
سفیر ترکیه ادعاها درباره ساختگی بودن 
کودتا را بی اساس خواند

گروه جهان: سفیر ترکیه در ایران تاکید کرد: 
با توجه به نفوذ سازمان گولن در مراکز ترکیه دو 
سال پیش در شورای عالی امیت ملی ترکیه نقشه 

راه مقابله با گولن کشیده شد.
رضا هاکان تکین در نشست ترکیه پس از 
کودتا که صبح روز سه شــنبه از سوی موسسه 
دیپلماســی ایرانی و با حضور صادق خرازی، 
میرمحمود موسوی و صادق ملکی برگزار شد 
گفــت: وقوع کودتا باعث تقویت همبســتگی 
مــردم ترکیه شــد و چهــره واقعی ســازمان 

تروریستی فتح اهلل گولن را آشکار ساخت.
وی بــا بی اســاس خوانــدن ادعاها مبنی 
بر ســاختگی بودن کودتا برای دســت زدن به 
پاک سازی گفت: از دو سال پیش در شورای عالی 
امنیت ملی ترکیه تصمیماتی برای مبارزه با سازمان 
تروریســتی گولن اتخاذ شده و نقشه برخورد با 
حامیان  آنها در داخل و خارج کشــور کشــیده 
شده بود.هاکان تکین تاکید کرد: اتفاقاتی که علیه 
سازمان تروریستی گولن در جریان است الئیسیته 
و دمکراســی را در ترکیــه تقویت می کند و این 

موضوع پس از کودتا به خوبی دیده می شود.
وی ضمــن قدردانی از مواضــع دولت و 
مسووالن ایرانی خاطرنشــان کرد: وزیر خارجه 
ایران تا صبح با همتای ترک خود در ارتباط بوده 

و در جریان امور قرار می گرفت.
او هم چنیــن از برخی مواضع گرفته شــده 
در ایــران انتقاد کرد و گفــت: از برخی حرف ها 
و موضع گیری هــای خالف واقــع آزرده خاطر 

می شویم.

پیشنهاد وزارت کشور برای بررسی 
کارشناسی انتخابات الکترونیک 

گروه ایــران: وزارت کشــور در نامه ای 
به شــورای نگهبان قانون اساسی پیشنهاد کرد با 
برگزاری جلسات کارشناســی درباره »انتخابات 
الکترونیک و تعیین تکلیف شیوه اجرایی انتخابات 

آینده« تصمیم گیری شود.
آقای عباســعلی کدخدایی گفــت : در این 
نامه که بعد از ظهر سه شــنبه به دست ما رسید، 
آمده اســت با توجه به اقدام وزارت کشــور در 
آماده ســازی تجهیزات الکترونیــک ، برای رفع 
ابهامات احتمالی و تعیین تکلیف شــیوه اجرایی 
در انتخابات آینده جلســات مشترک کارشناسی 
برگزار شــود.وی همچنین از دریافت غیررسمی 
الیحه احکام در شورای نگهبان خبر داد و افزود: 
این موضوع به عنوان یکی از بندهای دستور کار 

جلسه فردای این شورا بررسی می شود.
وی همچنین در نخستین نشست خبری پس 

از تصدی سخنگویی شورای نگبهان از بررسی 
پیشــنهاد وزارت کشــور مبنی بر تغییر در 
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 در 

جلسه بعدی شورای نگهبان خبر داده بود.
آینده  انتخابات  وزارت کشــور برگزاری 
ریاســت جمهوری در دو زمان 29 اردیبهشت 
و 5 خرداد 96 را به شــورای نگهبان پیشــنهاد 

کرده است.

احداث ورودي و پل عابر پیاده 
براي ايستگاه ورزشگاه آزادي

گروه شــهری: مدیر عامل شرکت بهره 
برداري مترو تهران گفت: به منظور دسترســي 
بهتر شــهروندان از جنوب اتوبان تهران- کرج 
به متــرو ، ورودي جدید و پــل عابر پیاده در 

ایستگاه ورزشگاه آزادي احداث مي شود.
منطقه  درخواست شهردار  بافنده  احمدي 
و تسهیل در تردد ساکنان را دلیل طرح احداث 
ورودي جدید براي این ایســتگاه دانســت و 
تصریح کــرد: جمعیت زیــادي در منطقه 21 
زندگــي مي کننــد و تنها با یــک زیر گذر که 
از قبــل در منطقه پیش بیني شــده بود به مترو 
ورزشــگاه آزادي دسترسي داشــتند. در حال 
حاضر بر اســاس این طــرح، ورودي جدید 
ایستگاه ورزشــگاه آزادي با یک پل عابر پیاده 
مکانیزه یا رمپ به این منطقه متصل خواهد شد 
تا امکان استفاده راحت تر، ایمن تر و سریع تر 

با مترو براي اهالي منطقه 21 میسر شود.
بــه گزارش مدیریــت ارتباطات و امور 
بیــن الملل شــرکت بهره بــرداري راه آهن 
شــهري تهران و حومه؛ دکتر محمد احمدي 
بافنده به همراه تعدادي از معاونان و مدیران 
شــرکت بهره برداري مترو تهران از ایستگاه 
مترو ورزشــگاه آزادي بازدیــد و به منظور 
دسترســي بهتر شــهروندان به جنوب اتوبان 
تهران-کرج ، تعبیه ورودي جدید و پل عابر 
پیاده براي این ایســتگاه را در جلسه مشترک 
با شــهردار منطقه 21 شهرداري تهران مطرح 

کردند.
در این جلســه مدیرعامل شــرکت بهره 
برداري مترو افزود: خط 5 مترو که از تهران تا 
کرج اســت از شمال اتوبان تهران - کرج عبور 
می کند و متأســفانه جمعیت کثیری در جنوب 
اتوبان تهران - کرج نمــی توانند از مترو بهره 

مند شوند.
وی با بیــان اینکه ســاکنان منطقه 21 از 
فرودگاه مهرآباد تــا بزرگراه آزادگان در منطقه 
21 فاقد مترو هســتند ، گفت: برای دسترسی 
شهروندان ساکن در منطقه پل عابر مکانیزه ای 
بــر روی اتوبان تهران - کــرج و اتصال آن به 
ورودي ایستگاه ورزشگاه آزادی انجام خواهد 

شد.
مدیر عامل شرکت بهره برداري مترو تهران 
گفت: بــا توجه به وجود شــهرک فرهنگیان، 
انصار و تهرانســر با تردد بیــش از 200 هزار 
نفر جمعیت در این منطقه روبرو هســتیم که با 
احداث این ورودي شاهد کاهش حجم مسافر 

در ایستگاه تقاطعي صادقیه نیز خواهیم بود.

گروه ایران: وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح گفت: دولــت در کنار مجلس شــورای 
اســالمی، قوه قضاییه و دیگــر ارکان نظام و همه 
کســانی که نگران سرنوشــت و آینده انقالب و 
کشــور هســتند هرگز در دفاع از حقوق و منافع 
ملت ایران کوتاه نمی آید و در این راه هیچ سستی 

و کم کاری نمی کند. 
سردار سرتیپ پاســدار دکتر حسین دهقان   
در همایش روز تویســرکان در جمــع مردم این 
شهرستان افزود: جمهوری اسالمی امروز با وجود 
همه تهدیدها و توطئه های دشمنان، با تمام توان و 

اقتدار از حقانیت ملت ایران دفاع می کند.
وی با اشاره به شــرایط ایجاد شده در مقطع 
زمانی پس از برجام و توافق هســته ای گفت: از 
یک ســو جمهوری اســالمی ایران توان فناوری 
صلح آمیز هســته ای خود را گســترش داد و از 
ســوی دیگر آمریکا و متحدانش پیام و پیشــنهاد 

برپایی مذاکرات را به ایران اسالمی دادند.
وی اظهار داشــت: این پیام در شرایطی بود 
که جمهوری اسالمی ایران مورد تحریم های یک 
جانبه و چند جانبه غرب و آمریکا و ذیل بند هفت 
منشور ســازمان ملل متحد قرار گرفته بود و فقط 

گزینه نظامی علیه کشور ما اعمال نشده بود.
دهقان ادامه داد: با این حال تیم مذاکره کننده 
هســته ای با تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اینکه دشــمن هرگز دست از دشمنی خود بر نمی 
دارد و نباید به آن امید بست، مسیر مذاکرات را با 
رعایت همه حقوق و منافع ملت ایران پیش بردند.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بیان 
کــرد: در جریان برجام، جمهوری اســالمی ایران 
بیشــترین حد ممکن امتیــازات در زمینه حقوق 
هسته ای را بدون انحراف گرفت و حقانیت ملت 
و نظام اســالمی ایران و نــاروا بودن تحریم ها به 

همه دنیا ثابت شد.

دهقــان تاکید کرد: 
در عیــن حــال به طور 
طبیعــی افــراد و گروه 
هایی که در داخل رژیم 
اشغالگر قدس، آمریکا و 
عرب  کشورهای  برخی 
خواهند  نمــی  منطقــه 
حقوق هســته ای ملت 
به  برجام  سایه  در  ایران 
شود  شــناخته  رسمیت 
تمام  اجرای  مســیر  در 
و  کارشکنی  برجام  عیار 
ســنگ اندازی می کنند.
این  مهــم  افــزود:  وی 
اســت که ملــت ایران 

بــا وحدت و همدلی در پرتــو تدابیر رهبر معظم 
انقالب مســیر حرکت خود را ادامه دهند هر چند 
اختالفات جزئی در مورد برجام در داخل کشــور 

وجود داشته باشد.
دهقــان تصریح کرد: نبایــد این گونه تصور 
شــود که دولت به هر قیمت بــه دنبال به فرجام 
رســیدن برجام است و خالف منافع ملت حرکتی 

را انجام می دهد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به مواضع صریح و شفاف جمهوری اسالمی ایران 
در زمینه توان و بنیه دفاعی کشــور گفت: انرژی 
صلح آمیز هســته ای و بدون بکارگیری در موارد 
نظامی را حــق خود می دانیــم و در تامین اقالم 
دفاعی و تجهیزات نظامی مورد نیاز کشــور هرگز 
غفلت نکرده و چشــم انتظار کمــک های دیگر 

کشورها نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: برد موشک ها و سالح های 
نظامی خود را متناســب با تهدیداتی که احساس 
مــی کنیم، تنظیم مــی کنیم و تــوان افزایش برد 

موشــک های کنونی را 
در صــورت لزوم داریم 
اما اکنــون نیازی به این 

کار نداریم.
 دهقان خاطر نشان 
و  دو  طــول  در  کــرد: 
نیم سال گذشــته، توان 
تولیــدی مــا در بخش 
دفاعی دو برابر شــده و 
هرگز برای افزایش توان 
دفاعی خود از هیچ کس 

اجازه نمی گیریم.
وی تاکیــد کــرد: 
امروز آمریکا، صهیونیسم 
جهانی و متحدان مرتجع 
و عرب آنها، منطقه را به محیطی پر آشوب و فتنه 
انگیز برای رسیدن به اهداف خود تبدیل کرده اند.
وزیر دفــاع اذعان کــرد: اکنون عربســتان 
ســعودی با نوکری تمام قد از نظام سلطه از دامن 
زدن آتش فتنه بزرگ در منطقه حمایت می کند و 
طرح استکبار مبنی بر شعله ور شدن جنگ قومی، 

قبیله ای و مذهبی را پیش می برد.
دهقان با اشــاره به اینکه نظام سلطه جهانی 
پس از طرح ایران هراسی و طرح جنگ شیعه و 
ســنی، امروز به دنبال دامن زدن به جنگ عرب 
و عجم اســت تصریح کــرد: در این میان گروه 
هــای تکفیری مانند داعش کــه خود را نماینده 
اســالم معرفی می کنند، جوامع اسالمی را ناامن 
کرده و بــه امنیت رژیم صهیونیســتی در منطقه 

کمک می کنند.
وی ادامــه داد: حــکام ناکارآمــد و مغرور 
ســعودی امروز به گسترش این جنگ و فتنه دامن 
می زنند اما رهبر معظم انقالب با عمق بصیرت و 
هوشــیاری از افتادن جوامع اسالمی و جمهوری 

اسالمی ایران در این دام جلوگیری می کند.
وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
خاطرنشــان کرد: در این میان عجیب آن است که 
کســانی که دیروز در قالــب عملیات به اصطالح 
فــروغ جاویدان بــه ایران اســالمی حمله کردند 

دوباره در دامن دشمنان ملت جای گرفته اند.
وی تصریــح کرد: گویا هنــوز تاریخ موفق 
نشــده به این کوردالن منافــق و بدبخت بیاموزد 
که سر انجام دشــمنی و خیانت علیه ملت ایران، 

شکست و ذلت است.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود یاد و 
خاطره ایثارگران و شــهدای عملیات مرصاد و 38 
شهید تویسرکانی این عملیات را گرامی داشت و 
خاطرنشان کرد: این عملیات از اهمیت بی بدیلی 
در رقم خوردن سرنوشت جمهوری اسالمی ایران 
پس از پذیرش قطعنامه 598 برخوردار اســت و 
شهدای تویســرکان نیز از بزرگترین نقش آفرینان 

این عملیات بودند.
دهقان متذکر شد: امنیت، اقتدار و آبادنی امروز 
کشــور مرهون مجاهدت و ایثارگری های شهدا و 
رزمندگان است و ملت ایران اکنون نیز با تمام توان از 
سه عنصر ایمان، رهبری و مردم ساالری برای رسیدن 

به پیروزی نهایی پیروی می کند.
در پایان این آیین از چند تن از خانواده های 
شهدای عملیات مرصاد در تویسرکان تجلیل و از 

تمبر یادبود روز تویسرکان رونمایی شد.
گفتنی اســت روز پنجم مردادماه همزمان با 
تشییع پیکر 38 شهید عملیات مرصاد و برگزاری 
اولین نماز جمعه تویســرکان در سال پیش، روز 

تویسرکان نامگذاری شده است.
تویســرکان یکی از شهرســتان های استان 
همدان واقع در 90 کیلومتری شــهر همدان است 
که بیش از 750 شــهید را تقدیم انقالب اسالمی 

کرده است.

گروه اقتصادی: مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در حوزه 
فعالیت های دانش بنیان و فناوری اطالعات سرمایه گذاری می کند.
به گــزارش پایگاه اطــالع رســانی بانک ســپه، محمدکاظم 
چقازردی در جمع اعضای هیات مدیره بانک و مدیران شرکت های 
زیرمجموعه شــرکت ســرمایه گذاری امید ضمن بیان مطلب فوق، 
افزود: بانک سپه از بدو تاسیس به ویژه طی چند دهه اخیر به واسطه 
حمایــت از طرح های بزرگ در زمینه های مختلف نقش، مهمی در 

توسعه کشور داشته است.
چقازردی ضمن تاکیــد بر ضرورت ایجــاد ارزش افزوده در 
اقتصاد کشــور، خاطر نشان کرد : جهت گیری مدیران باید به سمت 

ارزش آفرینی، کارآفرینی و ایجاد رفاه برای مردم باشد.
مدیرعامل بانک ســپه به سیاست های منطقی بانک مرکزی در 
خصوص ساماندهی بازار پولی کشور اشاره کرد و گفت: آزاد شدن 
بخشــی از منابع کشــور، افزایش درآمدهای نفتی و گشــایش های 
صورت گرفته در بازار بعد از اجرایی شدن برجام به بهبود وضعیت 

فعالیت های اقتصادی کشور کمک کرده است.
رئیس هیات مدیره بانک ضمن تاکید بر فعال تر شــدن بخش 

اعتباری بانک، اظهار داشت: بانک سپه در قالب مصوبه دولت محترم 
تدبیــر و امید مبنی بر حمایــت در واحدهای کوچک ، با تخصیص 
منابع مناسب از هزار طرح تولیدی؛ برای کمک به افزایش اشتغال و 

باال بردن ظرفیت واحدهای تولیدی حمایت خواهد کرد.
وی با اشــاره به خدمات جدید بانک در حوزه تحریک تقاضا، 
تصریح کرد: بانک سپه در یک فضای با نشاط، امن و آرامش توام با 

تفکر، کار و تالش رو به جلو حرکت می کند.
چقازردی ضمن تاکید بر رعایت قوانین ومقررات، خاطر نشان 
کرد : به گواه مراجع نظارتی بانک سپه همواره جزو بانکهای خوشنام 
و پاکدســت در نظام بانکی کشــور بوده و با انضباط مالی و کاری 

فعالیت می کند.
وی در خصوص وضعیت عملکرد بانک سپه ، گفت: این بانک 
به لحاظ شــاخص های عملکردی در جایگاه نسبتَا مطلوبی در نظام 

بانکی کشور قرار دارد.
مدیرعامل بانک ســپه به رونمایی از برنامه اصالح نظام بانکی 
کشــور توسط رئیس جمهور وتشــریح آن از سوی رئیس کل بانک 
مرکــزی در جمع مدیران عامل بانکها اشــاره کرد و افزود: کمک به 
خروج بانکها از تنگناهای اعتباری یکی از مهم ترین شــاخص های 
این برنامه اســت.وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از منابع بانکها 
در قالــب دارایی های بدون بازده، باعث ایجاد تنگناهای اعتباری در 

سیستم بانکی شده است.
وی یاد آور شــد : انجماد منابع، ریسک نقدینگی را افزایش و 

توان تسهیالت دهی و سودآوری بانکها را کاهش داده است.

وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: 

دولت در دفاع از حقوق ملت ايران کوتاه نمی آيد

دستور رئیس جمهور 
 برای اشتغالزايی 

 و رونق اقتصادی 
سه استان

فرانسوی ها رويکردهای گذشته را کنار گذاشتند

 يک سال مذاکره 
میان سايپا و سیتروئن

چقازردی در جمع مديران شرکتهای زيرمجموعه سرمايه گذاری امید:

بانک سپه در حوزه فعالیت های دانش بنیان و فناوری اطالعات سرمایه گذاری می کند

وزیر امور خارجه ایران مطرح کرد؛
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گروه شــهری: مأمــوران پلیــس در ادامه 
طرح های مبارزه با قاچاق کاال ۴ نفر از افرادی که 
در زمینه قاچاق تلفن همراه فعالیت داشــتند را در 
عملیات دیروز خود در پاساژ عالء الدین شناسایی 

و دستگیر کردند. 
مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ اعــالم کرد: در ادامه طرح هــای مبارزه با 
قاچاق کاال و ضمــن هماهنگی با مرجع قضایی، 
صبح دیروز مامــوران پلیس با مراجعه به 3 مغازه 
در پاســاژ عالءالدین تعدادی گوشــی قاچاق را 
کشف وضبط کرده و تعداد ۴ نفر که در امر قاچاق 
گوشی های تلفن همراه فعالیت داشتند را دستگیر 

کردند.
شــایان ذکر اســت متهمین به همراه گوشی 

های مکشوفه تحویل مرجع قضایی شدند.
براســاس این گزارش انجام عملیات شــب 
گذشته در محدوده پاساژ عالءالدین و برخورد و 
جلب واحدهای متخلف براساس ضوابط صورت 
گرفته و پلیس به عنوان ضابط دســتگاه قضایی در 
محل حضور داشته و هر گونه زد و خورد با کسبه 

در زمان اجرای عملیات قویا تکذیب می شود.

 مبارزه با 
 قاچــاق گوشی 

به عالءالدين رسید

 در ادامه رفتار تبعیض آمیز 
رژيم آل خلیفه؛

آيت اهلل شیخ 
عیسی قاسم امروز 
محاکمه می شود 

مردم  از  کننــدگان  تحصن  جهان:  گروه 
بحرین خواستندامشــب دراعتراض به محاکمه 

وی درمیدان الُدراز تجمع کنند.
رژیم آل خلیفه آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
رهبر نهضت اســالمی بحریــن را به اتهامهای 

واهی محاکمه می کند.
العالم گــزارش داد؛  شــبکه تلویزیونی 
اعــالم کردند محاکمه  علمای بزرگ بحرین 
آیت اهلل شــیخ عیســی قاســم محاکمه یک 
طائفــه و تالش برای فیصلــه دادن به قضیه 
عادالنه ملت و مصادره حقوق اساســی این 

ملت است.
شــبکه تلویزیونــی العالم گــزارش داد 
تحصن کنندگان در مقابل خانه آیت اهلل شــیخ 
عیسی قاسم درخواستند کردند مردم امشب در 
اعتراض به محاکمه وی در میدان الُدراز تجمع 

کنند.
به نوشته روزنامه الشرق االوسط  ، پس از 
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، دادگاه بحرین 
روز چهارشــنبه محاکمه وی را به اتهام آنچه 
که کسب غیرقانونی اموال و پول شویی نامید، 

آغاز خواهد کرد.


