
   دکتر سیدرضا میرطاهر
پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
جنجال��ی امریکا رواب��ط بین دو س��وی اقیانوس 
اطلس موسوم به روابط فراآتالنتیکی تحت تأثیر 
سیاست ها، تصمیمات و اقدامات وی دستخوش 
تنش های بی سابقه ای شده است. روابط اروپا و امریکا 
در دوره ترامپ به دلیل سیاست های یکجانبه گرایانه 
او و نیز خروج امریکا از برخی توافق ها و پیمان های 
بین المللی و انتقادات متعدد ترامپ از رویکرد اروپا 
در زمینه تجاری و دفاعی دچار تنش روزافزون شده 
است. اکنون فهرستی طوالنی از اختالفات اروپا و 
امریکا وجود دارد و تنش ها با اروپا بر سر رویکردها 
و اقدامات ترامپ در حوزه های مختلف سیاس��ی، 
تجاری، دفاع��ی و امنیت��ی و آب و هوایی روندی 
فزاینده به خود گرفته است. این مسئله انتقاد شدید 
اروپایی ها را برانگیخته است. اختالفات تجاری اروپا 
و امریکا تنها بخشی از شکاف ها و اختالفات فزاینده 
بین دو س��وی اقیانوس اطلس است. اروپایی ها در 
مواردی مانند توافق هسته ای برجام، توافق آب و 
هوایی پاریس، مس��ئله افزایش سهم کشورهای 
اروپایی در نات��و و نیز افزایش بودج��ه دفاعی آنها 
مواضعی متفاوت و متضاد ب��ا موضع دولت ترامپ 
دارند. سران اروپایی به این مسئله واقف شده اند که 
اختالفات اروپا و امریکا فراتر از حوزه مسائل تجاری 

است که ترامپ بر روی آن متمرکز است. 
   نمایش اختالف

نشس��ت کنفران��س امنیت��ی مونی��خ در س��ال 
2020 که در ش��هر مونیخ برگزار ش��د، به محلی 
برای نمایش ش��کاف فزاینده بین اروپ��ا و امریکا 
در قالب گسس��ت فراآتالنتیکی تبدیل ش��د. این 
کنفرانس فرصت مناس��بی را برای مقامات ارشد 
اروپایی به منظور مطرح کردن انتق��ادات خود از 
رویکرد دولت ترامپ به وج��ود آورد. »فرانک والتر 
اشتاین مایر« رئیس  جمهوری آلمان در سخنرانی 
افتتاحیه این کنفرانس به شدت از سیاست حاکم 
بر جامعه بین المللی انتقاد کرده و موضع تندی علیه 
رویکردهای قدرت های جهانی به ویژه امریکا اتخاذ 
کرد. رئیس  جمهوری آلمان با اشاره به نزدیک ترین 
متحد آلمان یعنی امریکا، سیاس��ت خارجی این 
کش��ور را »خودخواهانه« دانست که مدت هاست 
دیگر در پی عملی کردن ایده »یک جامعه جهانی« 
نیست. اشتاین مایر با اشاره به خسارت های ناشی از 
اجرای سیاست های ترامپ در ساختار بین المللی 
گفت: »شورای امنیت س��ازمان ملل در پاسخ به 
اساسی ترین پرسش ها درمانده است، سایر نهادها 
و مراجعی ک��ه باید به ما کمک کنن��د تا پلی بین 
سنت های گوناگون، منافع و اولویت های مان بزنیم 
و آنها را تبدیل به توافق های قابل اجرا کنیم نیز به 
گونه ای عامدانه تضعیف شده اند.« رئیس  جمهوری  
آلمان با اشاره به رویکرد دولت ترامپ هشدار داد که 
این طرز تفکر، جدید نیست بلکه بازگشتی است 
به طرز تفکری متعلق به گذشته و »این به شدت 

خطرناک است«. 
  ترامپ و تخریب نظام بین المللی

اظه��ارات رئیس جمه��ور آلمان تأکی��دی دوباره 
بر پیامده��ای مخرب رویکرد دول��ت ترامپ یعنی 
یکجانبه گرایی در قبال جهان است. ترامپ به شکلی 
مشخص و حساب ش��ده، مبادرت به تخریب تمام 
ابزارها و هنجارهای چندجانبه  گرایی کرده اس��ت. 
رئیس جمهور جنجالی امری��کا از توافق های مهم 
جهانی خارج شده است. ترامپ ابتدا از پیمان تجارت 
آزاد دو س��وی اقیانوس آرام )تی پی پی( و توافق آب 
و هوایی پاریس و س��پس از توافق هسته ای برجام 
خارج شد. دولت ترامپ خروج از پیمان های کنترل 
تسلیحات را نیز در دستور کار خود قرار داده و تاکنون 
از پیمان نیروهای هس��ته ای میان ب��رد )آی ان اف( 
خارج شده و درصدد خروج از پیمان آسمان های باز و 
عدم تمدید پیمان استارت جدید است. ترامپ امریکا 
را از یونسکو و از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز 
خارج کرده اس��ت. در عین حال رئیس جمهوری 
جنجالی امریکا مسبب جنگ تجاری بین امریکا و 
چین و تقابل تجاری بین امریکا و اروپا بوده و با انتقاد 
از وضعیت کنونی ناتو خواهان مشارکت هر چه بیشتر 
کش��ورهای اروپایی به ویژه آلمان در این س��ازمان 

نظامي  و نیز افزایش بودجه نظامي  این کشورهاست. 
این مسئله موجب بروز اختالف داخلی در ناتو بین 

فرانسه و امریکا شده است.
   واکنش امریکا

موضع تن��د رئیس جمهور  آلم��ان در قبال امریکا 
واکنش مایک پمپئ��و وزیر امور خارج��ه امریکا را 
برانگیخت. پمپئو تالش کرد اختالفاتی را که اروپا 
و امریکا بر س��ر ایران، چین و مسائل تجاری دارند، 
کتمان کند. پمپئو انتقادهای آلمان از سیاست های 
امریکا و دولت ترام��پ را رد و اع��الم کرد با برخی 
انتقادات مبنی بر این که »امریکا از عرصه جهانی 
عقب کش��یده« مخالف اس��ت. پمپئو مدعی شد: 
»امریکا همچنان در عرصه جهانی فعال اس��ت و 
ریاست چندین سازمان بین المللی و ائتالفی متشکل 
از بیش از 20 کشور جهان علیه تروریسم را برعهده 
داریم و همچنان به رویارویی با تهدیدهای پیرامون 
جهان ادامه می دهیم و از دفاع از کشورمان دست 
نمی کشیم.« وی همچنین انتقادها از غرب را رد کرد 
و گفت مطمئن است غرب پیروز خواهد شد و امریکا 
و غرب در کنار یکدیگر در حال پیروزی هس��تند. 
بس��یاری از اروپایی ها در مقابل س��خنرانی پمپئو 
س��کوت کردند و حتی برخی دیگر تردیدهایشان 
درباره رویکردهای امریکا در دوره ترامپ بیشتر شد. 
یک مقام ارشد اروپایی اظهار داشت: »این سخنرانی 
بر نگرانی هایی که اش��تاین مایر مطرح کرده بود، 
صحه گذاشت. فکر کنیم حدود ۱۳ بار عبارت »ما 
از حاکمیت ها دفاع می کنیم« را شنیدیم. اما سؤال 
این اس��ت که معنی این حرف چیست. بسیاری از 
اروپایی ها معتقدند این عبارت، کلیدواژه ترامپ برای 
مخالفت با نهادهای چندجانب��ه ای مانند اتحادیه 
اروپا اس��ت که اروپایی ها را با هم در قالب یک نهاد 
منطقه ای متحد کرده است. اروپایی ها به این باور 
رسیده اند که ترامپ به اتحادیه اروپا »بدبین« بوده و 
در واقع خواهان فروپاشی آن است. روزنامه نیویورک 
تایمز در تحلیل سخنرانی نمایندگان دولت امریکا در 

کنفرانس مونیخ از جمله وزرای خارجه و دفاع این 
کشور و واکنش اروپایی ها نوشت: کنفرانس امسال 
بازتاب دهنده شکاف و نارضایتی هایی از وضعی بود 
که در دوره دونالد ترامپ اتحاد امریکا و اروپا را بیمار 

کرده است.
  مخالفت مکرون

همچنین برخالف ادعای پمپئ��و، امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانس��ه در واکنش به چراغ سبز 
ترامپ به حمله ترکیه به شمال سوریه و اقدام بدون 
هماهنگی آنکارا در این زمینه، به صراحت از مرگ 
مغزی ناتو س��خن گفته بود. ادعای پمپئو درباره 
تداوم وجودی هویت واحد غ��رب کاماًل برخالف 
دیدگاه س��ران کش��ورهای بزرگ اروپایی به ویژه 
آلمان و فرانس��ه و حتی اتحادیه اروپا است. آنها از 
ش��کاف فزاینده فراآتالنتیکی سخن مي گویند و 
معتقدند اروپا باید در مقابل ترامپ که می خواهد 
به طور سیستماتیک شالوده چندجانبه گرایی را 
نابود کند، بایستد. مکرون در پاس��خ به ادعاهای 
پمپئو گفت: غرب در حال ضعیف ش��دن اس��ت. 
امریکا سیاستی از چند سال قبل در پیش گرفته 
که مربوط به دولت فعلی واشنگتن نیست و طبق 
این سیاست، امریکا به نوعی در حال تجدیدنظر در 
روابط با اروپا و خروج از این مناسبات است. در واقع 
رویکرد چندجانبه گرایی و شکل گیری مراکز جدید 
قدرت اقتص��ادی و نفوذ سیاس��ی در جهان مورد 
دلخواه و مطلوب و در راستای منافع امریکا نیست و 
به همین دلیل ترامپ همواره تالش خود را معطوف 
ب��ه جلوگیری از تحق��ق آن کرده اس��ت. روزنامه 
امریکایی واشنگتن پست با توجه به انتقادات آشکار 
مقامات اروپایی از رویکرد یکجانبه ترامپ، اختالف و 
تفاوت نگاه میان کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس 
را مورد توجه قرار داده و نوشت: »بدون غرب شدن« 

موضوع گردهمایی امسال در مونیخ بود. 
  پیروی بی چون و چرا

موضع گیری های س��ران اروپایی و مقامات ارش��د 
اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ بر انتقاد از 
سیاست ها و اقدامات امریکا در دوره ترامپ متمرکز 
بود و در مقابل مقامات ارشد امریکایی مانند مایک 
پمپئو وزی��ر خارجه و مارک اس��پر وزیر جنگ این 
کشور صرفاً تالش کردند تا اصطالحاً به رفع و رجوع 
این مسئله و ادعای ادامه وحدت دو سوی اقیانوس 
اطلس پرداخت��ه و نیز مدعی ت��داوم نقش جهانی 
امریکا ش��وند. ضمن اینکه در مواردی مانند اصرار 
اروپایی ها ب��ر ادامه همکاری با ش��رکت هوآوی بر 
راه اندازی اینترنت نس��ل پنجم، مقامات امریکایی 
به ویژه اسپر وزیر دفاع از در تهدید درآمده و هشدار 
جدی به کش��ورهای اروپایی درباره پیامدهای این 
مس��ئله دادند. موضع گیری مقامات ارش��د دولت 
ترامپ در این کنفرانس نش��ان داد که آنها همانند 
ترامپ نگاهی از باال به پایین به اروپا داشته و خواهان 
پیروی بی چون و چرای اروپایی ها از خواس��ته ها و 

اهداف امریکا هستند.
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88498444س��رويس بين الملل

افول غرب در سایه منازعات فراآتالنتیکی
شکاف امریکا- اروپا تبدیل به بیماری شده است

رویک���رد چن�دجانبه گرای�ی و 
ش�کل گیری مراکز جدی�د قدرت 
اقتصادی و نفوذ سیاسی در جهان 
مورد دلخواه و مطلوب و در راستای 
منافع امریکا نیست و به همین دلیل 
ترامپ همواره تالش خود را معطوف 
به جلوگیری از تحقق آن کرده است

   سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
کنفرانس امنیتی مونیخ از س��اعات اولیه روز 
جمعه ۱4 فوری��ه کار خود را ش��روع کرد و تا 
شامگاه یک ش��نبه ادامه داشت. حدود ۳5 نفر 
از رهبران کشورهای جهان، ۱00 وزیر خارجه 
و ده ه��ا کارش��ناس از مؤسس��ات و نهادهای 
بین الملل��ی، اندیش��کده ها و مراکز مطالعاتی 
در این کنفرانس شرکت داش��تند. ولفگانگ 
آیشینگر ریاست کنفرانس را از ۱۱ سال پیش 
به این سو برعهده دارد و در نشست مطبوعاتی 
قبل از برگزاری کنفرانس پرسش��ی را مطرح 
کرد که از یک س��و غیرمنتظره بود و از سوی 
دیگر، پیش درآمد مناس��بی بود برای مباحث 
داغی که در جریان کنفرانس مطرح ش��دند. 
او پرسید: »چگونه می توان ظرف دو روز و نیم 
به این همه معضل امنیتی رس��یدگی کرد؟« 
شاید تصور می شد که پرس��ش او به معضلی 
مثل جن��گ داخلی لیبی مربوط می ش��د که 
یک ماه قبل در برلین برگزار ش��د و نتوانست 
حتی آتش بس نیم بندی در این کشور جنگزده 
برقرار کند اما خیلی زود معلوم شد که منظور او 
به جای لیبی، سوریه یا منطقه بحران زده دیگر، 
بیشتر متوجه غرب و مشکالتی است که اروپا با 
آن مواجه شده است. فرانک والتر اشتاین مایر، 
رئیس جمهوری  آلمان و امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری  فرانسه، در سخنرانی های خود عمق 
این مشکل را نشان دادند و معلوم شد که اروپا 
موضوع اصلی امنیتی این کنفرانس اس��ت تا 

منطقه ای دیگر در جهان.
   نیاز به اتحاد

برنامه آلمان ها برای کنفرانس امنیتی امسال 
تفاوت قاب��ل توجهی با س��ال های گذش��ته 
داش��ت و برخالف س��ال های قبل ک��ه آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان، از طرف کش��ورش 
در این کنفرانس س��خنرانی می کرد، این بار 
اش��تاین مایر بود که به جای او ب��ه کنفرانس 
آمده بود. ش��اید این ی��ک جابه جایی نمادین 
باشد اما نمی توان گفت مهم نیست. قبل از هر 
چیز، باید  گفت صدراعظم آلمان قدرت واقعی 
کشور را در دست دارد و ریاست جمهوری تنها 
یک مقام تشریفاتی است و به همین جهت بود 
که تاکنون، صدراعظ��م به مهم ترین همایش 
امنیتی غرب می آم��د. بیماری مرکل و ضعف 
بدنی و لرزش هایش یک س��الی می ش��ود که 
توجه هم��گان را به خود جلب ک��رده و خود 
او هم گفته که ب��ا پایان گرفتن ای��ن دوره از 
صدارت عظمایش از قدرت کناره گیری کند. 
این به معنای  پایان حضور پرقدرت او نه تنها 
در عرصه سیاس��ی آلمان بلک��ه اتحادیه اروپا 
اس��ت. وقتی ضعف و ل��رزش ب��دن او را همه 
دیدند، استفان آندریاس کسدورف در روزنامه 
آلمانی تاگس اشپیگل نوش��ت: »وقتی آنگال 

مرکل می ل��رزد، کل اتحادیه می لرزد« به این 
دلیل است که غیبت امس��ال او در کنفرانس 
امنیتی مونیخ تنها یک غیب��ت نمادین نبود 
بلکه بیش از هر چیز گوی��ای خأل رهبری این 
اتحادیه اس��ت که تا حاال مرکل آن را پر کرده 
بود اما با غیبتش معلوم نیست چه پیش خواهد 
آمد. روی دیگر خأل رهب��ری در اتحادیه اروپا 
فرورفتن این اتحادیه در هرج و مرجی اس��ت 
که جهان امروز درگیر آن است و اشتاین مایر 
آمده بود تا نسبت به آن هشدار دهد. هشدار او 
به طور خالصه این بود: »ما در حال بازگشت به 
معضل امنیتی کالسیک هستیم؛ بی اعتمادی 
بیشتر، تسلیحات بیش��تر، ناامنی بیشتر.« او 
به »تغییرات اندوهبار« در دنیا و وجود »یک 
دینامیزم مخرب در سیاس��ت جهانی« اشاره 
کرد که باعث ش��ده رس��یدن به صلح جهانی 
بعیدتر به نظر برس��د »و به ج��ای آن هر روز 
بیشتر از پیش ایده رقابت قدرت های بزرگ به 

واقعیت جهان تبدیل می شود.« 
   سکان لرزان آلمانی

درخواست اشتاین  مایر منطقی است و اتحادیه 
اروپ��ا در دورانی از معضل امنیتی کالس��یک 
و رقاب��ت قدرت های ب��زرگ، بای��د در عرصه 
بین الملل سیاست منس��جم و متحد و از همه 
مهم تر، مس��تقلی را در پیش بگیرد اما مسئله 
اینجاس��ت که با کدام رهبری؟ مرکل توانسته 
ب��ود اتحادیه اروپ��ا را از بحران ی��ک دهه قبل 
نجات دهد و نگذارد ای��ن اتحادیه، به خصوص 
حوزه پولی یورو به دلیل آن بحران فروپاش��د 
اما حاال او دیگر توانی ن��دارد و از همه بدتر این 
که جانشینش هم خیلی زودتر از موعد عرصه 
سیاست را ترک می کند. وقتی آنه گرت کرامپ 
کارن  باوئر به عنوان رهبر آینده حزب دموکرات 
مسیحی و جانشین مرکل معرفی شد، این تصور 
پیش آمد که زنی با همان قدرت مرکل اما جوان 
زمام قدرت را در آلمان و تا اندازه زیادی اتحادیه 
اروپا به دست خواهد گرفت. این تصور با انتخابات 
اخیر در ایالت تورینگن به هم خورد چراکه اتحاد 
با حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان باعث 
شد تا رهبری خانم کارن باوئر بر حزب دموکرات 
مسیحی و جانشینی مرکل به شدت مخدوش 
شود و به این علت، انصرافش را از رهبری حزب 
اعالم کرد. این یک آشوب زودهنگام در صحنه 
سیاسی آلمان است به خصوص این که آلترناتیو 
برای آلمان با داشتن 89 کرسی در بوندستاگ، 
پارلمان آلمان، یک چالش اساسی برای احزاب 
سنتی از دو سوی راست و چپ میانه است. در 
سالی که بریتانیا به طور کامل از اتحادیه اروپا 
خارج می شود، رفتن مرکل و آشوب در حزب 
او به معنای به پا شدن توفان سیاسی است که 
تنها بر آلمان تأثیرگذار نخواهد بود بلکه به قول  

آندریاس کسدورف، کل اروپا را خواهد لرزاند. 

   جاه طلبی های زودگذر
در این بی��ن، رئی��س جمهوری  فرانس��ه در 
کنفرانس مونیخ بیش از هر فرد دیگری جلب 
توجه می کرد تا آنجا که ایش��ینگر سخنرانی 
امانوئل مک��رون را ب��ه عنوان »نقط��ه اوج« 
کنفرانس امسال دانست. ش��اید این ارزیابی 
رئی��س کنفرانس امنیت��ی مونیخ ب��ه لحاظ 
احساسی درست باشد اما باید گفت که نکات 
اصلی در سخنرانی مکرون چیز تازه ای نیست و 
او در این یک سال و به خصوص چند ماه اخیر، 
با گفتن این نکات س��ر و صدا ب��ه راه انداخته 
است. محور اصلی سخنرانی مکرون که پیش از 
این هم بارها مطرح کرده، لزوم تجدیدنظر در 
ساختار امنیتی اروپا است. مرگ مغزی ناتو، نیاز 
به انجام اصالحات اساسی در برنامه دفاعی اروپا، 
سیاست دفاعی مشترک به خصوص در زمینه 
سامانه دفاعی و از همه مهم تر، در پیش گرفتن 
سیاس��ت دفاعی اتمی مشترک سرفصل های 
اساسی سخنان مکرون بودند. سرفصل های او 
جذاب هستند به خصوص برای رهبران آلمان 
که س��خت به دنبال تقویت اتحادیه اروپا و جا 
افتادن آن در عرصه بین الملل به عنوان قدرتی 
مستقل هستند اما در مقابل این جذابیت و به 
قول مکرون، ابتکار اروپایی او سکوت کرده اند. 
مکرون می گوید »ما سابقه درازمدتی در انتظار 
کشیدن برای پاس��خ به یکدیگر داریم« و این 
که در مقابل س��کوت مرکل »ناامید نشده ام، 
بی تابم.« پیداست که خود مکرون هم متوجه 
سکوت معنادار آلمان ها شده و این که با وجود 
جذابیت حرف ه��ا و ادعاهایش، باز ن��ه او و نه 
ابتکار اروپای��ی اش را جدی نمی گیرند.مرکل 
تنها غایب بزرگ این دوره از کنفرانس امنیتی 
مونی��خ نبود بلک��ه غیبت بوریس جانس��ون، 
نخست وزیر بریتانیا، هم قابل توجه بود. گفته 
می ش��ود مقامات کنفرانس از او درخواس��ت 
حضور در مراس��م افتتاحیه را کرده بودند که 
از سوی او رد شده بود. این یک فاصله  گرفتن 
آش��کار بریتانیا از مقوله امنیت و دغدغه های 
اروپایی است که با خروجش از اتحادیه کامل 
شده است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا در یک 
نگاه اجمالی مواجه ش��ده با جدایی عضو 47 
ساله، تش��تت در رهبری س��کاندار اتحادیه و 
جاه طلبی های سیاستمداری که به جای عمل، 
بیش��تر حرف می زند. این وضعیت نمی تواند 
چشم انداز روش��نی به روی اتحادیه باشد در 
حالی که معضالت امنیتی اصل��ی اتحادیه از 
قبیل ورود مهاجران، اختالف با امریکای ترامپ، 
بحران اوکراین و دردس��رهای روس��ی و رشد 
راس��ت گرایی افراطی همچنان به قوت خود 
باقی مانده اند که در نتیجه، باید گفت روزهای 
سختی در انتظار اتحادیه اروپا و ظرفیت حفظ 

اتحاد در میان اعضای آن است.

معضالت امنیتی که کنفرانس مونیخ بیش از پیش آشکار کرد

لرزش اروپا از توفان آلمان
ضعف فرانسه برای برعهده گرفتن رهبری اروپا

 

 1397114412001001751-1 پرونــده  کالســه   -22  ردیــف 
/خانــم 1- نســرین محمــدى  آقــاى   1397114412001001752 -2
ــماره  ــه ش ــى ب ــى 2- محمدول ــد 1- عل ــى  فرزن ــى کلن ــژه صالح 2- منی
ــى  ــماره مل ــه ش ــکا ب ــرگان 2- ن ــادره از 1-گ ــنامه 1-586 2-46 ص شناس
1-2121886095 2-2181441316 1-2661/35 ســهم مشــاع 2 - 2550 
ــه  ــک قطع ســهم مشــاع از 5211/35 ســهم از 6131 ســهم ششــدانگ ی
زمیــن مزروعــى کــه 919/65 ســهم مشــاع از ششــدانگ عرصــه وقف اســت 
ــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك - فرعــى از  ــه مســاحت 6131 مترمرب ب
83 - اصلــى واقــع در اراضــى امیرآبــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى بــه 

متقاضــى دارد.
ردیــف 23- کالســه پرونــده 1398114412001000411 خانــم فرحنــاز 
ــنامه 1441 صــادره از  ــه شــماره شناس ــد ب ــد محم ــى فرزن ــدزاده مهرج محم
بــم  بــه شــماره ملــى 3209530181 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 187 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از 
پــالك - فرعــى از 89- اصلــى واقــع در اراضــى خرگــوش تپــه حکایــت از انتقال 

از مالــک رســمى   بــه متقاضــى دارد.
ردیــف 24- کالســه پرونــده 1398114412001000920 خانــم فاطمــه پــژده 
فرزنــد محمــد حســین بــه شــماره شناســنامه 188 صــادره از زابــل بــه شــماره 
ملــى 3674406055 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده 
اســت بــه مســاحت 170 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك - فرعــى از 
89-اصلــى واقــع در اراضــى خرگــوش تپــه حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى 

ــى دارد. به متقاض
ــده 1398114412001000101 آقــاى هــادى کــرد  ردیــف 25- کالســه پرون
فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه 7481 صــادره از گــرگان بــه شــماره ملى 
ــا شــده  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع 2122730821 ششــدانگ ی
اســت بــه مســاحت 61/20 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 3866 
ــاغ  ــه ب فرعــى از 107- اصلــى واقــع در اراضــى خــارج از مزرعــه موقوفــه چال

حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى بــه متقاضــى دارد.
ردیــف 26- کالســه پرونــده 1398114412001000735 آقــاى ابــوذر گرزیــن 
فرزنــد ســهراب بــه شــماره شناســنامه 361 صــادره از گــرگان بــه شــماره ملى 
ــا شــده  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع 2121527044 ششــدانگ ی
اســت بــه مســاحت 239/08 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 3866 
ــاغ  ــه ب فرعــى از 107- اصلــى واقــع در اراضــى خــارج از مزرعــه موقوفــه چال

حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى بــه متقاضــى دارد.
ردیــف 27- کالســه پرونــده 1398114412001000940 آقــاى ســید احمــد 
ــادره از  ــنامه 36 ص ــماره شناس ــه ش ــول ب ــید رس ــد س ــى فرزن ــادات مزنگ س
کردکــوى بــه شــماره ملــى 2249757526 ششــدانگ عرصــه یک قطعــه زمین 

کــه داراى ســند اعیانــى بــه پــالك 1105 فرعــى از 107- اصلــى مى باشــد بــه 
مســاحت 123/35 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 3866 فرعــى از 
107- اصلــى واقــع در اراضــى خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از 

انتقــال از مالــک رســمى بــه متقاضــى دارد.
لیــال  خانــم  پرونــده 1398114412001001022  کالســه  ردیــف 28- 
ــه  ــه شــماره شناســنامه 724 صــادره از گــرگان ب ــه ب ــد یدال میرکریمــى فرزن
شــماره ملــى 2121426140 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
ــروز و مجــزى شــده از  ــع مف ــه مســاحت 271/34 مترمرب ــا شــده اســت ب بن
پــالك 3866 فرعــى از 107- اصلــى واقــع در اراضــى خــارج از مزرعــه موقوفــه 

ــه متقاضــى دارد. ــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى ب ــه ب چال
ردیــف 29- کالســه پرونــده 1397114412001001973 آقــاى/ حجــت الــه 
کاوه فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 862 صــادره از گــرگان بــه شــماره 
ــى 2121301364 ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن کــه داراى ســند  مل
ــاحت 112/80  ــه مس ــد ب ــى مى باش ــى از 107-اصل ــالك 347 فرع ــى پ اعیان
مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 3866 فرعــى از 107- اصلــى واقع در 
اراضــى خــارج از مزرعــه موقوفــه چالــه بــاغ حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى 

بــه متقاضــى دارد.
ــماعیل  ــاى اس ــده 1398114412001000573 آق ــه پرون ــف 30- کالس ردی
ــه  ــرگان ب ــنامه 645 صــادره از گ ــه شــماره شناس ــد حســین ب ــدى فرزن احم
شــماره ملــى 2121611355 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده اســت بــه مســاحت 102مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك - 
فرعــى از 108-اصلــى واقــع در اراضــى باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالــک 

رســمى بــه متقاضــى دارد.
ــر  ــى اکب ــاى عل ــده 1398114412001001062 آق ــف 31- کالســه پرون ردی
عباســى فرزنــد اســداله بــه شــماره شناســنامه 3370 صــادره از شــاهرود بــه 
شــماره ملــى 6429741771 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده اســت بــه مســاحت 69/72 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پالك 
-  فرعــى از 108- اصلــى واقــع در اراضــى باکرمحلــه حکایــت از انتقــال از مالک 

رســمى بــه متقاضــى دارد.
ــى  ــاى محمدعل ــده 1398114412001000131 آق ــه پرون ــف 32- کالس ردی
اســالمى مرزنکالتــه فرزنــد صفــر بــه شــماره شناســنامه 6 صــادره از گــرگان به 
شــماره ملــى 2122010282 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده اســت بــه مســاحت 9240 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
- فرعــى از 117- اصلــى واقــع در اراضــى مرزنکالتــه حکایــت از انتقــال از مالک 

رســمى بــه متقاضــى دارد.
ردیــف 33- کالســه پرونــده 1397114412001001623 آقــاى حســین کردى 
فرزنــد رمضــان  بــه شــماره شناســنامه 694 صــادره از گــرگان بــه شــماره ملى 

2120669678 ششــدانگ اعیانــى یکبــاب ســاختمان بانضمــام 5 دانگ مشــاع 
از ششــدانگ عرصــه کــه مابقــى آن وقــف اســت بــه مســاحت 195/55مترمربع 
ــى  ــع در اراض ــى واق ــى از 156-اصل ــالك - فرع ــده از پ ــزى ش ــروز و مج مف

معصــوم آبــاد حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى بــه متقاضــى دارد.
ــینعلى  ــاى حس ــده 1397114412001001490 آق ــه پرون ــف 34- کالس ردی
صفرپــور فلیــان فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 551 صــادره از کاللــه بــه 
شــماره ملــى 4869015544 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث 
بنــا شــده اســت بــه مســاحت 3500 متر مربــع مفــروز و مجــزى شــده از پالك 
- فرعــى از 213 - 225- اصلــى واقــع در اراضــى توسکســتان حکایــت از انتقال 

از مالــک رســمى بــه متقاضــى دارد.
آقــاى  پرونــده 1398114412001001582  کالســه  الــف-  ردیــف 34 
ــه شــماره شناســنامه  ــد ب ــد  ســید احم ــه فرزن ســید حســین حســینى اوزین
2111015075 صــادره از گــرگان  به شــماره ملــى 2111015075  ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 587/74 

ــه  ــع در اراضــى اوزین ــى واق ــالك 3-اصل ــع از پ مترمرب
آقــاى   1398114412001001583 پرونــده  کالســه   - ب   34 ردیــف 
ــه شــماره شناســنامه  ــد  ســید احمــد  ب ــه فرزن ســید حســین حســینى اوزین
2111015075 صــادره از گــرگان  بــه شــماره ملــى2111015075  ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 753/37 

ــه  ــع در اراضــى اوزین ــى واق ــالك 3-اصل ــع از پ مترمرب
ــه  ــم فاطم ــده 1398114412001001585خان ــه پرون ــف 34 ج - کالس ردی
گرزیــن فرزنــد علیرضــا بشــماره شناســنامه 2110355999 صــادره از گــرگان  
ــه در آن  ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــى2110355999  شش ــماره مل ــه ش ب
احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت 804/01 مترمربــع از پــالك 3-اصلــى 

ــه  واقــع در اراضــى اوزین

 1397114412001000650-1 پرونــده  کالســه   -35 ردیــف 
ــرى 2- محســن  ــین بوم ــم 1-حس 2-1397114412001000651 آقاى/خان
صحراگــرد فرزنــد 1- غــالم 2- قاســم بــه شــماره شناســنامه 378-1 86-2  
صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــى 1-2120800324 2-2122516895 هــر 
یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانى یکبــاب ســاختمان بانضمــام 131 
ســهم از 262 ســهم مشــاع از 288 ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده 
ســهام آن وقــف اســت بــه مســاحت 292/80 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده 
از پــالك - فرعــى از 12- اصلــى واقــع در اراضــى قلعــه حســن حکایــت از انتقال 

ــه متقاضــى دارد. از مالــک رســمى ب
ــا  ــاى محمدرض ــده 1398114412001000799 آق ــه پرون ــف 36- کالس ردی
تقدســى  فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه - صــادره از گــرگان بــه شــماره 

ــام 131  ــاختمان بانضم ــاب س ــى یکب ــدانگ اعیان ــى 2110873000 شش مل
ســهم از 144 ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام آن وقــف اســت 
بــه مســاحت 342 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك - فرعــى از 12- 
اصلــى واقــع در اراضــى قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى بــه 

متقاضــى دارد.
ردیــف 37- کالســه پرونــده 1397114412001001835خانــم فاطمــه مرادى 
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 28 صــادره از شــاهرود ب ــد عباســقلى ب فرزن
ــا  ــداث بن ــه در آن اح ــن ک ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــى 4591928055 شش مل
شــده اســت بــه مســاحت 474/22 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
1510 فرعــى از 12-اصلــى واقــع در اراضــى قادرآبــاد حکایــت از انتقــال از مالک 

رســمى شــرکت تعاونــى مســکن بهــارك بــه متقاضــى دارد.
 1397114412001001136-1 پرونــده  کالســه   -38 ردیــف 
ــى 2-  ــم مجن ــه کری ــم 1-معصوم 2-1397114412001001158 آقاى/خان
قربــان میــرزا مجنــى فرزنــد 1-رضــا 2- محمد بــه شــماره شناســنامه 5228-1 
2-380 صــادره از 1- شــاهرود 2-گــرگان بــه شــماره ملــى 4590514419-1 
2-2120987270 هــر یــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ اعیانــى یکبــاب 
ســاختمان بانضمــام 131 ســهم مشــاع از 262 ســهم مشــاع از 288 ســهم 
ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام آن وقف اســت بــه مســاحت 269/90 
ــع در  ــى واق ــى از 12-اصل ــالك - فرع ــده از پ ــزى ش ــروز و مج ــع مف مترمرب
ــه متقاضــى دارد. ــک رســمى ب ــال از مال ــت از انتق اراضــى قلعــه حســن حکای
ردیــف 39- کالســه پرونــده 1397114412001001980 آقــاى محمــد علــى 
مصــدرى فرزنــد محمد اســمعیل بــه شــماره شناســنامه 70 صــادره از شــاهرود 
بــه شــماره ملــى 4591527859 ششــدانگ اعیانى یکبــاب ســاختمان بانضمام 
131 ســهم از 144 ســهم ششــدانگ عرصــه کــه باقیمانــده ســهام آن وقــف 
اســت بــه مســاحت 200 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك - فرعــى از 
12- اصلــى واقــع در اراضــى قلعــه حســن حکایــت از انتقــال از مالــک رســمى 

بــه متقاضــى دارد.
ــه  ــم خدیج ــده 1397114412001002110 خان ــه پرون ــف 40- کالس ردی
خلوتــى فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از گــرگان بــه شــماره 
ملــى 2122351993 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا شــده 
اســت بــه مســاحت 248/75 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 298 
ــک  ــال از مال ــت از انتق ــاد حکای ــع در اراضــى قادرآب ــى واق ــى از 12- اصل فرع

رســمى اصغــر خلوتــى بــه متقاضــى دارد.
بدیهــى اســت در صــورت انقضــاى مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/11/30- تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/17


