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نشست بحران سناتورهای دموکرات
برای بررسی علت افت محبوبیت بایدن

ایســنا :دموکراتهای ســنای آمریــکا درگیــر نگرانی
فزایندهای شــدهاند ،مبنی بر این که افول محبوبیت جو بایدن
در نظرسنجیها احتماال کنترل حزب آنها در کنگره این کشور
را در انتخابات میاندوره آتی با تهدید روبرو سازد .چند کرسی
ســنای آمریکا قرار اســت بعد از ماهها درگیــری درون حزبی
دموکراتها در معرض رقابت قرار بگیرنــد .چند روز پیش یک
نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک نرخ محبوبیت تنها  ۳۶درصد
را برای جو بایدن ،رئیس جمهــوری دموکرات آمریکا رقم زده و
تبدیل به جدیدترین آمار در مســیر نزولی محبوبیت این رهبر
کاخ سفید شــد .اخیرا دموکراتها در رقابت بر سر فرمانداری
ایالت ویرجینیا باختند اما توانســتند ایالت نیوجرسی را حفظ
کنند و در هفتههای اخیر نیز به ویژه با امضای یک الیحه قانونی
دوحزبی مربوط به زیرساخت توسط جو بایدن سرانجام شروع به
کسب دستاوردهای سیاســی عمده کردند .با این پیش زمینه،
چند روز پیش دموکراتهای سنای آمریکا برای رایزنی به سراغ
مشاوران و شرکتهای نظرسنجی رفتند و هدفشان تالش برای
ارزیابی وضعیت بود .یکــی از این دموکراتهــا آنیتا دان ،یک
مشاور ارشد سابق جو بایدن در کاخ ســفید است .دموکراتها
امید دارند که وضعیــت محبوبیت بایدن حاال کــه آنها نهایتا
قوانین قابل عرضه بــا تصویب الیحه زیرســاخت را در اختیار
دارند ،خود بخود درست شود.

شاباک مدعی دستگیری  50نیروی
عملیاتی حماس در کرانه باختری شد

فارس :سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
(شاباک) مدعی شد که که با هماهنگی ارتش و نیروهای پلیس
اشغالگر ،هستههای متعلق به جنبش حماس در کرانه باختری
را که اعضای آن بالغ بر  ۵۰نفر بودند ،دستگیر کرده است و این
افراد برای بمبگذاری در داخل اراضی اشغالی ،برنامه داشتند.
به نوشــته وبگاه «عرب  ،»۴۸این ادعای شاباک همزمان با سفر
روز دوشــنبه «اســحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی
به انگلیس بــرای تروریســت اعالم کردن جنبــش حماس از
ســوی لندن و تنها یک روز پس از عملیات استشــهادی موفق
«فادی ابوشــخیدم» در «باب السلســله» یکی از ورودیهای
مســجداالقصی در بخش قدیمی قدس و کشته و زخمی شدن
پنج صهیونیست ،طرح شد .شاباک طی بیانیهای ،مدعی کشف
و شناسایی زیرساخت بزرگ تروریســتی وابسته به حماس در
کرانه باختری به رهبری صالح العاروری شــد و ادعا کرد که این
گروه قصد انجام عملیات انفجاری در داخل اســرائیل را داشته
است .در این بیانیه ادعا شده اســت« :مسئوالن فرآیند جذب و
تامین مالی بــرای این هدف« ،صالح العــاروری» معاون رئیس
جنبش حماس و «زکریــا نجیب» از قدس و یکــی از عامالن
دستگیری ســرباز «نهشون واکســمن» هســتند .به همین
منظور نیروهای عملیاتی حمــاس از الخلیل ،جنین و رام اهلل به
کار گرفته شــدند .یکی از فعاالن اصلی و مرکزی تشــکیل این
هستهها« ،حجازی القواســمی» اهل الخلیل است که پیش از
این چندین بار دستگیر شده بود».

آمریکا  ۵۰میلیون بشکه نفت خام ذخیره
خود را به بازار عرضه میکند

ایرنا :کاخ سفید روز ســه شــنبه اعالم کرد که جو بایدن
رئیس جمهوری آمریکا دســتور آزادســازی  ۵۰میلیون بشکه
نفت خام از ذخایر راهبردی این کشــور را برای جلوگیری از باال
رفتن بیشــتر بهای نفت ،صادر کرده اســت .کاخ سفید در این
بیانیه افزود که این تصمیم با هماهنگی کشورهای چین ،هند،
ژاپن ،انگلیس و کره جنوبی گرفته شده است .کاخ سفید افزود
که بایدن در صورت لزوم برای اقدامــات دیگری به منظور مهار
بهای جهانی نفت خام ،آمادگی دارد .دولت هند نیز آزادســازی
پنج میلیون بشــکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود را اعالن
کرد .خبرگزاری رویترز پیش تر از یــک مقام آگاه دولت آمریکا
گزارش داد که انتظار می رود این کشور امروز در راستای طرحی
مشترک با مصرفکنندگان اصلی انرژی به منظور کاهش بهای
انرژی ،برداشت از ذخایر نفتی اســتراتژیک و اضطراری خود را
اعالم کند .پیش از این اوپک (ســازمان کشورهای صادرکننده
نفت) و متحدانش درخواستهای مکرر واشنگتن و چند کشور
مصرف کننده برای اقدام سریعتر در راستای هماهنگ شدن با
افزایش تقاضا در بازارها را نپذیرفت ه بودند.

ایلنا« :ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که بازگشــت متقابل به تعهدات برجامی در
راســتای منافع تمامی کشورهای عضو این توافق اســت .وی در پاسخ به پرسشــی درباره اقدامهای واشنگتن
برای بازگشت به برجام ،گفت که ما برای بازگشــت به میز مذاکره گامهای یکجانبه برنخواهیم داشت .پرایس
در خصوص مواضع مقامهای صهیونیست در آستانه از سرگیری مذاکرات برجامی وین ،گفت که به طور پیوسته
با همکاران اسرائیلی خود در تماس بودهایم .وی با اشاره به سفر اخیر «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران به سرزمینهای اشغالی ،گفت که وی مذاکرات ســازندهای با مقامهای صهیونیست داشته است .پرایس
افزود که پیش از این نیز ،قبل و بعد هر دور مذاکرات به صورت مداوم با همکاران اسرائیلی خود در تماس بودهایم
و هدف مشترک ما ،ممانعت از دستیابی ایران به سالح هستهای است.

ایلنا :سخنگوی کرملینگفت که رئیسجمهوری بالروس
چیزی برای گفتن با رهبر مخالفان در تبعید این کشــور ندارد.
ســخنگوی کرملینگفت که رئیسجمهوری بالروس چیزی
برای گفتن با رهبر مخالفان در تبعید این کشور ندارد و این حق
را دارد که تصمیم بگیرد با چه کسی گفتوگو کند و با چه کسی
نکند« .دیمیتری پسکوف» ،ســخنگوی کرملین به خبرنگاران
گفت« :الکساندر لوکاشــنک و غیرممکن بودن گفتوگو و نبود
موضوعی بــرای بحث با رهبــر مخالفان در تبعید این کشــور
را روشــن و واضح بیان کرده است ».پســکوف خاطرنشان کرد
که روسیه نمیتواند لوکاشــنکو را وادار به برقراری گفتوگو با
مخالفان کند.
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اسرائیل در محاصره
موشک های ایران
است

ایسنا :نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز (سه شنبه) طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی در
دانشگاه ریشمن به تکرار ادعاهای خود علیه کشورمان پرداخت .به نوشته روزنامه یدیعوت آحارونوت ،بنت گفت:
زمانی که من شش ماه پیش به دفتر نخست وزیری آمدم از حجم تفاوت ها میان لفاظی ها و اقدامات واقعی متحیر
شدم .همواره گفته شده که اجازه نمی دهیم ایران به یک قدرت هسته ای تبدیل شود اما اکنون برنامه هسته ای
این کشور در پیشرفته ترین وضعیت خود ،بیش از هر زمان دیگری در گذشته قرار دارد .وی افزود :ایران در طول
یک دهه گذشته با موشک و نیروهای شبه نظامی ما را محاصره کرده است .ایران از راه دور به ما آزار می رساند و
به ما صدمه می زند .وی مدعی شــد :ما هرگز اجازه نمی دهیم که ایران به یک قدرت هسته ای (کشور مجهز به
تسلیحات هسته ای) تبدیل شود.

گزارش «روزان» از ابعاد و تاثیرات سفر مدیرکل آژانس به ایران:

تهران؛ دروازه آغاز ماراتن دیپلماسی در وین
گروه دیپلماسی :در شــرایطی که تنها چند
روز دیگر ،دور جدیــد مذاکرات وین میــان ایران و
کشــورهای طرف برجــام برگزار میشــود ،رافائل
گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،روز
دوشنبه در دومین سفر خود به تهران بعد از روی کار
آمدن دولت سیزدهم به تهران سفر کرد .سفر جدید
گروسی به ایران در شرایطی صورت میگیرد که امروز
–چهارشنبه– نشست فصلی شــورای حکام برگزار
میشود و اظهارات مدیر کل آژانس میتواند تاثیری
مهم بر روند دور هفتم مذاکرات وین داشــته باشد.
رافائل گروسی برای نخستین بار در دولت سیزدهم،
 ۲۰شهریورماه ســال جاری و  ۴روز پیش از نشست
فصلی شورای حکام به ایران سفر و با محمد اسالمی،
رئیس ســازمان انرژی اتمی دیدار کرد .در سفر اخیر
نیز رافائل گروسی دوشنبه شب ( اول آذر) در فرودگاه
امام خمینی(ره) مورد اســتقبال بهــروز کمالوندی
معاون امور بینالملل ،حقوقی و مجلس و سخنگوی
ســازمان انرژی اتمی قرار گرفت .همچنین ،گروسی
دیروز –سهشــنبه -با محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژی اتمی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورماندیدارکرد.
تکراررویکردتاکیدبرادامهمذاکرات
در ســفر اخیر گروسی ،مدیر کل ســابق انرژی
اتمی همانند دیدار سابق او با محمد اسالمی ،رئیس
سازمان انرژی اتمی ،بر تدوم مذاکرات میان دو طرف
برای حل مشکالت فیمابین تاکید شده بود .در دیدار
شهریور ماه پس از این دیدار ســازمان انرژی اتمی و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای سه بندی
ضمن تاکید بر روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت
تداوم آن ،ضرورت رسیدگی به موضوعات فیمابین در
فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید
مجدد قرار دادند .همچنین مقرر شــد در چارچوب
تعامالت و همکاریهای موجــود فیمابین ،طرفین
تصمیم گرفتند دیدارهای متقابل را در سطوح مرتبط
تداوم دهند .پس از دیدار در تهران ،محمد اسالمی و
رافائل گروسی در وین و در حاشیه شصت و پنجمین
نشســت ســاالنه آژانس بینالمللی انرژی اتمی با
یکدیگر دیدار کرده و همکاری متقابل در حوزههای
مختلف را بررســی و چندین موضوع مــورد عالقه
متقابل را نیز مرور کردند.در راستای تداوم این روند،
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ســفر جدید گروســی به ایران در شــرایطی صــورت میگیرد
که امــروز «چهارشــنبه» نشســت فصلــی شــورای حکام
برگــزار میشــود و اظهــارات مدیــر کل آژانــس میتوانــد
تاثیری مهــم بر رونــد دور هفتم مذاکرات وین داشــته باشــد

دیروز سهشنبه برای سومین بار گروسی و اسالمی با
یکدیگر دیدار داشتند .در این دیدار نیز به نظر میرسد
تنها نکته قابل تامل تاکید دو طرف بر گشــوده بودن
درهایمذاکرهبودهاست.
تداوم مذاکره بــرای یافتن زمینههای
مشترک
پس از دیدار گروسی و اسالمی ،دو طرف نشست
خبری مشــترکی را برگزار کردند .در این نشســت،
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تاکید کرد که
آقای گروســی چندین بار در مالقات و گفتگوهای
امروز گفتند که هیچ انحرافی در برنامههای هســته
ای ایران مشــاهده نکردند و ایران طبق معاهدات و
ضوابط ،فعالیت های هسته ای اش در حال انجام است.
محمد اسالمی با اشاره به دیدارش با مدیرکل آژانس
گفت گفتگوهایی درباره مسائل موجود و آنچه را برای
توسعه همکاری ها است در دســتور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد :مســئله مهم برای ما و آژانس این است
که کل مســائل فی مابین ایران و آژانس مسایل فنی
است و مسائل سیاسی و نفوذهای توطئه آمیزی را که

چطور رقابت بین آمریکا و چین هر دو را به فاجعه میکشاند
«بیشتر دموکراتهای صاحب نفوذ در سیاست
خارجــه آمریــکا و همتایــان جمهوریخواهان
آنها ،به توافق رســیدهاند که در حال حاضر چین
بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا محسوب
میشود ».به گزارش ایســنا ،روزنامه لسآنجلس
تایمز در سرمقاله خود نوشته است« :دموکراتها
و جمهوریخواهان آمریــکا معتقدند که با وجود
تایوان به عنــوان یک کاتالیــزور احتمال افزایش
درگیری و کشــمکش بین آمریــکا و چین وجود
دارد .هفته گذشــته ،جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریکا با شــی جینپینگ ،رئیس جمهوری چین
نشســتی مجازی برگزار کردند؛ بــا این حال یک
مقام ارشد آمریکایی گفت که هیچ اتفاق و تصمیم
جدیدی درخصوص مسئله تایوان صورت نگرفته

است.
با مقایسه سیاســتهای دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری ســابق آمریــکا و بایــدن درخصوص
چین ،شباهتها بیشــتر از تفاوتها است .چهار
ماه پس از مراســم تحلیف بایدن ،کورت کمپبل،
هماهنگکننده سیاســت منطقه هنــد-آرام در
شــورای امنیت ملی اظهار کرد که رویکردی که
رهبران آمریکا از دهه  ۱۹۷۰نسبت به چین اتخاذ
کردهاند ،با شکســت مواجه شده اســت و الگوی
حاکم در حال تبدیل شــدن به یک رقابت است.
راش دوشی ،معاون کمپبل ،کتابی تحسین شده
نوشته است که در قسمتی از آن هشدار داده است
که هدف چین ،تعویض آمریکا به عنوان قدرت اول
جهان است.
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نوع :ســواری هاج بک ،تیــپ ،۱۱۱مد 
موتــور  ،4034751. :شــماره شاســی ،S5430090051646 :شــماره ملی :
 ،1882289641پالک  :ایــران  321 – 34ه  ، 52نام مالک  :فاطمــه قربانی برام،
کد ملی  ،1882289641 :مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

تاریخ انتشار 1400/ 09/ 03 :

دیمیتری پسکوف:

کسی نمیتواند لوکاشنکو را
وادار به گفتوگو کند

نفتالیبنت:

 چهارشنبه  3آذر  / 1400شماره 4695
 24نوامبر  18 / 2021ربیعالثانی

مفقودی برگ سبز
نوع  :سواری ،سیستم  :پژو  ،206تیپ 2 :عادی ،مدل  ،1383 :شماره شاسی:
 ،82655198شــماره موتور  ،2999397 :شــماره ملی ،1870058607 :
شماره پالک :ایران  337 – 14و  ،58وهاب کرمالچعب مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد .

تاریخ انتشار 1400/ 09/ 03 :

مفقودی
اصل جواز حمل ســاح شکاری ســاچمه زنی  8تیر گلن گدنی ساخت
ترکیه شماره ســاح  127711کالیبر  12متعلق به آقای علی کریمی
قلعه قاضی فرزند محمد ش ش  133دزفول مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
تاریخ انتشار 1400/ 09/ 03 :

دزفول -علی کریمی

دشمنان ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای ما اعمال
می کنند آژانس مدنظر ندارد و از آن تاثیرپذیری ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :مطلب مهمی
که آقای گروســی چندین بار در مالقات و گفتگوها
گفتند این است که هیچ انحرافی در برنامه های هسته
ای ایران مشــاهده نکردند و ایران طبق معاهدات و
ضوابط ،فعالیت های هسته ای اش در حال انجام است.
اسالمی درباره مطالب و سواالتی که توسط دشمنان
ایران منتشر و در اختیار آژانس قرار گرفته است گفت
که به این سواالت پاســخ دادیم و بخش هایی از آنها
باقی مانده که بخش هایی است که مربوط به مسائل
بسته شده گذشته است که قبال به آنها پرداخته شده
است .امروز تفاهم کردیم که این موارد را خاتمه دهیم
و با رویه ای که اتخاذ خواهیم کرد که مذاکراتش هم
هنوزادامهدارد،اینهاتداومپیدانکند.
همچنین ،رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :ایران
در برنامه هسته ای خودش مصمم هست و تاثیرات آن
در زندگی مردم است که می توانیم همه ابعاد فناوری
هسته ای را در بخش های گوناگون مورد بهره برداری

قرار دهیم و این در دستور کار ماست و آژانس در این
باره به ما کمک خواهد کرد .ما گفتیم که حداقل 10
هزار مگاوات برق هسته ای را باید در ایران ایجاد کنیم
به ویژه با نیروگاه های کوچک حداکثر با ظرفیت300
مگاوات است و آژانس کشورهای دارای این تکنولوژی
و صنعت را تشویق خواهد کرد که با استفاده از ظرفیت
صنعتی صنایع ایران بتوانند در راســتای توســعه و
گسترش ظرفیت برق هسته ای کشــور ما را کمک
کنند .همچنین ،در این نشســت خبــری مدیر کل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد :مذاکرات با
ایران را با این نگاه که زمینه های مشترک را پیدا کنیم،
ادامه می دهیم .رافائل گروسی پس از پایان مذاکرات
دوساعتهخودبارئیسسازمانانرژیاتمیگفت:چند
ماه پیش که به ایران آمدم توافق کردیم که برگردم تا
درباره مواردی گفت وگو و کار مشترک و شفاف سازی
کنیم و تداوم و تعمیق گفتگو ها را داشته باشیم و امروز
هم افتخار دارم با وزیر خارجه ایــران دیدار کنم .وی
ادامه داد :صحبت های امروز فشرده بود .ما دنبال آن
هستیم که مذاکرات را ادامه دهیم با این نگاه که زمینه
های مشترک را پیدا کنیم .موضوعاتی است که ما و
رئیس سازمان انرژی اتمی داریم بررسی می کنیم و
هدف این است که با توجه به تغییرات اقلیمی به انرژی
های پاک منجر شــود و تالش داریم سرسختانه که
نشست امروز نتیجه گیری مثبت داشته باشد و این
هدف ما از صحبت های امروز است.
سفر گروسی به تهران؛ دروازهای برای
وجههمثبتمذاکراتوین
سفر جدید رافائل گروســی ،مدیر کل آژانس به
ایران ،در فاصله  6روز مانده تا کلید خوردن مذاکرات
احیایبرجامدروین،بدونتردید،دریچهایمهمبرای
حاکم شــدن فضای مثبت بر مذاکرات دیپلماتیک
میان ایران با کشورهای  4+1و آمریکا خواهد بود .هر
چند اظهارات گروسی در نشست دیروز شورای حکام
از اهمیتی فوقالعاده برخوردار اســت اما باید توجه
داشت که دیدارهای دیپلماتیک میان مقامات آژانش
با مسئوالن کشورمان همواره همراه با دستاورد و نتایج
سازنده بوده است .بر اساس همین سابقه نیز میتوان
اظهار داشت که سفر گروسی در راستای تنشزدایی
و تلطیف فضــا در مذاکرات چنــد روز آینده در وین
میتوانداهمیتیغیرقابلانکارداشتهباشد.

تحلیل روز

»

حمله پهپادی به بورس عربستان

ادامه پیشــروی های رزمندگان یمنی در جبهه های داخلی
و حمالت موفقیت آمیز پهپادی نیروهــای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن به عمق خاک عربســتان ،شاخص بورس این کشور
را دچار ریزش شدید کرد .پیروزی های پی درپی رزمندگان یمنی
علیه متجاوزان سعودی  -اماراتی و مزدوران آنها شرایط ویژه ای
را در عربستان حاکم کرده و موجب شده وضعیت اقتصادی این
کشور را با چالشــهای جدی و عامل ریزش شــاخص بورس این
کشور شــود .خبرگزاری «رویترز» در این ارتباط اعالم کرد که
به دنبال حمالت پهپادی نیروهــای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن به عمق عربستان ،شــاخص بورس این کشور دچار ریزش
شدید شد؛ این شدیدترین ریزش شــاخص بورس عربستان در
طول یکسال گذشــته است« .یحیی ســریع» سخنگوی ارتش
یمن شنبه گذشته در بیانیهای اعالم کرد که ارتش و کمیته های
مردمی این کشور در پاسخ به تشــدید و افزایش تجاوزات و ادامه
جنایات و محاصره ملت یمن از ســوی ائتالف متجاوز سعودی -
اماراتی  -آمریکایی ،عملیات «موازنه بازدارندگی هشتم» را انجام
داد که طی آن پایگاه نظامی «ملک خالد» در منطقه «عســیر»
با  ۴فروند پهپاد از نــوع «صماد  ،»۳اهداف نظامــی موجود در
فرودگاه بینالمللی «ملک عبدالعزیز» در جده و پاالیشگاههای
شــرکت نفتی آرامکو در جده نیز توســط  ۴پهپاد از نوع «صماد
 »۲بمباران شدند .یحیی سریع تاکید کرد که در جریان عملیات
موازنه بازدارندگی هشتم ،یک هدف نظامی مهم نیز در فرودگاه
بین المللی «ابها» با یک پهپاد از نوع صماد  ۳هدف گرفته شد و
اهداف نظامی مختلفی در مناطق ابها ،جیزان و نجران توســط ۵
پهپاد از نوع «قاصف  » ۲Kبمباران شدند که خسارتهای زیادی
به این مراکز نظامی و اقتصادی متجاوزان سعودی وارد شد.
وی تاکیــد کرد که در عملیات منســجم ۱۴ ،پهپــاد از نوع
صماد  ،۳صماد  ۲و قاصف  ۲Kبه خدمت گرفته شــدند .شبکه
«المســیره» یمن نیز روز دوشنبه با انتشــار تصاویری از حضور
رزمندگان یمنی در منطقه «الفلج» که ورودی شــهر «مأرب»
محسوب میشود و جزء آخرین نقاط تحت اشغال دولت مستعفی
و فراری «عبدربه منصور هادی» در حومه این شــهر است ،خبر
داد .با پیشروی های مداوم رزمندگان یمنی در استان مارب ،بمب
افکن های ائتالف متجاوز سعودی  -اماراتی نیز دیروز بارها مواضع
ارتش و کمیته های مردمی یمن را در ورودی شهر مارب بمباران
کردند تا با این اقدام مانع پیشــروی رزمندگان یمنی شوند .در
حالی که نیروهــای ارتش و کمیتههای مردمــی یمن به دروازه
مأرب رسیده اند و تا آزادسازی این شــهر و استان ،زمان زیادی
نمانده« ،احمد بن مبارک» وزیر خارجه دولت فراری و مستعفی
منصور هادی مدعی شــد که مأرب سقوط نمیکند .وی در عین
حال مدعی شــد که ســقوط مأرب پایان صلح و روند سیاسی و
نیز پایان تالشها برای بازگرداندن امنیــت در یمن خواهد بود،
موج مهاجرت به خارج به راه میاندازد و تهدید وقوع جنگهای
دیگری که به کل منطقه کشیده شود را به همراه خود دارد.

بسمهتعالی

آگهی تحدیدی سه ماهه دوم سال  1400اداره ثبت اسناد و امالک باغملک
طبق دستور ماده  14قانون ثبت  ،تحدید حدود امالک تابعه این اداره که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و آگهی نوبتی آنها منتشر گردید  ،به شرح زیر آگهی
می گردند .
امالک بخش  2ایذه – باغملک
 -1آقای حاتم مددی فرزند هاشم بشماره ملی  1841750026صادره از ایذه نسبت به ثبت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  690.70متر مربع واقع در
پالک  13 / 53بخش  2ایذه قریه بی بی گل مرده خریداری شده از هاشم مددی
 – 2آقای یوسف شیخ زاده فرزند راخدا بشماره ملی  4818863051صادره از باغملک نسبت به ثبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2070
متر مربع واقع در پالک  17بخش  2ایذه قریه تکیه خریداری شده از خدادوست کردی
-3آقای محمد زنگنه فرزند اله کرم بشماره ملی  4818814891صادره از باغملک نسبت به ثبت ششدانگ یک باب خانه به مساحت  2044.70متر مربع
واقع در پالک  24 / 120بخش  2ایذه قریه ابراهیمی خریداری شده از حیدر و علی نقی آقایی
 – 4آقای علی اکبر مردانی فرزند کرمعلی بشــماره ملی  6299779179صادره از بروجن نسبت به ثبت ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 13717.70متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از اسفندیار لرکی
 – 5آقای علی اکبر مردانی فرزند کرمعلی بشــماره ملی  6299779179صادره از بروجن نسبت به ثبت ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 11772.20متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از اسفندیار لرکی
 – 6آقای بهمن کریمیان فرزند شــیر محمد بشماره ملی  4819001582صادره از باغملک نسبت به ثبت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  2620.01متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از علی محمد و شیر محمد کریمیان
 – 7آقای محمد کریمیان فرزند شیر محمد بشماره ملی  4819001825صادره از باغملک نســبت به ثبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  2620.01متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از علی محمد و شیر محمد کریمیان
 – 8آقای بهمن کریمیان فرزند شــیر محمد بشماره ملی  4819001582صادره از باغملک نسبت به ثبت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  12502.26متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از علی محمد و شیر محمد کریمیان
 – 9آقای محمد کریمیان فرزند شیر محمد بشماره ملی  4819001825صادره از باغملک نســبت به ثبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  12502.26متر مربع واقع در پالک  34بخش  2ایذه قریه لران خریداری شده از علی محمد و شیر محمد کریمیان
 – 10آقای جان محمد بناری فرزند محمد حســن بشماره ملی  4819022342صادره از باغملک نســبت به ثبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  11230.25متر مربع واقع در پالک  52بخش  2ایذه قریه اللب خریداری شده از رضا  ،سیاوش و کرامت نظری
 – 11آقای جان محمد بناری فرزند محمد حســن بشماره ملی  4819022342صادره از باغملک نســبت به ثبت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  7614متر مربع واقع در پالک  52بخش  2ایذه قریه اللب خریداری شده از جان محمد بناری
 – 12اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان باغملک با شناســه ملی  14000188172نسبت به ثبت ششــدانگ بقعه امیرالمومنین و قبرستان متصله به
مساحت  1529متر مربع واقع در پالک  53 / 94بخش  2قریه ابوالعباس خریداری شده از اداره اوقاف و امور خیریه
امالک بخش  3ایذه – باغملک
 – 1آقای محمد آذر فرزند عبدالرحمان شماره ملی  4819639031صادره از باغملک نســبت به ثبت ششدانگ یک باب خانه به مساحت  160متر مربع
واقع در پالک  31و  32بخش  3ایذه قریه تنگ خشک و مشهدی محمد قلی خریداری شده از منوچهر مرادی
لذا به موجب همین آگهی به صاحبان امالک مشروحه و مجاورین و نمایندگان قانونی آنها اخطار می شود در ساعت  8صبح در تاریخ مقرر حضور بهم رسانند
و چنانچه هر یک از متقاضیان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل ملک حاضر نباشــند مطابق ماده  15قانون ثبت تحدید با حدود اظهار شــده از سوی
مجاورین به عمل خواهد آمد معترضین می توانند مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت  30روز اعتراض خود را کتبا به
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاریخ انتشار1400/ 09 / 03 :
تاریخ تحدید حدود 1400/ 10 / 01 :

شماره مجوز 7 / 400 / 85 :
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