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تشنج بین ایران و آژانس با بروز تالطم در روابط 
ایران با اتحادیۀ اروپا که به عنوان میانجی بین ایران 
و دولت آمریکا عمل می کند، همزمان شده است. 
از  اش  ناخشنودی  اعالم  بر  عالوه  اروپا  اتحادیۀ 
می نامد،  برجام«  احیای  برای  ایران  »بی میلی  آنچه 
به  انتحاری تهران  پهپاد های  از ارسال  به خصوص 
روسیه خشمگین شده و افزون بر آن، نوع برخورد 
با ناآرامی های جاری در ایران را نیز به عنوان عاملی 
نظر گرفته  در  روابط دوجانبه  در  تنش  در جهت 

است.
احمد زیدآبادی؛ تحلیلگر سیاسیگفت: درحالی که 
انرژی  بین المللی  آژانس  فنی  هیئت  است  قرار 
اتمی به زودی به ایران سفر کند، نشریۀ پولیتیکو از 
احتمال صدور قطعنامۀ شورای حکام آژانس علیه 

ایران در اجالس آتی آن خبر داده است.
در روز های گذشته یک هیئت ایرانی راهی وین 
شد تا در مورد پرسش های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با مقام های آن گفتگو کند، اما رافائل گروسی 
بدون دستاوردی  را  این گفتگو ها  آژانس،  دبیرکل 
بین  تنش  اخیر،  ماه  چند  طی  است.  دانسته  تازه 
ایران و آژانس باال گرفته و دو طرف یکدیگر را به 

سیاسی کاری متهم می کنند.
تشعشات  دربارۀ  ایران  توضیح  خواهان  آژانس 
اورانیوم در سه تأسیسات اتمی است که به ادعای 
آن ایران وجود آن ها را از کارشناسان آژانس پنهان 
داشته است. در مقابل، ایران، دبیرکل آژانس را به 
به  اسرائیل«  گمراه کنندۀ  »اطالعات  از  تأثیرپذیری 
منظور باز ماندن پروندۀ هسته ای ایران متهم می کند.
تشنج بین ایران و آژانس با بروز تالطم در روابط 
ایران با اتحادیۀ اروپا که به عنوان میانجی بین ایران 
و دولت آمریکا عمل می کند، همزمان شده است. 
از  اش  ناخشنودی  اعالم  بر  عالوه  اروپا  اتحادیۀ 
می نامد،  برجام«  احیای  برای  ایران  »بی میلی  آنچه 
به  انتحاری تهران  پهپاد های  از ارسال  به خصوص 
روسیه خشمگین شده و افزون بر آن، نوع برخورد 
با ناآرامی های جاری در ایران را نیز به عنوان عاملی 

نظر گرفته  در  روابط دوجانبه  در  تنش  در جهت 
است.

به  نیز  آمریکا  رئیس جمهور  بایدن،  جو  دولت 
همین دالیل، موضع خود را در برابر تهران تشدید 
کرده و روندی که در ماه های گذشته گمان می رفت 
کشور  دو  روابط  در  تشنج زدایی  سبب  به تدریج 

شود، مسیری معکوس به خود گرفته است.
روشن است که تشدید تشنج در روابط ایران و 
کشور های غربی، تأثیر مستقیمی بر فضای حاکم بر 
احتمال صدور  و  می گذارد  آژانس  شورای حکام 
باال می برد. صدور قطعنامه  ایران را  قطعنامه علیه 
در شورای حکام چنانچه به عملی تکراری تبدیل 
شود، راه ارسال پروندۀ اتمی ایران به شورای امنیت 
شدت  به  را  شرایط  و  می گشاید  را  ملل  سازمان 

وخیم می کند.
شورای  به  ایران  پروندۀ  ارسال  می تواند  آنچه 
امنیت را دشوار یا تسهیل کند، نوع مواجهۀ ایران 
تاکنون  است.  حکام  شورای  احتمالی  قطعنامۀ  با 
سیاست نظام جمهوری اسالمی این بوده است که 
در مقابل قطعنامۀ شورای حکام، فعالیت های مربوط 
به غنی سازی اورانیوم در تأسیسات هسته ای خود 
مراکز  بر  آژانس  کارشناسان  نظارت  و  تشدید  را 

حساس اتمی خود را کمتر کند.
وارد  را  غرب  بلوک  و  ایران  مواجهه،  نوع  این 
تشنج  فضای  کردن  تندتر  جهت  در  مسابقه ای 
صدور  از  پس  مسیر  همین  اگر  است.  کرده 
ادامه  ایران  علیه  حکام  شورای  قطعنامۀ  احتمالی 
خواسته  رویارویی  به  می تواند  عاقبت اش  یابد، 
نمی رسد  نظر  به  که  شود  منجر  ناخواسته ای  یا 
هزینه های  پذیرش  آمادگی  طرفین  از  هیچ کدام 

سنگین آن را داشته باشند.
از این رو، برای کاهش تشنج، گشایشی سریع در 
همکاری بین ایران و آژانس بین المللی بسیار حیاتی 
سرعت  از  می تواند  همکاری  این  واقع  در  است. 
گرفتن منازعه بکاهد و فرصتی برای تمرکز بر سایر 
حوزه های اختالف بین ایران و بلوک غرب فراهم 

آورد.
چنانچه دو طرف از دستیابی به این همکاری باز 
بمانند، احتمال ارسال پروندۀ ایران به شورای امنیت 
ایران در شورای امنیت به  افزایش می یابد. قاعدتاً 
وتوی روسیه و چین در برابر هر نوع قطعنامه ای 
علیه خود می اندیشد، اما واقعیت این است که فعال 
کردن »مکانیسم ماشه« که همۀ تحریم های سازمان 
برجام،  توافقنامۀ  مفاد  طبق  بر  را  ایران  علیه  ملل 
دوباره احیاء می کند، نیاز به رأی گیری در شورای 
امنیت ندارد و هر یک از سه کشور بریتانیا، فرانسه 

و آلمان قادرند آن را فعال کنند.
در شرایطی که ایران از مشکالت انباشت شده ای 
در حوزه های مختلف در رنج است و ناآرامی های 
اجتماعی دامن کشور را گرفته، فعال شدن مکانیسم 
عمل  حوزۀ  در  چه  و  روانی  لحاظ  به  چه  ماشه 

می تواند خطرات بی سابقه ای در پی داشته باشد.
آیا آمریکا و اروپا با طراحی قبلی و حساب شده 
اینکه امیدوارند  این مسیر را در پیش گرفته اند یا 
در  روند  این  ادامۀ  از  پیشگیری  برای  ایران 

سیاست های خود تجدیدنظر کند؟
پاسخ روشن و قاطع به این پرسش تا این لحظه 
امکان پذیر به نظر نمی رسد، اما شاید بتوان محتاطانه 
چنین گمانه زنی کرد که آمریکا و ارو پابرای هر دو 
سناریو آماده شده اند؛ حتی اگر سناریوی نخست، 
هزینه های سنگینی بر متحدان منطقه ای آنان تحمیل 

کند.

تشنجبینایرانوآژانس
یکشنبه۲۲آبان ۱۴۰۱      شماره  ۶۴۱۰      سال  بیست و پنجم

دلیل پرواز ۲ بمب افکن 
در خاورمیانه ارسال 

پیام به ایران بود
گفت:  آمریکا  دفاع  وزارت  در  مسئول  مقام 
»پرواز دیروز دو بمب افکن آمریکایی بر فراز 
خاورمیانه با هدف ارسال پیام به ایران صورت 

گرفت«.
به گزارش آرتی، روزنامه پولیتیکو به نقل از 
یک »یک مقام بلندپایه« در پنتاگون گزارش داد: 
»پرواز دو بمب افکن B-۵۲ بر فراز خاورمیانه، 
پیامی برای ایران بود، زیرا مقامات آمریکایی و 
عربستانی تهدیدی قریب الوقوع برای عربستان 

سعودی را پیش بینی می کنند«.
این مقام مسئول ادعا کرد: »آن ها معتقدند که 
تهران در حال برنامه ریزی برای انجام حمله ای 
قرار  هدف  احتماال  و  سعودی  عربستان  علیه 

دادن زیرساخت های انرژی این کشور است«.
نیز  آمریکایی  دوم  مقام  یک  حال  همین  در 
و  آمریکایی  »مقامات  گفت:  روزنامه  همین  به 
برای  ایران  فراینده  تهدید  همچنین  سعودی 
از  تعدادی  در  آمریکایی  نیرو های  که  را  عراق 
پایگاه های نظامی این کشور مستقر هستند، زیر 
نظر دارند«.این دو مقام مسئول خواسته اند که 
به خاطر حساسیت موضوع نامشان فاش نشود.
که  آمریکایی  افکن  بمب  دو  گذشته  روز 
توسط دو هواپیمای اسرائیلی مشایعت می شد، 

بر فراز خاورمیانه به پرواز در آمدند.
آمریکا برای هند برای 
خرید نفت از روسیه 

شرط گذاشت
تا به خرید نفت  واشنگتن به هند اجازه داد 
روسیه به میزان دلخواه خود ادامه دهد، حتی با 
قیمت هایی که بیشتر از قیمت تعیین شده توسط 
اما  مکانیسم سقف تحمیلی گروه هفت است، 
و  مالی  خدمات  بیمه،  از  که  صورتی  در  تنها 
استفاده  معامالت  انجام  برای  غرب  دریایی 

نکند.
روز  آمریکا  خزانه داری  وزیر  یلن،  جنت 
جمعه به دنبال دیدار با نیرماال سیتارامان، وزیر 
نفت  گفت،  رویترز  خبرگزاری  به  هند  دارایی 
صرفه  به  مقرون  قیمت های  به  روسیه  خام 
فروخته خواهد شد و ما خوشحالیم که هند یا 

آفریقا یا چین این قیمت را دریافت کند.
جنت یلن استدالل کرد که زمانی که اتحادیه 
اروپا تمام واردات نفت روسیه از طریق دریا را 
در ماه آینده متوقف کند، مسکو مجبور خواهد 
شد که سقف قیمت یا تخفیف های قابل توجه 

از نرخ های بازار را بپذیرد.
این وزیر آمریکایی افزود: زمانی که اتحادیه 
ادامه  کند،  متوقف  را  نفت روسیه  اروپا خرید 
انجام  قبال  که  اندازه  همان  به  نفت  ارسال 
می شد، برای روسیه بسیار دشوار خواهد بود. 
آنها به شدت در جستجوی خریدار خواهند بود 
و بسیاری از خریداران به خدمات غربی متکی 
را  خدمات  این  به  دسترسی  تحریم ها  هستند. 
رعایت  را  قیمت  سقف  که  خریدارانی  برای 

می کنند، محدود می کند.
و  هند  به  مکانیسم  این  که  داد  توضیح  یلن 
سایر کشورهایی که قیمتی باالتر از سقف برای 
برای  بیشتری  اهرم  می پردازند،  روسیه  نفت 
این  هدف  می دهد.  نفت  قیمت  آوردن  پایین 
است که نفت روسیه در بازار باقی بماند و در 
عین حال مسکو را به دلیل حمله نظامی اش در 
اوکراین مجازات کند و درآمدهای انرژی آن را 

به شدت کاهش دهد.
این در حالیست که مقامات روسیه می گویند 
قیمت  با  را  کاالهایشان  سایر  یا  نفت  که 
از  یکی  گذشته  ماه  نمی فروشد.  محدودشده 
مقامات خزانه داری ایاالت متحده تخمین زد که 
۹۰ درصد نفت روسیه همچنان با قیمتی خارج 

از سقف تعیین شده به دست خریداران برسد.

ترکیه کاردار سوئیس
 در آنکارا را احضار کرد

تانجو بیلگیچ، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه 
در  ترکیه  مکرر  تالش های  »علی رغم  می گوید: 
مدت  پ .ک .ک  هواخواهان  سوئیس،  و  آنکارا 
میدان  در  به ویژه  تجمعاتی  که  است  طوالنی 
ملل، محل استقرار سازمان ملل و نمایندگی های 
دیپلماتیک ترکیه برگزار می کنند که در آن تصاویر 
و پوسترهایی از سرکرده گروه تروریستی خود را 

به نمایش می گذارند«. 
»با توجه به رفتار تسامح آمیز مقامات سوئیسی، 
حامیان پ.ک. ک جسارت نشان داده و به زور 
وارد ساختمان سازمان بهداشت جهانی شدند. در 
این راستا اعتراض قاطعانه ای را به کاردار موقت 
سفارت سوئیس در آنکارا اعالم کردیم.« این حق 
مشروع شهروندان ترکیه ای در سوئیس است که 
»تبلیغات  از  باشند دولت سوئیس  داشته  انتظار 
سیاه« پ.ک. ک و انواع فعالیت های غیرقانونی 

آن جلوگیری کند. 
داریم  انتظار  »ما  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
سوئیس که میزبان سازمان های بین المللی است 
بین  قوانین  از  برخاسته  که  خود  تعهدات  به 
تبلیغاتی  به عملیات  المللی است، عمل کند و 
درگیری  دهد«.  پایان  تروریستی  سازمان  این 
نظامی بین پ ک ک و نیروهای دولتی ترکیه در 
در سال ۲۰۱۵ شدت  و  آغاز شده  سال ۱۹۸۴ 
گرفت. آنکارا چندین عملیات هوایی و زمینی 
را علیه پایگاه های پ . ک. ک در شمال عراق 

ترتیب داده است.

با پیروزی دموکرات ها در آریزونا و کشیده شدن 
عمال  دوم،  دور  به  جورجیا  ایالت  در  انتخابات 
آذر   ۱۵ در  آمریکا  سنای  انتخابات  نهایی  نتیجه 

مشخص خواهد شد.
میان دوره ای  انتخابات  آرای  شمارش  تازه ترین 
کنگره آمریکا نشان می دهد که جمهوری خواهان 
 ۲۰۱ دموکرات ها  و  کرده اند  کسب  ۲۱۱ صندلی 
پیشتاز  لحظه جمهوری خواهان  این  تا  و  صندلی 
برای  حزب  هر  هستند.  نمایندگان  مجلس  در 
به ۲۱۸ کرسی  نمایندگان  اکثریت مجلس  کسب 
به  بنابراین جمهوری خواهان  داشت.  نیاز خواهد 
نیاز  دیگر  به ۱۷ کرسی  ۷ کرسی و دموکرات ها 

دارند.
مجدد  پیروزی  با  فاکس نیوز  نوشته  به  اما 
آریزونا، هم اکنون  ایالت  در  کِلی«  »مارک  سناتور 
دموکرات ها ۴۹ صندلی سنا در اختیار دارند و با 

جمهوری خواهان برابر شدند.
باید ۵۱  پیروز  سنا حزب  اکثریت  برای کسب 

باید  جمهوری خواهان  یعنی  کند،  کسب  صندلی 
ایالت  و  نِوادا  ایالت  در  باقی مانده  صندلی   ۲
اما دموکرات ها اگر یک  جورجیا را کسب کنند، 
صندلی دیگر پیروز شوند با ۵۰ صندلی می توانند 
اکثریت سنا را کسب کنند، زیرا »کامال هریس«، 
دموکرات ها  نفع  به  سنا  در  رئیس جمهور  معاون 
رأی می دهد و عماًل دموکرات ها در سنا ۵۱ رأی 
خواهند داشت. انتخابات سنا در جورجیا به دور 
انتخابات دور دوم ۶ دسامبر  دوم کشیده شده و 
)۱۵ آذر( برگزار می شود. در این ایالت هیچکدام 
از نامزدها نتوانستند ۵۰ درصد آرا را کسب کنند 
و طبق قوانین ایالت جورجیا در شرایطی که نامزد 
نخست نتواند ۵۰ درصد آرا کسب کند، انتخابات 

به دور دوم کشیده می شود.
آرا  درصد   ۹۴ شمارش  با  نیز  نِوادا  ایالت  در 
درصد   ۴۸.۵ با  جمهوری خواهان  نامزد  تاکنون 
 ۴۸.۴ دموکرات ها  نامزد  و  است،  پیشتاز  آرا 
پیروزی  صورت  در  کرده.  کسب  را  آرا  درصد 

جمهوری خواهان در این ایالت، در سنا دارای ۵۰ 
با  سنا  اکثریت  و سرنوشت  بود  صندلی خواهند 

انتخابات جورجیا در ۱۵ آذر مشخص می شود.
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هر ۲ سال 
یک بار برگزار می شود، اما زمانی که با انتخابات 
بار  ریاست جمهوری آمریکا که هر ۴ سال یک 
برگزار می شود، هم زمان نباشد، اهمیت ویژه ای 

پیدا می کند.
همه اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره 
۲ ساله انتخاب می شوند، بنابراین همه ۴۳۵ کرسی 
مجلس نمایندگان در طول انتخابات میان دوره ای 

با هم رقابت می کنند. 
همچنین یک سوم از ۱۰۰ سناتور )۳۵ کرسی( 
یک  سال   ۲ هر  دوره ای  میان  انتخابات  در 
برای  انتخابات  بعالوه،  می شوند.  انتخاب  بار 
و  ایالت(،   ۳۶( ایالت ها  از  بسیاری  فرمانداران 
در  محلی  سیاسی  مناصب  از  بسیاری  همچنین 

ایالت ها و شهرها نیز برگزار می شود.    

نتیجهانتخاباتسنایآمریکا،ماهآیندهمشخصمیشود

در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
ادعا های  درباره  سواالتی  به  خبری  نشست  یک 
خبرگزاری رویترز بر اساس دو گزارش محرمانه 
برنامه  زمینه  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
هسته ای ایران و همکاری های پادمانی آن پاسخ 

داد.
ند پرایس،  در پاسخ به این سوال که آیا تایید 
می کند رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  دیپلمات های  با  ایران 
)تروئیکای اروپا( در پاریس و پیش از برگزاری 
جلسه شورای حکام درباره ایران دیدار و گفتگو 
خواهد کرد، گفت: االن نمی توانم دیداری توسط 
او را تایید کنم، اما همان طور که می دانید، راب و 
تیم او به طور مرتبط در حال گفتگو و رایزنی با 
شرکای اروپایی مان به ویژه تروئیکای اروپا بوده 

است.
یا  دیداری  باشد  قرار  اگر  داد:  ادامه  پرایس 

سفری انجام شود، اعالم می کنیم.
ادعای  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  پرایس 
خبرگزاری رویترز با استناد به دوگزارش محرمانه 
افزایش  بر  مبنی  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، گفت: چیز زیادی 
نمی توانم در این باره بگویم، چون در جایگاهی 
نیستم که درباره جزئیات گزارشی که هنوز علنی 
گزارش  این  از  اما  کنم.  نظر  اظهار  است،  نشده 

مطلعیم.
او افزود: ما به وضوح گفته ایم که از استقالل 
آژانس بین. المللی انرژی اتمی حمایت می کنیم، 
همچنین درباره این که پیشرفتی در شفاف سازی 
و حل وفصل مسائل پادمانی باقی مانده ایران انجام 
ایران  می کنیم.  اعالم  را  نگرانی مان  است،  نشده 

معاده  ذیل  قانونی اش  تعهدات  موجب  به  باید 
سواالت  به  پادمانی اش  جامع  توافق  و  ان پی تی 

آژانس پاسخ بدهد.
گفت:  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آنچه در عوض از سوی ایران شاهدش بوده ایم، 
فقط وقت کشی بوده است. ما از ایران می خواهیم 
انرژی  بین المللی  آژانس  پادمانی  تحقیقات  در 
اتمی همکاری کامل را به عمل بیاورد تا آژانس 
اطمینان بیابد وجود تمام مواد هسته ای در ایران 

منطبق با شرایط پادمانی است.
پرایس  گفت: ایران از مه ۲۰۱۸ پیشرفت هایی 
از  پیش  که  است  داشته  هسته ای اش  برنامه  در 
می بود.  هسته ای[ممنوع  ]توافق  برجام  تحت  آن 
ما  برای  ایران  هسته ای  برنامه  توسعه  مسلما 

نگران کننده است.

عقب نشینی  به  اشاره  با  اوکراین  خارجه  وزیر 
که  شد  مدعی  خرسون،  شهر  از  روسیه  ارتش 

»جنگ همچنان ادامه دارد.«
به گزارش از فرانس ۲۴، سرگئی شویگو، وزیر 
صدور  با  گذشته  هفته  چهارشنبه  روسیه  دفاع 
فرمانی به ارتش روسیه دستور داد تا از خرسون 
و  کند  نشینی  عقب  منطقه  این  راست  کرانه  و 
حاال دیمترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین به دنبال 
استقرار نیروهای این کشور در این شهر، از تداوم 

جنگ بین مسکو و کی یف خبر داده است.
پس از ورود نیروهای اوکراینی و عقب نشینی 
اوکراین  ملی  سرود  خرسون،  از  روسیه  ارتش 
شهر  نخستین  این  شد.  طنین انداز  شهر  این  در 
مرکزی و بزرگی است که پس از آغاز عملیات 
نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه )۵ اسفند 

ارتش روسیه خارج  از دست  آن  کنترل   )۱۴۰۰
شده است.

کولِبا دراین باره مدعی شد: ما در میدان نبرد، در 
حال پیروزی هستیم اما جنگ همچنان ادامه دارد!
وی پیش تر و در جریان دیدار با آنتونی آلبانیز، 
سران  اجالس  حاشیه  در  استرالیا  وزیر  نخست 
کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق 
بابت حمایت و کمک  استرالیا  از  آسیا )آسه آن( 

۴۴۰ میلیون دالری به اوکراین قدردانی کرد.
این مالقات دوجانبه  اوکراین در  وزیر خارجه 
گفت: درک می کنم که همه خواستار اتمام هرچه 
ما جزو کسانی  قطعاً  این جنگ هستند.  سریع تر 
هستیم که بیشتر از دیگران چنین خواسته ای داریم.
وی در ادامه خطاب به نخست وزیر استرالیا، 
مدعی شد: ولی مادامی که جنگ طول بکشد و 
ببینیم که روسیه نیروهای بیشتری را بسیج کرده 
و تسلیحات بیشتری به اوکراین می آورد، مسلمًا 

روی حمایت شما حساب می کنیم.
تا ۳۰ دستگاه  متعهد شد  اکتبر  ماه  استرالیا در 
ارسال  اوکراین  به  »بوش مستر«  خودروی زرهی 
استرالیا  دفاع  وزارت  پرسنل  از  نفر   ۷۰ و  کرده 

در انگلیس به سربازان اوکراین آموزشی دهند.

پس از عقب نشینی روسیه از خرسون؛
جنگهمچنانادامهدارد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بستان آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان از پالک 
ثبتی ذیل الذکر واقع در بخش های ۹ و  ۱۸ و ۱۹  تبریز حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بستان آباد  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم بدینوسیله در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  می شود چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
تاریخ انتشار نوبت اول و در روستاها  از تاریخ  الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت  تسلیم  نمایند و معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مزبور به اداره ثبت ، 
باید دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم  و گواهی تقدیم دادخواست را به  اداره ثبت تحویل نمایند 
و دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه  می باشد و درصورتی که اعتراض در 
مهلت مقرر قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی را به اداره ثبت  

محل ارائه ننماید ،  طبق مقررات سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد . 
 بخش ۹   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای سعید آباد   پالک ۹۴    اصلی بخش ۹  تبریز 
-  برابر رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۰۷–  ۱۴۰۱/۰۶/۲۲   تصرفات  مالکانه   آقایان جلیل و خلیل 
از  هر دو وطن دوست به شناسنامه شماره ۵۰۸ و ۴۴۷ کدملي ۱۷۱۸۵۷۸۹۷۰و۱۷۱۸۵۷۸۲۲۹ صادره  
بستان آباد فرزندان قربانعلي در ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۶۱۳۷ مترمربع از پالک ۹۴ اصلي 

واقع در بخش ۹ تبریز ) هر کدام سه دانگ(
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۲۴۵– ۱۴۰۱/۰۷/۱۱   تصرفات   مالکانه آقاي علیرضا امامي به 
شناسنامه شماره ۴۷۶۰ کدملي ۱۳۸۲۷۵۲۲۹۶ صادره فرزند مختار در  ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت ۹۸۹ مترمربع از پالک ۹۴ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۲۷۸– ۱۴۰۱/۰۷/۱۱   تصرفات  مالکانه  آقاي حسین اشرف 
نیا به شناسنامه شماره ۱۷۱۰۰۵۲۹۸۸ کدملي ۱۷۱۰۰۵۲۹۸۸ صادره از بستان آباد فرزند محمدصادق در  

ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت ۳۲۰۷.۲۶ مترمربع از پالک ۹۴ اصلي واقع در بخش ۹ تبریز
روستای خیره مسجد     پالک ۹۰   اصلی بخش ۹  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۷۲۰– ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ تصرفات  مالکانه   آقاي جعفر سلطاني 
در  ریحانعلي  فرزند  آباد  بستان  از  به شناسنامه شماره ۸۵۸ کدملي ۱۷۱۷۷۴۵۶۶۰ صادره  خیره مسجد 

ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت ۱۶۰۰.۰۲ مترمربع از پالک ۹۰ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
 روستای ساران پالک ۱۰۸ اصلی بخش ۹ تبریز 

برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۵۰۴ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۶  تصرفات مالکانه  آقاي بهمن فضلي میاردان 
به شناسنامه شماره ۰ کدملي ۱۳۶۱۳۳۴۹۵۹ صادره از تبریز فرزند رسول در  ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي به مساحت ۳۶۲۰۳.۶۵ مترمربع از پالک  ۱۰۸ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
روستای میاردان    پالک ۱۰۹   اصلی بخش ۹  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۱۳ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۲  تصرفات مالکانه  آقایان ناصر و حسن 
هر دو جوادي میاردان به شناسنامه شماره ۵۹۴ و۵۱۳کدملي ۱۷۱۸۱۳۵۴۲۴ و ۱۷۱۸۱۳۴۶۱۴صادره از 
بستان آباد فرزندان اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت ۱۶۰۳۷.۲۸مترمربع از پالک  

۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز )هر کدام سه دانگ از ششدانگ (
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۵۸ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  تصرفات مالکانه   آقاي منصور جوادي 
میاردان به شناسنامه شماره ۶۷۲ کدملي ۱۷۱۸۱۳۶۲۰۱ صادره از بستان آباد فرزند اکبر در  ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعي  به مساحت ۱۱۰۲۴مترمربع از پالک  ۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۱۰ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۲  تصرفات مالکانه   آقاي منصور جوادي 
میاردان به شناسنامه شماره ۶۷۲ کدملي ۱۷۱۸۱۳۶۲۰۱ فرزند اکبر در  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 

به مساحت ۶۶۲۷.۳۷ مترمربع از پالک ۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز  
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۶۰ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  تصرفات مالکانه   آقاي منصور جوادي 
میاردان به شناسنامه شماره ۶۷۲ کدملي ۱۷۱۸۱۳۶۲۰۱ فرزند اکبر در  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 

به مساحت ۸۷۴.۴۲  مترمربع از پالک ۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز  
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۵۱ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  تصرفات مالکانه   آقاي منصور جوادي 
میاردان به شناسنامه شماره ۶۷۲ کدملي ۱۷۱۸۱۳۶۲۰۱ فرزند اکبر در  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 

به مساحت ۱۱۸۷.۵۳  مترمربع از پالک ۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز 
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۵۶ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  تصرفات مالکانه   آقاي ناصر  جوادي 
میاردان به شناسنامه شماره ۵۹۴ کدملي ۱۷۱۸۱۳۵۴۲۴ فرزند اکبر در  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 

به مساحت ۲۸۶۶.۵۲   مترمربع از پالک ۱۰۹ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
 روستای سقین سرا    پالک ۱۳۵   اصلی بخش ۹  تبریز

التفات یلدائي  – ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ تصرفات مالکانه آقای   برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۹۶   -
سقین سرا به شناسنامه شماره ۲۷۲۷ کدملي ۱۷۱۸۶۸۲۰۰۱ صادره از بستان آباد فرزند محرم در  ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعي به مساحت ۱۶۴۲۶ مترمربع از پالک ۱۳۵ اصلي واقع در   بخش ۹ تبریز   
روستای ایشکه درق     پالک ۱۵۱   اصلی بخش ۹  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۶۵۴ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  تصرفات مالکانه آقاي موسي عیسي زاده 
به شناسنامه شماره ۱۱۲۱ کدملي ۱۷۱۹۱۵۳۲۲۱ صادره از بستان آباد فرزند مروتعلي درششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعي به مساحت ۴۳۳۰.۶۰ مترمربع از پالک ۱۵۱ اصلي واقع در  بخش ۹ تبریز
روستای امراله    پالک ۱۶۱   اصلی بخش ۹  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۴۸ – ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ تصرفات مالکانه  آقاي سعید امیر صالحي 
امراله به شناسنامه شماره ۳۶۸۴۵ کدملي ۰۰۸۴۳۹۰۹۴۸ صادره از تهران فرزند عباس در ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعي به مساحت ۲۸۹۸۲.۸۰ مترمربع از پالک ۱۶۱ اصلي واقع در بخش ۹ تبریز 
بخش ۱۸   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای آتباتان   پالک  ۸   اصلی بخش ۱۸  تبریز
- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۴۲۷ – ۱۴۰۱/۰۵/۳۱   تصرفات  مالکانه  آقاي علي آقاجاني 
آتباتان به شناسنامه شماره ۳۸۵ کدملي ۱۷۱۸۲۰۳۴۵۴ صادره از  بستان آباد فرزند هدایت در ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعي به مساحت ۸۲۷۸.۲۰ مترمربع از پالک ۸ اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
– ۱۴۰۱/۰۷/۱۶   تصرفات  مالکانه آقاي حسن صمدي  برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۴۰۱ 
آتباتان به شناسنامه شماره ۵۸۷ کدملي ۱۷۱۸۲۰۵۴۹۱ صادره از بستان آباد فرزند حسین درششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۲۲۹۳ مترمربع از پالک ۸ اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
– ۱۴۰۱/۰۷/۱۶   تصرفات  مالکانه آقاي حسن صمدي  برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۴۰۰ 
آتباتان به شناسنامه شماره ۵۸۷ کدملي ۱۷۱۸۲۰۵۴۹۱ صادره از بستان آباد فرزند حسین درششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۶۱۳۱.۰۱  مترمربع از پالک ۸ اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
 روستای قره بابا   پالک  ۲۴    اصلی بخش ۱۸  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۳۹۴۶۰۳۰۴۰۰۶۰۱۲۷۸۵– ۱۳۹۴/۱۲/۱۰  تصرفات  مالکانه  آقاي  نادر اکرام قره 
بابا به شناسنامه شماره ۲۲۱۰ کدملي ۱۷۱۸۴۰۱۱۶۷ صادره بستان آباد فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳۲۴۴.۸۵  مترمربع از  پالک ۲۴ اصلي بخش ۱۸تبریز
 - برابر رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۵۴۵۲– ۱۴۰۰/۱۱/۱۰  تصرفات  مالکانه آقاي  قادر اکرام قره 
بابا به شناسنامه شماره ۱۷۰۹ کدملي ۱۷۱۹۲۹۸۹۵۵ صادره بستان آباد فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  ۳۲۴.۸۵ مترمربع از  پالک ۲۴ اصلي بخش ۱۸تبریز
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۷۴– ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تصرفات  مالکانه  آقاي  جبار آزادي قره بابا 
به شناسنامه شماره ۱۳۸۲ کدملي ۱۷۱۸۳۹۲۸۹۳ صادره از بستان آباد فرزند بایرامعلي در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعي  به مساحت ۴۶۰۹.۴۶ مترمربع از پالک ۲۴ اصلي واقع در بخش ۱۸ تبریز  ) جهت 

الحاق به پالک ۱۰۱۴ فرعي از ۲۴ اصلي (
برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۹۵– ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ تصرفات  مالکانه  آقاي حسن کاظمي به 
شناسنامه شماره ۸۴۷۷۹ کدملي ۱۳۷۰۸۴۵۱۹۷ صادره از بستان آباد فرزند روح اله در  ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعي به مساحت ۲۲۷۲.۹۷ مترمربع از پالک ۲۴ اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
روستای آتاجان    پالک  ۳۱    اصلی بخش ۱۸  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۹۳ –  ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  تصرفات  مالکانه  خانم ربابه جوادي 
آتاجان به شناسنامه شماره ۴۰۸ کدملي ۱۷۱۸۴۷۰۰۰۲ صادره از بستان آباد فرزند رستم علي در ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۳۷۸.۶۱ مترمربع از پالک ۳۱ اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
روستای عین الدین   پالک  ۳۶    اصلی بخش ۱۸  تبریز

بهروز  آقاي  مالکانه   – ۱۴۰۱/۰۶/۲۹   تصرفات   برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۹۵   -  ۱۲
عادل عین الدین و خانم خیر النساء ذاکر غازانی به شناسنامه شماره ۲۱ و ۳۰۵ کدملي ۱۷۱۹۵۶۱۸۱۸و 
۱۷۳۸۸۲۲۰۷۹  صادره از بستان آباد فرزندان صادق و عیسی در ششدانگ  ) به ترتیب ۱۸۱۴۳.۸۸ و ۲۰۰۰ 
سهم از ۲۰۱۴۳.۸۸ سهم شدانگ ( یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۱۴۳.۸۸ مترمربع از پالک  ۳۶ 

اصلي واقع در  بخش ۱۸ تبریز
 بخش ۱۹   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای چرمخوران سفلی   پالک  ۶   اصلی بخش ۱۹  تبریز
-  برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۰۸  - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲  تصرفات  مالکانه  آقاي  فیروز وطن 
در   محمد  فرزند  تبریز  از  صادره   ۱۳۷۳۷۵۷۰۵۱ کدملي   ۷۴۸۲۹ شماره  شناسنامه  به  چرمخوران  خواه 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  ۳۰۰۱۵ مترمربع از پالک ۶ 
اصلي واقع در بخش۱۹ تبریز

روستای نوساله    پالک  ۲۰   اصلی بخش ۱۹  تبریز
علي غالمي  آقاي  مالکانه  تصرفات    ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ – رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۳۹۳  برابر    -
ینگجه به شناسنامه شماره ۱۹۴ کدملي ۱۷۱۸۶۱۷۲۲۴ صادره از بستان آباد فرزند اکبر در ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۹۱۵۴.۲۱ مترمربع ازپالک ۲۰ اصلي واقع در بخش ۱۹ تبریز 
روستای  قاشقای    پالک  ۲۸   اصلی بخش ۱۹  تبریز

-  برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۳۲ – ۱۴۰۱/۰۷/۰۲  تصرفات مالکانه آقاي رمضان نیازي 
مهماني به شناسنامه شماره ۱۵۲۷ و کد ملي ۱۳۸۱۰۰۵۵۱۹ صادره از تبریز فرزند ایوب در ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعي به مساحت ۱۸۹۳۲.۴۷ مترمربع از پالک ۲۸ اصلي واقع در  بخش ۱۹ تبریز 
قره چمن    پالک  ۲۶   اصلی بخش ۱۹  تبریز

- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۷۹۰ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تصرفات مالکانه  آقایان حسین ، علي 
و  عیسي همگي باقري عین الدین به شناسنامه شماره ۱۶۶۶ و ۱۴۴۹و ۱۴۲۹ کد ملي ۱۷۱۸۴۳۶۲۳۸ ، 
۱۷۱۸۴۳۴۰۶۵و ۱۷۱۸۴۳۳۸۶۷صادره از بستان آباد فرزندان  محرم  و رحیم در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مساحت ۲۴۷۹.۷۱  مترمربع مفروز از پالک ۲۳ فرعي از ۲۶ اصلي واقع در بخش ۱۹ تبریز  
حوزه ثبت ملک بستان )میزان مالکیت حسین و علي هر کدام یک و نیم دانگ از ششدانگ و میزان مالکیت 

عیسي سه دانگ از ششدانگ مي باشد (
- برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۲۷۸۴ – ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تصرفات مالکانه  آقایان حسین ، علي 
و  عیسي همگي باقري عین الدین به شناسنامه شماره ۱۶۶۶ و ۱۴۴۹و ۱۴۲۹ کد ملي ۱۷۱۸۴۳۶۲۳۸ ، 
۱۷۱۸۴۳۴۰۶۵و ۱۷۱۸۴۳۳۸۶۷صادره از بستان آباد فرزندان  محرم  و رحیم در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعي به مساحت ۶۶۴۰.۳۴ مترمربع مفروز از پالک ۲۳ فرعي از ۲۶ اصلي واقع در بخش ۱۹ تبریز  
حوزه ثبت ملک بستان )میزان مالکیت حسین و علي هر کدام یک و نیم دانگ از ششدانگ و میزان مالکیت 

عیسي سه دانگ از ششدانگ مي باشد(
بخش ۴۸   تبریز حوزه ثبت ملک بستان آباد

روستای قره  بالغ پالک ۹۲  اصلی بخش ۴۸ تبریز
 ، معصومه  ها  خانم  مالکانه   تصرفات   ۱۴۰۱/۰۷/۰۷  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۱۹۸ شماره   رأی  -برابر 
سودابه و فاطمه همگي رمضاني به شناسنامه شماره ۵ ،۰و۴۶۹ کدملي ۱۷۱۹۹۰۴۲۴۳ ،۱۷۱۰۷۷۳۴۸۰و 
۱۷۱۸۷۰۸۶۶۱صادره از بستان آباد فرزندان نوروزعلي در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 

۲۱۰۵۸.۶۶ مترمربع از پالک ۹۲ اصلي واقع در بخش ۴۸ تبریز
 ، معصومه  ها  خانم  مالکانه   تصرفات   ۱۴۰۱/۰۷/۰۷  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۲۰۱ شماره   رأی  -برابر 
سودابه و فاطمه همگي رمضاني به شناسنامه شماره ۵ ،۰و۴۶۹ کدملي ۱۷۱۹۹۰۴۲۴۳ ،۱۷۱۰۷۷۳۴۸۰و 
۱۷۱۸۷۰۸۶۶۱صادره از بستان آباد فرزندان نوروزعلي در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 

۴۱۰۹۸.۱۷  مترمربع از پالک ۹۲ اصلي واقع در بخش ۴۸ تبریز
 ، معصومه  ها  خانم  مالکانه   تصرفات   ۱۴۰۱/۰۷/۰۷  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۲۰۴ شماره   رأی  -برابر 
سودابه و فاطمه همگي رمضاني به شناسنامه شماره ۵ ،۰و۴۶۹ کدملي ۱۷۱۹۹۰۴۲۴۳ ،۱۷۱۰۷۷۳۴۸۰و 
۱۷۱۸۷۰۸۶۶۱صادره از بستان آباد فرزندان نوروزعلي در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 

۴۲۵۲  مترمربع از پالک ۹۲ اصلي واقع در بخش ۴۸ تبریز
 ، معصومه  ها  خانم  مالکانه   تصرفات   ۱۴۰۱/۰۷/۰۷  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۲۰۷ شماره   رأی  -برابر 
سودابه و فاطمه همگي رمضاني به شناسنامه شماره ۵ ،۰و۴۶۹ کدملي ۱۷۱۹۹۰۴۲۴۳ ،۱۷۱۰۷۷۳۴۸۰و 
۱۷۱۸۷۰۸۶۶۱صادره از بستان آباد فرزندان نوروزعلي در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي به مساحت 

۲۳۶۶۶.۴۴  مترمربع از پالک ۹۲ اصلي واقع در بخش ۴۸ تبریز
روستای آغچه کهل رجبانلو  پالک ۱۷۰  اصلی بخش ۴۸ تبریز

-برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۷۶ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تصرفات مالکانه  آقاي مرتضي سبزي به 
شناسنامه شماره ۳ کدملي ۱۷۱۹۶۹۰۵۰۲ صادره ازبستان آباد فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي به مساحت ۱۳۹۹۷.۷۶ مترمربع از پالک ۱۷۰ اصلي واقع در   بخش ۴۸ تبریز
-برابر رأی شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۶۰۰۳۰۷۵ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تصرفات مالکانه  آقاي مرتضي سبزي به 
شناسنامه شماره ۳ کدملي ۱۷۱۹۶۹۰۵۰۲ صادره ازبستان آباد فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعي به مساحت ۳۷۶۴۶  مترمربع از پالک ۱۷۰ اصلي واقع در   بخش ۴۸ تبریز
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
عبدالرضا مالزاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد


