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محمدصادق مصطفوی

نظم جهانی در آستانه تغییر

ســاختار نظــم جهانــی از موضوعــات بســیار
مهمــی اســت کــه زیربنــای بســیاری از
تحــوالت بیــن المللــی قــرار گرفتــه و بــه
عنــوان عنصــری مهــم ،همــواره در معادالتــی
کــه رفتــار کشــورها را ســامان میدهــد ،نقــش
آفرینــی کــرده .عــاوه بــر ایــن میتــوان گفــت
کــه در کنــار بعــد مــادی و ســاختاری مؤلفــه
نظــم جهانــی کــه کشــورها مجبــور بــه تبعیــت
از آن در مواجهــه بــا تحــوالت منطقــهای
و بیــن المللــی هســتند ،ایــن مؤلفــه دارای
بُعــدی روانــی و فراســاختاری اســت کــه چــه
بســا از بعــد مــادی آن اهمیــت بیشــتری دارد
و همــواره در آســتانه تغییــرات ســاختار نظــم
جهانــی شــاهد تغییــر در ایــن بعــد نامحســوس
خواهیــم بــود.
بعــد فراســاختاری نظــم جهانــی بــر ایــن قانون
نانوشــته تکیــه دارد کــه برخــی کشــورها در
رأس هــرم قــدرت و نظــم جهانــی قــرار دارنــد
و نزدیکــی بــه آن هــا و برقــراری ارتبــاط
راهبــردی بــا آن هــا ســبب تأمیــن بهتــر منافــع
میشــود و کشــورها تــاش میکننــد در
مســیر جریــان جهانــی منافعــی قــرار میگیرنــد
کــه سرچشــمه آن هــا از ایــن قدرتهــا
منشــعب شــده اســت ،ایــن در حالــی اســت
کــه از حیــث مــادی ایــن بــاور میتوانــد بــا
واقعیــت تطبیــق نداشــته باشــد موضوعــی کــه
در ســالهای اخیــر همــواره مــورد اشــاره
بســیاری از تحلیلگــران بینالمللــی بــوده
اســت و در حالــی کــه آمریــکا در دهههــای
اخیــر بــه عنــوان قــدرت برتــر جهانــی مــورد
توجــه غــرب و برخــی کشــورهای شــرق بــوده
از معضــات ســاختاری بــه ویــژه در حــوزه
اقتصــاد رنــج میبــرده اســت بــه گون ـهای کــه
ایــن کشــور تبدیــل بــه بدهکارتریــن کشــور
جهــان شــده اســت.
از اینرو میتوان گفت ....ادامه در صفحه3

رئیـــس بیمارســـتان حضـــرت امـــام
جعفرصادق(علیهالســـام) شهرســـتان میبـــد
گف ــت :ط ــی ی ــک س ــال گذش ــته  ۲۰۸نف ــر در
شهرســـتان میبـــد بـــر اثـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری
کوییـــد ۱۹فـــوت کردهانـــد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار نشـــریه ناریـــن،
دکتـــر محمـــد هـــادی فرحـــزادی طـــی

نشســـتی خبـــری در جمـــع اصحـــاب رســـانه
و خبرنـــگاران ایـــن شهرســـتان اظهـــار
داشـــت :طـــی یـــک ســـال گذشـــته ۲۰۸
نفـــر در شهرســـتان میبـــد بـــر اثـــر ابتـــا بـــه
بیمـــاری کرونـــا یـــا همـــان کوییـــد ۱۹فـــوت
کرد هانـــد.
وی همچنیـــن اظهـــار کـــرد :از اســـفند  ۹۸تـــا

اس ــفند  ۹۹تع ــداد مراجع ــه بیم ــاران مش ــکوک
مبتـــا بـــه کرونـــا را پنـــج هـــزار نفـــر بـــوده
اســـت.
رئیـــس بیمارســـتان امـــام جعفـــر
صادق(علیهالســـام) شهرســـتان میبـــد
همچنیـــن تعـــداد مراجعـــه بیمـــاران مشـــکوک
مبت ــا ب ــه کرون ــا را ب ــه کلینی ــک را  ۲۰ه ــزار

ثبتنام  78نفر برای رقابت در ششمین دوره انتخابات
شوراهای شهرستان میبد
ســـتاد
مســـئول
انتخابـــات شهرســـتان
میبـــد بـــا اشـــاره
بـــه آمـــار نهایـــی
ثبتنا مشدگان
شـــوراهای اســـامی
شـــهر گفـــت :آخریـــن
آم ــاری ک ــه در شش ــمین
انتخابـــات
دوره
شـــهر
شـــوراهای
در شهرســـتان میبـــد
ثبتنـــام کردهانـــد ۷۸
نفـــر اســـت.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر بـــه نقـــل از
روابـــط عمومـــی فرمانـــداری میبـــد،
مســـئول ســـتاد انتخابـــات شهرســـتان
میبـــد بـــا اشـــاره بـــه آمـــار نهایـــی
ثبتنامشـــدگان شـــوراهای اســـامی
شـــهر گفـــت :آخریـــن آمـــاری کـــه در
ششـــمین دوره انتخابـــات شـــوراهای

شـــهر در شهرســـتان میبـــد ثبتنـــام
کردهانـــد  ۷۸نفـــر اســـت.
نصیـــری افـــزود :از ایـــن تعـــداد ۶۶
نفـــر در شـــهر میبـــد ،چهـــارده نفـــر در
شـــهر بفروئیـــه و یـــازده نفـــر در شـــهر
ندوشـــن ثبتنـــام کردهانـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه تفکیـــک جنســـیت

کاندیداهـــای ششـــمین
انتخابـــات
دوره
شـــوراهای اســـامی
شـــهر گفـــت :در
دوره
ششـــمین
انتخابـــات شـــوراهای
اســـامی شـــهر  ۱۲نفـــر
زن و  ۶۶نفـــر مـــرد
هســـتند .
ســـتاد
مســـئول
انتخابـــات شهرســـتان
خاطرنشـــان
میبـــد
ک ــرد :تع ــداد داوطلبی ــن
ششـــمین دوره انتخابـــات شـــوراهای
شـــهر نســـبت بـــه دوره پنجـــم
کاهـــش چشـــمگیری داشـــته اســـت
بهطوریکـــه در دوره پنجـــم ۱۱۷
نفـــر ثبتنـــام کـــرده بودنـــد کـــه در
ایـــن دوره بـــه  ۷۸نفـــر کاهشیافتـــه
اســـت

نفـــر ذکـــر کـــرد.
ایـــن مســـوول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
بیمارســـتان میبـــد در کنـــار بیمارســـتان شـــهید
صدوقـــی باالتریـــن مراجعـــه بیمـــاران کرونـــا
را داش ــته اس ــت ،تصری ــح ک ــرد ۲ :ه ــزار نف ــر
در بخـــش کرونـــا در ایـــن  ۱۲مـــاه بســـتری
شـــد هاند.

خانواده محترم مرحوم مصطفوی
خبـــر درگذشـــت
معلـــم دلســـوز و
دوس ــت عزی ــز و فع ــال
در حـــوزه فرهنـــگ
شهرســـتان میبـــد،
مرحـــوم حـــاج ســـید
حســـین مصطفـــوی
مایـــه تأســـف و تألـــم
گردیـــد.
فقـــدان آن عزیـــز کـــه
همـــکاری بســـیار
نزدیـــک بـــا نشـــریه
ناریـــن داشـــت و
دلســـوزانه در جهـــت انعـــکاس مطالـــب و اخبـــار
ایـــن رســـانه تـــاش میکـــرد را بـــه همـــه
بســـتگان ،دوســـتان و آشـــنایان بـــه ویـــژه بـــه
فرزنـــدان آن مرحـــوم تســـلیت و تعزیـــت عـــرض
میکنـــم و علـــو درجـــات آن فقیـــد را از خـــدای
متعـــال خواســـتارم.
محمدوحید کریم بیکی  -مدیرمسئول
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پشت پرده «التماس» نمکی به مردم

بیـــش از یـــک ســـال اســـت کـــه داریـــم بـــا کرونـــا
زندگ ــی میکنی ــم و در ای ــن م ــدت ،روزه ــای پ ــر ف ــراز
و نش ــیب زی ــادی را پش ــت س ــر گ ــذارده ای ــم ک ــه بعض ـ ًا
ب ــا تجربی ــات تخل ــی هم ــراه ب ــوده اس ــت .عب ــور از س ــه
م ــوج س ــهمگین کرون ــا در ای ــن ی ــک س ــال ک ــه کرون ــا
وارد کش ــورمان ش ــده اس ــت ،حکای ــت از ای ــن واقعی ــت
دارد کـــه هـــر وقـــت نســـبت بـــه رعایـــت پروتکلهـــا
و دســـتورالعملهای بهداشـــتی ،بـــی اعتنـــا بـــوده
ایـــم ،گرفتـــار مـــوج ســـنگینی از بیمـــاری شـــده ایـــم و
هـــر وقـــت کـــه خـــوب رعایـــت کـــرده ایـــم ،اوضـــاع
بیمارس ــتانها و کادر درم ــان ،ت ــا ح ــدودی بهب ــود یافت ــه
و توانســـته انـــد نفســـی تـــازه کننـــد.
ح ــاال در ی ــک هفت ــه مان ــده ب ــه پای ــان س ــال  ،۱۳۹۹م ــردم
آمـــاده ورود بـــه ســـال  ۱۴۰۰هســـتند .ســـالی کـــه بایـــد
همچنـــان بـــا کرونـــا زندگـــی کننـــد ،امـــا نکتـــهای کـــه
تحم ــل ای ــن ش ــرایط را س ــخت ک ــرده اس ــت ،طوالن ــی
ش ــدن زم ــان مان ــدگاری بیم ــاری و آس ــیبهای روح ــی
و روانـــی آن بـــر پیکـــره جامعـــه و مـــردم اســـت .بـــا
ایـــن حـــال ،متخصصیـــن روانپزشـــکی کـــه بیـــش از
دیگ ــر پزش ــکان ب ــا آس ــیبهای روح ــی و روان ــی ای ــن
بیم ــاری آش ــنا هس ــتند ،معتقدن ــد ک ــه ناچ ــار ب ــه تحم ــل
و مـــدارا کـــردن هســـتیم.
فرهـــاد جـــوادی بـــه عنـــوان روانپزشـــک،گفت :وقتـــی
یـــک حادثـــهای رخ میدهـــد ،مـــا بایـــد بـــه تبعـــات
بعـــد از حادثـــه بیشـــتر فکـــر کنیـــم تـــا اینکـــه فقـــط
خـــود حادثـــه را ببینیـــم .شـــاید حادثـــهای مثـــل ســـیل و
زلزلـــه بـــا همـــه تخریبهـــا و خرابیهایـــی کـــه بـــه
بـــار میآورنـــد ،بـــه انـــدازه پاندومـــی یـــک بیمـــاری،
آس ــیب زا نباش ــند .ام ــا ،واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه هم ــان
ســـیل و زلزلـــه هـــم بـــا خـــود ،مســـائل و مشـــکالت
روحـــی و روانـــی زیـــادی بـــه دنبـــال میآورنـــد کـــه
اگ ــر نخواهی ــم ب ــه آنه ــا توج ــه کنی ــم ،در آین ــده ش ــاهد
بـــروز آســـیبهایی در آن منطقـــه خواهیـــم بـــود کـــه
ســیل و زلزلــه رخ داده اســت.وی افــزود :بنابرایــن ،آنچــه
در دوران پاندومـــی کرونـــا بایـــد بیـــش از پیـــش مـــورد
توجـــه دســـت انـــدرکاران نظـــام ســـامت قـــرار گیـــرد،
آس ــیبهای روح ــی و روان ــی ای ــن بیم ــاری اس ــت ک ــه
ناخواســـته فـــرد را مجـــاب میکنـــد کـــه دســـت بـــه
رفتـــاری بزنـــد کـــه منجـــر بـــه تشـــدید بیمـــاری شـــود.
ای ــن قضی ــه نش ــأت گرفت ــه از مس ــائل روح ــی و روان ــی
بیمـــاری اســـت کـــه بـــر افـــراد غلبـــه میکنـــد.
ای ــن روانپزش ــک ادام ــه داد :آنچ ــه مس ــلم اس ــت ،ب ــرای
همراهـــی مـــردم در مقابلـــه بـــا رویدادهـــا و اتفاقـــات
تلـــخ و ناگـــوار کـــه زمـــان طوالنیتـــری را بـــه دنبـــال
دارد ،بایـــد بـــا مـــردم حـــرف زد و آنهـــا را نســـبت بـــه
تبع ــات و خط ــرات آن آگاه س ــاخت و توجی ــه نم ــود ک ــه
اگ ــر دوس ــت داری ــم هرچ ــه زودت ــر از بن ــد ای ــن اتف ــاق و
حادثـــه تلـــخ رهـــا شـــویم ،بایـــد بـــه آنچـــه کـــه...
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چ ــون تحدی ــد ح ــدود شــشدانگ زمی ــن مف ــروز مج ــزی ش ــده س ــمت جنوب ــی ب ــه ش ــماره
پ ــاک  6307/2واق ـعدر بفروئی ــه میب ــد بخ ــش  22ی ــزد بن ــا ب ــه عل ــل منعک ــس در پرون ــده ثبت ــی
بایـــد بـــه عمـــل آیـــد اینـــک بـــر حســـب تقاضـــای کتبـــی آقـــای اکبـــر حیدریبفرویـــی بـــا
رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح یکش ــنبه
مورخ ــه  1400/02/19در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد ت ــا در روز و س ــاعت مق ــرر در مح ــل
حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد
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 اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ
تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی روز اعت ــراض خ ــود را کتبــاً ب ــه اداره ثب ــت
اســناد میبــد ارائــه نمــوده و رســید دریافــت نماینــد و نیــز بایــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ
تســـلیم ایـــن اعتـــراض بـــه مراجـــع ذیصـــاح قضایـــی مراجعـــه و ضمـــن تقدیـــم دادخواســـت
گواه ــی آن را اخ ــذ و ب ــه ای ــن اداره ثب ــت تس ــلیم نماین ــد .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 /.تاری ــخ انتش ــار1399/12/25 :
 - 384علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد
از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
------------------------------------------------------------- 1399/11/13 - 2005504آگهی تعیین حدود اختصاصی
چـــون تحدیـــد حـــدود شـــشدانگ زمیـــن بایـــر مفـــروز و مجـــزی شـــده ســـمت شـــمالی بـــه
شــماره پــاک  1192واق ـعدر فیروزآبــاد میبــد بخــش  23یــزد بنــا بــه علــل منعکــس در پرونــده
ثبت ــی بای ــد ب ــه عم ــل آی ــد این ــک ب ــر حس ــب تقاض ــای کتب ــی آق ــای میث ــم طالبزادهمهرج ــردی
ب ــا رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح ش ــنبه
مورخ ــه  1400/02/25در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد ت ــا در روز و س ــاعت مق ــرر در مح ــل
حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد
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 اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ
تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی روز اعت ــراض خ ــود را کتبــاً ب ــه اداره ثب ــت
اســناد میبــد ارائــه نمــوده و رســید دریافــت نماینــد و نیــز بایــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ
تســـلیم ایـــن اعتـــراض بـــه مراجـــع ذیصـــاح قضایـــی مراجعـــه و ضمـــن تقدیـــم دادخواســـت
گواه ــی آن را اخ ــذ و ب ــه ای ــن اداره ثب ــت تس ــلیم نماین ــد .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 /.تاری ــخ انتش ــار1399/12/25 :
 - 395علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد
از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی

حضور ملت در انتخابات اقتدار کشور را باال میبرد
امامجمعـــه میبـــد بـــا
اشـــاره بـــه در پیـــش
بـــودن دو انتخابـــات
دوره
ششـــمین
شـــوراهای اســـامی
شـــهر و روســـتا و
دوره
ســـیزدهمین
انتخابـــات ریاســـت
جمهـــوری گفـــت :در
ســـال  ۱۴۰۰انتخابـــات
دو انتخابـــات سراســـری
بســـیار مهـــم داریـــم و
وظیفـــه همـــه ماســـت
بـــرای آینـــده خـــود و کشـــورمان
در ایـــن انتخابـــات حضـــور قـــوی،
گســـترده و بســـیار رفیـــع داشـــته
باشـــیم.ف
بـــه گـــزارش خبرنـــگار ناریـــن،
آیـــتاهلل علیرضـــا اعرافـــی در
خطبههـــای نمـــاز جمعـــه ایـــن هفتـــه
ش ــهر میب ــد ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب ک ــه
حضـــور ملـــت در انتخابـــات شـــوراها
و ریاســـت جمهـــوری اقتـــدار مـــا را
بـــاال میبـــرد ،بیـــان داشـــت :حضـــور
در انتخابـــات ،وظیفـــه ملـــی ،انقالبـــی،
ش ــرعی و عقل ــی اس ــت و بای ــد آح ــاد
جامعـــه در ایـــن مســـابقه بـــزرگ و
سرنوشتســـاز بـــرای نظـــام حضـــور
پیـــدا کننـــد.
اعرافـــی در ادامـــه بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن

نکتـــه کـــه بابیـــان اینکـــه بـــا داشـــتن
دش ــمنان عهدش ــکن و غ ــدار و عظمت ــی
کـــه ملـــت و انقـــاب اســـامی دارد
در شـــرایط ویـــژهای قـــرار داریـــم
افـــزود :مســـاله دوم انتخـــاب درســـت
در انتخابـــات اســـت و بایـــد آدمـــی
بیایـــد کـــه اهـــل جهـــاد ،فعالیـــت ،کار
و تـــاش اســـت کـــه گرههـــا را بـــاز
میکنـــد .
عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب
فرهنگـــی گفـــت :بـــا یـــک انتخـــاب
ناصحیـــح و ضعیـــف ،افـــرادی کـــه
نمیتواننـــد مشـــکالت بـــزرگ را
حـــل کننـــد میتوانـــد خســـارتبار
باشـــد.
مدیـــر حوزههـــای علمیـــه کشـــور
تصری ــح ک ــرد :م ــاک م ــا در انتخاب ــات
بایـــد ســـامت فکـــری ،اعتقـــادی،

اخالقـــی ،اقتصـــادی،
زندگـــی پـــاک و دور از
فســـاد بایـــد باشـــد.
میبـــد
امامجمعـــه
بابیـــان اینکـــه همچنیـــن
مـــاک مـــا بایـــد
شـــجاعت ،حکمـــت
الزم ،روح جهـــادی و
فرهنـــگ کار و تـــاش
بســـیجی وار باشـــد
افـــزود :مـــاک مـــا
برنامـــه عملـــی داشـــتن
اســـت و کاندیداهـــای
ش ــوراها و ریاس ــت جمه ــوری را بای ــد
بـــا دقـــت انتخـــاب کـــرد.
خطیـــب جمعـــه میبـــد بـــا یـــادآوری
شـــرایط ســـخت و حســـاس کشـــور
در برابـــر پیمانشـــکنان عالـــم گفـــت:
یـــک کار ایـــن پیمانشـــکنان ایـــن
اســـت کـــه پیمانهایـــی را نظیـــر،
ســـی اف تـــی و اف ای تـــی اف
میســـازند تـــا مســـتضعفان عالـــم را
اســـتعمار کننـــد.
اعرافـــی همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد:
گاهـــی ممکـــن اســـت پیمانـــی هـــم
درســـت باشـــد امـــا فشـــار میآورنـــد
تـــا اســـتفاده بـــد کننـــد بنابرایـــن
مســـئولین مـــا نســـبت بـــه هرگونـــه
پیمـــان خیلـــی بایـــد دقـــت کننـــد.

معاون فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد خبر داد

آغاز طرح چهارم سردار سلیمانی در میبد /اعالم وضعیت زرد در شهرستان
معـــاون فنـــی شـــبکه
بهداشـــت و درمـــان
شهرس ــتان میب ــد گف ــت:
تدابیـــر ســـختگیرانهای
بـــرای کنتـــرل ویـــروس
منحـــوس کرونـــا اتخـــاذ
شـــده اســـت.
گـــزارش
بـــه
نارینخبـــر ،دکتـــر
«کمـــال یـــزدی» در
نشســـت فـــوق العـــاده
ســـتاد شهرســـتانی
مقابلـــه بـــا کرونـــا بـــا
بیـــان اینکـــه عـــاج کرونـــا طـــرح
ســـردار ســـلیمانی اســـت گفـــت:
شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان
میبـــد تدابیـــر ســـختگیرانه را بـــرای
نظـــارت ،شناســـایی و پیشـــگیری و
کنتـــرل ویـــروس منحـــوس کرونـــا بـــا
همـــکاری نیروهـــای بســـیج ،هـــال
احمـــر ،اتـــاق اصنـــاف ،صمـــت و
نیـــروی انتظامـــی در ایـــن شهرســـتان
اتخـــاذ کـــرده اســـت.

وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه لحـــاظ
رنـــگ بنـــدی شهرســـتان میبـــد در
شـــرایط زرد قـــرار دارد افـــزود :بـــه
لحـــاظ محدودیـــت منـــع مســـافرت
نداریـــم امـــا در راســـتای طـــرح گام
چهـــارم سردارســـلیمانی بـــرای مقابلـــه
و پیشـــگیری از بیمـــاری و نظـــارت
براصنـــاف ،تاالرهـــا و مهمانیهـــا و
جشـــنها ،اماکـــن مســـافری ،رعایـــت
پروتکلهـــای بهداشـــتی بـــرای تامیـــن
ســـامت مـــردم جـــدی هســـتیم.

معـــاون فنـــی شـــبکه
بهداشـــت و درمـــان
گفـــت:
میبـــد
نیروهـــای بســـیج در
راســـتای شناســـایی
کنتـــرل و آمـــوزش
مـــردم و شناســـایی و
بیماریهـــا
رصـــد
و قرنطینـــه فعالیـــت
دارنـــد تـــا بتوانیـــم
همچنـــان درمهـــار ایـــن
بیم ــاری درس ــطح ش ــهر
موفـــق عمـــل کنیـــم.
یـــزدی گفـــت :در ایـــام تعطیـــات
نـــوروزی پذیـــرش مســـافر در اماکـــن
غیـــر از هتلهـــا و رســـتورانها
نخواهیـــم داشـــت و ســـتادهای
اســـکان تعطیـــل خواهنـــد بـــود و بـــه
شـــدت رســـتورانها ،تاالرهـــا و
اماکـــن مســـافری و هتلهـــا زیـــر
نظـــر خواهنـــد بـــود.

جانشین فرماندهی انتظامی یزد خبر داد

کشف پنجهزار و  ۵۱۵عدد مواد محترقه در یزد
جانشـــین فرماندهـــی
انتظامـــی یـــزد گفـــت:
بـــا تـــاش مامـــوران و
همـــکاری مـــردم پنـــج
هـــزار و  ۵۱۵عـــدد
انـــواع مـــواد محترقـــه
بـــه ارزش  ۷۲میلیـــون
ریـــال در ایـــن اســـتان
کشـــف شـــد.
بـــه گـــزارش ناریـــن،
ســـرهنگ منوچهـــر
نصیـــری افـــزود :بـــا توجـــه بـــه در
پیشبـــودن چهارشـــنبه آخرســـال و
تعطیـــات نـــوروز و بـــرای پیشـــگیری
از هـــر گونـــه حادثـــه و آســـیب بـــه
مـــردم ،برخـــورد پلیـــس بـــا ایـــن گونـــه
رفتارهـــای مجرمانـــه تشـــدید شـــده
و هـــر مـــورد مشـــکوکی بـــه دقـــت
بررســـی میشـــود.
وی بـــا اعـــام اســـتمرار و تقویـــت
طـــرح ارتقـــاء امنیـــت اجتماعـــی بـــه

خصـــوص در ایـــام پایانـــی ســـال ادامـــه
داد :در همیـــن راســـتا مامـــوران پلیـــس
اطالعـــات و امنیـــت عمومـــی اســـتان
بـــا دریافـــت گزارشـــی مبنـــی برفعالیـــت
غیرمج ــاز متص ــدی ی ــک س ــوپر مارک ــت
در امـــر خریـــد و فـــروش موادمحترقـــه،
موضـــوع را بـــه طـــور ویـــژه پیگیـــری
کردنـــد.
جانشـــین فرماندهـــی انتظامـــی یـــزد بـــا
بیـــان اینکـــه مامـــوران پلیـــس پـــس از
بررس ــی ه ــای اولی ــه و هماهنگ ــی ه ــای

الزم بـــا مقـــام قضایـــی
در بازرســـی از یـــک
مغ ــازه ای ــن تع ــداد ان ــواع
مختلـــف موادمحترقـــه
را کشـــف کردنـــد بـــه
ســـودجویانی کـــه بـــا
رفتاره ــای هنجارش ــکنانه
ســـامت و در برخـــی
مـــوارد جـــان خـــود و
دیگـــران را بـــه مخاطـــره
مـــی اندازنـــد هشـــدار
داد ،پلیـــس بـــا تمـــام تـــوان در برابـــر
ایـــن افـــراد مقابلـــه میکنـــد.
نصی ــری ب ــا قدردان ــی از ت ــاش مام ــوران
و همراه ــی ش ــهروندان در س ــطح اس ــتان
در طـــول ســـال و در آســـتانه ســـال نـــو
از عمـــوم خانوادههـــا خواســـت در
ایـــن ایـــام نظـــارت کامـــل بـــر رفتـــار
فرزن ــدان خ ــود داش ــته باش ــند ت ــا هی ــچ
گون ــه حادث ــه تل ــخ و ناگ ــواری ،آرام ــش
و آســـایش آنـــان را مختـــل نکنـــد.

خبرهای کوتاه
آغاز طرح سالمت نوروزی در
شهرستان میبد
بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ایـــام نـــوروز و بـــا هـــدف
برقـــراری امنیـــت و ســـامت غذایـــی جامعـــه مانـــور
س ــامت ن ــوروزی در شهرس ــتان میب ــد برگ ــزار ش ــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،کارشـــناس مســـئول
بهداشـــت شهرســـتان میبـــد گفـــت :مانـــور ســـامت
نـــوروزی تـــا پانزدهـــم فروردیـــن مـــاه ادامـــه دارد.
خواجویـــی بـــا بیـــان اینکـــه تشـــدید بـــر نظـــارت و
بازدیدهـــا بـــر اماکـــن و رســـتورانها مکانهـــای
گردشـــگری از اولویتهـــای مانـــور ســـامت
نـــوروزی اســـت افـــزود :بـــرای ایـــن کـــه ســـامت و
امنی ــت غذای ــی و بهداش ــتی م ــردم تضمی ــن ش ــود ای ــن
مانـــور شـــکل گرفتـــه اســـت.
وی گفـــت :در ایـــن مانـــور ده نفـــر از مســـئولین و
کارشناســـان اداره صمـــت ،اتـــاق اصنـــاف ،اماکـــن
نیـــروی انتظامـــی و کارشناســـان بهداشـــت محیـــط
شـــبکه بهداشـــت شـــرکت دارنـــد و هـــر روز
بازدیدهـــای خـــود را از ســـاعت هشـــت صبـــح تـــا
 ۲۰شـــب انجـــام خواهنـــد داد.
کارشـــناس مســـئول بهداشـــت میبـــد افـــزود :هـــم
بحـــث پروتکلهـــای بهداشـــتی بیمـــاری کوویـــد
ن ــوزده و ه ــم نظ ــارت ب ــر م ــواد غذای ــی و تجهی ــزات
و محلهـــای اســـکان کـــه مـــردم حضـــور پیـــدا
میکننـــد ضـــروری اســـت.
خواجویـــی افـــزود :درصورتـــی کـــه در صنـــف و یـــا
واحـــدی پروتکلهـــا رعایـــت نشـــود ،درمرحلـــه اول
اخطـــار و در مرحلـــه بعـــد پلمـــپ خواهـــد شـــد.

------------------
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پیوند  14زوج به سبک
ازدواج آسان در میبد

دومیـــن مرحلـــه پیونـــد یـــاری کانـــون خادمیـــاران
رضـــوی شهرســـتان میبـــد بـــا همـــکاری پایـــگاه
شـــهیدیه و حـــوزه ســـه روح اهلل برگـــزار و چهـــارده
زوج جـــوان زندگـــی خـــود را آغـــاز کردنـــد.
ب ــه گ ــزارش نارینخب ــر ،مس ــئول کان ــون خادمی ــاران
رضـــوی شـــهیدیه گفـــت :امســـال  ۲۸زوج جـــوان در
ش ــهیدیه داش ــتیم ک ــه پیون ــد مش ــترک خ ــود را جش ــن
گرفتن ــد و م ــا در ای ــن مراس ــم از خان ــواده آنه ــا ک ــه
ب ــه ای ــن س ــنت پیامب ــر در زندگ ــی ب ــا ازدواج آس ــان
عم ــل کردن ــد قدردان ــی کردی ــم.
عالئـــی افـــزود :در ایـــن مراســـم پیـــام آیـــت اهلل
اعراف ــی ام ــام جمع ــه میب ــد پیرام ــون س ــبک زندگ ــی
اســـامی و ازدواج آســـان بـــه خانوادههـــا قرائـــت
شـــد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اس ــتقبال دس ــتگاههای فرهنگ ــی از
ازدواج آس ــان و حمای ــت از زوجه ــای ج ــوان گف ــت:
هدایایـــی از طـــرف امـــام جمعـــه ،ســـپاه ،اداره ورزش
و جوانـــان ،ســـتاد یـــادواره شـــهداء و خادمیـــاران
رضـــوی و وام ده میلیونـــی قـــرض الحســـنه ازدواج
بـــه زوجهـــای جـــوان اهـــداء شـــد.
مس ــئول کان ــون خادمی ــاران رض ــوی ش ــهیدیه اف ــزود:
بـــه هـــر کـــدام از زوجهـــای جـــوان کـــه در ســـال
هـــزار و  ۴۰۰صاحـــب فرزنـــد شـــوند نیـــز یـــک
میلی ــون توم ــان از ط ــرف ح ــرم رض ــوی و  ۵۰۰ه ــزار
تومـــان کارت رونمـــا از طـــرف موکـــب ام البنیـــن
دریافـــت کننـــد.
وی افـــزود :همچنیـــن پنـــج جلدکتـــاب بـــا موضـــوع
تـــا ســـاحل آرامـــش بـــه عـــروس و دامـــاد از ســـوی
نماین ــده میب ــد و تف ــت در مجل ــس ش ــورای اس ــامی
اهـــداء شـــد تـــا زوجهـــای جـــوان درمســـابقه عیـــد
غدیـــر شـــرکت کننـــد.

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

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

 15شاعر برگزیده کنگره حضرت
محمد(ص) در میبد تجلیل شدند

آییــن اختتامیــه کنگــره شــعر حضــرت محمــد(ص) بــا
تجلیــل از  ۱۵شــعر برگزیــده از میــان  ۱۰۰اثــر ارســالی
بــه دبیرخانــه و بــا شــرکت شــاعران منتخــب در مصلــی
آیــت اهلل اعرافــی شــهر میبــد برگــزار شــد.
بــه گــزارش نارینخبــر ،عصــر روز جمعــه آییــن
اختتامیــه کنگــره شــعر حضــرت محمــد(ص) ،بــا
حضــور حضــرت آیـتاهلل اعرافــی رئیــس حــوزه هــای
علمیــه کشــور و جمعــی از شــاعران و مدعویــن و
پخــش بــه صــورت مجــازی در مصــای شــهر میبــد
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا رعایــت توصیههــای بهداشــتی
و حضــور تعــداد معــدودی از شــاعران از شــهرهای
یــزد ،میبــد و اصفهــان برگــزار شــد ،جمعــی از
حاضــران بــه شــعرخوانی پرداختنــد.
در پایــان ضمــن تجلیــل از  ۱۵شــعر برگزیــده از میــان
 ۱۰۰اثــر ارســالی بــه دبیرخانــه ،از پوســتر «چهارمیــن
کنگــره شــعر توحیــدی بیــن المللــی» کــه دربهــار ۱۴۰۰
در میبــد برگــزار میشــود ،رونمایــی شــد.

3

گوناگون

هفتهنامــه فرهنگــی اجتماعــی ناریــن /شــماره 123
دوشــنبه  25اســفند  /1399اول شــعبان1442هـ  .ق
website:w w w. na r i n news.i r

یادداشت

محمدصادق مصطفوی

نظم جهانی در آستانه تغییر
ادامه از صفحه یک
توج ــه ب ــه بع ــد روان ــی و فراس ــاختاری نظ ــم جهان ــی
تـــوان درک آینـــده نظـــم جهانـــی را بـــه مـــا خواهـــد
داد بنابرایـــن میتـــوان نتیجـــه گرفـــت ســـاختار نظـــم
جهان ــی در ح ــال تغیی ــرات وی ــژهای اس ــت ک ــه آمری ــکا
نـــه تنهـــا بـــه عنـــوان قـــدرت برتـــر در آن جایگاهـــی
نخواهـــد داشـــت بلکـــه در پلههـــای بســـیار پاییـــن
قـــدرت جهانـــی قـــرار خواهـــد گرفـــت ،از جملـــه
شـــاخصههای ایـــن تغییـــر عبارتســـت از:
 -1تغییـــر در نگـــرش کشـــورهای جهـــان از جملـــه
دولتهـــای غربـــی نســـبت بـــه پایـــداری ســـاختار
سیاســـی -اجتماعـــی آمریـــکا بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد
دولـــت پیشـــین آمریـــکا و شـــوریدن ســـرمایه اجتماعـــی
آمریکایـــی علیـــه ســـرمایه سیاســـی و ایدئولوژیـــک ایـــن
کشـــور؛
 -2ظهـــور و تقویـــت چشـــمههای جدیـــد منافـــع
بینالمللـــی در حوزههـــای فراآتالنتیـــک (از جملـــه
چی ــن ،روس ــیه و هن ــد) و تقوی ــت ای ــن ب ــاور ک ــه ق ــرار
گرفتـــن در مســـیر ایـــن چشـــمهها بـــه تأمیـــن هرچـــه
بهتـــر منافـــع کمـــک خواهـــد کـــرد؛
 -3افزایـــش فاصلـــه راهبـــردی کشـــورهای جهـــان بـــه
ویـــژه اتحادیـــه اروپـــا از آمریـــکا بـــه عنـــوان قـــدرت
برتـــر جهانـــی و تأکیـــد روزافـــزون بـــر زعامـــت درون
قـــارهای ،منطقـــهای و راهبـــرد فراآتالنتیکـــی؛
 -4شـــکلگیری ایـــن بـــاور در میـــان کشـــورهای
جه ــان ک ــه کاخ س ــفید همچ ــون گذش ــته ق ــادر نیس ــت
فرآینده ــای تحول ــی جهان ــی و بعض ــا منطق ـهای را کنت ــرل
کن ــد و اذع ــان ب ــه چندبع ــدی ش ــدن ق ــدرت در جه ــان
و غیرقابـــل کنتـــرل شـــدن و تمرکـــز ناپذیـــر شـــدن آن
توس ــط بس ــیاری از تصمی ــم س ــازان و تصمی ــم گیرن ــدگان
آمریکای ــی و غیرآمریکای ــی و همچنی ــن تقوی ــت انباش ــت
قـــدرت در میـــان کشـــورهای مســـتقل و غیـــر وابســـته
منطقـــهای.
خالصـــه اینکـــه تغییـــر در بعـــد روانـــی و فراســـاختاری
نظ ــم جهان ــی و کاه ــش جای ــگاه آمری ــکا در ای ــن ح ــوزه
بیشـــک تغییـــر در بعـــد ســـاختاری و مـــادی جهـــان را
بـــه زودی رقـــم خواهـــد زد و ســـاختار نظـــم جهانـــی
بـــر اســـاس ظهـــور قدرتهـــای فراآتالنتیـــک جدیـــدی
همچ ــون چی ــن ،روس ــیه و هن ــد و نق ــش آفرین ــی فع ــال
قدرته ــای منطقــهای ش ــکل خواه ــد گرف ــت ،تغیی ــری
کـــه ســـاختارهای ســـازمان هـــای بینالمللـــی از جملـــه
ســـازمان ملـــل و شـــورای امنیـــت و مناســـباتی ماننـــد
حـــق وتـــو را نیـــز تحـــت تأثیـــر قـــرار خواهـــد داد.

خبـر

رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس:

نگاه سیاسی عامل ورود افراد فاسد به شوراها است
رئیـــس کمیســـیون شـــوراها و سیاســـت
داخلـــی مجلـــس گفـــت :در دورههـــای
قبـــل نگاههـــای سیاســـی بـــر بررســـی
ت نامزده ــای انتخاب ــات ش ــوراها
صالحیــ 
ـــر
ســـایه افکنـــده بـــود امـــا اینبـــار از ُم ّ
قانـــون کوتـــاه نخواهیـــم آمـــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،محمدصالـــح
ج ــوکار در گفتگ ــو ب ــا مه ــر در خص ــوص
بررس ــی صالحی ــت نامزده ــای انتخاب ــات
ش ــوراها اظه ــار داش ــت :در ح ــال حاض ــر
هیئ ــت نظ ــارت مرک ــزی ش ــکل گرفت ــه و
در اســـتانها نیـــز هیئتهـــای نظـــارت
تش ــکیل ش ــده اس ــت.
وی در خصــوص اقدامــات ویــژه مجلــس
یازدهـــم بـــرای جلوگیـــری از تائیـــد
صالحیـــت افـــراد فاســـد در انتخابـــات
شـــوراها گفـــت :تدابیـــری در ایـــن
خص ــوص در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ک ــه در
ســـطح اســـتانها ،هیئتهایـــی تشـــکیل
شـــود .انتخـــاب اعضـــای هیئتهـــای
اجرایـــی و تائیـــد صالحیـــت نامزدهـــای
شـــوراها در اختیـــار ایـــن افـــراد اســـت.

رئیـــس کمیســـیون شـــوراها و سیاســـت
داخلـــی مجلـــس ادامـــه داد :همچنیـــن
مقـــرر شـــده کـــه از همـــه مراجـــع
عـــاوه بـــر مراجـــع چهارگانـــه بـــرای
بررســـی صالحیـــت نامزدهـــا اســـتعالم

گرفتـــه شـــود .متاســـفانه پیـــش از ایـــن
نگاههـــای سیاســـی بـــر انتخابـــات
شـــوراها ســـایه افکنـــده بـــود کـــه مانـــع
ـــر قانـــون میشـــد .بایـــد
از اجـــرای ُم ّ
ـر قان ــون اجرای ــی ش ــود .طب ــق قان ــون،
ُم ـ ّ
عـــاوه بـــر مراجـــع چهارگانـــه ،بایـــد از
همـــه مراجـــع ذیربـــط اســـتعالمهای
الزم ب ــرای بررس ــی صالحی ــت داوطلب ــان
گرفتـــه شـــود.
جـــوکار تأکیـــد کـــرد :تـــاش داریـــم
تـــا افـــراد شایســـته تائیـــد صالحیـــت
شـــوند .عـــاوه بـــر ایـــن بایـــد نظـــارت
ب ــر عملک ــرد ش ــوراها افزای ــش یاب ــد .در
طـــرح اصـــاح قانـــون انتخابـــات تـــاش
داریـــم مصـــوب کنیـــم کـــه هیئتهـــای
مرکـــزی پـــس از انتخابـــات نیـــز بـــر
عملکـــرد شـــوراها نظـــارت داشـــته
باشـــند.
وی تصری ــح ک ــرد :در بررس ــی صالحی ــت
ـر قانـــون کوتـــاه
نامزدهـــای شـــوراها از مــ ّ
نمیآییـــم.

کشف  10دستگاه موتورسیکلت سرقتی در یزد
فرمانـــده انتظامـــي شهرســـتان
يـــزد گفـــت :در اجـــراي طـــرح
ه ــاي ارتق ــاء امني ــت اجتماع ــي
مامـــوران انتظامـــي پليـــس از
ط ــي هفت ــه گذش ــته  ۱۰دس ــتگاه
موتـــو ســـيکلت ســـرقتي را
كشـــف كردنـــد.
بـــه گـــزارش نشـــریه ناریـــن،
س ــرهنگ س ــعید زینل ــی گف ــت:
بـــه دنبـــال شـــکایاتی از ســـوی
چن ــد نف ــر از ش ــهروندان مبن ــی
بـــر ســـرقت موتـــور ســـیکلت
هـــای آنهـــا در محلـــه هـــای مختلـــف
شهرســـتان ،مأمـــوران شهرســـتان موضـــوع
را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد.

ایـــن مقـــام انتظامـــی ادامـــه داد :مأمـــوران
بـــا گشـــت زنـــی در ســـطح شـــهر و
پیگیـــری مســـتمر موفـــق شـــدند ۱۰
دس ــتگاه را در مناط ــق مختل ــف کش ــف و

 1399/12/13 -2006111آگهی افراز
چــون بانــوان مریــم عباســی بشناســنامه  439و فاطمــه فخارچــی میبــدی بــه شناســنامه  4480111034تقاضــای افــراز ســهمی خــود از پــاک  4/8123بخــش  23یــزد از ایــن اداره نمــوده انــد و از طرفــی بنــا بــه
اظهــارات خواهــان و دســتور ریاســت محتــرم چــون از بانــو صغــری صادقیپــور کــه احــدی از مالکیــن مشــاعی پــاک فــوق میباشــد اطالعــات و آدرس دقیقــی در دســترس نیســت لــذا بــه وســیله ایــن آگهــی
کــه بــه عنــوان اخطاریــه افــراد تلقــی میگــردد در روز چهارشــنبه و تاریــخ  1400/3/26نماینــده و نقشــه بــردار ایــن واحــد بــه محــل وقــوع ملــک عزیمــت مــی گــردد و بررسـیهای الزم توســط آنهــا صــورت
408
مــی گیــرد لــذا بــه وســیله ایــن آگهــی اطــاع رســانی مــی شــود کــه در موعــد مقــرر حضــور بــه هــم رســانید .عــدم حضــور شــما مانــع از رســیدگی نخواهــد شــد /.تاریــخ انتشــار1399/12/25 :
 علــی محمــد زارع ده آبــادی رئیــس اســناد و امــاک شهرســتان میبــدخواهــان افــراز  -1مریــم عباســی بــه شناســنامه  439آدرس :یــزد ،میبــد ،فلکــه شــهرداری ،بلــوار قاضــی میرحســین ،کوچــه شــهید رحیمــدل ،دبیرســتان خدیجــه کبــری ،باشــگاه ســامت ،کوچــه دوم بــن بســت
 -2فاطمــه فخارچیمیبــدی  4480111034آدرس :یــزد ،میبــد ،فلکــه شــهرداری ،بلــوار قاضــی میرحســین ،کوچــه شــهید رحیمــدل ،دبیرســتان خدیجــه کبــری ،باشــگاه
مــرادی کــد پســتی 8961697931
ســامت ،کوچــه دوم بــن بســت مــرادی کــد پســتی 8961697931
خواندگان افراز :محمد علی فخارچی میبدی به آدرس میبد ،فلکه شهرداری ،بلوار قاضی میرحسین ،کتابفروشی فرهنگ(فخارچی)
نظــر بــه اینکــه خواهــان ردیــف یــک و دو تقاضــای افــراز ســهمی خــود از ششــدانگ پــاک  4/8123بخــش  23یــزد از ایــن اداره نمودهانــد ،لــذا در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ  1400/3/26وقــت رســیدگی بــه
افــراز اعــام میگــردد .مقتضــی اســت در روز مقــرر در ایــن اداره حاضــر شــوید تــا بــه اتفــاق نماینــده و نقشــه بــردار بــه محــل وقــوع ملــک عزیمــت شــده و بررســی هــای الزم بــه عمــل آورنــد .عــدم حضــور
خوانــدگان افــراز مانــع رســیدگی نخواهــد شــد.

 1399/12/9 -2005987آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4550م ــورخ  99/11/20هی ــأت 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 واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای مه ــدی فالحیخدان ــی فرزن ــد علیبم ــان ب ــه ک ــد
گ خان ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاحت  302/70مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  7938واق ــع
مل ــی  448056793ص ــادره از میب ــد در س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدان 
در دهآبــاد میبــد حــوزه ثبــت ملــک میبــد بخــش  21یــزد بــه موجــب رأی مذکــور خریــداری بــه صــورت رســمی میباشــد -2 .برابــر رأی شــماره
 1399/ 4552مــورخ  99/11/20هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی نازنیــن صالحــی فرزنــد محمدرضــا بــه کــد ملــی  4440120210صــادره از اردکان در
گ خان ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاحت  302/70مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  7938واق ــع در دهآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک
س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدان 
میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت رس ــمی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی
شــود و در صورتیکــه اشــخاص بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی
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 ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/25 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/12/10 :
 - 430علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد
---------------------------------------------------------------------- 1399/12/5 -2005987آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4668م ــورخ  99/12/5هی ــأت 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 واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاضی ــه خان ــم فری ــده نقیبیمحمودآب ــادی فرزن ــد محم ــد ب ــه
گ ب ــاغ ب ــه مس ــاحت  338مترمرب ــع از پ ــاک  1713واق ــع در
شناس ــنامه ش ــماره  9272ک ــد مل ــی  0035186283در چه ــار دان ــگ مش ــاع از شش ــدان 
محمودآب ــاد 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 م ــع الواس ــطه از سیدحس ــن
عظیم ــی دخ ــت ش ــورکی میباش ــد -2 .براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4670م ــورخ  99/12/5هی ــأت 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 واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای محمدعل ــی
گ ب ــاغ ب ــه مس ــاحت  338مترمرب ــع از
ت ــوان فرزن ــد ابوالفض ــل ب ــه شناس ــنامه ش ــماره  157ک ــد مل ــی  4489978715در دو دان ــگ مش ــاع از شش ــدان 
پ ــاک  1713واق ــع در محمودآب ــاد 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 م ــع
الواس ــطه از سیدحس ــن عظیم ــی دخ ــت ش ــورکی 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
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 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 ص ــورت انقض ــاء م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/25 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/12/10 :
 - 426علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد
---------------------------------------------------------------- 1399/11/30 -2005853آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4650م ــورخ  99/11/30هی ــأت 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 واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاضی ــه خان ــم گوه ــر نوردین ــی مزرع ــه کالنت ــری فرزن ــد جمش ــید
گ خانــه مســکونی بــه مســاحت  161/8مترمربــع از پــاک  32/111واقــع در مزرعــه کالنتــر
بــه کــد ملــی  4489853114صــادره از میبــد در ششــدان 
ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش 24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی م ــع الواس ــطه از مال ــک رس ــمی خ ــداداد نوردین ــی
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 م ــی توانن 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 ص ــادر خواه ــد ش ــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/25 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/12/10 :
 - 418علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

پیامکتبلیغـاتی
برای کلیه صنوف
به همه نقاط کشور

09032371230
 1399/11/23 -2005702آگهــی موضوع ماده  3قانون
و  13مــاده آئین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی
براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4548هی ــأت موض ــوع قان ــون تعیی ــن
تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختما نهای فاقـــد ســـند
رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه
و بالمعـــارض متقاضـــی آقـــای میـــاد گلشــــنزاد همهرجردی
فرزنـــد محمدرضـــا بـــه کـــد ملـــی  4480079548صـــادره
از میبـــد در ششـــدانگ خانـــه مســـکونی بـــه مســـاحت 217
مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  9740واق ــع در د هآب ــاد میب ــد ح ــوزه
ثبـــت ملـــک میبـــد بخـــش  21یـــزد بـــه موجـــب رأی مذکـــور
خریـــداری بـــه صـــورت عـــادی و معالواســـطه از مالـــک
رســـمی ســـید محمـــود خســـروی میباشـــد .لـــذا بـــه منظـــور
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
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 در
صـــورت انقضـــاء مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض
طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
تاریــخ انتشــار نوبت اول 1399/11/25 :
تاریــخ انتشــار نوبت دوم 1399/12/25 :
 - 409علــی محمد زارع د هآبادی
رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان میبد

ضیـــط کننـــد.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان
یـــزد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه
کشـــف موتـــور ســـیکلت هـــا
مســـروقه بعضـــا بـــه صـــورت
بـــا صاحـــب بـــوده گفـــت:
تـــاش در جهـــت دســـتگیری
ســـارق یـــا ســـارقان در دســـتور
کار پلیـــس قـــرار دارد.
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان
یـــزد در پایـــان از همشـــهریان
عزیـــز خواســـت هشـــدارهای
پلیـــس در جهـــت پیشـــگیری از ســـرقت
رعای ــت کنن ــد ت ــا در دام س ــارقان گرفت ــار
نشـــوند.

اجرای طرح آرامش بهاری در
 16امامزاده یزد

مدیـــرکل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان یـــزد از
اجـــرای طـــرح آرامـــش بهـــاری نـــوروز  ۱۴۰۰در
آســـتان مقـــدس  ۱۶امامـــزاده و بقعـــه متبرکـــه یـــزد
خبـــر داد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،حجـــت االســـام
حســـین زارع زاده در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار مهـــر
اظهـــار داشـــت :در ایـــام تعطیـــات نـــوروز ســـال
 ۱۴۰۰طـــرح آرامـــش بهـــاری بـــا رعایـــت شـــیوه
نامههـــای بهداشـــتی و فاصلـــه گـــذاری فیزیکـــی
اجـــرا میشـــود البتـــه در صـــورت تغییـــر وضعیـــت
کرونای ــی ب ــه نارنج ــی و قرم ــز اج ــرای ط ــرح نی ــز
منتفـــی خواهـــد شـــد.
وی بیـــان کـــرد :طـــرح آرامـــش بهـــاری از ۲۸
اســـفند امســـال تـــا  ۱۳فروردیـــن ســـال آینـــده
در بقـــاع متبرکـــه منتخـــب ایـــن اســـتان برگـــزار
میشـــو د .
زارع زاده ادام ــه داد :در ن ــوروز  ،۹۹ط ــرح آرام ــش
بهـــاری بـــه دلیـــل وضعیـــت شـــیوع ویـــروس
کرونـــا و تعطیلـــی بقـــاع متبرکـــه در قالـــب برپایـــی
ایســـتگاههای ســـامت و خدمـــات رســـانی بـــه
مـــردم برگـــزار شـــد.
وی اف ــزود :برگ ــزاری مراس ــم وی ــژه تحوی ــل س ــال،
برپایـــی خیمههـــای معرفـــت ،برپایـــی غرفههـــای
انتظـــار و مهدویـــت ،کـــودک و نوجـــوان ،مشـــاوره
و عفـــاف و حجـــاب ،برگـــزاری ویـــژه برنامههـــای
فرهنگـــی و قرآنـــی و مناســـبتی ،نصـــب تابلوهـــای
نمایشـــگاهی از جملـــه برنامههـــای طـــرح آرامـــش
به ــاری اس ــت.
زارعزاده از حضـــور مبلغیـــن در طـــول اجـــرای
طـــرح خبـــر داد و تاکیـــد کـــرد ۱۶ :مبلـــغ اعزامـــی
از شـــهر مقـــدس قـــم و  ۲۰مبلـــغ بومـــی بـــه
صـــورت حضـــوری در خیمههـــای معرفـــت بقـــاع
متبرکـــه فعالیـــت خواهنـــد داشـــت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد افــزود:
ای ــن ط ــرح یک ــی از طرحه ــای س ــازمان اوق ــاف و
امـــور خیریـــه بـــا رویکـــرد فرهنگـــی  -مذهبـــی و
ب ــا ه ــدف خدم ــت رس ــانی ب ــه زائ ــران اس ــت ک ــه
امســـال نیـــز همـــه شـــیوه نامههـــای بهداشـــتی و
فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی در اجـــرای برنامههـــا
در بقـــاع مجـــری طـــرح رعایـــت خواهـــد شـــد.

 1399/12/25 -2006382آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
براب ــر رأی ش ــماره  1399/ 4041م ــورخ  99/10/18هی ــأت موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی
مســـتقر در واحـــد ثبتـــی شهرســـتان میبـــد تصـــرف مالکانـــه و بالمعـــارض متقاضـــی زهـــرا زارعشـــاهی فرزنـــد عبدالصمـــد شناســـنامه  6میبـــد کـــد ملـــی
 4489597657در ششـــدانگ زمیـــن مزروعـــی بـــه مســـاحت  226مترمربـــع مفـــروز از پـــاک  2506اصلـــی واقـــع در محمودآبـــاد میبـــد درحـــوزه ثبـــت
مل ــک میب ــد بخ ــش  22ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از س ــکینه زارش ــاهی میباش ــد ک ــه در آگه ــی قب ــل اش ــتباها پ ــاک
 2806بخ ــش  22ی ــزد قی ــد گردی ــده ب ــود .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در ی ــک 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 م ــی توانن 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 ص ــادر خواه ــد ش ــد .تاری ــخ انتش ــار نوب ــت اول 1399/12/25 :
 - 460علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
 1399/11/15 -2005532آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود شــشدانگ زمی ــن ب ــه ش ــماره پ ــاک  5355/9واقــعدر بفروئی ــه میب ــد بخ ــش  22ی ــزد بن ــا ب ــه عل ــل منعک ــس در پرون ــده ثبت ــی
بای ــد ب ــه عم ــل آی ــد این ــک ب ــر حس ــب تقاض ــای کتب ــی آق ــای محمدرض ــا افتخ ــاری میب ــدی ب ــا رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن
و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح ش ــنبه مورخ ــه  1400/02/18در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد 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
اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی روز اعت ــراض خ ــود را کتبــاً ب ــه
اداره ثب ــت اس ــناد میب ــد ارائ ــه نم ــوده و رس ــید دریاف ــت نماین ــد و نی ــز بای ــد ظ ــرف م ــدت س ــی روز از تاری ــخ تس ــلیم ای ــن اعت ــراض ب ــه 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 .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 /.تاری ــخ انتش ــار1399/12/25 :
 - 408علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
-------------------------------------------------------------- 1399/11/8 -2005383آگهی تعیین حدود اختصاصی
چـــون تحدیـــد حـــدود شـــشدانگ زمیـــن مفـــروز ســـمت جنوبـــی بـــه شـــماره پـــاک  519واقـــعدر کوچـــک میبـــد بخـــش  21یـــزد بنـــا بـــه علـــل
منعک ــس در پرون ــده ثبت ــی بای ــد ب ــه عم ــل آی ــد این ــک ب ــر حس ــب تقاض ــای کتب ــی آق ــای ابوالفض ــل دهقانیفیروزآب ــادی ب ــا رعای ــت م ــواد  14و 15
قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح دوش ــنبه مورخ ــه  1400/02/20در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد 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 اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی
روز اعت ــراض خ ــود را کتبــاً ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد میب ــد ارائ ــه نم ــوده و رس ــید دریاف ــت نماین ــد و نی ــز بای ــد ظ ــرف م ــدت س ــی روز از تاری ــخ تس ــلیم
ای ــن اعت ــراض ب ــه 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 .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/.
 - 393علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
تاریخ انتشار1399/12/25 :
------------------------------------------------------- 1399/11/8 -2005381آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود شــشدانگ زمی ــن مزروع ــی ب ــه ش ــماره پ ــاک  13/401واقــعدر ولیآبـ ــاد میب ــد بخ ــش  24ی ــزد بن ــا ب ــه عل ــل منعک ــس در
پرونـــده ثبتـــی بایـــد بـــه عمـــل آیـــد اینـــک بـــر حســـب تقاضـــای کتبـــی آقـــای محمـــد دهقانیفیروزآبـــادی بـــا رعایـــت مـــواد  14و  15قانـــون ثبـــت
عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح چهارش ــنبه مورخ ــه  1400/02/15در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد 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 20
قان ــون ثب ــت و در اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی روز اعت ــراض
خ ــود را کتبــاً ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد میب ــد ارائ ــه نم ــوده و رس ــید دریاف ــت نماین ــد و نی ــز بای ــد ظ ــرف م ــدت س ــی روز از تاری ــخ تس ــلیم ای ــن اعت ــراض
ب ــه 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 .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 /.تاری ــخ انتش ــار - 388 1399/12/25 :عل ــی محم ــد زارع ده آب ــادی رئی ــس اس ــناد و
ام ــاک شهرس ــتان میب ــد  -از ط ــرف س ــیدجمال جوادی ــان فیروزآب ــادی
------------------------------------------------ 1399/11/7 -2005356آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود شــشدانگ زمی ــن مف ــروز مج ــزی ش ــده س ــمت ش ــمالی ب ــه ش ــماره پ ــاک  6307/2واقــعدر بفروئی ــه میب ــد بخ ــش  22ی ــزد بن ــا
ب ــه عل ــل منعک ــس در پرون ــده ثبت ــی بای ــد ب ــه عم ــل آی ــد این ــک ب ــر حس ــب تقاض ــای کتب ــی آق ــای حس ــین حیدریبفروی ــی ب ــا رعای ــت م ــواد  14و
 15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح یکش ــنبه مورخ ــه  1400/02/19در 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 ب ــه عم ــل م ــی آی ــد 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 اج ــرای م ــواد  74و  86آیی ــن نام ــه اصالح ــی قان ــون ثب ــت از تاری ــخ تنظی ــم صورتجلس ــه تحدی ــدی ظ ــرف م ــدت س ــی
روز اعت ــراض خ ــود را کتبــاً ب ــه اداره ثب ــت اس ــناد میب ــد ارائ ــه نم ــوده و رس ــید دریاف ــت نماین ــد و نی ــز بای ــد ظ ــرف م ــدت س ــی روز از تاری ــخ تس ــلیم
ای ــن اعت ــراض ب ــه 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 .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 /.تاری ــخ انتش ــار1399/12/25 :
 - 385علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی

حضرت امام جعفـرصادق (ع) :
اج ِة خَ ی ْ ٌر مِ ْن َطلَب ِ َها مِ ْن َغی ْ ِر أَ ْهل ِ َها َو أَ َش ُّد مِ َن اَل ْ ُم ِصیبَ ِة ُسو ُء اَل ْ ُخل ُ ِق مِن ْ َها».
«فَ ْو ُت اَل ْ َح َ

بـــرآورده نشـــدن نیـــاز نیکوتـــر از خواهـــش آن از نااهـــل اســـت؛ و ســـختتر از
گرفتـــاری ،بدخلقـــی و صبـــر نکـــردن بـــر آن گرفتـــاری اســـت.

تحف العقول ،جلد  ،۱صفحه ۳۵۹

امام جمعه یزد:

مدیریتجهادیوبرنامهریزیاصولیالزمهموفقیتدولتآیندهاست
نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتان
و امـــام جمعـــه یـــزد بـــا
اش ــاره ب ــه اینک ــه کار دول ــت
آین ــده س ــخت اس ــت ،گف ــت:
دولـــت آینـــده در صورتـــی
موفـــق خواهـــد بـــود کـــه
مدیریـــت جهـــادی و برنامـــه
ری ــزی اصول ــی داش ــته باش ــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر،
آیــتاهلل محمدرض ــا ناص ــری،
در دیـــدار بـــا دبیـــر مجمـــع
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام
بـــا اشـــاره بـــه مشـــکالت
اقتصـــادی کـــه کشـــور
اکنـــون بـــا آن دســـت بـــه
گریبـــان اســـت ،اظهـــار داشـــت :نمـــی
تـــوان بـــدون برنامـــه درســـت ،اصولـــی
و کارشناس ــی ش ــده کش ــور را اداره ک ــرد
بنابرایـــن دولـــت آینـــده بایـــد مدیریـــت
جـــدی و جهـــادی و برنامـــه ریـــزی
درســـت ،دقیـــق و قابـــل اجـــرا داشـــته
باشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه سیســـتم
آمـــوزش کشـــور نیـــز بایـــد متحـــول
ش ــود ت ــا بتوانی ــم ب ــرای آین ــده مدی ــران
دلســـوز ،شـــجاع و خـــاق تربیـــت
کنیـــم ،افـــزود :غربیهـــا ســـه اصـــل
تدیـــن ،تفکـــر و تعقـــل را از سیســـتم
آموزشـــی مـــا حـــذف کردهانـــد و ایـــن

امـــر ســـبب شـــده حاصـــل سیســـتم
آموزشـــی مـــا ،افـــراد بیـــکار در جامعـــه
باشـــد.
ناصـــری عنـــوان کـــرد :جوانـــان مـــا
مســـتعد و باهـــوش هســـتند امـــا بـــه
خاطـــر ســـبک آموزشهـــا ،افـــراد
خالقـــی بـــار نیامدهانـــد از اینـــرو بـــه
ج ــای اینک ــه کارآفری ــن باش ــد ،پ ــس از
ســـالها تحصیـــل ،بیـــکار میماننـــد.
امـــام جمعـــه یـــزد تاکیـــد کـــرد :اگـــر
میخواهیـــم بـــرای نســـل آینـــده کاری
کنیـــم ،بایـــد دســـت بـــه اقدامـــات
زیربنای ــی و عمی ــق بزنی ــم و نس ــلی دی ــن
ب ــاور و خ ــاق تربی ــت کنی ــم ک ــه ای ــن
مهـــم بـــا تحـــول در سیســـتم آموزشـــی
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قبـــال ســـختیهای بیمـــاری اســـت
ک ــه بیش ــتر از ه ــر کس ــی ،کادر درم ــان
را تحـــت فشـــار قـــرار داده اســـت .در
واقـــع،
وزیـــر بهداشـــت خواســـته بـــه مـــردم
هش ــدار بده ــد ک ــه ش ــرایط کرونای ــی
کشـــور بعـــد از ســـفرهای نـــوروزی
بـــه شـــدت وخیمتـــر خواهـــد
شـــد.در همیـــن ارتبـــاط ،علیرضـــا
زال ــی فرمان ــده س ــتاد مقابل ــه ب ــا کرون ــا
در کالنشـــهر تهـــران ،بـــه تبعـــات
ســـفرهای نـــوروزی اشـــاره کـــرد و
گفـــت :یکـــی از مشـــکالت ســـفر،
انتق ــال وی ــروس و بیم ــاری از مب ــدا و
مقصـــد ســـفرها اســـت کـــه میتوانـــد
خطرنـــاک باشـــد .بـــه طـــوری کـــه
مـــردم در بازگشـــت از ســـفر کـــه
مصـــادف بـــا هفتـــه ســـوم فروردیـــن
 ۱۴۰۰اســـت ،میتواننـــد بیمـــاری را
بـــا خـــود بیاورنـــد و ایـــن ویـــروس
را در محیـــط زندگـــی و کار منتشـــر
کننـــد.
وی افـــزود :آنچـــه مســـلم اســـت
اینکـــه مـــردم در طـــول یـــک ســـال
گذشـــته دچـــار «ســـندروم خســـتگی»
شـــده انـــد و همیـــن موضـــوع بـــر
رفتـــار بهداشـــتی مـــردم اثـــر گـــذار
بـــوده اســـت .امـــا ،نکتـــهای کـــه
نبایـــد از آن غافـــل شـــویم ،بـــروز
م ــوج جدی ــد بیم ــاری در بازگش ــت از
ســفرهای نــوروزی اســت کــه همزمــان
میشـــود بـــا آغـــاز فعالیتهـــای
شـــغلی و اقتصـــادی و اگـــر قـــرار
باش ــد بیم ــاری ش ــدت بگی ــرد ،ناچ ــار
میشـــویم دوبـــاره بـــه تشـــدید
محدودیتهـــا و تعطیلیهـــای
کرونایـــی روی بیاوریـــم و در نتیجـــه
آن ،کار و زندگـــی مـــردم دوبـــاره
دســـتخوش آســـیب میشـــود.
بـــا توجـــه بـــه توصیههـــای فرمانـــده
س ــتاد مقابل ــه ب ــا کرون ــا در کالنش ــهر
تهــران ،اگــر فــرض کنیــم کــه حداقــل
نیم ــی از م ــردم ب ــه مس ــافرت برون ــد و
در بازگشـــت از ســـفر ،نیمـــی از آنهـــا
ناقـــل بیمـــاری باشـــند ،بایـــد منتظـــر
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معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد:

حادثهآفرینان چهارشنبه سوری یزد تا  15فروردین  1400در
بازداشت میمانند
اجتماعـــی
معـــاون
انتظامـــی
فرماندهـــی
یـــزد بـــه هنجارشـــکنان و
حادثهآفرینـــان چهارشـــنبه
آخـــر ســـال هشـــدار داد در
صـــورت ســـلب آرامـــش و
آس ــایش م ــردم ،دس ــتگیر و ت ــا
پایـــان روز  ۱۵فروردیـــن مـــاه
در بازداشـــت خواهنـــد بـــود.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر،
محمدرضـــا
ســـرهنگ
مزیـــدی در گفتوگـــو بـــا
خبرنـــگار فـــارس از یـــزد،
بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت
رعایـــت قوانیـــن و مقـــرارت
در چهارشـــنبه آخـــر ســـال ،اظهـــار
کـــرد :طبـــق هماهنگیهـــای انجـــام
شـــده بـــا مقامـــات قضایـــی آنهایـــی
کـــه بـــا انجـــام اقدامـــات خطرآفریـــن
و مزاحمـــت بـــرای مـــردم ،موجـــب
ســـلب آســـایس و بـــر هـــم زدن نظـــم
عمومـــی شـــوند ضمـــن بازداشـــت،
وســـیله نقلیـــه آنهـــا هـــم تـــا نیمـــه
فروردیـــن مـــاه در توقیـــف پلیـــس
خواهـــد بـــود.
وی افـــزود :بـــه افـــرادی کـــه نســـبت
بـــه انجـــام اقدامـــات غیرقانونـــی و
حادثـــه ســـاز در فضـــای مجـــازی

پشت پرده «التماس» نمکی به مردم
روزهـــای ســـخت و دشـــوار بـــرای
کادر بهداش ــت و درم ــان ب ــود .جای ــی
کـــه مدافعـــان ســـامت ،یـــک ســـال
اس ــت ب ــا تم ــام کاس ــتی و س ــختیها،
توانس ــته ان ــد در مقاب ــل ای ــن وی ــروس
ایس ــتادگی کنن ــد و ح ــاال رق ــم کاف ــی
بـــرای جنگیـــدن ندارنـــد.
شـــاید حـــاال بتـــوان معنـــا و مفهـــوم
التماسه ــای وزی ــر بهداش ــت را بهت ــر
درک ک ــرد .زی ــرا ،ه ــراس و وحش ــت
وزیـــر ،از ســـیر صعـــودی بیمـــاری
و اشـــغال تختهـــای بیمارســـتانی
اســـت .جایـــی کـــه کادر درمـــان را
خســـته مـــی بینـــد و میدانـــد کـــه
اگـــر قـــرار باشـــد مـــوج جدیـــدی از
بیمـــاری را تجربـــه کنیـــم ،ایـــن بـــار
خیلـــی ســـهمگینتر از موجهـــای
قبلـــی خواهـــد بـــود .زیـــرا ،ویـــروس
جهـــش یافتـــه در کشـــور در حـــال
چرخـــش اســـت و شـــدت ســـرایت
و کشـــندگی آن بـــه مراتـــب بیشـــتر از
نـــوع چینـــی اســـت.
بررســـیها نشـــان داده اســـت کـــه
هـــر فـــرد ناقـــل ویـــروس «ووهـــان»
میتوانـــد  ۱.۲نفـــر را مبتـــا کنـــد
امـــا ویـــروس انگلیســـی  ۲.۳نفـــر را
درگیـــر میکنـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب
بـــه تدریـــج خوشـــههای جدیـــد
ویـــروس شـــکل میگیـــرد و بـــا
تلفیـــق آنهـــا طغیـــان جدیـــدی شـــکل
میگیـــر د
حمیـــد ســـوری رئیـــس کمیتـــه
کشـــوری اپیدمیولـــوژی کرونـــا ،بـــا
بی ــان اینک ــه در پاندوم ــی کرون ــا م ــردم
در هیـــچ نقطـــهای در امـــان نیســـتند،
گفـــت :ممکـــن اســـت بســـیاری از
افـــراد جامعـــه بـــه دلیـــل اجبـــاری
ش ــدن اس ــتفاده از ماس ــک ،شستش ــوی
مـــدام دســـتها ،ضدعفونـــی کـــردن
وســایل ،ســفر نرفتــن ،رعایــت فاصلــه
اجتماعـــی و قرنطینههـــای طوالنـــی
مـــدت ،از عمـــل بـــه توصیههـــا
خســـته شـــده و دچـــار خســـتگی و
فرســـودگی شـــوند .امـــا تـــا پایـــان
ریشـــه کنـــی بیمـــاری و بـــرای حفـــظ

زیر نظر شورای سردبیری
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جـــان خـــود و عزیزانمـــان ناچـــار بـــه
رعایـــت پروتکلهـــا هســـتیم.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اعمـــال
برنام ــه ری ــزی علم ــی و دقی ــق ب ــرای
قطـــع زنجیـــره کوویـــد  ۱۹خصوصـــ ًا
بـــرای تعطیـــات نـــوروز میتوانـــد
بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی از شـــیوع
بیشـــتر بیمـــاری بکاهـــد ،ادامـــه داد:
اگـــر چنانچـــه دســـتورالعملهای
پیش ــگیرانه ب ــه درس ــتی اعم ــال ش ــود،
قطعـــ ًا وضعیـــت شـــیوع بیمـــاری
رونـــد کاهشـــی خواهـــد داشـــت.
هفتـــه گذشـــته بـــود کـــه وزیـــر
بهداشـــت در حاشـــیه اجـــرای گام
چه ــارم بس ــیج مل ــی مقابل ــه ب ــا کرون ــا
در کشـــور ،از مـــردم درخواســـت کـــه
در خانـــه بماننـــد و ســـفر نرونـــد
س ــعید نمک ــی ب ــا حالت ــی از التم ــاس،
بـــه مـــردم گوشـــزد کـــرد کـــه رفتـــن
بـــه ســـفر و مســـافرت ،میتوانـــد
تبعـــات جبـــران ناپذیـــری بـــه همـــراه
داشـــته باشـــد.
شـــاید بتـــوان ایـــن التمـــاس وزیـــر
بهداشـــت را بـــه صحبتهـــای او
در دو ســـه مـــاه گذشـــته مرتبـــط
دانســـت کـــه عنـــوان داشـــت اگـــر
درگیـــر مـــوج جدیـــد بیمـــاری
شـــویم ،زیرســـاختهای نظـــام
ســـامت آمادگـــی و تـــوان مقابلـــه
بـــا کرونـــا نـــدارد .در واقـــع ،ایـــن
هش ــداری اس ــت ک ــه نمک ــی از چن ــد
مـــاه قبـــل گوشـــزد کـــرده اســـت و
حـــاال در روزهـــای پایانـــی ســـال و
آمـــاده شـــدن مـــردم بـــرای رفتـــن
بـــه ســـفر و مســـافرت ،بـــه شـــکل
«التمـــاس» خودنمایـــی میکنـــد.
زیـــرا ،ایـــن بـــار فقـــط بـــا ویـــروس
چینـــی نمیجنگیـــم ،بلکـــه ویـــروس
جه ــش یافت ــه انگلیس ــی را داری ــم ک ــه
بـــه مراتـــب قویتـــر و قدرتمندتـــر
از همـــزاد چینـــی خـــودش اســـت و
میتوانـــد مبـــارزه را ســـختتر کنـــد.
لـــذا ،در پایـــان ســـفرهای نـــوروزی،
بایـــد نگـــران تعطیـــل شـــدن کشـــور
در اردیبهشـــت  ۱۴۰۰بـــود.

و حقیقـــی ،اقـــدام کننـــد اخطـــار
میدهیـــم کـــه بـــه شـــدت بـــا آنهـــا
برخـــورد میشـــود و از مـــردم هـــم
میخواهیـــم در صـــورت مشـــاهده ایـــن
مـــوارد ،آن را بـــه پلیـــس  ۱۱۰اطـــاع
دهنـــد.
در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه اخیـــرا بـــا
چنـــد مغـــازهدار در شـــهر یـــزد کـــه
اقـــدام بـــه فـــروش مـــواد محترقـــه
میکردنـــد برخـــورد شـــده ،گفـــت:
موضـــوع مهـــم در آســـتانه چهارشـــنبه
آخـــر ســـال ایـــن اســـت کـــه افـــرادی
س ــودجو و فرص ــت طل ــب ک ــه همیش ــه
منتظـــر فرصـــت بـــرای کســـب منافـــع

خودشـــان هســـتند و اهمیتـــی
بـــه ســـامتی و امنیـــت
مـــردم نمیدهنـــد از ایـــن
روز ،ســـوء اســـتفاده کـــرده
و اقـــدام بـــه تولیـــد ،خریـــد
و فـــروش مـــواد محترقـــه و
آســـیب زا و خطرنـــاک در
فضـــای مجـــازی و حقیقـــی
مـــی کننـــد.
ســـرهنگ مزیـــدی اضافـــه
کـــرد :متاســـفانه ایـــن شـــیوه
بـــه نوعـــی در فضـــای
مج ــازی ،م ــد ش ــده و حت ــی
اف ــراد را ب ــرای س ــاخت ای ــن
مـــواد آمـــوزش میدهنـــد و
چـــون نوجوانـــان و جوانـــان بـــا ایـــن
مـــواد آشـــنایی ندارنـــد بـــا مشـــکالتی
مواجـــه میشـــوند و گاهـــی ایـــن مـــواد،
منفجـــر شـــده و موجـــب وقـــوع
حـــوادث ناگـــوار مـــی شـــود.
وی در پای ــان ب ــه والدی ــن ه ــم توصی ــه
کـــرد :در ایـــن ایـــام کـــه ویـــروس
کرونـــا هـــم شـــیوع یافتـــه توجـــه
کافـــی و الزم را بـــه فرزنـــدان خـــود
داش ــته باش ــند و اوق ــات فراغ ــت آنه ــا
را بـــه گونـــهای برنامـــه ریـــزی کننـــد
کـــه بـــه ســـمت مـــواد محترقـــه و
منفجـــره نرونـــد.
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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 شش ــدانگ ک ــه آق ــای محس ــن ذبیح ــی فرزن ــد حس ــن ب ــه شناس ــنامه  6478ته ــران ثب ــت گردی ــده اس ــت و
سلس ــله انتق ــاالت بع ــدی ن ــدارد /.ش ــماره س ــند مفق ــودی ن ــدارد /.تاری ــخ انتش ــار99/12/25 :
 - 458علیمحمد زارعدهآبادی رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
------------------------------------------------ 9139/12/24 -2006365آگهی فقدان سند مالکیت
نظ ــر ب ــه ای ــن ک ــه آق ــای مه ــدی شفیعیس ــورک فرزن ــد حس ــن بشناس ــنامه  94ی ــزد ب ــا تس ــلیم دو ب ــرگ گواهینام ــه
مص ــدق مدع ــی اس ــت س ــند مالکی ــت س ــه دان ــگ مش ــاع از ش ــش دان ــگ پ ــاک  4فرع ــی  7564اصل ــی واق ــع
در میبـــد بخـــش  21یـــزد کـــه در صفحـــه  160دفتـــر  117در دســـترس نمیباشـــد /قابـــل اســـتفاده نمیباشـــد و از
ای ــن اداره تقاض ــای ص ــدور س ــند مالکی ــت المثن ــی نم ــوده اس ــت 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 معامل ــه ای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی ک ــه ذی ــا ب ــه حکای ــات
س ــند ثبت ــی و اظه ــار 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 مح ــل مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را ضم ــن ارائ ــه اص ــل س ــند
مالکی ــت 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 شش ــدانگ ک ــه آق ــای مه ــدی شفیعیس ــورک فرزن ــد حس ــن ب ــه شناس ــنامه  94ی ــزد ثب ــت
گردی ــده اس ــت و سلس ــله انتق ــاالت بع ــدی ن ــدارد /.ش ــماره س ــند مفق ــودی ن ــدارد /.تاری ــخ انتش ــار99/12/25 :
 - 459علیمحمد زارعدهآبادی رئیس ثبت اسناد و امالک میبد -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
--------------------------------------- 9139/12/18 -2006214آگهی فقدان سند مالکیت
آقـــای احمـــد دهقانیفیروزآبـــادی فرزنـــد محمـــد بـــه شناســـنامه  4480048456میبـــد بـــا تســـلیم دو بـــرگ
گواهینام ــه مص ــدق مدع ــی اس ــت س ــند مالکی ــت ش ــش دان ــگ پ ــاک  11501اصل ــی واق ــع در میب ــد بخ ــش 23
ی ــزد ک ــه در صفح ــه  52دفت ــر  123ذی ــل  22736ثب ــت رس ــیده اس ــت و ب ــه عل ــت جابجای ــی مفق ــود و تاکن ــون
پی ــدا نش ــده و از ای ــن اداره تقاض ــای ص ــدور س ــند مالکی ــت المثن ــی نم ــوده اس ــت 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 معامل ــه ای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی ک ــه
ذی ــا ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار 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 مح ــل مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را ضم ــن
ارائ ــه اص ــل س ــند مالکی ــت 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 شش ــدانگ بن ــام آق ــای احم ــد دهقانیفیروزآب ــادی ث ــادر و تس ــلیم
گردی ــده اس ــت و سلس ــله انتق ــاالت بع ــدی بدی ــن نح ــو م ــی باش ــد :ب ــه موج ــب خالص ــه س ــند  126367مورخ ــه
 1394/6/29دفترخانـــه  16میبـــد در قبـــال مبلـــغ  10838210000ریـــال بـــه مـــدت  5ســـال نـــزد شـــرکت تعاونـــی
اعتب ــار ثامنالحج ــج دان ــش آموخت ــگان س ــبزوار در ره ــن م ــی باش ــد /.ش ــماره س ــند مفق ــودی  459110هـــ 91
م ــی باش ــد /.تاری ــخ انتش ــار99/12/25 :
 - 456علیمحمد زارعدهآبادی رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
-------------------------------------- 9139/12/18 -2004213آگهی فقدان سند مالکیت
آقـــای احمـــد دهقانیفیروزآبـــادی فرزنـــد محمـــد بـــه شناســـنامه  4480048456میبـــد بـــا تســـلیم دو بـــرگ
گواهینام ــه مص ــدق مدع ــی اس ــت س ــند مالکی ــت ش ــش دان ــگ پ ــاک  11500اصل ــی واق ــع در میب ــد بخ ــش 23
ی ــزد ک ــه در صفح ــه  299دفت ــر  73ذی ــل  12145ثب ــت رس ــیده اس ــت و ب ــه عل ــت جابجای ــی مفق ــود و تاکن ــون
پی ــدا نش ــده و از ای ــن اداره تقاض ــای ص ــدور س ــند مالکی ــت المثن ــی نم ــوده اس ــت 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 معامل ــه ای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی ک ــه
ذی ــا ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار 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 مح ــل مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را ضم ــن
ارائ ــه اص ــل س ــند مالکی ــت 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 شش ــدانگ بن ــام آق ــای احم ــد دهقانیفیروزآب ــادی ث ــادر و تس ــلیم
گردی ــده اس ــت و سلس ــله انتق ــاالت بع ــدی بدی ــن نح ــو م ــی باش ــد :ب ــه موج ــب خالص ــه س ــند  126367مورخ ــه
 1394/6/29دفترخانـــه  16میبـــد در قبـــال مبلـــغ  9856000000ریـــال بـــه مـــدت  5ســـال نـــزد شـــرکت تعاونـــی
اعتب ــار ثامنالحج ــج دان ــش آموخت ــگان س ــبزوار در ره ــن م ــی باش ــد /.ش ــماره س ــند مفق ــودی  459109هـــ 91
م ــی باش ــد /.تاری ــخ انتش ــار99/12/25 :
 - 457علیمحمد زارعدهآبادی رئیس ثبت اسناد و امالک میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی

پذیرش آگهی 09032371230

 ....بای ــد ب ــه آنچ ــه ک ــه تح ــت عن ــوان
توصیههـــای بهداشـــتی اســـت ،بیـــش
از پی ــش عم ــل کنی ــم.
جـــوادی گفـــت :قطعـــ ًا همـــگان
از طوالنـــی شـــدن ایـــن پاندومـــی
خســـته و فرســـوده ایـــم ،امـــا اگـــر
خودمـــان را جـــای کادر درمـــان
بگذاریـــم و لحظـــهای ایـــن فکـــر از
ذهـــن مـــا عبـــور کنـــد کـــه چگونـــه
میتوانســـتیم یـــک ســـال را در کنـــار
بیمـــاران کرونایـــی زندگـــی کنیـــم،
حتمــ ًا توج ــه بیش ــتری ب ــه خط ــرات و
آســـیبهای عـــادی انـــگاری شـــرایط
داشـــتیم .در واقـــع ،مـــا بایـــد بتوانیـــم
بیشـــتر از آنچـــه تاکنـــون از ایثـــار
جانفشـــانیهای مدافعـــان ســـامت
بـــرای مـــردم گفتـــه ایـــم ،بگوییـــم و
بـــه تصویـــر بکشـــیم تـــا بیشـــتر بـــا
ســـختیهای ایـــن بیمـــاری آشـــنا
شـــوند.
ایـــن روانپزشـــک افـــزود :البتـــه یـــک
نکتـــه را نبایـــد فرامـــوش کـــرد و
آن هـــم ،تناقضهـــای گفتـــاری و
رفت ــاری برخ ــی مس ــئولین اس ــت ک ــه
باعـــث میشـــود مـــردم نســـبت بـــه
واقعیتهـــای بیمـــاری کرونـــا بـــی
اعتنـــا شـــوند .شـــاید اگـــر در اعـــام
تصمی ــم گی ــری ه ــا و تصمی ــم س ــازی
هـــا ،یـــک نفـــر بـــا مـــردم صحبـــت
کنـــد و همـــه مســـئولیتها را بـــر
عهـــده بگیـــرد ،آن گاه مـــردم هـــم
راحـــت تـــر بـــا شـــرایط کنـــار مـــی
آینـــد .زیـــرا ،مـــا میبینیـــم وقتـــی
یـــک تصمیـــم از ســـوی ســـتاد ملـــی
مقابلـــه بـــا کرونـــا اعـــام میشـــود،
دههـــا نظـــر و عقیـــده مخالـــف آن
تصمیـــم ،باعـــث دوگانگـــی فکـــری
مـــردم میشـــود.
جـــوادی در واکنـــش بـــه موضـــوع
التمـــاس وزیـــر بهداشـــت بـــه مـــردم
بـــرای نرفتـــن بـــه ســـفر و مســـافرت
در ایـــام نـــوروز ،تاکیـــد کـــرد :قطعـــ ًا
ایـــن التمـــاس از نقطـــه ضعـــف
یـــک مقـــام ارشـــد دســـتگاه اجرایـــی
نیســـت ،بلکـــه واکنشـــی اســـت در

تحقـــق میپذیـــرد.
وی در بخـــش دیگـــری از
ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره
بـــه یکـــی از مهمتریـــن
مشـــکالت اســـتان یـــزد
گفـــت :یـــزد هـــم اکنـــون
بالـــغ بـــر  ۱۲۰هـــزار
مهاج ــر تبع ــه خارج ــی دارد
و ع ــاوه ب ــر ای ــن ،تع ــداد
زیـــادی از هموطنانمـــان از
ســـایر نقـــاط کشـــور نیـــز
بـــرای کار بـــه یـــزد آمـــده
انـــد.
ناص ــری عن ــوان ک ــرد :ای ــن
مهاجرتهـــا ســـاختار
فرهنگـــی یـــزد را دســـتخوش تغییـــر
ک ــرده و ب ــه وی ــژه در زمین ــه مهاج ــرت
اتبـــاع خارجـــی ،نگرانیهـــای جـــدی
بـــه ویـــژه از لحـــاظ جمعیـــت ایجـــاد
کـــرده اســـت.
ام ــام جمع ــه ی ــزد ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه
مـــا نیـــز موافـــق توســـعه گردشـــگری
هس ــتیم ،اف ــزود :ام ــا گردش ــگری نبای ــد
در ســـاختار فرهنگـــی یـــزد اشـــکال
ایجـــاد کنـــد بلکـــه بایـــد شـــرایط بـــه
نحـــوی فراهـــم شـــود کـــه یزدیهـــا
فرهنـــگ اصیـــل خـــود را بـــه سراســـر
دنیـــا معرفـــی کننـــد.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی نارین
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