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گلستان

برگزاری مراسم تجلیل از ایثارگران
در مخابرات گلستان

به مناسب��ت هفت��ه دفاعمقدس ب��ا حضور
مهن��دس غالمعل��ی شهمرادی مدی��ر مخابرات
گلست��ان و سرهن��گ حاجیپور مش��اور ارشد
فرماندهی سپاه گرگان مراسم تجلیل از ایثارگران
برگزار شد .ابتدا مهن��دس شهمرادی با توصیف
جانفشانی ملت ایران در دفاع از میهن اسالمی و
همچنین دستاوردهای  8سال دفاعمقدس ،هدف
از گرامیداشت دفاعمقدس را یادآوری حماسهها
و دالوریه��ای رزمندگان و حف��ظ دستاوردها و
ارزشه��ای انق�لاب اسالمی ای��ران دانست .وی
گف��ت :مقاومت م��ردم ایران طی  8س��ال دفاع
همهجانب��ه و تحمل سختیه��ا در مقابل هجوم
دشمن متجاوز موج��ب به زانو درآمدن دشمنان
و عزت و سرافرازی امت مسلمان شده و استحکام
جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی کشور را درپی
داشته است که باعث خودباوری در عرصه دانش،
پژوهش ،فناوری و نیل به اهداف بلند در سازندگی
ایران اسالمی شده است .وی دفاعمقدس را مظهر
عزت ،شجاعت و اقتدار ملت شریف ایران دانست.
آذربایجانشرقی

بازدید از واحدهای تولیدی شهرک
صنعتی شهید رجایی تبریز

استان��دار آذربایجانشرقی ب��ه همراه ریاست
ش��ورای هماهنگی بانکه��ای است��ان ،در ادامه
بازدیدهای خ��ود از واحدهای تولی��دی ،از چند
واحد تولی��دی در شهرک صنعتی شهید رجایی
تبری��ز بازدی��د کردن��د .حسن سعی��دی پس از
بازدی��د از شرک��ت هواسان در نش��ست کارگروه
رف��ع موان��ع تولید است��ان با حض��ور مسؤوالن
دستگاهه��ای اجرای��ی ،شرکت کرد ک��ه در این
نشست برخی مشکالت عمومی شهرک صنعتی
شهید رجایی و مسائل چند واحد تولیدی در این
شه��رک بررسی شد .در این نش��ست همچنین
گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت رفع
موانع تولید و عملکرد بانکهای عامل در اینباره
ارائه و تصمیمات الزم برای تسریع در پرداخت این
تسهیالت گرفته شد .براس��اس این گزارش 543
واحد تولیدی در شهرستان تبریز برای دریافت این
تسهیالت ثبتن��ام کردهاند که  255واحد توسط
کارگروه رفع موانع تولید به سیستم بانکی معرفی
شده و تاکنون برای  131واحد معرفی شده ،بالغ بر
 424میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.
ادامه از صفحه اول
نگاه
 ...در ط��ول این  3سال هم
حمایتی از برجام از سوی دانشگاهیان صورت نگرفت
را م��ورد بررس��ی قرار میداد ،بعید ب��ود کار به جایی
میرسید که وی بار دیگر همان لحن و بیان را خطاب
به نویسندگان و رسانهها طرح کند.
 -3در زمینه مطبوع��ات و رسانههای مجازی ،دولت
یازدهم ارتش رسانهای گست��ردهای را در اختیار دارد
و سی��ل عظیمی از روزنامهها ،نش��ریات و سایتهای
خبری در قبال دولت رویه حمایتی دارند .اگر مخاطب
رئیسجمهور این دست از رسانهها باشند ،آنها که در
تمجید و تعریف از دولت چیزی کم نگذاشتهاند و در
این زمینه به قدری زیادهروی میکنند که در مواردی
حتی زیادهروی ناشیان ه آنها انتقاد خود همفکران دولت

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مراسم امضای قراردادهای میادین نفتی:

زیبندهنیستدستنیازبهسویخارجیها درازکنیم

نخستین قرارداد جدید نفتی با محوریت توسع ه
میدان مشترک یاران ،سهشنبه  ١٣مهر ماه با حضور
دکتر محم��د مخبر ،رئیس ست��اد اجرایی فرمان
حض��رت امام(ره) و بیژن زنگن��ه ،وزیر نفت ،میان
غالمرضا منوچهری ،معاون امور توسعه و مهندسی
شرکت ملی نفت ایران و ناجی سعدونی ،مدیرعامل
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا امضا شد .در
این مراسم چارچوب اصلی قرارداد ( )HOAمابین
شرک��ت ملی نفت ای��ران و شرکت توسع ه صنعت
نفت و گاز پرشیا از شرکتهای گروه توسعه انرژی
تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
برای اکتش��اف و استخراج و توسع ه  4میدان نفتی
ب��ه ارزش  2میلیارد و  200میلیون دالر امضا شد.
شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا از شرکتهای گروه
توسع ه انرژی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) ،یکی از  8شرکت ایرانی است که
در فرآیند تعیین صالحیت شرکتهای مستعد برای
فعالیت اکتش��اف و تولید ( )E&Pاز سوی وزارت
نفت صاحب صالحیت تش��خیص داده شده است.
امروز افزون بر توسع ه میدان مشترک یاران ،اجرای
فعالیتهای ازدیاد برداشت به منظور افزایش ضریب
بازیافت نفت در مخازن آسماری و بنگستان میدان
کوپال و مخزن بنگستان میدان مارون نیز در قالب
 ٢ق��رارداد دیگر به شرکت نفت و گاز پرشیا واگذار
شد .شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعالم کرده
بود شرکتهای ایرانی مستعد برای فعالیت در قالب
اکتش��اف و تولید میتوانند راهب��ری میدانهای
کوچک و متوسط را به عه��ده گیرند و در صورت
نیاز از همکاری شرکتهای خارجی در این زمینه
استفاده کنند .میدان مشترک یاران که توسع ه آن
در  ٢بخش یاران شمالی و یاران جنوبی در دستور
کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد ،از میدانهای
مشترک منطق ه غرب کارون است که فعالیتهای
توسع��های بخش شمال��ی آن در قالب قرارداد بیع
متقابل از سوی شرکت نفت و گاز پرشیا در دست
اجراست و طرح تولید روزانه  ٣٠هزار بش��که از آن
در آستان ه بهرهبرداری قرار دارد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران در این مراسم گفت :گروه توسعه انرژی تدبیر
فعالیتهای خوبی در میدان یاران شمالی و توسعه
را هم در پی داشته است .عالوه بر این ،عملکرد دولت
در مواردی به گونهای بوده که همین رسانههای حامی
هم -که حتی حمایت مکرر از مدیران نجومی دولت را
هم در کارنامه خود دارند -درمانده شدهاند و تیترهای
رنگارنگ آنها هم کارساز نبوده است.
-4روی ه حمایتی صداوسیما از دولت یازدهم نیز قابل انکار
نیست به طوری که در جریان مذاکرات هستهای جایی
ب��رای منتقدان مذاکرات در برنامههای این رسانه نبود و
تریب��ون به طور یکطرفه در اختی��ار حامیان توافق قرار
میگرفت ،تا آنجا که صداوسیما گزارش چند هزار ساعت
تریب��ون در اختیار موافق��ان را در برابر چند  10ساعت
تریبون منتقدان منتشر کرد .نوع مواجه ه رسانه ملی با
دول��ت به گونهای است که اگر بعد از مدتها مناظرهای
مثال پیرامون  FATFبرگ��زار میشود ،شب بعد از آن،

آن انج��ام داده اس��ت و توانمندی داخلی را بهطور
کامل در دوره تحریم نشان داد و قصد داریم با اتکا
به این توانمندی میزان تولید در این  4میدان را به
حدود  260هزار بشکه برسانیم.

■■تمجید زنگنه از ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) برای توسع ه میادین نفتی

بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز در این مراسم ضمن
تمجی��د از حضور ست��اد اجرای��ی فرمان حضرت
امام(ره) برای توسع ه این میادین نفتی ،این قرارداد
را اولین قرارداد در نوع اکتشاف و استخراج و افزایش
بازیاف��ت در میادین نفتی با استفاده از دانش فنی
و توانمندیهای یک شرکت ایرانی دانست .محمد
مخبر ،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
نی��ز ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ و با ابراز
خش��نودی خود از امضای ای��ن قرارداد که موجب
توسع ه و ایجاد اشتغال نیروهای بومی در خوزستان
میشود ،گفت :با اجرای طرح توسع ه میدان نفتی
ی��اران شمالی که توسط ست��اد اجرایی در مرحله
تکمیل و افتتاح ق��رار دارد و توسع ه میادین نفتی
جدی��د در این قرارداد شاه��د شکوفایی اقتصادی
استان خوزستان و افزایش اشتغال در استان بویژه
در مناطق مرزی خواهیم ب��ود .وی در ادامه افزود:
زیبنده نیست م��ا با سابق ه یکصد ساله در صنعت
ت نیازمان به سمت خارجیها باشد،
نفت هنوز دس 

اصل بر نابرابری گذاشته ش��ده و کسی از نابرابری
متعجبنمیشود.
 -4ما بیش از آنکه فکر میکنیم شبیه آمریکاییها
شدهایم .همی��ن مواردی را که گفت��ه شد در نظر
بگیرید .آیا االن برای ما عجیب است که دولتمردان
ما دیگر شبیه طبقه متوسط زندگی نمیکنند؟ آیا
اگر سیاستمدار و مدیری شبی ه عامه مردم زندگی
کند ،ب��رای جامعه امروز ما عجیبتر نیست؟ چند
روز پی��ش مرتض��ی بانک ،مع��اون سرپرست نهاد
ریاستجمه��وری گفته بود« :م��ا اصال نفهمیدیم
نجوم��ی یعنی چ��ه؟ و این نجوم��ی براساس چه
شاخصهای��ی گفته میش��ود و هرکسی میتواند
برداشت خودش را داشته باشد .بنده تعریف دقیقی
از حقوقه��ای نجومی ندارم .آیا حقوق  ١٣میلیون
تومانی نجومی است؟» اینکه بخشی از بدنه دولت
هنوز مفهوم نجومی را نفهمیده و علت حساسیتش
را درک نکرده خود موید شبیه شدن مسؤوالن ما به
آمریکاییهاست .اصوال نیازی نیست کسی به دنبال
تعریف دقیق نجومی باشد .نجومی مفهومی قانونی
یا قضایی نیست که برای حکم صادر کردن نیازمند
تعریف دقیقش باشیم .برچسب نجومی هم از سوی
نهادهای رسمی به این حقوقها زده نشد .واکنشی
بود از سوی جامع��ه به حقوقهایی که فرقشان با
درآمد عامه مردم ،ف��رق زمین با ستارگان آسمان
اس��ت .در زمانهای که آماره��ای دولتی خود موید

تربی��ون صداوسیما به طور یکطرف��ه در اختیار نماینده
دولت قرار میگیرد تا او بتواند با طیب خاطر پاسخ طرف
مناظره شب قبل را بدهد! روی ه این رسانه نسبت به دولت
یازدهم به گون��های بوده که حتی چند هفته قبل خود
رئیسجمهور و معاون اول وی هم از عملکرد این سازمان
در نوع مواجهه با دولت قدردانی کردند.
 -5رئیسجمهور به روزنامهها حمله میکند که چرا
واقعیته��ا را نمیگویید اما در ای��ن عین حال بیان
واقعیتهای��ی چون فساد کرسنت در رسانهها ممنوع
اعالم میش��ود و رسانهها به خاطر نوشتن در اینباره
به دادگاه فراخوان��ده میشوند .آقای روحانی از یکسو
میگوی��د چ��را واقعیته��ا را نمیگویی��د و از سوی

ت هزینههای
گرسنگی ،بیکاری ،ناتوان��ی از پرداخ 
درمان و هزار مش��کل اقتصادی دیگر مردم است،
جامعه ب��ه یک حقوق غیرمتعارف واکنش نش��ان
خواهد داد .غیرمتعارف ب��ودن این حقوقها را هم
مردم خ��ود بهتر از ه��ر کس دیگ��ر درک و بیان
میکنند .اینک��ه کسی نمیتواند این نجومی بودن
را درک کن��د ،ناشی از این است که دیگر جزئی از
مردم نیس��ت .از درآمد عموم مردم بیاطالع است.
این حقوقهای از نظر مردم نجومی ،از نظر او عادی
است .اصل ب��ر نابرابری اس��ت و برابری تعجبآور
است .چرا سالهاست ما از تغییر نظام آموزشی دم
میزنیم و عمل نمیکنیم؟ چرا سالهاست سربازی
ل این مشکل
را مش��کل میدانیم و کاری برای ح 
صورت نمیدهیم؟ در یک کالم ،چرا مشکالت حل
نمیشود؟ ب��رای پاسخ به این س��وال ،ابتدا به این
سوال من جواب دهید :فرزندان کدامشان به مدارس
دولتی جنوب شه��ر رفتهاند؟ پسران کدامشان لب
مرز خدمت کردهاند؟ چند درصد مسؤوالن ما خود
با این مشکالت دست به گریبانند؟
شاید بهتری��ن تعریفی که بتوان ب��رای معاون
سرپرست نهاد ریاستجمهوری از نجومی ارائه کرد
این باشد« :فاصله طبقه مسؤوالن با مردم عادی».
مسؤوالن اگر شیش��ه ماشینشان را کمی پایینتر
بدهند ،مردم را ببینند و فاصلهشان را با مردم کمتر
کنند شاید معنای نجومی را هم بیشتر بفهمند!

غربگرایان از تلگرام خسته شدهاند!

ادامه از صفحه اول
روزنه
 -5تخری��ب وجه��ه نظ��ام در
حوزه حاکمی��ت سایبری به دنبال ایجاد تاخیر
بلندم��دت در ح��وزه قانونگ��ذاری سایبری و
مش��خص ک��ردن ملزوم��ات ض��روری و حوزه

قضاوت مردم پیرامون نحوه تعامل با زیستبوم
سایبری ایرانی
متاسفان��ه همه آنچ��ه در ح��وزه اقتصاد و
سیاس��ت ب��ا نق��ض مولفههای استق�لال ملی
مش��اهده میکنیم در رفتار سایبری غربگرایان

ل��ذا ما آمادگی داریم کارهای میدان نفتی آزادگان
را با تش��کیل کنسرسیومی مرکب از شرکتهای
توانمند و متخصص ایرانی با کمک وزارت نفت بر
عه��ده بگیریم .رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) با بیان اینکه ما به دنبال بینالمللی شدن
هستیم ،اف��زود :عملكرد ما باي��د بهگونهاي باشد
كه نگ��ران حضور شرکتهای خارج��ی در داخل
كشور نباشیم ،بلكه آنها نگران حضور ما در اجرای
پروژههاي سطح دنيا باشند .مخبر همچنین گفت:
از مهن��دس زنگنه ،وزیر نفت تش��کر میکنم که
کم��ک کرد این قرارداد ب��ه سرانجام برسد .وی به
تجرب ه اجرای طرح توسع ه ی��اران شمالی از سوی
شرک��ت نفت و گاز پرشیا اشاره ک��رد و افزود :این
پروژه ،نخستین پروژهای ب��ود که به شرکت نفت
و گ��از پرشیا واگذار ش��د و به لحاظ زمانی ،قیمت
تمام ش��ده و کیفیت ،شرایط مطلوبی دارد .رئیس
ست��اد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ادامه داد :از
 ١٤٢شرکت فعال در اج��رای پروژه یاران شمالی
تنه��ا  3شرکت خارجی هستند ک��ه این موضوع
حاکی از حداکثرسازی سهم نیروها و توانمندیهای
داخلی در اجرای این پروژه است.
مخبر با اشاره به بحثهای مطرح شده در یک
سال اخیر ب��رای حضور شرکته��ای خارجی در
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی ،تصریح کرد:

واقعیتهای میدانی یا فراواقعیتهای بخشنامهای!

شیشه ماشینت را پایین بکش آقای مدیر!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
کش��وری که نزدیک یک
درص��د جمعیت��ش زندانی هستند و بی��ش از 20
درص��د جمعیت زندانیهای جهان را در خود جای
داده است .کش��وری شدیدا طبقاتی شده که حتی
رئیسجمهور سیاهپوستش ه��م از تبعیض علیه
رنگینپوستان در این کشور گالیه میکند .در آمریکا
چنان فاصلهای میان طبق��ات مختلف ایجاد شده
است که مستندساز جهاندی��دهای چون «مایکل
م��ور» ،از دیدن برخورداری برابر کارگر و کارفرما از
حق مرخصی با حقوق شگف��تزده میشود .برای
مایکل مور و دیگر مخاطبان آمریکایی تصور تحصیل
رایگان ناممکن است .اینکه فرزند سیاستمداران و
ثروتمندان در کنار دیگر اقشار جامعه درس بخوانند
خیال��ی محال اس��ت .در طول سالی��ان و بتدریج
جامع ه آمریکایی یاد گرفت��ه است افراد با هم برابر
نیستند؛ برخی برابرترند .نباید انتظار داشته باشند
فالن مسؤول و بیسار هنرمند و بهمان بازرگان مانند
آنها زندگی کند .انتظ��ار اینکه همه افراد از حقوق
و مزایایی مثل تحصی��ل و درمان رایگان برخوردار
شوند انتظاری نابجاس��ت .این امر چنان در ضمیر
آمریکاییه��ا نهادینه شده که از مش��اهده برابری
شگفتزده میشوند نه نابرابری .حتی مساله سادهای
مثل مرخصی با حقوق در طول سال یا مرخصی بعد
از وضع حمل هم برای مایکل مور شگفتآور است.

وطن امروز

نی��ز قابل ردیابی است .ای��ن جنگی است که با
آگاهی مردم از آنچه پش��ت پرده بیقانونیهای
سایبری میگ��ذرد ،مغلوبه خواهد شد .احتماال
هش��تگ «نه به انگلی��س» دوباره ب��ه کارمان
خواهد آمد! پیگیر باشید!

دیگر محرمانه بودن ،مش��خص ه بارز اقدامات اصلی و
توافقنامههای مهم دولتش محسوب میشود.
 -6از منظ��ری دیگ��ر ام��ا بای��د قبول ک��رد برخی
روزنامهه��ا به قول آقای روحانی واقعیتها را به مردم
نمیگوین��د ،که اگر میگفتند بعید بود دولت به این
سهولت بتواند برجام را بر کشور تحمیل کند .برخی
از همی��ن روزنامهها بودند ک��ه از مذاکرات هستهای
حمای��ت بیچ��ون و چرا کردند و مذاک��ره با غرب را
کلید حلوفصل هم ه معضالت نامیدند« .ایران بدون
تحریم» وع��دهای بود که همی��ن روزنامهها همگام
با دولتمردان در جریان مذاک��رات هستهای و بعد از
نهای��ی شدن توافق به مردم دادند و وزیر امور خارجه

از آنج��ا که ما در داخل توانای��ی اجرای پروژههای
نفت��ی را نداشتی��م ،این بحثها مط��رح شد .وی
بي��ان كرد :بهتری��ن هدی ه ما به مردم کش��ور این
اس��ت که ب��ا شرکته��ای خارجی در خ��ارج از
مرزهای ایران رقابت کنیم نه اینکه در داخل با آنها
رقابت کنی��م .رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) ادامه داد :وزیر نفت میتواند شرایط را برای
فعالیت شرکتهای ایران��ی در پروژههای خارجی
فراه��م کند .مخبر تصریح ک��رد :بحثهایی برای
تشکیل کنسرسیومی به منظور توسع ه میدان نفتی
آزادگان با محوریت شرکتهای ایرانی مطرح شده
است که باید سازوکار آن بررسی و سریعتر نهایی
شود .رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با
بیان اینکه شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد
اجرایی از آقای مهندس زنگنه به یادگار مانده است،
افزود :امیدواریم امضای این  HOAو قراردادهای
دیگر به عنوان یادگاریهای دیگر زنگنه در کشور
ماندگار شود .وی ادامه داد :از وزیر نفت درخواست
میکنم اکنون که این گ��ام را برای واگذاری پروژه
ی ایشان
به شرکتهای داخلی برداشتهاند ،گام بعد 
بررسی سازوکار ایج��اد کنسرسیومی با محوریت
شرکته��ای داخل��ی و خارجی ،ب��رای حضور در
پروژههای آزادگان و ی��ادآوران باشد .مخبر گفت:
طرح این مساله اتفاق بزرگی است و اطمینان دارم با
اعتماد آقای مهندس زنگنه این موضوع رخ میدهد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عنوان
ک��رد :با امضای این قرارداد افزون بر ایجاد اشتغال،
شاهد امنیت ،توسع ه اقتصادی و فرهنگی در مناطق
جنوب کش��ور خواهیم بود .به گفت ه وی ،در ستاد
اجرایی فرمان حضرت ام��ام(ره) هم ه فعالیتها با
مش��ارکت مردم انجام میشود .بر همین اساس ،از
 ١٤٢شرکت ایرانی فع��ال در پروژه یاران شمالی،
هی��چ یک از شرکتهای وابست��ه به ستاد اجرایی
فرم��ان ام��ام(ره) حضور ندارن��د و هم ه فعالیتها
برونسپاری شده است .مخبر همچنین از آمادگی
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای همکاری
با هم�� ه شرکتهای خصوصی داخل��ی در اجرای
ای��ن پروژهها خبرداد و اع�لام کرد :ما از توانمندی
هم ه شرکتهای داخلی در اجرای پروژهها استفاده
خواهیم کرد.
را با امیرکبیر مقایسه کردند! اما امروز بعد از گذشت
 8ماه از اجرایی شدن برجام مجبورند ادعاهای قبلی
خود را انکار کنند ،طبیعتا سکوت و عدم بیان واقعیت
ب��رای آنها بهت��ر از انکار خود اس��ت .البته شاید این
روزنامهها هم گناه زیادی نداشته باشند ،چرا که آنها
هم در وارونهنمایی واقعیت حرف رئیسجمهور و وزیر
امور خارجه را تکرار کردند .اینکه در جریان مذاکرات
گفته میشد بعد از توافق هم ه تحریمها بالفاصه لغو
خواهد شد و امروز گفته میشود اصال هدف مذاکرات
لغو تحریمها نبود و نباید توقع��ات مردم را زیاد کرد
و امثالهم ،هرچند تیترهای متناقض برخی روزنامهها
بود و مصداقی از نگفتن واقعیتها توسط آنها اما اینها
سخنان رئیسجمهور و وزیر امور خارجه نیز بود و اگر
قرار باشد اینجا کسی برای وارونهنمایی واقعیت مواخذه
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رئیس ایمنی ،بهداش��ت و محیط زیست
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد از کسب
رتبه دوم  HSEدر بین شرکتهای پاالیش گاز
در سال  1394خبر داد .سیداسماعیل قادری با
اعالم این خبر افزود :ارتقای شاخصهای ایمنی،
بهداشت ،محیط زیس��ت و پدافند غیرعامل،
برنامهریزی و اج��رای پروژههای توسعهای در
زمینه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ،کنترل
بهینه آالیندهه��ای زیستمحیطی ،تعریف و
اجرای پروژههای پژوهش��ی مرتبط با ایمنی،
بهداش��ت ،محیطزیست و پدافن��د غیرعامل،
افزایش شاخ��ص آموزش ب��ه کارکنان ،تعدد
تمرینات و مانورها و افزایش تعداد بازرسیهای
پیشگیرانه از حوادث زمینهساز کسب رتبه دوم
 HSEبین شرکتهای پاالیش گاز کشور شده
است .وی ضمن تبریک به همه کارکنان ساعی
و پرتالش این مجموع��ه ،تصریح کرد :چنین
افتخاراتی تنها با همدلی ،همبستگی و مشارکت
هم��ه کارکن��ان در رعایت موازی��ن بهداشت،
ایمنی ،محیط زیست و پدافند غیرعامل میسر
میشود.
بورس

«آپ» بورسی شد

 2سهام��دار عم��ده حقیق��ی شرک��ت
آسانپرداخت که مدیرعامل و قائممقام هستند،
ای��ن شرکت را ب��ه سرمایهگ��ذاران در بورس
معرفی کردند اما زمان عرضه اولیه  ۱۰درصدی
سه��ام در روز چهارشنب��ه (امروز) فعال قطعی
نبوده و منوط به اطالعیه بورس است .شرکت
آسانپرداخت بعد از انتش��ار عملکرد  ۱۲ماهه
سال گذشته ،اولین پیشبینی سود سال مالی
اسفند و گزارش  3ماه اول سال در کدال ،برای
سرمایهگذاران معرفی ش��د تا به احتمال زیاد
امروز یا هفته آین��ده عرضه اولیه شود .در این
جلسه زمانی قطعی برای عرضه اولیه  ۱۰درصد
سهام «آپ» اعالم نشد و باید منتظر اطالعیه
رسمی شرکت بورس بود که اگر منتشر شود،
زمان عرض��ه اولی��ه در روز چهارشنبه قطعی
خواهد بود در غیر این صورت باید هفته آینده
پیگیر این واگذاری شد .در این میان سهامداران
عم��ده و مدیران بورس در نظ��ر دارند تا ۱۰۰
میلیون سهم «آپ» در اولین فرصت و ترجیحا
قبل از تاسوعا عرضه اولیه شود.
شود شخص رئیسجمهور است!
 -7اشتباه فاحش دولت یازدهم این است که تصور
میکند به صورت بخشنامهای میتواند دانشگاهیان
را به میدان حمایت از دولت بیاورد یا مانع واقعگویی
هم ه رسانهه��ا شود .دولت تص��ور میکند رسالت
رسانهه��ا تعریف و تمجید ص��رف از دولت است و
واقعیته��ا هم فق��ط همانهایی اس��ت که دولت
میخواهد بیان شود .رویکرد «بخشنامهای» دولت
شاید در قبال برخی رسانهها کارساز بوده اما بدیهی
اس��ت انتظار رئیسجمه��ور از اینکه هم ه رسانهها
در هم��ان مسیری که او میخواه��د گام بردارند و
واقعیته��ا را آنگونه که دولتمردان دوست دارند به
فراواقعیتهای بخشنامهای بدل کنند و بیان کنند،
نمیتواند انتظاری منطقی و عملیاتی باشد.

