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تریبون

زمزمههای وزارت نیرو برای اصالح قیمت آب

مدتی اس��ت که مس��ووالن وزارت نیرو در تمام محافل صحبت از لزوم
اص�لاح تعرفه آب و برق میکنند ،در آخری��ن صحبتهای معاون وزیر نیرو
نیز حجت تمام ش��د و تنها راه حل رفع بحران آب در کش��ور اصالح تعرفه
آب تبیین شد.
به گزارش ایسنا ،پیشنهاد اصالح تعرفه آب چندی پیش از سوی وزارت
نیرو به دولت مطرح شد بهگونهای که با تعیین کردن الگوی مصرف آب برای
هر استان ،طرحی برای افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف پیشنهاد شد و
آخرین خبرها نیز گویای این است که این برنامه در دستور کار هیات دولت
قرار گرفته است و به احتمال بسیار زیاد به زودی عملی خواهد شد.
در همین راس��تا نیز عباس س��روش ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
با بیان اینکه مادامی که قدر و قیمت آب را به ارزش واقعی آن نرس��انیم در
س��رمایهگذاری ها دچار مشکل خواهیم بود ،گفت :یکی از اقدامات کارگروه
ملی س��ازگاری با کم آبی ،اصالح تعرفه آب برای مشترکان پرمصرفی است
که مازاد بر الگو مصرف میکنند.
وی با اش��اره به میزان مصرف آبشیرین کنها بر اساس قانون موجود
دربرنامه شش��م توسعه ،اظهار کرد :برای شهرهایی که در جنوب کشور و در
کنار آب هستند بر اساس قانون برنامه ششم باید  ۳۰درصد از آب مورد نیاز
ش��رب را تامین کنند که بهای تامین ش��ده هر متر مکعب آب از آبشیرین
کنها در حال حاضر به طور میانگین بین پنج تا  ۱۰هزار تومان اس��ت که
این میزان بسته به فاصله از دریا متفاوت است.
البته این صحبت ها در حالی اس��ت که هی��ات وزیران در مصوبهای به
استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب  ۱۳۸۸به وزارت
نیرو اجازه داد تا متوس��ط تعرفههای آب و برق را از ابتدای اردیبهش��ت ماه
امس��ال بدون تغییر ساختار تعرفهها هفت درصد افزایش دهد که این اتفاق
نیز محقق شد.
عالوه بر این ،چندی پیش نیز تعرفه آب برای مشترکان تهرانی تا هفت
درصد و برای مشترکان پرمصرف تا  ۱۵درصد افزایش یافت البته این مصوبه
هنوز اجرایی نش��ده ام��ا نهایتا تا چند ماه آینده در قبوض مش��ترکان قابل
رویت خواهد بود.
اختالف قیمت تمام ش��ده آب با آنچه که از مشترکان دریافت می شود
موض��وع مورد انتقاد تمام مس��ووالن و کارشناس��ان آب در تمام دوره های
زمانی بوده اما به نظر می رسد که اینبار عزم وزارت نیرو برای حقیقی شدن
قیمت ها جدی تر است.
رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:

باروری ابرها بارندگی را  ۱۰تا  ۱۵درصد
افزایش میدهد

رئی��س مرکز مل��ی تحقیقات و مطالع��ات باروری ابره��ا گفت :موضوع
بارورس��ازی ابرها یک مس��ئله شناختهش��ده در کل دنیا اس��ت که تاثیرات
مطلوب آن نیز تاکنون شناسایی شده و نظراتی که از سوی منتقدان مطرح
میشود ،باید کارشناسی باشد.
فری��د گلکار در گفتوگو با مهر  ،در واکنش به انتقادهای مطرح ش��ده
مبنی بر عدم قابلیت بارورسازی ابرها برای تولید منابع آبی اظهار کرد :در ۲۵
اردیبهشت ماه سال جاری جلسهای بین وزیر نیرو رئیس سازمان هواشناسی
و معاونان هر دو س��ازمان برگزار ش��د و پس از آن قرار بر این شد تا نشستی
تخصصی با موضوع بارورسازی ابرها در ایران و جهان تشکیل شود.
رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با بیان اینکه معاون
وزیر نیرو ریاس��ت این جلسه را بر عهده داشت ،تاکید کرد :نظرات سازمان
هواشناس��ی در خصوص موضوع بارورس��ازی ابرها به طور کامل مورد نقد و
بررسی قرار گرفت و تمام اعضای حاضر در جلسه تایید کردند که بارورسازی
ابره��ا در دنیا بین  ۱۰تا  ۱۵درصد به ش��رط فراهم بودن ش��رایط میتواند
موجب افزایش بارندگی شود.
وی تصریح کرد :دو س��ال پیش امکانسنجی بارورسازی ابرها برای کل
کشور توسط سازمان هواشناسی صورت گرفت و بر اساس سند ملی تدوین
شده در این راستا کامال مشخص شد که بارورسازی ابرها در چه زمانی و در
چه مکانی و چه در شرایطی در کل حوزههای آبریز ایران صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی:

آماری از ساختمان های عمومی واقع بر روی
گسلهای تهران نداریم

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی گفت :شناسایی تعداد
س��اختمان های عمومی واقع در پهنه های گس��لی تهران را در دستور کار
این مرکز داریم.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی ،محمد شکرچیزاده درباره پهنههای
گس��لی تهران اظهار کرد :شناسایی پهنههای گسلی انجام شده و پس از آن
شناسایی دقیق اینکه چه تعداد ساختمان عمومی اعم از مدرسه ،بیمارستان،
برج و ساختمانهای پراهمیت در این پهنهها قرار دارد را در دستور کار مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی داریم.
وی با بیان اینکه در مصوبه ش��ورایعالی و شهرسازی الزام کردهایم که
س��اختمانهای پراهمیتی که بر پهنههای گس��لی قرار گرفتهاند در اولویت
مقاومسازی قرار دارند و نباید ساخت و سازی در مناطق پرخطر انجام شود،
ادام��ه داد :باید به مرور س��اختمانهای پراهمیت در ب��ازه زمانی  ۲۰تا ۳۰
سال از مناطق پرخطر خارج شوند و این اقدامی است که در صورت تداوم و
استمرار در اجرا ،تهران را به مکانی امن برای زندگی مبدل خواهد کرد .باید
الزامی ایجاد ش��ود که دولت هایی که در آینده خواهند آمد نیز از این اقدام
موثر حمایت کنند و به آن پایبندی نشان دهند.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۲۰۰
س��ال از زلزله مهم شهر تهران میگذرد افزود :یادمان نرود که زلزله خطری
است که همواره تهران را تهدید میکند و نباید از آن غافل شویم.

یارانه نقدی  ۲۵مرداد ماه در حساب سرپرستان
خانوار است

نودمین یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی ،پنج شنبه  ۲۵مرداد ماه به حساب
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
به گ��زارش مهر ،یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی در حالی پنج ش��نبه ۲۵
مرداد ماه با ورود به ایس��تگاه نودم به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد
ش��د ،که طی این س��ال ها همواره قرار بر اصالح روند واریز این مبلغ بوده
است.
ب��ا آغاز ب��ه کار دولت یازده��م و وعده متولیان جه��ت غربالگری یارانه
بگیران ،امیدها برای س��اماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت اما طی چهار
س��ال اتفاق خاصی در این ح��وزه رخ نداد و پرداخت یاران��ه نقدی به روال
سابق ادامه یافت.
با ش��روع به کار دولت دوازدهم کارشناس��ان اقتصادی اظهار می کردند
که با توجه به ش��رایط موجود ،قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف
یارانه بگیران خواهیم بود.
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رییس سازمان ملی استاندارد:

با وجود مشکالت و تحریم ها نباید کیفیت
خودروسازی کاهش یابد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران
اع�لام کرد که با توجه به ش��رایط پیش
روی صنع��ت خودروس��ازی در صورت
حصول اطمینان از رعایت استانداردهای
 ۸۵گانه خودرویی توس��ط خودروس��از،
این امکان وجود دارد که در مورد برخی
استانداردها که رعایت ایمنی آنها ساده
نیس��ت ،به مدت یکس��ال فرصت زمانی
داده شود.
نیره پیروزبخت در گفتوگو با ایسنا،
در پاس��خ به اینکه با شرایط خاصی که
صنعت خودرو طی س��ال ج��اری با آن
پیش رو ش��ده و پیشبینیهایی که این
صنعت با توجه ب��ه تحریمهای پیش رو
میش��ود و صحت این مطل��ب که آیا از
س��ازمان استاندارد درخواستی به منظور
م��دارا ب��ا خودروس��ازان جه��ت رعایت
اس��تانداردهای  ۸۵گانه خودرویی شده
اس��ت یا خیر؟ بیان ک��رد :هنوز چنین
مس��ئلهای از س��وی هیچ بخش��ی به ما
اعالم نشده اس��ت اما سازمان استاندارد

نیز جزئی از مجموعه دستگاههای کشور
اس��ت و میدانی��م که تحری��م قطعات
خودرو جزو تحریمهای اولیه اس��ت و به
تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور
مشکالتی را ایجاد میکند.
وی ادام��ه داد :موضوع��ی که به آن
تاکی��د داریم این اس��ت ک��ه علی رغم
وجود مسائل و مشکالت پیش رو صنعت
خودروس��ازی نبای��د کیفیت خ��ودرو را
کاه��ش دهد و صحبتی نیز با س��ازمان
اس��تاندارد مبنی بر اینکه از مواضع خود

کوتاه بیاید ،نشده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران
ب��ا بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد
نیز خود را با ش��رایط روز کشور منطبق
میکند ،گفت :به شرطی که خودروسازان
تم��ام تالش خ��ود را انج��ام دهند و به
س��مت رعایت اس��تانداردهای  ۸۵گانه
خ��ودرو گام بردارند ،در خصوص رعایت
برخی استانداردها که رعایت ایمنی آنها
ساده نیست میتوانیم تا یک سال به آنها
فرصت دهیم.

پیروزبخ��ت با بیان اینک��ه از تاریخ
یکم دی ماه س��ال جاری س��ازمان ملی
اس��تاندارد فعالی��ت خود را ب��ه منظور
بازرسی استانداردهای  ۸۵گانه خودرویی
آغ��از میکند ،اظهار کرد :ممکن اس��ت
بازرسی برخی استانداردها تا ابتدای دی
ماه س��ال  ۱۳۹۸نیز به ط��ول بیانجامد
و اگر مطمئن ش��ویم ک��ه اگر خودرویی
میتواند در طول مدت زمانی بیش��تری
اس��تانداردهای مربوط��ه را رعایت کند،
قطع��ا این فرصت در اختی��ار آنها قرار
میگی��رد.وی ادام��ه داد :در خص��وص
رعایت استانداردهای  ۶۳گانه خودرویی
ک��ه از ابتدای تیرماه س��ال ج��اری نیز
اجرایی ش��د ،یک مورد بود که اعالم شد
که میتواند تا ابتدای دی ماه سال جاری
اس��تانداردهای مربوط��ه را رعایت کند
و این مس��ئله با اخذ تعه��د مورد قبول
س��ازمان اس��تاندارد واقع شد و در زمان
مقتضی قطعا کنت��رل الزم در ارتباط با
آن صورت میپذیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

ستاد بودجه  98تشکیل شد

رییس س��ازمان برنامه و بودجه از تش��کیل ستاد
بودجه  98در این سازمان خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،محمد باقر نوبخت در حاش��یه
جلس��ه هیات دول��ت در جمع خبرنگاران با اش��اره به
برنامههای اخیر سازمان برنامه و بودجه و مصوبات این
س��ازمان ،اظهار کرد :اخبار س��ازمان برنامه و بودجه را
میتوان��م در دو بخش خدمت عزی��زان منعکس کنم.
یک بخش آن چیزی اس��ت که مربوط به گذشته است
و تا این تاریخ که با شما صحبت میکنم براساس آنچه
ک��ه مربوط به عملکرد چهار ماهه اخیر اس��ت س��خن
میگویم.

ما چیزی ح��دود  105میلیارد تومان منابعی بود
ک��ه به خزانه واریز کردیم و خوش��بختانه این رقم 58
درصد نس��بت به چهار ماهه اول س��ال گذشته بیشتر
است.
وی اف��زود :آنچه که از این میزان برای امور جاری
کش��ور صرف میشود  15درصد بیشتر از سال گذشته
اس��ت و آنچه که مرب��وط به طرحهای عمرانی اس��ت
 21برابر ش��ده اس��ت .به طوری که در چهار ماهه اول
سال گذشته موفق شده بودیم برای طرحهای عمرانی
 1100میلیارد توم��ان اعتبار و پرداخت انجام دهیم و
خوش��بختانه در چهار ماهه اخیر این رقم به 23هزار و

Ê·Â§{ ¾v·YÂ]YÌ» Ä] Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÖÆ³M

¯Z/ :½Z///ÅYÂy – 9:30 dZ/ 1397/6/20 :Ö³|Ì/ d/«Á - 970536 :Ã|/¿Áa ÄÔ
»ÃZ/mY |À/ µZ/]Y Á ÃZ/mY {Y{Y« ºÌÀe Ä] Ä^f°» ©Â¬u YuY : ÄfYÂy - {§ ½ZÌ°]YÌ
¼Ä/] Ö³|Ì/ d/Æm Ä¯ Ã{Â¼¿ Ö»Â¼ ÕZÅ ÃZ³{Y{ ºÌ¸e ÖfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy - 3476 ÃZ
 ^Ä/] Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ö³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ ZmY ¹Á{ Ä
{®/Ë \eY» Ö¿|» Ö{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ÃZ³{Y{ Âf{ Á ½ZÅYÂy dYÂy{Y
¿Ö/Æ³M ¾Ë/yM /¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze . {Â Ö» ÖÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ö°Ë { d]Â
Á d/YÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ö¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÃZ» ®Ë ¥
¼Är¿ZÀq. |¿Z ºÅ Ä] Âu ÖZÀZ¯ ÄË¿ dËÁ ÓZ] ¬» d¸Æ» Á |ËZ¼¿ d§ZË{ Y ºWZ
] |.{Â] |ÅYÂy Á Ã{ ½M c|» Á fÀ» d]Â¿ ®Ë ¬§ {Â ¹Ó ÖÆ³M Ä¸ÌÂ] Ö£Ô]Y Y
-1760/¦·Y.¹1368
»|Éf³{Y{ Ö«Â¬u Ö»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  f§{ Ë

|« ½ZfÆ

Ê nY -

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ê·YÀm Ê¿Y{Ë Ä¬WZ§ Á ½YÂe – ½YÂa ZÅ º¿Zy

– [Â¬ Ë – É|Æ» ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ã{YZ«M Á{ Å Ä¼Z§ Á ]Z ÉZ«M ½ZÅYÂy
^|¶/ËZ¼u Á Ã{YZ/«M Ê´¼Å -ÄÀÌ° -Ê¸ -{Â¼v» -Ê¸|¼v» – |Ìn» – Ä·Ó – ÄÌ¨ – Ä·Y
]|– YÅ – ºÌu Á Ã{Y¤Y Ê¸ Ä Å Ã|Ì¼u – ÄvÌ¸» -¾u – Ã{Y ½Z¼Ë¿ ÃÅZ – ÊÆË
– ½YÂa – ºÌÅY]Y– Ã{Y ºË¯ d¼ – Ê¸£ÁY É{ËÁY|y ¾u Á ZÀÌ» – {ÔÌ» -Z -ÃÅZ
– Æ/ ¾Ì´/» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y – Ã{Y ½Z¼Ë¿ Ä¸uY – Ê¿Y{Ë Ê´¼Å Ä¬WZ§ – ½YÂe
Ä/yÂ» Ä/»Z¿ ºÌ/¬e ½Ô/] ¹Ô/Y Äf/YÂy Ä] ÃÌm ¹v» Á É|¼uY dËY|Å – É¿ Ä·YÌy
ÃZ¼/ Ä/] 1386/08/14 wÂ/» Ä/»Z¿ Ä ËZ^» Ä] {ZÀfY Z] ½{Â] Ê·Â§ dÆm Ä] 1365/01/18
Ä^  9709984525200136 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» _/7/219
{1397/06/26 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i Æ ¾Ì´» ½ZfÆ Éf³{Y{ Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ¹Á
Ä/] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e10:30 dZ
¸|/ËYm Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d
¯ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj
»{ Á d/§ZË{ Y ºWZ¼/ Á d/YÂy{Y{ Ê¿Z/i Äz¿ ,{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á
-1757/97
»Éf³{Y{ Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

Ä]Z« Ê»¯Y ¨ m – Æ ¾Ì´» ½ZfÆ

Ê¼ |À |«Z§ ½Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ½Â¿Z« ÊÆ³M
)»(Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ

Á ÉÁ¨» cZ§e Ë s] [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y {¬f» ¥ÔfyY ¶u cZÌÅ
»ÊÆ³M ¿ Y a dY Ã| ¬» ¾Ì°·Z» Ä] Êf{ ¹| dÆm Ä] Á |ÌËZe Y ZzY Ä¿Z°·Z
Ä/»Z¿ ¾Ì/WM Á Â¯~» ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÉYmY { Y~ÆÌ¸ Á {{³ ºÌ¸e Á {Z Ê¼ dÌ°·Z» |À
½Z^uZ/ ËZ/ Á ÊZ» ¾Ì°·Z» ÔY dÆm Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ½M ÊËYmY
Y ÃZ/» 2 c|/» ¥/ j¯Y|u |ÀZ] ÄfY{ YfY ZzY Är¿ZÀq Á {Â Ê» ÊÆ³M ©Â¬u
ºÌ¸/e [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] Z¼Ì¬f» Y {Ây Ê^f¯ YfY ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y
¿¼sÔË} mY» Ä] dYÂy{Y{ {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë |ËZ] Á Ã{Â
«ÉY µÂ·|» ZY ] ¥f» ÉZZ¬e {Â» dÌ°·Z» |À cÂÀËY Ì£ {.|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ
f» Ä mY» ¿Z» |Ë|m dÌ°·Z» |À Á| Á .| |ÅYÂy {Z cY¬» Á {Á|u { Ã{Z
]ÉZ/Z¬e 97/04/31 Ä/yÂ» 139760313006001621 ÃZ¼/ ÉY -1 .{Â] |ÅYÂz¿ ÃZ³{Y{ Ä
¯Ê¿Z/ÌY ²¿Y|/ d/Ì°·Z» |À/ Á|/ /] ÊÀ^¼Ì¸|¼v» |¿§ {Z]M Ê¬e Âa|¼v» \¯Â
[MÁ|/¿ZÌ» Ê/f^i ÃÂu Ä£Y» 14 z] Ê¸Y - 42 Y Ê§ -184 Ôa Y Êf¼« Ä¿Zz]Z^°Ë
348/60 duZ/» Ä/] 97-45 cZÌÅ Ã|¿Áa ½ZË{YÂm ºÌ Y Ã| ÉY|Ëy {Z]M Ê¬e { «YÁ
».dY Ã| ¾ÌÌ e Ê§819 Ôa ½M ÉY] Ä¯ ]»f
1397/05/03 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/05/18 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-1563/¦·Y.¹15
ÉÌy – [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW

ÊÆ³M

Ã|/ d/^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] ºÌ |¿§ Ê§Z» Ê¸ diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
]¾Ì/Àq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9709982939200234 ÄÔ¯ Ä
¾Ì/u Ä/iÁ Á Ä/f¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { Ê§Z» ºÌ ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe
|/·Âe xËZ/e 5089817413 Ê/¸» ÃZ¼/ Ê¿Z]« Z¼Å – 1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y
|//·Âe xËZ//e 5089611378 Ê//¸» ÃZ¼// Ê§Z//» Ê//¸ – 2 ( Ê§Â//f» //¼Å ) 1343/01/01
|//·Âe xËZ//e 5089636117 Ê//¸» ÃZ¼// Ê§Z//» ¾Ì//u – 3 ( Ê§Â//f» / a) 1360/10/26
|//·Âe xËZ//e 5089599459 Ê//¸» ÃZ¼// Ê§Z//» ÔÌÆ// – 4 ( Ê§Â//f» //a ) 1362/07/20
|//·Âe xËZ//e 5089219486 Ê//¸» ÃZ¼// Ê§Z//» ºË/ » – 5 ( Ê§Â//f» / fy{ ) 1358/09/20
|/·Âe xËZ/e 5089923949 Ê/¸» ÃZ¼/ Ê§Z/» Ä]Y{Â/ – 6 ( Ê§Â/f» fy{) 1357/06/03
|//·Âe xËZ//e 5089900485 Ê//¸» ÃZ¼/ Ê§Z//» ÄÌ¼// – 7 ( Ê§Â//f» /fy{ ) 1366/09/01
|//·Âe xËZ//e 5089936341 Ê//¸» ÃZ¼// Ê§Z//» {Â//¼v» – 8 ( Ê§Â//f»fy{) 1365/02/06
|/·Âe xËZ/e 5080051027 Ê/¸» ÃZ¼/ Ê§Z/» {Â /» – 9 ( Ê§Â/f» a ) 1367/08/11
d/]Â¿ ®/Ë Â/]» d/YÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY ( Ê§Âf» a ) 1371/01/09
Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe
-1751/97
»¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX

 ^¾ËÁ« ½ZfY cZËZ] z] ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ê¸ ¯Zy µÁY Ä

نهادهای مالی
فروش اوراق گواهی سپرده  18درصدی در
بانک ملّی

بانک ملی  -ش��عب بانک ملی ایران در سراس��ر کشور تا روز دوشنبه
 22م��رداد ماه جاری ،تع��داد محدودی اوراق گواهی س��پرده مدتدار ویژه
س��رمایه گذاری (عام ) را با نرخ س��ود علی الحساب  18درصد ساالنه عرضه
می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این اوراق با سررسید یکساله،
ب��ا نام ،غیرقابل انتق��ال و قابل باز خرید قبل از سررس��ید با نرخ  16درصد
س��االنه از تاریخ انتش��ار اس��ت.معامله ثانویه اوراق در بازار سرمایه از طریق
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر است.
مدیرعامل بانک سپه:

خبر و خبرنگاری عرصه مقدسی است که باید
حرمت و قدر آن شناخته شود

بانک س�په  -مدیرعامل بانک سپه طی پیامی با تبریک روز خبرنگار
گفت :عرصه خبر و خبرنگاری عرصه مقدسی است که حضور در آن حرمت
دارد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه ،در پیام محمدکاظم چقازردی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک س��په به مناس��ب روز خبرنگار آمده
است :مناس��بتها فرصت و بهانهای هستند برای یادآوری برخی رویدادها و
حوادث مهم و حائ��ز اهمیت ،از جمله این رویدادهای پر اهمیت 17 ،مرداد
سالروز ش��هادت شهید محمود صارمی اس��ت که به عنوان روز خبرنگار در
تقویم پرافتخار جمهوری اسالمی ثبت شد.
در ادامه این پیام آمده است :بر این باورم که به یمن و برکت آیه شریفه
یس ُ
ون (س��وگند به قلم و آنچه مینویس��ند) ،عرصه خبر و
��ط ُر َ
ن َوال ْ َقلَ ِم َو َما ْ
خبرنگاری عرصه مقدسی است که حرمت و قدر آن را باید شناخت و فعالین
و تالشگران این عرصه نیز با آگاهی کامل از مسئولیت و جایگاه خویش باید
قدم در این مسیر بگذارند.
روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد:

 500میلیارد تومان رسید.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه
ظ��رف امروز و ف��ردا اقدام ب��رای پرداخ��ت بدهی به
کشاورزان انجام میدهیم ،گفت 2500 :میلیارد تومان
ب��رای پرداخت ویژه ب��ه گندمکاران عزی��ز اختصاص
یافته و تا االن نیز کش��اورزان عزی��ز  10هزار میلیارد
توم��ان گندم به دولت فروختهاند ک��ه از این میزان 5
هزار میلیارد توم��ان پرداخت کردیم و  5هزار میلیارد
توم��ان باقیمان��ده را نی��ز در نظر داریم ک��ه در حال
حاض��ر  2500میلیارد تومانش را ظرف روزهای آینده
پرداخت میکنیم.
{Ä»Z¿{Y

½Zf/Æ Éf³{Y{ (Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  9509982210200325 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
{»©/À³ Â/a º/Z« Z¿Z/ º¿Z/y : ½ZÅYÂy 9709972210200257 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e |¿ÁZ
§¿| «½Z/]ZÌy -Ä/Ì¿Y¨ – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] |¼yY |¿§ Ô» Ê¬e ¾Ìu ÉZ«M d·Z¯Á Z] ºZ
»¬| Z/Ëa º¿Z/y Á 101 |/uYÁ – 100 Ôa -¦·Y ½Y|Ì» Á ½ZÌa ¾Ì] -(ÄÌ¿Y¨) Ê¸Ì]{Y
Ê/¸Ì]{Y |/¬» – / Ì·Á -½Y/Æe Ê¿Z/¿ Ä/] É|Æ» |¼v» |Ì |¿§ ÊÀÌu Âa cY{Z
)¨|/Ë§ ÉZ/«M.1 :½Z³|/¿YÂy - 101 |/uYÁ -100 _ – ¦/·Y ½Y|/Ì» Á ½ZÌa ¾Ì] -(ÄÌ¿Y
^µÂ/Æn» Ê¿Z/¿ Ä/] Ê´¼Å ÊËZ^Z^ ½Y»Z¯ ÉZ«M.3 ÊËZ^Z^ ¾Ë|·YZÌ |Ì ÉZ«M.2 ÊËZ^Z
d/yY{a.3 ®¸» Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y.2 Ê{Y{ cYZy Ä^·Z».1 :ZÅ ÄfYÂy - ½Z°¼·Y
Ä·Z¯Â·Y ªu

ÃZ³{Y{ ÉY

{ Á Ô» Ê¬e ¾Ìu ÉZ«M d·Z¯Á Z] ©À³ Âa ºZ« Z¿Z º¿Zy Ê¼Ë|¬e dYÂyY{Y{ Ây
cÆ/ ¾Ë|·YZÌ |Ì, |Ë§, ½Y»Z¯ ½ZËZ«M dÌ§] ÊÀÌu Âa cY{Z ZËa cY{Z ZËa º¿Zy
Êf^i ÉZÆ¯Ôa Ä] ¾Ì» Ä « Á{ Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ½Z³|¿YÂy ¹Y·Y ÄfYÂz] ÊËZ^Z^ Ê´¼Å
Y Ê¿Â¿Z/« ÃÂ/f» cZy ÆÌ¸¯ ¹Z¼¿Y Ä] LZ» ÄÀË« } «YÁ Ê¸Y 56Y Ê§930Á903
|/¿Y Ã{Â/¼¿ Z/ÆY ½ZÅYÂy ¶Ì¯Á Ä¯ tÌÂe ¾ËY Z] , ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªu Á Ê{Y{ ÄÀËÅ Ä¸¼m
«ÉZÆfuZ/» Ä/] LZ/» { «YÁ ¾Ì» Ä « Á{ ²¿Y{6 ®·Z» ÉYÌ Ê¼Z¯ Ä¨Ë·YZz§ ºZ
Ê¼/ Ä/»ZÀf·Z¯Á {ZÀf/Y Ä] Ä»Z¿ Ä ËZ^» \mÂ» Ä] ½ZÅYÂy Ä¯ |¿Y Ã{Â] ]» f» 502/ 5Á 375
¼ÉZ/Æ¯Ôa ÉY|/Ëy Ä] cY{Z^» |¿Y ÄfY{ Ê¼ÌÅY]Y |¼v» ÉZ«M Ä¯ 75/11/17-45445 ÃZ
»Á Ê¼ ®·Z» cÂ§ Ä] ¿ Á Êf^i ¹Ô fY xZa Ä] cZ¨f·Y Z] ÃZ³{Y{ , |¿Y Ã{Â¼¿ ÄfYÂy {Â
d/ÌÅZ» { ºÌ¼/e }Z/zeY Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Á {Â Ê» [Âv» ÉÁ ÄiÁ Lm ½Z³|¿YÂy Ä°ÀËY
»Z/e {Z/ ZÀ/Z¯ Ä/] /»Y Z/mY Y« |Z] Ê» zf» Á ZÀZ¯ ¿ \¸m ¹¸f
¯Ä/YY Ä»Z¿ Ä ËZ^» Z] Ê¸Y 56 Y cZÁ§ 930Á903 Ôa µÂ·|» d¬]Z» Z] \zfÀ» ZÀZ
|{Â» Ôa Á Ä»Z¿ Ä ËZ^» µÂ·|» Z] ÄfYÂy {Â» ®¸» |ÀËZ¼¿ ¿ ZÆY Ã| Ä§ e ®¸» Á Ã
ÉZ/Æ¯Ôa ²¿Y| |¿Y Ã{Â¼¿ ZÆY \zfÀ» ZÀZ¯ Ä¯.Ìy ZË {Y{ d¬]Z» ½ZÅYÂy ÄfYÂy
Ôa ²¿Y| Á ÄfY{ Y« ´Ë|°Ë cÁZn» { Ê¸Y 56 Y cZÁ§ 930Á903 ÃZ¼ Êf^i
Á dY cZi|vf» |«Z§ Á Êa ÉZm Á ¨¿ ÄËZa Âv» ¾Ì» Ä « ®Ë cÂ Ä] Ê§ 903
|80 {Á|u duZ» Ä] ÊiY|uY ÉZÀ] ÉYY{ ]» f»5/502 duZ» Ä] Ê§930 Ôa ²¿Y
»Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Á dY Ã| «YÁ  e Y ½Â» ÄË¿ Ä¯ |Z] Ê» ÃZ¤» ÉZ] Ä { ]»f
]|/¬ { Ä/¯ É/Ìq ÉYmY Ä] Y ¾Ì¸»Z f» ¬§ Ä¿ {Â¬Á ¹Â¸ » Â Ä] dY ¾Ì ®Ì¸¼e Ì
Y c{Z/Á ¥ ZË ½Â¿Z« \mÂ» Ä] Ä¯ ÉZiMÁ lËZf¿ ÄÌ¸¯ Ä] Ä°¸] |ËZ¼¿ Ê» ¹¸» Ã| tËe
¬| Á |Z] Ê» Ê¼ |À ºÌÀe µÂ¬À» Ì£ µYÂ»Y Ì] ZiMYÁ |Z] Ê» ¹¸»Á {Â Ê» ¶Zu
¿ ]Y/]Y /Ì^» ÉZ/^fY Ê/] Á Ä·Z«YÁ x§ ] Ê¸Ì·{ Á cY|Àf» Ä]  e ½Z³|¿YÂy Ä°ÀËY Ä
¿Á 220 Á 221 Á 223 Á 308 {YÂ/» Ä]Y|Àf» Á Ìze {YÁ Á d]Zi ½ZÅYÂy ÉÂ{ |¿Y Ã{Â¼À
903 Á 930 ÉZÆ¯Ôa ²¿Y| Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ½Z³|¿YÂy ¹Y·Y Ä] º°u Ê¿|» ½Â¿Z« Á 219
§¹|/ Ä] ¿ Ê{Y{ cYZy Ây {.|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {ZLZ» Ê¸Y 56 Y cZÁ
ÉÂ/{ ª ¾ËY { Ã|¿YÂy cZ»Y|«Y Á ½ZÅYÂy Ä] Ã{YÁ cZy ¾Ì] Z» Ê§ dÌ^^ Ä]Y YuY
¹Ô/Y Á {Z/ ½Z/ÅYÂy ª/vÌ] Ä] º°u ~yZ» ½Â¿Z« 197Ã{Z» Ä] Y|Àf» Á Ìze d]Zi Ì£
»LZ/¬¿Y Y /a Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼ÀÌ
.|Z^Ì» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ¹fv» ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿ |Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥
Êe{ZÌ – |¿ÁZ»{ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Á{ Ä^  ÌW -1762/¦·Y.¹560
¼ÃZ¼/ – 9609988919600534 :Ã|/¿Áa ÃZ¼ – 9710468919600050 :dYÂy{ ÃZ
]1397/05/14 :ºÌÀe xËZe – 960534 :Ä^  Ê¿Z´ËZ

YÂ ÉY

{ ½Z/ËZ«M d/Ì§ Ä] Ê¿Z»¯ Ä/»Â » d·Z¯Á Z/] É{Z/f«Y Æ» ®¿Z] dYÂ/y{Y{ Ây
d/yY{a Ä] ½Z³|¿YÂy ÊÀ»Ze dÌ»Â°v» ÄfYÂy Ä] É{Zn ¶ÌZ¼Y .2 Ê¼ZÅ |Ì |Ì .1
xËZ/e { 755686 Á 90/12/9 xËZe { 176875 ÃZ¼ Ä] Ã¬§ Á{ d]Z] µZË 150/000/000
ª/u Á Ä/Ë{Ze ÌyZ/e cZ/y Á Ê{Y{ ÄÀËÅ Á Ê¿Â¿Z« cYZy ÄÌ¸¯ [ZfuY Z] 90/12/9
ÊÅYÂ/³ Á ®/q Ê/b¯ Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ ¶Ì^« Y Ã|¿Áa ©YÁY »Zm Ä] ZÆmÂe ,¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y
|Ã|/¿YÂy Ä°ÀËY Ä] ¿Á ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹fv» ÉZY ÉÂ Y ÉY]Y ÄË¿ dyY{a ¹
{ ¾/ËY Äf/Y|¿ µÂ/¼ » ÉiÂ/» Z§{ ½ZÅYÂy ÄfYÂy µZ^« { Á Äf§ZÌ¿ Âu Ê{Y{ Ä¸m
»cZ/ne ½Â¿Z/« 313 Á 320 {YÂ/» Ä] Y|Àf»Á Äf¿Y{ dv Ä] ½Á¬» Y ½ZÅYÂy ÉÂ{ m
½Â¿Z/« 2 Ã{Z» Ä] Ê«Zv·Y Ã^e Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 522 Á 198 Á 519 {YÂ» Ä] Y|Àf»Á
¶/Y d/]Z] µZË 150/000/000 ¢¸^» dyY{a Ä] ½Z³|¿YÂy ÊÀ»Ze dÌ»Â°v» Ä] º°u ®q
®/¿Z] yZ ª^ ÄË{Ze ÌyZe cZy Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 5045000 ¢¸^» Á ÄfYÂy
»¯Ä/·Z¯Â·Y ªu Á (Ê«Â¬u ¹Z°uY ÊËYmY |uYÁ { [ZfuY ¶]Z«) ½YËY Ê»ÔY ÉÂÆ¼m É
µÁY ¦/Ë{ Ã|¿YÂy Ây { Á {Z ÉY .{Y{ Ê» ¹ÔY Á {Z Y ½ZÅYÂy ªu { ¶Ì¯Á
d/¸Æ» ÉZ/¬¿Y Y a Á Ä^  ¾Ì¼Å { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£
.|Z] Ê» ¾Ì¼y ½ZfÆ Ê»Â¼ º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ ÊÅYÂyYÁ
¶/]Z« ¡Ô/]Y Y /a Á dÌ] ¥ Á ÉÂu ¹Á{ ¦Ë{ Ã|¿YÂy Ây { Ã{Z ÉY
.|Z] Ê» ¾Ì¼y ½ZfÆ Ê»Â¼ º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne
-1755/97
«¾Ì¼y ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ º Ä^  ÊZ

½Z¼j |¿§ Ê¼Ë¯ ½Z¼Ìa ÉZ«M Ä] Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä] Ä¯ s» ½Z¼j |¿§ Ê¼Ë¯ ½Z¼Ìa ÄÌ¸ Ê»Zf¿Y m» Y³
¼d^i ½Zn¿ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 108 Ä^  9709982404200067 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf/{ \/u Ä/¯ ¾ÌÌ e 09:00 dZ 1397/06/18 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á
»d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
®/Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë{ d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy
»Äz/¿, {Â/y ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ
/Zu ÃZ/³{Y{ { Ê³|Ì/ dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi
.{{³
½Zn¿ ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 108 Ä^  É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ÊÀ» -1766/97

– Ê°¸» ÔÆ

تقدیر از بانک مسکن در حوزه مسوولیت اجتماعی

بانک مس�کن  -دومین همایش جایزه ی ملی مس��وولیت اجتماعی
بن��گاه ه��ای اقتصادی ای��ران با هدف بررس��ی و ش��ناخت دس��تاوردهای
بن��گاه های اقتصادی در حوزه ی مس��وولیت اجتماعی و با همکاری وزارت
راه و شهرس��ازی  ،اتحادیه اروپا و س��ایر س��ازمان ها برگزار ش��د.به گزارش
پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،دومین دوره جایزه مس��وولیت اجتماعی
بنگاههای اقتصادی ایران در دوم مرداد ماه سالجاری در مرکز همایش های
صدا و س��یما و با هدف بررسی و شناخت دستاوردهای بنگاه های اقتصادی
در حوزه مسوولیت اجتماعی و با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی،
دکتر مارتین نئوریتر نماینده شبکه مسوولیت اجتماعی اتحادیه اروپا و دکتر
پارکس نماینده یونیسف در ایران برگزار شد.
در ای��ن رویداد از رحیمی انارکی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک
مس��کن به عنوان حامی این رخداد تقدیر و نشان اهتمام عمل به مسوولیت
اجتماعی به وی اهدا شد که علیرضا آذری معاون اداره کل روابط عمومی به
عنوان نماینده بانک نشان یاد شده را دریافت کرد.

فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس عملکرد
بانک تجارت را ستود

بانک تج�ارت  -عملکرد بانک تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد
تقدی��ر اعضای فراکس��یون اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای اس�لامی قرار
گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،ش��هباز حسن پور نایب رییس
فراکس��یون اقتصاد مقاومتی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و احمد
انارک��ی محمدی رییس هیات تحقیق و تفحص و عضو فراکس��یون اقتصاد
مقاومتی با ارسال لوح تقدیر جداگانه ،حمایت قاطعانه بانک تجارت از اقتصاد
مقاومتی و رونق بخشی به کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط را مورد
تقدیر قرار داده و آن را الگویی عملیاتی برای س��ازمانها و نهادهای کشور در
راستای اشتغالزایی  ،رونق تولید و صادرات بر شمرده اند.
بانک تجارت در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تا پایان س��ال
 96به  1578بنگاه کوچک و متوس��ط مجموعا مبلغ  19.757میلیارد ریال
تس��هیالت پرداخت کرده اس��ت .اعطای بیش از  142هزار فقره تس��هیالت
ازدواج و تامی��ن جهیزیه 78.830 ،فقره تس��هیالت خری��د خودرو و کاالی
ایرانی 4.025 ،فقره تسهیالت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
بویژه تاکس��ی های فرسوده و  5.729فقره تسهیالت در بخش اشتغال زایی
مدد جویان و س��ازمان بهزیس��تی از دیگر اقدامات بان��ک تجارت در زمینه
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.

پیام تبریک مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی
بانک شهر به مناسبت روز خبرنگار

بانک شهر  -مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر در پیام
تبریکی به مناس��بت روز خبرنگار ،با اش��اره به ش��رایط سخت کنونی برای
فعاالن عرصه خبرگفت :خس��ته نباش��ید و پایدار بمانید که آگاهی ملتی با
شماس��ت.به گ��زارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،متن این
پیام به شرح زیر است:
گفتن و نوش��تن درباره آنانی که خود حرفه و باورش��ان گفتار و نوشتار
اس��ت ش��اید از هر کاری در این دنیا دشوارتر باش��د اما این سختی هیچگاه
نمیتواند و نباید بهانهای ش��ود برای س��کوت در برابر جایگاه و رسالتی که
خبرن��گاران و روزنامهنگاران برخوردارند و چه بهانهای زیباتر و دلنش��ینتر
از روزی ک��ه به پاس و حرمت خون خبرنگاری ش��هید ،به نام فعاالن عرصه
اطالعرسانی انتخاب شدهاست.
تک��رار مک��ررات اس��ت اگ��ر از بایس��تگیها و شایس��تگیهای خبر و
اطالعرسانی ،رس��الت خبرنگاران ،اهمیت آگاهیبخش��ی ،تأثیر رسانهها در
تقویت مردمس��االری ،نقش مطبوعات در جهتدهی افکارعمومی و ...سخن
ی که تکرارشان هم شیرین است
بگویم اما در کنار این واقعیتهای همیشگ 
و الزم ،از کن��ار ای��ن واقعیت نیز نمیتوانم و نباید بگ��ذرم که زمین و زمان
در روزگار امروز ما برای فعالیت رس��انهها ،س��خت ناهمراه است شاید بیش
از ه��ر زم��ان دیگری؛ چرا و چطورش را خود اهل رس��انه بهتر و بیش��تر از
من میدانند بنابراین از گفتنش بگذرم بهتر اس��ت .در این وانفس��ا اما باید
ب��ه همت و غیرت و باور همه روزنامهنگاران ،عکاس��ان ،خبرنگاران ،دبیران،
سردبیران ،مدیرانمسئول ،حروفچینها ،صفحهبندها ،فیلمبردارها ،کارگران
ش��رکتهای توزیع ،رانندگان وانتهای خطهای کیوسکها ،دکهدارها و....
خ��دا ق��وت بگویم چرا که همه اینها عالوه بر اینکه ب��ه اعتبار ارج و اهمیت
اطالعرس��انی در حرف��های مقدس مش��غولند ،فعاالن بازار و کس��بوکاری
هس��تند که مانند بس��یاری از بازارها و کس��بوکارها در کش��ور ،این روزها
برایشان سخت میگذرد.

