
با حضور مديرعامل گروه، پيشكسوتان و اساتيد ارتباطات صورت گرفت؛

معرفي برترين هاي جشنواره كارامدي ارتباطات ايران خودرو
گروه اقتصادی: نخســتين جشنواره كارآمدي 
ارتباطات گــروه صنعتي ايران خــودرو با برگزاري 
مراســم ويژه اي بــه كار خود پايــان داد و نفرات 
برگزيده شــده از سوي هيات داوران معرفي و مورد 

تقدير قرار گرفتند.  
معرفي برترين ها در 13 بخش

به گزارش ايكوپرس، آئين اختتاميه نخســتين 
جشــنواره كارآمدي ارتباطات گــروه صنعتي ايران 
خــودرو  با حضور مديرعامل گروه، قائم مقام توليد، 
برخي معاونان و مديران شركت هاي گروه، استادان 
دانشگاه در رشــته ارتباطات و مسووالن و كاركنان 
ايــران خودرو  ارتباطــات گروه صنعتي  واحدهاي 
برگزار شــد و نفرات برگزيده در 13 بخش معرفي 
شــدند، اما حضور و تقدير از مديــران ارتباطات و 
روســاي روابط عمومي و اطالع رساني گروه در دو 
دهه گذشته بخشــي از اين مراسم را شامل مي شد، 
كه فضايي متفاوت را در سالن برگزاري مراسم ايجاد 

كرد.
برترين هاي جشنواره كارآمدي در بخش هاي 
گفت وگو، گــزارش، مقاله و يادداشــت، گرافيک، 
عكس خبــری، آثار تبليغــات چاپی)پوســتر، بنر، 
بروشــور(،  آثار تبليغات شفاهی)تيزر(، آثار توليدی 
ســمعی و بصری، پروژه حوزه فنــاوری ارتباطات، 
پروژه حوزه روابط عمومی، كارشناس برگزيده سال، 
نشــريه برتر گروه، روابط عمومی برگزيده ســال و 
تقدير ويژه هيات داوران لوح تقدير، تنديس يادبود و 

كمک هزينه سفر زيارتي دريافت كردند.
اين جشــنواره به ابتكار مديريــت ارتباطات و 
امــور بين الملل ايران خودرو برگزار شــد و از ميان 
373 اثر رسيده به دبيرخانه جشنواره، 38 اثر از سوي 
هيات داوران انتخاب و معرفي شدند. آثار ارسالي و 
برگزيده مربوط بــه فعاليت هاي مجموعه ارتباطات 
گروه صنعتي ايران خودرو در فاصله ســال هاي 91 

و 92  بود.
تقدير از قديمي هاي ارتباطات ايران خودرو

عالوه بر معرفي برگزيــدگان، تقدير از مديران 
ارتباطات و روساي اداره های روابط عمومي و اطالع 
رساني گروه صنعتي ايران خودرو در دو دهه گذشته 
و تعدادي از بازنشســتگان از جمله برنامه هاي اين 

مراسم بود كه مورد توجه حضار قرار گرفت.
عليرضــا شــعباني، رضــا نقي پــور، محمد 
محمودپور، سيدحسين غضنفري، محمدرضا عرب، 
احمــد خادم المله، مجتبي عبدالحســيني راد، مجيد 
باقري و عبداله بابائي، ابراهيم هوشــيار، غالمحسين 
حاج ابراهيم، حميد ليالز، محمود اشــرفي، مرتضي 
آقائــي، پيمان صدقي، جعفر جواني، جعفر آزاديان و 
مهرنوش جعفري مديران ارتباطات و روساي روابط 

عمومي و اطالع رســاني گروه صنعتي ايران خودرو 
در دو دهه گذشــته بودند كه توسط مديرعامل گروه 

صنعتي ايران خودرو مورد تقدير قرار گرفتند.
نحــوه گفتن آنچه اتفاق مي افتد، هنر ارتباطات 

است
در اين مراســم مديرعامل گــروه صنعتي ايران 
خودرو نيز بــا بيان اينكه روابط عمومي در دو جبهه 
داخل و خارج شــركت فعاليت مــي كند، گفت: در 
بخش داخلي، ارتباطات بايد رابطه بســيار خوبي با 
پرسنل شركت داشــته باشد و نمي تواند خود را در 
تعامل با آنها ايزوله كند، برقراري اين ارتباط مناسب 
بسيار مهم است و از حد داشتن يک جريده يا موارد 

معمولي، فراتر است.
مهندس هاشــم يكه زارع اظهار كرد: ارتباطات 
يــک علم اســت و بايد فعاليت هــای اين حوزه به 
صورت كامال علمی و برنامه ريزی شده انجام پذيرد.
وي با بيان اينكه انسان هيچگاه و به هيچ دليلي 
نبايد دروغ بگويد، افزود: انتظار و توقع من در بخش 
ارتباطات اين اســت كه آنچه در واقعيت اتفاق افتاده 
را مطرح و منتشــر كنند، البته اينكه آنچه اتفاق افتاده 
است را به چه شكل و شمايلي بگوئيم نيز براي خود 

يک هنر است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خطاب به 
مجموعه ارتباطات اين گروه اظهار داشــت: اگر مي 
خواهيــم هر كاري را در هر حــوزه اي انجام بدهيم 
بايــد طراحــي كنيم كه از چه راهــي به هدف خود 
برســيم، ارتباطات اگر اين طراحي و هدفگذاري را 
نداشته باشد، به روزمرگي دچار مي شود و آن زمان 
مي توان گفت براساس معيارهاي علمي حركت نمي 

كند.
تدوين مدل تعالي ارتباطات ايران خودرو

علی مصريان، مدير ارتباطات و امور بين الملل 
گروه صنعتي ايران خودرو نيز در اين مراسم از تدوين 
مدل تعالي ارتباطات در اين گروه صنعتی خبر داد و 

گفت: به زودي مدل تعالي ســازماني را با مشاركت 
مديريــت هاي ارتباطات گــروه در حوزه ارتباطات 
گــروه صنعتي ايران خودرو پياده مــي كنيم تا زمينه 
ارزيابي علمي فعاليت ها، تحول ســاختاري، ارتقاي 
جايگاه و سطح دانش فني و تكنيكي ارتباطات گروه 

با رويكرد هم افزائي ميسر شود.
وی حضــور همزمــان تمام مديران اســبق و 
فعلــی ارتباطات گروه صنعتی ايــران خودرو را در 
اين جشــنواره مهم و نادر خواند و گفت: تجليل از 
پيشكســوتان كه زحمت حفظ و نگاه داشــت برند 
ايران خودرو را سالها بر دوش كشيده اند، وظيفه ای 

بود كه توفيق آن در اين همايش حاصل شد.
مصريان ادامه داد: در تالش هستيم تا يک تاريخ 
شــفاهي از مجموعه اقدامات و تالش هاي مديران 
ارتباطــات گروه صنعتي ايران خودرو تدوين كنيم تا 
تجربه هاي مديريتي در دوره هاي مختلف و مواجهه 
با رويدادهاي متعدد داخلــي و خارجي گروه براي 
استفاده در زمان حال و انتقال دانش به مديران آينده 
به صورت مســتند و ثبت شــده، قابل بهره برداري 

باشد.
وی با اشــاره به نام گذاري ســال 93 به عنوان 
ســال اقتصاد و فرهنگ توســط مقام معظم رهبري، 
گفت: اين نامگذاري وظيفــه هر يک از ما به عنوان 
متوليان فرهنگي در بزرگ ترين بنگاه اقتصادي كشور 
را بســيار سنگين و خطير كرده است و بايد با كمک 

هم آن را به بهترين نحو انجام برسانيم.
مديــر ارتباطات و امور بين الملل گروه صنعتي 
ايــران خــودرو از برگــزاري جشــنواره كارامدي 
ارتباطات به صورت ساالنه خبر داد تا نتيجه فعاليت 
هاي كاركنان در رشته هاي مختلف تبليغات، رسانه، 
امور اجرايي و ساير حوزه های مرتبط ارزيابي شود.

وی با اشــاره به اينكه مجله تصويري ســيماي 
ايــران خودرو نخســتين مجله تصويري ســازماني 
كشور بوده اســت، اظهار داشت: جشنواره كارآمدي 

ارتباطــات گروه صنعتي ايران خودرو نيز نخســتين 
جشــنواره ارتباطي درون ســازماني كشور می باشد 
كه اميد اســت با برگزاری مستمر و ساالنه، اين مهم، 
موجب ارتقای سطح دانش فنی و انگيزشی كاركنان 

ارتباطات گروه صنعتی ايران خودرو گردد.
كارشناسان ارتباطات ثروت سازمان هستند

بيانيــه هيات داوران توســط رئيس اين هيات، 
ســيدغالمرضا كاظمي دينان خوانده شــد. كاظمي 
دينان، رئيس انجمن روابط عمومي ايران نيز هســت 
و نزديک به ســي سال ســابقه داوري در جشنواره 
هاي رسانه اي كشــور را دارد. دكتر منصور ساعي، 
دكتر امير لعلي، دكتر عليرضا كتابدار و اميرهوشــنگ 
قلندري ديگر اعضاي هيات داوران نخستين جشنواره 
كارآمدي ارتباطات گروه صنعتي ايران خودرو بودند.
وي در ســخنراني خود بر اهميت كارشناسان 
در روابط عمومي ها و سازمان هاي ارتباطاتي تاكيد 
كــرد و گفت: اين مجموعه بســيار بزرگ به افراد و 
كارشناسان متخصص، دانا و آگاه به مسايل نياز دارد 
كه تشــخيص دهند چه گونه بايد عمل كنند تا ايران 

خودرو كه قابليت جهاني شدن را دارد، موفق شود.
رييس هيئت داوران نخستين جشنواره كارآمدی 
ارتباطات گــروه صنعتی ايران خودرو كارشناســان 
ارتباطات را پل ارتباطي دانست كه مي توانند شايسته 
ســاالري را در ســازمان توســعه داده و خالقيت و 

نوآوري كاركنان را آشكار و كاري كنند.
كاظمي دينان افزود: انســان ها اگر ديده شوند 
كارهاي خالقانه مي كنند و مي توانند ســازمان را به 

توسعه پايدار و پويايي برسانند.
رييس انجمن روابــط عمومي ايران تاكيد كرد: 
انسان ها و ســازمان هاي موفق، مورد اعتماد هستند 
و گرنه، كسي سراغ سازمان نمي آيد و افكار عمومي 
هم موضوع را مي فهمد، بنابراين وظيفه ما اين است 

كه شفاف سازي را پيشه كنيم.
پخش نماهنگ تاريخ روابط عمومي

در مراســم پاياني نخستين جشنواره كارامدي 
ارتباطــات گــروه صنعتي ايــران خــودرو كه با 
هدف تشــويق كارشناســان و كاركنان و تقدير از 
برگزيدگان، ايجاد انگيزه و نشاط و تقويت فضاي 
ارتباطي ميان مديريت هاي ارتباطات گروه صنعتي 
برگزار شــد، نماهنــگ هايــي از تاريخچه روابط 
عمومي در ايــران خودرو و جشــنواره كارآمدي 
از نگاه كاركنــان ارتباطات گــروه براي حاضران 

نمايش داده شد.
در اين مراسم نماهنگ تاريخچه روابط عمومی 
در ايران خودرو ) برای اولين بار( به نمايش درآمد و 
سرود جديد ايران خودرو توليد سيمای ايران خودرو 

نيز مورد توجه حاضران قرار گرفت.

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران
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ارائه سرويس اينترنت همراه به زائران عتبات عراق
گروه اقتصادی: همراه اول از ارائه ســرويس اينترنت همراه به مشتركين خود در كشور عراق خبر داد.

به گزارش اداره كل ارتباطات شــركت ارتباطات ســيار ايران، همزمان با ماه محرم و ايام عزاداری ساالر 
شهيدان و در جهت رفاه حال زائران عتبات كشور عراق، از اين پس مشتركين همراه اول می توانند از اينترنت 
همراه خود در اين كشــور استفاده كنند.بر اساس اين گزارش، دريافت اين سرويس با همكاری اپراتور كورک 

تل)Korektel( عراق صورت گرفته است.
اين گزارش می افزايد: تعرفه يک مگابايت اينترنت همراه 33000ريال است.

همراه اول درخواست كرده است، مشتركينی كه به دليل هزينه بر بودن اين سرويس، عالقمند به استفاده از 
اينترنت همراه در سفرهای خارجی نيستند، سرويس اينترنت همراه گوشی خود را غيرفعال كنند.
هم اكنون همراه اول با 271 اپراتور در 112 كشور قرارداد مستقيم رومينگ بين الملل دارد.

همــراه اولی ها می توانند جهت دريافت اطالعات تعرفه ای رومينــگ بين الملل به پرتال اين اپراتور به 
نشانی www.mci.ir مراجعه كنند.

جناب آقای عبادتی
مدير مسئول محترم روزنامه کاروکارگر

روزنامه کائنات

باور  به  دشواری  به  که  است  جانسوز  و  سنگين  چنان  وارده  مصيبت 
می نشيند ، ولی در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره ای جز تسليم و 
رضا نيست . اين ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترمتان صميمانه 
عزيز  آن  برای  و  بازماندگان  برای  اجر  و  و صبر  نموده  تسليت عرض 

سفرکرده علو درجات طلب می  کنيم .

تسليت

گروه ایران: ويژه نامه ی آيت اهلل مهدوی كنی در 
گذر زمان با عنوان در ســوگ فقيه انقالبی و اعتدال گرا 
توســط موسســه فرهنگی مطبوعاتی ايران در فضای 
مجازی منتشــر شد.اين ويژه نامه شــامل يادداشتها و 
خاطراتی از مصطفی پور محمدی؛ وزير دادگســتری، 
غالمعلی حــداد عــادل؛ نماينده ی مــردم تهران در 
مجلس شورای اســالمی، حسين مظفر؛ فعال سياسی، 
ســيد محمود دعايی؛ رئيس موسسه اطالعات، هادی 
خانيكی؛ اســتاد دانشگاه، حميد رضا جاللی پور؛ فعال 
سياسی، دكتر علی اصغر افتخاری؛ معاون سابق پژوهشی 
دانشگاه امام صادق)ع(، دكتر حسن بشير؛ رئيس سابق 
دانشكده ی فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(، 
ســيد ابوالحسن نواب؛ رئيس دانشگاه اديان و مذاهب، 
دكتر احمدی عالی قانع؛ عضو هيات علمی دانشــگاه 
امام صادق)ع(، حسن غفوری فرد؛ فعال سياسی، دكتر 
غالمرضا گودرزی؛ رئيس دانشكده معارف اسالمی و 
مديريت دانشــگاه امام صادق)ع(، قدرت اهلل عليخانی؛ 
نماينده ی ســابق مجلس، دكتر جالل درخشه؛ عضو 
هيات علمی دانشــگاه امام صادق)ع( و محمد صادق 

افراسيابی؛ مدير گروه ارتباطات دانشكده خبر است.
همچنين بخشــی از ويژه نامه بــه گفت و گو با 
حجت االســالم و المسلمين دكتر محســن الويری؛ 
دانشــيار دانشــگاه باقرالعلوم قم، حجت االســالم و 
المسلمين حسين ســبحانی نيا؛ عضو كميسيون امنيت 
ملی و سياســت خارجی، محمد مهدی مفتح؛ نماينده 
ی مجلس و حجت االسالم مصباحی مقدم سخنگوی 
جامعه روحانيــت مبارز و نماينده تهــران در مجلس 
پرداخته اســت.ويژه نامه ی مذكور از طريق نشــانی 
اينترنتــی  http://iran-newspaper.com قابــل 
دسترسی اســت.همچنين عالقه مندان می توانند فايل 

ويژه نامه را از طريق اين رسانه دريافت نمايند.

 انتشار ويژه نامه 
آيت اهلل مهدوی كنی 

 در گذر زمان 
در فضای مجازی

آموزش بیش از 
٢١٠كاربر دفاتر خدمات 

الكترونیك كلید خورد

رايزنی های هسته ای جريان دارد؛

 توِپ تصمیم سخت 
در زمین ١+5

گروه شــهری: مديــر واحد صــدور آرم طرح 
ترافيک سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران 
از آموزش 210 كاربر دفتار خدمات الكترونيک شــهر 
به منظور آشــنايي با فرايند ثبت نام طرح ترافيک خبر 
داد .مصطفي قنبرنژاد اظهاركرد: به منظور ارتقا ســطح 
خدمات رســاني دفاتر خدمات الكترونيک شهر و به 
منظور آشنايي بيشتر كاركنان با فرايند دريافت مدارک 
آرم طرح ترافيک و توجيه بهتر و بيشــتر كاربران براي 
دريافت خدمات بهتر به متقاضيان، دوره هاي آموزشي 

ويژه كاربران دفاتر برگزار شده است.
وي افزود: تكريم ارباب رجوع، نحوه رسيدگي 
به سواالت و دريافت مدارک شهروندان و چگونگي 
ثبت و درج اطالعات از جمله مواردي اســت كه در 
دوره هاي آموزشــي براي كاربــران دفاتر خدمات 

الكترونيک شهر ارايه مي شود.
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافيک همچنين 
گفت: دوره آموزشي نيم روزه تدارک ديده شده برای 
كاربران از پنجم آبان ماه آغاز شــده كه بر اين اساس 
در محل معاونت حمل و نقل و ترافيک روزانه به 10 

كاربر آموزش داده مي شود.
قنبرنــژاد تصريح كرد: با توجــه به اينكه تعداد 
كاربرهــا 210 نفر هســتند و طی فراينــد آرم طرح 
ترافيک به بيش از ٤0هزار نفر خدمات رســاني مي 
كنند، انتظار مي رود با آموزش هاي ارايه شده، سطح 

كيفي خدمات رساني ارتقا يابد.

گروه جهان: توپ تصميم گيری درباره رسيدن 
به توافق جامع در زمين گروه 1+5 است. شايد به همين 
دليل رايزنی ها در اين رابطه تنها در اين گروه در جريان 
اســت.تا پايان ضرب االجل تعيين شده برای رسيدن 
ايران و گروه 1+5 به توافق جامع و نهايی تنها 26 روز 
باقی است. با اين حال مذاكرات و رايزنی های دو جانبه 

ميان دوطرف متوقف شده است.
از آخرين دور مذاكرات هســته ای ايران و گروه 
1+5 در ويــن، نزديک به دو هفته مــی گذرد و از آن 
تاريــخ تاكنون دو طرف تنها يک دور مذاكره آن هم در 
سطح كارشناسی به فاصله چند روز پس از هشتمين دور 

مذاكرات جامع هسته ای برگزار كردند.
با وجود آنكه فرصت كمی تا پايان ضرب االجل 
تعيين شــده باقی مانده است تاكنون ميان ايران و 5+1 

هيچ قرار مذاكره تازه ای قطعی نشده است.
ديروز خبرگزاری ايتارتاس روسيه اعالم كرد كه 
دور آتی مذاكرات ايران و كشورهای 1+5 برای رسيدن 
به توافق جامع هسته ای در تاريخ 18 نوامبر )27 آبان( 

در شهر وين برگزار می شود.
اين خبر اما به سرعت از جانب يک منبع نزديک 
به تيم مذاكره كننده هسته ای ايران تكذيب شد. او تاكيد 
كرد كه: هنوز هيچ زمانی برای دور آتی مذاكرات قطعی 

نشده است.
اين در حالی است در همين هفته گروه 1+5 برای 
آينده مذاكرات هسته ای و دستيابی به راه حلی به منظور 
رســيدن به توافق جامع با ايران دو دور مذاكره برنامه 

ريزی كرد.
دور نخست اين مذاكرات در لندن انجام گرفت. 
روز دوشنبه نمايندگان شــش كشور عضو گروه 5+1 
يعنی آمريكا، بريتانيا، فرانســه، روسيه و چين به همراه 
آلمان گردهم آمدند تا نظرات خود درباره ادامه مذاكرات 

با ايران را هماهنگ كنند.
تاكنون همچون گذشته از اين دور مذاكرات هيچ 
خبری منتشر نشــد. پيش از اين مذاكره هم تنها وندی 
شــرمن، معاون وزير امور خارجــه آمريكا به ذكر اين 
جمله اكتفا كرده بود كه دوشــنبه برای ديدار با اعضای 
1+5 و گفت وگو درباره مذاكرات هسته ای ايران به لندن 

پايتخت انگليس سفر می كند.
با وجود آنكه درباره اين نشست اطالعات بيشتری 
از سوی گروه 1+5 اعالم نشد اما روند مذاكرات هسته 
ای حكايت از آن داشت كه اين مذاكره از درجه اهميت 
بااليــی برخوردار بود چرا كه رســيدن به توافق جامع 
هسته ای با ايران در حال حاضر در گرو رفع اختالفات 

داخلی و تصميم گيری درونی در گروه 1+5 است.
نتيجه اين ديدار هم در دومين مذاكره برنامه ريزی 
شــده گروه 1+5 در نيويورک بازتــاب پيدا می كند؛ 

ديداری البته نه با حضور همه اعضای گروه 5+1.
كاترين اشتون، مسوول سياست خارجی و مذاكره 
كننده ارشــد هســته ای گروه 1+5 و جان كری وزير 

خارجه آمريكا ديداری دوجانبه برگزار می كنند.
پايــگاه اطالع رســانی وزارت خارجه آمريكا، 
بــا اعالم خبر انجــام اين ديــدار از جزيياتی درباره 
آن منتشــر نكرد. قرار اســت اين ديدار هم پوشش 

رسانه ای نداشته باشد.
بــا اين حال انجام اين ديــدار تنها دو روز پس 
از مذاكرات لندن قطعا در راســتای رايزنی اشتون با 
مقامات آمريكايی درباره مذاكرات هســته ای ايران و 

1+5 است.
وزارت خارجــه آمريكا همچنيــن اعالم كرد كه 
»وندی شرمن« معاون وزير خارجه آمريكا همچنين در 
ضيافت شــام كری با اشتون در وزارت خارجه آمريكا 

حضور خواهد داشت.

آخرين تحوالت 
پرونده اسیدپاشی از 

زبان محسنی اژه ای
گروه ایران: معاون اول قوه قضائيه گفت: تاكنون 
عامل اصلی اسيدپاشی شناسايی و دستگير نشده است 
ولی دستگاه های ذيربط اميدوارند با تشديد اقدامات در 

آينده نزديک مجرم را دستگير كنند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائيه،محســنی 
اژه  ای در ابتدای گزارش خود درجلسه مسئوالن عالی 
قضايی،با يادآوری سابقه تاريخی شكل گيری اين اقدام 
مجرمانه در كشور گفت: نخستين اقدام به اسيدپاشی در 
كشور در ســال 133٤ رخ داده و نخستين قانون برای 
مقابله با اين اقدام در ســال 1337 به تصويب رســيده 
اســت.معاون اول قوه قضائيه افزود: همه دســتگاه ها 
مجدانه به دنبال شناســايی مجرم يا مجرمان هستند و 
زحمات زيادی را متحمل شده اند و از افراد زيادی نيز 
تحقيق و افرادی را به عنوان مظنون دستگير كرده اند اما 
تاكنون عامل اصلی شناسايی و دستگير نشده است ولی 
دستگاه های ذيربط اميدوارند با تشديد اقدامات در آينده 

نزديک مجرم را دستگير كنند.
حجت االسالم محســنی اژه ای، معاون اول قوه 
قضائيه كه هفته گذشته با حكم آيت اهلل آملی الريجانی 
مأمور رســيدگی به پرونده اسيدپاشــی های اخير در 
شــهر اصفهان شده بود، گزارشی از سفر به اين شهر و 
اقدامات انجام شده ارائه كرد.در اين جلسه ادامه بحث 
و بررسی پيش نويس آيين نامه »كيفيت اجرای مجازات 
تكميلی« موضــوع تبصره 3 مــاده 23 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 1392،2،1 در دستور كار قرار گرفت 
و به پايان رسيد.جلســه مسئوالن عالی قضايی، ديروز 
به رياســت آيت اهلل صادق آملی الريجانی، رئيس قوه 

قضائيه تشكيل شد.

وزارت علوم همچنان بی وزير؛

مجلس به »نيلی« 
اعتماد نكرد

 ابراز روحانی تاسف از عدم رای اعتماد 
به وزير پیشنهادی
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