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بین الملل

وزیر دفاع فرانسه استعفا کرد
رسانهها اعالم کردند ،وزیر دفاع فرانسه یک روز قبل از معرفی دولت جدید استعفا کرد.
گوالر استعفای خود را مرتبط با تحقیقات درباره سوءاستفاده از اعتبارات پارلمانی در حزب سیاسی
خود موسوم به حزب جنبش دموکراتیک دانسته و در بیانیه ای گفته است که استعفایش بعد از این
تحقیقات به منظور نشان دادن «حسن نیت» صورت میگیرد .وی که در دولت ماکرون به وزارت
دفاع رسید در بیانیهاش نوشت :مسئله دفاع نیازمند یک مقام قاطع است.

خبرتلگرامی
 Dوزارت خارجه روســیه اعالم کرد
که نمیتواند مرگ ابوبکر بغدادی را تایید
کند.پیشتر وزارت دفاع روسیه احتمال
داده بود که رهبر گروه تروریستی داعش
در یکی از حمالت جنگندههای این کشور
در ماه مه گذشــته در رقه کشته شده
است.
 Dبر اساس گزارشها مردان مسلح
ناشناس به نیروهای افغان در بزرگترین
پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان حمله
کرده و هشت تن را کشته و دو تن دیگر
را زخمی کردند .این حمله دوشنبه شب
در روستای «شاه کاه» در نزدیکی پایگاه
هوایی بگرام آمریکا رخ داده است.
 Dدادگاه اســتانبول درخواســت
تجدیدنظر توسط نماینده محبوس حزب
مردم جمهوریخواه را که به  ۲۵ســال
حبس محکوم شده است ،رد کرد .انیس
بربر اوغلو به اتهام افشای اسرار محرمانه
درباره حمل ســاح توسط کامیونهای
ســازمان اطالعات ملــی ترکیه برای
شورشیان ســوری و انتشار گزارشی در
این زمینــه در روزنامه جمهوریت به ۲۵
سال حبس محکوم شد.
 Dکرملیننسبتبهاوضاعسوریهدرپی
اقدامات اخیر ائتالف بین المللی تحت امر
آمریکاابرازنگرانیکرد.دیمیتریپسکوف،
سخنگوی ریاســت جمهوری روسیه در
واکنش به اقدام آمریکا در سرنگون کردن
یک جنگنده سوری در نزدیکی رقه گفت:
طبیعت ًا،وضعیتمربوطبهگامهایائتالفدر
سوریهباعثنگرانیشدیدیاست.
 Dصفحه«من متاسفم ای رئیس» در
فیسبوک که حامی حسنی مبارک است،
فایل صوتی را از رئیس جمهوری اســبق
مصر منتشر کرد که مبارک در این فایل
از محســنات دوران حکومتش میگوید.
مبارک ،در این فایل صوتی منتشر شده
گفت که در دوره وی اتیوپی نتوانســت
سدالنهضهرابسازد.
دادنامه

شماره دادنامه1558/95 :

آمریکا

ابتکارعملتیلرسون
برای توسعه روابط با روسیه

به دنبال لغو توافقنامه امنیت پرواز میان روسیه
و آمریکا و باالگرفتن تنش میان دو کشور ،منابع
اعالم کردند وزیر خارجه آمریکا برنامه ویژهای را
برای توسعه روابط سازنده با روسیه تنظیم کرده
است .به گزارش ایسنا ،به نقل از تاس ،رسانههای
آمریکایی اعالم کردند رکس تیلرسون ،وزیر امور
خارجهآمریکابرنامههاییرادرسهبخشمختلف
برای توســعه همکاریها با روسیه آماده کرده
است .براین اساس قسمت نخست ،شامل گفتگو
با روسیه در خصوص فروش سالحهای نظامی به
طالبان ،موضوع حوادث مرتبط با دیپلماتهای
آمریکا و کنترل آنها در مسکو است .در قسمت
دوم ایجاد همکاری با روســیه در مناطقی که
دارایمنافعاستراتژیکبرایآمریکااستازجمله
موضوعسالحهایکشتارجمعی،تحوالتسوریه،
شکست داعش ،تسلیحات هستهای کره شمالی
و همچنین کار مشــترک در خصوص امنیت
سایبری .در بخش پایانی این طرح نیز به اهمیت
حفظ رابطه با روســیه برای ثبات استراتژیکی
آمریکا اشاره شده است .روابط روسیه و آمریکا
از سال  ۲۰۱۴میالدی و در پی تحوالت اوکراین
و الحاق شــبه جزیره کریمه به خاک روسیه رو
بهتیرگیگذاشت.تحریمهایآمریکاعلیهروسیه،
اخراج  ۳۵دیپلمات روس در پایان سال ۲۰۱۶
میالدی توسط دولت اوباما ،متهم کردن روسیه
به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
و همچنین دست داشتن سرویسهای امنیتی
روسیه در حمالت سایبری به آمریکا مجموعهای
از اتهامات واشنگتن به مسکو است که روابط دو
کشور را به پایینترین سطح خود پس از جنگ
سرد رسانده اســت .با این وجود دونالد ترامپ
همواره در شعارهای انتخاباتی خود در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا از برقــراری روابط
سازنده با مســکو خبر داده بود اما تا کنون وی
نتوانسته به وعدههای خود عمل کند.

شماره پرونده1305/95 :
تاريخ رسيدگي1395/12/14 :
مرجع رسيدگي :شوراي حل اختالف حوزه  5يزد
خواهان :شركت تعاوني اعتباري ثامن االئمه (ع) به نشاني يزد بلوار جمهوري شركت تعاوني
اعتباري ثامن االئمه (ع) كدپســتي  8918697114با وكالت خانم مهين قانععزآبادي فرزند
محمدحسين  36ساله ساكن يزد بلوار طالقاني نبش كوچه پاركينگ دادگستري مجتمع باغ
شهاب طبقه  2واحد  2كدپستي .8913813448
خوانده -1 :آقاي محمدحســن الهي خواه فرزند ميرزاعلياكبر  63ساله ساكن يزد خيابان
انقالب كوچه پيرعلم پالك  76كدپستي  -2 8918918835آقاي مجتبي الهي خواه فرزند
محمدحسن  37ساله ساكن يزد آزادشهر فلكه  4گلستان غربي كوچه هادي  17كدپستي
 -3 .8918846644آقاي محمدحسن اسالم فرزند علي آقا  43ساله ساكن يزد خيابان بهار
آزادي كوچه ششم منزل دوم سمت راست كدپستي .8918315488
خواسته :محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون ريال
بابت قسمتي از وجه چك شماره  695851مورخ  94/12/4عهده بانك تجارت بانضمام كليه
خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي ،حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تأديه.
گردشــكار :خواهان دادخواســتي به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه
پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت عادي جلسه
رسيدگي شوراي حل اختالف حوزه  5يزد به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به
محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شورا
در خصوص دادخواست تقديمي شــركت تعاوني اعتباري ثامن االئمه (ع) به شناسه ملي
 10102236558شماره ثبت  181457با وكالت خانم مهين قانع عزآبادي فرزند محمدحسين به
طرفيت -1آقاي محمدحسن الهي خواه فرزند ميرزاعلي اكبر -2آقاي مجتبي الهي خواه فرزند
محمد حسن  -3محمدحسن اسالم فرزند علي آقا به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست و
پنج ميليون ريال بابت قسمتي از وجه چك شماره 695851مورخ 94/12/4عهده بانك تجارت
شعبه آزادگان يزد ،بانضمام هزينههاي دادرسي و خسارت تاخير تأديه و حق الوكاله وكيل ،با
عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله دادخواست تقديمي خواهان ،فتوكپي مصدق
چك و گواهينامه عدم پرداخت همچنين نظر به اينكه اصل سند تجاري در يد دارنده حكايت
از مديونيت خوانده رديف  1به عنوان صادر كننده چك و خواندگان رديفهاي  2و  3به عنوان
ظهرنويس و ضامن ظهور در اشتغال ذمه ايشان دارد و نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ
قانوني وقت رسيدگي به آدرس بانكي در جلسه شورا حاضر نشده و با ارسال اليحه نيز دفاعي
از دعواي خواهان به عمل نياوردهاند شورا با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقاي آن
دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستندا به ماده  9قانون شوراي حل اختالف مصوب سال
 1394و مواد  310و  311و  313قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت
نظام به ماده  2قانون صدور چك و مواد  198و  502و  515و  503و  519قانون آيين دادرســي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت
مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار
ريال به عنوان حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد
ريال بابت هزينه دادرسي و تهيه و تصديق تصوير مستندات ابرازي و پرداخت خسارت تاخير
تأديه از تاريخ سررسيد ( )94/12/4لغايت زمان اجراي حكم براساس شاخص اعالمي از ناحيه
بانك مركزي كه هزينه اين قسمت در زمان اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام محاسبه و
پرداخت ميشود در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد .راي صادره غيابي است و ظرف مدت
بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگي واخواهي در همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن
قابل تجديدنظر خواهي نزد محاكم عمومي حقوقي يزد ميباشد.
رضا علي شيري
قاضي شوراي حل اختالف حوزه  5يزد

نخست وزیر عراق اعالم کرد که همهپرسی استقالل
که کردستان عراق قصد دارد سپتامبر آینده اجرا کند
«غیرقانونی» است.
بــه گزارش عصرایران ،دفتر نخســت وزیری عراق با
انتشــار بیانیهای موضع دولت بغــداد درباره اجرای
همهپرسی کردستان برای اســتقالل از عراق را به روشنی اعالم
کرد .حیدرالعبادی نخســت وزیر عراق در این بیانیه تاکید کرد
که همهپرســی که منطقه کردســتان عراق قصد دارد اجرا کند
یــک پژوهش جدید از ســوی مرکــز مطالعاتی
"اس ام تی" نشان داد که تعداد سایتهای وابسته
به گروههای تروریســتی در شبکهها و پایگاههای
اجتماعی از  ۱۲سایت در سال  ۱۹۹۷به  ۱۵۰هزار
سایت در سال  ۲۰۱۴رسیده است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای
الشــرق االوسط ،پژوهشــی که مرکز مطالعاتی
"اس ام تی" منتشــر کرده میزان نفوذ زیاد این
گروهها را نشان میدهد طوری که به عنوان مثال
داعش روزانه  ۳۸پیام جدید را منتشر میکند که
شامل فایلهای تصویری  ۲۰دقیقهای ،فیلمهای
مســتند طوالنی ،مقاالت تصویــری و فایلهای
صوتی بــه زبانهای مختلف هســتند .داعش با
شــعار معروف خود که "همواره جاودان است و
گســترش مییابد"  ۳۰هزار نیرو را از سرتاســر
جهان جذب کرده اســت.در ایــن پژوهش آمده
اســت که برخی از کاربران وابسته به داعش در
توئیتر هر پنج دقیقه یک بار پســت جدیدی را
در صفحــه خود میگذارنــد و مجموع توئیتها
به  ۲۶۱۲توئیت در ســاعت میرسد .توئیتهای
متنی  ۹۳درصد از مجموع توئیتها را تشــکیل
میدهد و همین مســاله به داعش کمک کرده
تا به عنوان مثال تا ســال  ۱۶ ،۲۰۱۴هزار نیرو
از  ۹۰کشــور جذب کند .در همین سال تعداد
صفحــات داعش در توییتر بــه  ۴۶هزار صفحه
رســید .طرفداران گروههای تروریستی نیز ۷۰
درصد از وقت خود را در این شبکه میگذرانند.
در ایــن پژوهش که بر منابع عربی و خارجی در
رصد و تحلیل تکیه دارد به اســتفاده گروههای
تروریســتی از یوتیوب اشاره شده است.براساس

همهپرسی استقالل کردستان عراق "غیرقانونی" و "مشکل ساز" است

غیرقانونی و برای منطقه کردستان عراق مشکل ساز
است .وی در ادامه آورده است :دولت مرکزی عراق
از اجرای این همه پرســی حمایت نمیکند و از آن
پشــتیبانی مالی نخواهد کرد و در آن مشارکت نیز
نمیکند .سازمان ملل نیز موضع خود را درباره این
همهپرسی اعالم کرده است و این نهاد بدون موافقت دولت بغداد
در اجرای آن مشارکت نخواهد کرد.
العبادی افزود :برگزاری همه پرسی استقالل در منطقه کردستان

براساس نتایج یک پژوهش؛

اعضای داعش
از ۹۰کشور هستند

همکاری بی سرو صدای کابل با یک گروه جدا شده از طالبان
درگیری سهمگین مناطقی از هلمند در افغانستان
را فراگرفتــه اســت؛ درگیریهایی که گروههای
متخاصــم در آن عوامل انتحاری خود را بســیج
میکنند در حالی که از بمبهای کنار جادهای،
بمبهای مغناطیسی برای کشــتن فرماندهان
طرف مقابل استفاده میکنند .به گزارش ایسنا،
به نقل از روزنامه نیویــورک تایمز ،در تازهترین
درگیریهــا در این منطقه طی هفته گذشــته
دستکم  ۲۱تن کشته شدهاند .افرادی که همگی
از اعضای طالبان بودهاند .در نتیجه این درگیریها
منطقه گرشک در والیت هلمند همچنان یکی از
دادنامه

شماره دادنامه1581/95 :

شماره پرونده1303/95 :
تاريخ رسيدگي1395/12/22 :
مرجع رسيدگي :شوراي حل اختالف حوزه  5يزد
خواهان :شركت تعاوني اعتباري ثامناالئمه (ع) شناسه ملي  10102236558شهر يزد خيابان
جمهوري شركت تعاوني اعتباري ثامناالئمه (ع) كدپستي  8918697114با وكالت خانم مهين
قانععزآبادي فرزند محمدحســين ساكن يزد پل طالقاني نبش كوچه پاركينگ دادگستري
مجتمع باغ شهاب طبقه  2واحد  2كدپستي .8913813448
خوانده -1 :آقاي هادي شكار فروش فرزند محمدحسن  -2آقاي حميدرضا طامهريزاده فرزند
قاسم ساكن يزد انتهاي خيابان امام كوچه دانش پالك  11كدپستي  -3 .8914714855آقاي
اميرمحمد ايوبييزدي فرزند محمدرضا ساكن يزد پل جمهوري كوچه  30پالك  8كدپستي
.8981133799
خواســته :مطالبه وجه يك فقره چك به شماره  941537به مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال
بانضمام كليه خسارات قانوني از جمله هزينههاي دادرسي و خسارت تاخير تأديه و حق الوكاله
وكيل.
گردشكار :خواهان دادخواستي به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس
از ارجاع به اين شــورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت عادي جلسه
رسيدگي شوراي حل اختالف حوزه  5يزد به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به
محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي شورا
در خصوص دادخواســت تقديمي شــركت تعاوني اعتباري ثامناالئمه (ع) به شناسه ملي
 10102236558شماره ثبت  181457با وكالت خانم مهين قانع عزآبادي فرزند محمدحسين
به طرفيت  -1هادي شكارفروش فرزند محمدحسن -2حميدرضا طامهريزاده فرزند قاسم
-3آقاي اميرمحمد ايوبي يزدي فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج ميليون
ريال بابت قسمتي از وجه چك شماره  941537مورخ  94/10/28عهده بانك ملي ايران شعبه
ميدان شهيد بهشتي يزد ،بانضمام هزينههاي دادرسي و خسارت تاخير تأديه و حق الوكاله
وكيل ،با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده از جمله دادخواســت تقديمي خواهان،
فتوكپي مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت و همچنين نظر به اينكه اصل سند تجاري در
يد دارنده حكايت از مديونيت خوانده رديف يك به عنوان صادر كننده و خواندگان رديفهاي
 2و  3به عنوان ظهرنويس و ضامن ظهور در اشتغال ذمه ايشان دارد و نظر به اينكه خواندگان
عليرغم ابالغ قانوني وقت رسيدگي در جلسه شورا حاضر نشده و با ارسال اليحه نيز دفاعي از
دعواي خواهان به عمل نياوردهاند شورا با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقاي آن
دعواي خواهان را وارد تشخيص و مستندا به ماده  9قانون شوراي حل اختالف مصوب سال
 1394و مواد  310و  311و  313قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت
نظام به ماده  2قانون صدور چك و مواد  198و  502و  515و  503و  519قانون آيين دادرســي
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت
مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار ريال به
عنوان حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ يك ميليون و هشتصد و نود و هشت هزار و پانصد
ريال بابت هزينه دادرسي و تهيه و تصديق تصوير مستندات ابرازي و پرداخت خسارت تاخير
تأديه از تاريخ سررسيد ( )94/10/28لغايت زمان اجراي حكم براساس شاخص اعالمي از ناحيه
بانك مركزي كه هزينه اين قسمت در زمان اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام محاسبه و
پرداخت ميشود در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد .راي صادره غيابي است و ظرف مدت
بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگي واخواهي در همين مرجع و ظرف بيست روز پس از آن
قابل تجديدنظر خواهي نزد محاكم عمومي حقوقي يزد ميباشد.
رضا علي شيري
قاضي شوراي حل اختالف حوزه  5يزد

عراق بر مشکالت این منطقه اضافه می کند به خصوص که خود
ُکردها نیز بر این همه پرسی به توافق نظر نرسیدهاند.
پیش از این شایعه شده بود که دولت مرکزی عراق هزینه برگزاری
این همه پرسی را به کابینه کردستان عراق پرداخته است.
مقامات و رؤســای احزاب سیاســی کردســتان عــراق پس از
برگزاری نشســتی اعالم کرده بودند که برای اجرای همهپرسی
توافق نظر دارند و در ســپتامبر (مهرماه) آینده این همهپرسی را
برگزار خواهند کرد.

معدود مناطق این والیت است که همچنان تحت
کنترل دولت افغانستان باقی مانده و این امر تنها
مرهون درگیریهای داخلی طالبان است .درگیری
داخلی میــان اعضای طالبان مســئله جدیدی
نیســت اما اینکه مقامات افغان در این درگیری
طرف یک گروه را گرفتند سیاستی جدید است
که از این گزاره نشــات میگیرد :اگر نمیتوانی
آنها را شکســت دهی دستکم به دشمنان آنها
کمک کن.طی ماههای اخیر دولت افغانستان در
سکوت و خفا به بخش جدا شده طالبان که با نام
«منکران» شناخته میشوند سالح ،گذرگاههای

امن و حمایتهــای اطالعاتی ارائه داده اســت؛
حمایتهایی که قرار اســت در جنگ علیه گروه
اصلی طالبان مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه این
حمایتها مجموعهای از موفقیتها در مناطقی
بوده که تا پیش از این دولت افغانســتان همواره
در آنها شکســتهایی را متحمل میشده است.
به ویژه در والیت هلمند که جریان اصلی طالبان
همچنان کنتــرل  ۹۰درصد از مناطق را برعهده
دارد.منکران پیروان مال محمد رسول هستند که
پس از افشاگریهای سال  ۲۰۱۵مبنی بر مرگ
مالمحمد عمر ،رهبر طالبان از این گروه جدا شد.
مال رسول و پیروانش نسبت به جانشین مالعمر
و مخفی کردن مرگ وی اعتراض داشتند .پس از
کشته شدن مالمنصور جانشین مالعمر در یکی

این پژوهــش ،گروههای تروریســتی بیش از ۹
میلیون فایل به زبان انگلیسی ،بیش از  ۴۷هزار
فایل به زبان فرانســه ،بیش از  ۲۰هزار فایل به
زبان روسی ،بیش از  ۱۲هزار فایل به زبان عربی
در یوتیــوب دارند که همگی دربــاره چگونگی
تهیه مــواد منفجره اســت و همین موضوع ۹۰
درصد از حمالت تروریســتی کــه داعش در آن
از مواد منفجره دستساز استفاده کرده را توجیه
میکند.در ایــن پژوهش به میزان تقریبی تعداد
ســایتهای تندروها که صفحاتی را در اینترنت
دارند و تعداد آن به  ۲۷۰هزار ســایت میرسد و
میزان تأثیر آن در مقایسه با سایتهای نهادهای
رسمی دینی اشاره شده است.
در این پژوهش درباره مشــهورترین سایتهایی
که تروریســتها در ســطح جهان از آن استفاده
میکنند و مشهورترین آن  ۱۶رسان ه به چند زبان
هستند ،صحبت شده است .از جمله این سایتها
مؤسســه ســحاب ،المالحم ،االندلــس ،المناره
البیضاء ،اعماق ،الفرقان ،موسســه الحیاه و أجناد
هســتند .این پژوهش همچنین به بعد اقتصادی
پرداخته و میزان درآمد گروههای تروریســتی را
حدود  ۵.۱تریلیون دالر بــرآورد کرده که چه از
طریق معامالت قانونی و چه از راههای غیرقانونی
صورت گرفته است .این در حالی است که کشورها
و دولتهــای عربــی ماهانه متحمل دســتکم
 ۱۲میلیون دالر خسارت چه در زمینه حمل و نقل،
چــه گردشــگری و چه نفت و محیط زیســت
میشــوند .خســارتهای اقتصادهای کشورهای
عربی به دلیــل جنایتهای تروریســتی حدود
 ۲۰۰میلیارد دالر است.
از حمالت هوایی نیروهای آمریکایی جانشین او
مولوی هیبتاهلل آخوندزاده دشــمنی بیشتری
با شــاخه رســول پیدا کرد و یکی از تندروهای
شــبکه حقانی را بــرای عملیــات نظامی علیه
آنها برگزید.در حالی که منکران فعالترین گروه
در والیت هلمند هستند سایر زیرشاخههای این
گروه در جنگ علیه گروه اصلی طالبان در منطقه
شنداد والیت هرات و در والیتهایی چون فراح
و غور مشارکت میکنند.درگیری هفته گذشته با
حمله اعضای طالبان به پایگاه منکران در گرشک
آغاز شــد .این پایگاه در نزدیکــی پایگاه ارتش
افغانســتان قرار دارد که با یک عامل انتحاری و
وســیله نقلیه پر از مواد انفجاریاش مورد حمله
قرار گرفت.

