
برونمرزي

9 دیدگاهبینالملل
| چهارشنبه | 25 اسفند 1395|

| شماره 4427 |

آغاز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
قانونگ��ذاران بریتانی��ا ب��ا تصوی��ب الیح��ه »برگزیت« به 
نخس��ت وزیر این کش��ور اجازه دادند تا فرایند خروج از اتحادیه 

اروپا را آغاز کند.
به گزارش فارس، پارلمان انگلس��تان الیحه  »برگزیت« را که 

به دولت این کش��ور این اختیار را می دهد تا تاریخ 31 ماه مارس 
فرایند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند، به تصویب رساند. پارلمان 
انگلیس ضمن تصویب این الیحه، دو متمم پیشنهادی برای آن را 
که پیش از این توس��ط مجلس اعیان ارائه شده بود، رد کرد. یکی 

از این متمم ها خواس��تار حفاظت از شهروندان اتحادیه اروپا که در 
بریتانیا زندگی می کنند، شده بود. در همین حال الزم به ذکر است 
قانونگ��ذاران مجلس عوام انگلیس ب��ا رأی 335 به 287 با متمم 

حفاظت از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

آگهى مفقودى
مــدرك فارغ التحصيلى اينجانب مژگان رمضانى فرزند محمــد به ش ش 603 صادره از همدان در مقطع 
كارشناســى رشته زبان انگليســى صادره از واحد دانشگاهى آزاد با شــماره 83171498827 مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
به نشــانى دانشگاه آزاد همدان ارســال نمايد. نوبت اول 95/12/11- نوبت دوم 95/12/25- نوبت سوم 

96/1/14- همدان 

كارت خودرو ســوارى پژو پارس مدل 82 به شــماره انتظامى 681م78- ايران 63  و به شــماره موتور 
22828215942 و به شــماره شاســى 82815424R  به نام سميه قطعى راد فرزند محمود مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

پــالك 72-669ع26  اتومبيــل كرايــه سيســتم ســمند مــدل 1396  بــرگ ســبز  ســند كمپانــى و 
موتور124K0994421 شاســى NAAC91CE0HF121399 به نام ســيده معصومه موسوى داودى مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

كارت هوشــمند راننده مســافرى به شماره 1370593 به نام عباس ســلطانى نيا ش م 2259702643 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

برگ سبز هيونداى  سوارى تيپ SANTAFE Z700 مدل 2008 رنگ مشكى روغنى به شماره شهربانى 
12-372ق16 ش موتــور G6EA095684 شاســى به شــماره KRGA083ENM8347733مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشــف هرگونه فساد احتمالى را به 

عهده گيرد.

گهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: فاطمه نورى كقالق به نشــانى گلســتان فلكه دوم بهارســتان 5 مجتمع ونيز واحد 
12- مشــخصات محكــوم عليه: محمد ولى غالمى مجهــول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 89-94 
مورخ 94/2/22 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان حوزه گلستان كه وفق دادنامه شماره 94-89 شعبه 
يازدهم شــوراى حل اختالف دادگاه شهرســتان بهارســتان قطعيت حاصل كرده اســت محكــوم عليه محكوم به 
پرداخت مبلغ 13/000/000 بابت اصل خواســته و مبلغ 955/000 ريال بابت هزينه دادرسى و كارشناسى 
در حق خواهان گرديد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 

مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. 

 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان حوزه گلستان

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به 1- خانم فاطمه غالمى قند دشتى فرزند محمدعلى 2- عبدالعلى مشكانى فرزند رمضانعلى  
فعــال مجهــول المــكان ابالغ ميگردد كــه آقاى محمدحســين رباطــى فرزند على اكبر دادخواســتى به خواســته 
مطالبه وجه به طرفيت خواندگان به طرفيت شــما به شــعبه نهم شــوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالسه 
9/95/142 ثبت و به موجب راى شماره 19/318-95/9/24 صادره از پرونده فوق الذكر محكوم به خوانده 
رديف اول(فاطمه غالمى قند دشــتى) به پرداخت مبلغ هشــتاد و نه ميليون و هفتصد و هفده هزار و نهصد و 
چهــل و دو ريــال به انضمام هزينه هاى دادرســى و خوانده رديف دوم رد دعوى صادر مــى گردد گرديده ايد. 
مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از انتشار قابل 

واخواهى در همين شعبه و سپس قابل تجديدنظر در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. 
دبير شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 950243 اجــراى شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و بــه موجب اجراييه 
شــماره 9510421227100148 محكوم عليه حســن جلمبادانى ف محمدعلى با وكالت تقى هادى نژاد عمران 
محكوم است به پرداخت 538,410,311 ريال در حق محكوم له غالمرضا عين على افجه با وكالت آقاى موسوى 
در اين دادگاه و مبلغ 21,500,000 ريال  به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت و با عنايت به عدم 
پرداخت دين ازناحيه محكوم عليه نســبت به توقيف يك دســتگاه ويال متعلق به محكوم عليه اقدام گرديد كه 
مشــخصات ويالى فوق عبارت اســت از:ويالى موردنظر واقع در كمربندى آمل – محمودآباد كلوده روستاى زنگى 
كال مى باشــد كه باتوجه به عدم حضور مالك امكان بازديد از داخل واحد مســكونى ميســر نبوده ، حدود اربعه 
ويالى فوق شــماال به ويالى آقاى اســماعيلى،جنوبا به ويالى آقاى دهقان،شــرقا به خيابان شهرك و غربا به زمين 
كشــاورزى آقاى ســليمانى محدود مى شــود و باتوجه به بازديد از بيرون ملك موصوف عرصه به مساحت حدود 
210 مترمربع و داراى يك دســتگاه ســاختمان مســكونى دوبلكس با نماى ســيمانى و ســنگ آنيتك به مساحت 
حدود 130مترمربع و ســقف نهايى شــيروانى با پوشش ورق موجدار مى باشــد باتوجه به بررسى هاى به عمل 
آمده و در نظر گرفتن موقعيت و وضعيت ويالى فوق ارزش شش دانگ واحد موردنظر مبلغ 1,050,000,000 
ريــال( بك ميلياردوپنجاه ميليون ريال)تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از  ناحيه نامبردگان نســبت به 
نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 96/1/15 ســاعت 11 صبح در شــعبه اول دادگاه 
محمودآباد و در صورت نياز در محل   به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز 
قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشتر به دفتر شــعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند 
. مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم 
چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت 
يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ 
پيشــنهادى ، انتقــال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنــده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه 

تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى حصر وراثت
خانــم مهرى بالى تبار ف محمدتقى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 12/95/1183 اين شــعبه ثبت 
گرديــده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمدتقــى بالى تبار ف 
مسلم ش ش 3 صادره نوشهر در تاريخ 95/12/13 در شهرستان آمل   بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به :1-مهرى ش ش 5 دختــر متوفى2-زرى ش ش 3 دختــر متوفى3-درى ش ش 
7 دختــر متوفى4-عظيمــه ش ش 5799 دختر متوفى5-ســميه ش ش 11654 دختر متوفى6-مريم ش ش 
2130052401 دختــر متوفــى همگى بالى تبار 7-مليحه نورزاد ش ش 3 همســر دائمى متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف6859
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

دادنامه
ســتار  ف  فرجــى  خواهان:محســن  دادنامــه:95/11/25-619  پرونــده:10/95/419+617 
خوانده:محمدرضا رضائى آغوزگله ف قاســم على-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه رأى اصالحى: درخصوص 
دعوى محســن فرجى ف ســتار به طرفيت محمدرضــا رضايى آغوزگله دادنامه شــماره 505-95/10/11 داير 
بــر الزام خوانده بــه پرداخت 50,000,000 ريال صادر گرديد لكن در نگارش نام خوانده ســهوالقلم رخ داده 
، محمدرضا آهنگر كالئى درج شــده كه به اســتنادماده 309 قانون آيين دادرســى مدنى اصالح مى گردد و نام 
خوانده محمدرضا رضائى آغوزگله مى باشــد .اين اصالحيه منضم به دادنامه اشــعارى تواماً ابالغ و از تاريخ آن  

قابل واخواهى در اين شورا سپس قابل عتراض در محاكم عمومى سارى مهلت مذكور است.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونــده:10/95/419 دادنامه:505-95/10/11 خواهان:محســن فرجى ف ســتار خوانده:محمدرضا 
رضائى آغوزگله كالئى ف قاســم على-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى 
محســن فرجى ف ســتار به طرفيت محمدرضا رضايى آغوزگله ف قاســم على به خواسته  50,000,000 ريال و 
خسارت دادرسى و تاخير تاديه به استناد يك فقره سفته به شماره 0615762 باتوجه به ابالغ به صورت نشر 
آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار و امتناع خوانده از دفاع در مورد دعوى و مســتندات ابالغى اين امر محمول بر 
اقرار ضمنى به ذى حقى خواهان و اصالت مستند بوده باتوجه به اين كه عرفا اسناد مذكور در مقام اشتغال ذمه 
صادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج براى دارنده نموده و بقاى سند در يد شخص حكايت از استمرار 
منشاء صدور دارد لذا دعوى وارد تشخيص داده مى شود به موجب مواد 249و252و310و313 قانون تجارت 
و 519و522و198 قانــون آيين دادرســى مدنى حكــم به الزام خوانده به پرداخت مبلــغ 50,000,000 ريال 
اصل خواسته و 1335000 ريال هزينه دادرسى و ايضا خسارت تاخيرتاديه از 95/8/16 تا يوم االداء برپايه 
شــاخص ســاالنه بانك مركزى كه در اجرا محاســبه مى گردد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل 

واخواهى در اين شورا سپس ظرف مهلت مذكور قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونده:10/95/427 دادنامه:519-95/10/11 رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى سرانگيس 
عبدى ف عبداله به طرفيت آقاى منصور تورانى ف على گدا به خواسته مطالبه پنج ميليون تومان وجه و خسارات 
تاخير تاديه و دادرســى به اســتناد اقرارنامه عادى خوانده با تسجيل گواهان در تاريخ91/2/2 شورا با رعايت 
تشريفات دادرسى وارد رسيدگى خوانده با وصف ابالغ و اطالع ازدعوى و مستندات دفاعى تقديم ننموده و در 
اصالت مستند ابرازى اشكال ننموده و گواهان(مسجل ذيل اقرارنامه خوانده)در ضمن تاييد اصالت امضاء خود 
در ذيل مستند عادى شهادت به حقانيت خواهان طبق خواسته مطروحه ابراز نمودند نتيجه عناصر توجه و اثبات 
دعوى مهيا و كامل بوده دعوى وارد و خوانده به اســتناد مواد 10و219و221و1259و1275و1280و1301 
قانون مدنى و ماده 519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده به پرداخت پنج ميليون تومان 
اصل خواسته و 1335000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 91/8/2 تا يوم االداء برپايه شاخص 
اعالمى بانك مركزى كه در اجرا محاسبه نهايى مى گردد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز از ابالغ قابل اعتراض 

در اين شورا سپس قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى سارى ظرف مهلت مذكور مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونــده:5/95/301 دادنامــه:608-95/7/30 رأى قاضــى شــورا:درخصوص دعــوى خانــم آذر فتح 
اللهى ســيس ف رشــيدعلى به طرفيت1-مجيد رهبر2-على موسوى به خواســته الزام به حضور در دفترخانه 
و تنظيم ســند رسمى انتقال يك دستگاه خودرو سوارى پرايد به شــماره انتظامى 649س26-ايران62 مقوم 
به هفتادوپنج ميليون ريال با احتســاب كليه خسارات قانونى و بدين توضيح كه خواهان حسب مفاد دادخوست 
و مســتندات ابرازى بيان داشــت خودروى موصوف را از خوانده رديف اول خريدارى و اكنون در يد وى بوده و 
نســبت به تعويض پالك اقدام،ليكن نامبردگان على رغم توافقات به عمل آمده با پرداخت ثمن معامله نســبت 
به حضور در دفترخانه و انتقال ســند قطعى خوددارى نموده اند خواندگان نيز با وصف ابالغ قانونى در جلســه 
شــورا حضور نيافته و اليحه اى ارســال ننموده بدين لحــاظ ادعاى مطروحه خواهان را مصــون از هرگونه ايراد 
يــا دفاعى واقع داشــته انــد بنابراين باتوجه بــه محتويات پرونده و مالحظه مســتندات منضم بــه آن و نظر به 
ســند مالكيت صادره مثبوت به نام خواهان و نيز پاســخ اســتعالم به عمل آمده از پليس راهور و عدم حضور 
خواندگان در جلســه شــورا، دعوى خواهان وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 10و219و223و362 قانون 
مدنى و مواد 198و519 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 79 حكم به 
محكوميت خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمى انتقال خودرو سوارى پرايد به شماره انتظامى 
649س26-ايران 62و پرداخت مبلغ  دويست ويك هزارريال بالمناصفه بابت هزينه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيد احمد نورانى ف ميررمضان دادخواستى به خواسته تخليه عين مستاجره به طرفيت آقاى مهران 
عباســى ف نعيم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 5/95/648 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 شعبه 5 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز چهارشنبه 96/2/6 ساعت 9 در شعبه 5 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى مجتبــى باقريان ف نقى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت1-زهرا مســتوى2-عادل 
نظريان تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 20/347/95 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 
چهارشــنبه 96/2/6 ســاعت 10 صبح در شــعبه 20 شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مجتبى باقريان ف نقى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مهدى باقرى ف سهراب تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/346/95 شــوراى سارى ثبت شــده، 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 نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 
96/2/6 ســاعت 9:30 صبح در شــعبه 20 شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال رســيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
محكــوم له: مهــدى بيواره محكــوم عليه:1-ســعيد ايالت2-زهــرا داودى به موجب رأى شــماره 419-

95/9/24 شــعبه 18 شوراى حل اختالف سارى به كالســه پرونده 18/95/234 كه قطعيت يافته  خواندگان 
محكوم اند به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى اتومبيل سوارى پژو آردى به شماره پالك اتنتظامى يادشده 
بــه نــام خواهان هم چنين پرداخت مبلغ يك ميليون و يكصدوهشــتاد هزارريال بابت هزينه دادرســى در حق 
خواهان صادر به عالوه نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 
اجــراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف 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

برگ اخطاريه
ش پ:10/95/964 اخطارشونده:روح اله جهانى بهنميرى ف عين اله –مجهول المكان محل حضور:شوراى 
حل اختالف شــعبه 10 آمل وقت حضور:96/2/13 ساعت 11:30 علت حضور:درخصوص دادخواست مرتضى 
رونده به طرفيت شــما به خواســته الزام به تنظيم ســند رسمى الزم اســت در وقت مقرر فوق در جلسه شورا 

حضور يابيد.ضمائم پيوست مى باشد.م/الف6860
شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل

اجراييه
پرونــده كالســه : 21/95/180محكــوم له: بانك ســينا با مديريت عســگر عزيزى بــا وكالت زهرا 
نيكخو محكوم عليه:1-مرضيه پاد2-على اســماعيلى آكندى3-ميثم نظرى ســاروى به موجب رأى شــماره 
371-95/8/29 شــعبه 18 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته خواندگان متضامنا محكوم اند 
به پرداخت مبلغ يكصدوچهل و هشــت ميليون و دويســت و چهل و نه هزارريال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ دوميليون و هفتصدوســى وســه هزاروششــصدريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 4,757,976 
ريــال بابــت حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خســارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخوســت 
(95/4/12) لغايت اجراى كامل حكم.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 
34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقــع 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
پرونده كالســه : 21/95/178محكوم له: بانك سينا با مديريت عسگر عزيزى با وكالت زهرا نيكخو 
محكــوم عليه:1-احمــد محمــدى نجاركاليى2-محمدمهدى محمــدى نجاركاليى3-مرجــان كيانى به موجب 
رأى شــماره 367-95/8/29 شــعبه 18 شــوراى حل اختالف سارى طى پرونده كالســه 18/95/200 
كــه قطعيت يافتــه خواندگان متضامنــا محكوم اند به پرداخــت مبلغ يكصدو پنجاه ميليون و دويســت و 
هشتادوشش هزاروسيصدوبيست و هشت ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دوميليون و هفتصدوشصت 
و چهارهزاررودويست ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير 
تاديه دين وفق قرارداد منعقده به عالوه نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 و مــاده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهــد در غير ايــن صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

آگهى دعوت به رسيدگى
خواهان فاطمه رهجور ســرخكاليى دادخواستى به طرفيت خوانده سيف اله بيوك به خواسته اثبات 
مالكيت و ... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان محمودآباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه ســوم 
دادگاه عمومى حقوقى  محمودآباد واقع در اســتان مازندران -شهرستان محمودآباد-خيابان آزادى-جنب 
فرماندارى-دادگســترى محمودآباد ارجاع و به كالسه 950474 ثبت گرديده  وقت رسيدگى 96/3/96 
ســاعت 11 صبح تعيين  شــده اســت . به علت  مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد./الف
 منشى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-ابوالقاسم تقى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى آرمان حســن پور ف تيمور به شــرح درخواســتى كه به شــماره 7/443/95 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان تيمور حسن پور ف 
ابوالقاســم ش ش 265 صــادره تهران در تاريخ 95/11/8 در شهرســتان جويبــار  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : آرش حسن پور اصلى شيرجوپشت ش م 5829905681     
آرمان حسن پور اصلى شيرجوپشت ش م 5829911558    افشين حسن پور اصيل شيرجوپشت ش م 
0039431312 پسران متوفى فرزندان تيمور    ناديا حسن پور اصيل جوپشت ش م 0057041687     
نوشــين حســن پور اصيل جو پشت ش م 0051349401     افســانه حسن پور اصيل شيرجوپشت ش 
م 2720173533   كبــرى حســن پور اصيل جو پشــت ش م 2092318802 دختــران متوفى – ملوك 
بازيان فرزند على محمد ش م 5829203091 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 951364 اين داديارى على رضا سهرابى نژاد ف يوسف به اتهام توهين از طريق 
فحاشــى و تهديد تحت تعقيب مى باشــد كه با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و 
در اجراى مواد 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تــا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار در شعبه دوم داديارى حاضر گردد . بديهى است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.ضمنا يك نفر وكيل دادگسترى مى تواند 

به همراه داشته باشد.م/الف151/95
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-ايمان اسماعيل پور بابائى

آگهى وقت رسيدگى
خواهان اداره اوقاف و امور خيريه عباس آباد دادخواستى به طرفيت خواندگان فريدون فشاركى و 
منوچهر مســگر زاده و مرتضى فشاركى و فرزين فشاركى و عسگر مسگرزاده و ستاد اجرايى فرمان امام 
و فريدون مســگرزاده و فريد فشــاركى و رقيه غرب زاده و يحيى كماليان به خواسته ابطال سند مالكيت 
مشاعى تقديم دادگاه عمومى شهرستان عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه حقوقى 
دادگســترى عبــاس آباد ارجاع و بــه كالســه 9309981953200387 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 
96/4/24 ســاعت 9  تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خواندگان(1-يحيى كماليان2-
عسگر مسگرزاده3-فريدون مسگرزاده4-فريدون فشاركى5-فريد فشاركى6-منوچهر مسگرزاده7-
رقيه غرب زاده8-مرتضى فشــاركى9-فرزين فشاركى) و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يــك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردند.م/الف
              شعبه دوم حقوقى دادگسترى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
ش ابــالغ  نامه:9510101953210416 به  موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9309971953200706 محكوم عليه ناصر برزگر محكوم اســت به حضور در 
يكى از دفترخانه هاى اســناد رســمى و انتقال پالك ثبتى 238 فرعى از 315 اصلى به نام خواهان و وفق 
ماده 519 قانون آيين دادرســى مدنى به پرداخت مبلغ ســيصدونودوچهارهزارونهصدريال بابت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى(3060000 ريال)در حق محكوم له(شــركت كارن سرو 
ايرانيان) + پرداخت 2550000 ريال نيم عشــر دولتى كه مراتب در راســتاى اجراى مفاد ماده 9 قانون 
اجراى احكام مدنى ابالغ مى گردد پس از ده روز از تاريخ آگهى به موقع اجرا گذاشــته مى شــود در اين 
صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر اين كه محل اقامت خود 
را كتبا به قســمت اجرا اعالم نمايد.((مازندران-عباس آباد-خيابان اصلى-جنب فرماندارى-دادگسترى 

عباس آباد)).م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
در پرونــده كالســه 4/507/95 آقــاى صمد كريميان دعوايــى را به طرفيت آقاى محراب شــهبازى مبنى 
بر مطالبه وجه مطرح نمود كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم شــهرى شــوراى حل اختالف بابلسر ارجاع و وقت 
رســيدگى به تاريخ 96/2/23 ســاعت 9:30 تعيين گرديد لذا به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور قاضى 
محترم شــورا،مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ نشــر 
آگهى به دفتر شــورا مراجعه و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر در جلســه 

رسيدگى حضور يابد.م/الف
  مدير دفتر شعبه هفتم شوراهاى حل اختالف بابلسر

دادنامه 
پرونده:9409981292300125 تصميم نهايى شــماره 9509971291800425 دادگاه با بررســى و 
مالحظــه جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم دادرســى با اســتعانت از خداونــد متعال و با تكيه بر 
شــرف و وجدان به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه:حسب كيفرخواست صادره از ناحيه 
دادســراى عمومى وانقالب بابلسر به شماره9510431292201690-95/8/7 آقاى ميعاد عالى محمد شوار 
فرزند اســماعيل 28 ســاله متهم اســت به خيانت در امانت موضوع شكايت قاســم عليزاده،دادگاه با مالحظه و 
بررســى جميع اوراق و محتويات پرونده،شــكايت شــاكى،كپى قرارداد اجاره فى مابين شــاكى و متهم،اظهارات 
و مطالب ارائه شــده از ســوى گواه،تحقيقات معموله دادسرا و كيفرخواســت صادره از ناحيه دادسراى عمومى 
وانقالب بابلســر و عدم حضور متهم در جلســه رسيدگى دادگاه بزه انتســابى به متهم را محرز و مسلم دانسته 
و به اســتناد مواد 19-140-144-141 قانون مجازات اســالمى مصوب 92/2/1 و ماده 674 قانون مجازات 
اســالمى كتاب تعزيرات مصوب 75/3/2 متهم يادشــده را به تحمل يك ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.
رأى دادگاه غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو بابلسر-مجتبى قربانى

اجراييه
محكوم له:مهدى رنجبر شــياده محكوم عليه:جالل عباس پور-مجهول المكان به موجب رأى شماره 176-
95/3/31 شــعبه 8 شــوراى حل اختــالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت اصل 
خواســته به مبلغ پنجاه ميليون ريال و مبلغ صدوشــصت هزارريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواســت مورخ 94/5/13 لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز نيم عشــر اجرايى 
در حق صندوق دولت. به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى – 
اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگــذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شهرى شوراى حل اختالف آمل

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهــان بانك تجارت دادخواســتى به طرفيت خوانده فرشــيد پورتقى به خواســته مطالبــه وجه تصرف 
تقديــم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابل نموده كه جهت  رســيدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بابل 
واقــع در مازندران-بابل-ميــدان واليت-دادگســترى  بابل-كدپســتى 4713658739  ارجاع و به كالســه 
9509981110300814 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/2/26 ساعت 9:30 تعيين شده است.به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس  از  نشــر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل

آگهى ابالغ دادنامه غيابى به خوانده
درخصوص پرونده كالســه 950516ح2 دعوى خواهان كريم تهرانى نكــو به طرفيت خوانده محمدمهدى 
غنــى پــور نيكچه به خواســته مطالبه وجه بابــت ... – تامين خواســته باتوجه به اين كه خوانــده مجهول المكان 
مى باشــد و حكم به محكوميت ايشــان صادر گرديده،(عطف به تبصره ماده 302 قانون آيين دادرســى مدنى)

بدين وســيله مفاد حكم صادره از اين دادگاه با شماره 95/959-95/11/27 به شرح ذيل: ((قرار دادگاه)): 
درخصــوص دادخواســت 95/11/13آقــاى كريم تهرانى نكــو با وكالت آقاى حميد شــعبانى بــه طرفيت آقاى 
محمدمهــدى غنى پور نيكچه به خواســته محكوميت خوانــده به پرداخت 434,070  درهــم امارات و 32689 
مــارك آلمــان به ارزش ريال باتوجه به نظريه كارشناســى به نرخ روز به انضمام خســارت تاخير تاديه و هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل على الحساب مقوم به دويســت ميليون وده ريال به استناد كپى مصدق بارنامه و 
شهادت شهود و اظهارنامه رسمى شماره 10792-66/4/7 و غيره،نظر به اين كه خواهان بدوا تقاضاى صدور 
قرار تامين خواســته و توقيف اموال بالمعارض خوانده را نموده و در اجراى دســتور دادگاه خســارت احتمالى 
معينه از ســوى دادگاه را در حســاب مخصوص تاديه نموده اســت لذا به اســتناد بند د ماده 108 قانون  آيين 
دادرســى مدنى قرار تامين خواسته و توقيف اموال بالمعارض خوانده به مبلغ خواسته صادر و اعالم مى گردد. 
قــرار صــادره به محض صدور و قبل از ابالغ قابل اجرا و بعد از ابالغ ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض 

در اين دادگاه مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سيد رضا رادفر

اين آگهى يك بار در روزنانه كثيراالنتشــار(مركز يا محلى)منتشر مى گردد تا ضمن ابالغ به خوانده مذكور 
از مفاد آن مطلع و جهت دريافت دادنامه و مالحظه شــرح آن در دفتر اين دادگاه حاضر شــده و اصل دادنامه را 
دريافت نمايند.حكم صادره از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از 
آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان مى باشد.بديهى است پس از اتمام 

مهلت هاى مذكور حكم صادره قابليت اجرا را خواهد داشت.م/الف
دادور-مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى ناصر حبيبى ف ابراهيم به شــرح دادخواســتى كه به شماره 4/95/1463  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان رضا حبيبــى ف ناصر ش ش 
2020730431 صادره آمل در تاريخ 95/3/2 در اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1-سكينه بربروشان فجروجى فرزند محمدحسين ش ش 26483 مادر متوفى2-
ناصر حبيبى ف ابراهيم ش ش402 پدر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم حق پرســت ف  گداعلى به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 378/1/95  اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان منور اطاعت گر ف خليل 
ش ش 1335 صادره صومعه ســرا در تاريخ 95/3/28 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-ابراهيم ش ش 1892   2-ابوالفضل ش ش 2067   3-ناهيد ش ش 
1992   4-زهرا ش م 2279833591 شــهرت همگى حق پرســت فرزندان متوفى و نام پدر همگى گداعلى 
مى باشــد والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف رامسر-محمد پورنجف

در حالی که سران انگلیس با 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
ادعای حقوق بش��ر به دخالت 
در امور کشورها می پردازد در 
رس��وایی دیگر برای این مدعیان، یکی از نمایندگان 
پارلمان هند اعالم کرد، انگلیس مس��ئول مرگ 35 

میلیون هندی است.
 شیش��ی تارور، یکی از نمایندگان پارلمان هند 
این ادعا را در مقاله ای مطرح کرد و خواستار تبدیل 
بنای یادبود ویکتوریا در کلکته به موزه ای مربوط به 

حکومت استعماری انگلیس در هند شد.
تارور که یک نویس��نده نیز محس��وب می شود و 
کتابی را تحت عنوان "دوران سیاهی: امپراتوری انگلیس 
در هند" منتشر کرده پیش تر از انگلیس خواسته بود تا 

به مستعمره های سابقش غرامت بپردازد.
وی در این مقاله نوش��ت: زمان آن فرا رسیده که 
بنای یادبود ویکتوریا به یادآور آنچه که انگلیس با هند 
انجام داده، تبدیل شود. انگلیس یکی از ثروتمندترین 
کش��ورهای جهان را فتح کرد و پس از دو دهه غارت 
و سوءاس��تفاده هنگام خروج از هند در س��ال 1۹۴7 
آن را به یکی از فقیرترین و بی س��وادترین کشورهای 
جهان تبدیل کرد. وی افزود: در حال حاضر هیچ بنای 
یادب��ودی از 35 میلیون هندی ک��ه بی دلیل و صرفا 
به خاطر سیاس��ت انگلیس جان باختند، وجود ندارد. 
انگلیس از سال 1858 تا 1۹۴7 بر هند حکومت کرد. 
بسیاری از مقاله ها و سخنرانی های تارور به این دوره 
"ویروس��ی" پرداخته و به شدت در هند مورد حمایت 

و استقبال قرار گرفته اند.
الزم به ذکر است وینستون چرچیل نخست وزیر 
جنگ بریتانیا که گفته می شد اروپا را از چنگال هیوالیی 
مانند هیتلر نجات داده اس��ت به ش��کل آزاردهنده ای 

نسبت به قحطی وحشیانه ای که جمعیت بنگال را در 
خود می بلعید بی احساس و بی تفاوت بود. او مرتباً مسیر 
منابع دارویی و غذایی فرستاده شده برای قربانیان در 
حال مرگ را به سمت سربازان اروپایی که کاماًل تأمین 

بودند، تغییر می داد. هنگامی که از او درخواس��ت شد 
برای حل این مسئله اقدام فوری بکند، چرچیل گفت: 
»ب��ا قحطی یا بدون قحط��ی، هندی ها مثل خرگوش 
زاد و ول��د می کنند.« او در پاس��خ به تلگرامی از طرف 

حکومت دهلی که در آن به توصیف نابودی وحشتناک 
و میزان مرگ و میر انسان ها پرداخته بود، تنها واکنشی 
که نشان داد همین یک جمله بود: »پس چطور گاندی 

هنوز نمرده است؟«
277 س��ال پس از ایجاد کمپانی »هند شرقی« 
و تصرف تدریجی ش��به قاره هند توسط انگلیسی ها، 
ملکه ویکتوریا، یکم ژانویه سال 1877 میالدی خود 
را پادشاه انگلستان و امپراتور )امپرس( هند اعالم کرد 
و این سمت در خاندان س��لطنتی انگلستان تا سال 
1۹۴7 باقی ب��ود. مایک دیویس، در کتاب خود بنام 
"هولوکاس��ت ویکتوریای متأخر" که در سال 2۰۰1 
منتشر شد، داس��تان قحطی هائی را نقل می کند که 
در اثر سیاست دولت بریتانیا چیزی مابین 12 تا 2۹ 
میلیون هندی کشته شدند. اولین سلسله قحطی ها 
در 177۰ اتفاق افتاد و به دنبال آن موارد دیگری در 
1783، 1866، 18۹2، 18۹7 و در خالل س��ال های 
1۹۴3 و 1۹۴۴ رخ داد. روزنام��ه انگلیس��ی تایم در 
مقاله ای با نام "انگلیسی زشت" درباره کتاب "جنگ 
محرمانه چرچیل" اثر مدوسری موکرجی می نویسد: 
این کتاب به بازگویی ابعاد کمتر گفته شده چرچیل 
در غرب می پردازد و به میزان قابل توجه درخش��ش 

قهرمانانه او را لکه دار می کند.
 در س��ال 1۹۴3 می��الدی نزدیک به 3 میلیون 
نفر تحت فرمانروای��ی بریتانیا در قحطی بنگال جان 

سپردند که این عمق فاجعه، در تاریخ کم نظیر است. 
نویس��نده در این کتاب با موشکافی اسناد رسمی و 
گفته های بازماندگان، تصویری ترس��ناک از چرچیل 
ارائه می دهد که به عنوان بخشی از تالش های جنگی 
غرب، دس��تور تغییر مسیر مواد غذایی از هندی های 
در حال مرگ به س��ربازان بریتانیایِی در ناز و نعمت 
و ذخایر بریتانیا و نق��اط دیگر اروپا از جمله یونان و 
یوگسالوی می داد. و این کار را با چنان رذالتی انجام 
می داد ک��ه نمی توان به بهانه سیاس��ت از تقصیر او 
گذش��ت. چنان که تنها جواب او به تلگرام حکومت 

دهلی، پرسش از علت زنده ماندن گاندی است. 
آن چنان که در کتاب "جنگ محرمانه چرچیل" 
آم��ده، مق��داری از غالت هن��د برای تأمی��ن غذای 
مستعمره سیلون )سریالنکای فعلی( صادر می شد در 
حالی که این جزیره به س��ختی هند دچار نشده بود. 
گندم استرالیا از سواحل شهرهای هند عبور می کرد 
در حالی که اجساد مردگان در خیابان ها بر روی هم 
س��وار شده بودند و به انبارهایی در مدیترانه و بالکان 
فرستاده می شدند. و پیش��نهادات کمک از آمریکا و 

کانادا نیز از طرف انگلیس مورد قبول واقع نمی شد.
اضافه برآن، به خود هند نیز حتی اجازه استفاده 
از ذخای��ر ارزی خ��ود که در قالب پوند اس��ترلینگ 
نگه داری می شد یا استفاده از کشتی های خود برای 
واردات غذا داده نمی شد و از آن جا که دولت بریتانیا 
برای اطمین��ان از پر بودن ذخایر خوداقدام به خرید 
ب��ا قیمت باالی م��واد در ب��ازار آزاد می کرد، قیمت 
سرس��ام آور غالت از وسع عامه مردم هند خارج بود. 
لرد ویول گماش��ته پادشاه هند رفتار دولت چرچیل 
در قبال مردم هند را س��هل انگارانه، نشانه دشمنی و 

تحقیرآمیز توصیف کرد.

نشست فرماندهان ارشد همسود 
وزارت دف��اع روس��یه از نشس��ت فرماندهان ارش��د 
نیروهای مس��لح کش��ورهای عض��و اتحادیه کش��ورهای 

مستقل مشترک المنافع )همسود( در مسکو خبر داد.
به گزارش فارس، وزارت دفاع روسیه از نشست فرماندهان 
ارش��د نیروهای مسلح کش��ورهای عضو اتحادیه کشورهای 
مستقل مشترک المنافع در مسکو خبر داد. این نشست امروز 
برگزار می شود. در این کنفرانس نمایندگان روسیه، بالروس، 
قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد.

نیروی دریایی چین در بندر گوادر
چین اعالم کرد این کش��ور نیروی دریایی خود را در 
آب های بندر گوادر نزدیک تنگه هرمز و سواحل آفریقا تا 

15 درصد افزایش می دهد.
به گزارش دیلی اکس��پرس، هدف چی��ن از افزایش 
نیروی دریایی تأمین امنیت مسیرهای آبی تجارت خود در 
منطقه می باشد. براساس این گزارش سواحل »جیبوتی« 
در آفریقا به علت محل اتصال آس��یا و خاورمیانه به اروپا 
اهمیت زیادی دارد و قس��متی از نیروی دریایی چین در 

سواحل این کشور مستقر می شود.

احضار رئیس جمهور برکنار شده
پارک گئون های رئیس جمهور س��ابق کره جنوبی که 
به تازگی به جرم فساد مالی و سیاسی از کار برکنار شده 

است به دادگاه احضار می شود.
خبرگزاری یونهاپ، اعالم کرد دادسرای کشور به زودی 
پارک گئون های رئیس جمهور سابق را برای بازجویی از او به 
عنوان مظنون احضار خواهد کرد. دادسرا در مورد زمان احضار 
رئیس جمهور سابق تصمیم گیری خواهد کرد. عالی ترین نهاد 
قضایی کره جنوبی به تازگی برکناری پارک گئون های را در 

چارچوب رسوایی گسترده سیاسی و مالی تأیید کرد.

افزایش بودجه نظامی سوئد 
دولت سوئد از بیم تهدیدات روسیه، با افزایش بودجه 

نظامی این کشور موافقت کرد.
به گزارش رویترز، با ش��دت گرفتن نگرانی های امنیتی 
در اروپا، دولت س��وئد با افزایش 55.7 میلیون دالری )5۰۰ 
میلیون ک��رون( بودجه نظامی این کش��ور در س��ال جاری 
میالدی به منظور تقویت توانمندی های نظامی خود موافقت 
کرد. الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و تشدید ناآرامی ها در 

اوکراین موجب شده است. 

روسیه تحریم اروپا را تمدید کرد
روس��یه در واکنش ب��ه تصمیم اتحادی��ه اروپا برای 
تمدید ش��ش ماهه تحریم های ضدروس��ی، اعالم کرد که 

چنین اقدامی مشابهی را اتخاذ کرده است.
به گ��زارش ایرنا، اتحادیه اروپ��ا تحریم ها علیه اتباع 
روسیه و اوکراین را که از سال 2۰1۴ برقرار کرده است تا 

ماه سپتامبر سال 2۰17 تمدید کرد.

برگی ديگر از جنايات مدعیان حقوق بشر غربی آشکار شد

 انگلیس مسئول مرگ ۳۵ میلیون هندی

اخراج تمام مسلمانان از میانمار
مخبر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر 

میانمار با بیان اینکه ممکن است نایپیداو به حقـوق بشـر
دنبال اخراج کل اقلیت مسلمان روهینجا از 
این کشور آس��یای جنوب شرقی باشد، خواس��تار انجام تحقیقات 

جدی درباره سوءرفتار علیه جامعه مسلمانان میانمار شد.
یانگه��ی ل��ی، تاکید کرد ک��ه ه��دف نهای��ی آزار و اذیت و 
خش��ونت های وحش��تناک علیه روهینجایی ها احتماال "پاکسازی 
کامل" آنهاس��ت. لی در نشست ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل 
گفت: ش��واهد حاکی از آن اس��ت که دولت میانمار احتماال برای 
اخراج کل اقلیت مسلمان روهینجا از این کشور تالش می کند. از 
شورای حقوق بشر می خواهم تا کمیسیون تحقیقات تشکیل دهد 
تا هم س��رکوب ها و هم روند خش��ونت ها در سال 2۰12 و 2۰1۴ 

بررسی شود. تحقیقات دولت میانمار تاکنون ناکافی بوده است.
 ارتش میانمار از اکتبر گذشته به بهانه پیگرد "شبه نظامیانی 
که به چندین پس��ت مرزی حمله کردن��د"، عملیات های نظامی 
در ایال��ت راخین واقع در ش��مال میانمار به راه انداخته اس��ت. 
طبق گزارش س��ازمان ملل متحد، در جریان این عملیات ها زنان 
مورد تجاوز گروهی س��ربازان قرار گرفته و کودکان روهینجایی 

سالخی شدند.

یکی از کارشناسان سازمان ملل در امور میانمار گفت که از 
عدم تمایل شورای حقوق بش��ر در حمایت از درخواستش برای 
ایج��اد کمیته تحقیق و بررس��ی جرایم علیه اقلیت مس��لمانان 
روهینجا ناامید شده است. این در حالی است که میانمار طرح ها 
برای انجام تحقیقات درباره وضعیت حقوق بشر درباره مسلمانان 

را رد کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار پس از سخنرانی 
در ش��ورای حقوق بشر در ژنو گفت: من نگران این مساله هستم 
که شورای حقوق بشر از ایجاد این کمیته تحقیق حمایت نکرده 
و ای��ن ناامیدکننده اس��ت چون آنها هیچ تمایلی برای بررس��ی 

جنایات علیه مسلمانان روهینجا ندارند.
یانگهی لی، گفت که ایجاد یک تیم داخلی تحقیق و بررسی 
با هدف بررس��ی اوضاع در اس��تان راخین امری بیهوده اس��ت و 
ایجاد یک کمیته دیگر به ریاس��ت کوفی عنان، دبیرکل پیش��ین 
س��ازمان ملل نیز آنچنان که باید اختیار الزم برای بررسی اوضاع 
موجود علیه مس��لمانان روهینجا را ندارد. براس��اس بخش��ی از 
س��فر 12 روزه این فرد به میانمار در ژانویه 2۰17، گزارشی 25 
صفحه ای از س��وی دفتر خانم لی در ماه جاری میالدی منتش��ر 
شده که در آنها به تداوم خشونت ها در میانمار در این دو استان 
و س��ایر استان ها اش��اره شده اس��ت. خانم لی ادامه می دهد که 

اوضاع در میانمار در حال بدتر شدن است.

حزب اهلل در روزهای طاليی 
ش��یخ ق��اووق اف��زود: اس��رائیل از افزایش 

توانمندی های سیاس��ی و نظامی مقاومت و مقـــاومـت
افزایش حمایت دولت لبن��ان از راهبرد آن 

نگران است.
 عض��و ش��ورای مرکزی ح��زب اهلل گفت: ح��زب اهلل امروز از 
لح��اظ قدرت نظامی و می��زان محبوبیت، روزهای طالیی خود را 
می گذراند. پایگاه اینترنتی العهد لبنان، نوشت: شیخ نبیل قاووق 
در سخنرانی در مراس��م یادبود مرحوم جهاد حسین محمود الدر 
در منطق��ه الزهرانی گف��ت: بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی در سفر اخیر خود به مسکو با اظهار اینکه »اسرائیل 
از پیروزی های حزب اهلل در س��وریه وحش��ت زده اس��ت« پرده از 
واقعی��ت برداش��ت، چراکه اس��رائیل امید داش��ت مقاومت دچار 
فرس��ایش ش��ده و تضعیف ش��ود و هویت و موقعیت سوریه نیز 
دگرگون شود. اما مقاومت سوریه و شکست طرح تکفیری امیدها 

را نا امید کرد و معادالت را به هم ریخت. 
شیخ قاووق افزود: اسرائیل از افزایش توانمندی های سیاسی 
و نظام��ی مقاوم��ت و افزایش حمایت دولت لبن��ان از راهبرد آن 
نگران اس��ت. وی گفت: مواضع میشل عون رئیس جمهور لبنان، 
اسرائیل را دچار ناامیدی و وحشت کرده است. وی افزود: مواضع 

ع��ون لبنان را تقویت کرد و راهبرد دفاع ملی براس��اس همکاری 
بین ارتش لبنان و مقاومت را تثبیت کرد. شیخ قاووق تاکید کرد: 
حزب اهلل امروز روزهای طالیی خود را پش��ت سر می گذارد و پس 
از پیروزی در حلب، تدمر و پیش از آن در قلمون و القصیر، قدرت 
نظامی باال و محبوبیت زیادی را بدس��ت آورده است. مقاومت روز 
به روز پیروزی های بیش��تری بدس��ت می آورد. وی افزود: تداوم 
اشغال قس��متی از خاک لبنان بدس��ت النصره و داعش به مثابه 

تعرض به همه لبنانی ها، حاکمیت و کرامت ملی لبنان است. 
وی تاکید کرد: وحشت اسرائیل از موشک های حزب اهلل مایه 
افتخار این حزب است، در حالیکه اسرائیل از موشکهای ارتش های 
بس��یاری از کشورهای عربی نمی ترسد. آیا اسرائیل حتی یک روز 
از موش��ک های عربس��تان وحش��ت کرده است؟ ش��یخ قاووق در 
زمینه مسائل داخلی هشدار داد: ادامه اختالف بر سر قانون جدید 
انتخابات عواقب بدتری دارد و لبنانی ها را به بحران سیاسی نزدیک 

می کند که از بحران سال های پیش بدتر است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: پایبندی حزب اهلل به قانون نس��بیت 
)انتخاب��ات لبنان( به س��بب پایبندی به منافع ملی اس��ت. خبر 
دیگ��ر از لبن��ان آنکه س��عد حریری نخس��ت وزیر لبن��ان تاکید 
کرد، تهدیدهایی که رژیم صهیونیس��تی علیه این کش��ور مطرح 
می کند، با هدف س��رپوش گذاشتن به اقدامات این رژیم در نقض 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 


