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مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در گفت و گو با «جام جم» اعالم كرد:

انعقاد قراردادهاي بلندمدت فروش نفت به اروپا

خبرهاي تازه سخنگوي قوه قضاييه
 از پرونده فساد مالي

متهم اصلي پرونده به همراه 21 نفر ديگر در زندان به سر مي برند

نوآوري هاي 
تلويزيون 
در توليد 

نماآهنگ هاي 
دفاع مقدس

رونمايي از تنديس
 سرداران شهيد آذربايجان

مراقبت الكترونيكي جايگزين حبس مي شود 
متهمان از طريق دستگاهي الكترونيكي كه روي دست يا پاي آنان نصب مي شود، در خارج 

از فضاي زندان دوران محكوميت خود را به صورت مراقبت شده سپري خواهند كرد زيبا اسماعيلي /  گروه اقتصاد

مدير امور بين  الملل شركت ملي نفت ايران با اشاره 
به اين كه ايران در بازارهاي نفت هيچ مشكلي براي 
ــورهاي اروپايي  حضور ندارد، تصريح كرد: تمام كش
ــاي خوبي از ايران انجام داده اند و ايران نيز با  خريده
برخي از اين كشورها قراردادهاي بلندمدت صادرات 

نفت دارد.
ــو با خبرنگار  ــن قمصري در گفت وگ سيدمحس
جام جم با تشريح وضعيت صادرات نفت خام ايران در 
ماه هاي اخير افزود: در ماه هاي اخير به دليل شرايطي 
ــت توانستيم تمام نفت توليدي  كه در بازار وجود داش
ــي مقاصد صادرات  ــانيم و در برخ را به فروش برس

بيشتري صورت گرفته است.
ــال حاضر مخازن  ــد بر اين كه در ح ــا تاكي وي ب
نفتي خارك به دليل فروش تمام نفت توليدي خالي 
ــت درباره افزايش صادرات نفت خام به تركيه در  اس
ــب بودن بازار  ماه هاي اخير اظهار كرد: به دليل مناس
ــش صادرات به اين  ــه در ماه هاي اخير با افزاي تركي
ــور روبه رو بوديم زيرا معتقديم بازار نفتي تركيه  كش
قوي و پركشش است و از اين فرصت براي صادرات 
نفت خام استفاده كرديم.وي در عين حال تاكيد كرد: 
تالش ايران اين است كه سهم بيشتري در بازارهاي 

مختلف به دست آورد كه تركيه نيز جزو آن است.
ــتان رقيب سنتي  ــاره به اين كه عربس وي با اش
ايران در بازار تركيه است، گفت: با اين حال توانستيم 

صادرات خوبي به تركيه انجام دهيم ولي در بازار نفت 
مديترانه رقيب اصلي ما «رويال» روسيه است.

ــه ايتاليا و  ــد افزايش صادرات نفت ب ــا تايي وي ب
ــپانيا در ماه هاي اخير گفت: اين افزايش صادرات  اس
ــت ولي با برخي  كشورها از جمله  ــتر فصلي اس بيش
اسپانيا قرارداد بلندمدت صادرات نفت خام داريم كه 

در يك سال اخير منعقد شده است.
ــادرات نفت خام به  ــاره ميزان ص ــري درب قمص
ــاالنه 6 تا 7 ميليون  ــق قرارداد س ــه گفت: طب تركي
ــود. در حال  ــور صادر مي ش ــن نفت خام به اين كش ت
ــكه به ايتاليا و  حاضر نيز روزانه 150 تا 160 هزار بش
حدود 100 هزار بشكه نفت خام هم به اسپانيا صادر 

مي شود.

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت درخصوص 
ــوريه بر بازار نفت ايران در بازار  تاثير تحريم نفتي س
مديترانه گفت: اين موضوع تاثير زيادي بر بازار ايران 
ــت زيرا رقم صادراتي نفت سوريه عمده  نداشته اس
ــور تنها 150 هزار بشكه نفت خام  ــت و اين كش نيس
خاص (سنگين)  صادر مي كند كه به دليل دارا بودن 
ــتريان خاص اين نوع نفت خام، تاثير چنداني در  مش
ــته است، ضمن آن كه اين تحريم ها  بازار ايران نداش
از نيمه نوامبر آغاز خواهد شد.وي ابراز اميدواري كرد 
كه تحريم كنندگان نفتي سوريه بازار نفت را از نفت 
خام صادراتي سوريه محروم نكنند زيرا پااليشگران 

خاص اين نوع نفت خام روي آن حساب كرده اند.
ادامه در صفحه 4

ــور از  ــتان كل كش ــك هفته پس از آن كه دادس ي
ــور  ــت 19 نفر از متهمان اختالس بزرگ كش بازداش
ــته اعالم شد تعداد اين افراد به 22  خبر داد، روز گذش
ــخنگوي قوه قضاييه  ــر افزايش يافته و به گفته س نف
بعضي از اين افراد، در بازداشت موقت هستند و براي 

برخي نيز قرار وثيقه صادر شده است.
حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي ديروز 
در نشست خبري كه برگزار كرده بود، جزئيات مهمي 
ــوص بزرگ ترين  ــات صورت گرفته درخص از اقدام
پرونده اختالس ايران را بيان كرد و گفت: رئيس شعبه 
ــعبه بانك ملي كيش  بانك صادرات اهواز، رئيس ش
ــدگان  ــم اصلي اين پرونده از جمله بازداشت ش و مته

هستند.
ــي عظيم  كمتر از يك ماه قبل، خبر وقوع اختالس
ــد و مقامات  ــر ش به مبلغ 3000 ميليارد تومان منتش
ــد كردند. اين  ــي نيز اين خبر را تايي ــاي نظارت نهاده
اتفاق به قدري نادر و در جهت خدشه به حيثيت كشور 
ــي رئيس قوه قضاييه،  ــود كه آيت اهللا آملي الريجان ب
ــتان كل كشور را مامور  ــالم اژه اي دادس حجت االس
ويژه نظارت بر رسيدگي به پرونده اين اختالس بزرگ 
ــم، اژه اي نيز  ــرد. در پي ابالغ اين حك ــي ك و جنجال
ــنبه گذشته براي پيگيري موضوع راهي اهواز  پنجش

شد.
ــه خبرنگاران گفت: درخصوص  اژه اي در اهواز ب
ــده اند. وي  ــت ش ــن پرونده تاكنون 19 نفر بازداش اي
ــاد  ــرد كه متهم اصلي پرونده فس ــن تاييد ك همچني

مذكور در اهواز در بازداشت به سر مي برد.
ــي درباره اين  ــه، اقدامات ــا اين هفت ــه ت از آن هفت

ــده كه  ــط قوه قضاييه انجام ش پرونده جنجالي توس
دادستان كل و سخنگوي قوه قضاييه ديروز در همين 
ــاي  خصوص نكاتي را به خبرنگاران بازگو كرد. افش
10 تخلف بزرگ بانك ملي، بانك صادرات و شركت 
اميرمنصور آريا، شناسايي 22 نفر از متهمان اختالس 
و بلوكه شدن 200 ميليارد تومان اعتبار تاسيس بانك 
ــخن  آريا از مهم ترين مواردي بود كه اژه اي از آنها س

گفت.
ــخنگوي قوه قضاييه در مورد آخرين وضعيت  س
ــت كه  ــده اختالس ميلياردي  گفت: بديهي اس پرون
ــال اخير  ــاد و جرم در اين چند س اين بزرگ ترين فس

ــتي به اين  ــت كه بدرس ــت؛ ولي بدتر آن اس بوده اس
ــود. البته  ــيدگي و با عوامل آن برخورد نش پرونده رس
ــن تخلفات بايد موضوع  ــراي جلوگيري از تكرار اي ب
ــيم و زمينه ها را از بين ببريم و تمامي  را خوب بشناس
ــايي و هر عامل بايد هزينه آن  علل و عوامل را شناس
ــايد مدير يا فردي  ــت كند. به عنوان مثال ش را پرداخ
در اين پرونده دخيل نباشد؛ ولي به دليل بي كفايتي و 

عدم نظارتش، موجب بروز اين جرم شده است.
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ــتعماري به دنبال تجزيه  ــالمي ايران گفت: چپاولگران و قدرت هاي اس رئيس جمهوري اس
كشورهاي اسالمي در منطقه هستند.  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد  كه در مسير بازگشت 
ــت ديروز در ديدار با عمر حسن البشير همتاي سوداني خود  ــفر كرده اس ــودان س از نيويورك به س
افزود: قدرت هاي استعماري اگر فرصت كنند ايران، سودان، مصر، الجزاير و سوريه را قطعه قطعه 
ــودان درگير يك نبرد تاريخي  ــژاد تصريح كرد: امروز ملت و دولت ايران و س ــد. احمدي ن مي كنن
هستند و دشمنان ما مي خواهند با تحريم اقتصادي و فشار سياسي مانع  پيشرفت دو كشور شوند. 

وي افزود: اگر هوشيار باشيم به فضل الهي از اين مرحله با پيروزي عبور خواهيم كرد. 
ــاد تفرقه در منطقه  ــتي را عامل اصلي ايج ــالمي ايران، رژيم صهيونيس رئيس جمهوري اس

خاورميانه و همچنين ابزار دست استعمارگران معرفي كرد .

ــهردار تبريز، فرماندهان و رزمندگان  ــا چهارمين روز از هفته دفاع مقدس و با حضور ش ــان ب همزم
دوران دفاع مقدس، خانواده هاي معظم شهدا و جمع كثيري از شهروندان تبريزي از تنديس 7 سردار 

شهيد آذربايجان در ميدان شهدا پرده برداري شد. 
ــهردار تبريز،  اين تنديس ها با هدف  ــزارش خبرگزاري آريا از تبريز، به گفته مهندس نوين ش ــه گ ب
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا به ويژه سرداران شهيد آذربايجان به همت شهرداري منطقه 8  و توسط 

استاد احد حسيني ساخته و در ميدان شهدا به عنوان نماد ايثار و مقاومت تبريز نصب شده اند.  
ــاره به هدف شهرداري از اين اقدام افزود: شهرداري تبريز به منظور عطرآگين  ــهردار تبريز با اش ش
ــهادت اقدام به ساخت و نصب اين  ــهدا و نيز ترويج فرهنگ ايثار و ش ــهر به ياد و نام ش كردن فضاي ش

تنديس ها نموده و تالش كرده است با اين كار از نمادهاي زنده مقاومت و ايثار تجديد ياد كند. 
ــز در معابر و  ــهيد دالور تبري ــود از نصب تصاوير 4620 ش ــخنان خ ــري از س ــش ديگ وي در بخ
خيابان هاي شهر به عنوان اقدام ارزشي ديگر شهرداري ياد و خاطرنشان كرد: اين اقدام نيز در راستاي 
يادآوري دالورمردي هاي شهدا و انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به نسل جوان از سوي شهرداري به 
ــت تنديس سرداران مهدي باكري، حميد باكري، فكوري، حسن  ــت. گفتني اس مرحله اجرا درآمده اس

باقري، حسن شفيع زاده، تجاليي و  ياغچيان در ميدان شهداي تبريز نصب و پرده برداري شد.

هشدار احمدي نژاد نسبت به خطر تجزيه كشورهاي منطقه 

رونمايي از تنديس سرداران شهيد آذربايجان

ــاني سازمان  ــعه مديريت منابع انس معاون توس
ــت:  ــي گف ــي و تربيت ــات تامين ــا و اقدام زندان ه
ــن حبس براي  ــت الكترونيكي جايگزي طرح مراقب

محكومان به زندان مي شود.
ــي زنجيره اي در گفت وگو با ايرنا افزود:  محمدعل
دولت براي اجراي اين طرح در بودجه امسال، اعتبار 
ــب اليحه  ــرده كه با تصوي ــي ك ــبي پيش بين مناس
ــالغ آن اجرايي  ــالمي در مجلس و اب ــازات اس مج

مي شود.
وي ادامه داد: در اين طرح، محكوماني كه توسط 
ــازات جايگزين حبس  ــي داراي مج ــتگاه قضاي دس
ــتگاهي الكترونيكي كه روي  ــق دس ــوند، از طري ش

ــت يا پاي آنان نصب مي شود، در خارج از فضاي  دس
ــت خود را به صورت مراقبت  زندان دوران محكومي
ــپري خواهند كرد؛ البته مكان خارج از زندان  شده س
و شرايط آن را دستگاه قضايي و قاضي مرتبط تعيين 
مي كند و سازمان زندان ها فقط مراقبت الكترونيكي 
ــدف از اجراي اين  ــده خواهد گرفت.وي ه را به عه
ــتاي  ــور و در راس طرح را كاهش آمار زندانيان در كش
ــازات جايگزين حبس اعالم كرد  زندان زدايي و مج
ــاس آمار 19 درصد از زندانيان در ايران  و گفت: براس
ــر به عللي  ــي دوران محكوميت بار ديگ ــس از ط پ

بازگشت به زندان دارند
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مركز موسيقي و سرود صدا و سيما، به مناسبت 
ــاس  ــدس، نماآهنگ هايي را بر اس ــه دفاع مق هفت
ــينماي ايران  ــيقي و تصاوير 9 فيلم جنگي س موس

توليد كرد.
حسين تقي پور، رئيس اين مركز به «جام جم» 
ــاع مقدس،  ــبت هفته دف ــال به مناس ــت: امس گف
ــد كرده ايم كه  ــن حوزه تولي ــار متنوعي را در اي آث
نماآهنگ هايي از فيلم هاي جنگي سينماي ايران، 
بازتوليد ملودي هاي قديمي و خاطره انگيز دهه 60 

و سمفوني ايثار مجيد انتظامي را در بر مي گيرد.
 خاطره جنگ بر پرده سينما 

در هنگامه اي كه شعله هاي جنگ ايران و عراق 
سربه آسمان مي كشيد، سينمايي متولد شد كه امروز 
به رغم فروكش كردن گرد و غبار صحنه هاي نبرد 
ــه مي دهد و در طول  ــان به زندگي خود ادام همچن
ــي از خاطره جمعي ملت را  ــال گذشته، بخش 30 س

شكل داده است.
ــاره به اين كه 8 سال دفاع مقدس  تقي پور با اش
ــاي ايثار و فداكاري  ــيم كننده تابلوه ايرانيان، ترس
ــينما و تلويزيون  ــي از آن در آينه س ــوده كه بخش ب
ــي را آثاري  ــت،  فيلم هاي جنگ ــه اس ــاب يافت بازت
ــد كه مخاطب را به حال و هواي  خاطره انگيز خوان
آن روزها نزديك مي كند و بايد در هر فرصتي مرور 

شوند.
وي با بيان اين كه صدها فيلم، سريال و تله فيلم 
با موضوع دفاع مقدس از سوي مركز موسيقي صدا 
قطعه  و سيما براي توليد نماآهنگ ارزيابي شده و 9 
ــش در اختيار  ــن ارتباط براي پخ ــدي در همي تولي
ــبكه هاي تلويزيوني قرار گرفته است، ادامه داد:  ش
ــبكه هاي سيما در چند  پخش اين نماآهنگ ها از ش
ــورد مثبت مخاطبان، ما را برآن  ــته و بازخ روز گذش
داشته تا به اين جريان توليد هنري ادامه داده و آثار 
ديگري را براي هفته بسيج كه آذرماه گرامي داشته 

مي شود، روانه آنتن تلويزيون كنيم.
ــرخ و فيلم هاي سينمايي هور  ــريال خاك س س
ــه برخاك، سفر به چزابه،  در آتش، دكل، افق، بوس
ديده بان، مهاجر و خداحافظ رفيق از جمله آثار دفاع 

مقدس هستند
ادامه در صفحه 5
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