
 پیامدهای راهبردی عضویت 
سوئد و فنالند در ناتو

در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که سوئد و فنالند 
اعالم کردند به دنبال عضویت در ناتو هستند. این 
دو کشــور تا پیش ازاین به طور ســنتی از سیاست 
»عضویــت نداشــتن در هیــچ ائتالفــی« پیروی 
می کردند و حتی در دوران جنگ ســرد نیز به آن 
پایبند بودند. این سیاست بی طرفی از سوی مسکو 
به عنــوان عاملی مهم در تضمین ثبات در شــمال 
اروپا تلقی می شــد و از سوی کشــورهای اروپایی 
نیز پذیرفته شــده بود. حال، با درخواســت جدید 
این دو کشور، هرچند ناتو ازآنچه تعمیق همکاری 
با فنالند و ســوئد خوانده، ابراز رضایتمندی کرده 
اســت، اما مقامات روس این اقدام را علناً به عنوان 
دشمن تراشی برای روسیه تعبیر کرده اند. در چنین 
شرایطی این سؤال مطرح می شود که اساساً دلیل 
طرح چنین درخواســتی از سوی ســوئد و فنالند 
چیســت و پیوســتن آن ها به ناتو، چه پیامدهای 

راهبردی به دنبال خواهد داشت؟
در پاســخ به سؤال نخســت باید گفت هرچند در 
عرصه رســانه های بین المللی تالش می شود حمله 
روســیه به اوکراین به عنوان تنها دلیل نگرانی این 
دو کشور شمال اروپا و تصمیم آن ها برای پیوستن 
به ناتو عنوان شود و این امر بخشی از پازل واقعیت 
را نیز تشــکیل می دهــد؛ اما قطعاً همــه واقعیت 
نیست. اگر صحنه بازی های استراتژیک قدرت های 
بین المللــی را اندکی گســترده تر ببینیم، متوجه 
خواهیم شد که پس از تغییر استراتژی امنیت ملی 
آمریکا در سال های اخیر و تغییر نگرش و چرخش 
این کشور از سمت خاورمیانه و خلیج فارس به سوی 
چین و روســیه، تالش برای تقویت ناتو و یکدست 
کردن اروپــا در مقابل روســیه، به منظور تضعیف 
یکی از این دو رقیب )روســیه( در رأس برنامه های 

راهبردی ایاالت متحده قرار گرفته است.
بنابرایــن نکتــه ای که بایــد به آن توجه داشــت 
این اســت که ابــراز تمایل این دو کشــور حوزه 
اسکاندیناوی به عضویت در ناتو صرفاً یک تصمیم 
داخلی و بر مبنای نیازهای امنیتی آن ها نبوده و با 
هدایت و حمایت آمریکا انجام شــده است. امضای 
قراردادی جدید از ســوی فنالنــد برای خرید ۶۴ 
فروند هواپیمای اف -۳۵ از آمریکا در فوریه 2021، 
گواهی متقن است که این ادعا را تقویت می کند. بر 
این اساس چنانکه سوئد و فنالند به ناتو بپیوندند، 
اتحادیــه اروپا در قالب ناتو بیش از گذشــته خود 
را در مقابل روســیه قرار خواهد داد و نوعی فشار 
سراسری علیه مســکو در دستور کار قرار می گیرد 
و این همان چیزی اســت که مقامات آمریکایی به 
دنبال آن هســتند؛ تضعیف روسیه با هزینه کردن 
از جیب هم پیمانان. بدین ترتیب، با گســترش ناتو 
و تقویت قدرت نظامی بخش اروپایی ناتو، شراکت 
اروپایی  ها در مهار روســیه افزایش یافته و آمریکا 

می تواند با دست بازتری به مهار چین بپردازد.
اما در پاســخ به سؤال دوم مبنی بر اینکه پیوستن 
ســوئد و فنالند به ناتو، چه پیامدهای راهبردی به 
دنبال خواهد داشــت؟ باید گفت این امر منجر به 
گسترش و تقویت بیش ازپیش ناتو و تنگ تر شدن 
حلقه محاصره به دور روســیه می شود و درنتیجه 
قطعاً فضای امنیتی و ســطح تنش هــا در منطقه 
شــمال اروپا را افزایش می دهــد. هرچند فنالند و 
سوئد جمعیت و بودجه نظامی قابل توجهی ندارند، 
امــا از ارتش های مــدرن و زیرســاخت صنعتی- 
فناورانه نظامــی مطلوبی برخوردارنــد و البته در 
ســال های اخیر به دلیل نگرانی از تهدید روســیه 
هزینه های نظامی خود را هم افزایش داده اند؛ پس 
از شروع جنگ اوکراین، فنالند بودجه نظامی خود 
را از ۳ به ۵ میلیارد دالر و سوئد از ۵ به ۷ میلیارد 
دالر افزایش داده اســت؛ بنابراین عضویت این دو 
کشور، باعث تقویت قدرت ناتو و فراگیرترشدن آن 

خواهد شد.
روس ها به صورت کاماًل آشــکار پیوســتن سوئد و 
فنالند به پیمان ســازمان آتالنتیک شمالی را یک 
خطر جدی برای خود می دانند و ازاین رو در صورت 
عضویت این دو کشور در ناتو، در آینده ای نه چندان 
دور شــاهد یک تقابل تســلیحاتی و سیاسی میان 
روســیه با جبهه غرب خواهیم بود. بر این اساس، 
اســتقرار موشــک هایی با قابلیــت حمل کالهک 
هسته ای در مرز روسیه با فنالند و سایر کشورهای 
اروپایی از سوی کرملین، حمله به دیگر کشورهای 
ذره ای اروپایــی که با روســیه هم مرز هســتند، 
استفاده از قطع صادرات یا گران کردن حامل های 
انرژی به عنوان ابزار فشــار بر کشــورهای اروپایی 
و البته تــالش کرملین برای یارگیری و تشــکیل 
احتمالی پیمان نظامی متقابل، برخی راهکارهایی 
هســتند که ممکن است روسیه در واکنش به این 

تصمیم، در پیش بگیرد.
بنابراین گسترش ناتو در ابعاد جدید، نه تنها امنیت 
و ثبــات را برای کشــورهای اروپایی بــه ارمغان 
نمی آورد؛ بلکه با قرار دادن آن ها در خط رویارویی 
با روســیه و تبدیل اروپا به ابــزار تأمین اهداف و 
منافع آمریکا، توسعه سیاسی و اقتصادی قاره سبز 
را مختل کرده و منطقه شــرق و شمال اروپا را به 
حوزه بحران خیــز جدیدی در نقشــه ژئوپلیتیک 

جهانی تبدیل خواهد کرد.

دیدگاه

جنگ اوکرایــن در حالی رنگ و بوی نبــردی تمام عیار 
را گرفته اســت که هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود که 
برخی مقامات غربی خواســتار رویکرد به راهکار سیاسی 
شــده اند چنانکه شولتز صدر اعظم آلمان و مکرون رئیس 
جمهور فرانســه خواهــان رویکرد پوتیــن رئیس جمهور 
روســیه به مذاکره با زلنسکی همتای اوکراینی او شده اند 

هر چند که ســران کــی یف همچنان در روند سیاســی 
کارشکنی می کنند. 

در بــاب چرایی ایــن رویکرد برخی کشــورهای اروپایی 
که بویژه پس از ســخنان کیســینجر کهنه سیاســتمدار 
آمریکایی مبنی بر توجه به خواست روسیه و توقف جنگ 
شدت گرفته است مشــکالت اقتصادی و امنیتی ناشی از 
اســتمرار جنگ از نکات مهم و اساسی می باشد. با توجه 
به نقش اوکراین و روســیه در تامین غذای جهان، جنگ 
در ایــن منطقه عمال به افزایش تورم و کمبود مواد غذایی 
بویژه در کشــورهای اروپایی همچون آلمان که بیشــتر 
نیازشــان را از این دو کشــور تامین می کنند منجر شده 

است. با توجه به این پیامدها بسیاری از کشورهای اروپایی 
به دنبال پایان جنگ می باشند. 

نکته دیگر آنکه جنگ بهانه ای شــده اســت تا از یک سو 
آمریکا ضمن نابودســازی طرح ارتش مســتقل اروپایی به 
تشدید سلطه نظامی و به پیرو آن سلطه اقتصادی و سیاسی 
بر اروپا بپردازد. از سوی دیگر کشوری همچون انگلیس که 
از اتحادیه اروپا به دور رفته اســت، از شــرایط جنگ برای 
ســایش رقبایی همچون آلمان و فرانسه و توسعه نظامی 
و اتحادســازی های جدید در اروپای شرقی بهره می گیرد 
چنانکه از عامالن اصلی جنگ افروزی در اوکراین ســران 
این کشــور می باشند. کشــورهای اروپایی پایان جنگ را 

مولفه ای برای مقابله با این بحران ســازانی می دانند که از 
آتش جنگ برای اهداف سلطه گرایانه بهره می گیرند. به هر 
تقدیر می توان گفت که درخواست کشورهای مذکور برای 
پایان جنگ ناشــی از آگاهی آنهــا از اهداف و هزینه های 
سنگین جنگ است که شــاید در روزهای آغازین چندان 
بــه آن اهمیت نمی دادند اما رویکــرد آمریکا و انگلیس به 
طوالنی ســازی جنگ هشداری به آنها مبنی بر پیامدهای 
اســتمرار این روند گردیده است و برآنند تا به هر طریقی 
که شده اســت راهکار سیاسی را جایگزین رویکرد نظامی 
کنونی سازند هر چند که ماشین تبلیغاتی آمریکا و انگلیس 

به مانعی برای تحقق این مهم مبدل شده است. 

یادداشت

گزارش

رژیم صهیونیســتی، بــی توجه به همه هشــدارها درباره 
»راهپیمایــی پرچــم« دیــروز  شهرک نشــینان را بــه 
مســجداالقصی فرســتاد در حالی که فلســطینی ها ضد 
ایســتادگی در برابر این تجاوز بر پاســخی ســخت تر از 

شمشیر قدس به اشغالگران تاکید کردند.
مســجداالقصی همزمــان با یــورش صهیونیســت ها به 
مســجداالقصی شــاهد تنــش بود.صدها فلســطینی در 
داخل مســجداالقصی معتکف شــدند تا آمــاده مقابله با 
یورش شهرک نشــینان باشند. از ســوی دیگر صحن های 
مســجداالقصی شاهد اســتقرار گســترده نظامیان رژیم 
اشــغالگر برای حمایت از شهرک  نشــینان است.بر اساس 
گــزارش »عــرب ۴۸«، نظامیــان رژیم درهــای مصالی 
»القبلی« را با زنجیر بستند و معتکفان فلسطینی در داخل 

آن را محاصره کردند.
»راهپیمایی پرچــم« یا »رقص پرچــم« در تقویم عبری 
برابر اســت با سالروز اشغال قدس شــرقی به دست رژیم 
صهیونیستی. این رژیم در هفتم ژوئیه 1۹۶۷ قدس شرقی 
را اشــغال کــرد و آن روز را »روز اورشــلیم« )روز قدس( 
نامیده اما بر اساس تقویم عبری، این روز امسال برابر است 
با  2۹ می. راهپیمایی مذکور از قدس غربی آغاز می شــود 
امــا موضوعی که سال هاســت بر ســر آن اختالف وجود 
دارد مســیر عبور این راهپیمایــی در بخش قدیمی قدس 
تا رســیدن به »دیوار ندبه« است.پلیس رژیم صهیونیستی 
برای راهپیمایی  دو مسیر مشخص کرده و شهرک نشینان 

صهیونیست را برای انتخاب هر کدام از این دو مسیر مختار 
گذاشته است. مســیر اول که کوتاه تر است از قدس غربی 
آغاز می شــود و پــس از عبور از »بــاب الخلیل« -یکی از 
دروازه های تاریخی بخش قدیمی قدس- و ســپس عبور از 
مقابل »الحی االرمنی« به دیوار ندبه یا براق می رسد. مسیر 
دوم که طوالنی  تر اســت از قدس غربــی آغاز  و با عبور از 
»باب العامود« و »طریق الواد« به دیوار ندبه ختم می شود.
مسیر دوم بویژه برای فلسطینی ها مشکل ساز است زیرا این 
راهپیمایی را به دلیل عبور از باب العامود و طریق الواد در 
بخش قدیمی قدس، تحریک آمیز می دانند. این راهپیمایی 
اغلب شاهد درگیری میان فلسطینی ها و شهرک نشینان و 

پلیس رژیم صهیونیستی از سوی دیگر است.
جنگنده هــای رژیــم صهیونیســتی نیز از بیــم هرگونه 
واکنش موشــکی مقاومت فلســطین به هتک حرکت به 
مسجداالقصی، بر فراز آســمان نوار غزه به پرواز درآمدند. 
عضو ارشــد جنبش »جهاد اسالمی« فلسطین در سخنانی 
اعالم کرد که »راهپیمایی پرچم« آخرین میخ را بر تابوت 

کابینه »نفتالی بنت« خواهد کوبید.
»محمد شلح« عضو ارشد جنبش »جهاد اسالمی« تصریح 
کرد: »راهپیمایی پرچم« آخریــن میخ را بر تابوت کابینه 
»نفتالی بنــت« خواهد کوبید. اوضاع جــاری در قدس را 
پیگیری می کنیم و ســاعات پیش رو تعیین کننده خواهد 
بود.این شخصیت برجســته فلسطینی در ادامه اظهاراتش 
در این زمینه عنوان کــرد: در صورت برگزاری راهپیمایی 

پرچم، نفتالی بنت بهای ســنگینی پرداخت خواهد کرد و 
ایــن میخ آخر بر تابوت کابینه وی خواهد بود.پیش از این، 
شیخ عکرمه صبری خطیب مسجداالقصی و رئیس شورای 
عالی اســالمی در قدس اشــغالی در باره شرایط حاکم بر 
مســجد االقصی هشــدار داد. وی با اشــاره بــه تجاوزات 
گســترده شهرک نشینان به مســجداالقصی که با حمایت 
شــدید نظامیان صهیونیست صورت می پذیرد، تاکید کرد: 
رژیم صهیونیســتی، مســجداالقصی را به پادگان نظامی 

تبدیل کرده است.
در تظاهراتی که در حمایت از مسجداالقصی در شهر صیدا 
در جنوب لبنان برگزار شــد، شرکت کنندگان پرچم های 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی را آتش زدند.مردم فلسطین 
در واکنشــی اعتراضی به برگزاری راهپیمایی »پرچم« در 
غزه تظاهرات کــرده و مســجداالقصی را خط قرمز خود 
عنوان کردند.سخنگوی جنبش حماس با بیان اینکه قدس 
و مســجداالقصی خط قرمز محســوب می شوند، گفت که 
تمامی فلســطین میدان یکپارچه نبرد برای دفاع از قدس 

شده است.
»فوزی برهوم« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در واکنش به تعرض صهیونیســت ها به مسجداالقصی در 
آستانه مراســم موســوم به »راهپیمایی پرچم« گفت که 
تمامی فلسطین به صحنه نبرد یکپارچه در دفاع از مقدسات 
اسالمی تبدیل شده اســت.او به شبکه المیادین گفت که 
مردم فلســطین امروزه نبرد مقدسی را در مسجداالقصی 

آغاز کرده اند تا نظامیان اشــغالگر و شهرک نشینان نتوانند 
در آن رســوخ کننــد و می بایســت نبــرد با اشــغالگران 
 در تمامــی محور مقاومــت و در تمامی ســطوح جریان 

داشته باشد.
ســخنگوی حماس، افــزود: »رژیم اشــغالگر تالش دارد 
خواســته خــود را تحمیل کــرده و مســجداالقصی را از 
لحاظ زمانی و مکانی تقســیم کنــد، در حالی که تمامی 
مســجداالقصی متعلق به فلسطینی ها است.« در این میان 
در خیانتی دیگر به فلسطین رسانه های رژیم صهیونیستی 
از ســفر محرمانه یک هیأت عالی رتبه سودان به فلسطین 
اشــغالی برای بررســی فرصت های تقویت روابط دوجانبه 
خبر دادنــد. با این وجود همزمان با ورود صدها شــهرک 
نشــین صهیونیســت به بخــش قدیمی قدس اشــغالی، 
مقاومت فلســطین آخرین اخطارهای خود درباره عواقب 
خطرناک برای رژیم صهیونیســتی را صادر کرد. نخســت 
وزیر رژیم صهیونیستی هم زمان با اقدامات صهیونیست ها 
در برگزاری راه پیمایی پرچم در قدس اشــغالی اعالم کرد: 
در این روز تعهد می دهیم که "اورشــلیم" هیچگاه تقسیم 
نخواهد شد.نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت: در "روز اورشــلیم" نه تنها وحدت "پایتخت"، بلکه 
وحدت مردم خــود را نیز زنده می داریم.نفتالی بنت گفت: 
برافراشــتن پرچم های مــان در پایتخت مــا امری طبیعی 
 اســت و ما خواهان برگزاری مراسم با احساس مسئولیت 

و احترام هستیم.

چرایی یک درخواست

فرامرز اصغری
دکتر محمدمهدی مظاهری

استاد دانشگاه
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واکنش فلسطینی ها به یورش صهیونیست ها به مسجداالقصی با ادعای روز پرچم

انتقامی  سخت تر از شمشیر قدس در انتظار اشغالگران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004000586 مورخــه 1401/02/07 موضــوع 
کالســه 1401114412004000050 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عفت ماهیان فرزند موسی بشماره 
شناســنامه 714 و شماره ملی 2031724584 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 100.75 مترمربع جدا شــده از پالک 61799 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس کوی جهاد کوچه دوم ســمت چپ پــالک 17 بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقــال ملک مع الواســطه از آقای رضا ملکــی به متقاضی بوده. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8549
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060312004006706 مورخــه 1400/10/14 موضــوع 
کالســه 1400114412004000402 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی یگان دردی ایمن فرزند قره قر بشــماره شناســنامه 
767 و شــماره ملــی 2031034448 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به 
مساحت 204.40 مترمربع جدا شده از پالک 521 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس 
چهارراه آق قایه شــهرک آفتاب بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه 
از تقی جاهد داشلی برون. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8557
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060312004008703 مورخــه 1400/12/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000658 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم اناگل ســاداتی فرزند عبدالغفور بشــماره 
شناســنامه 14 و شــماره ملی 6249895701 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شده به مساحت 138 مترمربع جدا شده از پالک شماره 34404 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس شــهرک اندیشــه الله هفتم  بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبد انتقال ملک 
از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8411
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060312004007797 مورخــه 1400/11/22 موضوع 
کالســه 1398114412004000093 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نعمت اهلل بادوام فرزند محمد دردی بشــماره 
شناســنامه 13 و شــماره ملی 2032362732 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 100.12 مترمربع جدا شــده از پالک 33610 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روستای گدم آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از انــه قلیــچ آق آتابای . لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

8422
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004000338 مورخــه 1401/01/25 موضوع 
کالســه 1399114412004000772 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه پیش نشــین فرزند یوســف بشــماره 
شناســنامه 525 و شــماره ملی 3673311484 در ششــدانگ یک قطعــه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 205 مترمربع جدا شــده از پالک 10516 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس زابل آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از قلیچ 
کوچکــی بــوده . لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8535
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004000281 مورخــه 1401/01/22 موضوع 
کالســه 1399114412004000899 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقــای مصطفــی ابراهیم زاده بــزی فرزند تاجی 
بشــماره شناسنامه و شماره ملی 2020244810 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 188.60 مترمربع جدا شده از پالک 10516 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس زابل آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از قلیچ 
کوچکــی بوده. لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8537
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

نخســت وزیر ســابق ژاپن تصریح کرد که مواضع رئیس جمهــور اوکراین درباره 
پیوستن به ناتو و عدم پذیرش استقالل جمهوری های دونباس به عملیات نظامی 

ویژه مسکو در اوکراین منجر شد.
»شــینزو آبه« نخســت وزیر ســابق ژاپن در گفت وگو با روزنامه »اکونومیست«، 
مواضع سیاسی »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین در خصوص عضویت 
در ناتــو و امتناع از حــل درگیری ها در دونباس را عامل آغــاز عملیات نظامی 
ویژه روســیه در اوکراین اعــالم کرد.آبه در این خصوص گفــت: »اگر ولودیمیر 
زلنســکی رئیس جمهور اوکراین وادار به متعهد شدن برای عدم پیوستن به ناتو 
می شــد یا وادار می شــد که درجه باالیی از اســتقالل را به دو قلمرو در شــرق 
کشــور دهد، احتماالً جلوگیــری از درگیری ها در اوکرایــن امکانپذیر بود«.این 
سیاستمدار ژاپنی همچنین ادامه داد که با این حال، دستیابی به تغییر در موضع 
رئیس جمهور اوراین بســیار دشوار است و به نظر وی »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا می تواند بر رئیس این کشــور جمهوری سابق شوروی تأثیر بگذارد.وی در 
نهایت موافقت زلنسکی با عقب نشینی از موضع خود درباره ناتو و جمهوری های 
دونباس لوهانسک و دونتسک گفت: »اما زلنسکی، قطعاً مخالفت خواهد کرد«.او 
همچنین اذعان داشــت که باور دارد که آمریکا »باید رهبری را به دست بگیرد« 
امــا تصریح کرد که ارتش ایاالت متحده دیگر »پلیس جهان« نیســت. او گفت: 
ژاپن دوست دارد که راجع به یک جهان ایده آل صحبت کند، اما باید این نگرش 
ســپردن همه چیز به دســت آمریکا را تغییر دهیم. توکیو باید مسئولیت صلح و 
ثبات خود را بدســت بگیرد و تمام تالش خود را برای دســتیابی به آن با کمک 

آمریکا انجام دهد.
خبر دیگر آنکه مشــاور رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی از مخالفت کی یف 
برای مذاکره با مســکو پرده برداشــت و تنها راه حل ممکن را اســتفاده از زور 

و قلدری در مقابل روســیه عنوان کرد.»میخائیل پودولیاک« مشاور »ولودیمیر 
زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای 
صلح با مســکو مدعی شد که به توافق با روســیه نمی توان اطمینان کرد و تنها 
راه برای جلوگیری از به زعم وی تهاجم روســیه، توســل به زور اســت.وی در 
این رابطه در پیامی که در کانال تلگرام خود منتشــر نوشــت: هر گونه توافقی با 
روســیه در حد حتی یک پاپاســی هم ارزش ندارد. آیا امکان دارد با کشوری که 
همواره دروغ می گوید مذاکره کرد؟مخالفت و رد هرگونه مذاکره از ســوی طرف 
اوکراینی اذعانی بر اظهارات مســکو مبنی بر نبود اراده کافی از ســوی کی یف 
برای رســیدن به توافق صلح اســت. در این میان رئیس جمهور روسیه در گفت 
و گوی تلفنی با رهبران فرانســه و آلمان در روز شــنبه گفت، روسیه مایل است 
تا در مورد ازســرگیری ارســال محموله های غالت اوکراین از بنادر دریای سیاه 

گفت و گو کند.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در گفت و گوی تلفنی با رهبران فرانسه 
و آلمان در روز شــنبه گفت: روسیه مایل است تا  در مورد راه هایی امکان پذیر 
ســاختن ازسرگیری ارســال محموله های غالت اوکراین از بنادر واقع در دریای 
ســیاه گفت و گو کند. در همین حال به گفته کارشناســان کمیسیون اقتصادی 
اتحادیه اوراسیا، تسویه حساب های متقابل کشورهای عضو این اتحادیه با ارزهای 
ملی تا ۷۵ درصد افزایش یافته اســت .تاسیســات ذخیره سازی زیرزمینی گاز 

»هایداچ« در اتریش که یکی از مخازن بزرگ اروپاســت، مدتی اســت که خالی 
مانده و احتماال تا فصل ســرمای بعدی به علت اختالف میان برلین و مســکو بر 
سر توقیف شــرکت تابعه »گازپروم« پر نخواهد شد.این تاسیسات ذخیره سازی 
در اتریش واقع و به شبکه گاز آلمان متصل است و گاز روسیه را از آنجا دریافت 
می کند. این تاسیســات یکی از بزرگ ترین تاسیسات در اروپاست و می تواند یک 

چهارم نیاز ساالنه اتریش به گاز را تامین کند.
در همین حال رئیس جمهور ســابق آمریکا می گوید که سیاست های دولت فعلی 
آمریکا درباره اوکراین می تواند به جنگ جهانی ســوم ختم شود.»دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور جنجالی ســابق ایاالت متحده آمریکا در گردهمایی هواداران خود 
در ایالــت »وایومینگ« با انتقــاد از عملکرد دولت »جو بایــدن« رئیس جمهور 
ایــاالت متحده آمریکا تصریح کرد که سیاســت دولت فعلی آمریکا در خصوص 
اوضاع اوکراین می تواند به یک درگیری  جهانی ختم شود. تارنمای شبکه خبری 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشــت که اتحادیه اروپا برای جلب نظر آن دسته 
از اعضای این اتحادیه که مخالف تحریم کامل واردات نفت از روســیه هســتند، 
تصمیــم گرفته تا در کنار تحریم واردات دریایی نفــت، انتقال زمینی نفت خام 
این کشــور را از تحریم ها معاف ســازد. در همین حال رئیس جمهور فرانســه 
و صدراعظم آلمان از رئیس جمهور روســیه خواســتند تا مذاکرات بین کی یف 
و مســکو را به صورت مســتقیم با همتــای اوکراینی خود آغــاز کند. مکرون و 
شــولتس تقاضای خود برای آتش بس را تجدید کردند و از پوتین خواســتند که 
در کوتاه ترین زمان مذاکرات مســتقیم با رئیس جمهور اوکراین را بپذیرد.رئیس 
جمهور فرانســه و صدراعظــم آلمان همچنین بر فوریت لغو محاصره اودســا به 
منظور اجازه صادرات غالت اوکراینی از طریق دریای سیاه و جلوگیری از بحران 

غذایی جهانی تاکید کردند.

نخست وزیر سابق ژاپن با اذعان به پایان پلیس جهان بودن آمریکا؛

 زلنسکی موجب حمله روسیه 
به اوکراین شد


