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ترام��پ در دو هفت��ه ی اخی��ر جنجالی در 
س�ت د ر و س��طح بین المللی برپا کرده اس��ت. ابتدا به د

پایگاه نظامی الشعیرات سوریه موشک های 
تامهاوک فرس��تاد؛ موضوع��ی که به صورت یکجانب��ه و به دور از 
حتی مجوز س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت این س��ازمان اتفاق 
افت��اده و همان طور که وزیر خارجه ی روس��یه س��رگئی الوروف 
بیان داش��ته، اذهان را به حمله به عراق در س��ال 2003 س��وق 
داده اس��ت. هدف ق��رار دادن ای��ن پایگاه هوایی و ش��لیک 59 
موش��ک و متعاقباً از بین رفتن برخی از زیرس��اخت های موجود 
در این پایگاه، از جمله تبعات اقدام دونالد ترامپ بوده است. بعد 
از آن نی��ز به بهانه ی آزمایش موش��کی کره ی ش��مالی و ناوهای 
خود را به ش��به جزیره ی کره گس��یل داش��ته اس��ت. ترامپ در 
ش��به جزیره ی کره تحرکاتی داشته اس��ت. ناوگان جنگی خود را 
به شبه جزیره منتقل کرده، به کره ی شمالی اخطار داده که وارد 
رویاروی��ی مس��تقیم خواهد ش��د، چین را تهدید ک��رده که اگر 
کمکی به حل ماجرا نکن��د، به صورت یکجانبه آن را حل خواهد 
ک��رد و... بع��د از آن ه��م بمب ده تنی ب��ه ن��ام مادربمب ها را در 
افغانس��تان آزمایش کرده اس��ت؛ موضوعی ک��ه نه تنها ضرورتی 
نداشته اس��ت، بلکه به دلیل پراکندگی داعش در افغانستان و در 
مناطق کوهستانی، سؤال برانگیز نیز هست. توجه به چند نکته و 
چند هدف در این تحرکات قابل بررس��ی است که به آن ها اشاره 

خواهد شد.
 1- حمله ی الشعیرات

درخصوص حمله ی الش��عیرات و پرتاب 59 موش��ک به این 
پایگاه هوایی س��خن ها بسیار است، اما به طور کلی بهانه ی دونالد 
ترامپ برای این حمله این بوده اس��ت که دولت سوریه از سالح 
ش��یمیایی علیه مخالفان استفاده کرده است. درحالی که از چند 
س��ال پیش و در جریان ماجراجویی ب��اراک اوباما برای حمله به 
س��وریه به بهانه ی داشتن سالح ش��یمیایی و استفاده از آن علیه 
غیرنظامی��ان و با نظارت س��ازمان ملل متحد، تمام س��الح های 
ش��یمیایی سوریه امحا ش��د و کمیته های بررس��ی و نظارتی در 
این زمینه به وج��ود آمد، این بار دونالد ترامپ دوباره آن حربه ی 
پیش تر استفاده شده را مورد بهره برداری قرار داد. در زمان باراک 
اوباما مجلس��ین آمریکا این مجوز را ب��ه رئیس جمهور وقت این 
کش��ور ندادند که علیه س��وریه دس��ت به اقدام نظامی بزند، اما 
این بار رئیس جمهور آمریکا بدون داشتن هرگونه مجوز بین المللی 
و داخلی دس��ت به اقدامی یکجانبه زد که وفق حقوق بین الملل 
تجاوز به حاکمیت س��رزمینی یک عضو مش��روع س��ازمان ملل 
متحد بوده اس��ت. ماجرای اس��تفاده ی سوریه از سالح شیمیایی 
که آمریکایی ها از آن س��خن می گویند در حالی مطرح می ش��ود 
که همان طور که اش��اره شد، دولت سوریه اساساً تمام سالح های 
ش��یمیایی خود را امحا کرده اس��ت. به طور کل��ی و بنا به روایت 
روسیه، جنگنده های نیروی هوایی سوریه منطقه ی خان شیخون 
را بمباران کردند. در این اقدام، انبارهای س��الح شیمیایی متعلق 
به مخالفان مس��لح و گروه های تروریس��تی را بمباران کردند که 
در نتیج��ه ی انفجار آن ها، مس��مومیت گس��ترده ای ایجاد ش��د. 
آمریکایی ها برآن اند که بش��ار اسد س��الح های شیمیایی خود را 
تحویل نداده اس��ت. ماجرایی که با توجه به نظارت سفت وسخت 

سازمان ملل، موضوعی بسیار سؤال برانگیز می نماید.
 2- شبه جزیره ی کره

ماجرای شبه جزیره ی کره از آزمایش موشکی کره ی شمالی 
آغاز شد. بعد از آن موضوع بود که دونالد ترامپ در یک کنفرانس 
خبری مش��ترکبا ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در بخشی از 
س��خنان خود گفت که »آمریکا در صورت لزوم، آماده اس��ت تا 
بحران کره ی ش��مالی را به تنهایی و بدون دریافت کمک از چین 

حل وفصل نماید.« ترامپ که طی چند روز گذشته با رئیس جمهور 
چین دیدار داشت، درخصوص تماس تلفنی چهارشنبه شب خود 
با ش��ی جین پینگ گف��ت: »رئیس جمهور چی��ن خواهان انجام 
اقدام درس��ت است. ما ]من و جین پینگ[ رابطه ی بسیار خوبی 
باهم برقرار کردیم و من فکر می کنم که وی خواهان کمک به ما 
بر سر موضوع کره ی شمالی است.« وی در ادامه افزود: »من ]به 
رئیس جمهور چین[ گفتم که راه انعقاد یک توافق تجاری خوب، 
کمک به ما بر سر موضوع کره ی شمالی است. در غیر این صورت 
ما به تنهایی این موضوع را حل خواهیم کرد.« به واسطه ی همین 
موض��وع اختالفات باال گرفت و بعد از آن ترامپ نیروهای ناوگان 
جنگی آمریکا را به ش��به جزیره ی کره گسیل داشت. موضعی که 
خش��م پیونگ یانگ را با خود به همراه داشت. خبرگزاری مرکزی 
کره ی ش��مالی نیز به نقل از ارتش گف��ت: »واکنش ما به آمریکا 
و نی��روی دریایی آن، بس��یار ش��دید خواهد ب��ود؛ به گونه ای که 
متجاوزان هیچ فرصت نجاتی نخواهند داش��ت.« کره ی ش��مالی 
آزمایش بعدی موش��کی خود را به مناسبت سالگرد بنیان گذاری 
این کش��ور انجام داده که مقامات کره ی جنوبی اظهار داشته اند 

این آزمایش با شکست مواجه شده است.
3- مادربمب ها

دونالد ترامپ در اقدامی عجیب، دست به آزمایش موشکی به 
نام »مادربمب ها« زد؛ موضوعی که اظهار ش��د برای از بین بردن 

داعش مورد اس��تفاده قرار گرفته است. سؤاالتی در این خصوص 
مطرح ش��ده اس��ت و آن اینکه با توجه به موقعی��ت جغرافیایی 
اس��تان ننگرهار )که آمریکایی ها در آن دس��ت ب��ه انجام پرتاب 
موش��ک زده اند( که اساس��اً کوهستانی اس��ت، نیازی به استفاده 
از بمب های س��نگین در آنجا نیس��ت و با س��الح های سبک نیز 
می توان دس��ت به مب��ارزه با داعش زد. اس��تفاده از یک بمب با 
هزینه ی حدود ش��انزده میلیون دالر برای از بین بردن نود عضو 
داعش در منطقه ی کوهستانی ننگرهار، موضوعی است که اذهان 
را به این موضوع س��وق می دهد که هدف و نیت دونالد ترامپ از 

این موضوع چه بوده است.

اهداف دونالد ترامپ
1- ایجاد هراس به واسطه ی رسانه ها

تحری��کات و تحرکات ترامپ در ش��به جزیره ی کره وارد فاز 
خطرناکی در »قامت رس��انه ها« شده است. توجه به این موضوع 
بس��یار مهم اس��ت. هیچ یک از اقداماتی که دونالد ترامپ ترتیب 
داده اس��ت، باعث خس��ارات بزرگ و در مقیاس گس��ترده نبوده 
است. همه ی اتفاقات صرفاً برای قرار داشتن در صفحه ی نخست 
رسانه های غرب و ش��رق به عنوان »اتفاق بزرگ« مطرح شده اند. 
موضوعی که به نظر می رسد دقیقاً هدف دونالد ترامپ را برآورده 

کرده است.

در راستای همین ماهیت هراس��ناک اقدامات دونالد ترامپ 
اس��ت که وی تحصیل اهداف دیگر را نیز رصد می کرده است. او 
رسانه ها را تا حدی از وحشت پر کرده است که کره ی جنوبی از 
بیم تحرکات ترامپ، هشدار داده که ترامپ بدون مشورت کره ی 
جنوبی دست به اقدام پیش دستانه ای نخواهد زد. به واسطه همین 
وحش��ت بوده که کره ی ش��مالی در حال خال��ی کردن پایتخت 
اس��ت. »خبرگزاری یونهاپ کره ی جنوبی گزارش داد که کره ی 
ش��مالی قصد داشته یک موشک بالستیک از سواحل شرقی خود 
ش��لیک کند که به نظر می رسد با شکس��ت مواجه شده است.« 
همچنین »فرماندهی ناوگان آمریکا مس��تقر در اقیانوس��یه نیز با 
تأیید این آزمایش گفته اس��ت که موشک در آغاز شلیک منفجر 
شده است و نوع موشک در دست ارزیابی است.« تقریباً رسانه های 
تمام کش��ورها در دنیا، پر ش��ده اند از چنین اخباری. همه به طور 
اتوماتیک در خدمت هدف دونالد ترامپ قرار گرفته اند: »وحشت 
و هراس داش��ته باشید؛ آمریکا این است.« بیهوده نبود که وقتی 
زم��ام امور را در کاخ س��فید برعهده گرف��ت، در همان روزهای 
اول ت��الش می کرد م��ردم ایران را از خود بترس��اند و خطاب به 
مس��ئوالن ایرانی می گف��ت که »باید از اوباما متش��کر می بودند، 

من او نیستم« و...
2- رهبری آمریکا

در ورای هدف پیش��ین، »اثبات رهب��ری آمریکا« قرار دارد. 
او ش��دیداً به دنبال اثبات این موضوع اس��ت که آمریکا »پاس��خ 
سهمگین خواهد داد.« رس��انه ها نیز موتورهای کارخانه ی تولید 
وحش��ت او ش��ده اند. او تالش دارد به چین و روسیه بفهماند که 
دوران چندجانبه گرای��ی در ح��ال پایان اس��ت و آمریکا رهبری 
نظ��ام بین الملل را با پاس��خ س��خت خود باز خواه��د گرفت. به 
این اخبار توجه کنید: »وزرای خارجه ی چین و روس��یه در یک 
تماس تلفنی در ارتباط با تنش ها در ش��به جزیره ی کره خواستار 
خویش��تن داری شده بودند. پکن و مس��کو تأکید کردند که بروز 
هرگون��ه جنگ در این منطقه به ضرر همه ی طرف ها تمام خواهد 
شد.« همچنین »روز جمعه یک مقام چینی به خبرگزاری فرانسه 
گفته بود که در هر لحظه، امکان بروز جنگ بین آمریکا و کره ی 
ش��مالی وجود دارد.« همچنین وزیر خارجه ی چین که کشورش 
از یک سو به طور سنتی متحد کره ی شمالی بوده است و از سوی 
دیگر تحت فش��ارهای آمریکا برای اعمال فشار به کره ی شمالی 
بوده است، افزود: »ممانعت از جنگ و هرج ومرج در شبه جزیره ی 

کره، جزء منافع مشترک )دو کشور( است.«
موضع اصولی ترامپ این اس��ت که به س��ایر بازیگران هشدار 
ده��د که او با دول��ت قبلی آمری��کا متفاوت اس��ت و او به دنبال 
»رهب��ری آمریکا« اس��ت. حم��الت حداقلی او نی��ز صرفاً فضای 
رس��انه ای را با وحش��ت پمپ��اژ می کند. وی حم��الت حداقلی را 
در ذه��ن جهانیان بزرگ نمای��ی می کند تا »رهب��ری آمریکا« را 
ب��ه بازیگران بین المللی متوجه کند. آس��تانه ی تح��رک او نیز تا 
جایی اس��ت که بازیگران بین المللی و منطقه ای را وادار به پاسخ 
نکند. او به خوبی مطلع اس��ت که با حمله به الش��عیرات و گسیل 
ناوگان به سمت شبه جزیره ی کره و آزمایش مادربمب ها هیچ یک 
از اط��راف دیگر دس��ت به واکنش نخواهند زد. اق��دام او تا جایی 
است که بداند »ضربه ی دوم کره ی شمالی« محتمل نخواهد بود. 
او به خوب��ی می داند که در صورت ارتکاب حمله از س��وی آمریکا، 

پاس��خ کره ی شمالی نیز مهلک خواهد بود. کره ی شمالی از بمب 
هس��ته ای برخوردار اس��ت و تهدید کرده که در صورت حمله ی 
آمریکا با پاسخ نابودکننده مواجه خواهد شد. اما به نظر نمی رسد 
که اگر دس��تگاه محاسبه گر آمریکا، ارزیابی دقیقی از شرایط نظام 
بین الملل و بورس های کشورهای غربی و متحدان آمریکایی شرق 
آسیا مثل کره ی جنوبی و ژاپن داشته باشد، این اتفاق بیفتد، مگر 
اینکه ترامپ دس��ت به کم عقلی و یا بی عقل��ی بزند که آن نیز از 

فضای ذهنی غالب بر ذهن دونالد ترامپ متصاعد نمی شود.
3- اقناع متحدان منطقه ای و بین المللی

لئ��ون پانه ت��ا، وزی��ر دف��اع اس��بق )پنتاگ��ون(، درب��اره ی 
»مادربمب ها« که در افغانس��تان تست ش��ده، گفته »وقتی من 
وزی��ر دفاع بودم ما در حال کار بر روی آن س��الح بودیم. خیلی 
صری��ح بگویم که این بمب ابتدائاً برای هدف قرار دادن احتمالی 
تأسیس��ات غنی س��ازی زیرزمینی در ایران بود. این دغدغه ی ما 
بود. این یک س��الح مؤثر است. من آزمایش و تست آن را دیدم. 
این س��الح می تواند در زیر زمین نفوذ کند.« این موضوع نه تنها 
نشان می دهد که آمریکایی ها باس��رعت مسیر وحشت آفرینی را 
س��یر می کنند، بلکه از دیگر س��و پرده از توافقات پش��ت پرده ی 
آمریکا و متح��دان منطقه ای )خصوصاً در منطقه ی غرب آس��یا 
و ش��مال آفریقا( نی��ز برمی دارد. بعد از ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ، س��ران کشورهای عربی به دیدار وی رفتند و برآن شدند 
تا از روی کار آم��دن دونالد ترامپ، تفاوت هایی را با باراک اوباما 
برس��ازند و وی را به حف��ظ امنیت خود وادار کنن��د. ترامپ که 
پیش تر و در جریان رقابت های انتخاباتی بارها اظهار داش��ته بود 
که کشورهای متحد آمریکا باید هزینه ی تأمین امنیتشان توسط 
آمریکایی ها را پرداخت کنند، به خوبی می دانست که حاال فرصت 
بهره برداری از این موقعیت اس��ت. آزمای��ش بمب مادر که پانه تا 
بیان می دارد هدف از س��اخت این بمب ایران بوده است، نشان از 
توافقات پش��ت پرده ای دارد که دول��ت ترامپ با برخی از مقامات 
کشورهای منطقه داشته است، وگرنه ترامپ باهوش تر از آن است 
ک��ه یک بمب ش��انزده میلیون دالری را ب��رای از بین بردن نود 
داعشی خرج کند. او به واقع هزینه ی مصرف این بمب را پیش تر 

از برخی از هم پیمانان منطقه ای خود اخذ کرده است.
 

فرجام سخن
در این یادداش��ت تالش ش��د تا به س��ه رویدادی که توسط 
آمری��کای دونالد ترامپ در دو هفته ی گذش��ته روی داده اس��ت 
و تحلیل های آن ها اش��اره شود. اش��اره شد که حمله ی نظامی به 
پایگاه الشعیرات بدون مجوز سازمان ملل و کنگره ی آمریکا، گسیل 
نیروهای آمریکایی و ناوگان جنگی این کشور به شبه جزیره ی کره 
و نهایتاً اس��تفاده از مادربمب ها توسط ترامپ، پیام هایی دارد که 
بایستی با واکاوی تحوالت منتهی به آن ها مورد بررسی قرار گیرند. 
از جمل��ه ی ای��ن پیام ها، می توان به تالش ترام��پ برای یادآوری 
رهبری آمریکا در س��طح بین المللی به کش��ورهایی شبیه روسیه 
و چین اش��اره کرد که با توسل به ابزار رسانه ای و برجسته نمایی 
حمالت کوچک با خس��ارت های کم یا برجسته س��ازی فشارهای 

روانی برای حمله به کره ی شمالی، به دنبال آن است.
بیان ش��د که دونالد ترامپ به خوبی از تأثیرگذاری این ابزار 
وحش��ت و هراس توسط رسانه ها در س��طح بین المللی به عنوان 
ابزار تس��ری رهبری آمریکا و تحمیل آمریکا به کشورهای دیگر 
باخبر اس��ت. سومین هدف آمریکا نیز اقناع متحدان منطقه ای و 
بین المللی آمریکا اعالم ش��د و با اس��تناد به سخنان لئون پانه تا، 
وزیر دفاع س��ابق آمریکا، درخصوص مادربمب ها که بیان داشته 
بود اساس ایجاد آن برای تأسیسات ایران بوده است، به این هدف 

نیز اشاره شد.)برهان(

    برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه دو شهرســتان اردبیل تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیــان محرز گردیده اســت ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا بشــرح ذیل به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهى 
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.:

بخش سه اردبیل:
ردیف 1- آقاى بایرام محمودى گرجان فرزند حسینقلى بشماره شناسنامه 6 صادره اردبیل 
به شــماره ملى 1466767537 در یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع پالك 9016 فرعى از 
1 اصلى مفروز و مجزى شــده از 1 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از مالک رســمى 

نوروز حاجى زاده
ردیف 2- آقاى حســن منادى اصل  فرزند على بشــماره شناســنامه 91 صادره اردبیل به 
شــماره ملى 1465353161 در یکباب خانه به مســاحت 310/89 متر مربع پالك 355 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از 223 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 4 اصلى واقع در بخش ســه 

اردبیل  خریدارى از مالک رسمى خود متقاضى.
ردیف 3- خانم آرش آزادى هیر  فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 170 صادره اردبیل به 
شــماره ملى 1466801832 در یکباب خانه به مساحت 52/53 متر مربع پالك 29016 فرعى 
از 360 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 33 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از 

مالک رسمى اژدر غضنفرى ججین
ردیف 4- آقاى قادر مهرانى خانقاه فرزند یزدان بشــماره شناســنامه 995 صادره اردبیل 
به شــماره ملى 1464405026 در یکبابخانه و مغازه به مســاحت 325 متر مربع پالك 29038 
فرعى از 195 فرعى مفروز و مجزى شــده از 33 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از 

مالک رسمى شهردارى اردبیل.
ردیــف 5- خانم رحیمه صبورى نیر  فرزند على نقى بشــماره شناســنامه 6030022970 
صادره اردبیل به شماره ملى 6030022970 در یکباب خانه و مغازه به مساحت 154/53 متر 
مربــع پالك 19214 فرعى از 73 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــالك 73 اصلى واقع در بخش 

سه اردبیل  خریدارى از مالک رسمى خود متقاضى
ردیف 6- آقاى زلفعلى اجاققلى زاده  فرزند ســیروس بشــماره شناســنامه 1482 صادره 
اردبیل به شــماره ملــى 1463622619 در یکباب خانه به مســاحت 284/10 متر مربع پالك 
12538 فرعــى از 86 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از 86 اصلــى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى شیرینعلى صحبتى
ردیف 7- خانم نصیبه اللهقلى زاده پیرالقر فرزند اردو بشــماره شناســنامه 1625 صادره 
اردبیل به شماره ملى 1465901035 و آقاى علیرضا صداقت جناقرد فرزند نورالدین بشماره 
شناسنامه 1450254306 صادره اردبیل به شماره ملى 1450254306 (بالسویه)در یکباب 
خانه به مساحت 57/68 متر مربع پالك 12539 فرعى از 86 اصلى مفروز و مجزى شده از 86 

اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى از مالک رسمى رحمت اله رنجبر مالباشى
ردیف 8- آقاى جابر طالعى فرزند تارویردى بشــماره شناســنامه 758 صادره نیر به شماره 
ملــى 6038750827 در یکباب خانه به مســاحت 64/40 متر مربــع پالك 1863 فرعى از 87 
اصلى مفروز و مجزى شــده از 30 فرعى از 87 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از 

مالک رسمى اژدر نایب سلیمانى
ردیــف 9- آقاى  على باال ابراهیم پور  فرزند بابا بشــماره شناســنامه 1078 صادره نیر به 
شماره ملى 6038754032 در یکباب خانه و مغازه به مساحت 114/41 متر مربع پالك 1864 
فرعى از 87 اصلى مفروز و مجزى شــده از 30 فرعى از  87 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى غفور حبوبى
ردیف 10- آقاى طالب کارگر دولق  فرزند قدیر بشــماره شناسنامه 1940 صادره اردبیل 
به شــماره ملــى 1462061397 در یکباب خانه به مســاحت 112/65 متــر مربع پالك 1865 
فرعى از 87 اصلى مفروز و مجزى شــده از 62 فرعى از  87 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى حسن سلیمانى مالیوسف 
ردیف 11- آقاى داور پورجمال مغانلو فرزند نادر بشــماره شناســنامه 92 صادره مغان به 
شــماره ملى 5049898404 در یکباب خانه به مساحت 169/50 متر مربع پالك 1820 فرعى 
از 88 اصلى مفروز و مجزى شده از 37 فرعى از  88 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى 

از مالک رسمى خود متقاضى
ردیــف 12- آقاى جهان علمى  فرزند  نوروز بشــماره شناســنامه 629 صــادره  اردبیل به 
شــماره ملى 1465195149 در یکباب انبارى به مساحت 100/10 متر مربع پالك 555 فرعى 
از 89 اصلــى مفروز و مجزى شــده از پــالك 89 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از 

مالک رسمى ساالر فتحعلى زاده 
ردیف 13- خانم فرح روز بندعلیزاده فرزند محمدعلى بشــماره شناسنامه 99334 صادره 
اردبیل به شــماره ملــى 1460991087 در یکباب خانه به مســاحت 362/07 متر مربع پالك 
1118 فرعى از 103 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 103 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  

از مالکیت رسمى امیراصالن عظیمى ثمرین
 ردیف 14- آقاى کاظم اروجى  فرزند  رحیم بشــماره شناسنامه 473 صادره  مشگین شهر 
به شــماره ملــى 1671002075 در یکباب خانه به مســاحت 107/60 متــر مربع پالك 2156 
فرعــى از 114 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از پالك 114 اصلــى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى الهقلى جیرآبادى 
ردیــف 15- آقــاى التفــات داننــده مغانلو  فرزنــد على بشــماره شناســنامه 158 صادره  
پارس آبــاد به شــماره ملــى 5049765099 در یکباب خانه به مســاحت 200 متــر مربع پالك 
2157 فرعى از 114 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 114 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى عبدالعظیم نصیرزاده فردوس

 ردیف 16- آقاى خدابخش افضلى ثمرین فرزند مقصود بشماره شناسنامه 5421 صادره 
اردبیل به شــماره ملــى 1461904706  در یکبــاب خانه به مســاحت 99/07 متر مربع پالك 
4418 فرعــى از 115 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از 115 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى نقى شاهى زارع
ردیف 17- آقاى محمد طایفه نژاد سادات دیبگلو فرزند بهرام بشماره شناسنامه 0 صادره 
بیله ســوار به شــماره ملى 6010027330 در یکباب خانه به مســاحت 84/95 متر مربع پالك 
4422 فرعــى از 115 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از 115 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى صالح عقلمندى
ردیف 18- خانم زبیده خانم میرزاده فرزند میرمرتضى بشــماره شناسنامه 1 صادره مغان 
به شــماره ملــى 1621718484 در یکباب خانه به مســاحت 381/27 متــر مربع پالك 4423 
فرعى از 115 اصلى مفروز و مجزى شده از 115 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى از 

مالک رسمى وراث عبدالعزیز حسین پور نادرى
ردیــف 19-آقــاى میرمحســن شــهبازى هیبت لــر فرزنــد میرصالح بشــماره شناســنامه 
1610384512 صــادره مغــان بــه شــماره ملــى 1610384512 در یکباب خانه به مســاحت 
170/20 متر مربع پالك 4424 فرعى از 115 اصلى مفروز و مجزى شــده از 115 اصلى واقع 

در بخش سه اردبیل  از مالکیت رسمى وراث عبدالعظیم حسین پور نادرى
ردیف 20- آقاى هاشــم دشــتى فرزند صفر بشــماره شناســنامه 21233 صادره اردبیل 
به شــماره ملــى 1461422051 در یکباب خانه به مســاحت 189/20 متــر مربع پالك 4425 
فرعى از 115 اصلى مفروز و مجزى شــده از 8 فرعى از  115 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى ابراهیم واثقى و حجت مختارى جبه دار
ردیف 21-خانم شهرزاد فتحعلى زاده کازان فرزند على بشماره شناسنامه 17288 صادره 
تهران به شــماره ملى 0058054731 در یکباب انبارى به مســاحت 36 متر مربع پالك 7384 
فرعى از 119 اصلى مفروز و مجزى شــده از 119 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  از مالکیت 

رسمى غالم آقا علیزاده
ردیف 22- آقاى قربان کوثرى فرزند مســلم بشــماره شناســنامه 100 صادره بیله ســوار 
به شــماره ملى 6019577325 در یکباب خانه به مســاحت 80 متر مربع پالك 7385 فرعى از 
119 اصلى مفروز و مجزى شــده از 119 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى از مالک 

رسمى شاپور صومعه خواه
ردیف 23- آقاى ســلیمان قلى پور دیجوجین فرزند توکل بشــماره شناسنامه 862 صادره 
اردبیل به شــماره ملى 1461772850 در یکباب خانه به مســاحت 56 متر مربع پالك 1858 
فرعى از 126 اصلى مفروز و مجزى شــده از 126 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  خریدارى 

از مالک رسمى سیدحسین هدى
ردیف 24- آقاى رجب کریمى فرزند محمدکریم بشــماره شناســنامه 839 صادره اردبیل 
به شــماره ملــى 60338565337 در یکباب خانه به مســاحت 253/30 متــر مربع پالك 221 
فرعى از 304 اصلى مفروز و مجزى شده از 304 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى از 

مالکیت رسمى مشاعى کلیه مالکین مشاعى قریه
ردیــف 25- آقــاى على زنده دل  فرزند شــمس الدین بشــماره شناســنامه 1371 صادره 
اردبیل به شــماره ملى 6038716777 در یکباب خانه و مغازه به مســاحت 150/03 متر مربع 
پالك 6809 فرعى از 310 اصلى مفروز و مجزى شده از 310 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى غالم امیرى
ردیف 26- خانم نادله بهراد ســرقین  فرزند پاشا بشماره شناسنامه 1125 صادره نیر به 
شــماره ملى 6038714308 و آقاى گلعلى محمدپور فرزند شــیخعلى بشــماره شناسنامه 142 
صادره اردبیل به شــماره ملى 6038891870 (بالســویه)در یکباب خانه به مساحت 689/16 
متــر مربــع پالك 6818 فرعى از 310 اصلى مفروز و مجزى شــده از 237 فرعى از 310 اصلى 

واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى از مالک رسمى خود متقاضیان
ردیف 27- آقاى خان حســین دولت خواهان فرزند فتاح بشــماره شناســنامه 648 صادره 
اردبیل به شــماره ملــى 6038990658 در یکباب خانه به مســاحت 158/47 متر مربع پالك 
6836 فرعــى از 310 اصلــى مفــروز و مجزى شــده از 310 اصلى واقع در بخش ســه اردبیل  

خریدارى از مالک رسمى فرهاد آستانى سرقین
ردیــف 28- آقایان حســن رحمانــى فرزند آقامعلى بشــماره شناســنامه 6030038354 
صادره اردبیل به شماره ملى 6030038354 و داود رحمانى فرزند آقامعلى بشماره شناسنامه 
1450364381 صادره اردبیل به شــماره ملى 1450364381 و ایرج رحمانى فرزند آقامعلى 
بشماره شناســنامه 6030075306 صادره اردبیل به شــماره ملى 6030075306 بقیومیت 
خانــم رقیه فریدى الوچه برابر قیوم نامه سرپرســتى 890001- 89/4/12 صادره از دادگاه 
ســرعین و خانم رقیه فریدى الوچه فرزند قلنج بشــماره شناســنامه 15721 صادره اردبیل به 
شــماره ملى 1461366976 در یکباب خانه به مساحت 189/54 متر مربع پالك 6837 فرعى 
از 310 اصلى مفروز و مجزى شده از 310 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى از مالک 

رسمى بهرام صبورى
آگهى اصالحى

ردیف 1- خانم مالحت صاحبقران فرد فرزند ولى اله بشــماره شناسنامه 108658 صادره 
اردبیل به شــماره ملى 1461084342 در یکباب خانه به مســاحت 640 متر مربع پالك 117 
فرعى از 24 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 24 اصلى واقع در بخش سه اردبیل  خریدارى 

از مالک رسمى آزادخان گویى زاده که برابر راى اصالحى هیات تجدید آگهى گردید.
ردیف 2- آقایان مجید عظیمى  فرزند مهدى بشماره شناسنامه 3 صادره اردبیل به شماره 
ملــى 1466448490 و محمــد عظیمى  فرزند مهدى بشــماره شناســنامه 5 صــادره اردبیل به 
شــماره ملى 1466475072 (بالســویه ) در یکباب خانه به مســاحت 132/41 متر مربع پالك 
28622 فرعــى از 33 اصلــى مفروز و مجزى شــده از 195 فرعــى از 33 اصلى واقع در بخش 
ســه اردبیل  خریدارى از مالک رســمى شــهردارى اردبیل که برابــر راى اصالحى هیات تجدید 

آگهى گردید.
تاریخ انتشــار نوبت اول:  چهارشــنبه  1396/01/16-تاریخ انتشارنوبت دوم : پنج شنبه   

1396/01/31
رحیم محمدى- رئیس ثبت اسناد وامالك منطقه2شهرستان اردبیل

آگهى مفقودى
ســند كمپانــى موتــور ســيكلت بلــوچ بــه شــماره موتــور 0125NCT118002 و شــماره تنــه 
 NCT125B9515403 و شــماره پــالك 92813-822 بــه رنگ مشــكى مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. شماره 96/8- سراوان

اصل شناســنامه خودرو ســوارى پژو پارس به رنگ خاكســترى متاليك مدل 1390 به شماره شاسى 
NAAN01CA9BK499600 و شماره موتور 12490070068 به شماره انتظامى 165ب91- ايران 98 

بنام خانم فرح برازنده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

 شناســنامه (بــرگ ســبز) خودروى ســوارى پاترول 2 درب مشــكى مــدل 1379 به شــماره انتظامى 
49-432ب15 و شــماره موتــور Z24057618Z و شــماره شاســى PNK15Z925951 بنــام حجت اله 

عباسيان چشمه چنار فرزند خدامراد مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9400092
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر و محصور با بنا به مساحت 17247/60 مترمربع به پالك 162 فرعى 
از سنگ 86 اصلى واقع در قريه چنار شرق حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال به طول 52/50 متر 
ســيم تورى است به پالك 10 فرعى شــرقاً به طول 380/80 مترمربع سيم تورى است به پالك 11 فرعى 
جنوباً به طول 47/40 متر سيم تورى است به پالك 12 فرعى غرباً به طول 393/50 متر سيم توريست به 
باقيمانده 86 اصلى كه ذيل ثبت شــماره 100270 دفتر 53 صفحه 385 بنام مهرداد مهرايى ســند صادر 
شــده و برابر ســند قطعى 28994-1386/06/29 دفترخانه 299 تهران به شركت مهندسى و فن آورى 
پتريس سهامى خاص به شماره ثبت 173654 انتقال يافته است و به موجب سند رهنى شماره 3931 مورخ 
1387/02/04 و 4138 مورخ 1387/03/29 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 838 تهران در رهن 
بانك سرمايه شعبه اسكان قرار گرفته و بموجب نامه 910694 مورخ 1391/9/19 معاونت محترم قضائى 
دادگسترى دماوند به مبلغ 31500000000 ريال بازداشت گرديده است كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر 
به صدور اجرائيه تحت كالسه 9400092 شده است و برابر نظريه مورخ 1395/12/24 كارشناس رسمى 
دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است ملك مورد تعرفه باغى است در سه طرف محصور با فنس 
به مساحت 17247/60 مترمربع داراى باغات گردو و بادام و ساير درختان غير مثمر باغات احداثى با اصول 
فنى غرس گرديده اند و از رســيدگى نسبتاً مناســبى برخوردار هستند درختان به نسبت از رشد مناسبى 
برخوردارند. شبكه آبيارى قطره اى در كل باغات گردو و بادام تعبيه گرديده آب مورد نياز جهت آبيارى باغات 
از ارديبهشت ماه تا مهر ماه هر سال در گردش معين از همسايه ها اطراف ملك خريدارى مى گرديد و بوسيله 
لوله به شبكه آبيارى قطره اى منتقل مى گردد در پيرامون 3 قسمت بيرونى ملك دو رديف درختان سنجد 
و كاج غرس گرديده و به مبلغ 14660460000 ريال معادل چهارده ميليارد و ششصد و شصت ميليون و 
چهارصد و شصت هزار ريال ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در 
روز دو شنبه مورخ 1396/02/18 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء 
واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به 
فروش مى رسد مزايده از مبلغ 14660460000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شــود. شركت در جلســه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كالً نقدى است چنانچه روز تعيين شده 
با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد 
طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده 
در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و 
مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به 
عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد 
بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139505001090000568 بيمه مى باشد. م 

الف/4248/2- تاريخ انتشار آگهى:1396/1/31
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تغييرات
شماره 114/2/16741

تاريخ:96/1/31
باســتناد صورت جلسه مجمع عادى شــركت توليدى محصوالت كاغذى ابريشم خاتون (سهامى خاص) 
شماره ثبت 1092 شناسه ملى 10740041924 كه در تاريخ 1394/6/9 در محل شركت تشكيل گرديد 
تصميمات ذيل اتخاذ و بتصويب رسيد كه جهت اطالع عموم آگهى مى گردد: 1- خانمها رويا محمديان و گلناز 
محمديان و آقاى فريدون محمديان و آقاى محمدمهدى محمديان بسمت اعضاء اصلى هيئت مديره بمدت دو 
سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى آرش حيدرى بسمت بازرس اصلى و آقاى محمد طباطبائى بسمت بازرس على 
البدل شركت بمدت يكسال انتخاب گرديدند. 3- روزنامه پيغام بروجرد جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
گرديد. 4- آقاى فريدون محمديان بســمت مديرعامل و خانم رويا محمديان بســمت رئيس هيئت مديره و 
خانم گلناز محمديان بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد مهدى محمديان بسمت عضو هيئت مديره 
انتخاب و مقرر گرديد كليه اســناد و اوراق كه براى شركت ايجاد تعهد نمايد با امضاء رئيس هيئت مديره و 

مهر شركت معتبر خواهد بود. 
ش 76770000011170820798

مسئول ثبت شركتهاى ثبت بروجرد

آگهى ابالغيه
شــماره بايگانى شــعبه:960009- مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: احســان محبــى ، تاريخ حضور: 
1396/03/03 چهارشــنبه ســاعت 09/00 ، محل حضور: كرمانشاه ميدان جمهورى اسالمى به طرف منابع 
طبيعى، تاريخ حضور: 1396/03/03 ســاعت حضور: 09/00- در خصوص دعوى ميالد چشــمه كبودى به 
طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــويد. توجه: * پس از دريافت اين 
ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود 
و اســتثناء انجام ميشود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى 
از طريق سامانه اقدام نماييد .*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده 
ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترســى به دفتر خدمات 

قضايى به اين واحد مراجعه نماييد.
شعبه 31 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى ســيد محسن شــهباز حســينى فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به 
كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 960064 به 
اتهام ســرقت جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 96/03/16 ساعت 10 صبح در شعبه 
106 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى 

صادر خواهد نمود. م الف/246
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى 1- نادر احمدى 2- رضا رحمانى فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به 
كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 960062 به 
اتهام مشــاركت در ســرقت دسته چك جهت دفاع از خود و شركت در جلســه رسيدگى تاريخ 96/03/16 
ســاعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً 

رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/245
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى سيد عادل حسينى فرزند حسن مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 960067 به اتهام خيانت در 
امانت نســبت به خودرو پرايد جهت دفاع از خود و شــركت در جلسه رسيدگى تاريخ 96/03/16 ساعت 8 
صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و 

حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/244
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى پويا ملكى شــكايتى عليه متهم ســعيد ســنجابى به اتهام توهين و قدرت نمايى با چاقو تقديم 
دادگاه هــاى عمومى شهرســتان شهرســتان كرمانشــاه نموده كــه جهت رســيدگى به شــعبه 111 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 
9509988320000659 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/3/17 و ساعت 10/00 تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/254
 مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى كرمانشاه

متن آگهى
شاكيه الله ميرابيان شكايتى عليه حيدر رسولى به اتهام مشاركت در تخريب تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان شهرستان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 95099883221000848 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/3/16 و ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/253
 مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى كرمانشاه

متن آگهى
شاكى مهدى مومنى شكايتى بر عليه متهمان 1- جعفر اسدى 2- فردين چوب درازى به اتهام سرقت 
مستوجب تعزير تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
104 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به 
كالسه 9509988328501375 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/03/28 و ساعت 08/00صبح 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهمان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/240
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
شــاكى شــمس اله احمدى شكايتى بر عليه متهم حسن مرادى به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 104 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه بلــوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 
9409988323300410 به تاريخ 1396/06/23 و ســاعت 08/00 صبح تعيين شــده اســت به علت 
مجهــول المــكان بودن متهم و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهمان پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/241
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم آمنه آرام داراى شناسنامه شماره 3591649352 به شرح دادخواست به كالسه 1/21/96ش 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ايوب برهانزهى 
بشناســنامه 12393 در تاريــخ 95/1/27 اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت 
ان مرحوم منحصر اســت: 1- متقاضى با مشــخصات فوق همســر متوفــى 2- ابوبكــر برهانزهى به ش م 
3581099039- 3- محمد فرزان به ش م 3581608383 فرزندان ذكور متوفى 4- آنيســا برهانزهى 
به ش م 3581816792 دختر متوفى 5- مه ملك ارباب زهى به ش م 5979122631 مادر متوفى و آن 
مرحوم ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/114
شوراى حل اختالف شماره يك ايرانشهر

متن آگهى
نظر به شكايت خانم ربابه سعادتى فر عليه آقاى روح اله عطار بلوچ فرزند قدرت مبنى بر كالهبردارى 
و تظاهر به وكالت لذا پرونده وى جهت رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان سمنان 
واقع در سمنان بلوار قدس ميدان عدالت دادگسترى شهرستان سمنان ارجاع و به شماره كالسه 960054 
ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى براى مورخ 96/3/3 ساعت 10 صبح تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى و 
دستور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در جلسه ى رسيدگى حاضر گردد.
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 سمنان – حسن لواف

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه:960033- نظر به اينكه آقاى فرشاد كواتى فرزند محمد به اتهام تهديد از طريق 
ارسال پيامك از طرف اين دادسرا تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده ى 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 مراتب به 
نامبرده ابالغ ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
ســمنان جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار 

آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 960033
رمضانعلى الياسيان – داديارى شعبه هفتم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان سيد مسعود سعادتدار و غيره دادخواستى به خواسته صدور حكم مبنى بر اثبات 
مالكيت به طرفيت عباس محمد حسينى به دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هفتم دادگاه 
حقوقى به كالسه 960063 ثبت و براى روز 96/3/16 ساعت 9/15 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از 
آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا 
نامبردگان مى توانند تا قبل از جلســه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

»الشعیرات«،»شبهجزیرهیکره«و»مادربمبها«

پیام ها و اهداف ترامپ از تحرکات نظامی چیست؟


