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اردوغاننیمهشهریوربهتهرانمیآید
رئیس جمهوری ترکیه قرار است برای شرکت در 
نشست مشترک س��ران ایران، روسیه و ترکیه درباره 

سوریه، ۱۶ شهریور به تهران بیاید.
رج��ب طیب اردوغان برای ش��رکت در نشس��ت 
مشترک س��ران سه کشور ایران، روس��یه و ترکیه به 
تهران بیاید. این خبر را دفتر ریاست جمهوری ترکیه 
منتش��ر کرد.به نوش��ته رویترز، کرملین پیشتر اعالم 
کرده بود که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 

نیز در این نشست در تهران شرکت خواهد کرد.
س��ران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه قرار است 
در نشس��ت مشترک ش��ان در تهران تحوالت س��وریه 
را مورد بررس��ی قرار دهند. این نشس��ت در شرایطی 
برگزار می ش��ود که نشس��تی مش��ابه با حضور سران 
ترکیه، روس��یه، آلمان و فرانسه در اس��تانبول برگزار 
ش��ود. یکی از دس��تور کارهای آن نشست نیز بررسی 

تحوالت سوریه است.  صداوسیما

برگزارینخستینجلسهاستماعشکایت
ایرانازآمریکا
نخستین جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا در 
دیوان بین المللی دادگستری الهه، با محوریت تجدید 
تحریم ه��ا علیه ملت ایران که ه��م نقض برجام و هم 

نقض عهدنامه سال ۱۹۵۵ است،  دیروز برگزار شد.
در این جلس��ه، محس��ن محبی رئیس مرکز امور 
حقوق بین الملل ریاس��ت جمهوری، به عنوان نماینده 
ای��ران، ضمن فرائت دادخواس��ت جمهوری اس��المی 
ای��ران علیه آمریکا، موضوع ش��کایت ایران را اقدامات 
اخیر واش��نگتن در اعمال تحریم ه��ای یکجانبه علیه 

ایران با وجود پایبندی به برجام عنوان کرد.
وی در بخش��ی از سخنانش در دادگاه الهه گفت: 
عملک��رد آمریکا اصول اساس��ی حق��وق بین الملل و 
حاکمی��ت قان��ون در رواب��ط بین المل��ل را به چالش 

می کشد.  میزان 

اخبار

چگونهسیاستنخستآمریکا
بهنفعایرانخواهدشد

المانیتور در گزارش��ی تحت عنوان »چگونه شعار 
"نخس��ت آمری��کا" می تواند باعث تس��ریع طرح خط 
لوله ایران و پاکستان ش��ود« نوشت: ایران از پیروزی 
عمران خان در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان، چنان 
خوش��حال شد که رئیس جمهور حسن روحانی حتی 
پیش از ش��روع به کار رس��می دولت عمران خان به او 

تبریک گفت و از او برای سفر به تهران دعوت کرد.
این گزارش اف��زود: دو علت برای این ش��ادمانی 
ایران وج��ود دارد؛ اول، چش��م انداز ایفای نقش مهم 
اس��الم آباد در کم��ک به تقویت رواب��ط میان تهران و 
ری��اض؛ دوم، مس��ئله آینده خط انتق��ال گاز طبیعی 
میان ایران و پاکس��تان. جمهوری اس��المی مش��تاق 
به ثمر نشس��تن این پروژه اس��ت که می تواند "آینده 
پاکستان را نیز تغییر دهد". مسئله مهم در این زمینه 
مق��دار ذخایر گاز طبیعی ایران و توانایی این کش��ور 
در اس��تخراج آن اس��ت. به نقل از گزارش سال 20۱7 
بریتیش پترولیوم، ای��ران دارای بزرگترین دخایر گاز 

اثبات شده در جهان است.
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت: تولی��د گاز نتیجه 
مستقیم س��رمایه گذاری به ویژه از سوی خارج است. 
میزان س��االنه س��رمایه گذاری های خارجی در ایران 
درخالل س��ال های 200۵ ت��ا 20۱۵ نزدیک به 800 
میلیون دالر بوده اس��ت، ولی در سال 20۱۶ هنگامی 
که این س��رمایه گذاری به 80۵ میلیون دالر رس��ید، 
تولی��د گاز در میدان پارس جنوبی به دو برابر س��ال 
پیش از آن افزای��ش یافت. در ادامه این گزارش آمده 
اس��ت: برخی ناظران معتقدند باتوج��ه به تحریم های 
آمری��کا، این میزان تولید کاهش خواهد یافت، به ویژه 

آن که شرکت توتال از ایران خارج شده است.
ولی عوامل مهمی وجود دارند که شرایط را به نفع 
ایران تغییر خواهند داد. اگرچه آمریکا بخش انرژی و 
ص��ادرات ایران را هدف قرار داده اس��ت، ولی ماهیت 
یک جانب��ه این تحریم ه��ا می تواند اج��رای آن را در 

مقایسه با تحریم های بین المللی تضعیف کند.
المانیت��ور نوش��ت: در واق��ع، باتوجه به سیاس��ت 
"نخس��ت آمری��کا" که ترام��پ در پیش گرفته اس��ت، 
کشورهایی مانند چین و هند دارای انگیزه های سیاسی 
و اقتصادی ب��رای واکنش متقابل علی��ه این تحریم ها 
هستند. نشانه هایی از این تحول تازه قابل مشاهده است 
از جمله: انتقال س��هم ۵0.۱درصدی توتال به ش��رکت 
ملی نفت چین، امضای قرارداد اخیر با شرکت گاز پروم 
 Bروس��یه برای س��رمایه گذاری در میدان گازی فرزاد
و س��رمایه گذاری ۵0 میلیارد دالری وعده داده شده از 

سوی پوتین به جای سرمایه گذاران اروپایی.
در پایان این گزارش آمده است: به نظر می رسد که 
صدور گاز طبیعی ایران به پاکس��تان اگر محقق شود 
می تواند آینده پاکستان را تغییر دهد و مشتری تازه و 

مهمی را برای انرژی ایران تأمین کند.  تسنیم

گزارش 

تقدیرمنصورهادیازدولتمستعفییمن
رئیس دولت مستعفی یمن از همکاری و هماهنگی دولت با آمریکا در مقابل 

آنچه دخالت های ایران در یمن خواند تقدیر کرد.
عبدر به منصور هادی با میتو تولر، سفیر واشنگتن در یمن دیدار و دو طرف 

در رابطه با مسائل و قضایای دوجانبه از جمله ایران گفت وگو کردند.
در ای��ن دیدار منصور ه��ادی از حمایت های آمریکا و همکاری آنها در مبارزه 

با تروریس��م و آنچه دخالت های ایران در منطقه و یم��ن خواند و همچنین مقابله با 
حوثی ها)انصاراهلل یمن( تقدیر کرد.

ادعای دخالت ایران در حالی مطرح می ش��ود که مقامات کش��ورمان همواره تاکید 
می کنند جمهوری اس��المی ای��ران هیچ دخالتی در امور داخلی دیگر کش��ورها ندارد و 
خواستار ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران های عربی از جمله بحران سوریه 

و یمن است.  ایسنا

دوردست
درتدارکاقداماتبیشتربرایحفظبرجامهستیم

س��خنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: طرف های باقیمانده 
در برج��ام هن��وز ه��م روی گزینه های��ی برای حف��ظ این توافق هس��ته ای کار 

می کنند.
مای��ا کوجیانچی��ک تأکید کرد: هنوز اقدامات بیش��تری وجود دارد که ما با 

همکاری شرکایمان در حال تدارک آن ها هستیم.
برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، میان ایران و ۵ کشور دیگر )آمریکا، انگلیس، 

آلمان، فرانسه، چین، روسیه( به اضافه اتحادیه اروپا در ماه تیر سال ۹۴ شمسی )20۱۵ 
میالدی( به امضای همه طرفین رس��ید. آمریکا اردیبهش��ت سال ۹7 به طور یکجانبه از 
برجام خارج شد اما طرف های اروپایی برجام مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شده اند.

اتحادی��ه اروپ��ا چندی پیش بس��ته قوانین مسدودس��از ب��رای حمای��ت از ایران و 
شرکت های اروپایی در قبال تحریم های آمریکا را ارائه کرد. فارس 

دیپلمات 
واکنشمیشلعونبهدرخواستآمریکا
رس��انه های لبنانی از درخواست معاون وزیر دفاع آمریکا از رئیس جمهوری 

لبنان درباره تحریم های ضد ایرانی و چگونگی واکنش وی خبر دادند.
رابرت اس��توری طی روزهای اخیر به لبنان سفر کرده بود تا درباره مسائل 

مختلف با مقامات این کشور گفت وگو کند.
آن ط��ور که االخب��ار گزارش داده، ای��ن مقام آمریکایی در دیدار با میش��ل 

عون رئیس جمهوری لبنان از وی خواس��ته است همانند حیدر العبادی نخست وزیر 
عراق پایبندی کش��ورش به تحریم های ضد ایرانی را اعالم کند، اما میشل عون با چنین 

درخواستی مخالفت کرده است.
به نوش��ته این روزنامه، آن طوری که از س��خنان این مقام آمریکایی مشخص شده، 
این اس��ت که از امکان تاثیرپذیری بدنه تش��کیالت و س��ازمانی حزب اهلل از تحریم های 

آمریکا ناامید شده است.  تسنیم 

درحاشیه 

سفیر اسبق ایران در چین با بیان  اینکه گروهی از مس��ئولین و راهب�����رد
سیاس��تمداران در ایران ماهیت غرب گرایی دارند، 
گفت: موضوع همس��ایگان و توس��عه روابط با آنها 
هیچگاه م��ورد توجه جدی سیاس��تمداران نبوده 

است.
حسین مالئک در خصوص لزوم توجه به دیپلماسی 

متوازن در سیاس��ت خارجی که از جمله موارد مورد تاکید 
رهبری انقالب به مس��ئولین سیاس��ت خارجی کش��ور هم 
هست، اظهارداشت: به نظر من از بدو انقالب اسالمی، ایران 
در ش��رایط مواجهه با بحران قرار داشته و همواره بر اساس 

برطرف کردن آنها سیاست خود را تنظیم کرده است.
وی گفت: نظام سیاس��ی ایران هیچگاه یکپارچه نبوده و 

در درون خود جناح های متفاوت و نظرات مختلفی داشته 
که هریک تالش کرده اند س��ایر بخش ها را با نظرات 
خود همسو کنند. در این مسیر گاهی تالش شده از 

نیروی خارجی نیز به نفع خود استفاده کنند.
وی تصری��ح کرد: این گروه که یک نوع ش��به 
روشنفکرهای جدید هستند فقط زمان و منابع را از 
ایران در طول این س��الها دریغ کرده اند، عملکرد وزارت 
نف��ت و وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت صم��ت در دولت 

فعلی نتیجه عملکرد این شبه ایدئولوژی است.
مالئک گفت: آنه��ا که فکر می کردند ب��ا »برجام« کل 
مس��ائل کشور را حل کرده اند و بدون داشتن تضمین کافی 
از افق پیش رو راه های کش��ور را با چین و روسیه بستند و 
هم اکنون کشور را با چالش بزرگی روبرو کرده اند.  مهر 

مالئک
بی توجهی مسئولین به روابط باهمسایگان

س��فیر پیش��ین ای��ران در لبنان و  ه گا اردن گفت: شاید سران سعودی نظ����ر
بع��د از تمامی پرونده هایی که علیه ایران باز کرده 
و یا در مداخالت زیادی که در یمن، سوریه، عراق 
و لبنان آغاز کرده اند، به این نتیجه رس��یده باشند 

که نمی توانند با ای��ران مقابله کنند و هم اکنون در 
ی��ک حالت واق��ع گرایی ق��رار گرفته و س��یگنال های 

مثبتی می فرستند.
احمد دس��تمالچیان با اش��اره به انج��ام اصالحات در 
عربس��تان و از س��وی دیگر بازداش��ت ده ها فع��ال حقوقی 
در این کش��ور اظهار داشت: جامعه س��عودی، مدت هاست 
دچار پارادوکس داخلی و اجتماعی ش��ده و در نتیجه دارای 
التهابات اجتماعی و سیاس��ی است که به نظر می رسد این 

التهابات، تا مدت ها  ادامه خواهد داشت.
وی ب��ا بی��ان اینکه تقابل س��نت و مدرنیته در 
الیه های اجتماعی عربس��تان به ش��دت به چش��م 
می خورد، افزود: از یک س��و کسانی که ریشه های 
دیرین��ه ای در تاریخ مذهبی عربس��تان حداقل از 
یک قرن اخیر به این طرف دارند در پوش��ش سلفی 
و وهابی، س��الیان درازی اس��ت که آم��وزش و اجرای 

مصادیق مذهبی و دینی مردم را بر عهده دارند.
سفیر پیشین ایران در لبنان و اردن تاکید کرد: از طرف 
دیگر جوانانی که از نسل جدید هستند و بیشتر آنها در غرب 
تحصیل کرده اند و یا اقشاری که متمایل به ارزش های غربی 
هستند در جامعه سعودی در حال رشد و نمو هستند؛ لذا این 

دو طیف به شدت درگیر تقابل با هم هستند.  میزان 

دستمالچیان
سران سعودی مدت هاس دچار پارادوکس شده اند

 دادنامه شاكى: آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى به نشانى رباط 
كريم، نصيرآباد، خ امام خمينى، ك ميالد 11، پ 11 متهمين: 1- آقاى رضا 
ابراهيمى به نشانى تهران، رى ، فشافويه 2- آقاى على اوليايى منش فرزند 
وليعصر،  خ  تهران،  شهر  تهران،  شهرستان  تهران،  نشانى  به  ابوالفضل 
نرسيده به ميدان ونك، ساختمان  2588 ، طبقه اول، واحد 12 اتهام: ايراد 
اتهام  درخصوص  دادگاه  راى  كار  حوادث  اثر  بر  غيرعمدى  بدنى  صدمه 
آقايان 1) على اوليائى منش فرزند ابوالفضل، 28 ساله، باسواد و متاهل و 
از وى  بيشترى  ابراهيمى كه مشخصات فردى  قيد كفالت 2) رضا  به  آزاد 
در دست نمى باشد هر دو دائر بر تسبيب در ايراد صدمه بدنى غيرعمدى 
ناشى از عدم رعايت مقررات ايمنى محيط كار با تقصير هر يك به ميزان سى 
درصد (30%) موضوع شكايت آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى 
با وكالت بعدى خانم سميه جعفرى با اين شرح كه حسب شكايت مطروحه 
و تحقيقات به عمل آمده شاكى به عنوان احدى از كاركنان شركت مهندسين 
پيشبرد ارتباطات لسان به مديرى عاملى متهم رديف اول در مورخ 95/8/18 
مشغول كار و بررسى دوربين هاى سالن كارگاه سنگ برى متعلق به متهم 
رديف دوم در ارتفاع بوده كه در اثر سقوط از ارتفاع مصدوم و مجروح مى 
گردد، با عنايت به محتويات پرونده و توجه در اوراق آن از جمله شكايت 
و  مشاراليه  قانونى  پزشكى  نظريات  مفاد  و  شاكى  توضيحات  و  مطروحه 
هاى  گزارش  و  انتظامى  مرجع  توسط  آمده  عمل  به  تحقيقات  به  توجه  با 
اداره كار و همچنين به مفاد  اين مرجع وبا توجه به مفاد نظريه بازرسين 
نظريه بازرسين اداره كار و همچنين مفاد نظريه هيات سه نفره كارشناسان 
احوال  و  اوضاع  به  منطبق  كه  كار  از  ناشى  حوادث  زمينه  در  دادگسترى 
موجود است و مصون از ايراد و تعرض مانده و با توجه به مفاد اظهارات 
متهم رديف اول و اقرار وى نسبت به اصل تقصير و اعتراض مشاراليه به 
ميزان تقصير خويش و با توجه به اينكه متهم رديف دوم عليرغم دعوت به 
جلسه دادرسى  در اين جلسه حضور نيافته و دفاع موثرى معمول نداشته 
است و با لحاظ تعداد كارگران كارگاه و حداقل حقوق و مزاياى روزانه كارگر 
در تاريخ وقوع جرم و با عنايت به اعالم رضايت و گذشت شاكى نسبت به 
قابليت  لحاظ  و  انتظامى  مرجع   96/8/24 مورخ  متهمين طى صورت جلسه 
گذشت و تصالح ديه صدمات وارده با استناد به بند ب ماده 13 قانون آيين 
دادرسى كيفرى و ماده 91 و بند1 ماده 176 قانون كار و با لحاظ مقررات 
بند ت ماده 37 و بندهاى الف و ت ماده 38 قانون مجازات اسالمى (مصوب 
سال 92) نسبت به متهم رديف اول به لحاظ اقرار موثر و اعالم رضايت و 
مشاراليه ضمن صدور  كيفر  در  تخفيف  درجه  دو  اعمال  و  شاكى  گذشت 
قرار موقوفى تعقيب نسبت به ديه صدمات وارده به شاكى به جهت رضايت 
وى، حكم به محكوميت متهم رديف اول (على اوليائى منش) به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت (به عنوان جزاى نقدى 
درجه هفت) و محكوميت متهم رديف دوم (رضا ابراهيمى) به پرداخت مبلغ 
در  كارگر  مزد روزانه  برابر حداقل  عنوان دويست  (به  ريال   54/144/800
تاريخ وقوع جرم) از حيث جنبه عمومى جرم صادر و اعالم مى دارد  حكم 
محكوميت صادره نسبت به متهم رديف اول حضورى بوده و ظرف مهلت 20 
روز از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران 
مى باشد  و نسبت به متهم رديف دوم غيابى بوده و ابتدا ظرف مهلت 20 روز 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همين مهلت قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران خواهد بود .
 101 شعبه   دادرس  الف                     47708/م   
ارونقى مهدى   – فشافويه  بخش  عمومى  دادگاه  جزايى 

 متن آگهى بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
كه  حسن  فرزند  شوكتى  ساالر  متهم  به  كيفرى  امور  در  انقالب  و  عمومى 
مجهول المكان به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى ناشى از بى احتياطى در 
امر رانندگى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود 
كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه به 
شماره 960931 در شعبه شانزدهم داديارى دادسراى ناحيه چهارده تهران 
حاضر و در غير اين صورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد 217 و 218 

مذكور همان قانون رسيدگى غيابى و اظهارنظر خواهد نمود .
 47698/م الف           داديار شعبه شانزدهم داديارى دادسراى عمومى 
مشيزى حبيبه خسروى   – تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301031 اين شعبه آقاى حسن 
امينى فرزند حسين به اتهام ضرب و جرح تحت تعقيب قرار گرفته است  با 
قانون  ماده 174  اجراى مقررات  بودن متهم و در  المكان  به مجهول  عنايت 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از اتهام 
عدم حضور  در صورت  است  بديهى  گردد   حاضر  اين شعبه  در  انتسابى 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47699/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

اين شعبه آقاى ياسر   متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301253 
طهماسوند فرزند ابوالقاسم به اتهام توهين و تهديد تحت تعقيب قرار گرفته 
است  با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 174 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد  بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47700/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

دادگاه كيفرى  دادنامه پرونده كالسه 9609980235500679 شعبه 1124   
دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران  (1124 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9709970232500629 شكات: 1- آقاى جاللى ترار فرزند ترابعلى 
به نشانى افسريه، خيابان 42 بين 15 مترى سوم و چهارم پالك 16 واحد 
به  تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى   -2    ،3
كوثر،  بلوار  جنوبى،  نبرد  (آهنگ)،  محالتى  شهيد  بزرگراه  تهران،  نشانى 
از طريق نشر  ابالغ   / قيدارعلى   پرنلو فرزند  باغ گل متهم: خانم آذر  جنب 
آگهى در روزنامه اتهام: انتقال مال غير راى دادگاه در كيفرخواست شماره 
9710430234000921 دادسراى ناحيه 14 تهران براى آذر پرنلو به اتهام 
انتقال مال غير (واحد مسكونى فروخته شده به دين محمدى ايمانى به شاكى) 
تقاضاى مجازات شده است  دادگاه با توجه به تحقيقات مرجع انتظامى و 
دادسرا از جمله قولنامه هاى شخص اخيرالذكر و جالل ترار) بزهكارى وى 
انتقال مال غير و ماده  را احراز كرد و به استناد ماده يك قانون راجع به 
را  ارتشاء و كالهبردارى وى  اختالس،  قانون تشدى مجازات مرتكبان  يك 
به تحمل چهارسال حبس و پرداخت هفده ميليون تومان جزاى نقدى و نيز 
كند  راى صادره غيابى است و  به شاكى محكوم مى  مبلغ  استرداد همين 
ظرف مهلت بيست روز از ابالغ واقعى به محكوم قابل واخواهى در اين شعبه 
دادگاه و پس از آن  ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران است .
 47705/م الف                رئيس شعبه 1124 دادگاه كيفرى 2 تهران – شهاب ابراهيمى

آگهي ابالغ  مالياتي
دراجراي ماده٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بديموسيله اوراق مالياتي مودياني که آخرين نشاني آنان دردسترس واحد مالياتي نمي باشد بشرخ زيرابالغ مي گردد

نام ونام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي:داود مهدي پور  واحد٥٥٠٨٢١-روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

نشاني اداره مالياتي وکالسه
شماره برگ تشخيص-برگ قطعي

نوع اوراق عملکرد اصل ماليات نوع شغل نام ونام خانوادگي رديف
شماره برگ دعوت هيات حل احتالف مالياتي

٢٧٨اداره کل امورمالياتي رشت ١٨٦٨٤مورخ ١٣٩٧/٣/٢٢ برگ تشخيص ١٣٩٥ ٦٧٣٣٥٨٠ کارشناس رسمي عباسعلي سجودي حقيق ١

٣١٣اداره کل امورمالياتي رشت ٥٠١٥٦مورخ١٣٩٧/٥/١٣ برگ تشخيص ١٣٩٢ ٣٨٣٤١٧٠ کارشناس رسمي حميد    يوسفي ٢

٣١٣اداره کل امورمالياتي رشت ٥٠٢٢٥مورخ ١٣٩٧/٥/١٣ برگ تشخيص ١٣٩٣ ٨٠٦١٩٠٠ کارشناس رسمي حميد    يوسفي ٣

٣١٣اداره کل امورمالياتي رشت ٥٠٢٢٣مورخ ١٣٩٧/٥/١٣ برگ تشخيص ١٣٩٤ ٤٠٧٩٦٧٠ کارشناس رسمي حميد    يوسفي ٤

٣١٣اداره کل امورمالياتي رشت ٥٠٢٢٠مورخ ١٣٩٧/٥/١٣ برگ تشخيص ١٣٩٥ ٢٣٨١٨٦٠ کارشناس رسمي حميد    يوسفي ٥

٣٦٢اداره کل امورمالياتي رشت ٥٠١٥١مورخ ١٣٩٧/٥/١٣ برگ تشخيص ١٣٩٢ ٣٩٥٣٨٠ کارشناس رسمي احد    حليمي ٦

٥١٢اداره کل امورمالياتي رشت ٣٥٥٢٩مورخ ١٣٩٧/٤/٣١ برگ تشخيص ١٣٩١ ٣١٤٦٨٠ کارشناس رسمي فرزام    رمضاني ٧

٥٩٠اداره کل امورمالياتي رشت ١٨٧٤٨مورخ ١٣٩٧/٣/٢٢ برگ تشخيص ١٣٩٣ ٣٧٠٨٨٠ کارشناس رسمي حسين    شمسائي ٨

٥٩٠اداره کل امورمالياتي رشت ١٨٧٥٠مورخ ١٣٩٧/٣/٢٢ برگ تشخيص ١٣٩٤ ٢٤٧٢٥٠ کارشناس رسمي حسين   شمسائي ٩

اصالحيه 
به شماره  پاتوق كتاب  العاده شركت  پيرو آگهى دعوت مجمع عمومى فوق 
ثبت15719 منتشره در روزنامه سياست روز مورخ 1397/6/5 تاريخ 97/06/18 

صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.

س�طح روابط دانش�گاهی و تعداد دانش�جویان 
ایرانی در پاکس�تان کاهش چش�مگیری داشته 
در  چوه�دری  ف�ؤاد  اخی�راً  طرف�ی  از  اس�ت 
مصاحبه ای اعالم کرده اس�ت ک�ه دولت جدید 
برای توس�عه روابط دانش�گاهی با ایران مصمم 
اس�ت، آیا برنام�ه خاصی برای اس�تفاده از این 
ظرفیت وجود دارد ت�ا عالقه مندان تحصیل در 
پاکستان از تسهیالت بیشتری برخوردار باشند 
و ضوابط غیرضروری و مزاحم در مسیر تحصیل 

آنها کاهش یابد؟
آماره��ا نش��ان می دهد ط��ی دو ده��ه اخیر 
حض��ور دانش��جویان ایرانی در پاکس��تان کاهش 
داش��ته است که البته دالیلی نیز دارد، یکی از این 
دالیل این است که تعداد دانشگاه ها در ایران زیاد 
ش��ده و طبیعتاً تحصیل در داخل کش��ور برای هر 

دانشجویی آسان تر است.
مطل��ب دوم ای��ن اس��ت که تطبی��ق مدارک 
دانش��گاه نیز چندان س��اده نیست، در سفر اخیرم 
با مسئولین ایرانی صحبت کردم و بحث ارزشیابی 
و تطبیق مدارک صادرش��ده از سوی دانشگاه های 
پاکس��تان را مطرح کردم، البت��ه این را باید اضافه 
کنم که مدارک صادرشده توسط تمام دانشگاه های 
جهان حتی کش��ورهای پیش��رفته غربی نیز باید 
منطبق بر استانداردهای وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری ایران باشد تا پذیرفته شود.
ب��ر همی��ن اس��اس الزم��ه تقوی��ت حض��ور 
دانش��جویان ایران��ی در پاکس��تان این اس��ت که 
مس��ئولین دو کش��ور توافق های الزم برای ایجاد 
مطابقت و یکسان س��ازی اس��تانداردهای آموزشی 

را داشته باشند.

تا کنون سطح روابط رسمی وزارت امور مذهبی 
پاکس�تان با ایران در سطح مطلوبی نبوده است 
و بیش�ترین بار ارتباط ه�ا را بخش های حوزوی 
ب�ر دوش داش�ته اند و ضع�ف همراه�ی دولتی 
مانع برخی ارتباطها می ش�ده است، اخیراً وزیر 
جدی�د در مصاحبه با خبرگزاری تس�نیم اعالم 
آمادگی برای توس�عه روابط رسمی نموده است، 
چه برنامه ای برای اس�تفاده از این فرصت وجود 

دارد؟
م��ا از این امر )افزای��ش همراهی های دولتی( 
به ش��دت استقبال می کنیم زیرا نگاه دولتی شفاف 
می تواند باعث همکاری سازنده دو دولت در تمامی 
زمینه ها شود، ما از سوی مقامات ایرانی زمینه های 
الزم و حتی دعوت نامه رسمی را نیز آماده کرده ایم 
تا با ش��روع کار دولت جدید پاکستان آنها را برای 
س��فر به ایران دعوت کنیم، در این س��فر طرفین 
می توانن��د در م��ورد ش��یوه تقوی��ت گفتگوها که 
اهمیت خاصی نیز دارد با هم به توافق برس��ند. ما 
نیز امیدواریم افزایش همکاری های دولتی در سایه 

تقویت گفتمان های مذهبی رقم بخورد.
 یکی از دالیل برداش�ت های نادرس�ت و ضعف 
اطالع�ات مردمی در س�طح مردمی دو کش�ور 
ضعف عملکرد رسانه ای در دو سوی مرزها برای 
انعکاس واقعیت ها اس�ت چ�ه برنامه هایی برای 
کم�ک به این رس�انه ها جهت ت�ردد راحت تر و 
حضور رس�می تر وجود دارد؟ آیا برنامه ای برای 
فعال تر شدن بخش رسانه سفارت جهت ارتباط 

با رسانه های غیردولتی در ایران دارید؟
به نکته بس��یار مهمی اش��اره کردید، یکی از 
مش��کالت پیِش روی روابط دو کشور این است که 

در برخی موارد منابعی که جراید پاکس��تانی از آن 
اس��تفاده می کنند غیرموثق هستند، و بخش هایی 
از تالش ه��ای س��فارت نیز در جه��ت زدودن این 
تأثیرات از اذهان عمومی اس��ت، می دانید که دفتر 
ایران  نمایندگی صداوس��یمای جمهوری اسالمی 
در پاکس��تان مش��غول فعالیت اس��ت، همچنین 
خبرگزاری ایرنا در پاکس��تان وج��ود دارد، متقاباًل 
به مسئولین پاکستانی اعالم کرده ایم که اگر قصد 
داش��ته باش��ند دفتر نمایندگی در ایران تأسیس 
کنند از این امر استقبال خواهیم کرد، حتی برای 
ایجاد تعامل میان رسانه های  دو کشور بارها تالش 
صورت گرفته اس��ت، در سفر برخی مسئولین نیز 
تأکید داش��ته ایم تفاهم ه��ای صورت گرفته قبلی، 

حالت اجرایی به خود بگیرند.

ما مطلع هستیم که این موضوع بسیار اهمیت 
دارد و سفارت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
از دولت حمایت ۱00درصدی خود را از گسترش 
تعامالت رس��انه ای اعالم می کند، طی س��ال های 
اخی��ر چندین ب��ار گروه های مختلف رس��انه ای از 
پاکس��تان به ایران اعزام شده اند، تا حقایقی را که 
دشمنان در پی سرپوش گذاشتن بر آن هستند به 

اصحاب رسانه نشان دهیم.
مسئولین دلسوز دو کشور چه در بخش دولتی 
و چ��ه بخش غیردولتی باید توج��ه کنند که بازار 
رسانه که اعم از خبرگزاری ها و شرکت های تولید 
فیلم و... می شوند در بسیاری از موارد نگاه خاص و 
به عبارتی دیگر منفعت طلبانه به موضوعات دارند، 
ایران یکی از بزرگترین سازندگان فیلم هایی است 

که ارزش های انس��انی و حفظ بنی��ان خانواده در 
آن مورد توج��ه قرار می گیرند و ای��ن نباید مورد 

بی توجهی واقع شود.
آن گونه که بیان ش��د یکی از مشکالت اصلی 
در روابط میان دو کشور خبرهای عاری از حقیقت 
یا بزرگ نمایی ش��ده از س��وی دش��منان دو کشور 
اس��ت، الزمه حل این مش��کل تقوی��ت کانال های 
خبری دوس��ویه اس��ت. ما باید در س��طحی باالتر 
صداوس��یمای دو کش��ور را اس��اس همکاری های 
دوجانبه قرار دهیم، در س��فرهای مداوم مسئولین 
رادیو و تلویزیون دو کش��ور به هم این مناس��بات 

باید شکلی عملیاتی به خود بگیرد.
فقدان اطالعات یکی از مسائل جدی در جهت 
تقویت روابط دو کش��ور اس��ت. یکی از توقعات ما 
ارائ��ه اطالع��ات منطبق با واقعی��ات از بخش های 
مختل��ف ای��ران به خصوص حوزه اقتص��ادی برای 

بخش های تجاری و فرهنگی پاکستان است.
من تأکید می کنم که ایران و پاکستان اقتصاد 
مکمل دارند و رقیب هم نیس��تند. س��ال گذشته 
مس��ابقات تنیس بین دو کش��ور به دالیل تبلیغات 
منفی که علیه پاکس��تان وجود دارد فدراس��یون 
جهانی به ایران اجازه داده بود کش��ور س��ومی را 
به عنوان میزبان انتخاب کند، ولی س��فارت با ورود 
به این موضوع فدراس��یون تنیس ایران را متقاعد 
ک��رد که اخباری ک��ه علیه پاکس��تان وجود دارد 
عاری از حقیقت است، تیم ملی ایران به پاکستان 
س��فر کرده و با خاط��ره خوبی نیز این کش��ور را 
ترک کرد. این نش��ان دهنده این است که درسایه 
همکاری ه��ای مش��ترک می توان ب��ر اخبار منفی 

موجود غلبه کرد. تسنیم 

سفیر ایران در پاکستان

فقدان اطالعات یکی از مسائل جدی در جهت تقویت روابط دو کشور است

لحاظ  از  که  می رود  به شمار  ما  همسایگان  خاص ترین  از  یکی  پاکستان 
گ���و فرهنگی و اعتقادی اشتراکات بسیاری با ایران اسالمی دارد.گفت و

عالقه  بیشترین  جهان  کشورهای  بین  پاکستان  مردم  پست  واشنگتن  گزارش  طبق 
اینکه  بر  را به ایران اسالمی دارند و عالوه بر آن جمله مشهور رهبر معظم انقالب مبنی 
»مسلمانان پاکستانی به خصوص شیعیان همواره پشتیبان انقالب اسالمی ایران بوده اند« 

نیز مؤید این ادعا است.
پیروزی حزب تحریک انصاف در انتخابات و روی کار آمدن عمران خان که در سخنرانی های 
خود بارها از تمایلش برای گسترش ارتباط با ایران سخن گفته است بهانه ای شد تا با مهدی 
هنردوست گفت وگویی را پیرامون تحوالت اخیر و همچنین چالش هایی که پیِش روی ارتباط 
تاکید  تهران  با  مناسبات  توسعه  بر  خان  عمران  است  گفتنی  انجام شود.  است  دو کشور 

کرده است.

نمای نزدیک

مؤسس��ات و افراد نزدیک به  رس�انه و ب�ازي  انتقاده��ا  م��وج  اس��رائیل 
فش��ارهای خود را علیه وزیر خارجه آلمان به دلیل 
ارائه راهکاری به منظور دورزدن تحریم های آمریکا 

علیه ایران روانه ساختند.
روزنامه اس��رائیلی جروزالم پست در گزارشی 
تحت عن��وان »وزیر ام��ور خارجه آلم��ان به علت 
تالش برای دور زدن تحریم های ایران در موقعیتی 
دش��وار قرار دارد نوشت: هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلم��ان، به علت تالش ب��رای دور زدن تحریم های 
شدید مالی آمریکا علیه جمهوری اسالمی، خیانت 
به تعهد خ��ود در زمینه مقابله با یهودس��تیزی و 
انکار هولوکاس��ت، مورد انتقاد ش��دید قرار گرفته 

است.
محافل صهیونیس��تی بحث برج��ام، مقابله با 
تحریم های یکجانب��ه غیرقانونی آمریکا علیه ایران 

را ب��ه ادع��ای یهودس��تیزی گره زده ان��د. خاخام 
آبراهام کوپ��ر، رئیس مرکز س��یمون وایزنتال، به 
نشریه جروزالم پست گفت: تالش های ماس برای 
تضعیف تدابی��ر آمریکا مغایر با هدف اعالم ش��ده 
برلی��ن برای مقابل��ه با یهودس��تیزی و حمایت از 

امنیت اسرائیل است.
او گفت: دور زدن تحریم ه��ا علیه رژیم ایران 
ک��ه در کالم و عم��ل متعهد به نابودی اس��رائیل 
شده است، و کسب منافع مادی برای شرکت های 
آلمان��ی، باعث می ش��ود تعه��د برلین ب��ه اجرای 
درس های برگرفته از هولوکاس��ت خنده دار به نظر 

برسد.
کوپر با بی��ان اینکه ماس به عنوان عضو حزب 
سوس��یال دموکرات، با تهران متحد ش��ده است، 
گفت: از آن جهت متأسفم که مرکز وایزنتال وزیر 
خارجه ماس را دوس��ت خوب جامع��ه یهودیان و 

فردی می داند که میراث به جای مانده و مسئولیت 
نازی ها در زمینه هولوکاست را درک کرده است.

بر اس��اس این گ��زارش، ماس روز سه ش��نبه 
در روزنام��ه تجاری هندلز بالت آلمان نوش��ت: ما 
ب��ه ش��ما اجازه نخواهی��م داد که ب��ه هزینه ما بر 
ما مس��لط ش��وید، به همین علت حفاظت قانونی 
از ش��رکت های اروپایی در براب��ر تحریم ها اقدامی 
درست اس��ت، بنابراین، الزم است که ما از طریق 
ایجاد کانال های پرداخت مستقل از آمریکا و ایجاد 
ی��ک صندوق پولی اروپایی و س��وئیفت مس��تقل، 
اس��تقالل اروپ��ا را تقویت کنیم. ش��یطان هزاران 
حیل��ه می داند، ولی هر یک روز بیش��تر که توافق 
هس��ته ای ایران پایدار بماند، بهتر از آن اس��ت که 

بحران انفجاری خاورمیانه را در بر گیرد.

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، روز چهارشنبه 
ماس را به علت نوش��تن این مقاله و طرح مس��ئله 
اس��تفاده از س��وئیفت جایگزی��ن ب��رای دور زدن 
تحریم ه��ای آمری��کا علیه ایران، س��رزنش کرد و 
گفت: درمورد مس��ئله س��امانه پرداخت مستقل، 
مش��کالتی را در م��راودات تجاری خ��ود با ایران 
داریم و از طرف دیگر، می دانیم که سوئیفت برای 
مث��ال در مورد مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م، 

بسیار مهم است.
دیدر برگر، رئیس دفتر جامعه یهودیان آمریکا 
در برلین به جروزالم پس��ت گفت: اکنون زمان آن 
اس��ت که همه گام ه��ای ممکن را ب��رای غلبه بر 
اختالف��ات میان آمریکا و آلمان بر س��ر تجارت با 
ایران، برداشت. ما به اقداماتی نیاز داریم که اتحاد 

بیش��تر میان دو س��وی آتالنتیک را در برخورد با 
ایران تقویت کند و نه آن که رژیم ایران را به تداوم 
وحشت آفرینی در داخل و خارج قادر سازد. اجازه 
دهید بر هدف مش��ترک خ��ود یعنی جلوگیری از 
بلندپروازی های هس��ته ای ایران و مداخله مرگبار 
آن در خاورمیان��ه و فعالیت ه��ای ویرانگ��ر آن در 
س��طح جهان به عنوان بزرگترین حامی تروریس��م 

توجه کنیم.
او اف��زود: اروپا باید تج��ارت با ایران را متوقف 
کند ت��ا رژیم ایران گام های ملموس را برای توقف 
تروریس��م جهانی، احترام به حقوق بش��ر و ترک 

تبلیغات یهودستیزی و ضداسرائیلی بردارد.
ب��ر اس��اس گ��زارش جروزالم پس��ت، جوزف 
شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان نیز 
از قطع روابط اقتصادی با ایران حمایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران 

فشار محافل اسرائیلی بر وزیر خارجه آلمان


