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*محمد مهدی عباسی
آمریکا   2022 دوره ای  میان  انتخابات  سرانجام 
آن  انتظار  چشم  بسیاری  قبل  مدت ها  از  که 
بودند، به پایان رسید. انتخاباتی که برخالف تمام 
پیش بینی ها، نتایج آن به هر چیزی شبیه بود غیر 
جمهوری خواهان  که  سونامی  قرمز!  سونامی  از 
طی ماه های اخیر بارها وعده ی آن را داده بودند 
کابوس  با  را  زیادی  روزهای  دموکرات ها  و 
این  به  تا  می کردند.  سپری  احتمالی  اتفاق  این 
کنگره  انتخابات  نهایی  نتیجه  اگرچه  لحظه 
مجلس  اکثریت  حفظ  شانس  و  نشده  مشخص 
حتی  اما  دارد،  وجود  دموکرات ها  توسط  سنا 
را  مجلس  دو  هر  اکثریت  جمهوری خواهان  اگر 
و  شکننده  بسیار  آن ها  پیروزی  آورند،  دست  به 
حداقلی خواهد بود. در انتخابات های فرمانداری 
در سراسر آمریکا نیز جمهوری خواهان نتوانستند 
همچون  رقابتی  ایالت های  در  را  خوبی  عملکرد 
به  را  رقابت  نشان دهند و  میشیگان  و  پنسیلوانیا 

دموکرات ها واگذار کردند.
نتایجش،  از  فارغ  آمریکا   2022 انتخابات  اما 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  تاریخ  در  نامش 
انتخابات های میان دوره ای ایاالت  متحده، به ثبت 

رسید. 
انتخاباتی که نقطه عطف بسیاری از تحوالت در 
آمریکاست و پیامدهای مهمی را برای چهره های 
دنبال  به  مختلف  جریانات  و  سیاسی  شاخص 
خواهد داشت. در این یادداشت به 7 پیام و پیامد 

مهم این انتخابات میپردازیم:
1. اولین و مهمترین پیام انتخابات 2022 آمریکا، 
پایان حیات سیاسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
داشت  که قصد  ترامپ  دونالد  بود.  آمریکا  سابق 
 2024 انتخابات  در  را  خود  حضور  آینده  هفته 
به توصیه مشاوران  آمریکا اعالم کند، حاال حتی 
نزدیکش همچون کیلی مک انانی، باید از این اقدام 
خودداری کند. چرا که بسیاری از نامزدهای مورد 
حمایت ترامپ همچون مهمت اوز، بلیک مسترز 
و دونالد بولدوک در انتخابات سنا در ایالت های 
خود شکست خوردند. همچنین کری لیک، نامزد 
پرحاشیه جمهوری خواهان در انتخابات فرمانداری 
آریزونا که مورد حمایت ترامپ بود و بسیاری او 
می دانستند،  انتخابات 2024  در  ترامپ  معاون  را 
نامزد دموکرات ها در رقابت عقب  از  اینجا  به  تا 
است. در جریان انتخابات های مجلس نمایندگان 
نیز بسیاری از نامزدهایی که منکر پیروزی بایدن 
رئیس  حمایت  از  و  بودند   2020 انتخابات  در 
متحمل  بودند،  برخوردار  آمریکا  سابق  جمهور 

شکست شدند. 
گیبز،  جان  آن ها،  موارد  شاخص ترین  از  یکی 
 3 منطقه  انتخابات  در  جمهوری خواهان  نامزد 
خود  دموکرات  رقیب  از  که  بود  میشیگان  ایالت 
کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به  خورد.  شکست 
بازنده  بزرگترین  ترامپ  حاال  آمریکا،  سیاسی 
انتخابات 2022 و مقصر اصلی به وقوع نپیوستن 

سونامی قرمز در ایاالت متحده است.  
2. همانقدر که ترامپ و برخی نامزدهای مورد 
ضعیفی  عملکرد  انتخابات  این  در  حمایتش 
محافظه کار  فرماندار  دسانتیس،  ران  داشتند، 

داد.  نشان  از خود  فلوریدا عملکرد خوبی  ایالت 
دسانتیس در این انتخابات توانست با اختالف 20 
و  انتخاب شود  فرماندار  عنوان  به  مجددا  درصد 
فلوریدا را به عنوان یکی از جدی ترین سنگرهای 
پیروزی  این  کند.  تثبیت  آینده جمهوری خواهان، 
همچنین به دسانتیس کمک کرد تا نام خود را به 
عنوان نامزد اصلی جمهوری خواهان در انتخابات 

ریاست جمهوری 2024 مطرح کند. 
3. این انتخابات امید تازه ای به کانون دموکرات ها 
تزریق کرد. چهره های مهم این حزب به خوبی از 
وضعیت وخیم اقتصادی مردم آمریکا و محبوبیت 
و  بودند  آگاه  عمومی  افکار  در  بایدن  جو  پایین 
پیش بینی میکردند که در انتخابات میان دوره ای، به 

سختی تنبیه شوند. 
حاال  و  رفت  جلو  دیگری  شکل  به  ماجرا  اما 
نیز  آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  آن ها 
امیدوارند. به ویژه چهره  ای چون گرچن ویتمر که 
توانست مجددا به عنوان فرماندار ایالت میشیگان 
در  حضور  برای  خوبی  شانس  و  شود  انتخاب 

انتخابات 2024 دارد.
موفقیت  عوامل  اصلی ترین  از  یکی   .4
باالی  حضور  انتخابات،  این  در  دموکرات ها 
بود.  رای  صندوق های  پای   Z نسل  و  جوانان 
درصد   30 از  بیش  می دهد  نشان  اولیه  آمارهای 
ایالت های  در  آمریکایی  ساله   29 تا   18 جوانان 
رقابتی همچون پنسیلوانیا و میشیگان در انتخابات 
نامزدهای  به  آن ها  اغلب  رای  که  کردند  شرکت 
دموکرات اختصاص داشت. این آمار نشان دهنده 
آمریکایی در یک  باالی جوانان  دومین مشارکت 
انتخابات میان دوره ای طی چند دهه گذشته است.
هیچ  که  داد  نشان  آمریکا   2022 انتخابات   .5  
را  جنین  سقط  مسئله  نباید  جریانی  و  حزب 
دست کم بگیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، 
پیرامون  عالی  دیوان  اقدام  و  جنین  سقط  مسئله 
لغو حکم رو علیه وید، اصلی ترین عامل پیروزی 
دموکرات ها در بسیاری از ایالت های رقابتی بود. 
موفقیت بزرگ دموکرات ها در ایالت میشیگان و 

دیگر مناطق میدوست آمریکا، به خوبی گواه این 
ادعاست.

6. ترقی خواهان آمریکا به رهبری برنی سندرز 
تمام  داشتند.  خوبی  عملکرد  انتخابات  این  در 
نمایندگان ترقی خواه از جمله ایلهان عمر، رشیده 
آیانا  کورتز،  الکساندریا  بومن،  جمال  طلیب، 
به کنگره  پرسلی و کوری بوش توانستند مجدداً 

آمریکا راه پیدا کنند. 
همچنین 3 عضو جوان و تازه کار نیز به جمع این 
گروه اضافه شد. گرگ کازار، سامر لی و مکسول 
کنگره  در  ترقی خواهان  جدید  نیروهای  فراست 
هستند که راه سختی را برای پیروزی طی کردند. 
چرا که البی های اسرائیلی همچون آیپک مخارج 
زیادی را صرف شکست این نامزدها کرده بودند 
واقعیت  با  باید  آمریکا  سیاسی  ساختار  حاال  و 
در  سوسیالیستی  ایده های  رشد  به  رو  محبوبیت 

این کشور، کنار بیاید.
جو  مخصوص  انتخابات،  این  پیام  آخرین   .7
دالری،   4 بنزین  درصدی،   8 تورم  است.  بایدن 
مدیریت  و  افغانستان  از  فضاحت بار  خروج 
اینجا  به  تا  اوکراین  نسبتًا ضعیف تنش روسیه و 
جمهور  رئیس  کارنامه ی  ضعف  نقاط  مهمترین 
فعلی آمریکا هستند. نقاط ضعفی که میتوانست با 
شکست کامل حزب دموکرات در این انتخابات، 
برای بایدن بسیار گران تمام شود. اما بایدن خوب 
حمایت  جوانان،  باالی  مشارکت  اگر  که  میداند 
همچون  مسائلی  و  افراطی  راست های  از  ترامپ 
عملکرد  لطف  به  او  امروز  نبودند،  جنین  سقط 
انتخابات  بازنده  بزرگترین  ساله اش،  دو  ضعیف 

2022 آمریکا بود.
بر  غلبه  برای  او  پس  این  از  که  اگرچه   
چرا  دارد.  رو  پیش  نیز  دشوارتری  راه  بحران ها، 
به راحتی  ایاالت متحده دیگر  که رئیس جمهور 
برنامه های  و  توانست طرح های مختلف  نخواهد 
اقتصادی اش را در مجلس نمایندگانی که اکثریت 
به  شکننده آن در دست جمهوری خواهان است، 

تصویب برساند.

انتخابات میان دوره ای آمریکا و 7 پیام مهم!
دوشنبه23آبان 1401      شماره  6411      سال  بیست و پنجم

ادعای پاریس: 
۷ فرانسوی در ایران 

زندانی هستند
که  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  کولونا  کاترین 
در  فرانسوی  پنج  بودن  زندانی  مدعی  پیشتر 
هفت  به  تعداد  این  کرد  اعالم  بود،  شده  ایران 
نفر افزایش یافته است. وی هویت این افراد را 

فاش نکرد.
وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد که هفت 

فرانسوی در ایران بازداشت هستند.
 کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که 
در  فرانسوی  پنج  بودن  زندانی  مدعی  پیشتر 
هفت  به  تعداد  این  کرد  اعالم  بود،  شده  ایران 
نفر افزایش یافته است. وی هویت این افراد را 

فاش نکرد.
پاریزین«  »لو  روزنامه  با  مصاحبه  در  کولونا 
فرانسه  اتباع  از  تن  دو  مورد  در  ما  گفت: 
نگرانی هایی داشتیم و بر پایه آخرین بررسی ها 

به نظر می رسد که آن ها نیز بازداشت شده اند.
وی ایران را به »باج خواهی« متهم کرد و افزود: 
از  بیش  ایران  به  المللی  بین  تعهدات  یادآوری 
بدی  شیوه  این  است.  مهم  دیگری  زمان  هر 
برای حمله به فرانسه است.وزیر خارجه فرانسه 
گفت: ما آزادی فوری آن ها )اتباع فرانسه( و نیز 
دسترسی به حفاظت کنسولی )..( را خواستاریم. 
همتای ایرانی من، که با او گفتگوی طوالنی و 
این حق  متعهد شده است که  دشواری داشتم، 
امر  این  داریم  انتظار  شود.  رعایت  دسترسی 
روز  فیگارو«  »لو  روزنامه  شود.پیشتر  محقق 
منبع  یک  و  دیپلماتیک  منابع  از  نقل  به  جمعه 
ایرانی از بازداشت دو فرانسوی دیگر در ایران 
خبر داده بود. گفته می شود این دو تن از ماه ها 
خارجه  امور  وزارت  اند.  شده  بازداشت  پیش 
فرانسه نیز اطالعاتی در مورد هویت این دو نفر 

در اختیار خبرگزاری فرانسه نگذاشته است.
کابل نامزد پایتخت 
فرهنگی کشورهای

 اسالمی شد
وزارت  سرپرست  متقی  خان  امیر  مولوی 
بخیت  علی  »طارق  با  دیدار  در  طالبان  خارجه 
نماینده ویژه سازمان همکاری اسالمی در امور 
افغانستان در باره انتخاب کابل به عنوان پایتخت 
فرهنگی کشورهای اسالمی و افتتاح رسمی دفتر 
این سازمان در کابل گفت و گو کردند. دو طرف 
بین المللی  دانشگاه  تاسیس  روی  دیدار  این   در 
اسالمی در افغانستان از سوی سازمان همکاری 
اسالمی و آغاز دوباره روند انتخاب کابل به عنوان 
پایتخت فرهنگی کشورهای اسالمی برای سال 

2024 صحبت کردند.ب
تصمیم  تطبیق  را  کابل  به  سفر  هدف  خیت 
های نشست فوق العاده وزرای خارجه سازمان 
همکاری اسالمی در مورد افغانستان عنوان کرد 
و افزود: دفتر این سازمان در کابل نیز به زودی 
 « آن  طریق   از  که  شود  می  رسمی  افتتاح 
کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان انجام 

خواهد شد.

که  کرد  اعالم  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  معاون 
واشنگتن اخیرا لبنان را از دریافت 600 هزار تن 

سوخت از ایران منع کرده است.
 شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
که  نوشت  خود  توئیتر  صفحه  در  شنبه  امروز 
ایاالت متحده اخیرا جلوی 600 هزار تن سوخت 

ارسالی از ایران به لبنان را گرفته است.
شیخ نعیم قاسم در ادامه نوشت که قیمت این 

محموله 350 میلیون دالر تخمین زده می شود.
وی تأکید کرد که لبنان از سوختی منع شد که 
می توانست برای چندین ماه روزانه پنج الی شش 

ساعت برق تولید کند.
سید حسن نصراهلل هم در سخنرانی روز جمعه 
ایران  آمادگی  و  لبنان  برق  پرونده  درباره  خود 

برای ارایه کمک سوختی به لبنان به منظور مرتفع 
شدن بحران سوخت در این کشور گفت: چندی 
افزایش  برای  لبنان  تا  کردند  ما صحبت  با  پیش 
و  بگیرد  ایران سوخت  از  )برق(  تغذیه  ساعات 
یک هیات فنی به ایران رفتند و نه وزیر انرژی، 

زیرا او یک مقام سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که کشور ما درگیر 
بحران های شدید مالی و سوختی بود، مسئوالن 
ایرانی پذیرفتند که با لیره لبنانی به ما سوخت و 

نفت و بنزین برسانند.
دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد: ما می توانیم 10 
ساعت تغذیه شدید داشته باشیم و ایران با مقادیر 
اتخاذ شد،  نیاز موافقت کرد و تصمیماتی  مورد 

اما به دلیل شر آمریکایی ها، پروژه متوقف شد.

با  تلفنی  تماس  یک  در  پیش  چندی  پاشینیان 
مقام های کشورمان گفته بود جمهوری اسالمی 
ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه 

نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است.
عنوان یک  به  ایران  از  ارمنستان  نخست وزیر 
بین  و  ای  منطقه  مسائل  در  مهم  بسیار  بازیگر 
تعمیق  و  توسعه  بر  تاکید  با  و  برد  نام  المللی 
روابط دو کشور، گفت: کشورش با تکمیل خط 
ایران-ارمنستان آماده است گاز  انتقال برق  سوم 
بیشتری از ایران دریافت کرده تا تامین برق ایران 

را افزایش دهد.
پاشینیان  نیکول  نوشت:  نیوز«  »آرمِن  تارنمای 
با  کشور  این  دولتی«  »تلویزیون  با  مصاحبه  در 
اشاره به یادداشت تفاهم تمدید قرارداد »گاز به 
ازای برق« که در ایران امضا شد، اظهار داشت: 
گاز  ما  که  است  این  قرارداد  این  اصلی  ماهیت 
بیشتری را از ایران دریافت کنیم، با گاز دریافتی 
انتقال  ایران  برق بیشتری تولید کنیم و آن را به 
دهیم. البته با سهم های مشخصی که این تهاتر را 

سودآور می کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون عمال خطوط انتقال 
برقی که بین ایران و ارمنستان وجود دارند کامال 
بتوانیم گاز  پربار هستند، افزود: برای این که ما 
به  کنیم  مصرف  برق  تولید  برای  را  بیشتری 
صادرات بیشتر به ایران نیاز داریم و بعد از تکمیل 
ساخت خط سوم لوله برق به این فرصت دست 
خواهیم یافت. وقتی که ساخت این لوله تکمیل 
را  بیشتری  گاز  تا  داشت  خواهیم  آمادگی  شود 
برای افزایش برق تحویلی به ایران دریافت کنیم.
پاشینیان در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا 
این اقدام گامی منفی در زمینه روابط این کشور با 
روسیه قلمداد نمی شود، اظهار داشت: ارمنستان 
با گازی که دریافت می کند برق تولید می کند آن 

را به ایران باز می گرداند و بخشی از آن را برای 
چنین  کند.  می  مصرف  داخلی  نیازهای  تامین 
سازوکاری وجود دارد و تناقضی با روسیه ندارد.
پرسش  به  پاسخ  در  ارمنستان  وزیر  نخست 
روابط  به  کمک  در  ایران  نقش  درباره  دیگری 
ایران  گفت،  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان 
و  المللی  بین  مسائل  در  مهمی  بسیاری  بازیگر 
ما  که  است  دلیل  همین  به  و  است  ای  منطقه 
ایران  در  خود  شرکای  با  نزدیکی  بسیار  روابط 

داریم.
با  تلفنی  تماس  یک  در  پیش  چندی  پاشینیان 
مقام های کشورمان گفته بود جمهوری اسالمی 
ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه 

نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است.
از  خرسندی  ابراز  با  ارمنستان  وزیر  نخست 
تاکید  ایروان،  و  تهران  گسترش  به  رو  روابط 
کرد: ارمنستان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری 

اسالمی ایران در تمامی زمینه ها است.
به دعوت رسمی  ماه جاری  آبان  پاشینیان 10 
جمهوری  رئیس  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
از مقامات  بلندپایه  ایران در صدرهیاتی  اسالمی 

سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد.

ایران بازیگر بسیار مهم 
در مسائل منطقه ای و بین المللی است

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی سراب تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
از تاریخ تسلیم اعتراض  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اسناد وامالک محل تسلیم وپس 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
 )شهر سراب(

1آقاي قدرت امیرجاللي به شناسنامه شماره 207  صادره سراب فرزند حسن نسبت  به  ششدانگ 
یک باب مغازه از محدوده پالک 2535 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به مساحت بیست 

وشش مترو شانزده سانتی مترمربع.خریداری از وراث اسماعیل عزیزی)کالسه 1400/92(
2- آقاي  سعید جامي به  کدملی 1640216431    صادره سراب فرزند یداله  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه از محدوده پالک 2 فرعی از 3065 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  به 
مساحت شصت ویک مترو بیست سانتی  مترمربع. خریداری مع الواسطه  از مالکیت علی متین 

)کالسه 1400/190(
3- آقاي اباسلط اسکندرزاده احمد بگلو به شناسنامه شماره 32  صادره سراب فرزند رحمت  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک ثبتي 3173 اصلي واقع در سراب بخش 49 
تبریز به مساحت یکصدو شصت وچهار مترو سي سانتي  مترمربع. خریداری مع الواسطه از 

مالکیت پرویز واحدی )کالسه1400/296(
4- خانم خوشقدم سالمتي اسفستاني به کدملي 1640169407 صادره سراب فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک 3222 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به 
مساحت هشتادو پنج مترو پنجاه سانتی مترمربع. خریداری مع الواسطه از مالکیت علی-ولی-

محمد علی –ذکر علی –وغیب علی خلیل نسب)کالسه1400/177(
5- خانم فاطمه عبداله پور میرکوهي به شناسنامه شماره 4 صادره سراب فرزند عوض  نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک 3222 اصلي واقع در سراب بخش 49 تبریز  به 
مساحت نودونه مترو پنجاه سانتي مترمربع.خریداری مع الواسطه از مالکیت علی-ولی-محمد 

علی –ذکر علی –وغیب علی خلیل نسب)کالسه1401/19(
6- آقاي  بابک صباحي بالسي به شناسنامه شماره 28  صادره سراب  فرزند حسین  نسبت 
 49 بخش  سراب  در  واقع  اصلي   3223 ثبتي  پالک  محدوده  از  خانه  باب  یک  ششدانگ  به 
تبریز  به مساحت یکصدو هشت مترو ده سانتي  مترمربع. خریداری مع الواسطه از علی کرینم 

دل)کالسه1401/105(
7- آقاي  وحدت وحیدپور به شناسنامه شماره 36   صادره سراب فرزند علي  نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمتن از محدوده پالک 2 فرعی از 3223 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به 

مساحت یکصدو چهل وسه متر مربع .مالک رسمی مشاعی )کالسه 1401/114(  
8- خانم فرنگیز عنبري گیلک آبادي به شناسنامه شماره 44  صادره سراب فرزند غیبعلي  نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک 3224 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به 
آذر )کالسه  از کریم  الواسطه  مع  مترمربع.خریداری  مترو هفتاد سانتی  مساحت هفتادو چهار 

)99/261
9- آقایا ن فرهاد  و  وحید عبادي به شناسنامه شماره282 و  59  صادره سراب فرزندان  بهاالدین 
هرکدام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پالک یک فرعی از 
3230 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  به مساحت چهل وپنج مترو پنجاه ودو سانتی متر 

مربع مترمربع. خریداری مع الواسطه از مالکیت تقی پرمور )کالسه )1400/325-326(
10-آقاي  فیروز مردي به شناسنامه شماره 901    صادره سراب فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
از 3254 اصلی واقع در سراب بخحش 49  ثبتی 29 فرعی  از محدوده پالک  یک باب خانه 
تبریز به مساحت نود مترو بیست و پنج سانتی متر. خریداری مع الواسطه از محمد یگانه زاد 

)کالسه1400/89(
11- خانم شهناز بخشي دامن جاني به شناسنامه شماره 252    صادره سراب فرزند محمدعلي  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پالک ثبتی 31 فرعی از 3254 اصلی واقع در 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت یکصدو سی ودو مترو پانزده سانتی مترمربع. مع الواسطه از 

مالکیت جواد شیدائی کالسه1400/299(
12- خانم یمن ملک زاده قزلقیه به شناسنامه شماره 13 صادره سراب فرزند محرم  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک ثبتی 3293 اصلی واقع در سراب بخش49 تبریز  به 
مساحت یکصدو شصت وپنج مترو ده سانتی متر مربع. خریداری مع الواسطه از مالکیت زولفعلی 

جفائی)کالسه 1400/180(

13- آقایان  امین باالئي به کدملي 1640504958 و امیر حسین باالئي به کدملي 1640347879 
فرزندان جابر صادره سراب هرکدام  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
از محدوده پالک 0 فرعی از 3427 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  به مساحت شصت 
وهفت مترو چهل سانتی مترمربع.خریداری مع الواسطه از مالکیت کریم ورحیم باالئی )کالسه 

184و1401/183(
14- آقاي   علیرضا زارع به شناسنامه شماره 1052  صادره سراب فرزند حمزه  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان از محدوده پالک 3485 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز به 
مساحت سیصدو بیست وچهار مترمربع. خریداری مع الواسطه از غالمرضا عاشری )کالسه 2 

)1400/6
)قریه  گندوان پالک 3اصلی(

15- آقاي  احد یوسف زاده به شناسنامه شماره 4 صادره سراب فرزند یوسفعلي نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک3 اصلی واقع در قریه گندوان حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سه هزارو هفتصدو و دو متر چهل سانتی  مترمربع. خریداری 

از قدیر و حسین ورشید یوسف زاده )کالسه 1401/85(
  )قریه  اسفستان پالک 19 اصلی(

16- آقاي  خلیل قادري نسب به شناسنامه شماره 36 4صادره سراب فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 333 فرعی باقیمانده از 19 اصلی واقع در 
قریه اسفستان حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت دو هزارو هشتصدو دو مترو شصت 

سانتی  مترمربع . خریداری از نوروز وغالمحسین پور احمدی)1400/355(
)مزرعه فسروان پالک 26 اصلی(

17- آقاي اکبر مرادي نژاد اقدم به شناسنامه شماره 13080 صادره سراب فرزند مختار و سعید 
مرادي نژاد اقدم  به شناسنامه شماره 666  صادره سراب فرزند اکبر هرکدام  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ از محدوده پالک ثبتي 124 فرعي از 26 اصلي واقع در  مزرعه 
فسروان حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سه هزارو هشتصدو  هفتادو چهار سانتي 

مترمربع .خریداری مع الواسطه از مالکیت عبداله اسدی .کالسه )280و98/279(
 )قریه آغمیون پالک 27 اصلی(

18- خانم سکینه برزگري آغمیوني به شناسنامه شماره 160   صادره سراب فرزند علي اصغر  
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 951 فرعی از 27 اصلی  به مساحت 
یک هزاروششصدو سی ودو مترو هشت سانتی  مترمربع.خریداری مع الواسطه از مالکیت حسین 

حبابی)کالسه 1401/59(
)قریه  تکلدان پالک 84 اصلی(

19- آقاي   ولي دوان به شناسنامه شماره 834 صادره سراب فرزند لطیف  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 84 اصلی قریه تکلدان حومه ثبتنی سراب بخش 49 
تبریز  به مساحت چهار هزارو دویست ونودونه مترو سی سانتی متر مربع. خریداری از لطیف 

دوان)کالسه1401/21(
20- آقاي   محمد فرقاني به شناسنامه شماره 350   صادره سراب  فرزند ابراهیم  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 84 اصلی قریه تکلدان حومه ثبتی سراب 
مترمربع.  سانتی  پنجاه وچهار   مترو  هزارو ششصدو هشت  پنج  مساحت  به  تبریز   بخش 49 
خریداری از مالکیت رحمت اله یوسفی و کریم فرقانی وعباس و علی فرقانی نژاد.)کالسه97/283(
21- آقاي   محمد فرقاني به شناسنامه شماره 350  صادره سراب فرزند ابراهیم  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي از محدوده پالک ثبتي 84 اصلي قریه تکلدان حومه ثبتي سراب 
بخش 49 تبریز  به مساحت چهار هزارو پانصدو هشتادو پنج مترو بیست وشش سانتي  مترمربع. 
خریداری از مالکیت رحمت اله یوسفی و کریم فرقانی وعباس و علی فرقانی نژاد.)کالسه97/284(
22- آقاي   محمد فرقاني به شناسنامه شماره 350    صادره سراب  فرزند ابراهیم  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 84 اصلی قریه تکلدان حومه ثبتی سراب 
سانتی  وچهار  بیست  مترو  وچهار  هفتصدو شصت  هزارو  مساحت چهار  به  تبریز   بخش 49 
مترمربع . خریداری از مالکیت رحمت اله یوسفی و کریم فرقانی وعباس و علی فرقانی نژاد.

)کالسه1400/305(
23- آقاي محمد فرقاني به شناسنامه شماره 350 صادره سراب فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 84 اصلی قریه تکلدان حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت سه هزارو چهارصدو هشتادو یک مترو ده سانتی مترمربع. خریداری از مالکیت رحمت 

اله یوسفی و کریم فرقانی وعباس و علی فرقانی نژاد.)کالسه1400/306(
24- آقاي   محمد فرقاني به شناسنامه شماره 350  صادره سراب فرزند ابراهیم  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 84 اصلی قریه تکلدان حومه ثبتی سراب 
بخش 49 تبریز  به مساحت سیزده هزارو هفتصد مترو سي ونه  سانتی مترمربع. خریداری از 

مالکیت رحمت اله یوسفی و کریم فرقانی وعباس و علی فرقانی نژاد.)کالسه1400/307(

)قریه  صومعه پالک 96 اصلی(
25- آقاي  محرم سنجري صومعه به شناسنامه شماره 4  صادره سراب  فرزند علي  نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک 96 اصلی واقع در قریه صومعه حومه ثبتی سراب بخش 
49 تبریز به مساحت پنجاه وچهار مترو نودو سه سانتی  مترمربع  .خریداری مع الواسطه از اصغر 

واکبر عطائی)کالسه1400/247(
26- آقاي ذوالفقار فرامرزي به شناسنامه شماره 9   صادره سراب فرزند علي نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان از محدوده پالک 96 اصلی قریه صومعه حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت یک هزارو هشتادو شش مترو بیست سانتی  مترمربع. از مالکیت رسمی بابا رشیدی 

)کالسه 1401/200(
)قریه گیلک آباد پالک 129 اصلی(

اله  و  نعمت  فرزند  به شناسنامه شماره 258 صادره سراب  آذر  آقایان  رحمان گشتي   -27
بهاءالدین عبادي کادیجاني به شناسنامه شماره 7  صادره سراب فرزند احد هرکدام  نسبت به مقدار 
دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ  و غالم عباس زینال زاده به شناسنامه شماره 564  صادره سراب 
فرزند جواد  نسبت به مقدار یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه از محدوده پالک 313 
فرعی از 129 اصلی واقع در گیلک آباد حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت هشتصد 

مترو بیست ودو سانتی  مترمربع .خریداری از حسین اسعدی )کالسه 1400/360-361-362(
)شهر شربیان پالک 161 اصلی(

28- آقاي سعید دیدار به شناسنامه شماره 955  صادره  سراب فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي از محدوده پالک 161 اصلي شربیان حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت بیست وسه هزارو سیصدو هفتادو سه مترو هفتادو سه سانتي مترمربع. مالک رسمی 

مشاعی )کالسه 1400/240(
29- آقاي سعید دیدار به شناسنامه شماره 955    صادره  سراب فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي از محدوده پالک 161 اصلي شربیان حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت بیست وهفت هزارو نودو هشت مترو هشت  سانتي مترمربع. مالک رسمی مشاعی 

)کالسه 1400/241(
)قریه ایوق پالک 162 اصلی-آگهی اصالحی(

30-آقاي  بابا بیگ زاده به شناسنامه شماره 1823 صادره سراب  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک332 فرعی از  162 اصلی قریه ایوق حومه ثبتی سراب 
بخش 49 تبریز به مساحت پنجاه وهشت هزارو یکصدو شصت مترو پنجاه وشش سانتی مترمربع. 

خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی علی نوری )کالسه99/427( 
)دوزدوزان پالک 167 اصلی(

31- آقاي میکائیل علي پورفرد به شناسنامه شماره 1841  صادره سراب فرزند اسد  نسبت به 
ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 167 اصلی دوزدوزان حومه ثبتی سراب بخش 
49 تبریز  به مساحت پنجاه وشش هزارو هفتصدو سی ودو مترو بیست ونه سانتی  مترمربع . 

خریداری مع الواسطه از رحیم داداش زاده و اسد علیپور)کالسه 98/227(
)قریه   ینگجه پالک 177 اصلی(

32- آقاي  حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377  صادره سراب فرزند علیقلي    نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت سیزده هزارو نهصدو بیست وهشت مترو چهل  سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/126(
33- آقاي حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377 صادره سراب فرزند علیقلي نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت شش هزارو دویست وپنجاه ویک مترو پانزده  سانتی  مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/127(
34- آقاي حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377 صادره سراب فرزند علیقلي نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت پنجاه ویک هزارو هفتصدو چهل وچهار مترونودو دو  سانتی مترمربع. خریداری از 

علیقلی فتحی.)کالسه1401/128(
35- آقاي  حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377 صادره سراب فرزند علیقلي    نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت دوازده هزارو سیصدو هفتادو هفت مترو هشتاد سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/129(
36- آقاي  حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377  صادره سراب فرزند علیقلي نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 
تبریز  به مساحت بیست وهشت هزارو یکصدو دو مترو شصت وسه سانتی  مترمربع. خریداری 

از علیقلی فتحی.)کالسه1401/130(

37- آقاي علیقلي فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 8 صادره سراب فرزند فتحعلي  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک ثبتی 177 اصلی قریه ینگجه حومه ثبتی 
سانتی   هشتاد  مترو  ویک  هزارو چهارصدو چهل  هیجده  مساحت  به  تبریز  بخش 49  سراب 

مترمربع.مالک رسمی مشاعی )کالسه 1401/138(
38- آقاي کریم فتحي ینگجه به کدملي 1640338810 صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت هیفده هزارو یکصدو چهل و هفت مترو بیست  سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/135(
39- آقاي  کریم فتحي ینگجه به کدملي 1640338810 صادره سراب فرزند علیقلي نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در قریه ینگجه حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز به مساحت   ده هزارو چهل ویک مترو پنجاه وپنج سانتی متر مربع. 

خریداری از علیقلی فتحی.)کالسه1401/136(
40- آقاي  کریم فتحي ینگجه به کدملي 1640338810 صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در قریه ینگجه حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سیزده هزارو نهصد مترو هفتادو پنج سانتی مترمربع. خریداری 

از علیقلی فتحی.)کالسه1401/134(
41- آقاي  کریم فتحي ینگجه به کدملي 1640338810 صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در قریه ینگجه حومه ثبتی 
سراب بخش 49 تبریز  به مساحت بیست ویک هزارو پانصدو سی ودو مترو شصت سانتی  

مترمربع. خریداری از علیقلی فتحی.)کالسه1401/137(
42- آقاي محمد فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 7  صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت سیزده هزارو ششصدو شصت وچهار مترو سی سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/131( 
43- آقاي محمد فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 7 صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت بیست وچهار هزارو نودو چهار مترو هشت سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/132(
44- آقاي  محمد فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 7 صادره سراب فرزند علیقلي  نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده پالک 177 اصلی واقع در سراب بخش 49 تبریز  
به مساحت پنجاه وسه هزارو هفتصدو نه مترو چهل وپنج سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی 

فتحی.)کالسه1401/133(
45- آقایان حسین فتحي ینگجه به شناسنامه شماره 1377 و محمد فتحي ینگجه به شناسنامه 
شماره 7 وکریم فتحي ینگجه به کدملی 1640338810 فرزندان علیقلی و بنیامین فتحي ینگجه به 
کدملي 1640649808 صادره سراب فرزند اکبر با والیت قهری پدر بزرگش علیقلی فتحی صادره 
سراب  هرکدام  نسبت به مقدار یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از 
محدوده پالک 177 اصلی واقع در قریه ینگجه حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت 
نه هزارو سیصدو چهار مترو شصت وسه سانتی مترمربع. خریداری از علیقلی فتحی.)کالسههای 

144الی1401/141(
46- آقایان علیقلي ومشا اله فتحي ینگجه به شناسنامه شماره های 8و22 صادره سراب فرزندان 
فتحعلي هرکدام نسبت به مقدار سه دانگ مشاع ز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی از محدوده 
پالک 177 اصلی واقع در قریه ینگجه حومه ثبتی سراب بخش 49 تبریز  به مساحت سیزده هزارو 

یکصدو نوزده مترو شصت  سانتی مترمربع.مالکین رسمی مشاعی )کالسه 140و1401/139(
)قریه  شیره جین پالک 179 اصلی(

47- آقایان حامدو فیروز محامدي به شناسنامه شماره 149و 15 صادره سراب فرزندان عزت  
هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي از محدوده پالک 179 
اصلي قریه شیره جین حومه ثبتي سراب بخش 49 تبریز  به مساحت هشت هزارو یکصدو 
هشتادو پنج مترو هشتاد ساني مترمربع.خریداری از عزت محامدی)کالسه470و1401/469(             

)قریه  آبرس پالک 189 اصلی(
49- خانم فاطمه فصیحي آبرس به کدملی 1640000410 صادره سراب فرزند اسحق نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 234 فرعی از 189 اصلی واقع در قریه آبرس حومه 
ثبتی سراب بخش 49 تبریز به مساحت  پنج هزارو چهل ونه مترو چهل وشش سانتی مترمربع.

خریداری مع الواسطه ازفیروز بهمنی)کالسه 1400/315(
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