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آغاز اجرای پروژه برقی سازی خط آهن 
گرمسار - اینچه برون

وزير راه و شهرسازي از آغاز و اجراي طرح برقي كردن 
راه آهن اينچه برون - گرمسار در تيرماه 97 خبر داد.

عباس آخوندي افزود: قرارداد اين پروژه به ارزش 
يك ميليارد و 200 ميليون يورو امضا شده و از تيرماه 
امس��ال ساخت آن آغاز مي شود. اين پروژه كه قرارداد 
فاينانس 1ميليارد و 200 ميليون يورويي آن بين بانك 
صنعت و معدن و ونش اكونوم بانك روس��يه در تاريخ 
26 ارديبهشت ماه سال جاری منعقد شد، برای منطقه، 
استان گلستان و پيوند كريدور شمال - جنوب و شرق 

- غرب بسيار مهم و حائز اهميت است. 
گفتن��ي اس��ت، منطق��ه م��رزي اينچه ب��رون در 
ش��مال شهرستان گنبدكاووس و در جوار مرز ايران و 
تركمنستان ، محل پيوند راه آهن بين المللي قزاقستان 
- تركمنستان - ايران است كه با راه اندازي آن در سال 
93 و با حضور روس��اي جمهوري سه كشور، خط آهن 

منطقه تا چين امتداد پيدا كرد.

اهدای هدیه ایده برتر در استان خوزستان
هاشم س��وادعی احد يکی از جوايز ايده های برتر 

بانك ايران زمين را به خود اختصاص داد.
با هدف تشويق و ترغيب مشتريان جهت مشاركت 
در تدوين برنام��ه بازاريابی و تبليغاتی برای محصوالت 
و خدمات بانك به ايده ه��ای برتر در بانك ايران زمين 
جوايز اهدا می ش��ود. در همين راستا منصور كريميان 
مدير شعب استان های خوزستان و لرستان با حضور در 
شعبه بنی هاش��م خوزستان هديه ايده برتر را به هاشم 

سوادعی اهدا كرد.

 حمایت از کاالی ایرانی
باید در راس امور قرار گیرد

رئيس اداره امور ش��عب بانك مهر اقتصاد اس��تان 
آذربايجان شرقی با نماينده ولی فقيه در استان و امام 

جمعه تبريز ديدار و گفت وگو كرد.
حجت االسالم س��يدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه 
تبريز در اين ديدار ضمن برش��مردن فيوضات معنوی و 
ب��ركات ماه مبارک رمضان، اظهار كرد: مس��ئله اقتصاد، 
معيش��ت مردم و حمايت از كاالی ايرانی درحال حاضر 
دغدغه اصلی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و مسئله 
روز كشور است لذا بنگاه های اقتصادی به ويژه بانك ها بايد 

در اين زمينه نقش خود را به نحو مطلوبی ايفا نمايند.

حمایت ویژه بانک ملی ایران از خوداشتغالی 
و مشاغل خانگی در سال جاری

بانك ملی ايران در راستای حمايت از بازار اشتغال 
در فروردين و ارديبهش��ت ماه امس��ال، تعداد سه هزار 
و 956 فقره تس��هيالت قرض الحس��نه خوداش��تغالی 
و مش��اغل خانگی با معرفی وزارت تع��اون، كار و رفاه 

اجتماعی و سازمان های حمايتی پرداخت كرده است.
در م��دت مذك��ور تعداد ي��ك ه��زار و 838 فقره 
تسهيالت خوداشتغالی كميته امداد امام خمينی)ره( به 
ارزش 312 ميليارد و 323 ميليون ريال و بالغ بر 445 
فقره تسهيالت خوداشتغالی سازمان بهزيستی به ارزش 
72 ميليارد و 425 ميليون ريال توسط بانك ملی ايران 

پرداخت شده است.
همچنين اين بانك در راس��تای حمايت از مشاغل 
خانگ��ی نيز تعداد 142 فقره تس��هيالت ب��ه ارزش نه 
ميليارد و 196 ميليون ريال به مددجويان كميته امداد 
ام��ام خمينی)ره( و 75 فقره تس��هيالت به ارزش پنج 
ميليارد و 945 ميليون ريال به س��ازمان بهزيستی در 

اين بخش پرداخت كرده است.

 تقسیم ۴۰۰ ریال سود
به ازای هر سهم مخابرات ایران

مجم��ع عمومی عادی س��اليانه ش��ركت مخابرات 
ايران )س��هامی عام( با حض��ور 98/43 درصد صاحبان 
سهام در محل سالن همايش هاي پژوهشگاه نيرو برگزار 
گردي��د. در اين جلس��ه كه به رياس��ت مهدی صفری 
برگ��زار گرديد، رضا فاضل و همايون رمضانی به عنوان 
ناظران و س��يدرضا توكلی صبور به عنوان دبير مجمع 
حضور داش��تند. پس از استماع گزارش فعاليت هيئت 
مديره به مجمع توس��ط سيدمجيد صدری، مديرعامل 
شركت مخابرات ايران و قرائت گزارش حسابرس توسط 
نماينده س��ازمان حسابرسی در اين جلسه صورت های 
مالی ش��ركت برای س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 
1396 م��ورد تصويب ق��رار گرفت. همچنين از س��ود 
476 ريالی هر س��هم، 400 ريال تقسيم شد و روزنامه 
اطالعات ب��ه عنوان روزنامه كثيراالنتش��ار ش��ركت و 
سازمان حسابرسی به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس 

شركت برای سال مالی 97 انتخاب شدند. 
براساس تصميمات مجمع عمومی فوق العاده راس 
س��اعت 11، اعضای هيئت مديره جديد به  ش��رح زير 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند: ش��ركت گسترش 
الکترونيك مبين، دولت جمهوري اس��المي، توس��عه 
اعتماد مبين، شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان 

هرمزگان، شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد مبين.
مدير عامل ش��ركت مخابرات ايران ب�����ا تأكيد 
بر اس��تفاده از فناوری های لبه در تمام ابعاد سازمانی 
و عمليات��ی گفت: هم افزايی و اس��تفاده مش��ترک از 
منابع به منظ��ور خودكفايی در صنع��ت مخابرات، از 

اولويت های اصلی فعاليت مجموعه مخابرات است. 
ص��دری با تأكيد بر اس��تفاده از فناوری های لبه در 
تمام ابعاد سازمانی و عملياتی گفت: هم افزايی و استفاده 
مشترک از منابع به منظور خودكفايی در صنعت مخابرات، 

از اولويت های اصلی فعاليت مجموعه مخابرات است.
وی اف��زود: ب��ه منظور تحق��ق اهداف ياد ش��ده، 
ارتباط با س��نديکا، اتحاديه، ش��ركت های دانش بنيان 
و توليدكننده ه��ای داخلی مدنظر اس��ت. مدير عامل 
ش��ركت با ارائه گزارش��ی از عملکرد سال 96 شركت 
مخابرات ايران گفت: با گام گذاش��تن در جهت تحقق 
اقتص��اد مقاومتی و حمايت از تولي��د داخلی به دنبال 
س��ودآوری برای تمام ذينفعان هس��تيم. وی با نگاهی 
به دس��تاوردهای تجاری شركت در سال 1396 گفت: 
توس��عه بازار، توس��عه س��رويس های باندل، تحول در 
ش��بکه و فناوری اطالعات و افزايش بهره وری در مدل 
عملياتی از مهم ترين اولويت های تجاری شركت است.

آش��وب های اخبار ب��ا  همزم��ان  باج�ه خيابانی سال قبل، سودجويان پش�ت 
فرص��ت را مناس��ب ديدند ت��ا از فضای متش��نج 
سوءاس��تفاده ك��رده و با روش ه��ای مختلف نظير 
احتکار و خروج ثروت از كشور، بازار را تحت تاثير 
قرار داده و قيمت ها را به خصوص در طال و س��که 

و ارز به طور غيرطبيعی باال ببرند.
گرچه لبه ديگر قيچ��ی افزايش قيمت را بايد 
در ضع��ف مديريت و ناتوان��ی تيم اقتصادی دولت 
جستجو كرد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نجومی 
ش��دن قيمت ها بود بطوريکه ظرف مدت كوتاهی 
قيم��ت دالر به حدود 2 برابر افزايش يافت. س��اير 

بازارها نيز به همين شيوه شاهد گرانی بودند.
در اي��ن برهه زمانی، دول��ت تصميماتی برای 
كنت��رل بازار گرفت كه از تعيين قيمت دس��توری 
برای دالر تا پيش فروش و حراج س��که را ش��امل 
می ش��د. حال پس از گذش��ت چندم��اه از آن روز 
امکان بررس��ی موفقيت و حواشی آن ممکن شده 
است. به همين منظور به بررسی تاثير اجرای طرح 

پيش فروش سکه بر بازار می پردازيم.

سکه چقدر بود؟
18 بهمن ماه سال گذشته پيش فروش سکه به 
طور رسمی آغاز شد. در آن روز قيمت هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی در بازار 1 ميليون و 531 هزار بود 

كه به گفته مقامات بانك مركزی، 250 هزار تومان 
آن حباب بود. در واقع قيمت واقعی سکه طبق اين 

شرايط 1250 هزار تومان در نظر گرفته می شد.
وج��ود حباب در قيمت و همچنين جلوگيری 
از افزايش قيمت ها، دو عاملی بود كه بانك مركزی 
ط��رح پيش ف��روش را اجرا ك��رد. در اين طرح هر 
ش��خص باالی 18 سال می توانس��ت با واريز مبلغ 
پيش پرداخت در سررسيدهای اعالم شده 3 تا 12 

ماهه سکه خود را تحويل بگيرد.
اما آنچه مشخص اس��ت اجرای اين طرح هم 
همانگونه كه پيش از اين كارشناسان هشدار داده 
بودند، نتوانس��ت مانع افزايش قيمت و حباب شود 
بطوريکه قيمت سکه در روزهای اخير به بيش از 2 

ميليون و 500 هزار تومان نيز رسيده است.

کمک بالعوض به سرمایه داران
طبق آخرين آمار اعالم شده توسط مسئوالن، 

درپيش فروش، 7 ميليون و 600 هزار قطعه س��که 
تم��ام به��ار آزادی به فروش رس��يد ك��ه علی رغم 
برخ��ی اظهارات كه اس��تقبال از اين طرح را خوب 
نمی دانستند نشان از استقبال بااليی دارد البته نه 
برای مردم عادی كه برای ثروتمندان. كافی بود در 
آن ايام سری به ش��عب منتخب پيش فروش سکه 
زده باش��يد تا صف افرادی كه هركدام قصد خريد 

چندين سکه را داشتند مشاهده كنيد.
دليل ديگر اين مس��ئله را می توان از س��خنان 
س��ه روز قبل رئيس سازمان بازرسی كل كشور پيدا 
ك��رد چراكه به گفته وی، هر ك��دام از خريداران در 
مدت كوتاه سود نجومی بردند. قاضی ناصر سراج در 
اين باره گفت: هفت ميليون و شش��صد هزار ثبت نام 
سکه داشتيم كه هر سکه ای يك  ميليون سود دارد.

در واقع با فروش حدود 7.6 ميليون سکه توسط 
نظام بانکی عمال 7.6 هزار ميليارد تومان سود بادآورده 
نصيب كسانی شده كه وارد اين بازار شده اند كه نکته 
تامل برانگيز اين ماجرا نيز آنجاست كه بخش عمده 
اين س��ود خارق العاده تنها نصيب عده خاصی شده 
است. به عنوان نمونه، 5 درصد اين ميزان از سکه های 
فروخته ش��ده متعلق به 50 نفر است. به بيان ديگر 
اين افرادی روی هم 380 هزار عدد س��که خريداری 
كرده اند و هركدامشان نيز در اين مدت كوتاه حداقل 

7.5 ميليارد تومان سود كسب كرده اند.

عدالت اقتصادی فراموش شد
براس��اس اطالعات موج��ود، حجم زي��ادی از 
سکه های پيش فروش شده كه حاال هركدام سود يك 
ميليون تومانی برای خريدارانشان به همراه داشته اند 

را تعداد معدودی از افراد خريداری كرده اند.
ب��ه بي��ان ديگر اكثري��ت مردم ن��ه تنها هيچ 
به��ره ای از اي��ن طرح كه عالوه ب��ر كاهش ذخاير 
بان��ك  مركزی، س��ود نجومی را هم ب��رای عده ای 
ثروتمند و سرمايه دار به همراه داشت نبردند بلکه 
باي��د افزايش قيم��ت را نيز تحم��ل كنند چنانکه 
قيمت هر قطعه سکه هم اكنون در بازار در حوالی 

2.5 ميليون تومان قرار گرفته است.
 در اين فضا كسانی كه از رانت ثروت برخوردار 
بودند، بيشتر بهره مند شدند. مصداقش هم همين 
50 نفری هس��تند كه بدون هيچ دردس��ری 380 
ميليارد تومان س��ود به جيب زدن��د. اين در حالی 
اس��ت كه می توان ب��ا وضع دقي��ق ماليات، بخش 
زيادی از اين درآمد بادآورده را پس گرفت و مانع از 
هجوم سيل نقدينگی به بازار های سفته بازی شد.

به بي��ان ديگر می توان گفت س��ود اجرای طرح 
پيش ف��روش س��که تنه��ا در جيب ع��ده خاصی از 
سرمايه داران رفت و ضرر آن نصيب مردم شد. كه بدان 
معناست دولت هيچ طرح و نقشه ای برای توزيع عادالنه 
ثروت و منافع ندارد و عمال هرچه افراد س��ودجوتر و 

رانت جوتر باشند، بيشتر نفع می برند.  مشرق 

متن آگهى در پرونده كالسه 961120 متهمين عباس منصورى به اتهام توهين 
اتهام معاونت در توهين و تهديد موضوع  و تهديد و فرهاد جدايى اصل به 
شكايت محسن جزنى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان 
بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 174 ق. آ. د  دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس 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 آمد.
 39045/م الف             داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

 دادنامه پرونده كالسه 9609982151800678 شعبه 1079 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1079 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
شاكى: آقاى فرهاد ميرابوطالبى فرزند صفدر متهم: آقاى سيد اميرحسين غالمعلى 
زاده فرزند سيد حيدر اتهام: صدور چك بالمحل به تاريخ فوق پرونده كالسه 
960858/1079 در وقت مقرر در شعبه 1079 دادگاه كيفرى دو تهران به تصدى 
اينجانب دادرس شعبه تحت نظر قرار دارد و دادگاه با توجه به مجموع محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايد: راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى سيد اميرحسين 
غالمعلى زاده فرزند سيدحيدر، داير بر صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 
9164956133034 مورخ 1396/4/15 و از حساب جارى 5858655662 به مبلغ 
چهارصد و پانزده ميليون ريال (415/000/000 ريال) عهده بانك ملت شعبه مينا 
كرج، با توجه به شكايت شاكى خصوصى آقاى فرهاد ميرابوطالبى فرزند صفدر، 
مدارك و مستندات تقديمى از كپى چك و گواهى نامه عدم پرداخت صادره از 
سوى بانك محال اليه، اظهارات شاكى و اينكه چك استنادى به روز صادر و از 
سوى دارنده به بانك ارائه و در تاريخ ارائه فاقد موجودى بوده و گواهى نامه عدم 
پرداخت نيز در موعد قانونى صادر شده است.  با توجه به مبلغ چك و با مداقه 
در ساير اوراق و مندرجات پرونده نيز قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست 
دادسراى عمومى و انقالب ناحيه چهار تهران (رسالت) بزهكارى وى محرز دانسته 
و به استناد مقررات ماده 3 و 22 و بند ج ماده 7 قانون صدور چك مصوب 82 وى 
را به تحمل دو سال حبس تعزيرى و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو 
سال محكوم مى كند.  اين راى غيابى است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 

مراجع محترم تجديدنظر استان تهران است.
 39052/م الف            دادرس شعبه 1079 دادگاه كيفرى دو تهران – پورقاسمى

 دادنامه پرونده كالسه 9609982151800682 شعبه 1079 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1079 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
مهدى كشاورز  آقاى  متهم:   فرزند محمود  آقاى سعيد حيات بخش  شاكى: 
فرزند محمود اتهام: صدور چك بالمحل راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى 
مهدى كشاورز فرزند محمود داير بر صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 
978982 به مبلغ 400/000/000 ريال عهده بانك پاسارگاد با التفات به جامع 
فتوكپى  و  آقاى سعيد حيات بخش  دارنده چك  پرونده و شكايت  محتويات 
كيفرخواست  و  عليه  محال  بانك  از  پرداخت  عدم  گواهينامه  چك،  مصدق 
عليرغم  متهم  اينكه  و  تهران  ناحيه 4  انقالب  و  دادسراى عمومى  از  صادره 
وصف ابالغ قانونى به آدرس بانكى در دادگاه حاضر نشده است و دفاعى 
ننموده و اليحه اى تقديم نكرده و با توجه به ساير امارات و قرائن موجود 
در پرونده بزه انتسابى به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع 
با مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چك حكم به محكوميت نامبرده به تحمل 
به مدت دو سال  از داشتن دسته چك  يك سال حبس تعزيرى و ممنوعيت 
محكوم مى كند.  راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه است و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل 

اعتراض در مراجع محترم تجديدنظر استان تهران است.
عنوان  به  مجتمع  معاون  الف               39053/م   
باالخانى  – تهران   2 كيفرى   1079 شعبه  دادرس 

كيفرى  دادگاه   1107 شعبه   9609982149701109 كالسه  پرونده  دادنامه 
آقاى  متهم:  شماره  نهايى  تصميم  تهران  مدرس  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 
پروانه رسمى جلسه  بدون  رانندگى  اتهام:  الدين   باب  فرزند  نورزايى  جواد 
امضاكننده  تصدى  به  مقرر  وقت  در  تهران  دو  كيفرى  دادگاه   1107 شعبه 
زير تشكيل است پرونده كالسه 970015/1107 تحت نظر است با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد: راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى جواد نورزايى فرزند باب الدين 
ساكن تهران، فاقد سابقه محكوميت كيفرى، تحت عنوان رانندگى با وسيله نقليه 
موتورى با وصف نداشتن گواهى نامه اتومبيل، از توجه به گزارش ضابطين 
و  دادرسى  به  جلب  قرار  و  مجرمانه  مادى  عمل  انجام  بر  مبنى  دادگسترى 
عدم  (رسالت)،  تهران  چهار  ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  كيفرخواست 
حضور و دفاع موثر با منافى، بزهكارى وى به نظر محرز است از اين رو 
به استناد مقررات ماده 723 و ماده 19 و با رعايت تبصره 2 ماده 19 قانون 
مجازات اسالمى مصوب  1375 و رعايت بندهاى 12 و 13 و 22 قانون نحوه 
وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 
1393و اصالحات آن، و نيز رعايت قانون بودجه سال 1396 مشاراليه را به 
پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد.

 اين راى غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

هاى محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
دادگاه   1107 شعبه  دادرس  الف             39050/م   
باالخانى  – قضايى  معاونت  و  تهران  دو  كيفرى 

 دادنامه پرونده كالسه 9109982150401980 شعبه 1079 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1079 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
شاكى: آقاى محمدرضا كنعانى فرزند ابراهيم متهم:  آقاى حسين آرم  اتهام: 
ايراد صدمه بدنى غيرعمدى راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى حسن آرم فرزند 
غالم به شماره ملى 1502317419 و شماره شناسنامه 2 نيز سريال شناسنامه 
818960 – 9 صادره از اهر به آدرس تهرانپارس، خ رشيد، خ 154 غربى پ 
محمدرضا   آقاى  به  نسبت  بدنى  غيرعمدى  ايراد صدمات  بر  دائر  واحد 2   2
زمينى  موتورى  نقليه  وسيله  با  رانندگى  امر  در  احتياطى  بى  اثر  در  كنعانى 
به شرح صورتجلسه صحنه حادثه، از عنايت به شكايت مصدوم و گزارش 
مرجع انتظامى، گواهى هاى پزشكى قانونى، قرار مجرميت و كيفرخواست و 
ساير اوراق آن نيز قرائن عديده ديگر مستنبط از پرونده بزهكارى وى به نظر 
محرز است از اين رو به استناد مقررات مواد 715 مصوب 75 و نيز 448 به 
بعد مصوب 92 همگى از قانون مجازات اسالمى نيز 406 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مصوب 92 وى را به لحاظ وضعيت عمومى قضيه به تحمل ده ماه حبس 
تعزيرى و پرداخت ديات ذيل در حق مصدوم آقاى محمدرضا كنعانى صادر 
و اعالم مى كند: پنج درصد از ديه كامل به جهت شكستگى استخوان ناوى يا 
اسكافوئيد مچ دست چپ هر يك نيم درصد از ديه كامل از جهت ارش دو فقره 
حارصه در ناحيه شكم يعنى در مجموع يك درصد، نيم درصد از ديه كامل 
جهت حارصه زانوى چپ، يك و نيم هزارم ديه به جهت.  اين راى غيابى و قابل 

واخواهى است و پس از آن قابل تجديدنظر خواهى مى باشد.
 39051/م الف              معاون مجتمع به عنوان دادرس شعبه 1079 كيفرى 2 – باالخانى 

 متن آگهى بدين وسيله به متهم آقاى عليرضا بهمن كه فعال" مجهول المكان 
مى باشد، ابالغ مى گردد كه براى دفاع از خود به اتهام رانندگى بدون پروانه 
در پرونده شماره 970296 ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهى در شعبه 
هفتم داديارى دادسراى ناحيه 7 تهران حاضر شود.  اين آگهى به استناد ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى فقط يك نوبت منتشر مى شود در صورت 
عدم حضور متهم در مهلت قانونى، تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.  متهم مى 

تواند يك نفر وكيل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.
 39046/م الف               داديار شعبه هفتم دادسراى ناحيه 7 تهران – سارا ملك محمدى

 متن آگهى در پرونده كالسه 960982 متهم محمدرضا وچين فرزند ذبيح اله 
به اتهام كالهبردارى از طريق ارائه چك مسروقه موضوع شكايت مهدى فتحى 
نژاد تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده 174 ق. آ.  د  دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس 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 آمد. 
 39047/م الف             داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

 متن آگهى بدين وسيله به متهم آقاى زراره هنرچيان مسيحى كه فعال" مجهول 
المكان مى باشد، ابالغ مى گردد كه براى دفاع از خود به اتهام تهديد در پرونده 
شماره 960820 ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهى در شعبه هفتم داديارى 
دادسراى ناحيه 7 تهران حاضر شود.  اين آگهى به استناد ماده 174 قانون 
آيين دادرسى كيفرى فقط يك نوبت منتشر مى شود در صورت عدم حضور 
متهم در مهلت قانونى، تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.  متهم مى تواند يك نفر 

وكيل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.
 39048/م الف               داديار شعبه هفتم دادسراى ناحيه 7 تهران – سارا ملك محمدى

 دادنامه پرونده كالسه 9309980290401381 شعبه 1154 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى بعثت تهران (1154 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شاكى: 
آقاى مهران رشيديان فرزند رستم آقا متهم: آقاى امير رضايى نژاد ماكلوانى 
فرزند بابا اتهام ها: 1- كالهبردارى 2- فروش مال غير دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راى 

مى نمايد.
 راى دادگاه اتهام آقاى امير رضايى نژاد ماكلوانى فرزند بابا فاقد مشخصات 
(كالهبردارى)  غير  مال  فروش  بر  دائر  المكان)  (مجهول  پرونده  در  بيشتر 
دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده، شكايت شاكى، گزارش 
مرجع انتظامى، اسناد و مدارك ارائه شده از سوى شاكى، راى شعبه 147 
از خود  دفاع  و  دادگاه  جلسه  در  متهم   عدم حضور  تهران،  حقوقى  دادگاه 
عليرغم احضار از طريق نشر آگهى و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده 
از قانون راجع به  نامبرده را محرز دانسته و به استناد ماده يك  بزهكارى 
مجازات انتقال مال غير ناظر به ماده يك از قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشاء و اختالس و كالهبردارى حكم بر محكوميت مشاراليه عالوه بر رد 
اصل مال به شاكى آقاى مهران رشيديان فرزند رستم آقا به مبلغ سى ميليون 
و چهارصد هزار تومان به تحمل هفت سال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى 
نقدى معادل مالى كه اخذ كرده است در حق صندوق دولت صادر و اعالم 

مى نمايد.
واخواهى  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف  و  بوده  غيابى  راى صادره   
در همين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 39049/م الف            رئيس شعبه 1154 دادگاه كيفرى 2 تهران – شاهمرادى

طبق آمار، ۷.۶ میلیون سکه در 
طرح پیش فروش فروخته شد که 
با در نظر گرفتن سود ۱ میلیونی 

هر قطعه برای خریداران که عمدتا 
ثروتمندان بودند، این افراد در 
مدت کوتاهی بیش از ۷.۶ هزار 

میلیارد تومان سود کردند

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

مشعل های روشن فاز 11 پارس جنوبی 

معاون مديرعامل شركت ملی نفت در امور  مهندسی و توسعه با تاكيد بر اينکه با خروج مش�ع����ل
ترامپ از برجام كار در فاز 11 پارس جنوبی متوقف نش��ده اس��ت، 

توضيحاتی را در مورد آخرين پروژه های نفتی كشور ارائه كرد.
غالمرضا منوچهری در نشس��تی با اش��اره به طرح توسعه 
ف��از 11 پارس جنوبی، گفت: در برخی از اخبار گفته می ش��ود 
كه اين پروژه متوقف ش��ده اس��ت اما بايد گفت پروژه فاز 11 
پارس جنوب��ی بعد از خروج ترام��پ از برجام و احتمال خروج 
توتال جلو رفته و كارهای طراحی و مناقصه انجام ش��ده است. 

حتی نتايج مناقصات مشخص شده و آماده ابالغ است.
وی ب��ا تاكيد بر اينکه در انجام پروژه فاز 11 پارس جنوبی 
زمان از دس��ت نرفته است، تصريح كرد: در قرارداد توسعه اين 
فاز خروج توتال پيش بينی شده بود و بر همين اساس سی ان 
پی سی چين جايگزين توتال خواهد شد. چنانچه اين شركت 
چينی هم در فاز 11 نماند، شركت پتروپارس عمليات توسعه 

فاز 11 را انجام خواهد داد.
معاون مديرعامل ش��ركت ملی نفت در امور مهندس��ی و 
توس��عه در مورد اينکه گفته می شود چرا از همان ابتدا توسعه 
فاز 11 به عهده پتروپارس گذاش��ته نشد توضيح داد: زيرا در 
آن زم��ان و حتی همين حاال هم نگ��ران تامين مالی پروژه و 

همچني��ن اجرای فاز دوم توس��عه فاز 11 كه همان ايس��تگاه 
تقويت فشار است، هس��تيم. البته فاز دوم اين طرح در سه يا 
چهار س��ال آينده اجرا خواهد شد و نمی توان پيش بينی كرد 

شرايط در آن زمان به چه صورت است.
منوچهری با تاكيد بر اينکه دراجرای طرح توسعه فاز 11 
زمان و س��رمايه از دست نرفته است، گفت: هر شركت ديگری 
ه��م به غير از توتال اين ط��رح را انجام می داد به همين زمان 

برای انجام مطالعه و مناقصه نياز داشت.
وی در پاسخ به اين سوال اينکه هزينه 90 ميليون دالری 
كه توتال در فاز 11 انجام داده است را چه كسی بايد پرداخت 
كند، اظهار كرد: اگر اپراتور شركت چينی سی ان پی سی آر باشد 
از طريق اين شركت هزينه های توتال پرداخت خواهد شد. اين 

شركت چينی از نظر توان مالی از توتال هم قوی تر است.
معاون مديرعامل ش��ركت ملی نفت در امور مهندس��ی و 
توس��عه در ادامه در مورد توس��عه فاز 11 پارس جنوبی توضيح 
داد: توس��عه اين فاز برعهده كنسرس��يومی به رهبری سازمان 
گسترش و متشکل از ش��ركت های مپنا، تاسيسات دريايی و... 
است. طرح توس��عه بخش دريايی اين فاز جلوتر است و اولين 
خ��ط فاز 14 در م��دار توليد قرار گرفته و يکی از س��کوها نيز 
راه اندازی ش��ده اس��ت. در حال حاضر از اين فاز 500 ميليون 
فوت مکعب برداشت می شود كه به اين ميزان تا سه ماه آينده 
500 ميليون فوت مکعب ديگر اضافه خواهد شد و به طور كلی 

برداشت از فاز 14 به يك ميليارد فوت مکعب خواهد رسيد.
وی با بيان اينکه پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبی سال آينده 

تکميل می شود، گفت: سکوهای فاز دوم فاز 14 پارس جنوبی در 
يارد بوش��هر در حال تکميل است و تا پايان سال به مدار توليد 
خواهد رس��يد. به عبارت ديگر تا پايان امسال يك ميليارد فوت 
مکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می شود تا يك ميليارد بعدی 

بعد از تکميل پااليشگاه و در سال آينده برداشت خواهد شد.
منوچهری با بيان اينکه فاز 13 رو به اتمام اس��ت، ادامه داد: 
مراحل مختلف راه اندازی فازهای 22 و 24 نيز در حال انجام است 
و تا پاييز پااليشگاه های فازهای 22 و 24 و 13 به مدار توليد خواهد 

آمد و اين دو پروژه كال تا پايان سال به مدار توليد می آيند.
مع��اون مديرعامل ش��ركت ملی نفت در امور مهندس��ی و 
توسعه با بيان اينکه ظرفيت توليد در پارس جنوبی 570 ميليون 
مترمکعب در روز اس��ت، گفت: با 2.5 فازی كه تا پايان سال در 
پارس جنوبی تکميل می ش��ود به ظرفيت گاز كشور حدود 120 
ميليون مترمکعب اضافه می شود و ظرفيت توليد گاز پارس جنوبی 

تا پايان سال به حدود 690 ميليون مترمکعب می رسد.
وی ادامه داد: ظرفيت كاندنسيت 20 فاز در پارس جنوبی 
65 هزار بش��که در روز اس��ت. معاون مديرعامل شركت ملی 
نفت در امور مهندس��ی و توسعه توليد گاز كل كشور را 900 

ميليون مترمکعب اعالم كرد.
منوچهری در ادامه با اشاره به ظرفيت توليد گاز در كشور، 
گف��ت: در حال حاض��ر ظرفيت توليد گاز به نقطه ای رس��يده 
است كه نه تنها نياز داخل را برطرف می كند و نياز به واردات 
نداريم، بلک��ه می توانيم گاز را صادر كنيم. از س��وی ديگر در 
زمينه ی كاندنيست هم در شرايط خوبی قرار داريم و در حال 

حاضر نه تنها نياز به واردات گازوئيل نيست، بلکه صادركننده 
گازوئيل هم ش��ده ايم. همچنين ديگر نيازی به واردات بنزين 

نيست و در آينده نزديك می توانيم بنزين را صادر كنيم. 
به گفته معاون مديرعامل شركت ملی نفت در امور مهندسی 
و توس��عه بيش از 200 هزار بشکه ميعانات گازی به پااليشگاه 

ستاره خليج فارس منتقل و تبديل به بنزين می شود.
منوچه��ری با بيان اينکه صادرات گاز ش��امل تحريم های 
نفتی نمی ش��ود، تصريح ك��رد: زيرا صادرات ب��ه صورت خط 
لوله اس��ت و ال ان جی نيس��ت و فرآيند آن به روابط دو كشور 
بستگی دارد. وی در مورد  آخرين اخبار مذاكره با شركت های 
خارجی برای توس��عه ميادين، ادام��ه داد: مذاكرات با گازپروم 
برای ميدان آذر و چنگوله ادامه دارد. مذاكرات ياران نيز پيش 

می رود. قرارداد فرزاد هم به زودی امضاء خواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره به ش��عار حماي��ت از كاالی ايرانی 
كه توس��ط مق��ام معظم رهبری ب��رای س��ال 1397 انتخاب 
ش��د، گفت: وزارت نفت با توجه به اس��تعداد ميادين، ميادين 
مناط��ق نفت خيز جنوب، فالت قاره و نفت مركزی را در قالب 
پروژه هايی تعريف كرد. شرح كار ارائه شد و مطالعه پايه توسط 

دو مشاور مادر صورت گرفت.
منوچهری ادامه داد: مش��اور اويك ب��رای نفت مركزی و 
فالت قاره و پتروپارس ب��رای مناطق نفت خيز جنوب انتخاب 
ش��دند. مراحل مختلف طی ش��د و توانس��تيم به اسناد قابل 
قبولی برس��يم. مناقصه ها نيز آغاز شده است. وی افزود: ارزش 

كلی اين بسته ها بيش از شش ميليارد دالر است.  ایسنا

تبعات تصمیمات غیرکارشناسی؛

برخیچطوریکشبهپولدارمیشوند؟
کمک ۷ هزار و ۶۰۰ میلیاردی بانک مرکزی به ثروتمندان


