برترین لپ تاپهای سال  ۲۰۲۰معرفی شدند
همزمانبانزدیکشدنبهماههایپایانیسال ۲۰۲۰معرفیبرترینلپتاپهایتولیدشدهدرحوزههایمختلفآغازشدهاست.درادامهفهرستیازلپتاپهایبرترازنظر
قیمت،امکانات،طراحیوغیرهرامرورمیکنیمکهتوسطشرکتهایمختلفتجاریتولیدشدهاند.استفادهازاینفهرستبهکاربرانکمکمیکندتالپتاپیمتناسببا
نیازهای خود را یافته و تهیه کنید .بهترین لپ تاپ کوچک :عنوان برترین لپ تاپ کوچک به لپ تاپ دل ایکس پی اس ۱۳میرسد که در سال ۲۰۲۰تولید شده است .البته
شرکتدلدرسال ۲۰۱۳لپتاپهاییدرابعادکوچکترنیزتولیدکردهاست.امامهمترینمزیتاینلپتاپتناسبمیانمصرفبرقوعملکردپردازندههایمرکزیو
گرافیکیاست.دراینلپتاپازپردازندهنسلیازدهمشرکتاینتلاستفادهشدهکهگزینهایمطلوبمحسوبمیشود.قیمتاینلپتاپهزاردالراست.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399ثبت اسناد کاشان
بموجــب مــاده  11قانــون ثبــت اســناد و امــاک و مــاده  – 59اصالحــی آئیــن نامــه مربوطــه امالکــی کــه ســه
ماهــه دوم ســال 1399تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده و همچنیــن شــماره هــای از قلــم افتــاده مربــوط بــه
بخشــهای یــک الــی ســیزده کاشــان بشــرح زیــر آگهــی مینمایــد0
الــف ) شــماره پــاک و مشــخصات مالــک و نــوع ملــک و محــل وقــوع امــاک کــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه
مربوطــه تنظیــم و جهــت انتشــار آگهــی در ایــن ردیــف منظــور گردیــده اند0
امالک و ابنیه بخش یک کاشان
 1فرعــی از پــاک  -451اصلــی  .زینــب اخــوان فرزندمحمدرضــا– نیــم دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت
 337/03متــر مربــع
 -3759اصلــی– محمــد آزادمنــش فرزندحســینعلی – ششــدانگ یکبــاب بایــره مخروبــه محصوربمســاحت
 466/93متــر مربــع
 -5432اصلــی – علــی نباتــی فرزندمحمــد– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب دکان صباغــی بمســاحت76متر
مربــع
امالک و ابنیه بخش دوکاشان
 3453فرعــی از پــاک  -1اصلــی واقــع در چهــار بــاغ – رضــا ایرانــی نــژاد فرزنــد محمدحســن و اعظــم کریمــی
فرزنــد یوســف علــی بالمناصفــه – ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه بمســاحت 18/93متــر مربع
شماره های فرعی مجزی از  874فرعی از پالک  -2اصلی واقع در صالح آباد
 –12010غالمرضــا قربــان پــور فرزنــد رمضانعلــی و فاطمــه مظفــری فرزنــد علــی بالمناصفــه -ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 136/81متــر مربــع
 – 12075ســعید صحرانــورد فرزندحبیــب و معصومــه میــرزازاده حنائــی بالمناصفــه  -ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  65/65متــر مربــع
 – 12076جواد عرب سعیدی فرزند محمد  -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  115متر مربع
 – 12077ابراهیم خنامانی فرزند اسمعیل  -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  103/32متر مربع
شماره های فرعی مجزی از  498فرعی از پالک  -11اصلی واقع در زیدی
 – 10230ابوالفضل ریحانی نوش آبادی فرزند غالمحسین -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147مترمربع
 – 10233محمــود نبــی راونــدی فرزندعلــی و معصومــه خانــی راونــدی فرزنــد نعمــت بالمناصفــه  -ششــدانگ
قســمتی از یکبابخانــه بمســاحت  250/70مترمربــع
 – 10237فاطمــه ســرکرده فرزنــد جــواد -ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 179/15مترمربــع از 271
فر عی
 – 10238فاطمه سعادتیان فرزند جواد  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  166/24مترمربع
 – 10239سمیه رخشماه فرزند علی محمد  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  166/23مترمربع
 – 10240مرتضی ایلیاتی فرزندسیف اهلل  -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  172/49مترمربع
 – 10255حسین صادقیان فرزند علی اکبر  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  209/20مترمربع
 – 10269رضا وفایی فرد فرزند حسین  -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  180/60مترمربع
 – 10275غالمعلی صحفی پورفرزندحسن -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  217/19مترمربع
 – 10276حســین صحفــی پــور فرزنــد حســن نســبت بــه  69ســهم و غالمعلــی صحفــی پــور فرزنــد حســن
نســبت بــه  123ســهم و ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس نســبت بــه  78/67ســهم از 270/67ســهم
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  270/67مترمربــع
 – 10277حســین صحفــی پــور فرزنــد حســن نســبت بــه یکســهم و غالمعلــی صحفــی پور فرزند حســن نســبت
بــه  1/70ســهم و ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس نســبت بــه  1/14ســهم از 3/84ســهم ششــدانگ
یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  3/84مترمربع
 – 10278محسن اسماعیلی فرزندعلی اکبر -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  166/35مترمربع
 – 10279محمد صادقی طاهری فرزند حسن  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  193/39مترمربع
 – 10280صابر جعفری کاشی فرزند جعفر  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  228/32مترمربع
 – 10281غالمعلی صحفی پورفرزندحسن -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  198/43مترمربع
 – 10282ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس  -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصوربمســاحت
155/02مترمربــع
 – 10283ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس  -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصوربمســاحت
167/95مترمربــع
 – 10284ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس  -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصوربمســاحت
201/64مترمربــع  – 10285ابوالفضــل حمیــدی فــرد فرزنــد امیرعبــاس  -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن
محصوربمســاحت 201/56مترمربــع
 – 10288غالمعلی شبانی سه ده فرزندمحمدعلی -ششدانگ قطعه زمین بمساحت  168/04مترمربع
شماره های فرعی از پالک  -33اصلی واقع در فین کوچک
 – 11885ســیدمجتبی خاتمــی بیدگلــی فرزندسیدماشــااله -ششــدانگ یکبــاب چهاردیــواری محصور بمســاحت
 176/64متــر مربــع
 –12017حامد عباسی فرزند محمدرضا  -ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت  1889مترمربع
 – 12092محمدرضــا زراعــت کاشــانی فرزنداکبــر  -ششــدانگ یکــدرب باغچــه باعمــارت بمســاحت 300متــر
مربــع
 -12093محمدحســین کیخــا فرزنــد محمدعلــی و ســارا کاظمــی نیگچــه فرزنــد بهــرام بالمناصفــه -ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت 162/85متــر مربــع
 -12103ســیدمجید ســیدپور نــوش آبــادی فرزنــد ســیدجواد و زهــرا گندمــی فینــی فرزنــد اســمعیل بالمناصفــه
 ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 135/35متــر مربع –12104محمود قره بیکلو فرزندفتح اله  -ششدانگ قطعه زمین بمساحت  551/90مترمربع
 –12105وحید روان شاد فرزند رحمت اله  -ششدانگ یکباب باغ محصور بمساحت  1947مترمربع
 –12208ســعید حیدریــان فرزنــد ابراهیــم و نیــره ســادات آمیــری فینــی فرزنــد ســیدمحمد بالمناصفــه -
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت  148/20مترمربــع
 –12209محمدجــواد حاجــی اکبــری فرزنداحمــد -ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصوربمســاحت  6391مترمربــع
مجــزی از  1551فرعــی
 – 12216احمدرضا غالمرضاپورفرزند علی  -ششدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 128/70متر مربع
 -12301علی فالح زاده فینی فرزند محمود -ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 754/60متر مربع
 -12302علی فالح زاده فینی فرزند محمود -ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 683/60متر مربع
 -12303علی فالح زاده فینی فرزند محمود -ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 642/75متر مربع
 -12304علی اکبر فالح زاده فینی فرزند محمود -ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 649/10متر مربع
 -12305علی اکبر فالح زاده فینی فرزند محمود -ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 634/84متر مربع
 -12312رضا هوشمند فینی فرزند حسین -ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 431/50متر مربع
 –12313رضاعباســی فینــی فرزنــد اســمعیل و زهــرا قاضــی فینــی فرزنــد سیدحســین بالمناصفــه  -ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  162مترمربــع
 -12315مســعود محبــی کــرد ســفلی فرزنــد امیــر وزهــرا پورهاشــمی فرزنــد ولــی الــه بالمناصفــه  -ششــدانگ
یکبابخانــه بمســاحت  162مترمربــع
 –12320زهــرا جعفــرزاده فرزنــد عباســعلی و نادینــا شاطرکاشــانی فرزنــد مصطفــی بالمناصفــه  -ششــدانگ
یکــدرب بــاغ محصــور باعمــارت بمســاحت  6718مترمربــع
 -12321محمدرضــا صاحــب جمــع فینــی فرزنــد محمــد -ششــدانگ قطعــه زمین محصــور بمســاحت1020/31
متــر مربع
 -12322محمدجوادابراهیمی فینی فرزند حسین -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت455/26مترمربع
 -12323محمدجوادابراهیمی فینی فرزند حسین -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت715/58مترمربع
 -12324ســعید ابراهیمــی فینــی فرزنــد حســین -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت1015/57
مترمربــع
 -12325زهرا ابراهیمی فینی فرزند حسین -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 490/77مترمربع
 -12326محمدجوادابراهیمی فینی فرزند حسین -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت550/76مترمربع
 -12327فاطمــه ابراهیمــی فینــی فرزنــد حســین -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت474/09
مترمربــع
 -12362محمدرضا هما فرزند احمد -ششدانگ یکدرب باغچه محصور بمساحت 593/35مترمربع
 -12363غالمرضــا شــریف فرزنــد علــی محمــد -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 134/75متــر
مربــع
 –12364مجیدرضــا ابراهیمــی فینــی فرزنــد محمــد -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 900
مترمربــع
 –12365فرشــته منوچهــری زاده فرزندمحمدعلــی -ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت1913/82
مترمربــع
 –12367محسن صباغی فرزند غالمعلی  -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  623/73مترمربع
 – 12368حمیدرضا افتخارفرزندعباسعلی  -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  286/32مترمربع
 -12369سمیه صادقی راد فرزند صادق -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  364/91مترمربع
 -12370مریم درب اصفهانی فرزند علی آقا -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  682/80مترمربع
 –12371فائزه پریسای فرزند عباس -ششدانگ یکباب باغچه و خانه بمساحت  245/50مترمربع

 –12372مجتبــی جویپــا زاده فینــی فرزنــد رحمــت الــه  -ششــدانگ یکبــاب بــاغ محصــور بمســاحت 996/5
مترمربــع
شماره های فرعی از پالک  -34اصلی واقع در فین بزرگ
 –670حســین یوســفی فرهــزادی فرزنــد علــی – شــش ســهم ازدوازده ســهم ششــدانگ یکقطعــه زمیــن
بمســاحت  795/88مترمربــع
 – 7801حســین خــوش بخــت فرزندغالمرضــا  -ششــدانگ یکبــاب کارگاه گالبگیــری بمســاحت 348/15متــر
مربــع مجــز ی از  404فرعــی
 -7805مهناز تاکستانی فرزند عباس  -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/35متر مربع
 -7820ســیدمجتبی فاطمــی فرزنــد سیدحســین -ششــدانگ قطعــه زمیــن محصورمشــجر بمســاحت4204متر
مر بع
 –7828ســلمان شــعبان پــور فینــی فرزندحســین و زهــرا پایمــزد فرزنــد علــی بالمناصفــه -ششــدانگ یکبابخانــه
بمســاحت  167/20مترمربــع مجــزی از  3480فرعــی
 –7829سیدشــهاب فاطمــی منــش فرزنــد ســیدجالل و زهــره فاطمــی فینــی فرزندســید جعفــر بالمناصفــه -
ششــدانگ قطعــه زمیــن بمســاحت  5909مترمربــع
 –7830سیدامیرحســین فاطمــی منــش و ســیدابوالفضل فاطمــی منــش و سیدمحمدحســین فاطمــی منــش
فرزنــدان سیدشــهاب بالســویه  -ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل برســاختمان بمســاحت  2972/04مترمربــع
 –7832علی ذبیحی فرزند رحمت اله -ششدانگ یکباب باغ محصوربمساحت  788/10مترمربع
 –7835علیرضا افتخاری فرزند حسین  -ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت  4349مترمربع
 –7836سعید تقی زاده فرزندعلی محمد  -ششدانگ قطعه زمین بمساحت 331/38مترمربع
 -7839عباس محمودی فرزند جواد -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  687مترمربع
 -7840عزیزاله شرافت نژاد فرزند اسمعیل -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  353مترمربع
 -7841عباس محمودی فرزند جواد -ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  613مترمربع
 – 7842محمدجــواد صولــت و محدثــه صولــت فرزنــدان امیرعبــاس نســبت بــه چهــار و دودانــگ مشــاع و
زهــرا آســمانی فرزنــد احمــد آقــا نســبت بــه بهــای ثمــن اعیــان ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی (کشــاورزی)
بمســاحت  4349مترمربــع
شماره های فرعی از پالک  – 49اصلی واقع در صفی آباد
 –1105ســید مجتبــی (محمدحســن) اخــوان حجــازی فرزنــد ســیدمصطفی نســبت بــه  2ســهم و فاطمــه اخوان
حجــازی فرزنــد ســیدمصطفی نســبت بــه  1ســهم و فخــری اخــوان حجــازی فرزنــد ســیدمصطفی نســبت بــه 1
ســهم و زهــرا اخــوان حجــازی فرزنــد ســیدمصطفی نســبت بــه  1ســهم وســید مرتضــی اخــوان حجــازی فرزنــد
ســیدمصطفی نســبت بــه  2ســهم از  7ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 4335/85متــر مربــع
 –15325ســیدجمال حســینی فرزندجــواد -ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 126/80مترمربــع مجــزی از 1421
فر عی
 –15375زینــب اکبــری خرمدشــتی فرزنــد احمــد -ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت  101/18متــر مربع مجزی
از  1464فرعــی
 – 15386عفــت فیروزیــان فرزنــد نعمــت الــه  -ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 167/20متــر مربــع
مجــزی از  6738فرعــی
 – 15394وحید اکبرزاده فرزند محمد -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  375متر مربع
 – 15396حســین کریمــی فرزنــد علــی -ششــدانگ یکبــاب چهــار دیــواری محصوربمســاحت 853/87متر مربع
مجــزی از  193فرعی
امالک و ابنیه بخش چهار کاشان
شماره های فرعی از پالک  – 3اصلی واقع در طاهرآباد
 – 3576اکرم محمودزاده طاهری فرزند احمد  -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  151/49متر مربع
 – 3577اســداهلل اســمعیلی طاهــری فرزنــد قاســم و اکــرم علمــدار فرزندرضــا بالمناصفــه  -ششــدانگ قطعــه
زمیــن بمســاحت  182/5متــر مربــع
 –3578علیرضــا محمــدی فریزهنــدی فرزنــد محمدتقــی و محبوبــه علمــدار فرزندرضــا بالمناصفــه – ششــدانگ
قطعــه زمیــن بمســاحت  182/5متــر مربــع
 – 3579قدسیه شاکرطاهری فرزند آقارضا  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  133متر مربع
 – 3580سیدحسین شاکرطاهری فرزند آقارضا  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  191/30متر مربع
 – 3581ســیدعلی اصغــر شــاکرطاهری فرزنــد ســیدمحمد  -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن بمســاحت  135متــر
مربــع
 – 3583زهرا مهدی زاده طاهری فرزند رضا  -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  184/75متر مربع
 – 3584مرتضــی اســماعیلی طاهــری فرزندعبــاس و فاطمــه مهتــری طاهــری فرزنــد محســن بالمناصفــه-
ششــدانگ یکقطعــه زمیــن بمســاحت  185/45متــر مربــع
 – 3585عزیزالــه ســلمان طاهــری و ماشــااله ســلمان طاهــری فرزنــدان محمــد و مجیــد ســلمان طاهــری فرزنــد
محمــود و بالســویه -ششــدانگ یکقطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  1134متــر مربع
 – 3586محمود عظیمی طاهری فرزندعباس -ششدانگ یکبابخانه بمساحت  180/03متر مربع
 – 3587جواد خادم جعفرآبادی فرزند محمد -ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت  732/30متر مربع
 – 3588طلعــت طاهرعلــی فرزنــد محمــد و جــواد صانعــی طاهــری فرزند رضــا بالمناصفــه -ششــدانگ یکبابخانه
بمســاحت  181متــر مربع
امالک و ابنیه بخش شش
 4045فرعــی از پــاک  – 35اصلــی واقــع در نیاســر -محمــد غفاریــان نیاســر فرزند حســین – ششــدانگ یکباب
ســاختمان بمســاحت  34/96متــر مربع
ج) امالکــی کــه آگهــی نوبتــی آنهــادر وقــت مقــرر منتشــر واالکــن بواســطه اشــتباه موثــری کــه درانتشــار آنهــا
رخ داده و بموجــب آرا هیــات نظــارت یــا دســتور اداری مســتند بــه اختیــارات تفویضــی هیــات نظــارت موضــوع
بندهــای  385و  386و 387مجموعــه بخشــنامه هــای ثبتــی تــا اول مهرمــاه ســال  1365منجــر بــه تجدیــد
آگهــی شــده انــد .
آگهی اصالحی بخش دو کاشان
 6997فرعــی از پــاک  – 34اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ -حســن درخشــان فرزندنعمــت اله2-ســهم مشــاع از
 5ســهم ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت  26/46مترمربــع مجــزی از  1170فرعــی کــه درآگهیهــای قبلــی
مقدارملــک  24/46مترمربــع قیــد شــده
شماره های فرعی از پالک  – 49اصلی واقع در صفی آباد
 – 1496ناصــر و جــواد و رضــا و محمــد و شمســی شــمائی کاشــانی فرزنــدان حســین کمــا فــرض الــه – قطعــه
زمیــن مزروعــی مشــهور بــه پنــج جریــب و نیمــی کــه درآگهیهــای قبلــی نــوع ملــک ازقلــم افتــاده وآگهی نشــده
 –14667مصطفــی عطارکاشــانی فرزندحســین وام البنیــن رحمانــی طــره ئــی فرزندرضــا بالمناصفه–ششــدانگ
یکبــاب خانــه بمســاحت 71/09مترمربــع مجــزی از  1476فرعــی کــه درآگهیهــای قبلــی مقدارملــک 70/5
مترمربــع قیــد شــده
 -15280غزالــه اعتصــام نیــا فرزنــد امــان الــه نســبت بــه دودانــگ و یــک دوم و فاطمــه ارتجائــی فرزنــد رحمــت
الــه نســبت بــه یکدانــگ و ســه چهــارم و اقــدس ارتجائــی فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه یکدانــگ و ســه چهــارم
ششــدانگ قطعــه زمیــن بمســاحت  163/55مترمربــع مجــزی از2558فرعــی کــه درآگهیهــای قبلــی نــام
احدمالکیــن اشــتباهاًآگهی شــده
آگهی اصالحی بخش سیزده کاشان
 271فرعــی از پــاک  -12اصلــی واقــع در شــکرآب مشــهداردهال – علــی مســگری فرزنــد علــی محمــد -
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت  391/35متــر مربــع مجــز ی از  17فرعــی که درآگهیهــای قبلی شــماره مفروزی
قیــد نگردیــده
بموجــب مــاده  16قانــون ثبــت امــاک  .چنانچــه کســی نســبت بــه امــاک منــدرج در ایــن آگهــی واخواهــی
داشــته باشــد بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی  1399/8/1نســبت بــه آنهایــی کــه تقاضایــی ثبــت شــده
بشــرح  -الــف و ب
ظــرف مــدت  90روز و نســبت بــه آنهایــی کــه طبــق آراء هیــات نظــارت ثبــت تجدیــد آکهی شــده بشــرح – ج
– ظــرف مــدت  30روز دادخواســت واخواهــی خــود را بایــن اداره تســلیم و طبــق تبصــره  2مــاده واحــده قانــون
تعییــن تکلیف
پرونــده هــای معترضــی ثبــت  .معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بایــن اداره بایســتی بــا
تقدیــم داد خواســت بمرجــع ذیصــاح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را اخــذ و بایــن اداره تســلیم
نمایــد و در صورتیکــه قبــل از انتشــار ایــن آگهــی دعوائــی اقامــه شــده طــرف دعــوی باید گواهــی دادگاه را مشــعر
بــر جریــان دعــوی ظــرف مــدت مرقــوم تســلیم نمایــد 0
اعتراضــات یــا گواهــی طــرح دعــوی کــه بعــد از انقضــا مــدت مرقــوم واصــل شــود بــا اثــر بــوده و مطابق قســمت
اخیــر مــاده  16و تبصــره مــاده  17قانــون ثبــت رفتــار خواهــد شــد 0
ضمنــا طبــق مــاده  56آییــن نامــه قانــون ثبــت حقــوق ارتفاقــی در موقــع تعییــن حــدود در صورتمجلــس قیــد
و واخواهــی صاحبــان امــاک و مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت و
تبصــره  2مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت پذیرفتــه خواهــد شــد .
این آگهی در  2نوبت بفاصله  30روز در روزنامه نسل فردا چاپ اصفهان درج و منتشر میشود0

انتشار نوبت اول 1399/8/1 :
1399/
انتشارنوبت دوم 1399//9/1 :
1399

شناسه آگهی1026380:

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره515
1آذر ماه / 1399با ما همراه شوید

5

www.serajonline.com - @serajname

فرهنگ و هنر

سارقان طالجات زنان سالخورده دستگیر شدند

جانشــین رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا
از دســتگیری ســارقان طالجــات زنــان
ســالخورده در یکــی از اســتانها خبــر داد
و از هــم وطنــان خواســت مراقــب ســوء
اســتفاده مجرمــان باشــند.
ســردار «فرامــرز بــه گــذر» اظهــار داشــت:
در پــی اعــام شــکایت تعــدادی از
شــهروندان مبنــی بــر ایــن کــه افــرادی
بــه بهانــه کمــک بــه فقــرا و نیازمنــدان
در نزدیکــی مســاجد و معابــر ،پرســه
زده و طالجــات (گوشــواره ،انگشــتر،
دســتبند و )...آنــان را بــه ســرقت بــرده
انــد ،بالفاصلــه تحقیقــات پلیســی آغــاز و
کارآگاهــان موفــق شــدند ســارقان را در
یــک اقــدام ضربتــی شناســایی و دســتگیر
کننــد.
وی افــزود :کارآگاهــان ابتــدا چهــره
فرضــی ســارقان را مشــخص و بــا انجــام

تحقیقــات میدانــی و روشهــای علمــی
کشــف جرایــم ،موفــق شــدند ســارقان
را شناســایی ،دســتگیر و در بازرســی از
خــودروی آنــان ،مبالــغ زیــادی اســکناس،
دالر تقلبــی و طالجاتــی کــه در همــان
روز از زنــان ســالخورده کــف زنــی کــرده
بودنــد ،کشــف کننــد.
جانشــین رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا بــا
بیــان ایــن کــه متهمــان تاکنــون بــه ۴۰
فقــره ســرقت بــه ایــن شــیوه اعتــراف
کــرده انــد ،تصریــح کــرد :پلیــس طبــق
قانــون بــا مخــان امنیــت برخــورد قاطــع
کــرده ،امــا شــهروندان نیــز میبایســت
نســبت بــه ترفندهــای متقلبانــه و
فریبکارانــه شــیادان آگاه باشــند و هرگونــه
مــوارد مشــکوک را در اســرع وقــت بــه
مرکــز فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰گــزارش
کننــد.

اصابت یک موشک به محوطه سفارت ایران در کابل

ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در کابــل
از اصابــت یــک موشــک بــه محوطــه ایــن
ســفارتخانه خبــر داد و تاکیــد کــرد :ایــن
حادثــه تلفاتــی در برنداشــته و همــه پرســنل
ســفارت در ســامت هســتند.
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در کابــل
امــروز شــنبه در حســاب کاربــری خــود در
توییتــر نوشــت :یکــی از موشــکهای شــلیک
شــده صبــح امــروز اول آذر مــاه  ۱۳۹۹در
محوطــه ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در
کابــل فــرود آمــد.
ســفارت ایــران ادامــه داد :ترکشهــای
متعــددی بــه ســاختمان اصلــی ،شیشــهها،
تأسیســات و تجهیــزات ســفارت اصابــت
کــرد .خوشــبختانه ایــن حادثــه تلفاتــی در بــر
نداشــت و کلیــه پرســنل ســفارت در ســامت
کامــل بــه ســر میبرنــد.
کابــل صبــح امــروز شــاهد حمــات راکتــی
و انفجــار بــود کــه در پــی آن تلفاتــی بــه
غیرنظامیــان وارد شــده اســت.

وزارت کشــور افغانســتان تائیــد کــرد کــه دو
انفجــار در منطقــه پلچرخــی در کابــل و
«چهــل ســتون» در منطقــه هفتــم رخ داده
اســت کــه در آن یــک نفــر کشــته و  ۲تــن
دیگــر زخمــی شــدند.
منابــع همچنیــن از شــلیک  ۱۰راکــت بــه
مناطــق مختلــف شــهر کابــل خبــر دادهانــد.
تاکنــون از تلفــات احتمالــی ایــن رویــداد
گزارشــی در دســت نیســت.
شــاهدان عینــی مــی گوینــد کــه یــک راکــت
در منطقــه «پــل باعمومــی» مرکــز شــهر
کابــل و نزدیــک وزارت اطالعــات و فرهنــگ
افغانســتان اصابــت کــرده و هچنیــن از اصابــت
راکــت بــه منطقــه خیرخانــه در شــمال شــهر
کابــل نیــز گــزارش شــده اســت.
مقامــات وزارت کشــور افغانســتان نیــز حمــات
راکتــی بــه شــهر کابــل را تائیــد کردهانــد امــا
از تلفــات و خســارات آن اطالعــی نــداده اســت.

دلیل درگیری فکری و دیاباته مشخص شد

در اواخــر دیــدار اســتقالل و فــوالد خوزســتان محمــد دانشــگر بــه دلیــل اصابــت تابلوهــای
تبلیغاتــی بــه ســاق پایــش دچــار مشــکل و از همــان ســمت بــا برانــکارد راهــی رختکــن تیــم
اســتقالل شــد .در ایــن بیــن آبــی پوشــان حــدود  10دقیقــه  10نفــره بــازی کردنــد و بــه خاطــر
ایــن اتفــاق بعــد از پایــان بــازی انتقــادات فراوانــی بــه کادر فنــی تیــم اســتقالل وارد شــد.
اینکــه چــرا ســرمربی اســتقالل در آن دقایقــی تعویــض نکــرد یــک ســوال اســت امــا ظاهــرا
اتفاقــات عجیــب باعــث ناراحتــی محمــود فکــری از دیاباتــه شــده اســت .از آنجــا کــه بعــد از
مصدومیــت دانشــگر قــرار بــود تعویــض دیگــری انجــام شــود ســرمربی اســتقالل دیاباتــه را بــه
کنــار زمیــن فــرا خوانــد تــا او را بــه زمیــن بفرســتد ،مهاجــم اســتقالل هــم کنــار خــط آمــد و
تابلــوی تعویــض هــم بــاال رفــت امــا در همــان لحظــه فرشــید اســماعیلی بــه کادر فنــی اعــام
کــرد زانویــش درد دارد و نمــی توانــد بــه بــازی ادامــه بدهــد.
بــا ایــن اتفــاق کادر فنــی اســتقالل بــرای حضــور دیاباتــه در زمیــن دســت نگــه داشــت تــا
شــرایط را بــرای جایگزینــی اســماعیلی بررســی کنــد ،بعــد از ایــن اتفــاق فکــری بالفاصلــه
خواســتار حضــور دیاباتــه در زمیــن شــد امــا مهاجــم اســتقالل بــرای تعویــض کفــش هــای خــود
راهــی رختکــن شــده بــود! شــیخ کــه بــا حضــور کنــار خــط متوجــه شــده بــود نمــی توانــد بــا آن
اســتوک هــا بــازی کنــد بــه رختکــن رفــت و کفشــهایش را عــوض کرد امــا ســرمربی اســتقالل از
ایــن اتفــاق بــه شــدت عصبانــی
شــد .تصاویــر منتشــر شــده
روی جلــد یکــی از روزنامــه
هــای ورزشــی از فکــری و
دیاباتــه نشــان دهنــده ناراحتــی
شــدید ســرمربی از مهاجــم
اســتقالل اســت.
فکــری بعــد از چنــد دقیقــه کــه
دیاباتــه از رختکــن برگشــته بود
بــا عصبانیــت بــر ســر وی فریاد
زد کــه در ایــن دقایــق کجــا
بــوده کــه مهاجــم اســتقالل
اعــام کــرد بــه رختکــن رفتــه
بــود تــا کفشــهایش را عــوض
کنــد!

