عربده کش خیابانهای یزد دستگیر شد

مهدی پیرهادی

رسالت و برنامههای شورای شهر

خبـر

کاهش آمار مبتالیان به کرونا در
استان یزد

رئیـــس پلیـــس اطالعـــات و امنیـــت
عمومـــی اســـتان یـــزد از دســـتگیری یـــک
نفـــر از اراذل و اوبـــاش نوظهـــور در
شهرســـتان یـــزد خبـــرداد.
بـــه گـــزارش نشـــریه ناریـــن ،ســـرهنگ
«هـــادی رســـائی» بـــا اعـــام ایـــن خبـــر
تصریـــح کـــرد :بـــه دنبـــال دریافـــت
گزارشهـــای مردمـــی مبنـــی بـــر ایـــن

کـــه یـــک نفـــر اراذل و اوبـــاش در یکـــی
از محـــات اقـــدام بـــه عربدهکشـــی و
قدرتنمایـــی میکنـــد ،موضـــوع بـــه
صـــورت ویـــژه در دســـتور کار مامـــوران
قـــرار گرفـــت.
وی افـــزود :مامـــوران پـــس از هماهنگـــی
قضایـــی بـــه محـــل مـــورد نظـــر اعـــزام و
در یـــک عملیـــات پلیســـی موفـــق شـــدند

وی را دســـتگیر کننـــد.
ایـــن مقـــام انتظامـــی بـــا بیـــان ایـــن کـــه
پـــس از بازجویـــی فنـــی و تخصصـــی
ســـوابق متعـــددی از جملـــه درگیـــری،
رعـــب و وحشـــت ،قـــدرت نمایـــی ،در
پرونـــده متهـــم وجـــود دارد ،عنـــوان کـــرد:
پلی ــس ب ــا بره ــم زنن ــدگان نظ ــم و امنی ــت
برخـــورد قاطـــع و قانونـــی میکنـــد.

تغییر ساعت کاری ادارات استان یزد
استاندار یزد گفت :ساعات کار ادارات ،سازمانها و دستگاههای اجرایی استان از ساعت  ۷:۳۰دقیقه صبح تا  ۱۳ظهر تغییر مییابد.
او افزود :این تغییر ساعت کاری از فردا یکشنبه  ۱۲اردیبهشت ماه از شنبه هر هفته تا چهارشنبه و در تمامی روزهای غیر تعطیل هفته الزم االجرا است.
استاندار یزد ادامه داد :این تصمیم به منظور استفاده بهینه و مدیریت موثر پیک بار مصرف برق اتخاذ شده است.

ســـخنگوی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی یـــزد:
آمـــار بســـتریهای مشـــکوک بـــه کرونـــا در
بیمارســـتانهای اســـتان یـــزد امـــروز بـــه  ۵۲۹نفـــر
رســـید.
دکتـــر ســـلمانی گفـــت :از  ۵۲۹بیمـــاری بســـتری
ش ــده در بیمارس ــتانهای اس ــتان ی ــزد ۹۷ ،نف ــر ب ــه
علـــت وخامـــت حالشـــان در بخـــش مراقبتهـــای
ویـــژه ،خدمـــات دریافـــت میکنند.کاهـــش آمـــار
مبتالیـــان بـــه کرونـــا در اســـتان یـــزد
وی اظهـــار داشـــت :در شـــبانه روز گذشـــته۸۶ ،
بیمـــار مشـــکوک بـــه کرونـــا در بیمارســـتانهای
اســـتان پذیـــرش شـــدند.
ســـخنگوی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی یـــزد افـــزود:
در حـــال حاضـــر شهرســـتانهای بهابـــاد و اشـــکذر
در وضعیـــت زرد ،شهرســـتانهای ابرکـــوه ،بافـــق
و میبـــد در وضعیـــت نارنجـــی و شهرســـتانهای
اردکان ،یـــزد ،تفـــت ،مهریـــز و خاتـــم در وضعیـــت
قرمـــز کرونایـــی قـــرار دارنـــد.
ســـلمانی گفـــت :نبایـــد بـــه کاهـــش آمـــار اســـتان
یـــزد دلخـــوش کـــرد ،زیـــرا کـــه ،ایـــن احتمـــال
وج ــود دارد ک ــه در روزه ــای آت ــی وضعی ــت آم ــار
صعـــودی و بســـیار نگـــران کننـــده شـــود.
وی افـــزود :همشـــهریان همچنـــان شـــیوه نامههـــای
بهداشـــتی را رعایـــت و از برگـــزاری دورهمیهـــای
خانوادگـــی و حضـــور غیـــر ضـــروری در ســـطح
شـــهر جـــدا خـــودداری کننـــد.
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 ۹اردیبهشــت  ۷۸بــود کــه همزمــان بــا ســالروز
صــدور پیــام امــام خمینــی (ره) در خصــوص
شــوراها و پیــام ویــژهای از ســوی رهبــر معظــم
انقــاب ،شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
آغــاز بــه کار کــرد.
مقــام معظــم رهبــری در اولیــن ســالروز
تأســیس شــورا فرمودنــد« :خــدای متعــال را
شــکرگزاریم کــه در انتخابــات شــوراها یــک
نهــاد دیگــر بــرای خدمــت بــه مــردم تأســیس
شــد و ملــت ایــران یــک گام دیگــر بــه تحقــق
کامــل قانــون اساســی مترقــی جمهــوری
اســامی نزدیــک گشــت».
نهــم اردیبهشــت مــاه ،فرصــت مغتنمــی بــرای
بازخوانــی نقــش ،جایــگاه و رســالت شــوراها
و تأثیرگــذاری آنــان در عرصههــای مختلــف
کشــور اســت؛ چــرا کــه اقدامــات مؤثــر و
عملــی آنــان زمینــه رضایتمنــدی مــردم از
خدمترســانی را بــه همــراه دارد و اعتمــاد
عمومــی را افزایــش خواهــد داد.
از مهمتریــن وظایــف شــوراها انتخــاب
شــهردار بــرای مــدت چهــار ســال ،بررســی
و شــناخت کمبودهــا ،نیازهــا و نارســاییها
در حــوزه شــهری و روســتایی ،نظــارت بــر
حســن اجــرای مصوبــات شــورا و طرحهــای
مصــوب در امــور شــهرداری ،همــکاری بــا
مســئوالن اجرایــی ،نهادهــا و ســازمانها و
برنامهریــزی در خصــوص مشــارکت مــردم
در انجــام خدمــات اجتماعــی ،اقتصــادی،
عمرانــی ،فرهنگــی ،آموزشــی و ســایر امــور
رفاهــی اســت.
اکنــون کــه در آســتانه انتخابــات  ۱۴۰۰هســتیم،
امیدواریــم بــا توجــه بــه نقــاط قــوت و ضعفی
کــه در شــوراهای گذشــته دیــده شــده ،شــاهد
گام هــای موثــری بــرای تحقق اهداف شــورای
ِ
متخصــص
ششــم از ســوی افــراد متعهــد و
برگزیــده از ســوی مــردم باشــیم.
بررســی و ترســیم چشـمانداز ایــن اولویتهــا
بــرای شــورای ششــم ،بتوانــد شــورای شــهر را
هرچــه قویتــر و مســتحکمتر در اجــرای
وظایــف و کارکردهــای خــود قــرار دهــد.
ترســیم چشــم انــداز بــا نــگاه  ۱۴۲۰در
مدیریــت شــهری ،پیگیــری اعتبــارات از
دولــت ،مشــارکت شــهروندان در اداره شــهر،
شایستهســاالری و احتــرام بــه متخصصیــن و
نخبــگان ،ایجــاد مدیریــت یکپارچــه شــهری و
همسانســازی قوانیــن و مقــررات در مناطــق
 ۲۲گانــه ،درک مشــکالت شــهری از نزدیــک و
نظــارت کارآمــد بــر فعالیــت هــای شــهرداری،
اصــاح فرایندهــای درآمدزایــی و حــذف
هزینههــای اضافــی در جهــت هرچــه بهتــر
اداره شــدن شــهر ،بهرهمنــدی از کارشناســان
و مدیــران بــا تجربــه و کارآمــد ،ارتقــاء ســطح
معیشــت کارکنــان شــهرداری ،بهرهگیــری از
ظرفیتهــای محــات و فرهنگســراها و
مجموعــه هــای ورزشــی ،توجــه ویــژه بــه
آمــوزش هــای شــهروندی ،توســعه نظــارت
و تعامــل ســازنده بــا کلیــه ســازمانها و
نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی و مــرد م نهــاد
در جهــت کاهــش آســیبها و تــاش جهــت
ارتقــای ســامت اجتماعــی ،روحــی و جســمی
شــهروندان ،توســعه و بهســازی نــاوگان حمــل
و نقــل شــهری ،کاهــش ترافیــک شــهری،
افزایــش ســرانه فضــای ســبز ،تلطیــف
منظــر شــهری ،توجــه ویــژه بــه معمــاری
ایرانــی و اســامی ،بازگردانــدن مدیریــت
شــهری بــه ریــل خدمــت و کار و جبــران
عقبماندگیهــای دوره اخیــر ،توجــه ویــژه
بــه ظرفیــت هــای درون شــهرداری بویــژه
ســرمایه انســانی ،دقــت و تامــل در انتخــاب
شــهردار ،تقویــت بنیــه بودجــه ســاالنه ،تــاش
در جهــت ایجــاد شــهر هوشــمند ،توجــه
ویــژه بــه اقتصــاد شــهری و درآمــد پایــدار،
توجــه خــاص بــه زیســت فرهنگــی ،اجتماعــی
خصوصــا ســمنها ،شــورایاریها ،محــات
و محیــط زیســت و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا
کارشناســان و خبــرگان متخصــص در تقویــت
مصوبــات شــورا ،قطعـ ًا باعــث تحــول ،پویایــی
و رشــد همــه جانبــه شــهر خواهــد شــد.

تکذیبخبرسرقتمسلحانهدرمیبد
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان میبـــد ،موضـــوع
مطـــرح شـــده در فضـــای مجـــازی مبنـــی بـــر
ســـرقت مســـلحانه را تکذیـــب کـــرد.
س ــرهنگ نب ــی پ ــور گف ــت :روز گذش ــته خب ــر ن ــزاع
و درگیـــری در میبـــد بـــه پلیـــس  ۱۱۰اعـــام شـــد
کـــه بالفاصلـــه پلیـــس بـــه محـــل اعـــزام میشـــود و
در تحقیق ــات بعم ــل آم ــده مش ــخص ش ــد اخت ــاف
خانوادگـــی زن و شـــوهری؛ پـــای بـــرادر زن جـــوان
را کـــه اهـــل یکـــی از اســـتانهای غربـــی میباشـــد
بـــه ایـــن ماجـــرا بـــاز کـــرده و ایـــن اختـــاف بـــه
درگیـــری بـــا ســـاح ســـرد و تعقیـــب و گریـــز
طرفیـــن بـــا خـــودرو در شـــهر میانجامـــد.
وی ادام ــه داد :ضارب ــان مت ــواری ش ــده ک ــه س ــه نف ــر
بودنـــد ،شناســـایی کـــه طـــی دســـتور مقـــام قضایـــی
دس ــتگیری آنه ــا در دس ــتور کار ق ــرار دارد.
در ایـــن درگیـــری فیزیکـــی ۲نفـــر بـــا ســـاح ســـرد
مج ــروح ش ــده بودن ــد ک ــه ب ــه بیمارس ــتان منتق ــل و
پـــس از مـــداوا مرخـــص شـــدند.
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رشــته فوتســال بــه
خاطــر ســالنهایی
کــه در اکثــر نقــاط
یــزد وجــود دارد و
دسترســی بــه آنهــا
نســبت بــه ســایر
بیشــتر
رشــتهها
اســت در ایــن اســتان
از جایــگاه نســبتا
خوبــی برخــوردار
اســت و قبــل از
کرونــا عــاوه بــر
مســابقات جــام رمضــان شــاهد برگــزاری لیــگ در اکثــر
ردههــای ســنی بــه خصــوص پایــه بودهایــم.
بــا همــه فعالیتهایــی کــه توســط کمیتــه فوتســال و
برخــی نهادهــا در ایــن رشــته بــا برگــزاری مســابقات
و تشــکیل تیمهــا و باشــگاهها صــورت میگیــرد بــر
خــاف ســایر اســتانها هنــوز فوتســال یــزد جایــگاه
مناســبی در ســطح کشــور بــه خصــوص لیگهــای
معتبــر نــدارد و تعــداد تیمهــای آن حتــی از انگشــتان دو
دســت تجــاوز نمیکنــد.
بــه رغــم همــه ظرفیتهــا ،اســتان یــزد در لیــگ برتــر و
دســته اول فوتســال قهرمانــی باشــگاههای کشــور حتــی
یــک تیــم و هیــچ نماینــدهای نــدارد و فقــط در لیــگ
دســته  ۲شــاهد حضــور تیمهــای صبــا از مرکــز اســتان
و ســناتور میبــد هســتیم کــه بــرای راهیابــی بــه لیــگ
یــک کار ســختی در پیــش دارنــد.
در مســابقات فوتســال مناطــق کشــور کــه بیشــتر جنبــه
انتخابــی دارد در فصــل جــاری ســه تیــم سراســازان
ابرکــوه ،یــادآوران شــاهدیه و پردیــس بافــق حضــور
داشــتند کــه بخشــی از مســابقات بــه پایــان رســید و
بــه خاطــر کرونــا همچنــان ایــن رقابتهــا بــا رعایــت
نــکات بهداشــتی ادامــه دارد.
در رده ســنی نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان و امیــد
تیمهــای فوتســال یــادآوران شــاهدیه ،غدیــر و میبــد
ســیتی و آراد بافــق حضــور دارد کــه بــا توجــه بــه
اهمیــت پایــه بــاز شــاهد حضــور کمرنــگ و بــی رمــق
تیمهــای اســتان در ایــن رقابتهــا هســتیم و بــه هیــچ
وجــه بــرای یــزد مناســب نیســت.
در بخــش بانــوان بــا وجــودی کــه نیمــی از جمعیــت
بــه آنهــا اختصــاص دارد و ظرفیتهــای خوبــی در ایــن
حــوزه در اســتان وجــود دارد تنهــا شــاهد حضــور تیــم
فوتســال ترمــه دســتجردی در لیــگ یــک هســتیم و در
ســایر ردههــا بــه شــدت بــا کمبــود تیــم و نماینــده در
مســابقات مواجــه هســتیم
وضعیــت موجــود نشــان دهنــده ایــن موضــوع مهم اســت
کــه ســهم فوتســال اســتان در لیگهــای کشــور بــه
رغــم امکانــات خــوب و افــراد عالقهمنــد بــه خصــوص
در شهرســتانها بــه هیــچ وجــه کارنامــه مناســبی نیســت
و بایــد بــا بررســی موضــوع بــرای ارتقــای آن بیــش از
گذشــته اقــدام صــورت گیــرد.
در ایــن خصــوص قطعــا مشــارکت بخشخصوصــی
و صنایــع و معــادن بــه عنــوان حامیــان مالــی در
کنــار برنامهریــزی و بررســی مســایل و مشــکالت
توســط متولیــان ورزش و رشــته فوتســال بــا همــکاری
کارشناســان نقــش مهمــی در تعالــی جایــگاه آن دارد کــه
امدواریــم امســال محقــق شــود.
در اســتان یــزد در اکثــر رشــتههای ورزشــی ظرفیتهــای
بالقــوه خوبــی وجــود دارد کــه اگــر صنعــت بــه
مســوولیت اجتماعــی خــود و تحقــق ســهم خــود
در ایــن بخــش عمــل کنــد و رســالت خــود را بــرای
ایجــاد نشــاط و ســامتی شــهروندان بــه خوبــی انجــام
دهــد ،شــاهد تحــول چشــمگیر در ارتقــای فعالیتهــای
ورزشــی در اســتان خواهیــم بــود.
اگرچــه تاکنــون بــه صــورت پراکنــده شــاهد برخــی
همکاریهــا و ورود تعــدادی از صنایــع و فعــاالن
تولیــدی در حمایــت و تقویــت برخــی رشــتهها ی
ورزشــی بــودهام ولــی بــه علــت نداشــتن یــک سیاســت
مــدون و منســجم ایــن اقدامــات بــا تغییــر مدیریتهــا
دچــار نوســان شــده و بــه نتیجــه مطلــوب مــورد نظــر
قانونگــذاران نرسیدهاســت.
بــدون تردیــد بــرای اجرایــی شــدن قوانیــن حمایتــی
و همــکاری صنعتگــران بــا ورزش ابتــدا بایــد فرهنــگ
ورزش کــردن در بیــن خانوادههــا توســط رســانههای
گروهــی و شــبکههای اجتماعــی ترویــج و تبلیــغ شــود
کــه تحقــق ایــن مهــم باعــث تحولــی در ایــن عرصــه
مــی شــود.
ســه هــزار و  ۷۰۰پروانــه صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری
اســمی  ۸۰هــزار میلیــارد ریــال و بــا حــدود  ۱۰۰هــزار
نفــر اشــتغال در اســتان یــزد وجــود دارد و ایــن اســتان
در حالــی کــه  ۱.۱درصــد جمعیــت کشــور را داراســت
ولــی بــه لحــاظ تولیــد صنعتــی  ۴.۴درصــد ســهم تولیــد
ایــن بخــش را دارد.

استاندار یزد:

هیچ استانی بهاندازه یزد طرح نیمهتمام با ظرفیت بهرهبرداری ندارد
اســـتاندار یـــزد بـــه
وجـــود طرحهـــای
بـــزرگ ایـــن اســـتان
اشـــاره کـــرد و گفـــت:
بن ــا ب ــه اع ــام مقام ــات
ملـــی ،هیـــچ اســـتانی
در کشـــور بهانـــدازه
اســـتان یـــزد طرحهـــای
نیمهتمـــام بـــا ظرفیـــت
قابـــل بهرهبـــرداری تـــا
پای ــان دول ــت دوازده ــم
نـــدارد.
بـــه گـــزارش نشـــریه
ناریـــن« ،محمدعلــی طالبــی» در نشســت
بررســـی طرحهـــای اولویـــتدار
شهرســـتان تفـــت کـــه در فرمانـــداری
ایـــن شهرســـتان برگـــزار شـــد ،بـــا
تجلیـــل از روحیـــه پیگیـــری دکتـــر
میرمحمـــدی نماینـــده مـــردم تفـــت و
میبـــد در مجلـــس شـــورای اســـامی
تصریـــح کـــرد :روحیـــه پیگیـــری ایـــن
نماینـــده بـــرای تکمیـــل طرحهـــای
مربـــوط بـــه دولـــت ،قابلســـتایش
اســـت و ایـــن روحیـــه بایـــد در بیـــن
مدیـــران اســـتانی نیـــز وجـــود داشـــته
باشـــد.
وی افـــزود :بنـــا بـــه فرمـــوده مقامـــات
ملـــی ،هیـــچ اســـتانی در کشـــور
بهانـــدازه اســـتان یـــزد طرحهـــای
نیمهتمـــام بـــا ظرفیـــت قابـــل
بهرهبـــرداری تـــا پایـــان دولـــت
دوازدهـــم نـــدارد.
اســـتاندار بـــا بیـــان ایـــن کـــه
طرحهـــای بزرگـــی در اســـتان وجـــود
دارد ،گفـــت :در هـــر شهرســـتان نیـــز
طرحهـــای متعـــددی تـــا پایـــان دولـــت
قابلیـــت بهرهبـــرداری دارد کـــه اگـــر
بـــا مســـائل مربـــوط بـــا کرونـــا روبـــرو
نبودیـــم ،شـــاهد حضـــور روســـای قـــوا
و مســـئوالن ملـــی بـــرای افتتـــاح ایـــن
طرحهـــای بـــزرگ در نقـــاط مختلـــف
اســـتان بودیـــم.
طالبــی از عــزم جــدی مســئوالن اســتانی
بـــرای افتتـــاح ایـــن طرحهـــا خبـــر داد
و گفـــت :عـــزم جـــدی بـــرای تکمیـــل
و بهرهبـــرداری از ایـــن طرحهـــای
نیمهتمـــام در بیـــن مســـئوالن اســـتانی
وجـــود دارد و اولویتبنـــدی طرحهـــا
بـــرای افتتـــاح راه را تـــا پایـــان دولـــت
در هـــر شهرســـتان نشـــان خواهـــد داد.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه مســـئوالن

دســـتگاههای اجرایـــی بهمنظـــور
تکمیـــل و بهرهبـــرداری از ایـــن
طرحهـــا بایـــد وجـــود اهتمـــام
کننـــد ،گفـــت :نبایـــد خـــود را درگیـــر
مالحظـــات و موانـــع کنیـــم و هـــر جـــا
الزم شـــد ،بایـــد از ظرفیـــت نماینـــدگان
اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـامی
بـــرای رفـــع موانـــع اســـتفاده کنیـــم.
اســـتاندار یـــزد برگـــزاری ایـــن جلســـه
در شهرســـتان تفـــت را الگویـــی
مناســـب بـــرای ســـایر شهرســـتانهای
اســـتان دانســـت و گفـــت :از ظرفیـــت
برگـــزاری اینگونـــه نشســـتها بایـــد
در راســـتای همافزایـــی دســـتگاههای
مختل ــف در راس ــتای خدم ــت صادقان ــه
بـــه مـــردم اســـتفاده کنیـــم.
«ســـید جلیـــل میرمحمـــدی» نماینـــده
مـــردم تفـــت و میبـــد در مجلـــس
شـــورای اســـامی در ایـــن نشســـت بـــا
تقدی ــر از عملک ــرد اس ــتاندار و معاون ــان
اس ــتانداری ،خاطرنش ــان ک ــرد :در ط ــول
دوران نمایندگ ــی ب ــا هم ــکاری اس ــتاندار
یـــزد و معاونـــان اســـتانداری ،بســـیاری
از مســـائل و مشـــکالت مطرحشـــده در
جلســـات رفـــع شـــده اســـت.
نماینـــده مـــردم تفـــت و میبـــد در
مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان
کـــرد :در طـــول یـــک ســـالی کـــه
افتخـــار نمایندگـــی مـــردم تفـــت و
میبـــد در مجلـــس شـــورای اســـامی را
پیداکـــردهام از اکثـــر نقـــاط شـــهری و
روســـتایی ایـــن دو شهرســـتان بازدیـــد
کـــردهام و معتقـــدم درصـــد بســـیار
باالیـــی از مطالبـــات مردمـــی در اســـتان
قابـــل حـــل اســـت.
وی افـــزود :همدلـــی ،همراهـــی و
همافزایـــی دســـتگاهها بـــرای حـــل
مشـــکل و نـــگاه اســـتفاده از قانـــون
در راســـتای حـــل مشـــکالت بســـیاری

از موانـــع و مشـــکالت
موجـــود در اســـتان را
رفـــع خواهـــد کـــرد.
نماینـــده مـــردم تفـــت
و میبـــد در مجلـــس
شـــورای اســـامی بـــا
اشـــاره بـــه برگـــزاری
ایـــن جلســـه بـــرای
بررســـی طرحهـــای
اولویـــتدار شهرســـتان
تصریـــح کـــرد :بـــرای
ایـــن
برگـــزاری
چندیـــن
جلســـه،
جلســـه کارشناســـی بـــرای شناســـایی
طرحهایـــی کـــه امـــکان اتمـــام آن در
ای ــن دول ــت وج ــود دارد ،برگ ــزار ش ــد.
دکتـــر میرمحمـــدی تصریـــح کـــرد:
امیدواریـــم بـــا همـــکاری دســـتگاههای
اجرایـــی اســـتانی و شهرســـتانی در
طـــول مـــدت باقیمانـــده بـــه پایـــان
دولـــت دوازدهـــم ،شـــاهد بهرهبـــرداری
از ایـــن طرحهـــا در شهرســـتان تفـــت
باشـــیم.
نماینـــده مـــردم تفـــت و میبـــد در
مجلـــس بـــه ظرفیـــت بـــاالی مجلـــس
بـــرای پیگیـــری مســـائل مختلـــف
اشـــاره و بیـــان کـــرد :مجلـــس شـــورای
اســـامی دارای ظرفیـــت بســـیار باالیـــی
اســـت و از ایـــن ظرفیـــت میتـــوان
در راســـتای رفـــع مســـائل و مشـــکالت
مختلـــف اســـتفاده کـــرد.
وی در پایـــان تصریـــح کـــرد :آمـــاده
همراهـــی بـــا مدیـــران اســـتانی بـــرای
اســـتفاده از ظرفیـــت مجلـــس بـــرای
دیـــدار بـــا مقامـــات و مســـئوالن
کشـــوری و بهرهمنـــدی از ایدههـــای
مختلـــف مســـئوالن اســـتانی بـــرای
بهرهمنـــدی بیشـــتر از ظرفیـــت مجلـــس
شـــورای اســـامی و پیگیـــری مســـائل
مختلـــف اســـتان و حـــوزه انتخابیـــه
هســـتم.
«علیرضـــا نـــوکار» فرمانـــدار تفـــت
نیـــز در ایـــن نشســـت ،بـــا اشـــاره بـــه
اجـــرای گـــروه تواشـــیح کوثـــر در
ابتـــدای ایـــن نشســـت بیـــان داشـــت:
شهرســـتان تفـــت در حوزههـــای
مختل ــف از پتانس ــیل باالی ــی برخ ــوردار
اســـت بهویـــژه در حـــوزه قرآنـــی
کـــه کانونهـــا و گروههـــای قرآنـــی
متعـــددی در شهرســـتان شـــکلگرفته و
در حـــال فعالیـــت اســـت.

معاون فرماندار میبد:

اعمال محدودیتها و شیوهنامههای بهداشتی در میبد تشدید میشود
مع ــاون سیاس ــی ،امنیت ــی
و اجتماعـــی فرمانـــداری
میب ــد در بازدی ــد س ــرزده
از شـــبکه بهداشـــت و
درم ــان ای ــن شهرس ــتان،
شـــبکه
عملکـــرد
بهداشـــت و درمـــان
را در نحـــوه ارائـــه
خدمترســـانی بـــه
مراجعیـــن و مبتالیـــان
بـــه کرونـــا مؤثـــر
خوانـــد.
بـــه نشـــریه ناریـــن ،رســـول نصیـــری
گفـــت :قـــرار شـــد نظارتهـــا و
رعایـــت پروتکلهـــای بهداشـــتی و
محدودیتهـــای اعمالشـــده تشـــدید
پیـــدا کنـــد.
معـــاون سیاســـی فرمانـــداری میبـــد
از تشـــکیل تیـــم مشـــترک بازرســـی
ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـــا متشـــکل
از فرمانـــداری ،اتـــاق اصنـــاف ،اداره
صمـــت ،نیـــروی انتظامـــی و شـــبکه
بهداشـــت خبـــر داد و افـــزود :بـــا
هرگون ــه تخل ــف در ای ــن زمین ــه ب ــدون
تعـــارف برخـــورد خواهیـــم کـــرد.
وی گفـــت :انتظـــار داریـــم مدیـــران
ادارات در نظـــارت بـــر واحدهـــای
زیرمجموعـــه خـــود بـــه کمـــک شـــبکه
بهداشـــت بیاینـــد تاکمـــی از بـــار

مســـئولیت و نظـــارت شـــبکه بهداشـــت
کاســـته شـــود.
کمـــال یـــزدی معـــاون فنـــی شـــبکه
بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان میبـــد
هـــم در ایـــن بازدیـــد از بهکارگیـــری
اقدامـــات ســـختگیرانهتری در
اصنـــاف و مشـــاغل در میبـــد خبـــر داد.
یـــزدی بابیـــان اینکـــه بـــرای کنتـــرل
کرونـــا و کاهـــش آمـــار بســـتریها و
مرگومیـــر ،اقدامـــات ســـختگیرانهای
را در اصنـــاف و مشـــاغل درمیبـــد بـــه
کار بســـتهایم افـــزود :مهمتریـــن
رکـــن موفقیـــت مـــا در کاهـــش آمـــار
مرگومیـــر در مـــوج چهـــارم رعایـــت
پروتکلهـــای بهداشـــتی اســـت.
وی دورهمـــی هـــای خانوادگـــی و
عملک ــرد برخ ــی از مس ــاجد را در ای ــن
ایـــام نگرانکننـــده خوانـــد و تصریـــح
کـــرد :انتظـــار داشـــتیم در ایـــام مـــاه

مبـــارک رمضـــان نمـــاز
جماعـــت بـــه مـــدت
 ۲۰دقیقـــه در مســـاجد
اقامـــه بشـــود و کمتـــر
تجمـــع صـــورت بگیـــرد
امـــا متأســـفانه شـــاهد
هســـتیم کـــه در گوشـــه
و کنـــار شـــهر بهوفـــور
مســـاجدی هســـتند کـــه
حت ــی اق ــدام ب ــه پخ ــت
افطـــاری و نـــذری و
مراســـم جـــزء خوانـــی میکننـــد کـــه
مـــا را نگـــران میکنـــد.
مع ــاون فن ــی ش ــبکه بهداش ــت و درم ــان
میب ــد افزای ــش م ــوارد مثب ــت و بس ــتری
در بیمارســـتان را حاکـــی از دورهمـــی
هـــای خانوادگـــی دانســـت و گفـــت:
گا هـــا حتـــی ســـی تـــا چهـــل نفـــر
کـــه در یکجـــا دورهـــم جمـــع شـــدند
عالئمشـــان مثبـــت و تستشـــان هـــم
مثبـــت بـــوده و دچـــار کرونـــا شـــدند.
وی افـــزود :حضـــور خانوادههـــا در
فضاهـــا و پارکهـــا و میدانهـــا شـــهر
بســـیار نگرانکننـــده اســـت و بـــرای
پشـــت ســـر گذاشـــتن مـــوج ســـنگین
کرونـــا و بازگشـــت بـــه آســـایش و
آرامـــش ،رعایـــت شـــیوهنامههای
بهداشـــتی ضـــروری اســـت.

خبرهای کوتاه
انتصاب فرماندار اردکان با حکم
وزیر کشور
وزیـــر کشـــور بـــا صـــدور حکمـــی« ،مصطفـــی
پوردهق ــا ن اردکان» را بــ ه عن ــوان فرمان ــدار شهرس ــتان
اردکان منصـــوب کـــرد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر« ،عبدالرضـــا رحمانیفضلـــی»
وزی ــر کش ــور در ای ــن حک ــم ک ــه پنج ــم اردیبهش ــت
 ۱۴۰۰صـــادر شـــده ،آورده اســـت؛ «امیـــد اســـت
بـــا اتـــکال بـــه خداونـــد متعـــال و در چارچـــوب
وظایـــف مصـــوب در راســـتای تحقـــق اهـــداف و
آرمانهـــای نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران
و سیاســـتهای دولـــت تدبیـــر و امیـــد و پیـــروی از
منویـــات رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی حضـــرت
آیـــتاهلل خامنـــهای (مدظلهالعالـــی) موفـــق باشـــید».
یـــادآور میشـــود؛ بـــه دنبـــال اســـتعفای «بهـــروز
شـــهابی زاد» در تاریـــخ  ۱۵بهمـــن  ،۱۳۹۹اســـتاندار
یـــزد طـــی حکمـــی «مصطفـــی پـــور دهقـــان اردکان»
را ب ــه عن ــوان سرپرس ــت فرمان ــداری اردکان منص ــوب
کـــرده بـــود.

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

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

کشف  52تن موادمخدر در یزد

فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه
انهــدام  ۵۹بانــد مــواد مخــدر در اســتان یــزد ،از کشــف
 ۵۲تــن مــواد مخــدر در ســال گذشــته در یــزد خبــر
داد.
بــه گــزارش نارینخبــر ،ســردار عباســعلی بهدانیفــرد
در دیــدار فرماندهــان انتظامــی اســتان یــزد بــا نماینــده
مــردم یــزد ،اشــکذر و بخــش ندوشــن در مجلــس
شــورای اســامی اظهــار داشــت :در ســال گذشــته در
بحــث ســرقتها مــا بــا کاهــش درصــدی وقــوع و
افزایــش هفــت درصــدی کشــفیات بودیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو ســوم ســرقتها در اســتان
یــزد ســرقتهای خــرد اســت گفــت :در ســال گذشــته
 ۵۲هــزار و  ۱۵۸کیلوگــرم مــواد مخــدر در اســتان یــزد
کشــف شــد کــه کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن بــا
افزایــش  ۱۱تنــی ۲۸ ،درصــد رشــد داشــته اســت.
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان یــزد خاطرنشــان کــرد:
 ۵۹بانــد مــواد مخــدر در ســال گذشــته در اســتان یــزد
متالشــی شــد کــه بــا افزایــش  ۷درصــدی نســبت بــه
ســال قبــل از آن روبــرو بــوده و اقــدام بســیار مهــم و
قابــل توجهــی اســت.
وی ادامــه داد :در یــک ماهــه ابتدایــی امســال هــم
نزدیــک بــه شــش هــزار و  ۷۰۰کیلوگــرم کشــفیات
مــواد مخــدر داشــتیم کــه نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته بــا افزایــش  ۶۹درصــدی روبــرو بــوده
اســت.

------------------
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دستگیری سارقان موتورسیکلت در
میبد و اشکذر

فرمانده انتظامی شهرســتان میبد از ســارقان موتورســیکلت
در شهرســتان هــای میبد و اشــکذر خبر داد.
بــه گــزارش نارینخبــر ،فرمانــده انتظامــی شهرســتان
میبــد گفــت :بــا دریافــت خبــری مبنــی بــر ســرقت ۲
دســتگاه موتورســیکت بــا ارزش ریالــی بــاال در ســطح
شهرســتان میبــد بالفاصلــه بررســی موضــوع در دســتور
کار مامــوران کالنتــری شــهدا شهرســتان قــرار گرفــت.
ســرهنگ محمدحســین نبــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه
متهــم پــس از تحقیقــات فنــی و میدانــی و بازبینــی
دوربینهــای مــدار بســته ،شناســایی و دســتگیر شــد بیــان
داشــت :ایــن ســارق در بازجوییهــای انجــام شــده بــه
 ۲فقــره ســرقت موتورســیکلت اعتــراف کــرد کــه متهــم
بــا تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی روانــه
دادســرا شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اشــکذر هــم از دســتگیری
یــک متهــم بــا  ۴فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر
داد.
ســرهنگ مهــدی گل محمــدی افــزود :متهــم بــه همــراه
پرونــده تشــکیل شــده بــه دادســرا اعــزام شــد.

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

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

لزوم افزایش آستانه تحمل دانشآموزان

فرمانــدار میبــد گفــت  :معلمــان در کنــار تعلیــم و اهمیت
دادن بــه آمــوزش علــم ،تربیــت اجتماعــی دانشآمــوزان
را هــم مــورد توجــه قــرار دهنــد تــا آنهــا در رویارویــی
بــا ســختیهای آینــده زندگــی و حــل مشــکالت مســیر
شــغلی و برخــورد بــا افــراد اجتمــاع آســتانه تحمــل
باالیــی داشــته باشــند.
وی افــزود :دانشآمــوزان میبــدی بــا کوشــش و
پیگیــری معلمــان و مربیــان تاکنــون بســیار خــوب
درخشــیدهاند و علــی رغــم ایــن درخشــشها و
موفقیتهــای بــه دســت آمــده گاهــی شــاهد کاهــش
قــدرت تحمــل دانشآمــوزان و دیگــر افــراد اجتمــاع
هســتیم .
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چرا آمار «طالق» به اشتباه گزارش میشود؟
آمارهـــای کـــذب ،بـــدون تحلیـــل
مشـــخص کـــه چرایـــی ایـــن اعـــداد
بـــزرگ را بـــرای مخاطـــب توضیـــح
بدهـــد ،خانوادههـــا را نســـبت بـــه
ازدواج بدبی ــن خواه ــد ک ــرد و جوان ــان
را از اقـــدام بـــرای تشـــکیل خانـــواده از
تـــرس طـــاق ،خواهـــد ترســـاند.
بـــه گـــزارش نشـــریه ناریـــن ،گاهـــی
در حـــوزه مســـائل خانـــواده ،جـــداول
آمـــاری بـــه خصـــوص از وضعیـــت
طـــاق و ازدواج در ســـالهای گذشـــته،
ارائـــه میشـــود کـــه بازنمایـــی آنهـــا
خطـــر جـــدی در دو حـــوزه مذکـــور را
نشـــان میدهـــد.
اقتضائ ــات و س ــبک زندگ ــی فرهنگ ــی،
اجتماعـــی و اقتصـــادی در دهههـــای
گذشـــته بـــر دو مقولـــه ازدواج و
طـــاق تاثیـــر زیـــادی داشـــته اســـت و
در بازههایـــی میـــزان ازدواج را کـــم و
میـــزان طـــاق را زیـــاد کـــرده اســـت.
امـــا اغلـــب ایـــن جـــداول آمـــاری بـــا
تفســـیر غلـــط وضعیـــت جامعـــه ایرانـــی
بـــه خصـــوص از نظـــر طـــاق ،آن را
بیـــش از آنچـــه کـــه هســـت ،بحرانـــی
جلـــوه میدهنـــد.
موضوعـــی کـــه تاثیـــر نامناســـبی بـــر
افـــکار عمومـــی از جملـــه بـــر قشـــر
مجـــرد در آســـتانه ازدواج خواهـــد
داشـــت .ارائـــه ایـــن جـــداول بـــا
بازنمایـــی آمـــاری غلـــط و نتیجهگیـــری
اشـــتباه ،اغلـــب بـــدون تفســـیر اجتماعـــی
و فرهنگـــی هـــم ارائـــه میشـــود.
یعنـــی جدولـــی منتشـــر و در آن ذکـــر
میشـــود کـــه از ۳ســـال پیـــش تـــا االن
آم ــار ط ــاق ب ــا درص ــدی ب ــاال افزای ــش
یافت ــه اس ــت .ب ــدون اینک ــه عل ــت آن در
کن ــار ارق ــام و درصده ــای ص ــرف بی ــان
بشـــود.
در ایـــن گـــزارش چرایـــی اشـــتباه و
مغلطـــه آمـــاری ایـــن دســـت جـــداول را
بررســـی خواهیـــم کـــرد.
مقایســـه آمـــار طـــاق در هـــر
ســـال بـــا آمـــار ازدواج در ســـال
وقـــوع
در جدیدتریـــن ایـــن مغلطههـــای آمـــاری
خبـــری بـــا عنـــوان « ثبـــت رکـــورد یـــک
آگهـی

جمعیـــت ،افزایـــش و کاهـــش جمعیـــت و
بـــه تبـــع آن افزایـــش و کاهـــش جوانـــان
در آســـتانه ازدواج در طـــول دهههـــای
مذکـــور غفلـــت کردهایـــم.
آماری به نام ضریب طالق!
یک ــی دیگ ــر از جداول ــی ک ــه در چندم ــاه
گذشـــته بازنشـــر زیـــادی در فضـــای
مجـــازی و رســـانهای داشـــت ،جدولـــی
ب ــا ن ــام ضری ــب ط ــاق ب ــود .ای ــن ج ــدول
ب ــاز ه ــم ب ــا مبن ــا ق ــرار دادن س ــال ،۱۳۹۸
میـــزان ازدواج و طـــاق در هـــر اســـتان را
ثبـــت و از مقایســـه بیـــن آن دو ،درصـــدی
بـــه نـــام ضریـــب طـــاق را اســـتخراج
کـــرده بـــود.

طـــاق بـــه ازای هـــر  ۳ازدواج» منتشـــر
شـــده اســـت .نکتـــهای کـــه اکثـــر ایـــن
خبرهـــا و جـــداول در جهـــت اثبـــات
بحـــران طـــاق در کشـــور از آن غفلـــت
میکننـــد ایـــن اســـت کـــه آمـــار طـــاق
در ه ــر س ــال را بای ــد ب ــا آم ــار ازدواج در
س ــال وق ــوع آن مقایس ــه ک ــرد .چ ــرا ک ــه
می ــزان و تع ــداد ازدواجه ــا در ه ــر س ــال ب ــا
س ــال قب ــل و بع ــد از خ ــود متف ــاوت اس ــت.
امـــا ایـــن دســـت اخبـــار و آمارهـــا آمـــار
ط ــاق در ی ــک س ــال را ب ــا ازدواجهای ــی
کـــه ســـال وقـــوع آنـــان مشـــخص نیســـت
مقایس ــه ک ــرده و طبیعت ــا نس ــبتی ک ــه بی ــن
ایـــن دو اتفـــاق میافتـــد یـــک عـــدد
بـــزرگ اســـت کـــه میتـــوان روی آن
صفـــت «خطرنـــاک» و «وحشـــتناک» هـــم
گذاشـــت.
ب ــه عن ــوان مث ــال طب ــق آم ــار ثب ــت اح ــوال
در ســـال ۵۳۰ ،۱۳۹۸هـــزار ازدواج و
۱۷۴هـــزار طـــاق ثبـــت شـــده اســـت.
اگـــر ایـــن دو عـــدد را بـــا هـــم بســـنجیم،
بـــه دســـت میآیـــد کـــه در ســـال ،۱۳۹۸
۲۳درصـــد از ازدواجهـــا بـــه طـــاق
انجامیـــده اســـت .بعـــد از آن هـــم بـــه

همی ــن راحت ــی ب ــه تیت ــر « ی ــک ط ــاق از
۳ازدواج» خواهیـــم رســـید .در حالـــی کـــه
نکتـــه بدیهـــی در ایـــن بیـــن ایـــن اســـت
ک ــه تم ــام ۱۷۴ه ــزاری ک ــه در س ــال ۱۳۹۸
طـــاق گرفتهانـــد ،در ســـال  ۱۳۹۸ازدواج
نکردهانـــد .اگـــر میخواهیـــم بدانیـــم ایـــن
میـــزان طـــاق ،چـــه درصـــدی از طـــاق
را در کشـــور مـــا نشـــان میدهـــد بایـــد
بـــه تفکیـــک بررســـی کـــرد کـــه ســـال
وقـــوع ازدواج در طـــاق گرفتههـــای
ســـال  ۱۳۹۸چـــه ســـالی بـــوده اســـت و
بعـــد از آن بـــا توجـــه بـــه میـــزان ازدواج
در آن ســـال ،درصـــد معقـــول و متناســـب
ط ــاق در کش ــور را محاس ــبه ک ــرد .و ی ــا
در آمارگی ــری دیگ ــر مش ــخص ک ــرد ک ــه
از ۵۳۰هـــزار نفـــری کـــه در ســـال ۱۳۹۸
ازدواج کردهانـــد ،چـــه درصـــد و میزانـــی
در همـــان ســـال  ۱۳۹۸جـــدا شـــدهاند.
بـــه ایـــن ترتیـــب درصـــد طـــاق در ســـال
 ۱۳۹۸بـــه دســـت خواهـــد آمـــد.
تحلیـــل آمـــاری بـــا در نظـــر
گرفتـــن هـــرم جمعیتـــی
موض ــوع دیگ ــری ک ــه در آمارس ــازیهای

بـــه ایـــن ترتیـــب بـــدون هیـــچ دلیـــل
مش ــخصی اس ــتان الب ــرز و ته ــران ب ــا  ۴۷و
۴۴درص ــد ،بیش ــترین ضری ــب ط ــاق را در
کشـــور و ایـــام و سیســـتان و بلوچســـتان
ب ــا ۲۰و ۷درص ــد ،کمتری ــن ضری ــب ط ــاق
را بیـــن اســـتانهای کشـــور داشـــتند .البتـــه
بازنشـــر ایـــن جـــدول توســـط برخـــی،
تحلیلهایـــی هـــم بـــه همـــراه داشـــت .از
جمل ــه اینک ــه هرچ ــه مح ــدوده جغرافیای ــی
محرومتـــر و از نظـــر ســـطح زندگـــی و
رفـــاه از مرکـــز دورتـــر باشـــند ،شـــادی
و رضایـــت از زندگـــی از آنهـــا بیشـــتر
اس ــت .ک ــه البت ــه تحلی ــل مذک ــور از خ ــود
ج ــدول و اصط ــاح «ضری ــب ط ــاق» ه ــم
عجیبتـــر بـــود.
ای ــن ج ــدول ه ــم دقیق ــا گرفت ــار مقایس ــه و
درصدگی ــری از آم ــار ازدواج و ط ــاق در
یـــک ســـال مشـــابه اســـت کـــه همانطـــور

کـــه توضیـــح داده شـــد نمیتواننـــد
ارتباطـــی منطقـــی بـــا هـــم داشـــته باشـــند.
البتـــه اســـتخراج عـــددی مثـــل ۴۷درصـــد
خـــود نشـــاندهنده غیرمنطقـــی و
غیرعلمـــی بـــودن ایـــن آماردهـــی اســـت
کـــه میشـــود از همـــان ابتـــدا بـــه آن
شـــک کـــرد.
در دههه ــای اخی ــر جامع ــه ایران ــی مس ــائل
مختلف ــی را از نظ ــر فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و
همچنیـــن اقتصـــادی پشـــت ســـر گذاشـــته
اســـت .ازدواج بـــرای بســـیاری ســـخت
ش ــده اس ــت و البت ــه ط ــاق ه ــم برخ ــاف
دههه ــای گذش ــته ب ــرای قش ــری از م ــردم
بـــه راحتـــی اتفـــاق میافتـــد .اینهـــا زنـــگ
خطـــری بـــرای جامعـــه اســـت کـــه بایـــد
در قبـــال آن تهمیـــدات مناســـبی صـــورت
بگیـــرد.
امـــا غیـــر واقعـــی و بیـــش از انـــدازه
بحرانـــی نشـــان دادن ایـــن وضعیـــت از
طریـــق آمارســـازی و نادیـــده گرفتـــن
بدیهیـــات علـــم آمـــار ،تاثیـــر منفـــی بـــر
جامعـــه خواهـــد گذاشـــت .شـــاید تصـــور
کنیـــم ایـــن دســـت خبرهـــا و جـــداول
تلنگـــری بـــه خانوادههـــا و مـــردم خواهـــد
بـــود کـــه وضعیـــت ازدواج و طـــاق را
جدیتـــر بگیرنـــد .امـــا واقعیـــت ایـــن
اســـت کـــه آمارهـــای کـــذب ،بـــدون
تحلیـــل مشـــخص کـــه چرایـــی ایـــن
اع ــداد ب ــزرگ را ب ــرای مخاط ــب توضی ــح
بدهـــد ،خانوادههـــا را نســـبت بـــه ازدواج
بدبیـــن خواهـــد کـــرد و جوانـــان را از
اقـــدام بـــرای تشـــکیل خانـــواده از تـــرس
طـــاق ،خواهـــد ترســـاند.

غلـــط از وضعیـــت طـــاق مشـــاهده
میشـــود تحلیـــل جامعـــه در یـــک
بـــازه زمانـــی مثـــا ۴۰ســـاله بـــدون در
نظـــر گرفتـــن تغییـــرات هـــرم جمعیتـــی
اســـت .بـــه عنـــوان مثـــال اگـــر در یـــک
بـــازه زمانـــی بـــا افزایـــش جمعیـــت،
میـــزان ازدواج هـــم افزایـــش پیـــدا کـــرده
باشـــد ،آن زوجیـــن حـــاال بـــه ســـالهایی
رســـیدهاند کـــه میـــزان طـــاق افزایـــش
پی ــدا ک ــرده اس ــت .از آن ط ــرف در ای ــن
ســـالها ممکـــن اســـت بـــه علـــت کاهـــش
جمعیـــت جـــوان و در آســـتانه ازدواج،
میـــزان ازدواج کاهـــش
پیـــدا کـــرده باشـــد .در
آگهـی
ایـــن موقعیـــت اگـــر میـــزان
 1400/2/12 -2000690آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
ط ــاق را ب ــا کل ازدواجه ــا
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1400/604م ــورخ  1400/1/28هی ــأت موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند
در دهههـــای گذشـــته
رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای محمدج ــواد حس ــنیدهآبادی فرزن ــد محمدحس ــین
مقایســـه کنیـــم ،قطعـــا
گ خان ــه قدیم ــی ب ــه مس ــاحت  94/25مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  9296اصل ــی واق ــع در
شناس ــنامه  43میب ــد ک ــد مل ــی  4489653591در شش ــدان 
دهآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از محم ــد تق ــی حس ــنیدهآبادی
نتیجـــه خواهیـــم گرفـــت
میباش ــد -2 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/552م ــورخ  1400/2/6هی ــأت موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای
ک ــه در س ــه ی ــا چه ــار ده ــه
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای ســعید رضاییدهآبــادی فرزنــد علیرضــا
افزایـــش
گذشـــته طـــاق
گ زمی ــن محص ــور مش ــتمل ب ــر س ــاختمان ب ــه مس ــاحت 1528
شناس ــنامه  0میب ــد ک ــد مل ــی  4480000798در ی ــک دان ــگ و نی ــم مش ــاع از شش ــدان 
مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3438اصل ــی واق ــع در حس ـنآباد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری
پیـــدا کـــرده اســـت .در
ب ــه ص ــورت ع ــادی از آقای ــان حس ــن روس ــتا و عل ــی زارع میباش ــد -3 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/549م ــورخ  1400/2/6هی ــأت موض ــوع قان ــون
حالـــی کـــه در ایـــن بیـــن
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض
متقاض ــی آق ــای وحی ــد رضاییدهآب ــادی فرزن ــد علیرض ــا شناس ــنامه  665میب ــد ک ــد مل ــی  4489923341در ی ــک دان ــگ و نی ــم مش ــاع از شش ــدانگ
بـــه وضـــوع از تغییـــرات

 1400/2/6 -2000551آگهی 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  1400/489م ــورخ  1400/2/5هی 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 حس ــین
گ خان ــه قدیم ــی ب ــه مس ــاحت  276/70مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  7127واق ــع در دهآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور
حاجیدهآب ــادی فرزن ــد حس ــن ب ــه ک ــد مل ــی  4489610998ص ــادره از میب ــد در شش ــدان 
خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از مال ــک رس ــمی حس ــن حاج ــی و غی ــره 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
تاری ــخ انتش ــار نوب ــت اول  1400/02/11 :تاری ــخ انتش ــار نوب ــت دوم 1400/02/25 :
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.
 - 39علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400/2/7 -2000583آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  1400/527مــورخ  1400/2/6هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــد س ــند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد یــزدی
گ خان ــه نیمهس ــاز ب ــه مس ــاحت  198مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3528ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  23ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت رس ــمی از مال ــک رس ــمی
ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  11815فرزن ــد براتعل ــی در شش ــدان 
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 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 مقــررات ســند مالکیــت صــادر
تاری ــخ انتش ــار نوب ــت اول  1400/02/11 :تاری ــخ انتش ــار نوب ــت دوم 1400/02/25 :
خواه ــد ش ــد.
 - 44علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400/2/7 -2000598آگهی 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  1400/514م ــورخ  1400/2/6هی 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 محم ــد
گ خانــه قدیمــی بــه مســاحت 169/50مترمربــع مفــروز از پــاک  7227واقــع در میبــد حــوزه ثبــت ملــک میبــد بخــش  21یــزد بــه موجــب رأی مذکــور خریــداری
میرزاییدهآبــاد فرزنــد اکبــر بــه کــد ملــی  4480083952صــادره از میبــد در ششــدان 
ب ــه ص ــورت ع ــادی از مال ــک 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 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
تاری ــخ انتش ــار نوب ــت اول  1400/02/11 :تاری ــخ انتش ــار نوب ــت دوم 1400/02/25 :
اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
 - 43علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400/2/5 -2000528آگهی 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  1400/366م ــورخ  1400/1/29هی 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 س ــید
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  489/50مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1440فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت
س ــعیدرضا موس ــویرکنآبادی فرزن ــد محمدآق ــا شناس ــنامه  250ی ــزد ب ــه ک ــد مل ــی  4432600071در شش ــدان 
مل ــک میب ــد بخ ــش  24ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از س ــید محم ــد موس ــویرکنآبادی میباش ــد -2 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/358م ــورخ  1400/1/29هی ــأت موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی
گ زمی ــن
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 س ــید س ــعیدرضا موس ــویرکنآبادی فرزن ــد محمدآق ــا شناس ــنامه  250ی ــزد ب ــه ک ــد مل ــی  4432600071در شش ــدان 
مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  422مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2360فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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 از س ــید محم ــد موس ــویرکنآبادی
میباش ــد -3 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/358م ــورخ  1400/1/29هی 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
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  1231/70مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1923فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع
آق ــای س ــید حمیدرض ــا موس ــویرکنآبادی فرزن ــد محمدآق ــا شناس ــنامه  469ی ــزد ب ــه ک ــد مل ــی  4432584300در پن ــج دان ــگ مش ــاع از شش ــدان 
در رکنآب ــاد میب ــد 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 از س ــید محمدآق ــا موس ــویرکنآبادی میباش ــد -4 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/376م ــورخ  1400/1/29هی 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 س ــید حمیدرض ــا موس ــویرکنآبادی فرزن ــد محمدآق ــا شناس ــنامه  469ی ــزد ب ــه ک ــد
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  830مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1439فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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
مل ــی  4432584300در شش ــدان 
از س ــید محمدآق ــا موس ــویرکنآبادی میباش ــد -5 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/360م ــورخ  1400/1/29هی 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
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  267/60مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2694فرع ــی از 26
تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی خان ــم بیبیصدیق ــه اقبالرکنآب ــادی فرزن ــد آقاماش ــاءاله شناس ــنامه  27میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی  4489843267در شــشدان 
اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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 از آق ــای داود داودی ی ــزدی میباش ــد -6 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/368م ــورخ  1400/1/29هی 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 خان ــم بیبیصدیق ــه اقبالرکنآب ــادی فرزن ــد آقاماش ــاءاله شناس ــنامه  27میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  701/80مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2075فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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 از
 4489843267در ش ـشدان 
آق ــای داود داودی ی ــزدی میباش ــد -7 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/370م ــورخ  1400/1/29هی 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
گ ب ــاغ ب ــه مس ــاحت  317/20مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2132فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد ح ــوزه
بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای قاس ــم رعیترکنآب ــادی فرزن ــد احم ــد شناس ــنامه  1322میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی  4489482973در ش ـشدان 
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 از آق ــای س ــیدرضا خیرالله ــی و خان ــم معصوم ــه عس ــکریرکنآبادی میباش ــد -8 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/356م ــورخ  1400/1/29هی ــأت موض ــوع قان ــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدعلــی زارعشــاهی فرزنــد قاســم شناســنامه  52میبــد بــه کــد ملــی 4489952872
گ ب ــاغ ب ــه مس ــاحت  2268/10مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2904فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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
در ی ــک س ــهم مش ــاع از س ــیزده س ــهم ش ـشدان 
ع ــادی از بیبیرقی ــه موس ــویرکنآبادی میباش ــد -9 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/364م ــورخ  1400/1/29هی 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
گ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  557/50مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1537فرع ــی از  26اصل ــی واق ــع
تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی خان ــم ع ــزت امامیکاظمآب ــاد فرزن ــد یدال ــه شناس ــنامه  836میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی  4489478097در ش ـشدان 
در رکنآب ــاد میب ــد 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 از آق ــای جعف ــر چوپانکاظمآب ــاد میباش ــد -10 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/464م ــورخ  1400/2/4هی 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 خان ــم بت ــول حیدریترکآب ــاد فرزن ــد احم ــد شناس ــنامه  1185میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی 4449334612
گ زمی ــن محص ــور مش ــتمل ب ــر بن ــای احداث ــی ب ــه مس ــاحت  403/65مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  8637اصل ــی واق ــع در امیرآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی
در شــشدان 
معالواس ــطه از آق ــای محم ــود اس ــامیامیرآبادی میباش ــد -11 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/431م ــورخ  1400/2/1هی 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
گ کارگاه ب ــه مس ــاحت  361/75مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1963/50اصل ــی واق ــع در ش ــهیدیه میب ــد
میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی خان ــم آس ــیه ش ــرفالدینی فرزن ــد قنب ــر شناس ــنامه  898میب ــد ب ــه ک ــد مل ــی  0321546334در ش ـشدان 
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 از وراث مرح ــوم میرزامحم ــد ش ــرفالدینی 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 .تاری ــخ انتش ــار نوب ــت اول  1400/02/11 :تاری ــخ انتش ــار نوب ــت دوم 1400/02/25 :
 - 36علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی

زمی ــن محص ــور مش ــتمل ب ــر س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  1528مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3438اصل ــی واق ــع در حس ـنآباد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک
میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از آقای ــان حس ــن روس ــتا و عل ــی زارع میباش ــد -4 .براب ــر رأی
ش ــماره  1400/622م ــورخ  1400/2/8هی 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 واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای میــاد کارگــر بیــده فرزنــد عبدالرضــا شناســنامه  0میبــد کــد ملــی
 4480103414در س ــه س ــهم مش ــاع از هفت ــاد و دو س ــهم شش ــدانگ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت  2868مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2992اصل ــی
واق ــع در حس ـنآباد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از آق ــای غالمحس ــین
خیرینـــژاد میباشـــد -5 .برابـــر رأی شـــماره  1400/624مـــورخ  1400/2/8هیـــأت موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی 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 می ــاد کارگ ــر بی ــده
فرزن ــد عبدالرض ــا شناس ــنامه  0میب ــد ک ــد مل ــی  4480103414در س ــه س ــهم مش ــاع از هفت ــاد و دو س ــهم شش ــدانگ زمی ــن مزروع ــی ب ــه مس ــاحت
 5223مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3280اصل ــی واق ــع در حســنآباد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور
خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از آق ــای غالمحس ــین خیرین ــژاد میباش ــد -6 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/437م ــورخ  1400/2/1هی 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 حبیبال ــه ف ــاح مهرج ــردی فرزن ــد احم ــد شناس ــنامه  0میب ــد ک ــد مل ــی  4430462607در شش ــدانگ س ــاختمان ب ــه
مس ــاحت  40/60مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  4147اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی
مذکـــور خریـــداری بـــه صـــورت عـــادی مـــع الواســـطه از آقـــای احمـــد فـــاح مهرجـــردی میباشـــد -7 .برابـــر رأی شـــماره  1400/439مـــورخ
 1400/2/1هی 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 علیرض ــا ف ــاح مهرج ــردی فرزن ــد حبیبال ــه شناس ــنامه  0میب ــد ک ــد مل ــی  4480052631در
شش ــدانگ س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  42/20مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  4147اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش 21
ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی م ــع الواس ــطه از آق ــای احم ــد ف ــاح مهرج ــردی میباش ــد -8 .براب ــر رأی ش ــماره
 1400/441م ــورخ  1400/2/1هی 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 فاطم ــه ف ــاح مهرج ــردی فرزن ــد حبیبال ــه شناس ــنامه  0میب ــد ک ــد
مل ــی  4480165551در س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدانگ س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  41/70مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  4147اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد
میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی م ــع الواس ــطه از خان ــم رقی ــه جاللی ــان
میباش ــد -9 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/443م ــورخ  1400/2/1هی 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 وحی ــده ف ــاح مهرج ــردی فرزن ــد
حبیبالــه شناســنامه  0میبــد کــد ملــی  4489936494در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت  41/70مترمربــع مفــروز از پــاک
 4147اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی م ــع
الواس ــطه از خان ــم رقی ــه جاللی ــان میباش ــد -10 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/445م ــورخ  1400/2/1هی 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 ع ــزت
خب ــاز مهرج ــردی فرزن ــد عل ــی شناس ــنامه  3112میب ــد ک ــد مل ــی  4489400608در شش ــدانگ س ــاختمان ب ــه مس ــاحت  42/70مترمرب ــع مف ــروز از
پ ــاک  4147اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی
م ــع الواس ــطه از خان ــم فاطم ــه ف ــاح مهرج ــردی میباش ــد -11 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/591م ــورخ  1400/2/8هی 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 حام ــد کالنت ــر مهرج ــردی فرزن ــد مه ــدی شناس ــنامه  0ی ــزد ک ــد مل ــی  4420203463در س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدانگ مغ ــازه
مش ــتمل ب ــر طبق ــه فوقان ــی ب ــه مس ــاحت  124مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  4644اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش
 21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی مال ــک رس ــمی میباش ــد -12 .براب ــر رأی ش ــماره  1400/593م ــورخ 1400/2/8
هی 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 علیرض ــا کالنت ــر مهرج ــردی فرزن ــد مه ــدی شناس ــنامه  0کرم ــان ک ــد مل ــی  2992164828در س ــه
دان ــگ مش ــاع از شش ــدانگ مغ ــازه مش ــتمل ب ــر طبق ــه فوقان ــی ب ــه مس ــاحت  124مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  4644اصل ــی واق ــع در مهرج ــرد میب ــد
ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی مال ــک رس ــمی میباش ــد -13 .براب ــر رأی
ش ــماره  1400/597م ــورخ  1400/2/8هی 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 واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا کارگــر شــورکی فرزنــد ابوالحســـن شناســنامه  1701میبــد
ک ــد مل ــی  448950971در شش ــدانگ س ــاختمان قدیم ــی ب ــه مس ــاحت  131مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2/12اصل ــی واق ــع در میب ــد 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 خان ــم خورش ــید میباش ــد -14 .براب ــر رأی
ش ــماره  1400/595م ــورخ  1400/2/8هی 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 واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا کارگــر شــورکی فرزنــد ابوالحســـن شناســنامه  1701میبــد
ک ــد مل ــی  448950971در شش ــدانگ س ــاختمان قدیم ــی ب ــه مس ــاحت  135مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  2/12اصل ــی واق ــع در میب ــد 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 خان ــم خورش ــید میباش ــد -15 .براب ــر رأی
ش ــماره  1400/671م ــورخ  1400/2/11هی 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 مجتب ــی ش ــیرغالمی فرزن ــد محمدعل ــی شناس ــنامه  35میب ــد ک ــد
مل ــی  4489875908در شش ــدانگ ب ــاغ مش ــجر ب ــه مس ــاحت  1112/85مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  26/1204اصل ــی واق ــع در رکنآب ــاد میب ــد 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 آق ــای محمدعل ــی امامکاظمآب ــاد
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 اول  1400/02/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/25 :
 - 47علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی نارین
ویژه استان یـزد
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رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان میبـــد گفـــت:
در اقدامـــی جدیـــد و خـــاص ،خ ِّیریـــن میبـــدی،
پرداخـــت خســـارت بـــه ســـی نفـــر از بـــزه
دیـــدگان در پرونـــده هـــای کیفـــری را بـــر عهـــده
گرفتنـــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،علیرضـــا حســـین
بیگـــی اظهـــار کـــرد :افـــراد بـــزه دیـــده در ایـــن
نـــوع پرونـــده هـــا شـــامل افـــرادی هســـتند کـــه
بـــه علـــت وقـــوع جرایمـــی از قبیـــل تصـــادف،
نفق ــه و س ــرقت مجرم ــان متقاب ــل در آن مت ــواری
و یـــا شناســـایی نشـــده انـــد و خســـارت و زیـــان
هایـــی را متحمـــل شـــده انـــد.
وی اف ــزود :ب ــا عنای ــت ب ــه تاکی ــدات مق ــام معظ ــم
رهبری(مدظل ــه العال ــی) مبن ــی ب ــر مردم ــی ب ــودن
برنامـــه هـــای تحـــول قـــوه قضائیـــه و اهمیـــت
مشـــارکت مـــردم ،ایـــن اقدامـــات خداپســـندانه در

تلفـکس03532371230 :

چاپ :ریحان

سامانه پیامکی2100032371230 :

Email: Narinnews.ir@gmail.com
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مدیر کل صدا و سیمای یزد:

رئیس دادگســتری شهرستان میبد عنوان کرد

کمـــک و پرداخـــت خســـارت بـــه بـــزه دیـــدگان
صـــورت گرفـــت.
رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان میبـــد ایـــن اقـــدام
را در راس ــتایی حمای ــت از حق ــوق ب ــزه دی ــدگان
و تســـکین آالم آنـــان دانســـت و تصریـــح کـــرد:
اهـــداف مهـــم حمایـــت از بـــزه دیـــدگان کاهـــش
پدیـــده هـــای مجرمانـــه ،بازســـازی شـــخصیت
بـــزه دیـــده و تامیـــن خســـارت هـــای مـــادی و
معنـــوی آنـــان مـــی باشـــد.
حســـین بیگـــی افـــزود :بـــا پرداخـــت ایـــن
خســـارت هـــا عـــاوه بـــر کاهـــش زندانیـــان
بـــه دلیـــل رد مـــال بـــا ارزش ناچیـــز ،تعـــداد
قابـــل توجهـــی از پروندههـــای کیفـــری
قدیمـــی مختومـــه و در نهایـــت باعـــث چابکـــی
بهتـــر اجـــرای احـــکام و تمرکـــز بیشـــتر بـــر
پروندههـــای مهـــم خواهـــد شـــد.

زیر نظر شورای سردبیری

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

م ــردن بهت ــر از خ ــوار ش ــدن! و ب ــی باک ــی ن ــه خ ــود باخت ــن! روزگار دو روز اس ــت ،روزی ب ــه نف ــع ت ــو،
و روزی بـــه ضـــرر تـــو! چـــون بـــه ســـودت شـــد شـــادی مکـــن ،و ،چـــون بـــه زیانـــت گردیـــد غـــم
مخ ــور ،ک ــه ب ــه ه ــر دوی آن آزمای ــش ش ــوی.

اقدام جهادی خیرین میبدی در کمک به
بزهدیدگان پروندههای کیفری

صاحب امتیاز و مدیرمسئول  :محمد وحید کریم بیکی

رسانهها عملکرد و رفتار صاحبان قدرت را با نگاه انتقادی مطرح کنند
مدی ــر کل ص ــدا و س ــیمای ی ــزد ب ــا
بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه رســـانهها
بای ــد عملکرده ــا و رفت ــار صاحب ــان
ق ــدرت را ب ــا ن ــگاه انتق ــادی مط ــرح
کننـــد ،خـــارج شـــدن از انصـــاف
و عدالـــت در رســـانههای دارای
جهتگیـــری سیاســـی را از وجـــوه
منفـــی سیاسیشـــدن رســـانهها
ذکـــر کـــرد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر« ،احمـــد
پهلوانیـــان» در گفتوگـــو بـــا
خبرنـــگار ایســـنا در مـــورد خـــوب
یـــا بـــد بـــودن جهـــت گیـــری
سیاس ــی برخ ــی از رس ــانهها ّ اظه ــار
ک ــرد :تبدی ــل رس ــانهها ب ــه بخش ــی
از ارگان احـــزاب و جریانهـــای
سیاســـی قبـــل از خـــوب یـــا بـــد
بـــودن ،یـــک واقعیـــت موجـــود در
دنیاســت کــه معایــب و فوایــد خــود
را دارد ب ــه ط ــوری ک ــه رس ــانهها در
اشـــکال مختلـــف ،ابـــزاری بـــرای
اط ــاع رس ــانی اح ــزاب و جریان ــات
سیاســـی هســـتند.
وی در خصـــوص وجـــوه مثبـــت و
منفـــی ایـــن مهـــم ،تصریـــح کـــرد:
یـــک جریـــان سیاســـی بایـــد ارگان
اطالعرســـانی داشـــته باشـــد تـــا
عملکـــرد خـــود و جریـــان مقابـــل
را تبییـــن و نقـــد کنـــد و از طرفـــی
بتوانـــد ایدهآلهـــا و دیدگاههـــای
خـــود را ترســـیم کنـــد و در نـــگاه

وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه
کارکـــرد اطـــاع رســـانی ایجـــاد
فضـــای اطـــاع رســـانی در
خصـــوص عملکـــرد صاحبـــان
ث ــروت و امکان ــات اس ــت ،گف ــت:
رســـانهها ابـــزار ایـــن اطالعرســـانی
بـــه شـــمار میرونـــد و اوج نقـــش
اطالعرســـانی بـــرای نظـــارت
عمومـــی در انتخابـــات ،بررســـی
عملکردهـــای کاندیداهـــا و در
نهایـــت طراحـــی شـــکل و حضـــور
در انتخابـــات اســـت.
دیگـــران شفافســـازی شـــود.
پهلوانی ــان خ ــارج ش ــدن از انص ــاف
را از وجـــوه منفـــی عملکـــرد
رســـانههای سیاســـی دانســـت
و گفـــت :معمـــوالً شـــاهد ایـــن
موضـــوع هســـتیم کـــه رســـانههای
سیاســـی در معرفـــی جریانـــات
سیاســـی و نقـــد طـــرف مقابـــل
از انصـــاف و عدالـــت خـــارج
میشـــوند.
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه مشـــکالت
در بخشه ــای مختل ــف کش ــور ب ــه
وی ــژه جوان ــب اقتص ــادی و معیش ــتی
م ــردم نتیج ـهی ناکارام ــدی مدی ــران
داخلـــی و برخـــی نیـــز حاصـــل
دشمنیهاســـت ،گفـــت :رســـانهها

بایـــد میـــزان حضـــور آگاهانـــه
مـــردم را مبتنـــی بـــر نقـــد و بیـــان
مشـــکالت افزایـــش دهنـــد ،هـــر
چنـــد کـــه اســـتقبال مـــردم ایـــران
در حـــوزه انتخابـــات و آینـــده ایـــن
مقولـــه ،روشـــن اســـت.
مدی ــرکل ص ــدا و س ــیمای ی ــزد ب ــا
اش ــاره ب ــه ای ــن ک ــه رابط ــه رس ــانهها
و شـــرایط اجتمـــاع رابطـــه تاثیـــر و
تاث ــر اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :رس ــانهها
بــه عنــوان پیشــگامان و ســرخطهای
اطالعرســـانی هـــم هســـتند و بـــه
علـــت اثرگـــذاری بســـیار زیـــاد،
بایـــد اول متوجـــه ایـــن اثرگـــذاری
و میـــزان تاثیرگـــذاری براصـــل و
نحـــوه حضـــور مـــردم باشـــند و در
ایـــن بـــاره طراحـــی و برنامهریـــزی
کننـــد.

پهلوانیـــان بـــا بیـــان ایـــن کـــه
رســـانهها بایـــد عملکردهـــا و
رفتـــار صاحبـــان قـــدرت را بـــا
نـــگاه انتقـــادی مطـــرح کننـــد،
تصریـــح کـــرد :ایـــن اقـــدام بســـیار
اثرگ ــذار بای ــد در قال ــب ن ــگاه نق ــد
بـــه معنـــای عیارســـنجی و دیـــدن
کاســـتیها و ضعفهـــا در کنـــار
خوبیهـــا انجـــام شـــود.
مدیـــرکل صـــدا و ســـیمای یـــزد
در پایـــان نیـــز خاطرنشـــان کـــرد:
عیارســـنجی عملکـــرد منتخبیـــن
مـــردم در حوزههـــای مـــردم و
ارائ ــه آن ب ــه جامع ــه ه ــم میتوان ــد
در اصـــل حضـــور مـــردم و هـــم
در انتخابـــات و رفتـــار آگاهانـــه
اثرگـــذار باشـــد.

آگهـی

آگهـی

 1400/1/21 -2000220آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  1400/234مــورخ  1400/01/21هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقــای
گ خانــه مســکونی بــه مســاحت  174/50مترمربــع مفــروز از پــاک  7649/1واقــع در دهآبــاد میبــد حــوزه ثبــت ملــک میبــد بخــش
محمــود فــاح پــوری یخدانــی فرزنــد محمــد بــه کــد ملــی  4489592930صــادره از میبــد در ششــدان 
 21یــزد بــه موجــب رأی مذکــور خریــداری بــه صــورت عــادی و مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی فــاح و غیــره میباشــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت آگهــی مــی 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 مدت یــک مــاه از تاریــخ اعتراض دادخواســت خــود را بــه مرجع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1400/01/25 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/02/11 :
 - 15علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
---------------------------------------------- 1399/12/19 -2006269آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  1399/4754مــورخ 1399/12/19هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی آقای
گ بــه اســتثنای بهــای یــک هشــتم اعیانــی خانــه مســکونی بــه مســاحت  489/80مترمربــع از
عباســعلی محمدیپــور بیــده فرزنــد محمــد بشناســنامه  4کــد ملــی  4489668775صــادره از میبــد در ده ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدان 
پــاک  10378واقــع در بیــده میبــد حــوزه ثبــت ملــک میبــد بخــش  22یــزد بــه موجــب رأی مذکــور خریــداری بــه صــورت عــادی و مــع الواســطه از محمــد محمدیپــور بیــده میباشــد .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت آگهــی
مــی 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 یک
مــاه از تاریــخ اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
 - 449علی محمد زارع دهآبادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سید جمال جوادیان فیروزآبادی
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/01/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/11 :

پذیرش آگهی 09032371230

 1399/12/3 -2005896آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود ش ـشدانگ ی ــک قطع ــه زمی ــن محص ــور مش ــجر دای ــر ب ــه ش ــماره پ ــاک  3425واق ـعدر فیروزآب ــاد میب ــد بخ ــش  23ی 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 دهقانیفیروزآب ــادی و غی ــره ب ــا رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات
تعییــن و حــدود آن در ســاعت  8صبــح سهشــنبه مورخــه  1400/3/18در محــل بــه عمــل خواهــد آمــد .لــذا بــا انتشــار ایــن آگهــی از متقاضــی و مالکیــن امــاک مجــاور
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد اظهــار
دارنــد و کســانیکه بــه عملیــات تعییــن حــدود اعتــراض دارنــد مــی تواننــد بــه اســتناد مــاده  20قانــون ثبــت و در اجــرای مــواد  74و  86آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت
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 ــار1400/2/11 :
 - 422علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
------------------------------------------------------------------ 1399/12/3 -2005898آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود ش ـشدانگ یک ــدر خان ــه ب ــه ش ــماره پ ــاک  127واق ـعدر فیروزآب ــاد میب ــد بخ ــش  23ی 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 خان ــم فاطم ــه رش ــیدیفیروزآبادی و غی ــره ب ــا رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت 8
صب ــح سهش ــنبه مورخ ــه  1400/3/18در 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 ســاعت مقــرر در محــل حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد اظهــار دارنــد و کســانیکه بــه عملیــات
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
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتب ـاً بــه اداره ثبــت اســناد میبــد ارائــه نمــوده و رســید دریافــت نماینــد و نیــز بایــد ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ
تســلیم ایــن اعتــراض بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی مراجعــه و ضمــن تقدیــم دادخواســت گواهــی آن را اخــذ و بــه ایــن اداره ثبــت تســلیم نماینــد .در غیــر ایــن صــورت
اق ــدام قانون ــی بن ــا ب ــه تقاض ــای ذینف ــع ب ــه عم ــل خواه ــد آم ــد /.تاری ــخ انتش ــار1400/2/11 :
 - 421علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
------------------------------------------------------------------ 1399/12/12 -2006092آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود ش ـشدانگ یک ــدر ب ــاغ ب ــه ش ــماره پ ــاک  6729واق ـعدر 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
آیــد اینــک بــر حســب تقاضــای کتبــی ورثــه جهانگیــر بهــاری و غیــره بــا رعایــت مــواد  14و  15قانــون ثبــت عملیــات تعییــن و حــدود آن در ســاعت  8صبــح سهشــنبه
مورخــه  1400/4/1در محــل بــه عمــل خواهــد آمــد .لــذا بــا انتشــار ایــن آگهــی از متقاضــی و مالکیــن امــاک مجــاور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در روز و ســاعت
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 کتب ـاً 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
ایــن اعتــراض بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی مراجعــه و ضمــن تقدیــم دادخواســت گواهــی آن را اخــذ و بــه ایــن اداره ثبــت تســلیم نماینــد .در غیــر ایــن صــورت اقــدام
قانون ــی بن ــا ب ــه تقاض ــای ذینف ــع ب ــه عم ــل خواه ــد آم ــد /.تاری ــخ انتش ــار1400/2/11 :
 - 438علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی
------------------------------------------------------------------ 1400/2/5 -2000564آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود شــشدانگ زمی ــن محص ــور مش ــجر پس ــته زار و س ــاختمان مرغ ــداری متص ــل ب ــه آن مف ــروز و مج ــزی ش ــده س ــمت جنوب ــی ب ــه ش ــماره پ ــاک
 10156واق ـعدر بفروئیــه میبــد بخــش  22یــزد بنــا بــه علــل منعکــس در پرونــده ثبتــی بایــد بــه عمــل آیــد اینــک بــر حســب تقاضــای کتبــی آقــای کمــال رضائیبفروئــی
اح ــد از ورث ــه مرح ــوم هدایتال ــه رضائیبفروئ 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 سهش ــنبه مورخ ــه 1400/3/11
در 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 ــار1400/2/11 :
 - 37علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد
------------------------------------------------------------------ 1400/2/5 -2000547آگهی تعیین حدود اختصاصی
چ ــون تحدی ــد ح ــدود ش ـشدانگ ی ــک قطع ــه زمی ــن پس ــته زار ب ــه ش ــماره پ ــاک  5698واق ـعدر 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 عبدال ــرزاق مصطفائیبفروئ 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 سهش ــنبه مورخ ــه  1400/3/11در 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
مــی آیــد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یافتــه و هــر ادعایــی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی آن دارنــد بــه نماینــده محــدد اظهــار دارنــد و کســانیکه
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 کتب ـاً 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 تاریــخ تســلیم ایــن اعتــراض بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی مراجعــه و ضمــن تقدیــم دادخواســت گواهــی آن را اخــذ و بــه ایــن اداره ثبــت تســلیم نماینــد .در غیــر
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 ــار1400/2/11 :
 - 38علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد
------------------------------------------------------------------ 1400/1/25 -2000310آگهی تعیین حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ش ـشدانگ زمیــن مفــروز مجــزی شــده ســمت غربــی از ششــدانگ بــاغ مجــزی شــده ســمت جنوبــی بــه شــماره پــاک  1192واق ـعدر فیروزآبــاد
میب ــد بخ ــش  23ی 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 خان ــم اکرمالس ــادات جوادیانفیروزآب ــادی ب ــا
رعای ــت م ــواد  14و  15قان ــون ثب ــت عملی ــات تعیی ــن و ح ــدود آن در س ــاعت  8صب ــح چهارش ــنبه مورخ ــه  1400/3/12در 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 کتب ـاً 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 ــار1400/2/11 :
 - 20علی محمد زارع ده آبادی رئیس اسناد و امالک شهرستان میبد  -از طرف سیدجمال جوادیان فیروزآبادی

