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واکنش آنکارا به انفجارهای خونین دمشق
وزارت خارجه ترکیه به انفجارهای تروریس��تی اخیر دمشق 

واکنش نشان داد.

ب��ه گ��زارش المیادی��ن، وزارت خارجه ترکی��ه انفجارهای 
تروریس��تی در منطقه باب صغیر در مرکز دمشق را محکوم کرد. 
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده اس��ت: ما انفجارهای دمشق 
ک��ه زوار اماکن مقدس ش��یعیان را هدف قرار دادند، به ش��دت 

محکوم می کنیم. این وزارتخانه همچنین به خانواده های قربانیان 
این حمله تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفا کرد.

دمشق پایتخت سوریه صحنه یکی از خونین ترین انفجارهای 
تروریس��تی از آغاز ناآرامی های این کشور تاکنون بود. در همین 

راستا گروه موس��وم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« )وابسته به 
معارضان(، اعالم کرد که شمار جان باختگان دو انفجار تروریستی، 
که روز ش��نبه در یکی از محله های بخش قدیمی دمشق به وقوع 

پیوست دست کم به 59 نفر افزایش یافته است.

على   محمد  خواه   تجديدنظر    950237 بايگانى  كالسه  تجديدنظر   دادخواست   ابالغ 
دادنامه شماره  از  خواسته  تجديدنظر   عطارد  فاطمه  خوانده   تجديدنظر  نژاد   سلمانى 
651 تجديدنظر خواه  دادخواست  تجديدنظر خواهى  به شعبه 10 دادگاه عمومى  تهران  
تقديم  نموده است  بعلت مجهول المكان  بودن تجديدنظر  خوانده  مراتب  يك نوبت  
در يكى از جرايد  كثير  االنتشار  اگهى ميشود  تا تجديدنظر  خوانده از تاريخ  نشر آگهى  
ظرف 10 روز  به دفتر  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم  نشانى  كامل خود  نسخه  دوم  
دادخواست  تجديدنظر  خواهى و نسخه دوم را دريافت  نموده  و چنانچه پاسخى داريد 

كتبا به اين شعبه  اعالم نمايد 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه    10 شعبه  دفتر   مديرر   110/150348  

فر    كيانى  اعظم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  قرابائى    منافى  حامد  سيد  خواهان   
به خواسته  مطالبه وجه سفته مطالبه خسارت تاخير تاديه  و مطالبه خسارت دادرسى   
تقديم دادگاه عمومى شهرستان تهران  نموده  كه جهت رسيدگى به شعبه 24دادگاه 
شهيد  _خيابان  تهران  در  واقع   تهران   بهشتى   شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 
كالسه  به  و  ارجاع   بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  سميه  خيابان  تقاطع  قرنى  سپهبد 
9509980228400655  ثبت گرديده كه و وقت رسيدگى آن  1396/1/28 ساعت 
10/00 تعيين شده است  به علت مجهول  المكان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  
تا  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  كثيراالنتشار  آگهى  ميشود 
خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  
كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگى 

حاضر  گردد  
 110/150327    منشى دادگاه حقوقى شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران

 خواهان امير حسن كريميان   دادخواستى به طرفيت خوانده سعيد بنيانى   به خواسته  
اعسار از پرداخت  هزينه دادرسى    تقديم دادگاه عمومى شهرستان تهران  نموده  كه 
جهت رسيدگى به شعبه 24دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران  
واقع  در تهران _خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى ارجاع  و به كالسه 9509980228400447  ثبت گرديده كه و وقت رسيدگى 
آن  1396/1/29 ساعت 8/30 تعيين شده است  به علت مجهول  المكان  بودن خوانده  
و در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  هاى عمومى  و 
انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  كثيراالنتشار  
آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت 

رسيدگى حاضر  گردد  
 110/150324    منشى دادگاه حقوقى شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران
 خواهان احمدرضا آشتيانى   دادخواستى به طرفيت خوانده پروانه فالحت نژاد به خواسته  
مطالبه وجه چك  و مطالبه خسارتتاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى   تقديم دادگاه 
عمومى شهرستان تهران  نموده  كه جهت رسيدگى به شعبه 24دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران  واقع  در تهران _خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع 
خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ارجاع  و به كالسه 9509980228400487  
ثبت گرديده كه و وقت رسيدگى آن  1396/2/4 ساعت 11/30 تعيين شده است  به 
علت مجهول  المكان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   
آيين  دادرسى  دادگاه  هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك 
نوبت  در يكى از جرايد  كثيراالنتشار  آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و 

ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت رسيدگى حاضر  گردد  
 150317 /110    منشى دادگاه حقوقى شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران

تبادل  لوايح احتراما  در خصوص  تجديدنظر  خواهى  اقاى  غالمرسول  صابرى  به طرفيت  
جعفر آذرنگ  نسبن به دادنامه  شماره 95209970228101255 مورخ 95/11/19 
شعبه  21 دادگاه حقوقى  تهران نظر به  اين كه  تجديدنظر  خوانده جعفر آذرنگ مجهول 
المكان  ميباشد   مراتب را در يك نوبت در روزنامه  كثيراالنتشار   منتشر تا تجديدنظر  
چنانچه  تا  اقدام  خواهى  تجديدنظر   و ضمائم  دادخواست   دريافت  به  نسبت  خوانده 

اعتراضى  داشتند كتباظرف 10 روز پس  از انتشار تحويل دادگاه  نمايند
تهران  عمومى  دادگاه   21 دفتر   مدير   110/150337   

دادنامه  پرونده كالسه 9509980228400248 شعبه دادگاه عمومى حقوقى  مجتمع 
قضايى  شهيد بهشتى  تهران تصميم نهايى  شماره 9509970228401168 خواهان  
پور  هانيه  وكالت   با  ممتاز   زمان پخش  ايده گستران  تجارى   منابع  مديريت   شركت 
غالمعلى  نژاد كالچاهى  فرزند موسى و خانم آمنه زاهد خواه فرزند حسين  خواندگان 
دكتر عليرضا  رفاهى  فرجادى تهرانى  موسس داروخانه رفاهى فرجادى  احمد نوروزى  
دادرسى      خسارت  مطالبه  چك   وجه  مطالبه  تاديه   تاخير  خسارت  مطالبه   ها   خواسته 
گردشكار  خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين مرجع و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را  بتصدى امضاكننده زير تشكيل است و 
دادگاه  در خصوص  دعوى  راى  مينمايد   راى  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم 
خواهان  شركت مديريت  منابع تجارى  ايده گستران زمان پخش ممتاز  با وكالت  هانيه 
پور غالمعلى  نژاد كالچاهى  فرزند موسى و خانم آمنه زاهد خواه فرزند حسين به طرفيت 
فرجادى   رفاهى  داروخانه  موسس  تهرانى   فرجادى  رفاهى   عليرضا   دكتر  خواندگان 
احمد نوروزى  به خواسته مبلغ 1/440/000/000 ريال بابت 9 فقره  چك به شماره  
1273161الى 1273169 عهده بانك كارآفرين  شعبه شهررى  همرا با احتساب  هزينه 

دادرسى  و حق الوكاله  و خسارت تاخير تاديه  ميباشد 
با  با عنايت  به جميع اوراق  و مستندات پرونده  و دادخواست  تقديمى  و    دادگاه 
توجه  به عدم حضور  خواندگان و اينكه  دعوى مصون  از هرگونه  ايراد باقى  مانده  و 
نظر به اينكه  وجود اصل  مستندات باالخص  الشه  چك در يد خواهان  داللت و ظهور  
بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه  خواندگان  نسبت به  خواهان دارد  و خواندگان  در 
ارائه  و  ابراز   مطالبه  مورد   وجه  پرداخت  با   خود  ذمه   برائت  بر  دليلى  دعوى   قبال 
نكرده است  لذا دعوى خواهان  را موجه و موافق موازين و وارد تشخيص  و مستندا  
و  تجارت  قانون   313 ماده  و  مدنى  دادرسى   آيين  قانون  198و515و519  مواد  به 
قانون الحاق  يك تبصره  به ماده دو قانون اصالح موادى از قانون آيين دادرسى مدنى و 
1355و1372 و ماده  واحد مصوب  77/9/21 مجمع تشخيص مصلحت  نظام خوانده  را 
به پرداخت 1/440/000/000 ريال بابت  اصل خواسته  و مبلغ 50/713/800 ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه  را از تاريخ  صدور 
چك لغايت  تاريخ  اجراى حكم قطعى  در صورت  عدم مصالحه طرفين   بر مبناى نرخ تورم  
و تغيير شاخص ساالنه  پس از استعالم از بانك  مركزى جمهورى اسالمى  ايران توسط  
اجراى احكام محاسه ميشود  در حق خواهان  به نحو تضامنى  محكوم مينمايد  راى صادره 
غيابى ظرف مدت بيست روز  قابل واخواهى  در اين دادگاه ميباش و پس از آن وفق 

مقررات قابل تجديدنظر خواهى  در محاكم تجديدنظر  استان تهران ميباشد 
 الزم به ذكر است  كه خواهان در جلسه اول  طى اليحه اعالم نموده صرفا دادخواست  
به طرفيت احمد نوروزى و عليرضا رفاهى  بوده  و قيدداروخانه از باب سمت و شغل 
از  اين مرجع در خصوص داروخانه دكتر رفاهى  فارغ  اين وصف   با  خونده ذكر شده 

اظهار نظر ميباشد 
تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   24 شعبه  رئيس   110/150335   

خواهان سيد حسام كاظمى فريز هندى   دادخواستى به طرفيت خوانده محمد تقى كاتبى  
به خواسته  اعسار از پرداخت  محكوم به تقديم دادگاه عمومى شهرستان تهران  نموده  
كه جهت رسيدگى به شعبه 1032دادگاه كيفرى  دو مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران 
تهران  واقع  در تهران _ميدان ونك خيابان مالصدرا  نبش كردستان پالك 64  مجتمع 
قضايى خانواده2 ارجاع  و به كالسه 9509982190700164  ثبت گرديده كه و وقت 
رسيدگى آن  1396/2/16 ساعت 9/00 تعيين شده است  به علت مجهول  المكان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  
هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  
كثيراالنتشار  آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  
مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در 

وقت فوق جهت رسيدگى حاضر  گردد  
تهران  قدوسى   شهيد  قضايى   مجتمع   دو  كيفرى   دادگاه   1032 شعبه   110/150333  

خواهان شهردارى تهران  با مديريت محمد باقر قاليباف    دادخواستى به طرفيت خوانده 
تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و  سفته   وجه  مطالبه  خواسته   به  محمديان    گل  محمود 
كه جهت  نموده   تهران   دادگاه عمومى شهرستان  تقديم  دادرسى    مطالبه خسارت  و 
رسيدگى به شعبه 23دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران  واقع  
در تهران _خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى 
آن   وقت رسيدگى  و  كه  گرديده  ثبت  كالسه 9509980228300738   به  و  ارجاع  
1396/2/20 ساعت 8/30 تعيين شده است  به علت مجهول  المكان  بودن خوانده  و 
در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  هاى عمومى  و 
انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  كثيراالنتشار  
آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در وقت فوق جهت 

رسيدگى حاضر  گردد  
 110/150331    منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران

تجديدنظر خواهى  شركت  خطوط لوله  و مخابرات  نفت ايران  دادخواستى  به طرفيت  
تجديدنظر  خوانده  على اكبر  شاه محمد  خير آبادى  نسبت به دادنامه شماره 1056 
به كالسه 20/930979   نموده و  شعبه 20 تقديم  دادگاه هاى عمومى  شهر تهران  
پرونده   ميباشد    و به علت مجهول المكان  بودن تجديدنظر  خوانده  و درخواست  
آيين دادرسى  دادگاههاى عمومى و  به تجويز  ماده 73 قانون  و  نظر خواهان   تجديد 
انقالب  در امور مدنى  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد كثير االنتشار  اگهى ميشود  تا 
خوانده  پس از نشر  آگهى  و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز  به دادگاه مراجعه  و ضمن 
اعالم  نشانى كامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم  را دريافت و چنانچه  مطلبى 

دارد كتبا اعالم نمايند
تهران بهشتى   شهيد  قضايى  مجتمع    20 شعبه  دفتر   مدير   110/150346   

 خواهان سهامى بيمه ايران   دادخواستى به طرفيت خوانده شركت تجارى  اوريسكم 
تربدينگ و شركت  نيكاترنس  گروپ با مسئوليت محدود    به خواسته  مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه  تاخير تاديه  با جلب نظر كارشناس    تقديم دادگاه عمومى شهرستان 
تهران  نموده  كه جهت رسيدگى به شعبه 20دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى  تهران  واقع  در تهران _خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع 
و وقت  كه  گرديده  ثبت  بايگانى 930641   به كالسه  و  ارجاع   بهشتى  قضايى شهيد 
رسيدگى آن  1396/2/19 ساعت 11/00 تعيين شده است  به علت مجهول  المكان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  
هاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  
كثيراالنتشار  آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  
مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در 

وقت فوق جهت رسيدگى حاضر  گردد  
 110/150344    منشى دادگاه حقوقى شعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران

خواهان شركت مادر تخصصى  بازرگانى  دولتى ايران دادخواستى به طرفيت خوانده آريا 
ثقفى به خواسته  جلب ثالث  غير مالى    تقديم دادگاه عمومى شهرستان تهران  نموده  
كه جهت رسيدگى به شعبه 24دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى  تهران  
واقع  در تهران _خيابان شهيد سپهبد قرنى تقاطع خيابان سميه مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى ارجاع  و به كالسه 9509980228400661  ثبت گرديده كه و وقت رسيدگى 
المكان  بودن  به علت مجهول   آن  1396/1/29 ساعت 11/30 تعيين شده است  
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجويز ماده 73 قانون   آيين  دادرسى  دادگاه  هاى 
عمومى  و انقالب  در امور مدنى  و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت  در يكى از جرايد  
كثيراالنتشار  آگهى  ميشود تا خوانده پس از نشر  آگهى و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  
مراجعه  و ضمن اعالم نشانى  كامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمايم  را دريافت و در 

وقت فوق جهت رسيدگى حاضر  گردد  
 110/150342    منشى دادگاه حقوقى شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع  قضايى شهيد بهشتى تهران

 ابالغ نظريه كارشناسى به خواندگان محمد محمدى  زاون سركيسيان آذر  محمد شيرين  
خواهان  بنياد مستضعفان  انقالب اسالمى  خواسته  تخليه با توجه  به وصول  نظريه 
كارشناسى  در پرونده كالسه 950005 شعبه 22 دادگاه  عمومى حقوقى  تهران مستقر  
با  بيمه  كوچه  نبش  قرنى   خيابان  سپهبد  در  واقع  بهشتى   مجتمع  قضايى شهيد  در 
مراجعه به شعبه  ئ دريافت  رونوشت  نظريه كارشناسى  چنانچه اعتراضى  داريد كتبا  
ارائه نماييد 110/150341 مدير دفتر  شعبه 22 دادگاه عمومى تهران  پيرو آگهى 
هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه خانم هما  خزايى  كه مجهول المكان 
ميباشد   ابالغ ميگردد چون وفق دادنامه شماره 9510090228101881 در پرونده 
شماره 9309970228100332محكوم عليه  به همراه  شركت  صنعتى  رفيع متضامنا  
به پرداخت مبلغ 600/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/359/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و مبلغ 15/600/000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها لغايت اجراى حكم كه بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در زمان اجراى 
حكم توسط اجراى احكام محاسبه و وصول خواهد شد   در حق محكوم له صندوق  حمايت  
از پژوهشگران و فناوران  و نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى 
مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى 

احكام  طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110/150340   

مسعود  و  ساره  عليهم   محكوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو 
وفق  چون  ميگردد  ابالغ  ميباشد    المكان  مجهول  كه  محمودى   حاجى  ومرتضى  
شماره9509970228100 پرونده  در   9510090228104458 شماره  دادنامه 

مبلغ  پرداخت  به  محكوم  متضامنا   عليهم   محكوم  410و9509970228100223 
 9/414/880/167 مبلغ  و  سفته  فقره   1613 بابت  ريال    313/829/338/903
خسارت  و  وكيل   الوكاله  حق  ريال   200/000/000 مبلغ  و  دادرسى   هزينه  ريال 
پرداخت  و  حكم   اجراى  تا  ها   سفته  واخواست  تاريخ 1393/4/21  از  تاديه   تاخير 
مبلغ 6/276/586/778 ريال  به عنوان دو درصد  هزينه واخواست  سفته ها  در 
حق محكوم له  بانك تجارت  در حق محكوم له خانم سميه خاقانى گل تپه و نيم عشر 
اجراى مفاد  به  اين آگهى مهلت داريد نسبت  انتشار  از  ايد ظرف ده روز  دولتى شده 
به  نسبت  مقررات  طبق  احكام   اجراى  دايره  اينصورت  غير  در  نماييد  اقدام  اجراييه 

وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   21 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110/150339   

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
 شرکت داروسازان فردوس آرا (سهامي خاص) شماره ثبت ١٣٠١ 

شناسه ملي ١٠٤٨٠٠٦٤٢٢١
عادي  عمومي  مجمع  جلسه  در  گردد  مي  دعوت  شرکت  سهامداران  کليه  از  بدينوسيله 
 بطور فوق العاده در تاريخ ١٣٩٦/١/٥ ساعت ١٠ صبح در شاهرود محل کارخانه حضور 

به هم رسانيد.
دستور جلسه:

١- انتخاب هئيت مديره 
٢- انتخاب بازرس 

٣- بررسي مسائل شرکت

تشدید ریاضت اقتصادی سعودی 
منابع عربس��تانی اعالم کردند که به دلیل فروپاشی 
اقتصاد این کش��ور دولت ریاض قصد دارد سیاس��ت های 
ریاضتی جدیدی را علیه شهروندانش راه بیندازد. از جمله 
اقدامات ریاضتی جدید مالیت های جدید و افزایش قیمت  

کاالها ازر اواخر سال 2017 است.
به گزارش روزنامه مستقل رأی الیوم، دولت عربستان 
به سیاس��ت افزایش قیمت و اخذ مالیات  تا س��ال 2020 
ادامه خواهد داد و قصد دارد بین سال های 2018 تا 2020 
پرداخت مالیات را بر تبعه های خارجی در این کش��ور نیز 
تحمیل کند. همچنین ریاض قصد دارد از سپرده های مالی 

اتباع خارجی در سال 2017 هم مالیات کم کند.
روزنامه رأی الیوم به میزان افزایش پیش بینی ش��ده 
قیمت ه��ا در عربس��تان در نتیج��ه تحمی��ل مالیت های 
جدید دس��ت یافته است. براساس گزارش این روزنامه، در 
س��ه ماه دوم س��ال 2017 قیمت نوش��ابه تا 50 درصد و 
قیمت نوش��یدنی های انرژی زا حدود 100 درصد افزایش 
خواهد داش��ت. اما در س��ه ماه سوم س��ال 2017 قیمت 
آب افزایش خواهد داش��ت. قیمت بنزی��ن و گازوئیل نیز 
حدود 30 درصد افزایش خواهند داش��ت. قیمت برق نیز 
با افزایش مواجه خواهد بود. س��ه ماه اول سال 2018 نیز 
قیمت کاالهای لوکس پنج درصد افزایش خواهد داشت. 
همچنین تحمیل مالیات بر دس��تمزدها و درآمد در سال 

2020 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
عربس��تان تنها جیب ش��هروندانش را ب��رای مقابله با 
فروپاشی اقتصادی هدف قرار نخواهد داد بلکه اتباع خارجی 
نیز شامل سیاست ریاضتی خواهند بود. آن ها نیز از سه ماه 
اول سال 2018 باید مالیات بدهند که از 400 ریال سعودی 
آغاز شده و در سال 2020 به 800 ریال می رسد. فروپاشی 
اقتصاد عربستان درپی جنگ این کشور در یمن و حمایت 
مالی از مخالفان س��وری تش��دید شده اس��ت. شهروندان 
عربستانی به خوبی می دانند که در صورت ادامه جنگ این 
کشور در جبهه های خارجی، فروپاشی اقتصادشان همچنان 
ادامه خواهد داش��ت. یکی از ریش��ه های بح��ران اقتصادی 
عربس��تان را هزینه های سنگین جنگ یمن و البته ناتوانی 

این رژیم در برابر مقاومت مردم تشکیل می دهد.

سرکوب تظاهرات در گرجستان
اعتراض به پلیس در گرجستان به تظاهرات و دستگیری 

بیش از 30 تن و زخمی شدن 20 نفر منجر شد.
به گزارش فارس، پلیس گرجس��تان با گاز اشک آور به 
تظاهرات مردم ش��هر باتومی واکنش نشان داد. بیش از 30 
نفر دستگیر شدند و به دنبال درگیری میان نیروهای پلیس 
و معترضان، 20 تن هم زخمی ش��دند. تظاهرات در ش��هر 
باتونی که بیش از 120 هزار نفر جمعیت دارد، شب گذشته 

با تجمع افراد در نزدیکی ایستگاه اصلی پلیس شروع شد.

تظاهرات آلمانی ها 
مردم ش��هر زاربورگن با تظاهراتی گسترده ولی آرام، به 
رویکردهای افراطی یکی از احزاب این کشور اعتراض کردند.

بنابر گ��زارش خبرگزاری آلمان، این تظاهرات آرام در 
مخالفت با رویکرد افراطی حزب راست گرای افراطی ان.پی.

تی در شهر زاربروکن صورت گرفت. این در حالی است که 
پی��ش از این از اقدامات این حزب به دلیل رویکرد افراطی 
جلوگیری ش��ده بود.این تظاهرات با استقبال مردم محلی 
و نمایندگان کلیس��ا، اتحادیه ها و دیگر گروه ها برگزار شد. 
شرکت کنندگان هدف از حضور در این تظاهرات را مخالفت 
با برنامه های نژادپرستانه و دیگر اقدامات افراط گرایانه این 

حزب اعالم کردند.

آزمایش هسته ای کره شمالی 
کره ش��مالی خود را برای اج��رای بزرگترین آزمایش 
هس��ته ای تاریخ خود با قدرتی 14 براب��ر آخرین آزمایش 

هسته ای اش، آماده می کند.
به گزارش روسیه الیوم، اندیشکده کره ای - آمریکایی 
وابسته به دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در تازه ترین تحلیل 
خود اعالم کرد، کره شمالی برای اجرای ششمین آزمایش 
هسته ای خود که بزرگترین آنها خواهد بود، آماده می شود. 
در تصاوی��ر ماهواره ای جدیدی که ب��ه همراه این تحلیل 
منتشر ش��ده، دیده می ش��ود که حفاری بزرگی در محل 
ویژه آزمایش های هس��ته ای در شهر بونگ - کیه واقع در 

شمال شرق کره شمالی در دست انجام است.

بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات 
روس��یه و آمریکا همچنان بزرگتری��ن صادرکنندگان 
تسلیحات و تجهیزات نظامی در جهان محسوب می شوند.

انستیتوی بین المللی مطالعات جهانی استکهلم اعالم 
کرد: آمریکا و روس��یه همچن��ان بزرگترین صادرکنندگان 
تسلیحات در جهان محسوب می شوند و سهم مشترکشان 
در ص��ادرات جهانی تس��لیحات از س��ال 2012 تا 2016 
میالدی بیش از 56 درصد اس��ت. آمریکا با داش��تن سهم 
33 درصد رتبه اول و روس��یه با 23 درصد در جایگاه دوم 

بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی قرار دارند. 

سرنوشت رئیس جمهور برکنارشده 
رئیس جمه��ور برکنارش��ده کره جنوب��ی ک��ه بعد از 
رس��وایی های سیاسی و مالی از س��مت خود برکنار شده 

بود، کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد.
به نوش��ته ش��ینهوآ، پارک گئون هی، رئیس جمهور 
برکنارش��ده کره جنوبی دیروز کاخ ریاس��ت جمهوری را 
ترک و به منزل شخصی خود رفت. خانم پارک گئون هی 
روز جمعه از سوی دادگاه قانون گذار از ریاست جمهوری 
کره جنوبی برکنار ش��ده بود. وی چند ماه پیش از این، از 

این سمت تعلیق شده بود. 

تشدید هشدارهای چین 
حزب حاکم کمونیس��ت چی��ن لفاظی های تند علیه 
اس��الم را افزای��ش داده و مقامات ارش��د ای��ن حزب در 
روزهای اخیر مکررا نس��بت به احتمال نفوذ "افراطگرایی 

جهانی" به کشورشان هشدار داده اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ش��ائرتی آهان، یک مقام 
ارش��د امور سیاس��ی و قانونی حزب کمونیست چین در 
منطقه پرمناقشه س��ین کیانگ، نسبت به بی ثبات شدن 
چی��ن تحت تاثیر "وضعیت به وجود آمده در اثر مبارزه با 
تروریسم در نقاط دیگر جهان" هشدار داد. منظور بیشتر 
این لفاظی ها افراط گرایی اسالمی نمود یافته در داعش و 

دیگر گروه های رادیکالی در خاورمیانه است.

همزمان با نزدیک ش��دن زمان 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
یا همان بریگزیت، دولت بریتانیا 
قصد دارد در اقدامی فرافکنانه، برای مقابله با تهدیدات 

هکری روسیه، کنفرانس امنیت سایبری برگزار کند.
 ی��ک منبع ارش��د دول��ت بریتانیا تایی��د کرده 
اس��ت که کنفرانس امنیت سایبری با هدف مقابله با 
تهدیدات روسیه پیش از انتخابات آتی را برگزار خواهد 
کرد. انتخابات سراسری بریتانیا قرار است پیش از ماه 
می 2020 میالدی برگزار ش��ود. پی��ش از این دفتر 
ارتباطات و مخابرات دولت بریتانیا با ارس��ال نامه ای 
به احزاب سیاسی نس��بت به اتخاذ تدابیر امنیتی در 
برابر حمالت س��ایبری و هکری هش��دار داده است. 
در ای��ن نامه به حمالت هکری روس��یه به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا اشاره شده است، اتهامی که 
مس��کو بارها آن را رد کرده اس��ت. جامعه اطالعاتی 
آمریکا بر این باور اس��ت که حمالت س��ایبری علیه 
شبکه رایانه ای کمیته ملی دموکرات پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری که منجر به فاش شدن ایمیل های 
مشاوران و دستیاران هیالری کلینتون شد، به دستور 

مستقیم کاخ کرملین انجام شده است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که انگلیس 
با بحران خروج از اتحادیه اروپا مواجه است چنانکه 
نماین��دگان مجل��س انگلی��س هش��دار می دهند، 
شکس��ت در دستیابی به توافقی درباره بریگزیت هم 
برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا بس��یار مخرب 
خواه��د بود. انتظار م��ی رود ترزا می، نخس��ت وزیر 
انگلیس طی روزهای آینده روند خروج کش��ورش از 
اتحادی��ه اروپا را ب��ا آغاز ماده 50 ش��روع کند. این 
در حالی اس��ت که گمانه زنی ها حاکی از آن اس��ت 
که می در جریان س��خنرانی مهم روز سه شنبه خود 

در مجلس عوام ممکن اس��ت به صورت رسمی آغاز 
روند بریگزیت را اعالم کند. در همین حال به دلیل 

اهمیت جلسه پیش روی مجلس نمایندگان انگلیس، 
از وزرای انگلیسی خواسته شده تا سفرهای خارجی 

خود را لغو کنند. در همین حال نمایندگان محافظه 
کار نیز عمال از انجام سفرهای خارجی منع شده اند. 
این در حالی رخ می دهد که نگرانی ها درباره احتمال 
بروز مخالفت میان اعضای حزب محافظه کار به دلیل 
اصالحات بریگزیت رو به افزایش است؛  مساله ای که 
می تواند ب��ا توجه به اکثریت نه چن��دان قاطع این 

حزب به شکست آنها منجر شود. 
حضور وزرا و نمایندگان مجلس انگلیس در این 
جلس��ه از آنجا حائز اهمیت است که جامعه سیاسی 
این کش��ور باید مس��اله بریگزیت را طی این جلسه 
حل و فصل ک��رده و درباره این موضوع به نتیجه ای 
برسند. این در حالی است که نخست وزیر این کشور 
همواره تاکید می کند که میان خروج از اتحادیه اروپا 
بدون توافق و دس��تیابی به یک توافق بد گزینه اول 
را انتخاب خواهد کرد اما کمیته امور خارجه مجلس 
عوام می گوید که احتمال اینکه مذاکرات خروج بدون 
دستیابی به هیچ توافقی پایان یابد، بسیار باالست. به 
گفت��ه این کمیته اگر مقامات نتوانند درمقابل برنامه 
"ب��دون توافق" ط��رح دیگری ارائه دهن��د درواقع به 

صورت جدی از مسئولیت خود شانه خالی کردند.
در بیانیه این کمیته آمده اس��ت: ش��واهد نشان 
می دهد که شکس��ت کامل در مذاکرات خروج نتایج 
بس��یار مخربی برای اتحادیه اروپ��ا و بریتانیا خواهد 
داش��ت. طرفین به طور قطع شکست های اقتصادی 
را متحمل خواهند ش��د ضمن اینکه به سوابق خوب 
بین المللی آنها آسیب خواهد رساند. افراد و تجار در 
انگلیس و اتحادیه اروپا نیز در این میان دچار بی ثباتی 
و عدم اطمینان قانونی گس��ترده ای خواهند شد. این 
کمیته هش��دار داده است که درخواست از بروکسل 
برای دریافت حجم گس��ترده ای از مبالغ بدون ارائه 
توافق های مبادالتی ممکن اس��ت تنها گزینه در این 

مذاکرات باش��د ضمن اینکه تاکنون هیچ نشانه ای از 
وجود برنامه های پیش بینی شده وجود ندارد.

نش��ریه انگلیس��ی ایندیپندن��ت گ��زارش داد، 
خزانه داری این کش��ور در گزارش��ی درباره "تبعات 
جدی" بریگزیت علیه شهروندان و اصناف در انگلیس 
از جمله با افزایش چش��مگیر مالیات ها و قیمت مواد 
غذایی هشدار داده است. در سند این گزارش مربوط 
به خزان��ه داری انگلیس آمده اس��ت ک��ه طرح های 
دولت ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس برای استفاده از 
نرخ های سازمان تجارت جهانی در صورت وقوع یک 
"بریگزیت دشوار" سبب یک "شوک اقتصادی بزرگ" 

شده و این بدتر از هر گزینه دیگری است.
در ای��ن گزارش که انتش��ار علنی پی��دا نکرده 
و نش��ریه ایندیپندن��ت به آن دسترس��ی پیدا کرده 
تصریح ش��ده ک��ه خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
بدون ی��ک توافق تجاری را می ت��وان "جایگزینی با 
منفی ترین تاثی��ر دراز مدت بر اقتص��اد انگلیس به 

جای عضویت در این اتحادیه" دانست. 
مخالف��ان ی��ک" بریگزیت دش��وار" می گویند، 
پارلم��ان انگلیس بای��د بتواند گزین��ه زیانبار اعمال 
نرخ های س��ازمان تجارت جهانی در صورت شکست 

مذاکرات مربوط به بریگزیت را رد کند.
ت��رزا می گفته که "توافق نکردن با اتحادیه اروپا 
بر سر بریگزیت بهتر از یک توافق بد است" و معنای 
این حرف او اعمال قوانین سازمان تجارت جهانی در 
صورتی عدم دس��تیابی به توافق��ی برای بریگزیت با 
اتحادیه اروپا است. حامیان بریگزیت اما این گزارش 
خزان��ه داری را رد ک��رده و گفته اند عملکرد انگلیس 
از بعد از همه پرس��ی خروج از اتحادیه اروپا نش��ان 
می دهد که ای��ن پیش بینی های اولیه در مورد وقوع 

یک بحران اقتصادی "بی اعتبار" هستند.

انگلیس در آستانه خروج از اتحاديه اروپا فضای ضد مسکو را تشديد می کند

 فرار از تبعات بریگزیت
با روس هراسی

 سوروس جهان سیاست را
به فساد کشاند

آمریکا با س��رمایه گذاری بر گروه های چپ 
خط کش��ورهای ح��وزه بال��کان ب��ه مقابله با ســــر

ارزش های س��نتی عامه م��ردم و تمامیت 
ارضی آن ها برآمده است.

وبگاه آمریکایی»دیلی س��یگنال« در گزارشی به قلم » مایک 
گونزالس« پیرامون س��وء استفاده »جورج س��وروس« سرمایه دار 
مشهور آمریکایی از اموالش در عالم سیاست در کشورهای کوچک 
حوزه بالکان چون مقدونیه و آلبانی البته با دستور روسای جمهوری 
آمریکا نوشت: مقدونیه، کشور کوچک حوزه بالکان به سمبل نبرد 
ببن احزاب محافظه کاری که از ارزش های سنتی و تمامیت ارضی 
کشور حمایت می کنند و آن هایی که با حمایت میلیاردر لیبرال و 
دس��تور کار بلند پروازانه او که در آن که گرایش های جنسی،مواد 

مخدر و نیز ترنس ناسیونالیسم مشاهده می شوند، مبدل شده اند. 
این وبگاه با اش��اره به نقش »جسی بیلی« سفیر وقت آمریکا 
در دولت »باراک اوباما« رئیس جمهور این کشور در به هم ریختن 
اوضاع مقدونیه و اتهام های نابجای او علیه حزب محافظه کار »وی 

ام آر او« که اینک تحت موش��کافی دقیق کنگره قرار گرفته است، 
نوشت: جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنا در 17 ژانویه از 
بیلی خواس��تند تا درباره گزارش ها مبنی بر این اینکه س��فارت او 
موسسه »جامعه باز« جورج سوروس را به عنوان مجری اصلی آژانس 
آمریکا در اجرای پروژه بین المللی توسعه در مقدونیه انتخاب کرده 
بود، توضیح دهد. در ادامه این گزارش به عدم پاس��خ صریح جس 
بیلی به نامه جمهوری خواهان و پاسخ های پرابهام وزارت خارجه در 
این زمینه و انجام تحقیقات دیگر از سوی دفتر حساب دهی دولت 
آمریکا و حسابرس��ی از وزارت خارجه و آژانس توسعه بین الملل در 

مورد مقدوینه و بنیاد سوروس اشاره شده است.
نویسنده در بخش دیگر این مطلب با اشاره به امتناع »جورج 
ایوانف« رئیس جمهور مقدوینه در حکم دادن به حزب سوس��یال 
دموکرات این کش��ور در ش��کل دادن دولت به دلیل اینکه رهبر 
این حزب خواسته بود آلبانیایی زبان رسمی در سرتاسر مقدوینه 
ش��ود، به فعالیت س��وروس در آلبانی پرداخته و نوش��ت: اینک 
آلبانی کش��ور دیگری اس��ت که فعاالن س��وروس و موسسه اش 
تحت موش��کافی کنگ��ره پیرامون دلیل حمای��ت از دولت »ادی 
راما« نخس��ت وزیر این کشور قرار گرفته اند که البته در این بین 
نام »دونالد لو« سفیر وقت آمریکا در این کشور که حامی احزاب 

تحت پشتیبانی سوروس بود نیز مشاهده می شود. 

 هشدار 130 مقام ديپلمات
به دونالد ترامپ 

بیش از 130 تن از مقامات و کارشناس��ان 
سیاس��ت خارجی امریکا در نامه ای فرمان چـــــالش

جنجالی حکومتی رئیس جمهور این کشور 
را محکوم کرده اند.

یک گروه دوحزبی، متشکل از 134 مقام و کارشناس سیاست 
خارجی امریکا، ازجمله برخی از وزیران، روز ش��نبه )21 اس��فند 
1395( در نامه ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، دستور 
جنجال برانگیز ثانوی وی را مبنی بر منع صدور روادید جدید برای 

اتباع شش کشور عمدتاً مسلمان نشین، محکوم کردند.
ترامپ روز دوش��نبه )16 اس��فند 1395( در فرمان اجرایی 
ثانوی خود، صدور روادید جدید برای اتباع ایران، س��وریه، یمن، 

لیبی، سومالی و سودان را به مدت نود روز ممنوع کرد.
بیش از 130 کارش��ناس سیاس��ت خارج��ی در نامۀ خود به 
ترامپ نوشتند این دستور »روابط ما را با هم پیمانان و شرکایی که 
در زمینۀ همکاری های ضد تروریس��تی و تبادل اطالعات به شدت 
بر آن ها تکیه داریم، به خطر می اندازد.« جف ِسش��ن، دادس��تان 

کل، رکس دابلیو تیلرسون، وزیر امور خارجه، جیمز ماتیس، وزیر 
دف��اع، جان کلی، وزی��ر امنیت داخلی و مایکل دمپس��ی، رئیس 
موقت اطالعات ملی امریکا ازجمله امضاکنندگان این نامه به شمار 
می آین��د. امضاکنندگان و مقامات امری��کا تأکید کرده اند پذیرش 
پناه جویان و مس��افران مس��لمان در رفع برخی اتهام ها و شایعات 

مبنی بر ستیزه جویی امریکا علیه اسالم مؤثر خواهد بود. 
رئیس جمهور امری��کا در فرمان اول که در ابتدای ریاس��ت  
جمهوری اش امضا کرد و با مخالفت و اعتراضات گسترده مواجه 
ش��د، عراق را نیز در فهرست کشورهای محروم از روادید امریکا، 

قرار داده بود.
فرم��ان اول ترام��پ با تائید یکی از قضات ف��درال امریکا به 
حال تعلیق درآمد و درخواست استیناف دولت امریکا با شکست 
مواج��ه ش��د. این در حالی اس��ت که فرمان اخی��ر ترامپ نیز با 
دادخواس��ت و اقدام قضایی اخیر ایاالت مختلف امریکا به چالش 
کش��یده شده اس��ت و اگر با موفقیت همراه ش��ود، برای بار دوم 

فرمان اجرایی ترامپ تعلیق خواهد شد.
پری��ت باهارا، دادس��تان بخش جنوبی نیوی��ورک پس از رد 
درخواست جف سش��نز برای کناره گیری، از مقامش اخراج شد. 
وزارت دادگستری آمریکا »پریت باهارا«، را که در سال 2009 و 

در دوره ریاست  جمهوری اوباما منصوب شده بود، برکنار کرد.


