فوری؛ ابتالی سوارز به کرونا و غیبت برابر بارسا
لوئیس سوارز ،ستاره اروگوئهای اتلتیکو مادرید به کرونا مبتال شده است .ویروس کرونا به یک دردسر بزرگ برای دنیا تبدیل شده و دنیای ورزش و به
خصوص فوتبال را هم تحت تاثیر خود قرار داده است چرا که روزانه اخبار زیادی در رابطه با ابتالی اهالی این رشته پرطرفدار به این ویروس منتشر می شود.
اما دقایقی پیش به شکل رسمی مشخص شد که لوئیس سوارز ستاره اتلتیکو مادرید که هم اکنون در اردوی تیم ملی اروگوئه به سر میبرد به کرونا مبتال
شده است و به این ترتیب باید دوران قرنطینه را پشت سر بگذارد؛ موضوعی که دقایقی پیش فدراسیون فوتبال اروگوئه آن را به شکل رسمی اعالم کرد.

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

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399ثبت نایین

بــه موجــب مــاده  7و  12قانــون ثبــت اســناد و امــاک و مــاده  59اصالحــی آییــن نامــه مربــوط بــه امالکــی کــه در ســه ماهــه دوم ســال  1399تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده و مربــوط
بــه بخشــهای  1و  2و 3و 4ناییــن مــی باشــد بدیــن شــرح اعــام مــی گــردد.

بخش یک حوزه ثبت نایین

 400اصلی موقوفه حسینیه نوگاباد بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  133/55مترمربع واقع در نایین
 877اصلی مسجد سکان بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین ششدانگ یکباب مسجد سکان بمساحت  160مترمربع واقع در نایین
بخش دو حوزه ثبت نایین
 339اصلــی محمدحســین و علــی اصغــر هریــک باقــری نــژاد نائینــی فرزنــدان رضــا ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکــدرب بــاغ بمســاحت ششــدانگ  1076/53متــر مربــع واقــع در کشــتزار
جزیســر (هریــک نســبت بــه یکدانــگ و نیم)
 1492اصلــی عالــم فالحتــی نائینــی فرزنــد یوســف  14ســهم و دو پنجــم از یــک ســهم مشــاع از  72ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ششــدانگ  2731/25مترمربــع
واقــع در کشــتزار ورزجــان موســوم بــه خواجــه ای
 1605اصلــی موقوفــه حمــام و حســینیه پنجاهــه بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بســماحت 1047/20مترمربــع واقــع در
کشــتزار ورزجــان موســوم بــه مندگــی
 1757اصلــی آب انبــار مالحســن بیــگ بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب آب انبــار بمســاحت  116متــر مربــع واقــع در کشــتزار
ورزجان
 1771اصلــی مرتضــی ادیــب فرزنــد بمانعلــی  32ســهم مشــاع از  72ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ششــدانگ  1391/60مترمربــع واقــع در کشــتزار ورزجــان بــه
موضــع جــوی بــادام
 1911اصلــی عالــم فالحتــی نائینــی فرزنــد یوســف  14ســهم و دو پنجــم از یــک ســهم مشــاع از  72ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ششــدانگ 1446/55مترمربــع
واقــع در کشــتزار ورزجــان موســوم ســرخچو
 1985اصلــی موقوفــه فاطمــه بنــت محمــد بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1595مترمربــع واقــع در کشــتزار
ورزجــان موســوم بــه تحــت انبــار
 2072اصلــی موقوفــه مالرضــا ولــد مالحســین معــرف بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  882/80مترمربــع واقــع
در کشــتزار ورزجــان موســوم بــه خلــف آســیاب
 2127اصلــی موقوفــه حســین ولــد حــاج حســن بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1170مترمربــع واقع در کشــتزار
ورزجــان موســوم بــه خلف اســتخر
 3321اصلــی موقوفــه صاحبــه کربالیــی محمدیــه بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1050/65مترمربــع واقــع در
کشــتزار محمــدی موســوم بــه جوبچوئیــه
3365اصلی محمد محرابیان محمدی فرزند حسینعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت  1072/50متر مربع واقع در کشتزار محمدیه موسوم به جوبچوئیه
 3791اصلــی موقوفــه خدیجــه بنــت محمــد بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  724/20مترمربــع واقــع در کشــتزار
حنفــش بــه دادگون
 4030اصلــی موقوفــه حــاج حســن بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1063/75مترمربــع واقــع در کشــتزار حنفش
موســوم بــه دره
 4417اصلــی موقوفــه آقــا حســنعلی ابــن اســدا ...بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بســماحت  525/50مترمربــع واقــع در
کشــتزار حنفــش موســوم بــه ســبه
 4424اصلــی موقوفــه حســینیه عاشــورگاه محمدیــه بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1687/80متــر مربــع واقــع
در کشــتزار حنفــش موســوم بــه ســبه
 4435اصلی غالمرضا سلطانی محمدی فرزند قطب الدین ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  638متر مربع واقع در محمدیه
 4635اصلی محمد محرابیان محمدی فرزند حسینعلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت  1072/50متر مربع واقع در کشتزار حنفش به موضع اشجاره
 5298اصلی حسین میری مزرعه شاهی فرزند رضا ششدانگ یک درب خانه بمساحت  318/30متر مربع واقع در مزرعه امام
یک فرعی از  5317اصلی محمد طالبی مزرعه شاهی فرزند علی اکبر ششدانگ یک درب خانه و بهاربند متصل به آن بمساحت  1038/15مترمربع واقع در مزرعه امام
 5969اصلــی موقوفــه محمدعلــی ابــن محمدحســین حیــدر بافرانــی بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یکــدرب خانــه بمســاحت
ششــدانگ  255متــر مربــع واقــع در بافــران
یــک فرعــی از 5970اصلــی موقوفــه رضــا فــروزان بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  73/25متــر مربــع واقــع در
بافــران
6160و 6161اصلی موقوفه مسجد هفت تن بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین ششدانگ یکباب خانه بمساحت  254/50متر مربع واقع در بافران
 6273اصلــی قدمــگاه حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا (ع) بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ عرصــه و اعیــان ســاختمان قدمــگاه بمســاحت 1838/30
متــر مربــع واقــع در بافــران
 6282اصلی موقوفه عباسقلی خلف احمد بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در بافران
 6324و  6326اصلی مسجد بابا شیخ علی بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین ششدانگ یکباب مسجد بمساحت  207/85متر مربع واقع در بافران
 11765و 11766اصلی سعید بافرونی فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه و زمین متصل بهم بمساحت  228/50متر مربع واقع در روستای هندچوب
16970و16971و16972و 16981اصلی سعید وزیری سرشک فرزند قربانعلی ششدانگ یکباب خانه بمساحت  904مترمربع واقع در روستای سرشک
یک فرعی از  17514اصلی عباس حعفری عفیفی آباد فرزند علی ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  96/27مترمربع واقع در روستای قلی آباد
ســه فرعــی از  20724اصلــی ســید محمدعلــی موســی کاظمــی محمــدی فرزنــد ســیدمحمد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  550متــر مربــع واقــع در کشــتزارمحمدی
موســوم بــه طاهــری

 20816اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

 4فرعــی موقوفــه اســتاد حســین خلــف اســتاد حســن بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  560مترمربــع واقــع در
کشــتزار حنفــش موســوم بــه دادگــون
 41فرعی محمود عرب بافرانی فرزند جواد ششدانگ یکباب خانه بمساحت  203/30متر مربع واقع در بافران
 277فرعی ماشااله حسین زاده مزرعه شاهی فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  209/45مترمربع واقع در روستای مزرعه امام
 283فرعــی ســید محمدعلــی موســی کاظمــی محمــدی فرزنــد ســیدمحمد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  273/60متــر مربــع واقــع در کشــتزارمحمدی موســوم بــه
جوبچوئیــه
 482فرعی احمد خنجری هندچوب فرزند حسین ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  783مترمربع واقع در روستای هندچوب
 774فرعــی محمدرضــا پــور بافرانــی فرزنــد محمدحســن و زهــره عــرب بافرانــی فرزنــد محمدحســین ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت  176/75مترمربــع واقــع در
بافران(نســبت هریــک ســه دانــگ مشــاع)

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
به موجب ماده  11قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  59اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال  1399تقاضای
ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به
بخش یک حوزه ثبتی قمصر به شرح ذیل آگهی می نماید :
 شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند :
شماره های فرعی از پالک 25اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
 - 1807آقای اکبر شاه فضلی قمصری فرزند علی  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  226.70مترمربع .
 - 1809آقای اکبر شاه فضلی قمصری فرزند علی  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  393.30مترمربع .
 - 1810آقای رضا واشهری قمصری فرزند علی اصغر  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  276مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
 - 508آقای سیداحسان جانثار قمصری فرزند سیدجواد  -سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه زمین به مساحت  3928مترمربع .
 - 667آقای امیر ناصری زاده قمصری فرزند سیدحسن  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  496.60مترمربع .
 2467فرعی از  - 1023خانم زهرا خواجه زاده فرزند عطااله  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  760مترمربع .
 - 2471آقای ناصر دانش کاشانی فرزند احمد  -ششدانگ یکبابخانه به مساحت  1029.50مترمربع .
 2486فرعی از  - 312خانم صدیقه ناصری زاده قمصری فرزند سیدجواد  -ششدانگ یکبابخانه به مساحت  202.85مترمربع .
 2487فرعی از  - 1023آقای سیدعلی نوابی قمصری فرزند سیدفخرالدین  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  599مترمربع .
 2490فرعی از  - 16آقای محمدعلی خوش خوان قمصری فرزند قاسمعلی  -ششدانگ یکباب انبار طویله به مساحت  56.40مترمربع .
 2491فرعی از  - 274آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 149.50
مترمربع.
 2492فرعی از  - 274آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 147.10
مترمربع.
 2493فرعی از  - 274آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 191.60
مترمربع.
 - 2494خانم زهرا خاکپور فرزند ماشااله  -ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  32.65مترمربع .
 - 2495خانم زهرا خاکپور فرزند ماشااله  -ششدانگ یکبابخانه به مساحت 585.20مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 49اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
 - 52آقای علی خالقی قمصری فرزند حسین  -ششدانگ قطعه زمین مشجر به مساحت  1177.24مترمربع .
 - 1780آقای سیدرضا میرحسینی فرزند سیدمحمود  -ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور به باغ درازه واقع در جزاوند .
 - 3155آقای علی عابدین زاده ساری فرزند عباس  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  224مترمربع .
 - 3156خانم زینب نمکی بیدگلی فرزند محمدرضا  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  218مترمربع .
 - 3157آقای امیرعباس اسفندیاری ارمکی فرزند حسن  -ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  321.50مترمربع .
 - 3159آقای حمید زارعی نیا فرزند عبدالکریم  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  258.60مترمربع .
 - 3160آقای بهرام کدخدا قمصری فرزند اصغر  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  252.40مترمربع .
 - 3169آقای حسن ارشادفر فرزند علی آقا  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  389.70مترمربع .
 - 3170آقای سیاوش محمود صالحی فرزند عباس قلی  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  251.75مترمربع .
 - 3171خانم فاطمه خانم شترگردان قمصری فرزند سیدحسین  -ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت  9.80مترمربع .
 - 3172آقای اکبر شاه فضلی قمصری فرزند علی  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  272.60مترمربع .
شماره های فرعی از پالک  83اصلی واقع در قزاآن بخش یک حوزه ثبتی قمصر
 - 1356خانم طاهره یزدنیان کاشانی فرزند عباس  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  422.20مترمربع .
 - 1357آقای حجت اله فروزش راد فرزند رضا  -ششدانگ قطعه زمین به مساحت  422.40مترمربع .
به موجب ماده  16قانون ثبت اسناد و امالک  ،چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90
روز از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترضی ثبت  ،معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح
قضایی  ،گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف
دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید  .اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای
مدت مرقوم واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده  16و تبصره ماده  17قانون ثبت رفتار خواهد شد  .ضمنا طبق ماده  56آیین
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به
حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده  20قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد
شد .این آگهی در دو نوبت و به فاصله  30روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/08/01:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01:
شناسه اگهی 1026079 :

 940فرعی غالمرضا پوربافرانی فرزند رضا و راضیه پوربافرانی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه بمساحت  200/30مترمربع واقع در بافران( هریک نسبت به سه دانگ مشاع)
 1166فرعی نبی اله پوربافرانی فرزند رضا ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  201مترمربع واقع در بافران
 1167فرعی سعید پوربافرانی فرزند مهدی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  200مترمربع واقع در بافران
 1169فرعی معصومه خنجری فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه بمساحت  484/75مترمربع واقع در روستای هندچوب
 1170فرعی حسن جزنابادی فرزند یوسف ششدانگ یکباب خانه بمساحت  161/35مترمربع واقع در روستای جزن آباد
 1172فرعی زهرا محتشم نیا فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  195/52مترمربع واقع در روستای هماباد علیاء
 1175فرعــی ســید محمدعلــی موســی کاظمــی محمــدی فرزنــد ســیدمحمد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  573/75متــر مربــع واقــع در کشــتزارمحمدی موســوم
بــه طاهــری
 1177فرعی علیرضا پوربافرانی فرزند قدمعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  501/47مترمربع واقع در مزرعه چیت بافران موسوم به شهریاری
 1178فرعی محمود کریمی مزرعه شاهی فرزند حسین علی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  235/85مترمربع واقع در روستای مزرعه امام
 1179فرعی کوکب کریمی مزرعه شاه فرزند صفرعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  239/25مترمربع واقع در روستای مزرعه امام
 1182فرعی ماشااله حسین زاده مزرعه شاهی فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  212/35مترمربع واقع در روستای مزرعه امام
 1184فرعــی موقوفــه مســجد منصــوران بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت  1430/50مترمربــع واقــع در کشــتزار
محمدیــه موســوم بــه گنبد پشــته

بخش سه حوزه ثبت نایین

 226فرعی از  3988اصلی صغری عسگری گجدی فرزند یوسف ششدانگ یکباب خانه بمساحت  438/10مترمربع واقع در روستای سلطان نصیر
 231فرعی از  3988اصلی یوسف دهقان نصیری فرزند حبیب اله ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  277/95مترمربع واقع در روستای سلطان نصیر
 234فرعی از  3988اصلی مریم عسگری کجدی فرزند رضا ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  270/15مترمربع واقع در روستای سلطان نصیر
 25فرعی و  26فرعی از  4094اصلی مصطفی امامی ارندی فرزند محمود ششدانگ یکدرب خانه و باغچه متصل بهم بمساحت  515/25مترمربع واقع در روستای آرند
 377فرعی از  4131اصلی حیدر کریمی تودشکی فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب خانه بمساحت  368/15مترمربع واقع در روستای بالن
 143فرعــی از  4183اصلــی مســجد حضــرت بقیــه ا ...روســتای جــال آبــاد بنمایندگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ناییــن ششــدانگ یکبــاب مســجد بمســاحت 327/60
مترمربــع واقــع در روســتای جــال آبــاد
 286فرعی از  4545اصلی رمضان نوشین راد فرزند مرادعلی ششدانگ سه درب اطاق متصل بهم بمساحت  65مترمربع واقع در روستای کوشکوئیه
 287فرعی از  4545اصلی زهرا قاسمی سپرو فرزند فضل اله ششدانگ یکباب خانه بمساحت  215/35مترمربع واقع در روستای سپرو
بخش چهار حوزه ثبت نایین
 40اصلی محمدعلی مشیر مقدم فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت ششدانگ  275مترمربع واقع در انارک
 134اصلــی مهــدی و بهــرام هریــک طریقتــی فــر و بتــول و زهــرا و مهیــن هریــک طریقتــی عبدالکافــی فرزنــدان محمدجعفــر ششــدانگ یکــدرب خانــه بمســاحت  355/19متــر مربــع
واقــع در انــارک( ســهم مهــدی  26ســهم و دو یازدهــم و ســهم بهــرام  13ســهم و یــک یازدهــم و ســهم بتــول نــوزده ســهم و هفــت یازدهــم و ســهم زهــرا و مهیــن هریــک شــش ســهم
و شــش یازدهــم مشــاع)
 241اصلی غالمحسین رشیدی احمداباد فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه بمساحت  65/80مترمربع واقع در انارک
419و 420اصلی رمضانعلی شفیعی فرزند حسن ششدانگ یکدرب خانه بمساحت  90/60مترمربع واقع در انارک
 729اصلی محسن رشیدی احمداباد فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه بمساحت  46/60مترمربع واقع در انارک
 935اصلی گلی عرب لطف اباد فرزند کرمعلی ششدانگ یکباب خانه بمساحت  36/90مترمربع واقع در انارک
1293و 1294اصلــی مرتضــی و غالمرضــا و محمدرضــا و محمدحســین و آفــاق و آذردخــت و ایــران و مریــم و زهــراء و معصومــه همگــی صــادق نــژاد نائینــی فرزنــدان ناصرقلــی ششــدانگ
یکــدرب بــاغ بمســاحت  612/80مترمربــع واقــع در انــارک (ســهم مرتضــی و غالمرضــا و محمدرضــا و محمدحســین هریــک ده ســهم و دو هفتــم و ســهم آفــاق و آذردخــت و ایــران و
مریــم و زهــراء و معصومــه هریــک  5ســهم و یــک هفتــم )
 175فرعی از  1421اصلی امیر غالمی فرزند ولی اهلل ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی بمساحت  93/10متر مربع واقع در روستای اسماعیالن انارک
 176فرعی از  1421اصلی عصمت ضیایی فرزند حسن ششدانگ یکدرب اطاق بمساحت  18مترمربع واقع در روستای اسماعیالن انارک
 981فرعی از  1563اصلی رجبعلی اشرف فرزند مظفر ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 150/20مترمربع واقع در روستای چوپانان
ردیف ب)
امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولیکن بواسطه اشتباه  ،اشتباه موثری در انتشار آنها رخ داده و مجددا آگهی می شود:

بخش دو حوزه ثبت نایین

 775اصلــی محمدعلــی فروتــن فرزنــد علــی اکبــر دو ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن واقــع در کشــتزار جزیســر کــه در آگهــی نوبتــی قبلــی مقــدار مالکیــت
اشــتباها دو دانــگ و یــک پنجــم دانــگ از ششــدانگ آگهــی گردیــده
 2046اصلــی محمــد حســن بنیــادی نائینــی فرزنــد مرحــوم علــی اکبــر ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع در کشــتزار ورزجــان کــه در اگهــی نوبتــی قبلــی شــماره پــاک اشــتباها
 2946اصلــی قیــد گردیــده اســت
 2250اصلــی علــی محمــد امینــی نائینــی فرزنــد مرحــوم محمدرضــا دو ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ زمیــن و خــاک انــداز واقــع در ورزجــان کــه در آگهــی نوبتــی قبلــی نــام
فامیلــی اشــتباها آمینــی و محــل وقــوع ملــک اشــتباها ورزخــان قیــد گردیــده اســت.
بــه موجــب مــاده  16قانــون ثبــت امــاک چنانچــه کســی بــه امــاک منــدرج در ایــن آگهــی واخواهــی داشــته باشــد بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت  99/8/1ظــرف مــدت  90روز
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و طبــق تبصــره  2مــاده واحــد قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت  ،معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخــش تســلیم اعتــراض
بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد  .در صورتــی کــه قبــل از انتشــار آگهــی دعوایی
اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه مشــعر بــر جریــان دعــوی ظــرف مــدت مرقــوم تســلیم نمایــد اعتراضــات یــا گواهــی طــرح دعــوی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مرقــوم
واصــل شــود ،مطابــق قســمت اخیــر مــاده  16و تبصــره مــاده  17قانــون ثبــت رفتــار خواهــد شــد ضمنــا طبــق مــاده  56آییــن نامــه قانــون ثبــت حقوقــی ارتفاقــی در موقــع تعییــن
حــدود در صــورت مجلــس قیــد و واخواهــی صاحبــان امــاک و مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده  20قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت
پذیرفتــه خواهــد شــد.

 99تاریخ انتشار نوبت دوم 99//9/1:
99
تاریخ انتشار نوبت اول 99//8/1:
رئیس ثبت نایین  :اباذر مهیمن

خطرجدیبرایپرسپولیس
قبلازفینالآسیا

اعضــای تیــم پرســپولیس بایــد تــا روز فینال آســیا تمام دســتورالعملهای بهداشــتی
را رعایــت کننــد .حضــور چهــار بازیکــن ملیپــوش کــرهای در تیــم اولســان هیونـدای
کــره جنوبــی نگرانیهایــی را در خصــوص حضور این تیم در مســابقات لیــگ قهرمانان
آســیا (منطقــه شــرق) ایجاد کــرده اســت؛ از این جهــت که تعـدادی بازیکــن در اردوی
اخیــر تیــم ملــی کــره جنوبــی در اتریــش بــه کرونــا مبتــا شــدهاند ...امــا ایــن نگرانی
در قطــر چگونــه برطرف شــده اســت؟
کیــم دو هــون ،ســرمربی اولســان هیونـدای در خصوص حضــور چهــار بازیکن تیمش
در اردوی تیــم ملــی کــره جنوبــی در اتریــش مــورد سـوال قـرار گرفــت کــه یکــی از
آنهایــی کــه تســتش مثبــت شــده ،دروازهبــان تیــم اولســان بوده اســت.
در ایــن بیــن چینیهــا بیشــتر از همــه نگـران تقابــل با نماینــده کره جنوبی هســتند
چراکــه ممکــن اســت تقابــل بازیکنــان هــر کـدام از تیمهــا ،کارکنــان  AFCو ،LOC
داوران و  ...آلودگــی را میــان دیگــر افـراد انتشــار دهد ،اما پاســخ ســرمربی تیم اولســان،
میتوانــد ایــن نگرانــی را برطــرف کنــد .ســرمربی اولســان در این خصوص توضیــح داد:
«دروازهبــان مــا کــه در اردوی تیــم ملی تســت کرونای او مثبــت شــده ،در اتریش مانده
و هرگونــه خــروج او از اتریــش و ورود احتمالـیاش بــه قطر ،بســتگی بــه قوانین اتریش
و قطــر خواهــد داشــت .تســت کرونــای ســه بازیکــن ملیپــوش دیگــر مــا منفــی بوده
و از اتریــش بــه قطــر رســیدهاند ،امــا این ســه بازیکــن طبق قوانیــن قطــر ،در قرنطینه
هســتند و آنهــا کامــا به قوانین احتـرام گذاشــته و از آن پیروی میکنند».ســه بازیکن
ملــی پــوش اولســان مشــابه پروتکلهــای بســیاری از کشــورها ،بــا وجود تســت منفی
و بــه دلیــل بازگشــت از محیطــی آلــوده بــه ویــروس (اردوی تیــم ملــی کــره جنوبــی
در اتریــش) بایــد در قرنطینــه  ۱۴روزه بماننــد چــون ایــن مــدت میتوانــد دوره پنهان
ویــروس باشــد و بایــد آن را بگذراننــد و ایــن موضــوع ،شــامل قوانیــن اســتثنایی لیــگ
قهرمانــان آســیا جهــت خــروج از قرنطینــه پــس از تســت منفــی نمیشــود .این ســه
بازیکــن اولســان در طــول مــدت قرنطینــه  ۱۴روزهی خود فقــط در اتاقهــای جداگانه
خــود در هتــل حضــور دارنــد و هیــچ ارتباطــی بــا هــم تیمیهــای خــود و دیگــر افراد
نخواهنــد داشــت.طبق ایــن پروتــکل ،چهارشــنبه ،دوم دســامبر( ۱۲آذر) قرنطینــه این
ســه بازیکــن بــه پایــان میرســد و در صورت صعــود اولســان از گــروه ،این ســه بازیکن
از ســوم دســامبر میتواننــد بــا تیــم خود تمرینــات را آغــاز کنند تــا در بــازی احتمالی
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی در روز  ۶دســامبر( ۱۶آذر) در لیســت بازی قـرار بگیرند بر
ایــن اســاس ،همیــن شـرایط و نگرانــی میتوانــد برای پرســپولیس هــم وجود داشــته
باشــد .اگــر تــا قبــل از ورود بــه قطــر بـرای فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا در تاریــخ ۱۹
دســامبر ( ۲۹آذرمــاه) یکــی از اعضــای تیــم پرســپولیس در مســابقات لیــگ داخلی یا
فضــای تمرینــات خــود ،بــه ویــروس کرونــا آلــوده شــود ،میتوانــد شـرایط قرنطینهای
را بـرای ورود بــه دوحــه ،بـرای تمــام تیــم ســخت کنــد؛ دقیقا مشــابه اتفاقی کــه برای
بازیکنــان ملیپــوش اولســان هیونـدای افتــاده و بــا وجود تســت منفــی آنها ،بــه دلیل
حضــور در اردوی تیــم ملــی ،ایــن ســه ملیپــوش در بــدو ورود بــه قطــر ،بــه قرنطینــه
 ۱۴روزه در اتــاق شــخصی خــود در هتــل تیــم منتقــل شــدهاند.

شناسه آگهی1022938:

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
بموجــب دســتور مــاده  11و  12قانــون ثبــت اســناد و امــاک و مــاده  59اصالحــی آییــن نامــه
قانــون مذکــور امالکــی کــه در ســه ماهــه اول ســال جــاری تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده
انــد و نیــز امالکــی کــه آگهــی هــای نوبتــی قبلــی آنهــا از قلــم افتــاده و هــم چنیــن امالکــی کــه
بموجــب آرا هیــات نظــارت بایســتی تجدیــد آگهــی شــوند و نیــز امالکــی کــه بموجــب مــاده 13
قانــون و مــاده  13آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی بایســتی آگهــی شــوند مربــوط بــه بخــش  9حــوزه ثبتــی بــادرود بــه شــرح بنــد
الــف بشــرح ذیــل مــی باشــد
امالکی که در سه ماهه اول سال جاری تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده اند و امالکی که
از آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده بدین شرح می باشد
-1از شماره  -159اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل آن :
 -1025آقــای رضــا گــودرزی بــادی فرزنــد محمــد شــش دانــگ قطعــه زمیــن مزروعی بمســاحت
 7232/90مترمربع
 -4892آقــای رضــا محمــودزاده فرزنــد ابولفضــل تمامــی  69375ســهم مشــاع از  190148ســهم
شــش دانــگ قطعــه زمیــن مزروعــی محصــور بمســاحت  1901/48مترمربع
لــذا بموجــب مــاده  16قانــون ثبــت اســناد و امــاک چنانچــه کســی نســبت بــه امــاک منــدرج در
ایــن آگهــی واخواهــی و اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی نوبتــی بشــرح ردیــف
الــف ظــرف مــدت  90روز دادخواســت واخواهــی خــود را تســلیم ایــن اداره نمــوده و رســید اخــذ
نماینــد تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال گــردد و در صورتــی کــه قبــل از انتشــار آگهــی دعوائــی اقامــه
شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهــی در مــدت مرقــوم تســلیم ایــن اداره نماینــد و اعتراضاتــی
کــه بعــد از انقضــا مــدت مرقــوم واصــل شــود بالاثــر خواهــد بــود و مطابــق قســمت اخیــر مــاده 16
و تبصــره مــاده  17آییــن نامــه قانــون ثبــت رفتــار خواهــد شــد ضمنــا طبــق مــاده  56آییــن نامــه
قانــون ثبــت نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیدحــدود و در صــورت مجلــس تحدیــد قید و
واخواهــی صاحبــان امــاک و مجاوریــن نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده  20قانــون پذیرفته
خواهــد شــد ایــن آگهــی در ردیــف الــف در  2نوبــت و بــه فاصلــه  30روز در روز نامــه مربوطــه درج
و منتشــر میگــردد تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1399/08/01:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1399/09/01:

رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود سید مجتبی موسی کاظمی محمدی

در بارسلونا همه چیز

شناسه اگهی 1021535 :

پائولــو فوتــره ،بازیکــن ســابق اتلتیکومادریــد
مدعــی شــد در بارســلونا همــه چیــز متمرکز
روی نــام لیونــل مســی اســت.
بعــد از گذشــت حــدود یــک ســال از انتقــال
آنتــوان گریزمــان بــه بارســلونا ،او هنــوز قادر
بــه تکــرار درخشــش گذشــته خــود در اتلتیکومادریــد نبــوده و بســیاری معتقدنــد او تحــت
تاثیــر نــام لیونــل مســی در نوکمــپ قــرار دارد .پائولــو فوتــره نیــز ایــن فرضبــه را تاییــد کرده
و مدعــی شــد هــر موفقیتــی در بارســلونا تنهــا بــه نــام یــک
نفــر رقــم مــی خــورد .پائولــو فوتــره بــه رادیــو کاتالونیــا گفــت:
«مــن ایــن تصمیــم گریزمــان را درک مــی کنــم ،زیــرا او مــی
خواســت لیــگ قهرمانــان را در لبــاس بارســلونا فتــح کنــد.
مــن فکــر مــی کنــم گریزمــان بــرای کســب پیــروزی
خیلــی بیشــتر اتلتیکومادریــد را تــرک کــرد و حتمــا
تصــور مــی کــرد احتمــال رخ دادن
ایــن اتفــاق در بارســلونا بیشــتر اســت .امــا همــه
ما می دانیم که
در بارســا ابتــدا همــه چیــز معطــوف بــه لیونــل
مســی اســت .پــس از او نیــز بازیکنانــی چــون
لوئیــس ســوارز و جــرارد پیکــه اهمیت داشــته
و گریزمــان فصــل گذشــته بازیکــن چهــارم یــا
پنجــم تیمــش بــود.

معطوفبهمسیاست

