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حمایت چپ گرای برزیل از داسیلوا 
با وجود ممنوعیت لوال داس��یلوا ب��رای کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری برزیل، حزب اصلی چپگرای این کش��ور وی را کاندیدای خود برای 

این انتخابات می داند. 
فرناندو حداد، معاون داسیلوا، رئیس جمهوری سابق و محبوس برزیل گفت 
که حزب کارگر همچنان به دنبال فشار آوردن برای بازگشت داسیلوای ۷۲ ساله 
به انتخابات اس��ت؛ وی به راحتی می تواند در انتخابات پیروز ش��ود. معاون داس��یلوا 

گفت:  کاندیدای حزب، لوال داسیلوا است. این نظر مردم است.
 اس��تراتژی حزب کارگر برزیل ش��اید این باش��د که داس��یلوا را تا لحظات پایانی 
همچنان در راس نگهدارند و س��پس حمایت های مردمی را به س��وی حداد روانه کنند 
چون حداد حمایت کمتری نسبت به او دارد. دادگاه انتخاباتی برزیل با شش رای موافق 

در مقابل یک رای مخالف کاندیداتوری داسیلوا را رد کرد.

یکای التین آمر
درخواست اردوغان از قرقیزستان

رئیس جمه��ور ترکی��ه از دولت قرقیزس��تان خواس��ت که هرچه س��ریع تر 
نهادهای مرتبط با س��ازمان »فتح اهلل گولن« واعظ و اپوزس��یون آمریکانش��یِن 

ترکیه را تعطیل کند. 
رجب طیب اردوغان از این کش��ور خواست که سرکوب افراد عضو سازمان 
گولن را آغاز کند. ش��بکه از مدارس، کالج ها و آموزشگاه های تحت کنترل گولن 
در آس��یای مرکزی از جمله قرقیزس��تان فعال هس��تند که »الماس بیک آتامبایف« 

رئیس جمهور پیشین این کشور صراحتا با بستن آنها مخالفت کرده بود.
در همی��ن حال اردوغانگفت: ما نمی خواهیم برادران ما با چنین مش��کالتی برخورد 
کنند. وی س��پس با هش��دار درباره احتمال وقوع کودتای مش��ابه سال ۲016 ترکیه در 
قرقیزس��تان، توضیح داد: آنها )اعضا و حامیان گولن( می توانند به زیرساخت های نظامی 

و امنیتی نفوذ کنند و کودتای مشابهی را در قرقیزستان رقم بزنند.

چالش
بسیج ایرلندی ها علیه ترامپ 

سیاس��تمداران و فعاالن ایرلندی متعهد ش��دند تا علیه سفر ترامپ به این 
کش��ور که ماه نوامبر انجام می شود، دس��ت به تجمعات اعتراضی بزنند. آنها از 

مردم خواستند تا پیام واضحی به مردم آمریکا ارسال کنند.
کاخ س��فید از س��فر رئیس جمهوری آمریکا به ایرلند خبر داد که بخشی از 
تور اروپایی اوست که شامل سفر به پاریس برای شرکت در صدمین سالروز پایان 
جنگ جهانی اول هم می ش��ود. سفر او برای تجدید مناسبات عمیق و تاریخی میان 
دو کش��ور خواهد بود. چندین ح��زب جمهوری ایرلند از جمله حزب کارگر، س��بزها و 

همبستگی متعهد شدند تا اعتراضات گسترده ای علیه سفر ترامپ برگزار کنند. 
رهبر سبزها از مردم ایرلند خواسته است تا با حضور خودشان نفرت و انزجارشان را از 
سیاست های دولت ترامپ نشان دهند؛ درست همان کاری که زمان جنگ عراق در سال 
۲00۳ انجام دادند و تجمعات اعتراضی گسترده ای در سراسر این کشور به راه انداختند.

بحران

یقا چشم  بادامی ها در آفر

 

علی تتماج

چین این روزها میزبان نشس��تی اس��ت که در آن سران و 
مقامات ارشد کشورهای آفریقایی حضور دارند. سومین اجالس 
همکاری چین و آفریقا طی روزهای س��وم و چهارم سپتامبر در 
پکن برگزار می ش��ود. در هممین چارچوب در آستانه برگزاری 
»اجالس همکاری آفریقا و چین«، س��ران کشورهای آفریقایی 
وارد چین شده و مورد استقبال »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چی��ن قرار گرفتن��د. در اجالس پیش��ین که س��ال ۲01۵ در 

»ژوهانس��بورگ« برگزار ش��ده بود، مبلغ 60 میلیارد دالر برای 
حمایت از توسعه زیرساخت ها در آفریقا اختصاص داده شد. 

حال این س��وال مطرح می ش��ود که طرفین از برگزاری این 
نشست چه اهدافی را دنبال می کنند و چه تاثیری بر ساختار روابط 
بین الملل خواهد داش��ت؟ مهمترین مسئله ای که در این نشست 
مطرح است اهداف اقتصادی طرفین است بگونه ایب که از یک سو 
پکن تالش دارد با بهره گیری از ظرفیت های ۵۲ کشور آفریقایی بعد 

جدیدی از دیپلماسی اقتصادی را در صحنه جهانی اجرایی سازد. 
منابع بکر و دس��ت نخورده آفریقا در کنار بازار یک میلیارد 
نفری آفریقا مولفه ای مهم ب��رای اهداف اقتصادی چین ارزیابی 
می ش��ود. از س��وی دیگر قاره آفریقا که در بحران و چالش های 
ش��دید اقتصادی به س��ر می برد تالش دارد ت��ا از ظرفیت های 
پکن برای بهبود ش��رایط اقتصادی خ��ود بهره گیرد. نکته مهم 

آنکه پکن س��ابقه اس��تعماری در این قاره ندارد لذا پذیرش این 
کش��ور از سوی ملت ها و دولت های آفریقایی به مراتب بیشتر از 
گرایش آنها به آمریکا و کشورهای اروپایی است. در همین حال 
کشورهای آفریقایی با وارد ساختن یک قدرت جدید برآنند تا از 
آن به عنوان مولفه ای برای باال بردن قدرت چانه زنی خود در برابر 
کشورهای غربی و حتی روسیه بهره گیرند که حقله تکمیلی آن 

نیز گرایش آفریقا به هند به عنوان قدرتی نوظهور است. 
در باب اهداف پکن برخ��ی مطالبات بین المللی نیز قابل 
توجه اس��ت. روند تحوالت آفریقا نش��ان می دهد که این قاره 
از محورهای رقابت های ش��دید جهانی شده است هر چند در 
حوزه انرژی همچنان خاورمیانه در اولویت اس��ت اما به دلیل 
بحران های ش��دید امنیتی قدرت مانور کش��ورها برای تامین 
مناف��ع در خاورمیان��ه با موانعی همراه اس��ت ل��ذا رویکرد به 

مولفه های جایگزین در دستور کار همگان است. قاره آفریقا به 
عنوان قاره ای ثروتمند از منابع و ذخایر نقش قابل مالحظه ای 
در این عرصه یافته اس��ت چنانکه اخیرا ترزا می  نخس��ت وزیر 
انگلیس، آنگال مرکل صدراعظم آلمان از این قاره دیدار داشته 
و اتحادیه اروپا نیز بر لزوم حمایت از آفریقا تاکید کرده است. 
بر این اساس بخشی از عملکرد چین را باید در قالب رقابت 
با سایر کشورها دانست که مانند شمشیر دو لبه ای است که هم 
می تواند موجب رونق آفریقا و هم ویرانی این قاره زیر چرخ های 
رقابتی کش��ورهای فرامنطقه ای را به همراه داش��ته باشد. در 
نهایت پکن تالش دارد تا از ظرفیت های ۵۲ کشور آفریقایی در 
نهادهای جهانی برای باالبردن قدرت چانه زنی خود بهره گیرد 
که در عرصه اقتصادی و سیاس��ی می تواند دستاوردهای قابل 

توجهی برای این کشور به همراه داشته باشد.

یادداشت

مفقودى
كارت هوشــمند راننده بشــماره 2538131 بنام جواد تقوى فرزند ســليمان شــماره شناسنامه 8 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

شناســنامه ســوارى پرايد به شــماره انتظامى ايــران72-114س17 مدل 1382 رنگ نقره اى شاســى 
S141228127003  ش موتور 00578192 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.  سارى

كارت دانشجويى شقايق فتوكيان ف عليرضا ش ش 2270095987 رشته علوم تربيتى دانشگاه پرديس 
شهيد باهنر همدان به شماره دانشجويى 933240114 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

موتــور  ش    NBE***125A8801550شاســى   88 مــدل  مشــكى  رنــگ   125 هونــدا  ســندموتور 
156FMINBEAOO4209 پالك 46783-تهران23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

متن آگهى
بتاريخ 97/6/11 جلســه شوراى حل اختالف سى ســخت در وقت فوق العاده به تصدى امضاء كنندگان ذيل 
تشــكيل پرونده كالســه 970251 تحت نظر اســت در اين پرونده با توجه به فوت مرحوم سليمان فرهادى فرزند 
قيصر به شــماره شناســنامه 602 صادره از بويراحمد ساكن شهرســتان دنا – سى سخت بوده توسط آقاى ذبيح اله 
فرهادى پور درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديد لذا بدينوسيله به تمامى ورثه متوفى ياد 
شده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر طريقى حقى بر تركه متوفى 
دارد ابالغ مى شــود كه در ســاعت 10 صبح مورخ 1397/7/17 در شوراى حل اختالف سى سخت جهت شركت در 

جلسه اجراى قرار تحرير تركه حاضر شوند. 
 رئيس شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

دادنامه
شماره پرونده: -- ، شماره دادنامه: 359 ، تاريخ رسيدگى: ...- بتاريخ 97/5/8 در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل اســت پرونده كالسه 1001/96 تحت 
نظــر قــرار دارد قاضى شــورا از توجــه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به 
اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى محســن سليمانى فرزند حسنعلى با وكالت آقاى 
حامد حاج مبينى به طرفيت آقاى ســيد مرتضى شــاكر طاهرى فرزند ســيد مهدى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
196/200/000 ريال موجب هشــت فقره چك به شــماره هاى 954960-95/2/10 (25/900/000 ريال) و 
954978-95/1/21 (26/600/000 ريــال) و 708336-94/12/20 (20/500/000 ريال) و 954985-
95/1/27 (23/800/000 ريال) و 708314-95/12/27 )23/800/000 ريال) و 94/12/24-954982 
و 954984-95/2/24 و 954984-95/1/27 هــر يــك 25/200/000 ريــال همگى عهده بانك ســرمايه به 
انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شــخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده 
دعوى عليرغم ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلســه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر 
پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد 
و مســتندات ابــرازى نيز مبــرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فــوق و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده در عين حال نظر به اينكه 
وجود/ اصل سند/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد 
خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى حل اختالف و  مواد 
9و25و26و27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1321-1286-1284-1258-1257-
1324 قانــون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 قانون تجارت و مواد 515-503-198-197-194-
519 -522 قانون  آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
196/200/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 30/275/000 تومان بابت خسارات دادرسى (هزينه 
هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجوه اسناد /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد هر يك از چكها تا زمان 
وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم 
مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت 

واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: -- ، شماره دادنامه: 370 ، تاريخ رسيدگى: ...- بتاريخ 97/5/8 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 997/97 تحت نظر 
قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى محسن سليمانى فرزند حسنعلى با وكالت آقاى حامد حاج مبينى به 
طرفيت آقاى سيد مرتضى شاكر طاهرى فرزند سيد مهدى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 131/200/000 ريال 
موجب 5 فقره چك به شــماره هاى 954979-95/2/21 و 686443-94/12/24 و 686444-95/1/26 هر 
يك به مبلــغ 26/600/000 ريال و 708311-95/2/3 به مبلغ 25/400/000 ريال و 95/1/20-954959 
به مبلغ 26/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن 
اســناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شخص 
يا اشــخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلســه دادرسى حضور نيافته و اليحه 
دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب 
فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه 
خوانده در عين حال نظر به اينكه وجود/ اصل سند/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و 
اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا 
محترم شوراى حل اختالف و  مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-
1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 310-311-314 قانون تجارت و مواد 197-194-

198-503-515-519 -522 قانون  آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
را به پرداخت مبلغ 131/200/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/005/000 تومان بابت خسارات 
دادرســى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجوه اسناد /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد هر يك 
از چكها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق 
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از 

انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

اجراييه
ش پ :4/95/590 محكوم له:1-عليرضا بريمانى2-محمود مهدوى محكوم عليه:1-ليال سادات مداحى2-
ســيدعماد اميد طباطبايى3-نغمه رســتم پور-مجهول المكان به موجب رأى 380-96/5/31 شعبه 4 شوراى 
حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به نســبت ســهم االرث پرداخت 25,000,000 
ريال اصل خواســته و 855,600 ريا هزينه دادرســى وخســارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوا 95/10/7 تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه اعالمى توسط بانك مركزى از تركه در حق خواهان و نيم عشر 
دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 3707/7 باقيمانده واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 129 
صفحه 115 ذيل ثبت 19129 به نام آقاى بخشــعلى كاردگر صادر و تســليم گرديده اســت ســپس پس از نقل و 
انتقاالت برابر سند قطعى به شماره 15532 مورخ 1385/11/1 به آقاى اسداله قاسمى انتقال قطعى يافت و برابر 
سند قطعى 32846 مورخ 1393/11/1 دفتر 3 شاهرود يك دانگ از پالك فوق به آقايان حامد ، هادى ، نعمت اله ، 
رحمت اله ، همگى قاسمى انتقال قطعى يافت كه با توجه به بخشنامه 90/135730 مى بايست سند به اداره ارسال 
مى گرديد كه ارسال نگرديده است سپس آقاى نعمت اله قاسمى برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت سند به 
علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض 
دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز 
پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد. شماره چاپى سند دفترچه اى به شماره 117218 

مى باشد. انتشار: 97/6/12
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

متن آگهى 
در پرونده كالسه اين شعبه متهم عليرضا زه برمكى به اتهام مشاركت در قتل عمدى تحت تعقيب قرار گرفته 
اند با عنايت به مجهول المكان بودن متهم در اجراى مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
 بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان آبادان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ماه پرى ريگى فرزند عليمحمد داراى شناسنامه شماره 235 صادره از ميرجاوه 
به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 970399 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان عبدالستار سپاهى فرزند عبدالحسين به شناسنامه 4216 صادره زاهدان در تاريخ 
95/11/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضيه 
با مشخصات فوق الذكر مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1435
  قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

دادنامه
پرونده كالسه 9709982746100077 شعبه 12(ويژه بيمه) شوراى حل اختالف شهر سمنان تصميم نهايى 
شماره ، خواهان: آقاى نبى اله محمدى اصل فرزند نقى به نشانى استان تهران شركت خودرو سازى زامياد ، خوانده: 
آقاى مصطفى ايرانشــاهى فرزند امامعلى به نشــانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك ، گردشكار: به تاريخ 
1397/5/29 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 12 (ويژه بيمه) شــوراى حل اختالف شهر سمنان بتصدى امضاء 
كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد با بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده و با 
توجه به نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ، ختم رســيدگى اعالم و بشــرح ذيل مبادرت بصدور راى مى گردد. 
(راى قاضى شورا) آقاى نبى اله محمدى اصل فرزند نقى به طرفيت خوانده آقاى مصطفى ايرانشاهى فرزند امامعلى 
دادخواســتى به خواسته مطالبه مبلغ 15000000 ريال وجه يك طغرى چك به شماره 249322 مورخ 96/5/22 
عهده بانك ملى به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم و كليه خسارات دادرسى 
تقديم نموده اســت به اين ترتيب شــورا با توجه به عدم وجود اصل چك در يد مدعى و عدم تعرض مدعى عليه به 
صحت صدور و تعهد وى به پرداخت وجه آن در موعد مقرر و با توجه به حضور خوانده در جلسه شورا و نيز با لحاظ 
گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و با توجه به اينكه خوانده دليلى بر پرداخت دين در تاريخ سررسيد يا تاريخ 
موخر اقامه ننموده اند و در قبال دعوى مطرح شده دفاعى به عمل نياورده اند و با توجه نظريه مشورتى اعضاء شورا 
لذا در مجموع دعواى خواهان را وارد تشــخيص داده و با اســتناد به مواد 198و515 قانون آيين دادرســى دادگاه 
هــاى عمومى وانقالب در امور مدنى مواد 249و310و313 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چك الحاقى 
1376 و قانون استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 1377 حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 15000000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 659500 ريال بابت 
خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد قسمت اجراى احكام مدنى مكلف است خسارت تاخير در 
تاديه دين را از تاريخ سررسيد چك تا وصول محكوم به بر اساس شاخص ماهانه كل بهاى كاالها و خدمات مصرفى 
اعالم شــده از ســوى بانك مركزى محاســبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له ايصال دارد راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در 

دادگاه محترم عمومى حقوقى سمنان مى باشد.
ايمان على احمدى – قاضى شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف شهرستان سمنان

                                                                    رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى جالل كاويان راد داراى شناســنامه شــماره 126 به شرح دادخواست به كالســه 970246 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جعفرقلى روا به شــماره شناسنامه 139 
در تاريخ 1389/2/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- خانم بس بيننده فرزند سهراب ت ت 1332 ش ش 126 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- جالل كاويان راد 
فرزند جعفرقلى ت ت 1362 ش ش 31 صادره از بويراحمد پسر متوفى 3- كمال روا فرزند جعفرقلى ت ت 1368 
ش ش 4220036059 صادره از بويراحمد پسر متوفى 4- اشرف روا فرزند جعفرقلى ت ت 1348 ش ش 440 
صادره از بويراحمد دختر متوفى 5- اكرم روا فرزند جعفرقلى ت ت 1353 ش ش 457 صادره از بويراحمد دختر 
متوفــى 6- ملكه روا فرزند جعفرقلى ت ت 1358 ش ش 859 صادره از بويراحمد دختر متوفى 7- ســلطنت روا 
فرزند جعفرقلى ت ت 1355 ش ش 4571 صادره از بويراحمد دختر متوفى 8- فرشته روا فرزندجعفرقلى ت ت 
1365 ش ش 141 صادره از بويراحمد دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/1569
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: نجف اروئى فرزند حاجى به نشــانى استان سمنان شهرستان سرخه شهر 
ســرخه دو راهى مومن آباد ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- شــركت ســپهر آتى صدر مجهول المكان 
2- عبداهللا فتاحى فرزند على اوســط مجهول المكان ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/ محكوم 
عليه: امير عباس حامدى فرزند جبار به نشــانى ســمنان ، مهدى شهر ، مهديشهر ، خ امام ك شهيد معروفى پ 3ط1 
وكيل نجف اروئى ، محكوم به: بموجب شماره دادنامه 9709972324200090 محكوم عليه ها محكوم هستند به 
پرداخت تضامنى خواندگان به مبلغ 51/300/000 ريال وجه يك فقره چك ، بابت اصل خواسته ، و خسارت تاخير 
تاديه وجه چك از تاريخ سررســيد 1395/10/15 لغايت اجراى حكم بر اســاس شاخص بانك مركزى از باب قاعده 
تسبيب و الضرر ، در واحد اجراى احكام قابل محاسبه و دريافت مى باشد و همچنين به پرداخت مبلغ 1/470/500 
ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 1/846/800 ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى ، و پرداخت نيم عشر 

اجرائى در حق دولت. 
متصدى امور دفترى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان مهديشهر – سيده مريم نورانى

 آگهى ابالغ وقت دادرسى
شركت تعاونى ثامن االئمه دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خيراهللا اسمعيلى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 7/97/183 شوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه  97/5/14 
ســاعت 9  در شــعبه 7  شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

آگهى تغييرات شــركت اطلس نوين ســليمان شــركت ســهامى خــاص به شــماره ثبت 51973 و شناســه ملى 
 14004257351

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/5/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- خانم/آقاى قاسم 
زارع جهان آبادى با كد ملى 0944158129 به ســمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 2-خانم/آقاى موســى 
ثانى فتحى با كد ملى 0933987684 به ســمت رئيس هيئت مديره 3- خانم/آقاى هاشــم زارع جهان آبادى با 
كــد ملى 0938156731 به ســمت نائب رئيس هيئت مديره 4- خانم/آقــاى اميد زارع جهان آبادى با كد ملى 
0921094371 به ســمت عضو هيئت مديره شــركت براى مدت دو ســال انتخاب گرديدنــد. و كليه اوراق و 

اسناد بهادار و تعهد آور رسمى و بانكى با امضاء رئيس هيئت مديره به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود
(اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (236940 . 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى1-على اكبر بيســجردى فرزندعلى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى صفدر 
كرمى دادخواســتى به خواســته مطاالبه وجه به طرفيت شــما به شعبه 10 شــوراى حل اختالف سبزوار ارائه و 
به كالســه 10/97/378 ثبت و براى روز يك شــنبه مورخ 97/7/15 ســاعت 16:30 وقت رســيدگى تعيين 
گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما 
مى توانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه 10 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع 
شــماره يك به نشــانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد 

شد. ( م الف 97/100/123)
مسئول دبيرخانه شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه خانم منصوره رباطى فرزندعلــى محمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى يونس 
كيقبادى دادخواســتى به خواســته مطاالبه وجه بابت يك فقره چك به طرفيت شــما به شــعبه 12 شــوراى حل 
اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 12/97/382 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/7/21 ساعت 16:30 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده اســت. لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شعبه 12 شهرستان سبزوار 
مســتقر در مجتمع شــماره يك به نشــانى چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، 

غياباً رسيدگى خواهد شد. ( م الف 97/100/126)
مسئول دبيرخانه شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

اجراييه
ش پ :7/96/578 محكوم له:1-ســيد شــاهين شــاكرى2-فاطمه ســارى نوارلى محكــوم عليه:منوچهر 
ســبحانيان –مجهول المكان به موجب رأى 798-96/11/11 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت صدوپنجاه ميليون ريال اصل خواسته و يك ميليون و نهصدوچهل 
و پنج هزارريال هزينه دادرســى و چهارميليون و هشتصدهزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ اقامه دعوى(هفده-هشت-نودوشــش)تا اجراى حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر در حق دولت.

ســهم خواهان ها به تناســب سهم االرث آن ها  مى باشد.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 

براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :10/96/548 محكــوم له: بهمن فالح حميدى با وكالت نبى اله باباگلى محكوم عليه:على مهدوى ف 
مختار-مجهول المكان به موجب رأى 744-96/11/18 شــعبه 10 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 70,000,000 ريال اصل خواســته و 950000 ريال هزينه دادرسى و 
خســارت تاخير تاديه از 92/6/10 تا يوم االدا براساس شاخص ســاالنه بانك مركزى و حق الوكاله طبق تعرفه 
دولتــى صــادر و اعالم مى مى نمايد.نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 10شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :21/94/547محكوم له:تعاونى اعتبار ثامن به مديريت قربان اصغرى با وكالت منصوره رســولى 
محكوم عليهم:1-ســيدعادل شــريفى ف سيدتقى2-حسن نشاطى3-شهرام بخشــى –مجهول المكان به موجب 
رأى 388-95/8/29 شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت 
تضامنى چهل و پنج ميليون ريال اصل خواســته و يكصدوپنجاه هزارريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 
مطابق تعرفه قانونى و خســارت عــدم ايفاى تعهد وفق تبصره 2 ماده پنج قــرارداد كه فى مابين اصحاب دعوى 
منعقــد شــده در حق خواهــان دايره اجراى احكام مدنى مكلف اســت در زمان اجراى حكم خســارت عدم ايفاى 
تعهد را از تاريخ تقديم دادخواســت 94/11/21 تا اجراى حكم محاســبه از محكوم عليهم وصول و به محكوم 
له پرداخت نمايد. پرداخت نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :7/96/600 محكوم له: حسين كبرلو ف حسين محكوم عليه:احسان مازندرانى-مجهول المكان به 
موجب رأى 825-96/11/21 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت ده ميليون ريال اصل خواســته و دويســت و هفتادهزارريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ اقامه دعوى(يك-نه-نودوشــش) تا اجــراى حكم در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر در حق دولت.

به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ 
اجراييــه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهــد در غيــر اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :3/96/748 محكوم له:محمدرضا حيدرزاده ســاروى ف حســن محكوم عليه:جواد يوســفى زاد ف 
رضا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 10-97/1/21 شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به تخليه عين مستاجره و پرداخت سى و هشت ميليون و پانصدهزارريال بابت اجور 
معوقــه از تاريخ 96/7/28 تــا 97/1/14(صدور حكــم) و مبلغ يك ميليون و پانصدوهشــتادويك هزارريال 
هزينه مصرفى آب و برق و گاز و ... به مبلغ يك ميليون و پانصدوپنجاه و يك هزارودويست و پنجاه ريال هزينه 
دادرســى در حق خواهان صادر اعــالم مى دارد.ضمنا خواهان مكلف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرســى 
در زمان اجراى حكم خواهد بود و نيم عشر دولتى محاسبه گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غيــر اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :3/96/739 محكوم له:رضا ســيفى پورســگزآبادى با وكالت معصومه فدايى محكوم عليه:احسان 
ذبيحــى كليــج كال ف قدم على-مجهول المكان به موجب رأى 865-96/11/18 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت پانزده ميليون ريال اصل خواســته و دويست و 
پنجاه و هفت هزاروپانصدريال هزينه دادرسى و پانصدوچهل هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از 95/11/20 تا اجراى حكم براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان و پرداخت 750,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :2/96/585 محكــوم له:ســيد مهــرداد نبــوى بــا وكالت ســيد عبداله موســوى خلــردى محكوم 
عليه:احمدرضــا رســتميان-مجهول المكان به موجب رأى 700-96/11/29 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت هفتادميليون ريال اصل خواســته هم چنين 
پرداخت 945,000 ريال هزينه دادرســى و دوميليون و پانصدوبيست هزارريال حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و هزينه اجراييه و نيم عشــر دولتى طبق تعرفه.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 
محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :922/258 محكوم له:موسسه مالى و اعتبارى مهر با وكالت شيما محمدى چراتى محكوم عليه:1-
على گيالنى2-محمد آشكاران-مجهول المكان به موجب رأى 556-92/12/14 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنى يكصدوهزارريال بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت92/6/19 تا اجراى حكم و 
هزينه اجرايى و نيم عشر دولتى طبق تعرفه.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكــوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بهنام ملكى ف عليرضا با وكالت سميه ناصرى صديق دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت پرويز 
نيســان ف محمود تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 970264 شــوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى 
مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در روز  يكشــنبه 97/7/15 ساعت 10:30 در شعبه 12 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال 

اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 12  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه قرض الحســنه محبان با وكالت حوريه رجبى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت1-
مرضيه  وريانى 2-مرتضى رستمانى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 96/801 شوراى سارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در تاريخ 97/5/10 ساعت 9 در شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
مهدى اصفهانيان ف محمدعلى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت رضا كيانى ف على تقديم 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/97/7 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز  چهارشنبه 97/6/7 
ســاعت 9 در شــعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 3  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
حامد محمودى بريمانى ف حسن دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت عباس قلى پور ف باب ا... 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 2/97/52 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده 
با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز  چهارشنبه 
97/5/3 ساعت 9 در شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

 
 آگهى ابالغ وقت دادرسى

حامد محمودى بريجانى ف حســن با وكالت نســيبه رمضانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
عباس قلى پور ف باب ا... تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/97/70 شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج 
و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز  سه شنبه 97/5/2 ساعت 9:30 در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــركت تعاونى ثامن االئمه دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت قربانعلى مهدوى ف على اكبر 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 7/97/184 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه خوانده 
با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه  
97/5/14 ساعت 9:30 در شعبه 7  شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

ویژه گروه فرادید   کش��ورهای غرب��ی در حالی گ�زارش 
س��عی دارند تا خ��ود را از نقش آفرینی در کش��تار 
مردم یمن مبرا نشان دهند که دیده بان حقوق بشر 
حمل��ه مرگبار 1۸ مرداد به اتوبوس کودکان یمنی 
در منطقه »ضحیان« را »جنایت جنگی آش��کار« 
خواند و به فروش��ندگان س��الح به ائتالف سعودی 

درباره »همدستی« در این جنایت ها هشدار داد.
سه سال و نیم اس��ت که سعودی جنگی تمام 
عی��ار را علی��ه ملت یمن به راه انداخت��ه و برخی از 
کش��ورهای عربی نیز در این کشتار آن را همراهی 
می کنند که نام امارات در این میان بس��یار پررنگ 
اس��ت. در ای��ن میان کش��ورهای غربی ک��ه تامین 
کنندگان اصلی سالح های سعودی هستند با ادعای 
عدم داشتن حضور نظامی در یمن سعی در پاکسازی 
پرونده جنای��ات خود در این کش��ور دارند. ائتالف 
س��عوی پس از آنکه در ابتدا حمله به اتوبوس حامل 
دانش آموزان در منطقه »ضحیان« یمن را »مشروع« 

خوانده بود، س��رانجام تحت فشارهای بین المللی به 
کشتار کودکان اذعان و آن را یک »حمله اشتباهی« 
توصیف کرد اما دیده بان حقوق بش��ر اعالم کرد که 

این حمله »یک جنایت جنگی آشکار« بوده است.
دیده بان حقوق بشر با این عنوان بیانیه مفصل 
خود درباره حمله به اتوبوس کودکان یمنی توسط 
عربستان سعودی را منتشر کرد: »حمله ائتالف به 

اتوبوس، آشکارا یک جنایت جنگی است«.
حمل��ه مرگب��ار 1۸ مردادماه ائتالف س��عودی 
ب��ه اتوبوس حامل ک��ودکان دانش آموز در ضحیان، 
بی��ش از ۵0 کش��ته و ده ها زخمی برجا گذاش��ت؛ 
کشته هایی که ۴0 تن از آنها کودک بودند. دیده بان 

حقوق بشر در بیانیه خود به کشورهای تامین کننده 
تسلیحات برای ائتالف سعودی - اماراتی هشدار داد: 
»تامین کنندگان تسلیحات، با خطر همدست بودن 
)در جنای��ت جنگی در یمن( مواجه هس��تند«. در 
بیانیه این نهاد آمده است: »کشورها باید فورا فروش 
سالح به عربستان سعودی را متوقف و از یک تحقیق 
مس��تقل س��ازمان ملل درباره نقض تعهدات توسط 

همه طرف های درگیر در یمن حمایت کنند«.
دیده بان حقوق بشر اعالم کرد: »از مارس ۲01۵ 
و تش��دید درگیری نظامی در یمن، حمالت هوایی 
متعدد توسط ائتالف )سعودی - اماراتی( انجام شده 
است که نقض قوانین جنگ بوده اند و تحقیقات کافی 

درباره این حمالت انجام نش��ده اس��ت، این حمالت 
تامین کنندگان تس��لیحاتی )ائت��الف( را در معرض 
همدستی در جنایات جنگی قرار داده است«. این نهاد 
بین المللی ادامه داد: »دیده بان حقوق بشر مهمات با 
منش��اء آمریکایی را در حداق��ل ۲۴ منطقه )غیر از 
ضحی��ان( دیگر در یمن که مورد حمالت غیرقانونی 

ائتالف قرار گرفتند، شناسایی کرده است«.
این گ��زارش  در حالی منتش��ر می ش��ود که 
مخالفت ها با جنگ یمن ادامه دارد چنانکه ش��مار 
زیادی از مردم و شخصیت های سیاسی و فرهنگی 
س��ودانی مخالفت خ��ود را با مش��ارکت نیروهای 
نظامی کشورش��ان در تجاوز به یمن اعالم و تاکید 

کردند، ادامه حضور این س��ربازان به معنای تجاوز 
به حقوق س��ودانی ها و یمنی ها اس��ت و به همین 

دلیل سودانی ها باید زودتر به وطنشان بازگردند.
در همین حال وبگاه »۲6 سپتامبر یمن« نوشت، 
تنها یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی در 
جبهه س��احل غربی، جبهه نَِهم، جبهه های البیضاء 
، جبهه الجوف و جبهه های مرزی دش��من بیش از 
۲6۷ نفر از نیروهای ائتالف سعودی را کشته و ۴0۷ 

نفر دیگر را زخمی کرد.
در همین چارچوب ارتش و کمیته های مردمی 
یمن، تجمع نیروهای ائتالف سعودی و شبه نظامیان 
یمنی همپیمان با این ائتالف را در س��احل غربی، 
ب��ا یک فروند موش��ک بالس��تیک کوتاه برد، هدف 
قرار دادن��د. خبر دیگر آنکه در حال��ی که ژنو روز 
پنج ش��نبه میزبان نشس��ت میان گروه های یمنی 
اس��ت، کمیته مرکزی حزب "کنگره مردمی یمن" 
که در صنعاء مس��تقر است، اعالم کرد در مذاکرات 

ژنو تحت نظارت سازمان ملل شرکت می کند. 

دیده بان حقوق بشر، آمریکا و فرانسه و انگلیس را شریک جنایات عربستان در یمن معرفی کرد

تجهیزکنندگان سعودی قاتالن کودکان

کودکان و ازدواج اجباری در آمریکا 

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

آمری��کا ادع��ای حمایت از کودکان س��ر می دهد 
اما هر روز ابعاد جدی��دی از وضعیت بحرانی کودکان 
در این کش��ور افشا می ش��ود چنانکه هزاران مورد از 
داس��تان های غم انگیز و ناراحت کننده ازدواج اجباری 
دخت��ران کودک با مردانی که آنها را مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار داده اند در آمریکا به گوش می رسد. برخی 
از این دختران در مناطق روستایی زندگی می کرده اند 

و برخی دیگر هم ساکن شهرهای پیشرفته بوده اند.
به نوشته دیلی میل، با وجود اینکه ازدواج کودکان 
در بیش��تر بخش های آمریکا ممنوع است، نتایج یک 
پژوهش نشان می دهد در 1۵ سال نخست قرن حاضر، 
۲0۷.۴۵9 نفر زیر 1۸ س��الگی ازدواج کرده اند. بیشتر 
این اف��راد دختر بوده اند و بیش��تر آنها هم حدود 16 
س��ال س��ن داش��ته اند؛ اما آمار ازدواج افراد 1۲ و 1۳ 

ساله هم در این میان بسیار دیده می شود.
به عنوان مث��ال در آالبامای آمریکا، یک مرد ۷۴ 
س��اله اجازه یافت با یک دختر 1۴ س��اله ازدواج کند. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که در بیشتر موارد این 
چنی��ن، مردان پیش از ازدواج با دختران جوان آنها را 
مورد آزار و اذیت جنسی قرار می داده اند. آمارها حاکی 
از آن اس��ت که ایالت کنتاکی آمریکا در جایگاه سوم 
از نظر آمار باالی ازدواج کودکان قرار گرفته اس��ت و 
از س��ال ۲000 تاکنون 11000 کودک در این ایالت 
اجازه ازدواج گرفته اند. »دونا پوالرد« یک نمونه دیگر 
از این موارد است که در سن 16 سالگی مجبور شد با 

مردی که دو برابر او سن دارد ازدواج کند.
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