
چرایی یک برکناری

بوریس جانســون نخســت وزیر انگلیس در نهایت 
مجبور به استعفا شد. این امر در حالی روی داد که 
نگاهی به وضعیت آرا در نشست درون حزبی حزب 
محافظه کار نشان می دهد که 40 درصد حاضران به 
وی رای منفی داده اند و این به معنای شکننده بودن 
وضعیت وی برای ادامه حضور در قدرت بود. هر چند 
که حزب محافظه کار در نشست مذکور به وی رای 
مثبت داد اما روند سیاست های جانسون از آن زمان 
تا کنون  چنان بوده اســت کــه حزب محافظه کار 
ادامه حضور او در قدرت را برابر با هزینه های بسیار 

و حتی حذف شدن از قدرت می داند. 
در حوزه اقتصادی جانســون اقدامی برای مقابله با 
تورم صورت نداده است بگونه ای که تورم به نزدیک 
10 درصد رسیده و کمبود انرژی   مواد غذایی چنان 
است که برخی نمایندگان پارلمان خواستار اجرای 
قوانین دوران جنــگ جهانی برای جیره بندی مواد 
غذایی شــده اند. موج بحران هــا و ناتوانی اقتصادی 
دولت موجــب اعتصاب هــا و اعتراض های خیابانی 
شده است که اعتصاب بخش راه آهن و تظاهرات و 
مسدود سازی خیابان ها توسط کامیون داران و مردم 
سرآغاز برای این روند بوده است. در این میان ناتوانی 
جانســون در مهار کرونا و مبتال شدن روزانه هزاران 

نفر به کرونا بر میزان نارضایتی مردم افزوده است. 
حقوق بشــر بعد دیگر اعتراض ها به سیاســت های 
جانســون را تشــکیل می دهد. پرونده اخیر تبعید 
پناهجویــان به رواندا و پس از آن اســتفاده از پابند 
الکترونیکی بــرای آنانی کــه در انگلیس می مانند 
موجی ازخشــم مردمی را به همراه داشــته است. 
اصرار انگلیس بر همگرایی با برخی سران سرکوب گر 
عربســتان بگونه ای که لیز تراس وزیر امور خارجه 
بدون توجه به قتل خاشــقچی و اعدام دهها نفر به 
دســت بن سلمان، روابط با سعودی را امی رهبردی 
نامیده کــه به خاطر آن انگلیس از مســائل دیگژر 
چشم پوشی می کند بر این اعتراض ها افزوده است. 
در این میان به رغم مطالبات مردمی برای رسیدگی 
به مشــکالت داخلی، جانســون همچون در توهم 
ابرقدرت شــدن به جنگ افروزی در اوکراین ادامه 
داده چنانکه نخســت وزیر انگلیس ضمن مخالفت با 
توقف جنگ میان روســیه و اوکرایــن ادعا کرد که 
کشــورش همچنان به حمایت تسلیحاتی و مالی از 
کی یف ادامه می دهد. مجمــوع این تحوالت حزب 
محافظه کار را به این جمع بندی رســانده است که 
جانســون آن ناجی نجات بخش نخواهد بود و برای 
ادامه حضور در عرصه سیاسی باید از آن عبور کنند.

یادداشت

گسترش خشونت و افراطگرایی 
میان نیروهای پلیس انگلیس 

 گزارش یک اندیشکده مستقر در لندن هشدار می دهد که فرهنگ 
خشونت و افراطگرایی میان نیروهای پلیس انگلیس و همچنین در 

سراسر اروپا در حال گسترش است.
 تارنمای نشریه انگلیســی گاردین با انتشار این خبر نوشت: شاهد 
آن هســتیم که نیروهای پلیس در انگلیس و در سراسر اروپا اقدام 
به انتشــار مطالب نژادپرســتانه در شــبکه های اجتماعی بدون در 
نظــر گرفتن تبعات آن کــرده و نمادهایی را با خــود همراه دارند 
که در ارتباط با مســائل نژادپرســتانه پلیس سفیدپوســت آمریکا 
است.»موسســه روابط نــژادی« مســتقر در لندن که بــه موارد 
نژادپرســتانه در سراســر جهانی می پردازد در گزارش خود ضمن 
هشدار به این مورد اعالم کرد؛ نیروهای پلیس انگلیس و همچنین 
در دیگــر نقاط اروپا با مشــکل رو به رشــد فرهنــگ افراطگرایی 
مواجه اند؛ ۸1 درصد از نیروهای ژاندارمی فرانسه اخیرا گفته اند که 
طرفدار خطی مشی سیاست »راست افراطی« و حامی مارین لوپن 
)نامزد شکســت خورده درانتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه( 
هستند. این گزارش حاکی از آن است که در فرانسه، بلژیک، آلمان 
و مجارستان نیز افســران بلندپایه سابق پلیس اکنون کاندیداهای 

راست افراطی انتخابات ها در  شهرداری ها و پارلمان شده اند.

سریالنکا در آشوب و کودتای خیابانی  
در ادامه ناآرامی ها در کشور بحران زده سریالنکا، منابع رسانه ای از 
آتش زدن اقامتگاه نخســت وزیر این کشور از سوی معترضان خبر 
دادند در حالی که نخست وزیر نیز آمادگی خود را برای کناره گیری 

از قدرت اعالم کرده است. 
در ادامه ناآرامی ها در سریالنکا، منابع خبری از آتش  زدن اقامتگاه 
نخســت وزیر این کشــور خبر دادند. به گزارش وبگاه »اسپکتیتر« 
معترضان به نخست وزیر ســریالنکا، با یورش به اقامتگاه وی، این 
مکان را آتش زدند. خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« پیشتر گزارش 
داد که در بحبوحه اعتراضات در کاخ رئیس جمهوری در »کلمبو«، 
»رانیل ویکرمســینگه« نخست وزیرسریالنکا استعفا داد تا مسیر را 
برای تشــکیل یک دولت همه حزبی باز کند.»دینوک کوالمبیج« 
ســخنگوی نخســت وزیر گفت که مسینگه به ســران حزب گفته 
اســت که زمانی اســتعفا خواهد داد که همه احزاب بر سر تشکیل 
دولت جدیــد توافــق کنند.معترضان در بحبوحه خشــم فزاینده 
نســبت به مدیریت بحران اقتصادی که کشــور را فلج کرده است، 
به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند. »گوتابایا راجاپاکسا« رئیس 
جمهور سریالنکا، قبل از تجمع معترضان در محوطه برای استعفا از 
اقامتگاه رسمی خود در »کلمبو« گریخت.ده ها هزار معترض به کاخ 

ریاست جمهوری در پایتخت سریالنکا حمله و آن را غارت کردند.
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روزنامه نیویورک تایمز که از نظر فکری به دموکرات ها نزدیک اســت، در 
گزارشی به نقل از مقام های ناشناس هشدار داد، آمریکا و متحدانش قادر 

به ادامه حمایت از اوکراین نیستند.
در شــرایطی که فشارهای ضد روسی آمریکا و متحدانش ادامه دارد، یک 
رسانه آمریکایی هشــدار داد که غرب توان این را ندارد که در بلندمدت 
ســطح کنونی حمایت هایش از اوکراین را ادامــه بدهد.روزنامه نیویورک 
تایمز گزارشــی درباره وضعیت کنونی بحران اوکراین و مواضع حمایتی 
آمریکا و متحدانش آنها و فشارهایشان علیه روسیه منتشر کرد.در بخشی 
از این گزارش به نقل از مقام های ناشناس هشدار داده شده است، ایاالت 
متحــده و متحدانش قادر نخواهند بود برای دوره طوالنی ســطح کنونی 
حمایتشان از اوکراین را حفظ کنند.در گزارش نیویورک تایمز آمده است، 
بــه رغم این واقعیت که جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده وعده داده 
است که "تا هر زمان که الزم باشد" در کنار اوکراین ایستاده است، هیچ 
کســی انتظار ندارد که با پایان بسته کمکی 54 میلیارد دالری واشنگتن 
میلیاردها دالر حمایت بیشــتر از اوکراین انجام شود.مقام های آمریکایی 
اذعان دارند که انبار و زرادخانه تسلیحاتی واشنگتن و اروپایی ها با گذشت 
زمان کاهش خواهد یافت و حفظ ســطح کنونی »حمایت های مادی« از 

اوکراین کاری سخت خواهد بود.
همزمــان با جنگ افروزی غرب در اوکراین، نشســت گروه ۲0 در حالی 
به کار خود پایان داد که به محملی برای نمایش ژســت های تقابل جویانه 
میان آمریکا و روســیه تبدیل شــد.بلینکن و کشــورهای غربی تصمیم 
گرفتند از حضور در جلســه پذیرایی که روز پنجشنبه برگزار شد هم به 
دلیل حضور ســرگئی الوروف در آنجا خــودداری کنند. در این میان اما 
ســازمان ملل در گزارشی اعالم کرد که نیروهای اوکراینی یک آسایشگاه 
ســالمندان را پایگاه نظامی و به نوعی ســپر انســانی کرده اند. همچنین  
روزنامه آلمانی »دی ولت« نوشــت که آمریکا با متحدان کلیدی اروپایی 

خود در حال انجام مناقشــات و رایزنی های محرمانه برای بررسی راه های 
دیپلماتیک پایان دادن به درگیری  در اوکراین اســت.از سوی دیگر طبق 
اعالم رویترز توربین مورد نیاز برای خط لوله »نورد اســتریم 1« ابتدا از 
کانادا به آلمان ارسال خواهد شد و سپس برلین آن را به گازپروم روسیه 
تحویل می دهد.گازپروم، با اشاره به تاخیر بازگشت تجهیزات تعمیر شده 
توســط شرکت زیمنس انرژی آلمان در کانادا، ماه گذشته ظرفیت ارسال 

از طریق این خط لوله را 40 درصد کاهش داد.
از ســوی دیگر در ادامه پیامدهای جنگ اوکراین، وزیر خارجه چین طی 
نشســت خبری پس از گفتگوی صریِح پنج ســاعته با همتای آمریکایی 
خود، گفت روابط واشــنگتن و پکن در خطر خارج شــدن از مسیر قرار 
گرفته اســت. بلینکن در کنفرانس خبری پس از گفتگوها با وانگ گفت: 
»من بار دیگر نگرانی خود از همســویی جمهوری خلق چین با روســیه 
را با آقای وزیر در میان گذاشــتم«. خبر دیگر از اوکراین آنکه یگان های 
پدافند روسیه موفق شــدند در یک روز 15 پهپاد مهاجم ارتش اوکراین 
را سرنگون کنند.سخنگوی وزارت دفاع روسیه افزود که نیروهای روسیه 
از آغاز عملیــات نظامی در اوکراین بیش از 1500  فروند پهپاد،  4000 
دســتگاه تانک، ۲۳۹ هواپیمای نظامی و 1۳۷ فرونــد بالگرد  را منهدم 
کرده اند.در این میان اما جوزف بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در حســاب کاربری توئیتر خود نوشت، اتحادیه اروپا صادرات غالت 
اوکراین را سرعت داده و تقریبا حجم محموله های غله را در ماه ژوئن ۲  
برابر کرده است. سفیر روسیه در انگلیس نیز با بیان اینکه اوکراین دیر یا 
زود باید تصمیم بگیرد توافق صلح با روسیه امضا کند یا به ویرانی کشیده 
شــود، گفت اگر تحریم ها علیه روسیه ادامه یابد، چرخش بزرگی به چین 
و شرق خواهند داشت. زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت 
ادعای آنتونی بلینکن در نشست وزرای خارجه گروه ۲0 مبنی بر "انزوای 

وزیر خارجه روسیه" داستان پردازی است.

غرب برای مدت طوالنی توان حمایت از اوکراین را ندارد 

گزارش

در حالی این روزها بایدن به دنبال توجیه سفر به عربستان بدون در نظر گرفتن 
جنایات ســران این کشور است که صلیب ســرخ در جدیدترین گزارش خود با 
اشاره به وضعیت بد انسانی در یمن خبر داد که هر دو ساعت یک مادر و 6 نوزاد 

یمنی جان خود را از دست می دهند.
»بشــیر عمر« یکی از مقامات صلیب سرخ در گفت و گو با شبکه »آر تی«  از اوضاع 
انسانی وحشتناک در یمن خبر داد.این مقام صلیب سرخ گفت که اوضاع انسانی در 
یمن وضعیت »وحشتناکی است که نمی توان تصورش کرد؛« به نحوی که دو سوم 
جمعیت این کشور از خدمات اولیه بهداشتی محروم هستند. وی در ادامه از جامعه 
جهانی خواســت که مردم یمن را تنها به حال خود رها نکنند. بنابر این گزارش، 
همزمان با آغاز هشتمین ســال جنگ یمن، کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیرا 
گزارشی منتشر کرده و در آن خبر داده که حدود 66 درصد از جمعیت ۳0.5 نفری 
یمن به خدمات اولیه بهداشــتی دسترسی ندارند و افرادی نیز که غالبا به مراقبت 
پزشــکی نیاز دارند، برای رسیدن به 51 درصد از مراکز درمانی فعال در این کشور 
جان خود را به خطر می اندازند.در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه این بحران 
به شــدت در میان زنان و نوزادان احساس شده، آمده است که کمتر از 50 درصد 
از تولدها در یمن زیر نظر متخصصان مراقبت های پزشــکی انجام می شود و هر دو 

ساعت یک مادر و شش نوزاد جان خود را از دست می دهند.
براســاس این گزارش آر تی، از 4.۲ میلیون نفری که از سال ۲014 از زمان آغاز 
جنگ داخلی در این کشور آواره شده اند، ۷۳ درصد آن ها زنان و کودکان هستند.

ایــن جنایات در حالــی رقم می خورد که بایدن رئیس جمهــور آمریکا با ادعای 
تامین نیازهای نفتی و آنچه اجماع ســازی در منطقه می نامد راهی عربســتان 
می شــود در حالی که حمایت های تســلیحاتی و سیاســی و اطالعاتی آمریکا از 

سعودی بر جنایات آن علیه مردم یمن افزوده است. 

در واکنــش به ایــن جنایت ها وزیر دفاع دولت نجات ملــی یمن گفت، یمنی ها 
چشم  کشورهای عضو ائتالف سعودی را در آوردند؛ دماغشان را به خاک مالیدند 
و عرش هایشــان را به لرزه درآورند.محمد ناصر العاطفی« وزیر دفاع دولت نجات 
ملی یمن به همراه »مبارک مشــن الزایدی« عضو شــورای سیاســی به دیدار 
نظامیــان ارتــش و کمیته های مردمــی یمن در جبهه »صــراوح« در »مأرب« 
رفتند.، العاطفی ضمن قدردانی از اهالی اســتان مأرب در یاری نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن به منظــور تقویت امنیت و ثبات، گفت، در حال حاضر 
و گذشــته  توطئه بزرگی علیه یمن از سوی کشورهای ائتالف متجاوز و حامیان 
آن در جریان بوده و همه اینها تنها برای خدمت به رژیم صهیونیســتی اســت.
وی ادامــه داد، این تجاوز بــه منظور تحقیر یمنی ها، اشــغال خاک یمن و نیز 
غارت ثروت های یمن انجام گرفته اســت.العاطفی سپس گفت: به خواست خدا، 

رهبری حکیمانه و مردان مرد، یمنی ها چشــم  کشــورهای عضو ائتالف سعودی 
را در آوردند؛ دماغشــان را به خاک مالیدند و عرش هایشــان را به لرزه درآورند.

خبر دیگر از یمن آنکه عناصر تروریستی گروهک القاعده مسجد »النور« در شهر 
»الخوخه« واقع در اســتان »الحدیده« غرب یمن را که قدمتی ۷00 ســاله دارد 
، تخریب کردند. اداره کل اوقاف صنعاء تخریب این مســجد قدیمی را محکوم و 
اعالم کرد، این جنایت به سلســله جنایت های ائتالف و نیروهای اجیر شــده آن 
در تخریب مساجد و ضریح های تاریخی با هدف نابودی میراث فرهنگی-تاریخی 
یمن اضافه شــد. از سوی دیگر »حسین العزی« معاون وزیر خارجه دولت نجات 
ملی یمن در توییتر نوشــت، ۹0 درصد از کشته شدگان در درگیری های آینده از 
مناطق جدایی طلب خواهند بود.وی افزود: به این موضوع راضی نیستیم اما بدان 
معناســت که امور طبق برنامه پیش می رود و از نظر راهبردی چیز بدی نیست 
زیرا رویکردهای تجزیه طلبانه از بین می رود؛ گاهی اوقات حس می کنم که ما و 

عربستان سعودی در این نقطه به هم نزدیک هستیم.
در همیــن حال رهبر جنبش انصاراهلل یمن تأکید کرد که نظام ســعودی برخی 
مســلمانان را به دلیل مواضع سیاسی آل ســعود یا موضع آمریکایی و اسرائیلی 
علیه آن ها، از حج محروم می کند.ســید »عبدالملک بدرالدین الحوثی« گفت که 
نظام سعودی بر خالف هیأت های مسلمانان، از هیأت های یهودی و صهیونیستی 
به گرمی اســتقبال می کند.وی به کارشکنی های نظام سعودی در برابر حجاج و 
اخذ هزینه های گزاف اشــاره کرد و گفت که نظام ســعودی سعی دارد حج را به 
یک فرآیند پر از موانع تبدیل کند.بنابر گزارش وبگاه »المسیرة«، الحوثی تصریح 
کرد که هزینه های گزاف مالی برای حجاج یک باج خواهی ظالمانه اســت و هیچ 
توجیهی ندارد.رهبر جنبش انصاراهلل یمن همچنین گفت که نظام سعودی برخی 

مسلمانان را به دلیل مواضع سیاسی آل سعود از حج محروم می کند.

صلیب سرخ  همزمان با سفر بایدن و حمایت های آمریکا از جنایات سعودی خبر داد 

هردوساعتیکمادروششنوزادیمنیجانمیدهند

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان مینودشت تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز  از طریق 
روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلي آگهي می شود. در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ الصاق  درمحل تا دو مــاه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهــي تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهــد. دراین صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت 
قانونــي واصــل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومي محل را 
ارائــه نکنــد، اداره ثبــت محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 48- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱ - رای شــماره ۱40۱60۳۱2006006۱84 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای یحیی 
کوهــی فرزند یونس در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 67.25 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳52- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقایان مسعود و رضا قلی شهمرادی می باشد.
خانــم   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000620 شــماره  رای   -  2
فاطمه طاهری فرزند حســینعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۳5.95 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳44- 
اصلی قطعه دوم پالک ۳5۱/48 اصلی بخش 9 می باشد. خریداری مع الواسطه از عباس 

شهمرادی و بابا کرامتلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000627 شــماره  رای   -۳
ابراهیم فضلی فرزند علی اکبر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۱9.۳2 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳57- 

اصلی می باشد. خریداری از آقای عباس قنبری  می باشد.
4- رای شــماره ۱40۱60۳۱20060006۳۱ مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای وجهه 
اله طوســی فرزند داود در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 90.8۳ 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳64- اصلی می 

باشد. انتقالی مع الواسطه از آقای سید محمد علی حسینی می باشد.
5- رای شماره ۱40۱60۳۱2006000625 مورخه ۱40۱/04/۱0 خانم  محبوبه 
خواجه فرزند محمد در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱7۳.74 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳55- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای  حسن خان کرامتلو می باشد.
آقــای   ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱2006000624 شــماره  رای   -6
عبدالرضا شــهنازی فرزند قاسم در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
2۱6.60 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتــی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳80- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای عباسقلی بشارتلو می باشد.
7- رای شــماره ۱40۱60۳۱200600062۳ مورخــه ۱40۱/04/۱0 خانم رقیه 
طوسی فرزند محمد قلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 60.55 
مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پــالک 48/۳65- اصلی می 

باشد. خریداری مع الواسطه از آقای سید علی حسینی می باشد.
8- رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000626 مورخــه ۱40۱/04/۱0 خانم زهرا 
وزیری دوزین فرزند محمد رضا در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱00.85 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 48/۳859- 

اصلی می باشد. خریداری مع الواسطه از آقای مصطفی حدادی دوزین می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک ۳5- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
آقــای    ۱40۱/04/۱0 مورخــه   ۱40۱60۳۱200600062۱ شــماره  رای   -9
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
۱۳8۱.25 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. ) نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد(.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000628   -۱0
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2224.65 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000629   -۱۱
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
2604.85 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱20060006۳0   -۱2
ابراهیم ممشــلی فرزند عروج در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
۱۳78.55 مترمربــع را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک ۳5/805- 

اصلی می باشد. نسبت به تمامت سهم مشاعی متقاضی از کل پالک فوق می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 58- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
۱۳- رای شماره ۱40۱60۳۱20060006۱6 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای حسن 
قاسمی فرزند موسی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳0000 مترمربع 
را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 25۱ فرعی از 58/2۱6- اصلی 
می باشد. برابر سند انتقالی 40۱72 مورخه ۱۳99/۱۱/۱9 از حسین قاسمی می باشد.
۱4- رای شماره ۱40۱60۳۱20060006۱7 مورخه ۱40۱/04/۱0 آقای حسن 
قاسمی فرزند موسی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳0000 مترمربع 
را تشــکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قســمتی از پالک 25۱ فرعی از 58/2۱6- اصلی 
می باشــد. انتقالی از محل تمامت سهم مشــاعی مالک برابر اسناد مشاعی ۱72 و ۱7۱ و 

۱7۳ مورخه ۱۳8۳/08/02 دفتر خانه ۱۱6 مینودشت می باشد.
آگهــی نوبتی و تحدید حدود قســمتی از پالک 26- اصلی بخش نه محدوده شــهری 

مینودشت
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱2006000622   -۱5
محســن قزلســفلی فرزند ابوالفضل در قسمتی از مقدار 28 ســهم مشاع از ۱20 سهم 
مشاع و تنظیم اظهارنامه ثبتی به مقدار 92 سهم مشاع از ۱20 سهم مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱57.۳0 مترمربع را تشکیل که آگهی نوبتی و 
تحدیدی قســمتی از پالک فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 9 مینودشت پسرک پیروزی 

6 خریداری مع الواسطه از غالمعلی قزلسفلو می باشد.
آقــای  مورخــه ۱40۱/04/۱0  رای شــماره ۱40۱60۳۱20060006۳2   -۱6
قربانعلــی تیموری صفی آباد فرزند براتعلی در قســمتی از ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 8۳00 مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک ۱۱۱/95 اصلی واقع 
در بخش 9 مینودشــت روســتای صفی آباد  را تشکیل که آگهی نوبتی و تحدیدی قسمتی 
از پالک ۱۱۱/95 اصلی بوده خریداری مع الواســطه از زهرا تیموری احدی از ورثه اکبر 

تیموری می باشد.
م- الف: 890۳ 

تاریخ انتشار نوبت اول: 04/20/ ۱40۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/05/0۳ 
 پورمند- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مینودشت

آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱2004000886 مورخــه ۱40۱/02/2۱ موضوع 
کالســه ۱400۱۱44۱2004000845 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرهاد محمدی فرزند حاجی 
آقا بشماره شناسنامه ۱45 و شماره ملی 22۳9727۱28 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت ۱80۱92 مترمربع جدا شــده از پالک 2 فرعی از ۱9-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس اراضی قریه داشــلی بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک گنبــد خریداری ملک از 
محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بــوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی تقدیم نماینــد. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
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آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱200400۱2۱۳ مورخــه ۱40۱/0۳/02 موضوع 
کالســه ۱۳99۱۱44۱2004000566 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدال احد خواجه فرزند 
بردی قلی بشــماره شناســنامه ۱84 و شــماره ملی 20۳0862908 در ششــدانگ یک 
قطعــه زمین مزروعی به مســاحت ۱6764 مترمربع جدا شــده از پــالک ۳ -اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی امانقرجه بخش ۱5 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از طوی جان حســین پور. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 
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آگهــی موضــوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱40۱60۳۱200400۱2۱2 مورخــه ۱40۱/0۳/02 موضوع 
کالســه ۱۳99۱۱44۱2004000564 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدال احد خواجه فرزند 
بردی قلی بشماره شناسنامه ۱84 و شماره ملی 20۳0862908 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی به مســاحت ۳26۱.82 مترمربع جدا شــده از پــالک ۳ - اصلی واقع در 
گنبــدکاووس اراضــی امانقرجه بخش ۱5 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه 
از طوی جان حســین پور. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست 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: 
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فرامرز اصغری 

رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه با خشونت در اراضی اشغالی 1۹4۸ یگانی ویژه 
راه اندازی کرده اما در حقیقت هدف واقعی این اقدام سرکوب فلسطینی هاست.

 شبکه »المیادین« در ویدئویی کوتاه به معرفی یگان صهیونیستی موسوم به »یگان 
شمشــیر« پرداخت. این یگان در سال ۲0۲1 و در پی اعالم همبستگی و همراهی 
فلسطینی های ســاکن اراضی اشغالی 1۹4۸ با نبرد »ســیف القدس« راه اندازی 
شــد.رژیم صهیونیســتی هدف این یگان را مبارزه با جنایت و خشونت در اراضی 
1۹4۸ عنوان کرده اما در واقع هدف واقعی، سرکوب فلسطینی های ساکن در این 
اراضی است.این یگان کار خود را با یورش به منازل فلسطینی ها در اراضی 1۹4۸ و 
بازداشت آنها آغاز کرد. رژیم صهیونیستی مدعی شده که فلسطینی های ساکن این 
اراضی حدود نیم میلیون قطعه سالح دارند.مردم و اراضی اشغالی 1۹4۸ فلسطین، 
برای نخســتین بار پس از چندین دهه همزمان با نبرد ســیف القدس در ماه می 
گذشته، به منظور اعالم همبستگی با مردم غزه و قدس و محکومیت جنایات رژیم 

صهیونیستی، اعتصابی سراسری به راه انداختند.
خبر دیگر از فلســطین آنکه خطیب نماز عید قربــان در الجزایر تأکید کرد که 
شــادی استقالل این کشور، فقط با پیروزی فلسطین و بازگشت مسجداالقصی و 

سراسر فلسطین به آغوش اسالم و مسلمانان تکمیل می شود.»عبدالمجید تبون« 
رئیس جمهور الجزائر هم چندی پیش تاکید کرد که کشــورش قضیه فلســطین 
را رها نخواهد کرد؛ چرا که این مســئله به اســتعمارزدایی مربوط می شــود. در 
همین حال عراقی ها نیز بر حمایت از فلسطین تاکید کردند. از سوی دیگر دفتر 
هماهنگ کننده کمک های بشردوســتانه ســازمان ملل متحد )اوچا( بر مخالفت 
خود با کوچاندن فلســطینیان از منطقه »مســافر یطــا« در منطقه الخلیل در 
جنــوب کرانه باختری تأکید کرد.دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوســتانه 
سازمان ملل متحد )اوچا( در بیانیه ای ضمن مخالفت با کوچاندن فلسطینیان از 
منطقه »مســافر یطا« در منطقه الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری، آن را یک 
جنایت جنگی برشمرد.سازمان ملل همچنین هشدار دارد که سیاست کوچاندن 
اجباری فلســطینیان از منطقه مســافر یطا، بر خالف توافقنامه چهارم ژنو و یک 

جنایت جنگی اســت. در این میان در ادامه رویکرد سازشکارانه برخی کشورهای 
عربی وزارت حمل ونقل و زیرســاخت های ترکیه از امضای توافق نامه حمل و نقل 
هوایی با رژیم صهیونیســتی خبر داد.این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد که دو 
طرف روز دوشــنبه هفته گذشته در استانبول درباره موضوع حمل و نقل هوایی 
غیرنظامی بین آنکارا-تل آویو مذاکره کرده اند. در این میان اما شــبکه تلویزیونی 
المنار گزارش داد: شــیخ نبیل قاووق عضو شــورای مرکزی حزب اهلل لبنان در 
سخنانی که در روستای خیام در جنوب لبنان ایراد کرد، افزود: مقاومت امروز به 
گنجی راهبردی و سپری برای لبنان تبدیل شده است و توانسته به وظیفه خود 
در حفظ کرامت و منابع لبنان عمل کند.این رهبر حزب اهلل در رابطه با پهپادهای 
حزب که بر فراز میدان دریایی کاریش به پرواز درآمدند نیز تاکید کرد: پیام این 

پهپادها در مکان و زمان مناسب ارسال و کارایی آن هم سریعا مشخص شد. 
خبر دیگر آنکه ده ها هزار فلســطینی نماز عید قربان را در مســجد االقصی در 
قدس اشــغالی اقامه کردند.نمازگزاران فلسطینی از ساعات اولیه در این مسجد 
حضور یافتند و تکبیر ســر دادند و از طریق دروازه های بخش قدیمی شهر قدس 

وارد این مسجد شدند.

یگان شمشیر  برای سرکوب فلسطینی های 
ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸


