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محمدکاظم انبارلویی

لزوم آچارکشی فکری ،فقهی
و تئوریک نظام اداری کشور

قصـــه «بـــاغ گودالـــوگ» در شهرســـتان
میبـــد همیشـــه شـــنیدنی اســـت و گویـــا
مـــردم و نماینـــده مجلـــس نیـــز ســـرگرم
بیاعتنایـــی مســـئوالن در ایـــن رابطـــه
شـــد ها ند .
«بـــاغ گودالـــوگ»  ،یـــک بـــاغ قدیمـــی
و رهـــا شـــده در بافـــت تاریخـــی میبـــد
اســـت کـــه بـــرای خـــود ماجراهایـــی دارد.
ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ناری ــن ،قص ــه «ب ــاغ
گودالـــوگ» را از کودکـــی شـــنید هایم،
وقتـــی کـــه مادربزر گهـــا بـــرای ســـرگرم
کـــردن کـــودکان خـــود و بـــه جایـــی
الالیـــی بـــرای آنهـــا قصـــه بـــاغ گودالـــوگ
میخو ا ند نـــد .
امـــا «بـــاغ گودالـــوگ» قصـــه نیســـت .یـــک
بـــاغ قدیمـــی و رهـــا شـــده در بافـــت
تاریخـــی میبـــد اســـت .باغـــی کـــه بـــرای
خـــود ماجراهایـــی دارد و سالهاســـت بـــه
معضلـــی بـــرای اهالـــی محلـــه میبدبـــاال
تبدیـــل شـــده اســـت.
ایـــن بـــاغ طـــی ســـالهای اخیـــر بـــه
زبالهدانـــی تبدیـــل شـــده بـــود و مـــدت
زمـــان زیـــادی اســـت کـــه بـــرای اهالـــی
محـــل نیـــز خطرآفریـــن شـــده و هـــر
لحظـــه ممکـــن اســـت ســـقوط فـــرد یـــا
وســـیله نقلیـــهای را در آن شـــاهد باشـــیم.
رهـــا شـــدن طوالنـــی مـــدت «بـــاغ
گودالـــوگ» در محلـــه میبـــد بـــاال بصـــورت

گودبردار یشـــده و بـــی توجهـــی مســـئوالن
بـــه مطالبـــه مـــردم جهـــت محصـــور شـــدن
آن دیگـــر خنـــد هدار شـــده و در حالـــی کـــه
نماینـــده مجلـــس چهـــار نوبـــت هـــر بـــار
شـــخصا بـــه همـــراه مســـئوالنی از اداره
می ــراث فرهنگ ــی ،ش ــهرداری میب ــد ،پای ــگاه
پژوهشـــی و اهالـــی محـــل بـــه ایـــن مـــکان
مراجعـــه کـــرده و خواســـتار حـــل مشـــکل
شـــده اســـت ،امـــا تـــا بـــه امـــروز هیـــچ
اقدامـــی جهـــت حـــل ایـــن مســـاله انجـــام
نشـــده اســـت.جالب اســـت بدانیـــد کـــه
پیگیر یهـــای مکـــرر در ایـــن زمینـــه راه
بـــه جایـــی نبـــرده و ایـــن ماجـــرا بیشـــتر
بـــه قصـــهی خنـــد هداری بـــرای ســـرگرم
کـــردن مـــردم تبدیـــل شـــده اســـت.
مهنـــدس علیرضـــا نقـــوی در گفتگـــو بـــا
پایـــگاه خبـــری ناریـــن در رابطـــه بـــا
وضعیـــت بـــاغ گودالـــوگ و پیگیر یهـــای
ص ــورت گرفت ــه اظه ــار داش ــت :ش ــهرداری
پیگیـــری ایـــن موضـــوع را در برنامـــه
دارد و دوشـــنبه گذشـــته نیـــز در رابطـــه
بـــا عمـــران و آبادانـــی ایـــن بـــاغ جلســـه
داشـــتیم.
شـــهردار میبـــد افـــزود :بنـــا داریـــم
در صـــورت امـــکان یـــک مجتمـــع بـــه
همـــراه پارکینـــگ و رســـتوران در ایـــن
محـــل احـــداث کنیـــم و مقدمـــات کار و
طراحیهـــای اولیـــه در حـــال انجـــام

اســـت.
وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه پ ــس از ات ــود اولی ــه
طـــرح بایـــد هماهنگـــی هـــای الزم در ایـــن
رابطـــه صـــورت گیـــرد ،گفـــت :بایـــد قبـــل
از نهایـــی شـــدن موضـــوع ،جلســـهای بـــا
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان داشـــته
باشـــیم کـــه امیدواریـــم پـــس از تأییـــد
طراحـــی ،ســـرمایهگذار نیـــز جهـــت
احـــداث مجموعـــه جـــذب شـــود.
علیرضـــا آزادمنـــش عضـــو شـــورای
اســـامی شـــهر میبـــد نیـــز در ایـــن بـــاره
بـــه خبرنـــگار ناریـــن اظهـــار داشـــت:
تـــا کنـــون کســـی از ناحیـــه شـــورا ایـــن
موض ــوع را پیگی ــری نک ــرده اس ــت ،وگرن ــه
اصـــرار میشـــد شـــهرداری ،تکلیـــف ایـــن
محـــل را مشـــخص کنـــد.
وی تصریـــح کـــرد :در جلســـه آینـــده
شـــورای شـــهر ،ایـــن موضـــوع را پیگیـــری
خواهیـــم کـــرد.
بـــه هـــر حـــال گویـــا بـــاز هـــم بایـــد
منتظـــر بمانیـــم و ببینیـــم آیـــا متولیـــان امـــر
از جملـــه شـــهرداری میبـــد چـــه برنامـــه و
یـــا داســـتانی بـــرای ســـاماندهی ایـــن بـــاغ
 200ســـاله دارنـــد و اینکـــه آیـــا ایـــن بـــاغ
از وضعیـــت فعلـــی خـــارج میشـــود یـــا
خیـــر!

رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد بــا اعــام
خبــر تاییــد فســخ واگــذاری مجتمــع فــوالد میبــد
بــا ورود دســتگاه قضایــی ،اظهــار کــرد :مجتمــع
بــزرگ فــوالد میبــد از جملــه بخشهــای
تولیــدی و اقتصــادی کشــور اســت کــه متاســفانه
ی بیضابطــه شــده بــود.
گرفتــار واگــذار 
بــه گــزارش نارینخبــر« ،غالمعلــی دهشــیری»
افــزود :در راســتای سیاســت دســتگاه قضایــی در
دوره جدیــد بــرای رســیدگی ویــژه بــه موضــوع
واگذاریهــای غیراصولــی و در نتیجــه پیگیــری
و دســتورات ریاســت قــوه قضاییــه ،پرونــده
مجتمــع فــوالد میبــد نیــز مــورد رســیدگی ویــژه
قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :ایــن مجتمــع ســه هــزار ســهامدار
مردمــی دارد امــا یکــی از ســهامداران عمــده
بــه نــام ریختهگــران بــا وجــود دریافــت وام
کالن بانکــی بــه واســطه تصــدی ایــن مجتمــع،
بــا مدیریــت نامطلــوب باعــث تعطیلــی مجتمــع
فــوالد میبــد و بیــکاری چندصــد نفــر شــده بــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان تصریــح کــرد:
ریختهگــران در پرونــده اخــال در نظــام اقتصادی
محکــوم شــد و اموالــش از ســوی بانکهــای عامل
توقیــف شــد .لــذا دادگســتری یــزد بــرای پیگیری
مزایــده ســهام وی و بازپرداخــت مطالبــات
بانکهــا و واگــذاری ســهام بــه ســرمایه گــذاران
جدیــد اقدامــات مقتضــی را انجــام داد.
مقــام قضایــی اســتان تصریــح کــرد :از ســویی
دیگــر ،دادگســتری اســتان یــزد بــه همــراه ســایر
دســتگاههای ذیربــط در اســتان ،در راســتای
احیــای حقــوق عامــه ،موضــوع فســخ واگــذاری
مجتمــع فــوالد میبــد را دنبــال کــرد کــه ایــن امــر
منجــر بــه صــدور رأی هیئــت داوری ســازمان
خصوصیســازی مبنــی بــر ابطــال واگــذری
مزبــور شــد.
وی گفــت :پــس از اعتــراض ذینفــع بــه رأی
هیئــت داوری ســازمان خصوصیســازی مبنــی
بــر فســخ واگــذاری مجتمــع فــوالد میبــد ،پرونده
در دادگاه حقوقــی تهــران مــورد رســیدگی
مجــدد قــرار گرفــت کــه در ایــن مرحلــه نیــز بــا
پیگیریهــای دادگســتری اســتان یــزد ،در نتیجــه
ادلــه متقــن موجــود ،رأی تنفیــذ فســخ واگــذاری
مجتمــع فــوالد میبــد تاییــد شــد.
دهشــیری خاطرنشــان کــرد :علیایحــال بــا
پیگیریهــا و اقدامــات دســتگاه قضایــی در
اســتان یــزد ،مشــکل واگــذاری بــدون ضابطــه
مجتمــع فــوالد میبــد حــل شــد و اکنــون ایــن
مجتمـ ِع پرظرفیــت و اشــغالزا در مالکیــت دولت
و ســازمان خصوصــی ســازی قــرار دارد کــه
امیــد اســت بــا تدابیــر دســتگاههای اجرایــی و
مســاعدتی کــه دســتگاه قضایــی خواهــد داشــت،
هــر چــه زودتــر فرآینــد واگــذاری مجتمــع فــوالد
میبــد بــه فــرد یــا افــراد دارای اهلیــت وفــق
ضوابــط بــه ســرانجام برســد و ایــن مجتمــع هــر
چــه زودتــر بــه چرخــه تولیــد بازگــردد.
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انتخابـــات  ۱۴۰۰بـــرای ملـــت ایـــران ،یـــک
انتخابـــات سرنوشتســـاز و بـــرای دشـــمنان
انقـــاب نیـــز فوقالعـــاده مهـــم اســـت.
انتخابـــات ریاســـتجمهوری  ۱۴۰۰از ایـــن
بـــاب اهمیـــت دارد کـــه آیـــا ملـــت ایـــران
پ ــس از  ۴۰س ــال موف ــق ب ــه تش ــکیل «دول ــت
اســـامی» خواهنـــد شـــد .مـــا طـــی  ۴۰ســـال
گذشـــته در دولتســـازی براســـاس مبانـــی
اســـام و قـــرآن ،کـــم آوردیـــم .همـــگان
معتقدندکلی ــد ح ــل مش ــکالت در دس ــت ی ــک
«دولـــت انقالبـــی»« ،حزباللهـــی» و «جـــوان»
اســـت.
بارهـــا مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه ایـــن مهـــم
اشـــاره و تأکیـــد فرمودنـــد .ســـؤال مهـــم و
کلیـــدی کـــه در ذهـــن مـــردم ،نخبـــگان و
دلســـوزان کشـــور شـــکل گرفتـــه ،ایـــن اســـت
کـــه؛ رئیسجمهـــور تـــراز دولـــت اســـامی
کیس ــت؟ معاونی ــن و وزرای ــی ک ــه میخواهن ــد
طـــی چهـــار ســـال او را همراهـــی کننـــد ،آیـــا
واج ــد ش ــرایط و صف ــات ی ــک کارگ ــزار ت ــراز
دولـــت اســـامی میباشـــند؟ پاســـخ بـــه ایـــن
پرس ــش کلی ــدی ،معم ــای رس ــیدن ب ــه پرس ــش
چیســـتی و کیســـتی «دولـــت اســـامی» اســـت.
انق ــاب اس ــامی بی ــش از  ۴۰س ــال ب ــه هم ــت
پای ــداری و مق ــاوم م ــردم س ــرپا ایس ــتاده اس ــت.
نظـــام جمهـــوری اســـامی  ۴۰ســـال اســـت
در برابـــر تندبادهـــا ،طوفانهـــای سیاســـی
و توطئههـــا در داخـــل ،منطقـــه و جهـــان
تـــابآوری خـــود را نشـــان داده ،امـــا نتوانســـته
اســـت در پدیـــداری یـــک دولـــت اســـامی
بـــا مختصـــات اســـتانداردهای الهـــی و قرآنـــی،
توفیقـــی کســـب کنـــد.
م ــردم بی ــش از  ۴۰ب ــار ب ــه پ ــای صندوقه ــای
رأی رفتنـــد ،امـــا در شناســـایی و گزینـــش
کارگ ــزاران ت ــراز اس ــامی توفی ــق صددرص ــدی
نداشـــتند .همـــه آنهایـــی کـــه خـــود را در
معــرض رای مــردم گذاشــته ،صالحیــت علمــی،
عملـــی و تجربـــی نداشـــتند .آنهـــا هـــم کـــه
داش ــتند ،ب ــه دالیل ــی خ ــود را در مع ــرض رأی
م ــردم نگذاش ــتند .م ــردم س ــؤال میکنن ــد؛ آی ــا
احـــزاب و گروههـــای سیاســـی و نیـــز رجـــال
سیاس ــی -مذهب ــی ک ــه خ ــود را ب ــرای ورود ب ــه
صحنـــه رقابتهـــای سیاســـی آمـــاده میکننـــد،
مســـئله شـــکلگیری «دولـــت اســـامی» بـــا
کارگزاران ــی ک ــه بای ــد در ت ــراز دول ــت اس ــامی
باشـــند ،در دســـتورکار خـــود دارنـــد؟ مـــردم
ســـؤال میکننـــد؛ تئـــوری و مصـــداق مطـــرح
در شـــکلگیری دولـــت اســـامی آینـــده
چیســـت؟ آیـــا احـــزاب و رجـــال سیاســـی و
مذهبـــی حاضرنـــد بـــه ایـــن ســـؤال پاســـخی
شـــفاف بدهنـــد؟
م ــردم س ــؤال میکنن ــد؛ آی ــا در انتخاب ــات آین ــده
بــا یــک دوقطبــی یــا چندقطبــی روبـهرو هســتیم
ک ــه س ــرویسهای امنیت ــی آمری ــکا ،اس ــرائیل و
انگلیـــس نـــان ناامنـــی در داخـــل و بیثبـــات
ســـازی خـــود را در شـــکافهای ایـــن رقابـــت
پخ ــت و پ ــز کنن ــد؟ ی ــا ب ــا ی ــک اجم ــاع مل ــی
بـــرای رســـیدن بـــه «دولـــت اســـامی»؟! آیـــا
احـــزاب و گروههـــا حاضرنـــد مـــردم را در
رس ــیدن ب ــه ای ــن اجم ــاع مل ــی ک ــه متضم ــن
امنیـــت ملـــی باشـــند ،کمـــک کننـــد؟ پرســـش
دیگـــری کـــه در ذهـــن مـــردم شـــکل گرفتـــه،
ایـــن اســـت کـــه دشـــمنان اســـام و انقـــاب
ک ــه ط ــی  ۴۰س ــال گذش ــته هم ــواره در مس ــیر
شــکلگیری «دولــت اســامی» مشــغول دسیســه
و توطئ ــه بودهان ــد ،چ ــه برنامــهای دارن ــد؟ آی ــا
بـــا حمایـــت تلویحـــی و تصریحـــی از یـــک
قط ــب رقاب ــت میخواهن ــد در تاری ــخ انتخاب ــات
اثرگــذار باشــند یــا بــا ناامیــدی از همــه اضــاع
رقابـــت ،همچنـــان در مســـیر برانـــدازی نظـــام
تاخ ــت و ت ــاز میکنن ــد؟! پاس ــخ ای ــن پرس ــش
از جهات ــی ب ــرای م ــردم روش ــن اس ــت؛ در ه ــر
دو ص ــورت آنه ــا هم ــه ت ــوان خ ــود را ب ــرای
جلوگیـــری از شـــکلگیری «دولـــت اســـامی»
ب ــه کار خواهن ــد بس ــت.
فقـــط میمانـــد هوشـــیاری و هوشـــمندی
ســـران اضـــاع رقابـــت کـــه
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وضعیت کتابخوانی در ایران امروز
ایـــران
اگـــر
را بـــا برخـــی
کشـــورهای
از
دنیـــا مقایســـه
کنیـــم ،وضعیـــت
کتابخوانـــی در
ایـــران اصـــا
مناســـب نیســـت .ایـــن نـــگاه برگرفتـــه از انتظـــار مـــا از
ایران ــی مس ــلمان و انقالب ـیای اس ــت ک ــه ام ــروز در جه ــان
بـــر جایـــگاه عـــزت و اســـوهگری تکیـــه زده اســـت.
امـــا اگـــر ایـــران امـــروز را بـــا ایـــران  ۴۰ســـال قبـــل
مقایســـه کنیـــم ،انصافـــا بـــا پیشـــرفت چشـــمگیری
مواجـــه میشـــویم.
امـــروز تیـــراژ برخـــی از کتابهـــای مـــا بـــه بـــاالی
 ۱۵۰نوبـــت چـــاپ و بیـــش از یـــک میلیـــون نســـخه
رســـیده اســـت .کتابهـــای «دا»« ،ســـام بـــر ابراهیـــم» و
«خاکهـــای نـــرم کوشـــک» باالتریـــن تیـــراژ کتابهـــای
دف ــاع مق ــدس را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده ان ــد .پ ــس از
آن ،کتـــاب «یـــادت باشـــد» بـــا  ۱۳۱بـــار تجدیـــد چـــاپ
رتبـــه بعـــدی را دارد.
کت ــاب «دخت ــر ش ــینا» ب ــا  ۱۰۷نوب ــت چ ــاپ« ،پای ــی ک ــه
ج ــا مان ــد» و «آن  ۲۳نف ــر» ب ــا  ۷۰چ ــاپ« ،نورالدی ــن پس ــر
ای ــران» و «فرمان ــده م ــن» ب ــا  ۶۸چ ــاپ و «مالصال ــح» ب ــا
 ۵۰چ ــاپ ب ــه ترتی ــب در رتب ــه ه ــای بع ــدی ق ــرار گرفت ــه
ان ــد.
ام ــام خامنــهای در تاری ــخ  1396/10/17فرمودن ــد« :کت ــاب
دربـــاره دفـــاع مقـــدس مینویســـند ،ششـــصد هـــزار
نســـخه فـــروش مـــیرود .فـــروش ششـــصد هـــزار نســـخه
در ایـــران ،بـــاور کردنـــی اســـت؟ تیراژهـــای مـــا دو هـــزار
و س ــه ه ــزار و ده ه ــزار و ای ــن ج ــوری ب ــوده  ...شش ــصد
ه ــزار نس ــخه ف ــروش ب ــرود ،ای ــن خیل ــی خ ــوب اس ــت».
امـــروز کتـــاب شـــهید ابراهیـــم هـــادی بیـــش از یـــک
میلیـــون و صـــد هـــزار نســـخه بـــه فـــروش رفتـــه اســـت.
ایـــن یعنـــی رشـــد میـــزان کتابخوانـــی در کشـــور و
مایـــه رحمـــت و امیـــد اســـت.
مـــا امـــروز در کشـــور ،جوانـــان و زن و مـــرد زیـــادی
داریـــم کـــه در طـــول چنـــد ســـال بیـــش از صـــد جلـــد
کت ــاب  ۳۰۰صفحــهای و پانص ــد صفحــهای خوان ــده ان ــد.
مـــن افـــرادی را میشناســـم کـــه در طـــول  ۱۰تـــا ۱۵
ســـال بیـــش از  ۵۰۰جلـــد از کتابهـــای تاریـــخ شـــفاهی
دفـــاع مقـــدس و رمـــان هـــای مذهبـــی و انقالبـــی را
خوانـــده انـــد.
م ــن اف ــرادی را میشناس ــم ک ــه ع ــاوه ب ــر مطالع ــه ای ــن
کتابهـــا ،در طـــول  ۶تـــا  ۷مـــاه صحیفـــه نـــور  ۲۲جلـــدی
را ب ــا دق ــت و ب ــا طمأنین ــه خوان ــده ان ــد.
مـــن جوانهـــا و زن و مـــردی را میشناســـم کـــه بـــه
صـــورت منظـــم و بـــا تدبـــر تفســـیر قـــرآن را مطالعـــه
کـــرده انـــد و هنـــوز هـــم در حـــال خوانـــدن جلدهـــای
بعـــدی تفســـیر نمونـــه انـــد.
ای ــن اف ــراد ب ــا عم ــق وج ــود درک ک ــرده ان ــد ک ــه دی ــن
و دنیایشـــان بـــه برکـــت کتـــاب تأمیـــن و تغذیـــه میشـــود
و فرآینـــد کمالشـــان بـــه وســـیله کتـــاب تحقـــق مییابـــد.
ایـــن افـــراد بـــرای خـــود کتابخوانـــی را توفیـــق بزرگـــی
میدانن ــد و از ایــنرو ب ــا اس ــتفاده از لحظ ــه لحظ ــه ه ــای
عم ــر خ ــود هم ــواره در ح ــال به ــره گی ــری از کتابه ــای
جدی ــد و ج ــذاب و آموخت ــن چیزه ــای ت ــازه ان ــد.
امـــام خامنـــهای در تاریـــخ  1372/10/4فرمودنـــد« :امـــروز
کتابخوانـــی و علـــم آمـــوزی نـــه تنهـــا یـــک وظیفـــه
ملـــی ،کـــه یـــک واجـــب دینـــی اســـت».
بـــر همیـــن اســـاس و بـــا همیـــن نـــگاه اســـت کـــه مـــا
امـــروز شـــاهد رشـــد و شـــکوفایی کتابخوانـــی در بیـــن
ملـــت ایـــران هســـتیم.
البتـــه بایـــد اذعـــان داشـــت کـــه ملـــت ایـــران هنـــوز بـــه
رتبـــه در شـــأن کتابخوانـــی در جهـــان نرســـیده اســـت.
بایس ــتی کتابخوان ــی ب ــه ی ــک س ــیره و س ــنت رای ــج بی ــن
مـــردم ایـــران تبدیـــل بشـــود .بایـــد جـــوان ایرانـــی بدانـــد
کـــه کتابخوانـــی بـــرای برنامـــه ریـــزی آینـــده او خیلـــی
مهـــم اســـت.
بایـــد خریـــد کتـــاب در ســـبد اقتصـــادی همـــه ماهـــا
جای ــی پی ــدا کن ــد و ه ــر روزم ــان دارای وق ــت مش ــخصی
بـــرای کتابخوانـــی باشـــد .بایـــد همـــه مـــردم کتابهـــای
دف ــاع مق ــدس را مطالع ــه کنن ــد .ای ــن کتابه ــا ش ــیرین و
پرجاذبـــه اســـت و ذهنهـــا را بـــا مســـائل بســـیاری آشـــنا
میکنـــد و رشـــد کتابخوانـــی را در کشـــور بـــاال میبـــرد.
ملـــت ایـــران در بســـیاری از صحنههـــای علمـــی جهـــان
در حـــال درخشـــیدن اســـت .بایـــد در رتبـــه کتابخوانـــی
نیـــز چـــون خورشـــید در دنیـــا بدرخشـــد.
میـــزان رشـــد در ایـــن مســـیر قابـــل تحســـین اســـت ،امـــا
الزم اســـت مســـئولین فرهنگـــی کشـــور و شـــورای عالـــی
انقـــاب فرهنگـــی بـــرای ایـــن موضـــوع برنامـــه ریـــزی
راهب ــردی کنن ــد و خ ــود را در مس ــیر پیش ــرفت کتابخوان ــی
ملـــت ،خصوصـــا نســـل جـــوان مســـئول بداننـــد.
ایـــران فـــردا بایســـتی شـــاهد تیراژهـــای چنـــد میلیونـــی
کتـــاب باشـــد ،قطعـــا بـــا ســـرعت رشـــدی کـــه تاکنـــون
م ــردم ای ــران در ای ــن موض ــوع داش ــته ان ــد ،آین ــده زیبات ــر
از امـــروز خواهـــد بـــود.

آیتاهلل اعرافی:

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به وظایف خود در
قبال بیمارستان میبد عمل کند

عضـــو ســـتاد ملـــی
کرونـــا در کشـــور
هرچنـــد
گفـــت:
مـــردم و خیریـــن
میبـــد
شهرســـتان
بخشـــی از کمبودهـــا
را در ایـــن زمینـــه
کردهانـــد،
تأمیـــن
امـــا دانشـــگاه علـــوم
شـــهید
پزشـــکی
صدوقـــی یـــزد هـــم
بایـــد هرچـــه ســـریعتر
نســـبت بـــه تأمیـــن
ســـایر کمبودهـــا اقـــدام
و بـــه وظایـــف خـــود
عمـــل کنـــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،نشســـت
ســـتاد پیشـــگیری و مقابلـــه بـــا کرونـــا
شهرســـتان میبـــد بـــا حضـــور آیـــتاهلل
اعرافـــی امـــام جمعـــه میبـــد ،دکتـــر
س ــیدجلیل میرمحم ــدی نماین ــده م ــردم
میبـــد در مجلـــس شـــورای اســـامی،
حســـین فـــاح فرمانـــدار میبـــد و
برخـــی مســـئوالن حـــوزه بهداشـــت و
درم ــان ای ــن شهرس ــتان در بی ــت ام ــام
جمعـــه میبـــد برگـــزار شـــد.
آیـــتاهلل علیرضـــا اعرافـــی در ایـــن
نشســـت بـــا تشـــریح شـــرایط بحرانـــی
شهرســـتان میبـــد و آمـــار رو بـــه رشـــد
مراجعهکننـــدگان بـــه بیمارســـتان

گفـــت :هرچنـــد مـــردم و خیریـــن
شهرســـتان میبـــد بخشـــی از کمبودهـــا
را در ایـــن زمینـــه تأمیـــن کردهانـــد،
امـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید
صدوقـــی هـــم بایـــد هرچـــه ســـریعتر
نســـبت بـــه تأمیـــن ســـایر کمبودهـــا
اقـــدام و بـــه وظایـــف خـــود عمـــل
کنـــد.
امامجمعـــه میبـــد افـــزود :در جلســـه
ســـتاد ملـــی کرونـــا کـــه شـــنبه در
تهـــران برگـــزار میشـــود مســـائل
و مشـــکالت اســـتان یـــزد را کـــه بـــا
بحـــران کمســـابقه کرونـــا مواجـــه و
در خدماتدهـــی بـــه بیمـــاران بـــا
کمبودهـــای جـــدی اکســـیژن مواجـــه

اســـت را مطـــرح
خواهـــم کـــرد.
وی گفـــت :ســـپاه و
بســـیج هـــم بایـــد بـــا
تشـــکیل قـــرارگاه بـــا
مشـــارکت پایگاههـــا
و هماهنگـــی شـــبکه
بهداشـــت در کاهـــش
ای ــن بیم ــاری منح ــوس
تـــاش کنـــد.
میبـــد
امامجمعـــه
تصریـــح کـــرد :همـــه
دســـتگاهها ،اصنـــاف،
دســـتگاه قضـــا و
صنایـــع بایـــد نهایـــت
همـــکاری را در قطـــع
زنجی ــره کرون ــا طب ــق مصوب ــات س ــتاد
ملـــی کرونـــای شهرســـتان و اســـتان
داشـــته باشـــند.
آیـــتاهلل اعرافـــی خاطرنشـــان کـــرد:
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه امســـال یکـــی
از اولویتهـــا در شهرســـتان میبـــد
بخـــش ســـامت اســـت و پنـــج
پـــروژه در بیمارســـتان میبـــد ازجملـــه
ســـاختمان مســـکن پزشـــکان ،فـــاز
یـــک توســـعه ،فـــاز دوم ،اورژانـــس،
کلینی ــک در ح ــال اح ــداث اس ــت ک ــه
انتظـــار داریـــم نـــگاه ویـــژه در اتمـــام
ایـــن پروژههـــا تـــا دهـــه فجـــر داشـــته
باشـــند.

خبرهای کوتاه
مدیرآبفا :آب میبد سالم است
مدیــر آبفــای میبــد گفــت :آب ایــن شهرســتان از نظــر
ســامت تضمیــن اســت امــا از نظــر کیفیــت و مطلوبیت
آب در همــه شــهرهای اســتان مشــکل داریــم و انتقــال
آب زاینــده رود دلیــل اثبــات ایــن مدعاســت.
مجیــد دشــتی در جلســه روز بیســت و پنجــم آبــان
شــورای اســامی شــهر میبــد ،بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه
در طــول ســال ،آب انتقالــی در شــبکه شــهر وجــود دارد،
دلیــل اصلــی قطــع کــردن شــیرهای برداشــت ســطح
شــهر را تشــدید شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا اعــام
نمــود.
وی اظهــار داشــت :در همــه طــول ســال آب انتقالــی در
شــبکه شــهر وجــود دارد ولــی مســئله اصلــی ،اختــاط
آب انتقالــی و محلــی اســت کــه در حــال حاضــر،
آب انتقالــی بــه اضافــه ســه چــاه محلــی در دســترس
شــهروندان اســت.
مدیــر آبفــای میبــد تاییــد نمــود کــه ســهمیه آب اســتان
کاهــش پیــدا کــرده و بــه همــان نســبت نیــز از ســهمیه
شهرســتان هــا کاســته شــده اســت.
دشــتی همچنیــن در موضــوع اختــاط مناســب آب
انتقالــی و محلــی گفــت :هــم بــه پمــپ هــای پیشــرفته
تــر و هــم بــه مخــازن جدیــد نیــاز داریــم.
وی دلیــل اصلــی قطــع شــدن شــیر هــای برداشــت
آب انتقالــی در ســطح شــهر را تشــدید شــرایط شــیوع
ویــروس کرونــا اعــام کــرد.
در مجمــوع پــس از بحــث و تبــادل نظر اعضای شــورای
پنجــم و مدیــر آبفــای میبــد ،نتیجــه جلســه و رســیدگی
بــه تقاضــای شــهروندان بــه ایــن مرحلــه رســید کــه بــا
توجــه بــه اهمیــت آب شــرب بــا کیفیــت برای ســامتی
مــردم ،شــورا رایزنــی هــای الزم را بــا مدیریــت شــهر
انجــام دهــد و تــا حــد امــکان نســبت بــه دسترســی آب
انتقالــی بــرای شــرب مــردم تــاش شــود.

-----------------رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میبد عنوان کرد

کمک  185میلیون تومانی اوقاف میبد جهت خرید دستگاه اکسیژنساز بیمارستان
رئیـــس اداره اوقـــاف و امـــور خیریـــه
میبـــد گفـــت :مبلـــغ یکمیلیـــارد و
 850میلیـــون ریـــال از ســـوی ایـــن
اداره جهـــت تامیـــن تجهیـــزات دســـتگاه
اکس ــیژن س ــاز و ونتیالت ــور ب ــه حس ــاب
بیمارســـتان امـــام جعفـــر صـــادق
(علیهالســـام) ایـــن شهرســـتان واریـــز
شـــده اســـت.
حجتاالســـام ســـجاد محمـــدزاده در
گفتگـــو بـــا خبرنـــگار ناریـــن ،اظهـــار
داشـــت :جهـــت تامیـــن تجهیـــزات
دســـتگاه اکســـیژن ســـاز و ونتیالتـــور
مبلـــغ یکمیلیـــارد و  ۸۵۰میلیـــون
ریـــال از ســـوی اداره اوقـــاف میبـــد

بـــه حســـاب بیمارســـتان امـــام جعفـــر
صـــادق (علیهالســـام) ایـــن شهرســـتان
واریـــز شـــد.
وی افـــزود :ایـــن اقـــدام بـــا عنایـــت
بـــه فرمایـــش رهبـــری مبنـــی بـــه
کمکرســـانی بـــه کادر درمانـــی و
دســـتگاههای خدمترســـان در
مبـــارزه بـــا شـــیوع ویـــروس منحـــوس
کرونـــا و نیـــاز مبـــرم بیمارســـتان میبـــد
بـــه دســـتگاه اکسیژنســـاز و ونتیالتـــور
انجـــام شـــده اســـت.
رئیـــس اداره اوقـــاف و امـــور خیریـــه
میبـــد بیـــان داشـــت :پـــس از تعطیلـــی
برنامههـــای فرهنگـــی و عمرانـــی بقـــاع

متبرکـــه اداره اوقـــاف وامـــور خیریـــه
شهرســـتان میبـــد بـــا اخـــذ مجـــوز از
اوقــاف کشــور ایــن مبلــغ از ســوی اداره
اوقـــاف میبـــد بـــه حســـاب بیمارســـتان
امـــام جعفـــر صـــادق (علیهالســـام)
شهرســـتان واریـــز گردیـــد.
محمـــدزاده در پایـــان افـــزود :اداره
اوقـــاف وامـــور خیریـــه شهرســـتان
میبـــد از ابتـــدای ســـال تاکنـــون قریـــب
 ۵/۵میلیـــارد ریـــال شـــامل  ۱۱۵۰بســـته
معیشـــتیکـــه میانگیـــن هـــر بســـته
 ۳میلیـــون ریـــال بـــوده اســـت ،در
قالـــب طـــرح هـــای مختلـــف در بیـــن
شـــهروندان توزیـــع کـــرده اســـت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد خبر داد

توزیع ۲هزار بسته کمک معیشتی از سوی قرارگاه شهید سلیمانی میبد
فرمانـــده ناحیـــه
مقاومـــت بســـیج
میبـــد از توزیـــع
بســـته
2هـــزار
کمـــک معیشـــتی
بـــه خانوادههـــای
ایـــن
نیازمنـــد
شهرســـتان خبـــر داد.
ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار
ناریـــن ،ســـرهنگ
پاســـدار مصطفـــی
بهشتیفیروزآبادی
عصـــر امـــروز در
نشســـت خبـــری
کـــه بـــه مناســـبت
فرارســـیدن هفتـــه بســـیج در ســـالن
شـــهدای شهرســـتان میبـــد برگـــزار
شـــد ،بـــا اشـــاره بـــه برخـــی
فعالیتهـــای ســـازمان بســـیج
مســـتضعفین در مقابلـــه بـــا ویـــروس
کرونـــا اظهـــار داشـــت :قـــرارگاه
بســـیج شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی
در شهرســـتان میبـــد از فـــردا اقـــدام
بـــرای ســـومین بـــار متوالـــی در ایـــن
شهرســـتان اقـــدام بـــه توزیـــع اقـــام
معیشـــتی و فعالیتهـــای جهـــادی
میپـــر د ا ز د .
وی افـــزود :ایـــن قـــرارگاه بـــه منظـــور
اســـتفاده از تـــوان مســـئوالن و خیریـــن

و افـــراد فعـــال فرهنگـــی و اجتماعـــی
در حوزههـــای مختلـــف بـــرای
پیشـــگیری از شـــیوع ویـــروس کرونـــا
در ســـطح محـــات شهرســـتان فعـــال
خواهـــد شـــد.
بهشـــتی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری
مراســـم چلهنشـــینی بســـیجیان بیـــان
کـــرد :مرحلـــه اول چلهنشـــینی
بســـیج از آغـــاز هفتـــه بســـیج تـــا
ایـــام ســـالروز شـــهادت ســـردار
قاســـم ســـلیمانی و مرحلـــه دوم آن
تـــا ایـــام شـــهادت حضـــرت فاطمـــهی
زهرا(ســـاماهللعلیها) و چلهنشـــینی
ســـوم تـــا دهـــه فجـــر امســـال ادامـــه
خواهـــد داشـــت.

فرمانـــده ناحیـــه
مقاومـــت بســـیج
میبـــد همچنیـــن از
توزی ــع ۲ه ــزار بس ــته
کمـــک معیشـــتی
بـــه خانوادههـــای
نیازمنـــد شهرســـتان
خبـــر داد.
بهشتیفیروزآبادی
بـــا بیـــان ایـــن
مطلـــب کـــه مرکـــز
جهـــادی پرســـتاران
میبـــدی نیـــز در
بســـیج ســـازندگی
ایـــن شهرســـتان بـــه
ثبـــت رســـیده اســـت ،عنـــوان کـــرد:
حـــدود  ۹۰بســـیجی جهـــت کمـــک
بـــا کادر درمانـــی بیمارســـتان میبـــد در
ایـــن مرکـــز ثبـــت نـــام نمـــوده و بـــه
کمـــک نیروهـــای درمـــان و پرســـتاران
شهرســـتان آمدهانـــد.
فرمان ــده ناحی ــه مقاوم ــت بس ــیج میب ــد
در پایـــان طـــاب بســـیجی شهرســـتان
میبـــد نیـــز در ایـــن راســـتا بـــه کمـــک
بیمـــاران نیازمنـــد میشـــتابند و بـــا
فعالیتهـــای مذهبـــی و اجتماعـــی
نق ــش ب ــه س ــزایی در تقوی ــت روحی ــه
بیمـــاران کرونایـــی و خانوادههـــای
آنهـــا را بـــر عهـــده خواهنـــد گرفـــت.

--------------------

توقیف محموله دام قاچاق
در اردکان
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان اردکان از توقیـــف
یـــک دســـتگاه کامیـــون حامـــل  ۷۲راس گوســـفند
فاقـــد مجـــوز و قاچـــاق در ایـــن شهرســـتان خبـــر
داد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر بـــه نقـــل از بـــه نقـــل از
پایـــگاه خبـــری پلیـــس ،ســـرهنگ اکبـــر شـــفیعی
اظهـــار داشـــت :مأمـــوران پاســـگاه انتظامـــی ربـــاط
پش ــت ب ــادام شهرس ــتان اردکان حی ــن گش ــت زن ــی
و کنتـــرل خودروهـــای عبـــوری بـــه یـــک دســـتگاه
کامی ــون بن ــز حام ــل احش ــام مش ــکوک ش ــدند و آن
را بـــرای بررســـی متوقـــف کردنـــد.
وی اف ــزود :ب ــا بررس ــی مأم ــوران پلی ــس ،مش ــخص
شـــد کـــه ایـــن کامیـــون حامـــل  ۷۲رأس گوســـفند
فاقـــد مجـــوز و قاچـــاق اســـت کـــه بـــه همیـــن
منظـــور کامیـــون توقیـــف و یـــک متهـــم نیـــز
دســـتگیر شـــد.
سرپرســـت فرماندهـــی انتظامـــی شهرســـتان اردکان
بـــا بیـــان اینکـــه کارشناســـان ارزش ایـــن محمولـــه
دامـــی را یـــک میلیـــارد و  ۸۰۰میلیـــون ریـــال
ب ــرآورد ک ــرده ان ــد ،ی ــادآور ش ــد :محمول ــه احش ــام
بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویـــل دامپزشـــکی
یـــزد شـــد.

------------------

--------------------

ارتقای تکنولوژی تلفن همراه در
روستای حاجی آباد زرین

تکنولـــوژی نســـل  )4G( 4تلفـــن همـــراه «حاجـــی
آب ــاد زری ــن» در شهرس ــتان اردکان نص ــب و راه ان ــدازی
ش ــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،تکنولـــوژی نســـل )4G( ۴
تلفـــن همـــراه «حاجـــی آبـــاد زریـــن» در شهرســـتان
اردکان نصـــب و راه انـــدازی شـــد.
زارع مدیـــر مخابـــرات منطقـــه یـــزد بـــا اعـــام ایـــن
خبـــر افـــزود :بـــرای برقـــراری ارتبـــاط تکنولـــوژی
( )4Gتلف ــن هم ــراه در روس ــتای حاج ــی آب ــاد زری ــن
و نیـــز بـــا توجـــه بـــه فاصلـــه  ۱۲۰کیلومتـــری ایـــن
روســـتا از شـــهر اردکان ،تکنولـــوژی نســـل  ۴تلفـــن
هم ــراه ب ــا هم ــکاری و ت ــاش متخصص ــان مخاب ــرات
منطقـــه یـــزد در ایـــن روســـتا راه انـــدازی شـــد.
وی اف ــزود  :در اج ــرای ای ــن پ ــروژه و ب ــرای برق ــراری
ارتبـــاط ایـــن ســـایت بـــا اولیـــن مرکـــز اصلـــی ،از دو
لینـــک رادیـــو بـــرد بلنـــد پرظرفیـــت نیـــز اســـتفاده
گردیـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن تکنولـــوژی از محـــل
اعتبـــارات خدمـــات عمومـــی دولـــت( )USOو بـــا
ســـرمایه ای بالـــغ بـــر  ۲۰میلیـــارد ریـــال نصـــب و راه
انـــدازی شـــد.
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انتصاب دکتر یزدی بعنوان معاون
فنی شبکه بهداشت میبد

دکتـــر کمـــال یـــزدی بـــه عنـــوان معـــاون فنـــی
شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان میبـــد
منصـــوب شـــد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار ناریـــن ،طـــی حکمـــی
از ســـوی معـــاون بهداشـــت و رئیـــس مرکـــز
بهداشـــت اســـتان ،دکتـــر کمـــال یـــزدی بـــه
عنـــوان معـــاون فنـــی شـــبکه بهداشـــت و درمـــان
شهرســـتان میبـــد منصـــوب شـــد.
حســـب ابـــاغ صـــادره از ســـوی معاونـــت امـــور
بهداش ــتی دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــهید صدق ــی
یـــزد ،از وی خواســـته شـــده بـــا بـــه کارگیـــری
تـــوان و تجربـــهای کـــه در اختیـــار دارد ،خدمـــات
مـــورد انتظـــار حـــوزه بهداشـــت و درمـــان را بـــه
انجـــام برســـاند.
دکتـــر کمـــال یـــزدی از دیمـــاه ۱۳۸۹بـــه مـــدت ۴
س ــال سرپرس ــتی مرک ــز بهداش ــت و درم ــان میب ــد
را برعهـــده داشـــت و فعالیتهـــای مجدانـــهای در
زم ــان مس ــئولیت وی ص ــورت گرف ــت.
 99/07/05 - 203490آگهی تعیین حدود اختصاصی
چـــون تحدیـــد حـــدود ششـــدانگ زمیـــن بـــه شـــماره پـــاک 830/1
واقــعدر بش ــنیغان میب ــد بخ ــش  21ی ــزد بن ــا ب ــه عل ــل منعک ــس در پرون ــده
ثبت ــی بای ــد ب ــه عم ــل آی ــد این ــک برحس ــب تقاض ــای کتب ــی ورث ــه حس ــین
رحمان ــی و غی ــره ب ــا رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن
ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــحیکش ــنبه مورخ ــه  99/09/30در مح ــل ب ــه
عم ــل خواه ــد آم ــد ،ل ــذا ب ــا انتش ــار ای ــن آگه ــی از متقاض ــی و مالکی ــن
ام ــاک مج ــاور دع ــوت م ــی ش ــود ت ــا در روز و س ــاعت مق ــرر در مح ــل
حض ــور یافت ــه و ه ــر ادعای ــی نس ــبت ب ــه ح ــدود و حق ــوق ارتفاق ــی آن
دارن ــد ب ــه نماین ــده مح ــدد اظه ــار دارن ــد و کس ــانیکه ب ــه عملی ــات تعیی ــن
ح ــدود اعت ــراض دارن ــد م ــی توانن ــد ب ــه اس ــتناد م ــاده  20قان ــون ثب ــت و
در ارجـــاع مـــواد  74و  86آییـــن نامـــه اصالحـــی قانـــون ثبـــت از تاریـــخ
تنظی ــم ص ــورت جلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت  30روز اعت ــراض خ ــود
را کتب ــا ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد میب ــد ارائ ــه نم ــوده و رس ــید دریاف ــت نماین ــد
و نیـــز بایـــد ظـــرف مـــدت  30روز از تاریـــخ تســـلیم ایـــن اعتـــراض بـــه
مراج ــع ذیص ــاح قضای ــی مراجع ــه و ضم ــن تقدی ــم دادخواس ــت گواه ــی
آن را اخ ــذ و ب ــه ای ــن اداره ثب ــت تس ــلیم نماین ــد و در غی ــر ای ــن ص ــورت
اق ــدام قانون ــی بن ــا ب ــه تقاض ــای ذینف ــع ب ــه عم ــل خواه ــد آم ــد/.
تاریخ انتشار99/08/25 :
 - 259رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -علیمحمد زارعدهآبادی
--------------------------------------- 99/08/18 - 204151آگهی فقدان سند مالکیت
نظـــر بـــه اینکـــه آقـــای محمدعلـــی قانعـــی فرزنـــد غالمرضـــا بـــه شـــماره
شناســـنامه  1040میبـــد بـــا تســـلیم دو بـــرگ گواهینامـــه مصـــدق مدعـــی
اس ــت س ــند مالکی ــت شــشدانگ پ ــاک  9فرع ــی  508واق ــع در میب ــد
بخ ــش  22ی ــزد ک ــه در صفح ــه  428دفت ــر  82تح ــت ش ــماره  14566ثب ــت
رســـیده اســـت و بـــه علـــت جابجایـــی مفقـــود گردیـــده و تاکنـــون پیـــدا
نش ــده و از ای ــن اداره تقاض ــای ص ــدور س ــند مالکی ــت المثن ــی نم ــوده ل ــذا
ب ــه موج ــب تبص ــره ی ــک اصالح ــی م ــاده  120آیی ــن نام ــه قان ــون ثب ــت
ام ــاک مرات ــب ط ــی ی ــک نوب ــت آگه ــی و ب ــه اط ــاع عم ــوم رس ــانیده
م ــی ش ــود ت ــا هرک ــس نس ــبت ب ــه مل ــک م ــورد آگه ــی معاملــهای انج ــام
ً
ذیـــا بـــه حکایـــات ســـند ثبتـــی و اظهـــار
شـــده کـــه در معامالتـــی کـــه
مال ــک قی ــد م ــی گ ــردد ذک ــر نش ــده ی ــا مدع ــی وج ــود س ــند مالکی ــت
ن ــزد خ ــود م ــی باش ــد ،ت ــا ده روز پ ــس از انتش ــار ای ــن آگه ــی ب ــه ثب ــت
محـــل مراجعـــه و اعتـــراض خـــود را ضمـــن ارائـــه اصـــل ســـند مالکیـــت
ی ــا س ــند معامل ــه انج ــام نمای ــد و درغی ــر ای ــن ص ــورت پ ــس از گذش ــت
مهل ــت مق ــرر نس ــبت ب ــه پ ــاک مزب ــور س ــند مالکی ــت المثن ــی ص ــادر و
ب ــه مال ــک تس ــلیم خواه ــد ش ــد .معامالت ــی ک ــه ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی
و اظه ــار مال ــک و س ــند مالکی ــت نوش ــته ش ــده اس ــت ،نس ــبت ب ــه پ ــاک
ف ــوق الذک ــر در ذی ــل ثب ــت و صفح ــه مرق ــوم س ــند مالکی ــت بن ــام آق ــای
محمدعلـــی قانعـــی فرزنـــد غالمرضـــا بـــه شناســـنامه  1040میبـــد ثبـــت
گردی ــده اس ــت و ب ــه موج ــب س ــند  12200م ــورخ  1390/6/8دفترخان ــه
 19میب ــد ن ــزد بان ــک مس ــکن ش ــعبه مرک ــزی میب ــد در اقب ــال 264815582
ریـــال بمـــدت  144مـــاه در رهـــن مـــی باشـــد و هنـــوز فســـخ نگردیـــده
اســـت /شـــماره ســـری ســـند مفقـــودی  660475میباشـــد/.
تاریخ انتشار1399/08/25 :
 -302رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -علیمحمد زارع دهآبادی

 1399/08/25 -2004198آگهی موضوع ماده  3قانون
و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1برابـــر رأی شـــماره  1399/2171مـــورخ 1399/08/06هیـــأت
اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی
و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی
شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض خانـــم فاطمـــه
بیگـــم طبائـــی بفروئـــی فرزنـــد ســـید آقـــا شناســـنامه  34میبـــد
ک ــد مل ــی ش ــماره  4489818874در شش ــدانگ خان ــه مس ــکونی
ب ــه مس ــاحت  400/30مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3827/2واق ــع
در بفروئی ــه میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  22ی ــزد ب ــه
موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی معالواس ــطه
از وراث مرحومـــه خانـــم زهـــرا کرباســـیبفروئی میباشـــد.
-2برابـــر رأی شـــماره  1399/2334مـــورخ 1399/08/24هیـــأت
اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی
و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی
شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضـــی
آقـــای ســـعید فالحپوریخدانـــی فرزنـــد محمدعلـــی شناســـنامه
 0میبـــد کـــد ملـــی شـــماره  44800538670در ششـــدانگ خانـــه
مس ــکونی ب ــه مس ــاحت  213/45مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک 576
واقـــع در یخـــدان میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک میبـــد بخـــش 22
یـــزد بـــه موجـــب رأی مذکـــور خریـــداری بـــه صـــورت عـــادی
مـــع الواســـطه از عبدالنبـــی دهســـتانی میباشـــد .لـــذا بـــه منظـــور
اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی ش ــود درصورت ــی ک ــه
اش ــخاص ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته
باشـــند مـــی تواننـــد از تاریـــخ انتشـــار اولیـــن آگهـــی بـــه مـــدت
دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ
رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت
خـــود را بـــه مرجـــع قضایـــی تقدیـــم نماینـــد .بدیهـــی اســـت
درصـــورت انقضـــاء مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض
طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/08/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/10 :
 - 304رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -علی محمد زارعدهآبادی

استاندار یزد:

کمبود برخی داروها در استان یزد وجود دارد
اســـتاندار یـــزد گفـــت:
در روزهـــای اخیـــر بـــا
کمکهایـــی کـــه از
ســـوی دولـــت ،خیـــران و
بخـــش خصوصـــی شـــد،
تقریبـــا بخـــش قابـــل
توجهـــی از کمبودهـــا و
مشـــکالت تجهیزاتـــی
مراکـــز درمانـــی اســـتان
رفـــع شـــده امـــا کمبـــود
برخـــی از داروهـــا در
اســـتان وجـــود دارد کـــه
تـــاش بـــرای تامیـــن
اقـــام دارویـــی مـــورد
نیـــاز در حـــال انجـــام
اســـت.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،محمدعلـــی
طالب ــی در گفتگ ــو ب ــا ایرن ــا ضم ــن قدردان ــی
از کمکهـــای خیـــران و بخـــش خصوصـــی
کـــه برخـــی نیازهـــای مراکـــز درمانـــی و
بیمارســـتانهای اســـتان را در طـــول شـــیوع
بیمـــاری کرونـــا تامیـــن کردهانـــد ،یـــادآور
شـــد :بیشـــترین کمبـــود مراکـــز درمانـــی
اســـتان در زمینـــه اکســـیژن ســـاز بـــود کـــه
بـــا کمـــک هـــای اخیـــر یکـــی از مشـــکالت
حـــاد اســـتان در زمینـــه ارائـــه خدمـــات بـــه
بیمـــاران کرونایـــی رفـــع شـــد.
وی ادامـــه داد :همچنیـــن اکســـیژن مایـــع

از نیازهـــای ضـــروری مراکـــز درمانـــی
اســـتان اســـت کـــه تامیـــن آن بـــا همـــکاری
واحدهـــای صنعتـــی اســـتان انجـــام شـــده و
در ایـــن زمینـــه مشـــارکت بخـــش صنعـــت
بـــا حـــوزه بهداشـــت و درمـــان قابـــل تقدیـــر
اســـت.
طالبـــی در خصـــوص وضعیـــت شـــیوع
کرونـــا و شـــرایط مراکـــز درمانـــی اســـتان
نیـــز اظهـــار داشـــت :بـــا اعمـــال محدودیـــت
هایـــی کـــه در هفتـــه هـــای اخیـــر صـــورت
گرفتـــه و همـــکاری شـــهروندان شـــیب
تنـــد ابتـــا بـــه ایـــن ویـــروس مقـــداری
کنـــد شـــده و در صـــورت تـــداوم همراهـــی

شـــهروندان ،میتـــوان
وارد مرحلـــه ثبـــات و
ســـپس رونـــد کاهـــش
شـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه
الگـــوی انتقـــال خانـــه
ب ــه خان ــه ای ــن وی ــروس
در یـــزد ،کاهـــش رفـــت
و آمدهـــای خانوادگـــی
و دورهمـــی هـــا تاثیـــر
زیـــادی بـــر قطـــع
زنجیـــره انتقـــال دارد.
وی مشـــارکت اصنـــاف
اســـتان در رعایـــت
و
محدودیتهـــا
همچنی ــن پروت ــکل ه ــای
بهداشـــتی را مطلـــوب
ارزیابـــی و تصریـــح کـــرد :میـــزان مشـــارکت
اصن ــاف اس ــتان در زمین ــه رعای ــت محدودی ــت
ه ــا بس ــیار باالس ــت و تع ــداد ان ــدک پرون ــده
ه ــای ش ــکل گرفت ــه در ارتب ــاط ب ــا تخلف ــات
بهداشـــتی مبیـــن ایـــن مهـــم اســـت.
اســـتان یـــزد در مـــوج اول و ســـوم کرونـــا
از اســـتان هـــای بـــا باالتریـــن میـــزان شـــیوع
بـــوده و هـــم اکنـــون حـــدود یـــک هـــزار و
 ۲۰۰بیمـــار مبتـــا و مشـــکوک بـــه کرونـــا در
مراکـــز درمانـــی اســـتان بســـتری هســـتند کـــه
از ایـــن تعـــداد حـــدود  ۲۰۰نفـــر در بخـــش
مراقب ــت ه ــای وی ــژه نگه ــداری م ــی ش ــوند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد خبر داد

تشکیل کمیته محرومیتزدائی در استان یزد
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد
اســـتان یـــزد گفـــت :در
راســـتای برگـــزاری کنگـــره
ملـــی بزرگداشـــت 4000
شـــهید اســـتان یـــزد ،کمیتـــه
محرومیتزدائـــی در کنـــار
کمیتههـــای  21گانـــه ســـتاد
اجرایـــی کنگـــره تشـــکیل
شـــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر،
محمـــد شـــجاعان بابیـــان
اینکـــه رویکـــرد کنگـــره
بزرگداشـــت  ۴۰۰۰شـــهید
خدمترســـانی
اســـتان
بـــه مـــردم اســـت ،گفـــت:
در راســـتای برگـــزاری دومیـــن کنگـــره
ملـــی بزرگداشـــت  ۴۰۰۰شـــهید اســـتان
یـــزد ،کمیتـــه محرومیتزدائـــی در کنـــار
کمیتههـــای  ۲۱گانـــه ســـتاد اجرایـــی کنگـــره
تشـــکیل شـــد.
وی افـــزود :کمیتـــه امـــداد بهعنـــوان
یکـــی از دســـتگاههای اجرایـــی عضـــو

کمیتـــه محرومیتزدائـــی ایـــن کنگـــره
ملـــی ،همـــکاری و مشـــارکت الزم را بـــا
فرمانداریهـــا و ســـپاه الغدیـــر یـــزد در
راســـتای تحقـــق برنامههـــای بـــه عمـــل
مـــیآورد.
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد اســـتان یـــزد بـــا
اشـــاره بـــه برنامههـــای مصـــوب کمیتـــه
محرومیتزدائـــی بیـــان کـــرد :ایجـــاد

کارگاههـــای اشـــتغالزایی،
مرمـــت و تکمیـــل خانـــه
محـــروم ،ســـاخت ســـرویس
بهداش ــتی و حم ــام ،س ــاخت
مســـکن محرومیـــن ،تأمیـــن
و توزیـــع جهیزیـــه ،تهیـــه
و توزیـــع ســـبد ورزشـــی
محـــات و روســـتا ،توزیـــع
ســـبد آموزشـــی مـــدارس،
تهیـــه و توزیـــع ســـبد
معیشـــتی و تهیـــه ســـبد کاال
ویـــژه محرومیـــن ازجملـــه
برنامههـــای موردنظـــر ایـــن
کمیتـــه اســـت.
وی ادامـــه داد :اهـــدای
 ۴۰۰۰جهیزیـــه بـــرای زوجهـــای نیازمنـــد،
تحـــت حمایـــت قـــرار دادن  ۴۰۰۰یتیـــم،
تهی ــه و توزی ــع  ۴۰۰۰بس ــته کم ــک معیش ــتی
بـــرای نیازمنـــدان و همچنیـــن تهیـــه ۴۰۰۰
بســـته لوازمالتحریـــر بـــرای دانـــش آمـــوزان
نیازمنـــد ازجملـــه برنامههـــای در دســـتور
کار ســـتاد اجرائـــی کنگـــره اســـت.

شهـردار میبد خبر داد

آغاز عملیات زیباسازی میدان سردار شهید سلیمانی در میبد
شـــهردار میبـــد در خصـــوص
احـــداث میـــدان ســـردار
ســـلیمانی گفـــت :بـــه منظـــور
قدرشناســـی از رشـــادت هـــای
آن ســـردار بـــزرگ اســـام
در تقاطـــع بلـــوار حائـــری
و خیابـــان  12دی ،احـــداث
میدانـــی بـــه نـــام ایـــن ســـردار
در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر،
علیرض ــا نق ــوی ش ــهردار میب ــد
در خصـــوص احـــداث میـــدان
ســـردار ســـلیمانی گفـــت:
امنیـــت امـــروز کشـــورمان
مرهـــون خدمـــات و زحمـــات
س ــردار ش ــهید ،ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی و ه ــم
رزمانـــش هســـتیم و بـــه منظـــور قدرشناســـی
از رشـــادت هـــای آن ســـردار بـــزرگ اســـام
در تقاطـــع بلـــوار حائـــری و خیابـــان  ۱۲دی،
احـــداث میدانـــی بـــه نـــام ایـــن ســـردار در
دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
نقـــوی در تشـــریح ایـــن پـــروژه گفـــت:

عملیـــات عمرانـــی میـــدان فـــوق بـــه
مســـاحت  ۷۰۰مترمربـــع شـــامل  ۳۵۰متـــر
طـــول جدولگـــذاری ۷۲۰ ،کـــف فـــرش
و ...بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر یـــک میلیـــارد
و پانصـــد میلیـــون ریـــال در محـــل تقاطـــع
بل ــوار حائ ــری و خیاب ــان  ۱۲دی ک ــه منته ــی
ب ــه س ــایت مجموع ــه ادارات شهرس ــتان م ــی

باشـــد ،در دســـت اجراســـت،
همچنیـــن المـــان ایـــن پـــروژه
طراحـــی گردیـــده کـــه پـــس
از احـــداث میـــدان ،اجرایـــی
خواهـــد شـــد.
وی ادامـــه داد :ایـــن پـــروژه بـــه
منظـــور روانســـازی ترافیـــک،
بهبـــود وضعیـــت عبـــور و
مـــرور ،افزایـــش ایمنـــی و
دسترســـی هـــای مـــورد نیـــاز
ب ــه مجموع ــه ادارات شهرس ــتان
اجـــرا میشـــود.
نق ــوی اف ــزود :ه ــدف م ــا ارائ ــه
خدمـــات بهتـــر بـــه شـــهروندان
عزی ــز میبدیس ــت و ت ــاش م ــی
کنی ــم ت ــا ده ــه فج ــر س ــال ج ــاری ب ــا اتم ــام
ایـــن پـــروژه مهـــم بخشـــی از نیـــاز شـــهر را
مرتفـــع نمـــوده و یـــاد و نـــام ســـردار شـــهید
حـــاج قاســـم ســـلیمانی را نیـــز جاودانـــه نگـــه
داریـــم.

 1399/8/5 -2004015آگهی موضوع ماده  3قانون و 13
ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/3107م ــورخ  99/7/30هی ــأت اول موض ــوع
قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد
س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و
بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای اصغ ــر ش ــیوایی فرزن ــد رض ــا ب ــه ک ــد مل ــی
شـــماره  0055492533صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ مغـــازه نیمهســـاز
بـــه مســـاحت  28/70مترمربـــع مفـــروز از پـــاک  14اصلـــی واقـــعدر
شـــاهآباد میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک میبـــد بخـــش  24یـــزد بـــه موجـــب
رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از مال ــک رس ــمی مجتب ــی
شـــیوایی میباشـــد -2 .برابـــر رأی شـــماره  1399/3105مـــورخ 99/7/30
هیـــأت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و
ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی شهرســـتان
میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضـــی آقـــای اصغـــر شـــیوایی
فرزنـــد رضـــا بـــه کـــد ملـــی شـــماره  0055492533صـــادره از میبـــد در
ششـــدانگ خانـــه نیمهســـاز بـــه مســـاحت  179/65مترمربـــع مفـــروز از
پـــاک  14اصلـــی واقـــعدر شـــاهآباد میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک میبـــد
بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی
از مالـــک رســـمی مجتبـــی شـــیوایی میباشـــد .لـــذا بـــه منظـــور اطـــاع
عمـــوم در دو نوبـــت آگهـــی مـــی شـــود و در صورتیکـــه اشـــخاص بـــه
صـــدور ســـند مالکیـــت متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند میتواننـــد از
تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/25 :
 - 292علی محمد زارعدهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان میبد
---------------------------------------- 1399/7/22 -2003799آگهی موضوع ماده  3قانون و 13
ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/2924م ــورخ  99/7/21هی ــأت اول موض ــوع
قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد
س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه
و بالمعـــارض متقاضیـــه خانـــم صولـــت دهقانـــی فیروزآبـــادی فرزنـــد
بمانعلـــی بـــه کـــد ملـــی شـــماره  4489677091صـــادره از میبـــد در
ششـــدانگ زمیـــن مشـــتمل بـــر ســـاختمان بـــه مســـاحت  176/5مترمربـــع
مفـــروز از پـــاک  2743اصلـــی واقـــعدر فیروزآبـــاد میبـــد حـــوزه
ثبـــت ملـــک میبـــد بخـــش  23یـــزد بـــه موجـــب رأی مذکـــور مالکیـــت
بـــه صـــورت رســـمی میباشـــد -2 .برابـــر رأی شـــماره 1399/2922
مـــورخ  99/7/21هیـــأت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت
ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد
ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضیـــه خانـــم
عالیـــه دهقانـــی فیروزآبـــادی فرزنـــد بمانعلـــی بـــه کـــد ملـــی شـــماره
 4489349122صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ زمیـــن مشـــتمل بـــر
س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  178/50مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2743اصل ــی
واقــعدر فیروزآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  23ی ــزد ب ــه
موج ــب رأی مذک ــور مالکی ــت ب ــه ص ــورت رس ــمی میباش ــد -3 .براب ــر
رأی شـــماره  1399/2920مـــورخ  99/7/21هیـــأت اول موضـــوع قانـــون
تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند
رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و
بالمع ــارض متقاضی ــه خان ــم طوب ــی دهقان ــی فیروزآب ــادی فرزن ــد بمانعل ــی
بـــه کـــد ملـــی شـــماره  4489343647صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ
زمیـــن مشـــتمل بـــر ســـاختمان بـــه مســـاحت  172/70مترمربـــع مفـــروز
از پـــاک  2743اصلـــی واقـــعدر فیروزآبـــاد میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک
میبـــد بخـــش  23یـــزد بـــه موجـــب رأی مذکـــور مالکیـــت بـــه صـــورت
رس ــمی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی
م ــی ش ــود و در صورتیک ــه اش ــخاص ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی
اعتراض ــی داش ــته باش ــند میتوانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه
م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ
رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت خ ــود
را ب ــه مرج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت در ص ــورت انقض ــاء
م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت
صـــادر خواهـــد شـــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/10 :
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---------------------------------- 1399/7/21 - 2003764آگهی موضوع ماده  3قانون و 13
ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/2637م ــورخ  99/7/6هی ــأت اول موض ــوع
قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای
فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف
مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضیـــه خانـــم صدیقـــه خیرالهیرکنآبـــادی
فرزن ــد س ــیدرضا ب ــه ک ــد مل ــی ش ــماره  4489861982ص ــادره از میب ــد
در ششـــدانگ زمیـــن مزروعـــی بـــه مســـاحت  641/60مترمربـــع پـــاک
 2381/26اصلـــی واقـــعدر رکنآبـــاد میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک میبـــد
بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور ب ــه ص ــورت رس ــمی مال ــک
معالواســـطه از وراث خانمجـــان رعیـــت رکنآبـــادی میباشـــد.
 -2براب ــر رأی ش ــماره  1399/2639م ــورخ  99/7/6هی ــأت اول موض ــوع
قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد
س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه
و بالمعـــارض متقاضـــی آقـــای عیـــناهلل شـــیرمردی فرزنـــد علیمحمـــد
بـــه کـــد ملـــی شـــماره  4480002200صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ
زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  542/70مترمرب ــع پ ــاک  1698/26اصل ــی
واقـــعدر رکنآبـــاد میبـــد حـــوزه ثبـــت ملـــک میبـــد بخـــش  24یـــزد
بـــه موجـــب رأی مذکـــور بـــه صـــورت عـــادی معالواســـطه از مالـــک
رســـمی صـــادق کریمیرکنآبـــادی میباشـــد -3 .برابـــر رأی شـــماره
 1399/2641م ــورخ  99/7/6هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف
وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در
واحـــد ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضـــی
آق ــای س ــید مصطف ــی اقب ــال رکنآب ــادی فرزن ــد س ــید علیرض ــا ب ــه ک ــد
ملـــی شـــماره  4489912013صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ خانـــه بـــه
مس ــاحت  640/30مترمرب ــع پ ــاک  1824/26اصل ــی واقــعدر رکنآب ــاد
میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور
بـــه صـــورت عـــادی معالواســـطه از مالـــک رســـمی وراث ســـیدعباس
اقبـــال رکنآبـــادی میباشـــد -4 .برابـــر رأی شـــماره 1399/2831
مـــورخ  99/7/19هیـــأت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت
ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد
ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضیـــه خانـــم
فاطمـــه مالصادقیرکنآبـــادی فرزنـــد حســـین بـــه کـــد ملـــی شـــماره
 4489910819صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ زمیـــن مزروعـــی بـــه
مس ــاحت  824/30مترمرب ــع پ ــاک  2099/26اصل ــی واقــعدر رکنآب ــاد
میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور
بـــه صـــورت عـــادی معالواســـطه از مالـــک رســـمی وراث ســـیدمحمد
حســـینیرکنآبادی میباشـــد -5 .برابـــر رأی شـــماره 1399/2829
مـــورخ  99/7/19هیـــأت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت
ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد
ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضـــی آقـــای
سیدحســـن حســـینیرکنآبادی فرزنـــد سیدحســـین بـــه کـــد ملـــی
شـــماره  4489850875صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ زمیـــن مزروعـــی
بـــه مســـاحت 600/50مترمربـــع پـــاک  26/1299اصلـــی واقـــعدر
رکنآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب
رأی مذکـــور بـــه صـــورت عـــادی معالواســـطه از مالـــک رســـمی وراث
هاجـــر چوپانکاظمآبـــاد میباشـــد -6 .برابـــر رأی شـــماره 1399/2835
مـــورخ  99/7/19هیـــأت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت
ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمانهای فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد
ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضیـــه خانـــم
صدیقـــه خیرالهیرکنآبـــادی فرزنـــد ســـیدرضا بـــه کـــد ملـــی شـــماره
 4489861982صـــادره از میبـــد در ششـــدانگ زمیـــن مزروعـــی بـــه
مســـاحت  463مترمربـــع پـــاک  26/1261اصلـــی واقـــعدر رکنآبـــاد
میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور
خریـــداری بـــه صـــورت عـــادی معالواســـطه از مالـــک رســـمی وراث
سیدحســـین حســـینیرکنآبادی میباشـــد .لـــذا بـــه منظـــور اطـــاع
عمـــوم در دو نوبـــت آگهـــی مـــی شـــود و در صورتیکـــه اشـــخاص بـــه
صـــدور ســـند مالکیـــت متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند میتواننـــد
از تاریـــخ انتشـــار اولیـــن آگهـــی بـــه مـــدت دو مـــاه اعتـــراض خـــود را
بـــه ایـــن اداره تســـلیم و پـــس از اخـــذ رســـید ظـــرف مـــدت یـــک مـــاه
از تاریـــخ اعتـــراض دادخواســـت خـــود را بـــه مرجـــع قضایـــی تقدیـــم
نماینـــد .بدیهـــی اســـت در صـــورت انقضـــاء مـــدت مذکـــور و عـــدم
وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
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 - 276علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان میبد

هفته نامه فرهنگی اجتماعی نارین

حضرت امام جواد(ع) :

ویژه استان یـزد

« ِع ُّز ال ْ ُم ْؤمِنِ ِغناه َعنِ الن ّ ِ
اس».

ع ّزت مؤمن در بىنيازى و طمع نداشتن به مال و زندگى ديگران است.
(بحاراالنوار ،ج ،۷۲ص)۱۰۹
یادداشت

قصهی پر غصهی اصناف و کرونا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول  :محمد وحید کریم بیکی

زیر نظر شورای سردبیری

نشانی :میبد  -روبروی دانشگاه آزاد اسالمی  -شهرک ک وثر  -صندوق پستی 8965119336

دریافت آگهی09032371230 :

پیامرسان تلگ رام @narinkhabar

تلفـکس03532371230 :

سامانه پیامکی2100032371230 :

Email: Narinnews.ir@gmail.com

استقرار بالگرد امدادی در پایگاه امداد هوایی هالل احمر یزد

چاپ :ریحان

site: Narinnews.ir

ایثار و شهادت

آشنایی با اولین شهید شهیدیه

اصن ــاف شهرس ــتان میب ــد همانن ــد اصن ــاف کش ــور در بح ــران
کرون ــا دچ ــار خس ــارت ه ــای فراوان ــی ش ــده ان ــد.

بـــه گـــزارش میبدمـــا ،بالـــغ بـــر چهـــار هـــزار واحـــد صنفـــی
در شهرســـتان میبـــد وجـــود دارد کـــه همزمـــان بـــا شـــیوع
ویـــروس کرونـــا ،ملـــزم بـــه رعایـــت قوانیـــن و دســـتورالعمل
ه ــای اب ــاغ ش ــده توس ــط مس ــئولین ب ــوده ان ــد و هم ــکاری
بس ــیار خوب ــی نی ــز در ای ــن چن ــد م ــاه بحران ــی داش ــته ان ــد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اصنـــاف دارای شـــرایط و حاشـــیه
هـــای مختلفـــی هســـتند کـــه موجـــب مـــی شـــود شـــرایط
تعام ــل ب ــا آنه ــا در ای ــن مس ــیر نی ــز ب ــا ه ــم تف ــاوت های ــی
داشـــته باشـــد امـــا در ســـطح کشـــور و قوانیـــن باالدســـتی
فقـــط بـــه درجـــه یـــک و دو و ســـه بـــا آنهـــا برخـــورد مـــی
شـــود و خـــود ایـــن موضـــوع باعـــث خســـارتهایی شـــده کـــه
مـــی توانســـت وجـــود نداشـــته باشـــد.
متاســـفانه قوانیـــن کلـــی کشـــور کـــه بـــه صـــورت جزئـــی و
بومیســـازی شـــده در شهرســـتان هـــا و اســـتان هـــا لحـــاظ
نمـــی شـــود باعـــث نارضایتـــی و اعتـــراض هـــای زیـــادی
نیـــز در میـــان اصنـــاف شـــده اســـت ،بـــه عنـــوان مثـــال در
رده صنـــف پوشـــاک طبیعتـــا در شهرســـتانی ماننـــد میبـــد،
فروشـــندگانی هســـتند کـــه ماننـــد برخـــی از فروشـــگاه هـــای
انگشـــت شـــمار و خـــاص ،مشـــتری انچنانـــی ندارنـــد و
طبیعت ــا نی ــز دچ ــار تجم ــع جمعی ــت و ش ــلوغی نم ــی ش ــوند،
و یـــا در برخـــی از اصنـــاف نحـــوه تعامـــل بـــا مشـــتری آن
ط ــور نیس ــت ک ــه باع ــث درگی ــری و ش ــیوع بیش ــتر ش ــود و
ای ــن موض ــوع خ ــود باع ــث نی ــاز ب ــه تعام ــل بیش ــتر ب ــا آنه ــا
جه ــت ک ــم ک ــردن خس ــارت در ای ــن ش ــرایط اقتص ــادی م ــی
شـــود.
طبیعتـــا مســـئولین تصمیمگیـــر نیـــز از میـــان جیـــب مـــردم و
ج ــان م ــردم ،مل ــزم ب ــه رعای ــت م ــواردی هس ــتند ک ــه ج ــان
م ــردم خس ــارت نخ ــورد ام ــا ب ــا دق ــت بیش ــتر در تصمیمه ــا
و اســـتفاده از ظرفیـــت مســـئولین اتحادیـــه هـــا و اصنـــاف
جه ــت جزئ ــی ت ــر ک ــردن و دقی ــق ت ــر ک ــردن قوانی ــن ب ــرای
کـــم کـــردن خســـارت اقتصـــادی در عیـــن حفـــظ جـــان و
س ــامت م ــردم ،م ــی ت ــوان هم ــکاری بیش ــتری را از م ــردم و
مخصوص ــا ردهه ــای اصن ــاف ب ــرای ریش ــه ک ــن ک ــردن ای ــن
بیمـــاری جلـــب کـــرد.
پیشـــنهاد مـــی شـــود در جلســـات ســـتاد کرونـــای شهرســـتان
میبـــد از مســـئولین باالدســـتی اصنـــاف و صمـــت شهرســـتان
جهـــت همفکـــری نیـــز اســـتفاده شـــود تـــا بتوانیـــم مدیریـــت
بهتـــری روی بحـــران موجـــود داشـــته باشـــم.

مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال احمـــر
یـــزد از اســـتقرار بالگـــرد امـــدادی
هـــال احمـــر بـــه منظـــور خدمـــات
رســـانی ســـریع تـــر ،بهتـــر و انتقـــال
مصدومـــان احتمالـــی در پایـــگاه
امدادهوایـــی جمعیـــت هـــال احمـــر
ایـــن اســـتان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش نشـــریه ناریـــن
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی
جمعیـــت هـــال احمـــر اســـتان،
دکتـــر محســـن حـــرازیزاده یـــزدی
اظهـــار کـــرد :عصـــر دیـــروز بـــا
هماهنگیهـــای انجـــام شـــده از
قبـــل و قـــول مســـاعد مســـئولین
کشـــوری و اســـتانی یـــک فرونـــد
بالگـــرد امـــدادی هـــال احمـــر بـــه
منظـــور خدمـــات رســـانی ســـریعتر
یادداشت

 ....ادامه از صفحه یک
در زمیـــن دشـــمن بـــازی نکننـــد و
خـــود را متعهـــد بـــه اســـتقالل کشـــور
و عـــزت مـــردم بداننـــد .مـــردم
میداننـــد دشـــمن  ۴۰ســـال اســـت
در راه شـــکلگیری «ایجـــاد یـــک
نظـــام اداری صحیـــح و اســـامی» از
طریـــق نفوذیهـــا در داخـــل و فشـــار
از بیـــرون اخـــال میکنـــد .دشـــمن
در جنـــگ اقتصـــادی وجـــب بـــه
وجـــب ســـفره مـــردم را هـــدف قـــرار
داده اســـت .آنهـــا نیـــک میداننـــد
کارآمـــدی نظـــام و شـــکلگیری
دولـــت اســـامی ،تیـــر خـــاص
بـــه توطئههـــای آنهاســـت .آیـــا
بازیگـــران اصلـــی و فرعـــی انتخابـــات
آینـــده بـــه همیـــن میـــزان حساســـیت

و بهتـــر بـــرای انتقـــال مصدومـــان
احتمالـــی و تکمیـــل چرخـــه امـــداد
و نجـــات و همچنیـــن پاســـخگویی
ســـریع در پایـــگاه امدادهوایـــی
جمعیـــت هـــال احمـــر اســـتان
بصـــورت دائـــم اســـتقرار یافـــت.
وی افـــزود :آشـــیانه بالگـــرد چنـــد
ســـالی اســـت کـــه تاســـیس شـــده
و بـــا پیگیر یهـــای اســـتاندار و
نماینـــدگان مجلـــس ایـــن بالگـــرد
در اســـتان یـــزد بـــه صـــورت
دائـــم در پایـــگاه امـــداد هوایـــی
جمعیـــت هـــال احمـــر اســـتان
مســـتقر شـــد.
مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال احمـــر
اســـتان یـــزد گفـــت :اتفاقاتـــی کـــه
در ســـال جـــاری و ســـالهای قبـــل

افتـــاد باعـــث شـــد کـــه درخواســـت
بالگـــرد از اســـتانهای همجـــوار
داشـــته باشـــیم کـــه ایـــن امـــر
زم ــان رس ــیدن ب ــه مح ــل حادث ــه را
افزایـــش میدهـــد.
ح ــرازی زاده تصری ــح ک ــرد :وج ــود
ایـــن بالگـــرد امـــداد هوایـــی و
مســـتقر شـــدن در اســـتان موجـــب
آرامـــش و خدمـــت رســـانی بیشـــتر
خواهـــد شـــد.
وی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد:
همچنیـــن در صـــورت اعـــام نیـــاز
ســـایر اســـتانهای همجـــوار ،ایـــن
بالگـــرد بـــرای انجـــام گرفتـــن
عملیـــات امـــدادی اعـــزام خواهـــد
شـــد.

و هوشـــمندی دارنـــد؟ همـــه اضـــاع
رقابـــت در انتخابـــات  ۱۴۰۰بایـــد بـــا
ایـــن هوشـــمندی و نیـــز هدفگـــذاری
وارد معرکـــه رقابتهـــا شـــوند کـــه
نتایـــج انتخابـــات حتمـــا منجـــر بـــه
تضمیـــن اســـتقالل ،امنیـــت ،حفـــظ
منافـــع و مصالـــح ملـــی و کارآمـــدی
نظـــام اجرایـــی کشـــور و شـــکلگیری
«دولـــت اســـامی» باشـــد .انتخابـــات
ریاس ــت جمه ــوری  ۱۴۰۰ق ــرار اس ــت
در قـــاب اصـــول و معیارهـــای بیانیـــه
گام دوم برگـــزار شـــود .اصـــول و
مؤلفههایـــی در بیانیـــه گام دوم بـــرای
«نظامســـازی» ارائـــه شـــده اســـت.
ایـــن «نظامســـازی» حتمـــا براســـاس
ارزشهایـــی چـــون آزادی ،عدالـــت،
استکبارســـتیزی ،معنویـــت ،عقالنیـــت
و مردمســـاالری بایـــد باشـــد و اگـــر
غیــر از ایــن مفاهیــم بــه چیــز دیگــری

فک ــر ش ــود ،ن ــه اس ــامی اس ــت و ن ــه
مردمـــی!
حـــرف آخـــر مـــردم در آســـتانه
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ۱۴۰۰
ایـــن اســـت کـــه نظـــام اداری کشـــور
پـــس از  ۴۰ســـال نیـــاز بـــه یـــک
آچارکش ــی فک ــری ،فقه ــی و تئوری ــک
دارد .آنهـــا ایـــن آچارکشـــی را در
ق ــاب و س ــاخت دول ــت حزبالله ــی،
انقالبـــی ،جـــوان و جهـــادی
جســـتوجو میکننـــد .آیـــا احـــزاب،
گروههـــا و رجـــال سیاســـی و مذهبـــی
کش ــور ک ــه اض ــاع رقاب ــت انتخاب ــات
آین ــده را ش ــکل میدهن ــد ،ب ــه لح ــاظ
علم ــی و تجرب ــی ،ت ــوان و صالحی ــت
ای ــن کار را دارن ــد؟ ای ــن مه ــم بای ــد در
نطقهـــا و تبلیغـــات بـــه جـــای نفـــی
رقی ــب ،در اثب ــات صالحی ــت نامزده ــا
نمـــود داشـــته باشـــد.
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شــهید غالمرضــا صادقیــان اولیــن شــهیدی کــه جســد
مطهــرش در شــهیدیه بــه خــاک ســپرده شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ناریــن ،شــهید غالمرضــا صادقیــان
در دوم شــهریورماه ســال  ۱۳۴۲در شــهیدیه و در یــک
خانــواده متدیــن روســتایی کشــاورز چشــم بــه جهــان
هســتی گشــود.
او تحصیــات ابتدایــی خــود را در شــهیدیه (میبــد یــزد)
بــه پایــان رســاند و بعــد از آن بــه علــت فقــر مــادی از
ادامــه تحصیــل بازمانــد و بــه کار بنایــی پرداخــت تــا بــه
ایــن وســیله یاریدهنــدهای بــرای خانــوادهاش باشــد.
شــهید در دوران کودکــی بســیار باهــوش و در عیــن حــال،
بــاادب بــود .او فــردی مذهبــی بــود و بــه نمــاز جماعــت
اهمیــت زیــادی مـیداد و تــا حــد تــوان در نمــاز جماعــت
شــرکت میکــرد .در هنــگام شــروع جنــگ بــه جبهــه
مریــوان در غــرب اعــزام و در آنجــا بهعنــوان خدمــه
خمپارهانــداز مشــغول نبــرد بــا دشــمنان شــد.
شــهید صادقیــان فــردی مذهبــی بــود و بــه نمــاز جماعــت
اهمیــت زیــادی مـیداد و تــا حــد تــوان در نمــاز جماعــت
شــرکت میکــرد .غالمرضــا در جریــان مبــارزات انقــاب
اســامی ،بــه ســهم خــود ،نقــش فعالــی ایفــا کــرد و
اعالمیههــای حضــرت امــام خمینــی (ره) را بــه هــر
وســیله ممکــن بهدســت مــیآورد و در معابــر و مســاجد
پخــش میکــرد.
او بــا وجــودی کــه مجبــور بــود کار کنــد ،تمــام وقــت
اضافــی خــود را در تظاهــرات علیــه رژیــم معــدوم شــاه
و یــا برپایــی مجالــس ارشــاد میگذرانــد .شــهید در
کمکرســانی و یــاری همســایگان نیــز کوشــا بــود.
شــهید صادقیــان در جریــان دســتگیری امــام جمعــه فقیــد
میبــد ،آی ـتاهلل اعرافــی توســط ســاواک ،بــه یــزد رفــت و
تــا زمــان آزادی معظملــه در آنجــا مانــد و ســپس همــراه
بــا امــام جمعــه بــه میبــد بازگشــت.
وی همچنیــن در جریــان تشــریففرمایی حضــرت امــام
خمینــی (ره) از پاریــس بــه ایــران ،بــه تهــران رفــت و
چنــد روز در فــرودگاه مهرآبــاد منتظــر امــام (ره) مانــد ،تــا
اینکــه ایشــان بــه ایــران تشــریف آوردنــد و غالمرضــا
در مراســم باشــکوه اســتقبال بــا شــور و حــرارت شــرکت
کــرد و چنــد روز بعــد از پیــروزی نهائــی انقــاب اســامی
در  ۲۲بهمــن ۱۳۵۷ش بــود کــه بــه میبــد مراجعــت نمــود.
او پــس از مراجعــت بــه میبــد ،در تمامــی تظاهــرات و
راهپیماییهــا و همچنیــن انتخابــات آتــی فعالیــت داشــت
و بهطــور جــدی بــا عناصــر ضــد انقــاب برخــورد
میکــرد .در پــی شــروع جنــگ تحمیلــی رژیــم بعثــی
عــراق علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران،
شــهید صادقیــان همچنــان فعالیتهــای انقالبــی خــود را
دنبــال میکنــد و عــزم نبــرد بــا دشــمنان اســام و انقــاب
مینمایــد .بههمیــن دلیــل ،بــا پــدر و مــادر مشــورت
میکنــد.
پــدر شــهید نقــل میکنــد کــه غالمرضــا بــه مــن گفــت:
«پــدر میخواهــم بــه جبهــه بــروم ».گفتــم« :پســرم حــاال
نــرو!» او در جــواب گفــت« :پــس شــما هــم ضــد انقــاب
هســتید» مــن گفتــم« :خیــر! مــن ضــد انقــاب نیســتم و
اگــر میخواهــی بــرو» شــهید در تصمیــم خــود جــدی
بــود و لــذا بــه تاریــخ چهاردهــم آذر بــه جبهــه غــرب
عزیمــت نمــود.
پــدر شــهید میگویــد کــه هنــگام خداحافظــی ،بــه او
گفتــم« :حــاال کــه تــو بــه جبهــه م ـیروی پــس مــا چــه
کنیــم؟» در جــواب گفــت« :شــماها خــدا را داریــد و
او شــما را تنهــا نخواهــد گذاشــت» شــهید بســیار بــه
حضــرت امــام خمینــی (ره) عالقهمنــد بــود .پــدر شــهید
صادقیــان همچنیــن میگویــد کــه چندینبــار بــه وی
پیشــنهاد ازدواج کردیــم و او هربــار میگفــت« :بعــد از
پیــروزی کامــل انقــاب و غلبــه بــر کافــران بعثــی ازدواج
میکنــم ».شــهید بــه جبهــه مریــوان در غــرب اعــزام و در
آنجــا بهعنــوان خدمــه خمپارهانــداز مشــغول نبــرد بــا
دشــمنان شــد.
ســرانجام در اول بهمنمــاه ســال  ۱۳۵۹حیــن نبــرد بــا
مــزدوران ضــد انقــاب در  ۱۷ســالگی بــه درجــه رفیــع
شــهادت نائــل شــد.
اولیــن شــهیدی کــه جســد مطهــرش در شــهیدیه بــه خــاک
ســپرده شــد ،شــهید غالمرضــا صادقیــان بــود و بــا بــه
خــاک ســپردن بــدن مطهــر ایــن شــهید ،گلــزار شــهدای
شــهیدیه شــکل گرفــت.

