرمایش و سرمایش
پیشرفته و در ورودی اتوماتیک است.
در طراحی این بخش جدید سعی شده
از آخرین استانداردهای روز دنیا استفاده
شود .تجهیزات اهدایی بنیاد برکت
در همان زمان  300میلیون تومان
ارزشگذاری شد و اکنون ارزش این
وسایل چندین برابر شده و با تجهیزات
جانبی و تکمیلکننده 300 ،میلیون

توماندیگر نیز هزینه شده است.
با توجه به درخواست اهالی شهرستان
از رؤسای دانشگاه علوم پزشکی فارس،
این رؤسا نیز تعدادی از وسایل الزم این
بخش را تعهد ،تهیه و به مرور در اختیار
این بخش قرار دادند .اما همچنان نبود
نیروی تخصصی مورد نیاز از بزرگترین
مشکالت بود و نیاز به همت و حمایت
مسئوالنداشت.
با ریاست دکتر داور آلداود ،راهاندازی
این بخش به طور ویژهدردستور کار قرار
گرفت و با رایزنیهای زیاد در استان،
کمبود دستگاههای مورد نیاز تقریباً رفع
شد .همچنین از  40استخدامی دانشگاه
علوم پزشکی جهت بیمارستان جدید
نیریز استفاده شد و  8نفر از پرستاران
چندین ماه در بیمارستانهای تخصصی
استان حاضر شده و آموزشهای تخصصی
الزم رادیدند.
گوهر عجمزاده از پرستاران نمونه
استانی سال  ،1397به عنوان مسئول
این بخشدر نیریز تعیین شد .همچنین
در هماهنگیهای صورت گرفته با
دانشگاه علوم پزشکی ،قرار شد تا یک
پرستار مجرب و ویژه این بخش در
بیمارستانهای تخصصی استان ،برای
مدت چندین هفتهدر نیریز حاضر شود
و آموزشهای تکمیلی را در حین کار به
پرستاران ارائهدهد.
گوهر عجمزاده در این رابطه گفت :این
بخش دارای دو تخت ویژه و دو تخت
معمولی نوزاد است و میتواند  4نوزاد
را به صورت همزمان پوشش دهد.
اکنون در مجموع  9پرستار و  2پزشک
متخصص کودکاندر  3شیفت به نوزدان
خدمات ارائه میدهند.
عجمزاده با توضیحات بیشتری
افزود :بخش مراقبتهای ویژه نوزادان
بیمارستان شهدا دارای سطح  2ارائه

خدمات است .مراکز سطح یک در
NICUها ،ویژه خدمات تخصصی در
مراکز بسیار مجهز و پیشرفته بوده و
توسط فوق تخصصهای کودکان اداره
میشوند.
دکتر سمیرا مردانی متخصص کودکان
که دو نوزاد نخست این بخش را در
14و  15اسفندماه بستری کرده است،
گفت :با توجه به سطح درمانی این
بخش ،نوزادان نارسی را که از هفته 32
حاملگی مادر به باال باشند ،میپذیریم
و نوزادهای دارای نقصهای مادرزادی و
بسیار بدحال به بیمارستانهای تخصصی
و مجهز استان اعزام خواهند شد .اکنون
با راهاندازی این بخش و در کمتر از 24
ساعت از آغاز به کار آن 2 ،نوزاد نارس
را پذیرش کردهایم .نخستین بیمار این
بخش ،یک نوزادپسر  38هفتهای دارای
مشکالت تنفسی بود که اکنون بستری
است .در صورت نبود این بخش ،هر دو
نوزاد باید به مراکز درمانی استان اعزام
میشدند .دومین نوزاد نیز  10ساعت
بعد از ورود نخستین بیمار وارد این
بخش شد.
مردانی افزود :اکنون بعضی تجهیزات
برای این بخش الزم است که باید به
مرور و با کمک دانشگاه علوم پزشکی و
نیکوکاران شهرستان تأمین شود .زیرا
به مرور نوزادانی خواهیم داشت که
گاهی باید بین  4تا  6هفتهدر این بخش
بستری شوند و نیاز به تکمیل تجهیزات
است.
در حال حاضر  2متخصص کودکان،
دکتر سمیرا مردانی و دکتر مریم عطار
حسینی بخش  NICUرا به صورت
شبانهروزی پشتیبانی خواهند کرد.
گفتنی است پیش از این اعزام نوزادان
یکی از اصلیترین موارد اعزامی از نیریز
به مراکزدرمانی استان بود.

//

آگهی فقدان سند مالکیت

هوشمندانه

نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ هر مطلبی
در جای خودش الزم است .در زمینه فاضالب و
کندهکاریها و مشکالت آن تاکنون دهها خبر،
گزارش ،مصاحبه و مقالهدر همین هفتهنامه چاپ
شده است .اما گردشگری شبانه سوژهای جدید
است که میتواند اشتغالزا باشد و همراه با شادی و
نشاط ،پرسهزدنهای شبانه را هدایت نماید.

آغاز به کار  NICUپس از سالها انتظار

ب رابــر رأی شــماره 139760311023000204
مــورخ 1397/06/7موضــوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک زری ندشــت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم ســمیه عســکری
فرزند شیرزاد بشماره شناســنامه  348صا دره
از حاج یآباددر ششــدانگ یک بــاب خانه به
مســاحت  266.80مترمربع پالک  10فرعی از
 5259اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک 5259
15080
اصلــی ،قطعــه  9واقــعدر حاج یآباد بخش
 12فارس شهرســتان زری ندشــت خریداری
م عالواســطه از مالک رســمی آقــای محمد
نجفی محــرز گردیده اســت .لذا بــه منظور
اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی م یشــود.در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضــی اعت راضی
داشته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مــدتدو ماه اعت راض خــود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،دادخواست خود را
به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صــورت انقضاء مدت مذکــور و عدم وصول
اعت راض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.

قابل توجه صاحبان محترم
فروشگاههای معتبر

15114

زیر ارسال میگردد:
گورخرها دارای مهاجرت فصلی میباشند که
این مهاجرت ممکن است در داخل منطقه و به
سمت باغهای همجوار و یا به خارج از منطقه به
سمت استان یزد صورت گیرد .لذا عوامل طبیعی
و انسانی در این پدیده دخیل است .در سالهای
اخیر افزایش جمعیت گورخر از یک سو و
خشکسالیهای مستمر و در پی آن ضعیفشدن
پوشش مرتعی و کمبود منابع غذایی از سوی
دیگر ،مهاجرت شبانه گورخرها را افزایش داده
است .گورخرها نیمهشب با گذر از جادهها که در
برخی موارد تصادفات و تلفات را نیز در پی دارد،
برای تأمین نیاز غذایی به اراضی و باغهای همجوار
روی میآورند .این اداره کل به منظور مدیریت
تعارضات به وجود آمده و جلوگیری از ضرر و زیان
وارده به کشاورزان و باغداران ،نسبت به اعزام نیرو
از واحدهای استان و افزایش محیطبانان منطقه
و برنامهریزی جهت گشت مستمر شبانهروزی
اقدام نموده و تا حدودی از هجوم گورخر و ایجاد
خسارت به کشاورزان ممانعت به عمل آورده
است .همچنین در نظر است مناطقی از منطقه
در آینده پس از تأمین اعتبار الزم فنسکشی
گردد .لذا از مردم فهیم و طبیعتدوست همجوار با
منطقه بهرامگور انتظار همکاری در این خصوص
جهت حفظ نسل این گونه ارزشمند که در سطح
جهانی حائز اهمیت است میرود.

ساختمانهای فاقد سند رسمی

لطفاً جمله پیشنهادی خود را به سامانه نیریزان
فارس به شماره  1000917 800 1808پیامک کنید
یا به واتساپ و تلگرام نشریه نیریزان فارس با شماره
 0917 800 1808ارسال نمایید .در صورت تمایل
نام ،سن ،شغل و تحصیالت خود را قید کنید .هر هفته
به  4نفر که جمالت آنها برگزیده شده جوایزی اهدا
میشود.

خواستم به صاحبخانههای محترم بگویم نه
کسی دوست دارد مستأجر باشد و نه شرمنده
صاحبخانه .حال با این وضع گرانی و تورم اگر
شما هم بخواهید به مستأجر فشار بیاورید،
خدا را خوش نمیآید .در این مورد از هفتهنامه
نیریزان هم تقاضاداریم سری به بنگاهها بزند؛
چون نه حسابی است و نه کتابی .با این وضعیت،
یک کارگر و یک کارمند از کجا باید بیاورد؟
کاش حداقل صاحبخانهها به همان چند
درصدی که دولت به حقوقها اضافه میکرد،
راضی بودند؛ نه این که در عرض یک سال،
ودیعه یک و نیم میلیون تومانی پنج میلیون
شود و دویست هزار تومان هم به کرایه قبل
اضافه شود.
ً
نیریزان فارس :با سالم و سپاس؛ قبال این
گزارش تهیه و چاپ شده است .ضمن این که
قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و مبنا
توافق طرفین است.

نیریزان فارس

جایزهدار!

مسابقه کاریکاتور
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پیدا شدن جنازه مرد تنها
پس از چند روز

انتخابی

پست

پستچی مسن شما رانندگی بدیدر شهردارد.
چراغهای خطر را رد و خالف مسیر حرکت
میکند .لطفًا به او بگویید بیشتر مراقب باشد.

آبفاشهری

پاسخ هالل احمر

با سالم و احترام ،بدین وسیله جوابیه زیردر پاسخ
به مطلب مطرحشده توسط یکی از شهروندان،
جهت چاپ در آن نشریه به حضورتان ارسال
میگردد.
گر چه جمعیت هاللاحمر پس از وقوع
آتشسوزی منازل ،با تحویل اقالم ضروری
زندگی به خانوار حادثهدیده سعی در تسکین آالم
ایشان دارد ،لیکن ارائه برخی مستندات از جمله
صورتجلسه کالنتری یا پاسگاه انتظامی محل،
مدارک هویتی و عکس یا فیلم محل حادثه پس
از اطفاء حریق (که برای سهولت در کار میتواند
به وسیله گوشی تلفن همراه هم تهیه شود) و ...
به عنوان مدارک مثبته در روند تشکیل پرونده و
طی مراحل اداری کمکرسانی به حادثهدیدگان
تلقی شده ،کما این که تنها در سال جاری هفت
فقره پرونده مشابه به نحو مذکور تشکیل شده و
مساعده دریافت نمودهاند .هیچ یک نیز ملزم به
ارائه عکس و فیلم از منزل در حال سوختن در
شعلههای آتش نبوده ،بلکه عکسهایی از آن
محل مربوط به پس از اطفاء و اتمام حریق ارائه
دادهاند .لذ ا از نظر این جمعیت ،نسبتدادن
درخواست غیرمنطقی (تهیه فیلم همزمان
با سوختن خانه در آتش) به هالل احمر صرفًا
سفسطهگری و مغالطه از طرف فرد مورد نظر برای

دورزدن روند اداری تشکیل پرونده میباشد.

شرایط فوقالذکر اقدام الزم انجام پذیرد.

حوادث
به کوشش حسین قانع

ش  -1233مورخ 97/12/04

لطفًا فکری به حال وضعیت بد پارک جنگلی
کنید .لوازم بازی پارک غیراستاندارد ،و استخر
ماهی آن پر از زباله ،لجن و نیزار است .دور
استخر حفاظ ندارد ،جایی برای نشستن نیست
و سرویس بهداشتی هم ندارد.

دورنگار:
071 - 5383 0901

انتخابی

خوانندگانگرامی
پاسخ پرسشهای مربوط به :هالل احمر،
تبلیغات اسالمی ،اوقاف و امور خیریه و شورای
شهر نیریز كه در زیر آمده ،در همین صفحه
چاپ شده است.
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پاسخها

هوشمندانه

راههای پیغامگیر شبانهروزی:
ارتباطی071 - 5383 0900:

تریبونآزاد

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

ش  -2317مورخ 1397/11/24

نشسیم پای حرف دلتون
ما ّ

12

5

دستگیریدوگروهشکارچیدربهرامگور
دو گروه از شکارچیان به طور
جداگانه و با فاصله  6روز از یکدیگر
و قبل از آغاز به شکار ،توسط مأموران
منطقه حفاظت شده بهرام گور و
پارک ملی قطرویهدستگیر شدند.
به گفته رئیس منطقه حفاظت
شده بهرامگور و پارک ملی قطرویه،
مأموران یگان حفاظت این منطقه
حفاظت شدهدر بعد از ظهر سهشنبه
 7اسفند متوجه حضور یک گروه
شکارچی در ارتفاعات چاه انجیر
واقعدر این پارک ملی شدند.
احمد رستگار افزود :این گروه از
چندین ساعت قبل وارد منطقه
حفاظت شده و قصد شکار داشتند.
اما به دلیل طوفانی و نامساعد بودن

هوا ،موفق به شکار نشدند .این
تیم  3نفره توسط مأموران یگان
حفاظت این پارک ملی در همان
ارتفاعات محاصره و دستگیر شدند.
در بازرسی از این گروه یک اسلحه
غیرمجاز به همراه مقداری فشنگ
و آالت و ادوات شکار به دست آمد.
شکارچیان که از اهالی نیریز بودند،
روز بعد با تشکیل پرونده تحویل
دادگستری نیریز شدند.
رستگار درباره دستگیری گروه
دیگری از شکارچیان در این منطقه
حفاظت شده گفت :قبل از ظهر
دوشنبه  13اسفند ،مأموران یگان
حفاظت این پارک ملی متوجه
خودرویی شدند که با سرعت زیاد

در این منطقه در حرکت بود .آنها با
زیر نظر گرفتن خودرو متوجه شدند
که سرنشینان آن با استفاده از یک
تویوتای هایلوکس (شاسی بلند)
قصد شکار به روش ویژهای دارند.
مأموران پس از دقایقی تعقیب و
گریز خودرو و با توجه به آشنایی که
به منطقه داشتند ،خودرو را متوقف
کردند 2 .شکارچی  30و  35ساله
سیرجانی دستگیر شده و یک قبضه
اسلحه خفیفدوربیندار (هورنت) و
مقداری فشنگ،دوربیندو چشمی،
کارد ویژه و لوازم جانبی شکار را از
درون خودرو کشف کردند .متهمان
دستگیر شده با تشکیل پرونده
تحویلدادگستری سیرجان شدند.

جنازه یک مرد چند روز بعد از مرگشدر مناطق حاشیهای شهر نیریز،در
منزل وی پیدا شد.
به گفته منابع آگاه ،ظهر یکشنبه  12اسفند خبر فوت یک مرد سالمنددر
یک منزل مسکونی ودر حاشیه جنوبی شهر نیریز به پلیس  110اعالم شد.
با حضور مأموران انتظامی ،قاضی ویژه قتل و پزشکی قانونیدر محل فوت
این مرد حدوداً  60ساله ،اطرافیان او عنوان کردند که ویدر این منزل به
تنهایی زندگی میکرده است .با معاینات اولیه پزشکی ،مشخص شد که
حدود  3روز از فوت مشکوک این مرد میگذرد.
تحقیقات بیشتر برای تعیین علت فوت وی همچنان در جریان است.
جنازه این فرد برای مشخص شدن علت فوت به شیراز منتقل شده است.

کشف  12کیلو شیشه ازیک خانواده
اعضای یک خانواده که در حال قاچاق  11کیلو و  750گرم شیشه از
استانهای شرقی به شیراز بودند،در نیریزدستگیر شدند.
بنا بر اعالم رئیس دادگستری نیریز ،ساعت  10صبح جمعه  10اسفند،
مأموران انتظامی مستقردر ایست و بازرسی قطرویه به یک پژو  206که 3
عضو یک خانواده سرنشین آن بودند مشکوک شدند.
حجتاالسالم مهدوی گفت :مأموران انتظامیدر بازرسی دقیق از
این خودرو 7 ،کیلو و  250گرم ماده مخدر صنعتی شیشه را که درون
بطریهای نوشابه و همچنین باک خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.
وی افزود :سرنشینان این خودرو شامل مرد  44ساله ،همسر  40ساله و
دختر  10ساله آنها و از اهالی زاهدان بودند .با تحویل پرونده به پلیس مبارزه
با مواد مخدر نیریز ،کارآگاهان مجرب این واحد تخصصی در بررسی
مجدد خودرو  4کیلو و  500گرم شیشه دیگر را از یک جاسازی بسیار
ماهرانه کشف کردند.در مجموع مقدار شیشه کشف شدهدر این خودرو به
 11کیلو و  750گرم رسید.
پدر خانواده در اعترافات اولیه خود گفته است که این خودرو را از آشنایانش
و برای بردن همسرش به مراکز درمانی شیراز امانت گرفته است .مرد
قاچاقچی اکنون در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات از او همچنان در
جریان است.

کشف بیش از  57کیلو مواد مخدر
در نیریز
مأموران انتظامینیریز با توقیف  3خودرو در مبادی ورودی شهرستان و
دستگیری  6قاچاقچی 57 ،کیلو و  450گرم تریاک و شیشه را از آنها کشف
کردند.
به گفته رئیس دادگستری نیریز ،مأموران انتظامیمستقر در ایست و
بازرسی قطرویه موفق شدند در بازرسی از  3خودرو پژو  ،206پژو  405و
کامیون ایسوزو مقدار زیادی تریاک و شیشه کشف کنند.
حجتاالسالم علیاصغر مهدوی گفت :نخست ساعت  19پنجشنبه 9
اسفند ،مأموران انتظامی به یک کامیون ایسوزو حامل بار کاه که قصد ورود
به شهرستان داشت مشکوک شدند .آنها این کامیون را مورد بازرسی قرار
داده و توانستند  39کیلو تریاک جاسازی شده درون کامیون را کشف و
راننده  20ساله آن رادستگیر کنند.
صبح روز جمعه  10اسفند ماه نیز مأموران انتظامینیریز موفق شدند
 11کیلو و  750گرم شیشه را از یک خودرو  206کشف کنند که شرح این
کشفدر خبری جداگانه آمده است.
مأموران فرماندهی انتظامیمستقر در ایست و بازرسی محور سیرجان
 نیریز ،روز سهشنبه  14اسفند به یک پژو  405با  4سرنشین مشکوکشدند .در بازرسی از این خودرو  5کیلو و  700گرم تریاک جاسازی شده
کشف گردید و  4مرد قاچاقچی سرنشین خودرو دستگیر شدند.

حادثهدلخراش
در معادن کرومیت آبادهطشک
یک راننده لودردر حادثهدلخراش یک معدن کرومیت که سه
هفته پیش نیز برادرشدر همان معدن کشته شده بود،در پی
سقوط لودر از ارتفاع،دردم جان سپرد.
بنا به گفته منابع آگاه ،این حادثه ساعت  12:30سهشنبه 14
اسفند و هنگامیرخ داد که لودر متعلق به شرکت پیمانکار
معادن کرومیت فارس (خواجه جمالی) در حال تسطیح راه
دسترسی به ارتفاعات این معادن در نزدیکی روستای خواجه
جمالی بود؛ آن هم برای بستن دهانه تونلهای خطرناکی که
در هفتههای اخیر حادثهساز شده بود.
حادثه نخست در  24بهمن ماه سال جاری روی داد و یک
جوان که زیر آوار درون یکی از تونلها محبوس شده بود ،پس
از  8ساعت کاوش و با خوششانسی نجات یافت .رویداد دوم
در روز بعد و در  25بهمن ماه اتفاق افتاد .این بار اما ریزش
سنگهای معدن کرومیت ،منجر به مرگ جوان  25سالهای شد
کهدر حال استخراج غیر قانونی سنگ کروم بود.
سرانجام با توجه به وقوع این حوادث مرگبار ،رایزنی شرکت
معدنی کرومیت فارس و بخشدار آبادهطشک با شورای تأمین
شهرستان ،منجر به قرق این منطقه از سوی نیروی انتظامی
و سپس بستن دهانه همه تونلهای قدیمیو غیر مجاز توسط
پیمانکار این معادن شد .لذا از چند روز پیش این معادن تحت
نظارت نیروی انتظامی قرار داشت و لودر معدن کرومیت
فارس زیر نظر کارشناسان این معدندر حال بستن تونلها بود.
اما لودر این شرکت ظهر سهشنبه  14اسفندماه از ارتفاع حدود
 12متری سقوط کرد و راننده مجرب و  43ساله لودر که از
اهالی روستای خواجه جمالی بود ،با ضربه شدید به سر ،حدود
 10متر دورتر پرتاب شد و در دم جان سپرد .همکاران این
راننده بعد از دقایقی متوجه سقوط لودر شده و با حضور در
محل به وقوع این حادثه دردناک پی بردند.

//

سوختگی کودک خردسال با شیر جوشیده
یک کودک که در یکی از بخشهای
شهرستان توسط شیر جوشان دچار 40
درصد سوختگی شده بود ،پس از  3روز
به مراکزدرمانی فارس اعزام شد.
بنا بر اعالم مسئول اورژانس بیمارستان
شهدای نیریز ،یکشنبه  12اسفند ماه
پسربچه یک سال و  4ماههای که دچار
سوختگی شدید در یکی از بخشهای
شهرستان شده بود ،توسط اورژانس 115
تحویل اورژانس بیمارستان شهدا شد.
محمدحسین بخشپور گفت :این کودک

که توسط شیر در حال جوش سوخته
بود ،به سرعت تحت درمان قرار گرفت و
توسط پزشک اورژانس بیمارستان شهدا
و متخصص کودکان معاینه شد .پسر
بچه از ناحیه هر  2ران ،تنه و شکم دچار
 40درصد سوختگی شده بود .والدین
کودک بخشی ازدرمان را انجامداده ودر
غروب همان روز با تعهد به این کهدرمان
را در منزل ادامه خواهند داد ،با رضایت
شخصی کودک را مرخص کردند.
مسئول با سابقه اورژانس بیمارستان

شهدا افزود :روز چهارشنبه و بعد
از گذشت  3روز ،این کودک دوباره
توسط اورژانس  115تحویل اورژانس
بیمارستان شد .بدن کودک عفونت
کرده و کودک با تب و لرز و بیقراری
تحویل بیمارستان شهدا گردید .کودک
به سرعت توسط دکتر سمیرا مردانی
متخصص کودکان معاینه شد و به دلیل
نبود تجهیزات تخصصی ،در ساعت 13
چهارشنبه به بیمارستان امیرالمؤمنین
شیراز اعزام گردید.

//

سوختگی  85درصدی یک جوان در خواجهجمالی
تکنسینهای اورژانس آبادهطشک در محل ،و با انجام
کمکهای اولیه ،جوان مصدوم به درمانبستر امام هادی
منتقل و با معاینه توسط پزشکدرمانگاهدر ساعت  18همان
روز به بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین شیراز
اعزام میشود.
گفتنی است در این حادثه دختر بچهای نیز در اتاق مجاور
حضورداشته که خوشبختانه آسیبی نمیبیند.
علت این آتشسوزی توسط کارشناسان اداره گاز در حال
بررسی است.

یک جوان که در اثر انفجار ناشی از نشت گاز در منزل
مسکونی دچار  85درصد سوختگی شده بو د ،به دلیل
وخامت حال به مراکزدرمانی مجهز استان اعزام شد.
بنا بر اعالم مسئول اورژانس  115آباده طشک ،در ساعت
 17:30عصر چهارشنبه  15اسفندماه ،جوان  20سالهای وارد
اتاق یک منزل در روستای خواجهجمالی میشود که گاز در
فضای آن منتشر شده بود .با زدن کلید برق ،انفجار شدیدی
صورت گرفته و او به شدت میسوزد.
محمدمحسن هاشمی افزود :دقایقی بعد با حضور

//

توقیف  93گوسفند قاچاق در  10روز
در دهه نخست اسفندماه ،کارشناسان دامپزشکی مستقر در مبادی ورودی و
خروجی شهرستان  93قطعهدام قاچاق را کشف کردند.
بنا به گفته دکتر حمیدرضا ممتازیان رئیس ا داره دامپزشکی نیریز،
کارشناسان و بازرسان این اداره موفق شدند در  10روز نخست اسفند ماه
سال جاری ،با کنترل محورهای ورودی و خروجی شهرستان  5محموله از
دام سنگین و سبک قاچاق و بدون مجوز را توقیف کرده و با تشکیل پرونده به
مراجع قضایی بسپارند.
ممتازیان گفت :دامهای توقیف شده شامل  53رأس بره 27 ،رأس کهره5 ،
رأس میش و  8رأس گوساله بود کهدر همین رابطه  5متخلف با تشکیل پرونده
به مراجع قضایی ارجاع داده شدند .در مجموع  7رأس دام سبک از دامهای
توقیفی پس از طی مراحل قانونی به مبدأ نخست بازگردانده و  66رأس با
دستوردادستاندر کشتارگاه نیریز کشتار شده و تعدادی ازدامها هم با توجه
به نیاز شهرستان به قصابیها فروخته و توزیع گردیده است .پرونده  20رأس
بره توقیفی نیز اکنوندر مراجع قضاییدر حال رسیدگی است.
همچنین در این بازه زمانی یک محموله  80قطعهای بوقلمون نیز که فاقد
مجوزهای قانونی بود توقیف و با دستور دادستان نیریز به مبدأ بارگیری در
شهرستان بازگردانده شد.
رئیس اداره دامپزشکی افزود :این اداره در برخورد با متخلفان به شدت عمل
کرده و به طور روزانه نیاز شهرستان به گوشت و فرآوردههای گوشتی را زیر نظر
داشته و نیازسنجی میکند.

متأسفانه این راننده لودر برادر همان فردی بود که در حادثه
 25بهمن این معدن جان باخته بود.
این منبع آگاه و کارشناس ،از اهالی منطقه خواست تا با توجه
به فرسایش و هوازدگی تونلهای قدیمیاین معادن فرسوده که
بین  50تا  70سال قدمتدارند ،بخصوصدر فصول سرد ودر
زمان بارندگیها که خطر افزایش مییابد ،به تابلوهای اخطار
و هشدار که در نزدیکی این معادن نصب شده توجه کرده و به
آن نزدیک نشوند.
وی همچنین از اهالی خواست تادر صورت مشاهده متخلفان،
مراتب را به پلیس  ،110اداره صنعت معدن و تجارت نیریز و
یا شرکت پیمانکار معادن اطالع دهند و مانع از بروز حوادث
بیشتر شوند .زیرا ورود افراد متفرقه به محوطههای معدنی
کام ً
ال ممنوع بوده و در صورت بروز هرگونه حادثهای ،این افراد
مشمول هیچ گونه جبران خسارت و ضرر و زیان مالی و جانی
نخواهند بود.
گفتنی است با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی موجود
و نیز بیکاری اهالی منطقه ،تعدادی از اهالی به طور غیر قانونی
در این معادن اقدام به حفاری و استخراج سنگ کروم کرده و
با انبار کردن آن ،هر تن از این نوع سنگ را حدود یک میلیون و
 200تا یک میلیون و  500هزار تومان بهدالالن میفروشند.
دالالن نیز سنگهای استخراج شده را به اندازه یک کامیون بار
زده و به طور غیر قانونی به بنادر جنوب کشور برده و ضمن
فروش آن ،سودهای سرشاری به دست میآورند .این دالیل
دست بهدست همداده تا افراد بدون توجه به هشدارها اقدام به
انجام این کار خطرناک و غیر قانونی کنند.
الزم به ذکر است تاکنون چندین کامیون غیر مجاز حامل
سنگ کروم در این منطقه توسط نیروی انتظامیتوقیف شده
است.

آغاز هفته درختکاری در نیریز
هفته درختکاری در شهرستان نیریز با برنامههای متنوع اداره

گردید.

منابع طبیعی آغاز شد.

وی افزود :در ادامه برگزاری روزهای این هفته ،در روستاها و

به گفته حسن بنیاسدی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

شهرهای مختلف با  9هزار نهالی که در سطح شهرستان توزیع و

نیریز ،هفته منابع طبیعی امسال با شعار «منابع طبیعی بزرگترین

بسیاری از آن تحویل دهیاریها و ادارات متقاضی شده ،بسیاری

سرمایه ملی» و طبق روال هرساله از  15تا  21اسفند در سطح

از این نهالها در بوستانهای روستایی شهرستان کاشته خواهد شد.

شهرستان همراه با برنامههای مختلفی برگزار

نهالهای امسال با توجه به مقاومت و کم آبی ویژه

میشود.

شهرستان انتخاب شدهاند .همچنین در این

بنیاسدی گفت :امسال با برنامهریزی

هفته از  3طرح آبخیزداریدر بخشهای مرکزی

قبلی مردم ،ادارات ،سازمانها و Ngoهای

و پشتکوه که با اعتبار حدود  2میلیارد تومان

محیط زیستی و دوستداران طبیعت را در امر

انجام شده رونمایی خواهد شد .همچنین

درختکاری مشارکت دا دهایم .در نخستین

کارشناسان این اداره در مدارس و مهدکودکها

روز این هفته و در مراسم صبحگاه مدرسه

حاضر شده و به کودکان نحوه کاشت نهال

حبیبا ...فرهمندی ،بیمارستان جدید و در

راآموزشدادند تا آنها بتوانند نهالهای سبز شده

حال ساخت ،اداره برق و ناحیه مقاومت بسیج با

را  13فروردیندر طبیعت بکارند.

همراهی امام جمعه و دیگر ادارات حاضر شده

بنیاسدی در پایان از شهروندان خواست تا

ودر مجموع  300نهال کاشته شد .همزمان نیز

با توجه به خشکسالی و کمی بارش ،در حفظ

مراسم مشابهی در شهرهای قطرویه و گلزار

طبیعت و درختان موجود دقت کنند تا بتوان

شهدای آباده طشک با حضور مسئوالن آن

این میراث خدادادی را برای نسلهای آینده

شهرها برگزار شده و تعدادی درخت غرس

حفظ کرد.

