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ادعای کره جنوبی 
یک روز بعد از دیدار وزیر خارجه آمریکا و رهبر کره 
ش��مالی، رئیس جمهور کره جنوبی گفته است احتماال 
رهبر کره ش��مالی به زودی به روس��یه سفر می کند و 

رئیس جمهور چین نیز به پیونگ یانگ خواهد رفت.
»مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی از احتمال 
س��فر »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی به روسیه در 
آینده نزدیک خبر داد. مون همچنین گفت که »ش��ی 
جینپینگ« رئیس جمهور چین نیز احتماال به زودی به 
کره شمالی س��فر می کند. چین نزدیکترین متحد کره 
ش��مالی است و سران دو کشور طی سال جاری پیش از 
دیدار سران دو کره و همچنین پیش از دیدار سران کره 

شمالی و آمریکا، با یکدیگر نشست هایی داشته اند. 

رشوه گیری رئیس اینترپل
وزارت امنیت داخلی چین در تازه ترین خبرها درباره 
دستگیری رئیس سابق پلیس بین الملل گفت که وی به 

جرم دریافت رشوه تحت تفحص قرار گرفته است. 
وزارت امنی��ت عموم��ی چین اعالم ک��رد »منگ 
هانگوی« به دلیل دریافت رش��وه تحت تفحص اس��ت. 
دبیرخانه اینترپل اعالم کرد نامه ای دریافت کرده است 
که من��گ هانگوی رئیس پلیس بین الملل در آن گفته 
دیگر قصد ریاس��ت بر این س��ازمان را ندارد و از همین 

امروز از این سمت کنار رفته است.

شورای 3 نفره ریاست جمهوری بوسنی 
نماینده هوادار روسیه با گرایش های ملی گرا در انتخابات 
روز گذش��ته بوس��نی، اعالم کرد که در ش��ورای سه نفره 

ریاست جمهوری بیشترین رای را کسب کرده است.
 م��ردم بوس��نی و هرزگوی��ن روز یکش��نبه برای 
ش��رکت در انتخابات سراسری که نتیجه آن در تعیین 
دولت آتی این کش��ور اهمی��ت دارد، پای صندوق های 
رای رفتند. منابع رس��می اع��الم کردند که بیش از ۸۵ 
درصد آرا، شمارش شده است و »میلوراد دودیک« رهبر 
ملی گرای صرب بوسنی اعالم کرد که در شورای سه نفره 

ریاست جمهوری بیشترین آرا را کسب کرده است.

ابراز امیدواری ورشو 
 لهس��تان امیدوار اس��ت که آمریکا در بهار سال 
آینده میالدی در زمینه استقرار پایگاه نظامی در این 

کشور تصمیم گیری کند. 
»یاتسک چاپوتویچ« وزیر خارجه لهستان در گفت وگو 
با روزنامه روسی »کامرس��انت« با توصیف کشورش به 
عنوان پل اتصال اروپ��ا و آمریکا، از هم قاره ای های خود 
خواس��ت که تحریم های ضدایرانی آمریکایی ها را اجرا 
کنن��د. چاپوتوی��چ چندی پیش در گفت وگو با ش��بکه 
خبری آسوشیتدپرس، با توصیف کشورش به عنوان پل 
اتصال اروپا و آمریکا، از هم قاره ای های خود خواست که 

تحریم های ضدایرانی آمریکایی ها را اجرا کنند.

اخبار

رژیم صهیونیستی با طرح ادعای ساخت  آس�يا بزرگترین مجتمع آب ش��یرین کن جهان غ�رب 
در آین��ده نزدیک، درپی تحقق اهداف سیاس��ی خود از جمله 
عادی س��ازی روابط با کش��ورهای منطقه خاورمیانه از طریق 

بحرانی جلوه دادن وضعیت آب است.
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی، این بار 
اهداف سیاس��ی خود را در قالب پرداختن به بحران آب مطرح 
کرده و مدعی توانایی ساخت بزرگترین مجتمع آب شیرین کن 
جهان با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی شده، و این در 
حالی اس��ت که این رژیم با مشکالت زیادی در زمینه کمبود 
آب مواجه اس��ت و چندی پی��ش کابینه آن، طرح فوری برای 

رفع مشکل کمبود آب را تصویب کرد.
نتانیاه��و که چندی پیش مدعی کمک به بی آبی در ایران 
ش��ده بود درپیامی فریبکارانه خطاب به ملت ایران پیش��نهاد 
ارائ��ه فناوری های جدی��د در زمینه مدیری��ت و تصفیه آب را 
نی��ز مطرح کرد. وی در حالی خود را مدافع ملت ایران معرفی 
کرد و مدعی دس��تیابی به فناوری های پیشرفته در زمینه حل 

مش��کل ک��م آبی و تصفی��ه و بازیافت 90 درص��د از فاضالب 
س��اختمان های رژیم صهیونیستی ش��د که رژیم صهیونیستی 
ب��ا تصرف مناب��ع آبی مردم نوار غزه و مناطق جنوبی س��وریه 
)دریاچه طبریه(، مش��کالت بی شماری را برای زندگی روزمره 
ساکنان این منطقه و سوری ها ایجاد کرده است. فلسطینی ها 
در ن��وار غزه با کمبود منابع آب آش��امیدنی و حتی آب کافی 
برای آبیاری مزارع کشاورزی و درختان زیتون خود که یکی از 

منابع درآمد مردم این منطقه است ، مواجه هستند.
البت��ه باید ای��ن حقیقت را متذکر ش��د ک��ه متخصصان 
ایران��ی در حوزه های تصفی��ه و بازچرخانی آب از دانش کافی 
برخوردارند اما در عین ح��ال باید پذیرفت که ایران با چالش 

بزرگی به نام آب روبه رو است.
ادعای توخالی روز شنبه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در 
مورد برگزاری مناقصه ساخت بزرگ ترین مجتمع آب شیرین کن 
جهان با پیشنهادات هفت شرکت داخلی و خارجی و تولید ساالنه 

200 میلیون مترمکعب آب درآینده، نیز نوعی عوام فریبی دیگر 
این رژیم صهیونیستی است. نگاه اجمالی به سرقت آب فلسطینیان 
توسط نظامیان اسراییلی از سال 1967 در کرانه باختری و سرقت 
منابع آبی غزه و اداره آن از طریق پیمان صلح اوسلو از سال 1974 
بیانگر این حقیقت اس��ت که رژیم صهیونیستی رودخانه اردن را 
به س��مت دریای جلیله منحرف کرده و اردن، سوریه و لبنان نیز 
همین کار را در ارتباط با سرزمین های خود صورت داده و چنین 
اقداماتی سبب شده بحرالمیت با کاهش سطح مواجه شود. رژیم 
صهیونیس��تی با بی اعتنایی به مخالفت حقوق بین الملل با تاراج 
سرزمین های اشغالی، مسیرهای آبی کوهستانی را که ۸0 درصد 
از آنه��ا در کرانه باختری قرار دارد، کنترل و از آنها برای مصارف 
کش��اورزی، استخرهای شهرک  نش��ینان و چمنزارهای سرسبز 

استفاده می کند. 
در س��ال 2009، این مسیرهای آبی 40 درصد از نیازهای 
کشاورزی رژیم صهیونیستی و ۵0 درصد از آب آشامیدنی آن 

را تأمین کردند. رژیم صهیونیس��تی همچنین میزانی بیش از 
سهم خود را از مسیرهای آبی ساحلی غزه بهره برداری می کند 
و نهر وادی غزه را درس��ت پیش از رس��یدن به غزه به سمت 

صحرای نقب منحرف می کند. 
خبر دیگر از فلس��طین آنکه نظامیان رژیم صهیونیستی از 
ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون بیش از 2000 فلسطینی 
را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده اند. این در 
حالی اس��ت که هزاران نفر نی��ز در دیگر نقاط واقع در اراضی 
اشغالی فلس��طین توسط نظامیان صهیونیس��ت بدون تفهیم 

اتهام بازداشت شده اند. 
از سوی دیگر منابع خبری اعالم کردند سران احزاب حاضر 
در کابینه رژیم صهیونیستی معتقد هستند که نخست وزیر این 
رژیم تصمیم گرفته انتخابات زودهنگامی را اوایل سال 2019 
برگزار کند. س��ران ائتالف کابینه رژیم صهیونیستی می گویند 
که »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر این رژیم تمایل زیادی به 
برگ��زاری انتخابات زودهنگام دارد ک��ه در صورت اجرای آن، 

شانس زیادی نیز برای پیروزی مجدد دارد. 

گروه فرادید  آس�يا س��فر مایک پمپئو، وزیر امور ش�رق 
 خارجه آمریکا به پکن دیروز با گفت وگو وی با وانگ یی

همتای چینی خود آغاز شد در حالی که شواهد امر 
از عدم اس��تقبال پکن از وی حکایت دارد که نشات 

گرفته از تنش های شدید در روابط دو کشور است.
وان��گ یی وزیر ام��ور خارجه چی��ن در جمع 
خبرنگاران که وزیر خارجه آمریکا نیز در آن حضور 
داشت، گفت: " به تازگی در حالی که آمریکا درپی 
زیاده خواهی نامحدود در مناقش��ه تجاری با چین 
اس��ت، تدابیری را درباره مسئله تایوان اتخاذ کرده 
ک��ه نقض کننده حق��وق چین اس��ت و انتقاد های 
بی اساس��ی را از سیاس��ت داخلی و خارجی مطرح 
کرده اس��ت". مایک پمپئو که ب��رای مطلع کردن 
همتای چینی خ��ود از گفت وگو های اخیر خود با 
کی��م جونگ اون، رهبر کره ش��مالی به پکن آمده 
است، در پاسخ گفت: " مسائلی که ما مطرح کردیم 
ب��ا اختالفات عمیق مرتبط بود. م��ا از اقداماتی که 

چین انجام می دهد نگران هستیم".
وزیر خارجه چین در دیدار با همتای آمریکایی 
خود خواس��تار تالش آمریکا برای همکاری برد - 
برد و خودداری واشنگتن از ایراد اتهامات ناعادالنه 
علیه پکن ش��د. وان��گ در دیدار ب��ا پامپئو تاکید 
ک��رد آمریکا به جای اتخاذ رویک��رد درگیری و به 
جای تقابل به دنبال همکاری باش��د. وزیر خارجه 
چی��ن افزود، در حالیکه اصطکاک تجاری میان دو 
کشور رو به افزایش گذاشته است، طرف آمریکایی 
اقدام��ات زی��ادی را انجام داده تا حق��وق و منافع 
چین را در مس��ائلی چون تای��وان تضعیف کند و 
اتهامات ناعادالنه ای علیه سیاس��ت های خارجی و 

داخلی چین وارد کرده است. 
وی افزود، اقدامات آمریکا مستقیما بر اعتماد 

متقاب��ل تاثی��ر گذاش��ته و روابط دوجانب��ه را در 
س��ایه ای از تردید فرو برده اس��ت. وانگ گفت »ما 
از آمریکا می خواهیم اتهامات ناعادالنه و اشتباهات 

علیه چین را فورا متوقف کند«.
وی ب��ه پامپئو گفت که چین ب��اور دارد آمریکا 
خواستار گفت وگو درباره مسئله کره شمالی است که 
این نشان دهنده نیاز برای تقویت ارتباط میان دو کشور 
بزرگ و دو عضو ش��ورای امنیت س��ازمان ملل است. 
پامپئو در س��فری سه روزه به شرق آسیا با مقام های 
ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و چین در پایتخت های 

این کشورها دیدار و گفت وگو کرده است. 
پامپئو در دیدار با وزیر خارجه چین گفت که 
مس��ائلی »ما نگرانی بسیاری درباره اقدامات چین 
داری��م و من منتظرم فرصتی برای بحث درباره هر 
یک از  آن ها امروز فراهم شود چراکه این رابطه به 
غایت مهم اس��ت«. وی افزود، آمریکا هنوز انتظار 
همکاری با چین درباره تالش ها برای خلع س��الح 
اتم��ی کره ش��مالی را دارد و این مس��ئله بس��یار 
مهمی است. طی سال اخیر آمریکا با اعمال تعرفه 
بر میزان زیادی از کاالهای تولید چین س��عی در 
راه اندازی جنگ تجاری با این کش��ور داشته است. 
همچنی��ن طی هفته های اخی��ر آمریکا چین را به 
مداخله در انتخابات داخلی آمریکا متهم کرده که 

این اتهامات از سوی پکن رد شده است.
الزم به ذکر است اقدامات پکن، کمبود نیروی 
کار و تامی��ن مالی ناپای��دار، زنگ خطر را در برخی 
از بخش ه��ای مهم به صدا درآورده اس��ت. در این 
گ��زارش آم��ده اس��ت: "در حالی که کش��ورهای 
متعددی سیاس��ت های خود را برای تقویت اقتصاد 
خود با هزینه بخش تولید در آمریکا دنبال می کنند، 
هیچ کشوری به اندازه چین نتوانسته است از ضعف 

موجود در بخش صنعتی ما بهره برداری کند."

ای��ن گزارش با عنوان "ارزیابی و تقویت پایگاه 
صنعتی دفاعی آمریکا و تسریع در زنجیره تامین" 

آمریکا منتشر شده است.
این س��ند به مش��کالت دیگری مانند کاهش 
بخش های خاص، یعنی ساخت کشتی، و همچنین 
فقدان نیروی کار ماهر و جریان ناپایدار قراردادها 
ب��رای تولیدکنندگان راهبردی، ک��ه کارخانه های 
بس��یار بهره می برند اش��اره می کند. اما بیشتر آن 
ب��ه موض��وع جریان تامی��ن مالی "پای��دار و قابل 
پیش بینی" برای وزارت دفاع اشاره می کند. در این 
س��ند پکن به عنوان یک "خطر قابل توجه و رو به 

رش��د" برای تامین مواد حیاتی برای ارتش آمریکا 
معرفی می شود و متهم به سیاست های "تهاجمی" 
صنعتی می شود. در حال حاضر دولت آمریکا 719 
میلی��ارد دالر بودجه برای س��ال آینده ارتش خود 

اختصاص داده است.
فعالیت های پکن و از جمله در تولید سلول های 
خورش��یدی برای اس��تفاده نظامی، نمایشگر های 
هواپیما، سیستم های پردازش و سایر عناصر کمیاب 
برنامه ه��ای تولی��دی پنتاگون را تهدی��د می کند. 
پنتاگ��ون ادعا می کن��د که با اقدامات چین س��ایر 

بخش های این وزارتخانه هم تهدید شده است.

در بخ��ش دیگری از این گزارش آمده اس��ت: 
اقدام��ات چین ب��ه طور جدی قابلیت ه��ای دیگر، 
از جمل��ه ابزاره��ای ماش��ینی؛ تولی��د و ف��رآوری 
مواد پیش��رفته مانند مواد بیولوژیکی، س��رامیک و 
کامپوزیت؛ و تولید تخته مدار چاپی و نیمه هادی ها 
را تهدید می کند. اینه��ا مواد مهمی در بخش های 

نظامی ما محسوب می شوند.
در حالی که پکن در سال های گذشته در بخش 
فناوری پیشرفته تمرکز کرده است، دستاوردهای آن، 
بر اساس گزارش پنتاگون، عمدتا براساس "ابزارهای 
قانونی و غیرقانونی، از جمله سرمایه گذاری مستقیم 
و س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی، جمع آوری 
اطالعات انس��انی، جاسوس��ی، عملیات سایبری و 
فرار از محدودیت های کنترل صادرات آمریکا برای 
به دس��ت آوردن مالکیت معن��وی و فن آوری های 
حیاتی بوده اس��ت. " در همین ح��ال رزمایش ده 
روزه مشترک واشنگتن و توکیو در خاک فیلیپین و 
درخواست کارشناسان آمریکایی برای تحکیم اتحاد 
امنیتی میان آمریکا و ژاپن، از هراس این دو کشور 

از قدرت فزاینده پکن حکایت دارد.
نیروه��ای ژاپنی روز ش��نبه )14مهر( رزمایش 
مش��ترکی را با نیروهای فیلیپین��ی و آمریکایی در 
یکی از سواحل کشور فیلیپین آغار کردند. به گفته 
مقام��ات ژاپنی، از جنگ جهان��ی دوم تاکنون این 
نخس��تین بار است که خودروهای زرهی این کشور 
ب��ه خاک خارجی اعزام می ش��وند. هرچند مقامات 
آمریکای��ی اص��رار دارند که ه��دف از این رزمایش 
مقابله با حمله احتمالی چین که در جنگی تجاری 
با واشنگتن به سر می برد، نیست اما »جوزف نای« 
کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا، 
می گوید: اگر آمریکا و ژاپن اتحاد خود را حفظ کنند، 

می توانند جلوی قدرت فزاینده چین را بگیرند. 

سفر وزیر خارجه آمریکا به چين ناکام ماند

استقبال سرد پکن از پومپئو

س
عک

ع 
منب

 

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا اميرى فرزند عباس مطابق دادخواست 
حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   9709981025500848 كالسه  به  تقديمى 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس اميرى شماره شناسنامه 18 در 
تاريخ 96/10/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: على اميرى- ش.ش 1991- ت. ت 1346- صادره از تهران- نسبت با 
متوفى فرزند  زهرا اميرى- ش.ش 2065- ت. ت 1343- صادره از تهران- نسبت با 
متوفى فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77948                      مسئول دفتر شعبه 155 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

مطابق  اكبر  فرزند  غياثى  اديب  كامبيز  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت   حصر   
درخواست  شعبه  اين  از   9709981025700823 كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه غياثى فراهانى شماره 
شناسنامه 1662 در تاريخ 96/6/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: كامبيز اديب غياثى- ش.ش 4330- صادره 
صادره   -70384 ش.ش  غياثى-  اديب  منوچهر  فرزند   متوفى  با  نسبت  تهران-  از 
با متوفى فرزند  كامران اديب غياثى- ش.ش 16907- صادره از  از تهران- نسبت 
تهران- نسبت با متوفى فرزند  فريبا اديب غياثى- ش.ش 31786- صادره از تهران- 
نسبت با متوفى فرزند  شكيبا اديب غياثى- ش.ش 0010585710- صادره از تهران- 
نسبت با متوفى فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77947                      مسئول دفتر شعبه 157 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

مطابق  على  فرزند  كشاورز  جاللى  حميرا  وراثت  رونوشت حصر  خواهان  وراثت    حصر 
درخواست  شعبه  اين  از   9709981025700825 كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عطيه جاللى كشاورز شماره 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه  تاريخ 95/9/9  شناسنامه 2789 در 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: حميرا جاللى كشاورز- ش.ش 1439- صادره 
از تهران- نسبت با متوفى خواهر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77945                      مسئول دفتر شعبه 157 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

مطابق  يداله  فرزند  سعيدى  حميدرضا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت   حصر   
درخواست  شعبه  اين  از   9709981025700875 كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
شماره  سعيدى  يداله  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه  تاريخ 96/10/16  شناسنامه 98 در 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: حميدرضا سعيدى- ش.ش 4579- صادره از 
تهران- نسبت با متوفى فرزند  سيروس سعيدى- ش.ش 2239- صادره از تهران- 
نسبت با متوفى فرزند  بهروز سعيدى- ش.ش 587- صادره از تهران- نسبت با متوفى 
فرزند   متوفى  با  نسبت  تهران-  از  صادره   -7491 ش.ش  سعيدى-  عليرضا  فرزند  
مرضيه سعيدى- ش.ش 16106- صادره از تهران- نسبت با متوفى فرزند  شهربانو 
روشنيان- ش.ش 283- صادره از مهديشهر- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد 

و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77943                      مسئول دفتر شعبه 157 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

مطابق  حسن  فرزند  همدانى  محمد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان  وراثت   حصر   
دادخواست تقديمى به كالسه 9709981025700873 از اين شعبه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيماء عشقى شماره شناسنامه 599 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 96/2/22  در 
با  مرحوم منحصر است به: محمد همدانى- ش.ش 2009- صادره از تهران- نسبت 
متوفى فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77942                      مسئول دفتر شعبه 157 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به باقر پورمحمدى و سكينه مطورى 
محرزى  خواهان شركت سايپا دادخواستى به طرفيت خواندگان سكينه مطورى محرزى 
و باقر پور محمدى به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709981105600215 شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/23 ساعت 15/45 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
  110/77953                     مسئول دفتر شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف تهران 
 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به فيض اله حاجى ميرى فرد فرزند 
علم اله  خواهان شركت سايپا دادخواستى به طرفيت خوانده فيض اله حاجى به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981105600220 
شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين  1397/8/23 ساعت 16/15 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
  110/77952                     مسئول دفتر شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف تهران 

شركت  خواهان  صبرجو  جمال  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
ليزينگ ايرانيان دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى جمال صدر جو به خواسته مطالبه 
 9709981105600085 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين  1397/8/21 ساعت 16/15 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
  110/77951                     مسئول دفتر شعبه 1056 مجتمع شماره 22 شوراى حل اختالف تهران 

 حصر وراثت  آقاى مهدى شهابى به شماره شناسنامه 6344 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه 556/220/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمدعلى شهابى شماره شناسنامه 142 در تاريخ 97/5/12 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
به: مهدى شهابى- ش.ش 6344- ت. ت 1358- صادره از تهران- نسبت با متوفى 
با  تهران- نسبت  از  ابراهيم شهابى- ش.ش 16405- ت. ت 1362- صادره  پسر  
از تهران- نسبت  نيلوفر شهابى- ش.ش 762- ت. ت 1356- صادره  متوفى پسر  
با متوفى دختر  طاهره شريفى شهميزادى- ش.ش 4552- ت. ت 1330- صادره از 
تهران- نسبت با متوفى همسر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/77950                رئيس شعبه 220 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609981085600898 شعبه 856 مجتمع شماره 18 شوراى 
حل اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971085600208  خواهان: آقاى 
سعيد برخوردارى فرزند كريم  خوانده: آقاى محمود بابائى  خواسته: مطالبه وجه بابت...  
العاده در شعبه 856 شوراى حل اختالف  تاريخ 97/4/2 در وقت فوق  به  گردشكار: 
منطقه 18 تهران به تصدى امضاكنندگان ذيل پرونده كالسه 898/856/96 تحت نظر 

قرار گرفت. 
آقاى  خوانده  طرفيت  به  برخوردارى  سعيد  آقاى  دعوى  خصوص  در  شورا  قاضى  راى   
محمود بابائى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 53/000/000 ريال بابت خسارت و افت 
قيمت و هزينه كارشناسى و دادرسى با كليه خسارات دادرسى با توجه به ارائه مدارك 
مضبوط در پرونده كه شامل كروكى و نظريه كارشناسى و اظهارات خواهان و عدم حضور 
خوانده على رغم نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى كه دال بر برائت 
به  خوانده  مديونيت  از  نشان  كه  است  ننموده  ارائه  شعبه  اين  به  باشد  خويش  ذمه 
خواهان به ميزان اصل خواسته را دارد و دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص و 
مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 53/000/000 ريال بابت خسارت و افت قيمت و هزينه كارشناسى و 

دادرسى با كليه خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
تهران مى  قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى  و بيست روز ديگر  شعبه 

باشد. 
 110/77949                                قاضى شعبه 856 مجتمع شماره 18 شوراى حل اختالف تهران 

تحميل اشغالگری به بهانه آب  شيرین کن


