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چرا زوجین تمایلی به شرکت 
در جلسات مشاوره پیش از 

»طالق« ندارند؟

تا انحصار نشکند، ارتقا 

کیفیت خودروها آرزوست

به ازای هر ۴ دانش آموز، یک نفر مبتال به “چاقی” و “اضافه وزن”

شکوفه های بهاری، عامل بیداری جان و تن

مجوز های کسب و کار، سلیقه ای صادر می شود
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بازار جهانی نفت 
در قبضه ایران

علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای 
عملی کاهش آن در دوران پسا کرونا
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بر  تاکید  با  دادگستری  یک  پایه  وکیل  یک   
از  پیش  مشاوره های  کیفیت  افزایش  اهمیت 
زوجین  بی رغبتی  چرایی  درباره  توافقی،  طالق 
طالق  از  پیش  مشاوره  جلسات  در  شرکت  به 
متقاضی  زوجین  که  آنجایی  از  گفت:  توافقی، 
از  قبل  مشاوره های  نوع  این  توافقی،  طالق 
ناحیه  از  موجود  اجبار  دلیل  به  تنها  را  طالق 
سیستم قضایی کشور انجام می دهند، معمواًل به 
این جلسات مشاوره به صرف یک نوع تشریفات 
ازدواج  بند  از  و بوروکراسی قانونی جهت رهایی 
جلسات  حاضر  حال  در  رو  این  از  و  نگریسته 
مشاوره تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از طالق 

زوجین ندارد.
توافقی  طالق  متقاضی  زوجین  که  جایی  آن  از 
دلیل  به  را  طالق  از  قبل  مشاوره های  نوع  این 
کشور  قضایی  سیستم  ناحیه  از  موجود  اجبار 
که  هم  هرچقدر  مذکور  مشاور  دهند،  می  انجام 
را داشته  بوده و سعی در حل مشکل  متخصص 
زوجین  تمایل  عدم  و  بی رغبتی  دلیل  به  باشد، 
و  صلح  در  توجهی  قابل  تاثیر  مشاوره ها  این  به 

سازش زوجین حاصل نمی شود. 
وقتی  که  است  درحالی  این  که  داد  ادامه  وی 
و  میل  با  قانونی،  تشریفات  این  از  فارغ  زوجین 
می  مراجعه  خانواده  مشاورین  به  خویش  رغبت 
و  آنها  مشکالت  حل  امکان  مراتب  به  کنند 
تاثیرپذیری از جلسات مشاوره بیشتر خواهد بود.

باتوجه به افزایش آمار طالق در سال های اخیر 
در  توافقی  طالق  انجام  روند  که  آنجایی  از  و 
درصدد  قضائیه  قوه  بود،  ممکن  کوتاهی  زمان 
آمار  کاهش  امید  به  را  پروسه  این  که  برآمد 
کند،  دشوار  شوهر  و  زن  برای  کشور  در  طالق 
که  داشت  وجود  امکان  این  گذشته  در  گفت: 
قطعی  رای  هفته  یک  از  کمتر  در  شوهر  و  زن 
طالق توافقی خود را از دادگاه خانواده اخذ کرده 
ثبت  دفاتر  در  طالق  ثبت  به  اقدام  بالفاصله  و 

روند  کردن  دشوار  راستای  در  اما  کنند  طالق 
آمار  مرکز   ۱۳۹۷ سال  آذرماه  در  توافقی  طالق 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه، دستورالعملی را 
به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابالغ  
و این دفاتر را مکلف کرد که از ثبت دادخواست 
انصراف  توافقی، بدون اخذ »گواهی عدم  طالق 
مراجعه  با  باید  کنندزوجین  خودداری  از طالق« 
هویتی  اطالعات  تصمیم  اینترنتی  سامانه  به 
و  تاریخ  سپس  و  کرده  ثبت  سامانه  در  را  خود 
ساعت معین برای مراجعه به مرکز غربالگری یا 
کنند. سپس  انتخاب  را  خانواده  از  مراقبت  جامع 
به  و  شده  ارزیابی  مراکز  به  حضوری  مراجعه  با 
مشاور یا کلینیک های مددکاری انتخابی توسط 

مراکز غربالگری مراجعه کنند. 
مشاوره  جلسه  پنج  مذکور  مشاور  مرحله  دراین 
پایان  از  پس  و  کرده  برگزار  شوهر  و  زن  برای 
جلسات،نظر خویش را به صورت کتبی اعالم می 
بوده و زن و  نتایج جلسات مثبت  اگر  کند. حال 
پرونده  شوند،  منصرف  توافقی  طالق  از  شوهر 
اما در صورت منفی بودن  بایگانی می شود  آنها 

از  زوجین  انصراف  و عدم  نتایج جلسات مشاوره 
صادر  طالق«  از  انصراف  عدم  »گواهی  طالق، 

می شود.
 بعد از اخذ گواهی مذکور، زن و شوهر به دفاتر 
و  کرده  مراجعه  قضایی  الکترونیک  خدمات 
توافقی  طالق  دادخواست  نهایی  ثبت  به  اقدام 
خدمات  دفاتر  سپس  کنند.  می  مذکور  دفاتر  در 
الکترونیک قضایی ،»دادخواست طالق توافقی« 
را به دادگاه خانواده ارجاع و پس از تعیین شعبه 
شعبه  توسط  طالق،  به  رسیدگی  جلسه  دادگاه، 
و  زن  به  ابالغیه  طریق  از  و  مشخص  دادگاه 
تاریخ  در  زوجین  شود.  می  داده  اطالع  شوهر 
توافقات  و  دادگاه شرکت کرده  در جلسه  مذکور 
صورت گرفته فی مابین را به اطالع دادگاه می 
رسانند و دادگاه هم براساس توافق زوجین اقدام 
به صدور گواهی عدم امکان سازش یا همان رای 
ابالغ رای طالق  از  بعد  توافقی می کند.  طالق 
توافقی به زوجین که معمواًل در همان روز جلسه 
رسیدگی دادگاه انجام می شود، زن و شوهر حق 
و  کرده  ساقط  را  مذکور  رای  به  خود  اعتراض 

اجرا می  قابل  و  رای طالق قطعی  ترتیب  بدین 
شود. در این مرحله و با اخذ گواهی قطعیت رای 
دارند  را  امکان  این  شوهر  و  زن  توافقی،  طالق 
به دفاتر ثبت طالق مراجعه کرده و طالق خود 

را ثبت کنند.
از طرفی مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، 
ثبت  دفاتر  در  توافقی  طالق  ثبت  برای  زوجین 
طالق از تاریخ ابالغ رای قطعی طالق یا قطعی 
درصورت  و  دارند  فرصت  ماه”  “سه  آن  شدن 
جهت  طالق  دفاتر  به  مذکور  رای  تسلیم  عدم 
ثبت در این مهلت سه ماهه، رای طالق توافقی 
توافقاتی  که  کلیه  و  اعتبار ساقط شده  از درجه 
بی  قانونی  نظر  از  نیز  گرفته  صورت  آن  در 
ذکر  که  شرحی  به  توافقی  شطالق  می  اعتبار 
و  روحی  هزینه  و  تشریفات  کافی  اندازه  به  شد 
سخت تر  و  کرده  ایجاد  شوهر  و  زن  برای  مالی 
ریشه های  به  توجه  بدون  تشریفات  این  کردن 
آنها  حل  در  سعی  و  خانوادگی  اختالفات  ایجاد 
حل  اقتصادی،  مشکالت  کردن  برطرف  نظیر 
زمینه  در  سازی  فرهنگ  عدم  و  اعتیاد  معضل 
آشنایی کامل زن و شوهر با خصوصیات اخالقی 
راهکاری  ازدواج،  از  پیش  یکدیگر  خانوادگی  و 
کارشناسی و تخصصی نبوده و صرفًا پاک کردن 
بهره  با  باید  قضائیه  قوه  است.  مسئله  صورت 
تزلزل  واقعی  علل  متخصصان  توان  از  گیری 
بنیاد خانواده را مورد بررسی قرار داده و به دور 
از فضای احساسی و رویکرد ناموفق پیشین خود 
غیر  در  کند.  وقوع  از  قبل  واقعه  در عالج  سعی 
این صورت صرف ایجاد تشریفات غیرمفید برای 
بنیان  تقویت  موجب  تنها  نه  توافقی  ثبت طالق 
خانواده نمی شود بلکه چه بسا می تواند منجر به 
تشدید اختالف زوجین و ایجاد آثار سوء بر روند 
و  خانوادگی  وقوع جرائم  و حتی  فرزندان  تربیت 

روابط خارج از عرف نیز شود.

علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای 
عملی کاهش آن در دوران پسا کرونا

 
گروه  تخصصی  نشست  یک  در  تهران  دانشگاهی  جهاد  توسعه  مطالعات  پژوهشکده 
پژوهشی آموزش و توسعه علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در 

دوران پسا کرونا را تبیین می کند.
دکتر بهروز نظری مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد 
مسئوالن  و  کارشناسان، صاحب نظران  نشست  این  در  این که  بیان  با  تهران  دانشگاهی 
وزارت آموزش پرورش، وزارت تعاون ، کار واموراجتماعی، نمایندگان سازمان های مردم 
ادامه اظهار کرد: در  نهاد)سمن ها( و کارشناسان آسیب های اجتماعی حضور دارند، در 
فاصله سال های ۹۶ تا ۹۸ پژوهشی در پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران 
با کارفرمائی سازمان مدیرت کشوربرای شناسایی و تبیین بازماندگی از تحصیل و راه های 
بازجذب بازماندگان از تحصیل به شرایط آموزشی انجام شد که در نوع خود بی نظر بود 
براساس نتایج این پژوهش، هزینه اقتصادی ناشی از ترک تحصیل در جوامع مختلف زیاد 

برآورد  می شود که نیازمند چاره اندیشی است.
بزه های  بیماری ها،  میر،  و  مرگ  میزان  بی سوادی  ریشه کنی  با  این که  به  اعتقاد  با  وی 
عدم  معضل  کردن  برطرف  افزود:  می یابد،  کاهش  خانگی  خشونت های  و  اجتماعی 
بهره وری، اقتصادی تا میزان زیادی به ریشه کنی بی سوادی گره خورده است بدین معنا که 

به کمک سوادآموزی می توان نیروی بزه کار را به نیروی کار ماهر تبدیل کرد.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه  بیان کرد  که در  میان 
مشکالت آموزش و پرورش کشور تصویر مناسبی از کودکان محروم از مدرسه چه از لحاظ 

پیشگیری و چه از لحاظ درمان در کشور وجود ندارد.
دکتر نظری با بیان این که کلید آغاز این کار پژوهشی در سال ۹۵ خورده شد، در ادامه 
پرورش، شمار  و  آموزش  آماری  سامانه  اطالعات  براساس  آن سال  در  کرد:  خاطرنشان 
نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله بازمانده از تحصیل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده بود اما 
براساس آمارغیر رسمی در مورد کودکان کار رقم های مختلفی  مطرح است از ۳ملیون در 

نظر بگیرید و گاهی این میزان تا ۷ میلیون نفر عنوان می شود.
افزود: طبق  دارد،  وجود  مطلق  بی سواد  میلیون  ایرانی ۱۰  جامعه  در  این که  بیان  با  وی 
سرشماری، چرخه بازماندگی از تحصیل تا پایان دوره آموزش عمومی، حدود ۱۰ ملیون نفر 
است یعنی این تعداد از کودکان و نوجوانان واجب التعلیم از فضای آموزشی بیرون هستند. 
هدف از انجام این پژوهش هم شناخت عوامل بازماندگی از تحصیل بود و این که چگونه 

و به چه شیوه هایی کودکان را به آموزش بازگرداند.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان این که در این 
در  استفاده شد،  باالدستی  اسناد  از  انجام شد  کیفی  و  روش کمی  به  که  بزرگ  مطالعه 
ادامه تصریح کرد: نقشه جامع علمی و فناوری کشور، سند برنامه درسی ملی، سند تحول 
بنیادین، قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، اسناد انسداد مبادی بی سوادی از آن 

جمله هستند که این ۶ سند تحلیل شدند.
بودند  نقش آفرین  عامل   ۳ مطالعه،  این  اسنادی  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  نظری  دکتر 
مناطق  در  زیرساخت های عمرانی الزم  فقدان  است،  مالی  منابع  اول  نقش آفرین  .عامل 
نابرابری منطقه ای منجر شده عامل دوم و باالخره عامل سوم وجود  به  غیربرخوردارکه 

کودکان ۲ زبانه در برخی مناطق کشوراست.
وی با بیان این که متأسفانه در این اسناد هماهنگی وجود ندارد تعریف شده است، ادامه 
داد: و با وجود راهبردی بودن اسناد، برای اسناد  برنامه عملیاتی طراحی نشده اند به عبارتی 

مبانی نظری تحلیلی محکمی ندارند.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان این که معضل 
در اسناد راهبردی، یکدست و همسان نبودن آن هاست، افزود: به عبارتی ادبیات مشترکی 

برای فهم مشترک بین سیاستگذاران و مجریان اسناد دیده نمی شود.
و  استفاده  از روش تحلیل مضمونی  این که در بخش مطالعه کیفی  بیان  با  دکتر نظری 
نمونه های  به  نظر  با  استفاده شد، تصریح کرد:  پدیدارشناسی  تحلیل  و  تحلیلی  مصاحبه 
مورد مصاحبه تحلیل پدیدارشناختی راهگشا به نظر می رسید. به عبارت دیگر از یک سو 
تالش شد منطق ساختاری طرد شدن از نظام آموزشی فهم، و از دیگر سو تالش شد جهان 
ذهنی و معنایی بازماندگان از تحصیل را درون فهمی شود. از دیگر سو برای شناسایی 
فرایند بازماندگی در بستر اجتماعی و تجزیه و تحلیل و تفسیر عوامل و وضعیتهای مرتبط 
با این فرایند به منظور ارائه مدلی از بازماندگی از تحصیل گرانددتئوری مناسب تشخیص 
داده شد. اعتبار شاخص های استخراج شده از طریق محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا 
برای حصول  شد.  داده  تشخیص  اعتبارمناسب  دارای  و ۷۶شاخص  )CVRمحاسبه    (
اطمینان از اعتبار ابزار آماده شده جهت پیمایش از روش های اعتبار محتوا و اعتبار سازه 

استفاده شد.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان این که در مطالعه 
کمی سعی شد با استفاده از روش پیمایش اهمیت عوامل موثر در بازماندگی از تحصیل 
مشخص شود، افزود: برای این منظور کل کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شد تا  واریانس 
هر طبقه حداقل و فاصله طبقاتی حداکثر باشد. در نهایت جامعه اماری تحقیق از کودکان 
بازمانده از تحصیل تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان خوزستان و آذربایجان غربی با 

یک گروه ۱۴۰۵ نفری از ۵ استان به صورت تصادفی انتخاب شد.
کنیم)روش  پیدا  دسترسی  نمونه  گروه  به  این که  برای  هم چنین  افزود:  نظری  دکتر 
نمونه گیری از جمعیت پنهان( از روش گلوله برفی استفاده کردیم از وزارت تعاون لیست 
فرزندان کار و از آموزش پرورش آمار کودکان بازمانده از تحصیل خواسته شد بدین ترتیب 
جدول توزیع کودکان بازمانده از تحصیل در ۱۰ منطقه تعیین شد و پرسشگران با مراجعه 
مطالعه  مورد  جامعه  از  هم چنین  کردند  تکمیل  را  پرسشنامه ها  افراد  آدرس  به  حضوری 

خواسته شد اگر فرزند بازمانده از تحصیل دارند اعالم کنند.
وی با بیان این که این مطالعه با گروه مطالعاتی ۱۰۰ نفره انجام شد، در ادامه خاطرنشان 
کرد: در این پژوهش به یکسری عوامل و یکسری راهکارها دست یافتیم مدلی تعریف شد 

که مطابق آن مدل نظام آموزشی باید درباره کودکان بازمانده از تحصیل پاسخگو باشد.
برای  کرد:  تصریح  توسعه  مطالعات  پژوهشکده  توسعه  و  آموزش  تحقیقاتی  گروه  مدیر 
داشتن آموزش دسترس پذیر، افزایش کیفیت آموزش و سیستم آموزشی حساس و مقاوم 

به خروج از تحصیل همگی نیازمند حمایت هستیم.
دکتر نظری با بیان این که در این نشست علمی تخصصی گزارشی از کار تجربه زیسته 
این نشست  در  افزود:  ارائه می شود،  تهران(  در  مینی بوسی  رویش)مدارس  مدرسه صبح 
یک چشم اندازی از بازماندگی از تحصیل در دوران پساکرونا هم دیده شده است همچنین 
درباره سواد دیجیتال و علت محرومیت از فضای مجازی در دوران کرونا صحبت خواهد 
شد.وی با بیان این که شاخص های بازماندگی از تحصیل از دید آموزش و پرورش بازگو 
می شود، تصریح کرد: هم چنین نگاهی به اقدامات انجام شده درباره بازماندگی از تحصیل 

در دوران پیش از کرونا خواهیم داشت.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه یادآور شد: بی سوادی 
یک معضل ملی است و در جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی وجود حدود ۱۰ میلیون نفر بی سواد 
مطلق که توانایی خواندن و نوشتن ندارند، غیرقابل قبول است البته مسلم است که این 

موضوع پس از کرونا تشدید شده است.

در  کرونا  ویروس  از  ناشی  میر  و   کاهش مرگ 
به  نسبت  بازارها  یافتن  اطمینان  و  دنیا  سراسر 
ویروس  این  فرمایی  حکم  دوران  شدن  تمام 
محصوالت  تولید  برای  تقاضا  که  شده  سبب 
مختلف افزایش یابد و همین امر زمینه ای برای 
رشد تقاضای خرید نفت کشورهای مختلف شود.

با این وجود کشورهای مختلف از جمله اعضای 
در  تعیین شده خود  میزان  به  نفت نسبت  اوپک 
بازارها  روانه  را  کمتری  تولیدی  نفت  گذشته 
احتمالی  از جنگ  ترس  دیگر  از سوی  می کنند، 
و  آمریکا  هشدارهای  و  اوکراین  علیه  روسیه 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص جرایم 
شده  سبب  امر  این  بابت  روسیه  تحریم های  و 

بازار نفت با نوسانات زیادی روبرو شود.
طی یک ماه اخیر نفت به نزدیک ۱۰۰ دالر به 
ازای هر بشکه رسید و کارشناسان و تحلیلگران 
در  و  بزودی  نفت  قیمت  که  بودند  معتقد  نفتی 
نیز  دالر   ۱۲۰ به  سال  پایان  تا  حالت  بدترین 
خواهد رسید، از طرف دیگر ذخایر نفتی بسیاری 
کمترین  به  متحده  ایالت  جمله  از  کشورها  از 

میزان خود در سه سال اخیر رسیده بود.
بازارهای  در  نفت  قیمت  اخیر  روز  سه  در  اما 
است؛  شده  روبرو  محسوسی  کاهش  با  جهانی 
بخشی  روسیه  چون  می گویند  تحلیلگران  برخی 
فراخوانده  اوکراین  مرزهای  از  را  خود  نیروی  از 
کاهش  با  نفت  بازار  که  شده  سبب  امر  همین 
بایدن  جو  حال  این  با  ولی  شود  روبرو  قیمتی 
هیچ  هنوز  می گویند  آمریکا  مسئولین  دیگر  و 
عقب نشینی از مرزهای اوکراین صورت نگرفته 

و روسیه بالشک به اوکراین حمله خواهد کرد.
کاهش  دلیل  می تواند  عامل  یک  تنها  بنابراین 
قیمت نفت در بازارهای جهانی شده باشد و آن 
بازارها  این  در  نفت  افزایش عرضه  به  نیز  دلیل 
کشورهای  که  است  حالی  در  این  می گردد،  بر 
پالس  اوپک  به  که  متحدانش  و  اوپک  عضو 
شهرت دارند و حتی عربستان که بارها مسئولین 
بیشتری  نفت  که  خواسته اند  آنها  از  آمریکایی 
ممانعت  امر  این  از  کند  عرضه  بازار  در  و  تولید 

ورزیده اند.
نفت  عرضه  از  پرایس  اویل  و  رویترز  روایت   

ایران در بازارهای جهانی
تحلیلگران  که  آنطور  نوشت:  رویترز  خبرگزاری 
مطرح  کشورهای  سیاسی  مسئولین  و  نفت  بازار 
نفت  بشکه  میلیون  یک  بزودی  می گویند  دنیا 
عرضه  راحتی  به  جهانی  بازارهای  در  ایران 
قیمت  کاهش  سبب  نیز  امر  همین  که  می شود 

نفت در بازارهای جهانی شده است.
اویل پرایس نیز در گزارشی تحلیلی با بیان اینکه 
به  احتمالی روسیه  از حمله  بیشتر  ایران  موضوع 
است،  شده  گذار  تأثیر  نفت  بازار  روی  اوکراین 
نوشت: طبق گزارشها تحریم های ایران به تدریج 
کاهش می یابد به طوری که ابتدا ایران باید تمام 
غنی سازی های باالی ۵ درصد را متوقف کند و 

دارایی های  سپس  کند،  آزاد  را  سیاسی  زندانیان 
مسدود شده ایران به طور کامل آزاد خواهد شد، 
به همین دلیل در صورت تحقق برجام می توانیم 
از سه ماهه سوم  شاهد کاهش قیمت نفت خام 
۲۰۲۲ به بعد باشیم و نگرانی ها از کاهش عرضه 

در طوالنی مدت در بازارها را کاهش دهیم.
کشورهای خاورمیانه انتظار دارند ایران به اوپک 
پالس بپیوندد. با نزدیک شدن مذاکرات وین به 
خط پایان، اعضای اوپک پالس آمادگی خود را 
برای ادغام ایران، یکی از اعضای مؤسس اوپک 
توافق  در  است،  تولید معاف  از کاهش  که هنوز 

کاهش تولید این گروه اعالم کردند.
ژاپن

بازار  تحلیلگر  هری،  واندانا  خصوص  همین  در 
و  ایران  بین  مذاکرات  جدید  دور  می گوید:  نفت 
آمریکا و کشورهای اروپایی جوابگو بوده و تحت 
بازار  طرفین  بین  توافق  مثبت  انداز  چشم  تأثیر 

نفت به ثبات خواهد رسید.
است  آورده  دیگر  گزارشی  در  خبرگزاری  این 
که بزرگترین پاالیشگاه نفت ژاپن که متعلق به 
شرکت انئوس هولدینگز است قرار است بزودی 

واردات نفت از ایران را از سر بگیرد.
گفت:  سوگیموری  تسوتومو  خصوص  همین  در 
تا  دو  حدود  شود،  حاصل  هسته ای  توافق  اگر 
از  ایران  از  نفت  واردات  تا  ماه زمان می برد  سه 
باید ترتیبات  این پاالیشگاه  سر گرفته شود زیرا 

مختلفی مانند بیمه و کشتیرانی را انجام دهد.
سال  مه  ماه  در  را  ایران  نفت  واردات  ژاپن 
روزه   ۱۸۰ معافیت  آمریکا  اینکه  از  پس   ۲۰۱۹
طبق  کرد.  متوقف  نکرد،  تمدید  را  تحریم ها  از 
ژاپن،  صنعت  و  تجارت  اقتصاد،  وزارت  آمار 
به   ۲۰۱۹ سال  در  ایران  از  ژاپن  نفت  واردات 
در  درصد   ۶۳.۲ که  رسید  بشکه  میلیون   ۱۷.۱
 ۲۰۱۸ سال  در  بشکه  میلیون   ۴۶.۵۱ با  مقایسه 

کاهش داشت.
کره جنوبی

یکی دیگر از بازارهای آسیایی که به واردات نفت 
از ایران روی خوش نشان داده کره جنوبی است 
واردات  سرگیری  از  برای  را  خود  مذاکرات  که 
نفت از ایران و پس دادن پول های بلوکه شدن 

ایران در دو بانک این کشور شروع کرده است.
رویترز  به  آگاه  منبع  یک  خصوص  همین  در 
نظاره  به  کره ای  بزرگ  پاالیشگاه  یک  گفت: 
است  نشسته  هسته ای  مذاکرات  در  تحوالت 
و  بوده  رقابتی  هزینه  نظر  از  ایران  نفت  زیرا 
دیگر  نفتی  گریدهای  با  مقایسه  در  آن  پاالیش 
هنگامی  تا  است.  تر  راحت  مکزیک  نفت  مانند 
از  را  نفت  تجارت  بگیرند  تصمیم  کشور  دو  که 
ایران خریداری  از  سر بگیرند، ما می توانیم نفت 
را  ایران  نفت  این  بر  ما سابق  آنجا که  از  کنیم. 
خریداری می کردیم، نیازی نداریم نفت ایران را 

در تأسیسات خود امتحان کنیم.
از طرف دیگر اویل پرایس نیز در گزارشی نوشته 
که ایران از قبل آماده سازی برای بازگشت نفت 
کرده  آغاز  را  بین المللی  بازارهای  به  خود  خام 
کره  به  ایران  نفت  ملی  مقامات شرکت  و  است 
جنوبی سفر کرده اند تا در مورد معامالت مذاکره 

کنند.
کرد  اعالم  نیز  جنوبی  کره  یونهاپ  خبرگزاری 
احیای  برای  چندجانبه  مذاکرات  که  حالی  در 
نهایی  مرحله  وارد  ایران   ۲۰۱۵ هسته ای  توافق 
می شود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی 
نفت ایران هم اکنون در کره جنوبی هستند تا با 
اقتصادی  مسائل  درباره  و  دیدار  سئول  مقامات 

معلق گفتگو کنند.
ذخایر  چهارمین  که  ایران  تحریم ها،  از  پیش  تا 
بزرگ نفت جهان را دارد، تأمین کننده اصلی نفت 

کره جنوبی بود.
پس از تحریم های آمریکا و عدم صدور معافیت 
نفت  خرید  جنوبی  کره   ،۲۰۱۹ سال  مه  ماه  در 
از ایران را متوقف و متعاقب آن واردات نفت از 

آمریکا را افزایش داد.

نفت  خریداران  بزرگترین  از  یکی  جنوبی  کره 
فوق سبک ایران بود. این اقدام در حالی صورت 
می گیرد که دولت ایران گفته است برای دستیابی 
وین  مذاکرات  در  توافق هسته ای خوب  یک  به 
اروپا  اتحادیه  ارشد  دیپلمات  یک  و  دارد  عجله 
گفت که معتقد است توافق “در چشم انداز” است.
در  آمریکا  تحریم های  از  قبل  هم  جنوبی  کره 
ماه  در  بشکه  میلیون   ۱۸.۵ بر  بالغ   ۲۰۱۸ سال 
بزرگترین  که  حالی  در  می کرد.  وارد  ایران  از 
لطف  به  کره  جمله  از  ایران  نفت  خریداران 
معافیت ها می توانستند به خرید خود ادامه دهند، 
اول  نیمه  در  واردات  و  نشد  تمدید  خریدها  این 

سال ۲۰۱۹ متوقف شد.
هندوستان

هندی ها نیز دیگر کشوری هستند که قرار است 
واردات نفت از ایران را شروع کنند، پس از کره 
از  نفت  واردکننده  بزرگترین  کشور  این  جنوبی 

ایران تا قبل از تحریم ها بود.
چین

با وجود تحریم های سخت گیرانه آمریکا،  ایران 
که  چین  و  کرد  حفظ  را  خود  نفت  صادرات 
مقصد  است،  ایران  نفت  مشتری  بزرگترین 
بزرگ این صادرات بوده است. گمرک چین ماه 
گذشته  سال  یک  در  بار  نخستین  برای  گذشته 
ایران را منتشر کرد و گفته  از  آمار واردات نفت 

۴ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
میزان صادرات روزانه نفت ایران بعد از توافق

گالیمبرتی،  کلودیو  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
“ریستاد  مشاوره  شرکت  ارشد  رئیس  نایب 
و  روسیه  میان  تنشهای  کرد:  اظهار  انرژی” 
اوکراین نوسان قیمتهای نفت جهانی را افزایش 
هسته ای  مذاکرات  از  مثبت  اخبار  اما  است  داده 
برای  نیاز  مورد  خاطر  آسودگی  آمریکا،  و  ایران 
ورود  احتمال  زیرا  کرد  فراهم  را  جهانی  بازار 
عرضه جدید به بازار، کمبودی که دیده می شود 

را تا حدودی کاهش می دهد.
اما قیمتها  توافق قطعی نشده است  اگرچه هنوز 
تحت تأثیر اخبار پیشرفت مذاکرات رو به کاهش 
رسیدن  نتیجه  به  می رود  انتظار  و  گذاشته اند 
در  بشکه  هزار   ۹۰۰ حداکثر  بازگشت  مذاکرات، 
دنبال  به  را  امسال  دسامبر  تا  بازار  به  نفت  روز 

داشته باشد.
گروپ  سیتی  بانک  تحلیلگران  دیگر  طرف  از 
هسته ای  برنامه  مورد  در  توافقی  اگر  می گویند 
ایران حاصل شود، این کشور می تواند بین آوریل 
تا می ۵۰۰ هزار بشکه در روز به عرضه جهانی 
نفت اضافه کند. به گفته لوئیز دیکسون، تحلیلگر 
انرژی، ایران می تواند تولید خود را به سرعت، در 
در  همچنین  و  دهد  افزایش  ماه   ۶ تا   ۴ عرض 
نفت  توجهی  قابل  مقادیر  تحریم ها،  لغو  صورت 
بین المللی  بازارهای  در  عرضه  برای  انبارها  در 

دارد.

چرا زوجین تمایلی به شرکت در جلسات مشاوره پیش از »طالق« ندارند؟

بازار جهانی نفت در قبضه ایران
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و  صنعت  در  است  معتقد  خودرو  صنعت  کارشناس  یک 
قدرت  سلب  دستوری،  قیمت گذاری  شیوه  با  که  بازاری 
انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوه های 
فروش پیش می رود، نتیجه تصمیم سیاست گذارانی است 
که با یک تیر دو هدف بی ارزش را نشانه گرفته که حاصل 
خودروهاست  پایین  کیفیت  صنعت،  نابودی  بر  عالوه  آن 
را تضییع می کنند؛  از همه، حقوق مصرف کننده  که بیش 
خود  رقیب  تنها  خودروساز  که  بازاری  در  اساس  این  بر 
داشت  نخواهد  وجود  کیفیت  ارتقا  برای  انگیزه ای  است، 

و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است.
که  است  موضوع هایی  دست  آن  از  خودرو  پایین  کیفیت 
همیشه موج اعتراض را به دنبال خود داشته است و مورد 
تا  عمومی  بخش  از  اعم  جامعه  افراد  از  بسیاری  انتقاد 
نهادهای مسئول و نظارتی بوده است، اما تاکنون اقدامی 
جدی  برای آن صورت نگرفته است؛ این در حالیست که 
نقش نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز اهمیت 

است.
کارشناس صنعت  سنجری-  کریمی  رابطه حسن  این  در 
در  کیفیت  مقوله  اینکه  بر  تاکید  کشورضمن  خودرو 
تحقق  که  است  موضوعاتی  دست  آن  از  خودروسازی 
شرکت های  در  رقابتی  تولید  امکان  و  سودآوری  به  آن 
خودروساز بستگی دارد؛ اظهار کرد: در حقیقت هر چه یک 
رقابتی تر  تولید  دارای خط  و  سودآورتر  خودروساز  شرکت 
باشد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشتری خواهد داشت 
اطمینان  آن ها،  تولیدی  خودروهای  مناسب  کیفیت  در  و 

خاطر بیشتری وجود دارد.
که  خودروسازی  شرکت  اما  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
سودآوری  اساس  بر  آن  مالی  پرتفوی  و  بوده  زیان ده 
تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف 
بر  می تواند  چگونه  لذا  کرد؛  خواهد  روزمره  هزینه های 
سرمایه گذاری  و  تمرکز  خود  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
نیز  کشور  خودرویی  سیاست گذاران  اینکه  ضمن  کند؟ 
شرایط بازار را بگونه ای رقم زده اند که خودروهایی که از 
خارجی  مشابه  با محصوالت  رقابت  برای  مناسب  کیفیت 
حکم  به  داخلی،  شدِه  محصور  بازار  در  نیستند،  برخوردار 

قرعه کشی پیش فروش هم می شوند.
تحمیل  کرد:  تصریح  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
خودروساز  شرکت های  به  دستوری  قیمت گذاری 
شده  سبب  خودرو،  واردات  ممنوعیت  کنار  در  داخلی 
خودروی  تولید  توان  خودروساز  شرکت های  نه تنها  که 
چنین  در  نیز  مشتری  بلکه  باشند،  نداشته  را  کیفیت  با 
داشت.  نخواهد  را  دیگر  خودرویی  انتخاب  قدرت  بازاری 
دو  تیر  یک  با  کشور  خودرویی  سیاست گذار  حقیقت  در 
است.  رفته  نشانه  را  )بی ارزش(  غیراستراتژیک  هدف 
بازار  یک  از  برخورداری  بدلیل  خودروسازان  سو  یک  از 
)هر  می کنند  عمل  بی انگیزه  کیفیت  به  نسبت  بی رقیب، 
دیگر،  گزینه  نبود  سبب  به  مشتری  کنند،  تولید  که  چه 
قیمت  دستوری  تحمیل  با  دیگر  سوی  از  و  دارد(  وجود 
از بهای تمام شده، قدرت سرمایه گذاری  پایین تر  فروش، 
نخواهند  مدرن  خودروهای  تولید  و  کیفیت  افزایش  برای 
داشت. ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت تالش شده 
کیفیت  به  نسبت  بایستی  قاعدتا  )که  را  مشتری  اعتراض 
پایین خودرو مطرح باشد( با سودی ناشی از اختالف قیمت 

کارخانه ای با بازار خودرو، به رضایت تبدیل کند.
که  کند  توجه  بایستی  دولت  کرد:  تاکید  کریمی سنجری 
کیفیت نیاز به تعمیم سرمایه گذاری توسط خودروسازی ها 
و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست 
سیاست گذار  که  آنجایی  از  اما  دارد،  خودرویی  گذاران 
به  نمی داند،  را  کار  و  کسب  فضای  مساعدسازی  قاعده 
را  اشتباهی  مسیر  مهم،  پارامتر  دو  این  به  پرداختن  جای 
و  تولیدکننده  بودن  ناراضی  آن  نتیجه  که  کرده  انتخاب 

خریدار خودرو هر دو با هم است.
خودروسازی ها  در  سرمایه گذاری  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کیفیت  افزایش  برای  آن ها،  به  وابسته  تامین  زنجیره  و 
روی  بر  احاطه  برای  خودروساز  است.  الزامی  خودرو 
پارامترهای کیفی خودرو یا بایستی با صاحِب پلتفرم )یعنی 
خودروسازان خارجی( مشارکت داشته باشد که این امکان 
به دلیل تحریم ها، تاکنون فراهم نبوده است یا آنکه خود، 
سرمایه گذاری  مستلزم  نیز  کار  این  باشد؛  پلتفرم  صاحب 

زیادی است.
تنها  اینکه  به  اشاره  ضمن  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
قابل  محصول  کیفی  پارامترهای  ارتقای  صورت،  این   در 
برای  این سرمایه گذاری  بر  ادامه داد: عالوه  انجام است، 
و  قطعه سازی  در  تولید،  و  ساخت  تجهیزات  به روزآوری 
طرفی  از  است؛  حیاتی  امری  خودروسازی،  در  همچنین 
برای  کشور  اقتصاد  و  بازار  در  رقابتی  مختصات  ایجاد 
ضروری  نیز  سرمایه گذاری ها  قبیل  این  اقتصادی  توجیه 
نشود،  ایجاد  داخلی  بازار  در  رقابتی  مختصات  تا  است. 
امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود 
بیش  آرزویی  خودروها،  کیفی  سطح  افزایش  و  ندارد 

نخواهد بود.

تا انحصار نشکند، ارتقا 
کیفیت خودروها آرزوست

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: طی هشت سال گذشته نرخ »چاقی« دانش آموزان 
رشد داشته و به ازای هر چهار دانش آموز یک دانش آموز 
و  ورزش  حیث  از  و  است  اضافه وزن  و  چاقی  به  مبتال 
به  مبتال  مادران  درصد   ۶۵ از  بیش  خانواده ها،  چاقی 

چاقی و اضافه وزن هستند.
با اشاره به سیاست دولت که دولت  صادق ستاری فرد 
برنامه ها  همه  محوری  مردم  و  سازی  مردم  مردمی، 
دنبال  به  آموزش وپرورش  وزارت  در  کرد:  اظهار  است 
عملیاتی کردن این رویکرد بودیم و در گام اول به سمت 

آزادسازی مجموعه های ورزشی رفتیم.
این  که  داریم  ورزشی  اماکن   ۴۰۰۰ حدود  افزود:  وی 
ظرفیت را دارند تا برای استفاده در اختیار دانش آموزان و 

خانواده شان قرار دهیم.
آموزش وپرورش  وزارت  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
بابیان اینکه به دنبال  یک چرخش تحولی از اختصاصی 
عدالت  رویکرد  با  و  سازی  مردمی  سمت  به  سازی 
مولد  آموزش وپرورش  وزارت  گفت:  هستیم  محوری 
سرمایه اجتماعی است و ما از خودمان شروع کردیم و 
اماکن متعلق به  وزارت آموزش و پرورش را در اختیار 
دادیم.  قرار  هفته ها  آخر  در  دانش آموزان  و  خانواده ها 
پدران  با  پسران  جمعه  و  مادران  با  دختران  پنج شنبه 
استفاده  ورزشی  امکان  از  می توانند  رایگان  به صورت 

کنند.
برداشتن  و  ورزش  به هدف همگانی شدن  فرد  ستاری 
گفت:  خانواده ها  عمومی  سالمت  ارتقای  برای  گامی 
می شود.  عملیاتی  استان   ۱۰ در  برنامه  این  اول  فاز  در 
را  کار  این  آذربایجان شرقی  و  البرز  تهران،  استان  سه 
شروع کرده اند و در بازه زمانی کوتاه مدتی به ۱۰ استان 
می رسند و تا پایان سال تحصیلی همه استان ها را دربر 

می گیرد.
مدارس  آزادسازی  سمت  به  بعدی  فاز  در  افزود:  وی 

می رویم. مدرسه کانون پیشرفت محله است. از محوطه 
برای  بعدازظهرها  و  هفته ها  آخر  و  تابستان  در  مدارس 
بسط فعالیت های ورزشی استفاده می کنیم تا ارتباط بین 
تحقق  برای  و  دهیم  بهبود  را  آموزش  حوزه  و  خانواده 
همه  برای  برابر  فرصت های  ایجاد  و  آموزشی  عدالت 

مردم تالش کنیم.
آموزش وپرورش  وزارت  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
می توانیم  نیز  مدارسمان  ظرفیت  از  ما  اینکه  بابیان 
استفاده کنیم اظهار کرد: به دنبال این هستیم که به زودی 
دستورالعمل مربوطه را ابالغ و از طریق ثبت نام و صدور 
کارت شناسایی برای دانش آموزان و خانواده شان، امکان 
ورود به اماکن ورزشی را تسهیل می کنیم، البته به دنبال 

هیئت امنایی شدن مجموعه های ورزشی هم هستیم که 
کنند.ستاری فرد  مدیریت  و  بیایند  سرکار  بر  مردم  خود 
افزود: این آمادگی و تقاضا را داریم که سایر دستگاه ها 
به ویژه وزارت ورزش و شهرداری ها به ما کمک کنند و 
در  هفته ها  آخر  را  ورزشی شان  زیرساخت های  و  اماکن 
اختیار دانش آموزان و خانواده شان قرار دهند تا به توسعه 
ورزش همگانی کمک کنیم. به دنبال ترویج سنت حسنه 
وقف آموزشی هستیم تا از ظرفیت مردمی برای توسعه 
معلم  هزار   ۳۳ شویم.  بهره مند  دانش آموزی  ورزش 
ورزشی داریم و تعداد معلمان ما شش برابر کل پرسنل 

وزارت ورزش و جوانان است. 
وارد  رایگان  به صورت  خانواده ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نمی شود،  اخذ  آنها  از  هزینه ای  و  می شوند  مجموعه ها 
را  ورزشی  اماکن  آزادسازی  طرح  اجرای  هدف  یک 
و گفت:  دانست  دانش آموزان  و تحرک  فعالیت  افزایش 
رشد  دانش آموزان  چاقی  نرخ  گذشته  سال  هشت  طی 
دانش آموز  یک  دانش آموز  چهار  هر  ازای  به  و  داشته 
و  ورزش  حیث  از  و  است  اضافه وزن  و  چاقی  به  مبتال 
به  مبتال  مادران  درصد   ۶۵ از  بیش  خانواده ها،  چاقی 
چاقی و اضافه وزن هستند. از سوی دیگر طی ۲۰ تا ۳۰ 
سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه ما سالمند می شوند و 
جوانان با سرعت بیشتری مبتال به چاقی می شوند و بر 
اساس مطالعات در آینده جامعه ای را خواهیم داشت که 
۷۵ درصد دچار معضالت چاقی و اضافه وزن خواهند بود 

و یا در معرض خطر قرار دارند.
آموزش وپرورش  وزارت  سالمت  و  تربیت بدنی  معاون 
در برنامه تلویزیونی »ورزش و مردم« شبکه اول سیما 
افزود: با این هدف و چشم انداز، چاره ای نداریم جز اینکه 
در حوزه ورزش دانش آموزی هزینه کنیم. اگر امروز برای 
ورزش دانش آموزی هزینه نکنیم در چشم انداز ۱۰ تا ۳۰ 
به مراتب  سالمِت  و  درمان  هزینه های  باید  آینده  سال 
سنگین تری را متحمل شویم. دانش آموزان می توانند پدر 
ترغیب  ورزشی  اماکن  در  حضور  برای  را  خود  مادر  و 
و  دارد  دنبال  به  را  خانواده  بنیان  تحکیم  هم  که  کنند 
هم می تواند باعث تشویق خانواده ها به حضور در عرصه 
ورزش شود و درعین حال می تواند به شناسایی استعداد 

بچه ها  کمک کند.
ستاری فرد بابیان اینکه ۱۵ هزار کانون ورزشی داریم و 
در بیش از ۳۰ رشته ورزشی انجمن ورزشی داریم گفت: 
حدود ۱۴ میلیون دانش آموز داریم و به طور متوسط ۶۵ 
با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  جامعه  درصد   ۷۰ تا 
آموزش وپرورش مرتبط هستند و پیش بینی کردیم حتی 
مادربزرگ  و  پدربزرگ  با  بتوانند  دانش آموزان  آینده  در 

خودشان نیز در اماکن ورزشی ما حضور یابند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: در حال 
حاضر سی درصد از زوج های جوان دچار نازایی هستند 
که این یک تهدید برای کشور اسالمی  است که  باید 
جمعیت  تا   که  کنیم  فرصت  به  تبدیل  را  تهدید  این 

قابل قبول در سال های آینده  داشته باشیم. 

پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  خیرخواه  اصغر  علی 
از  بازدید  حاشیه  در  بهمن ماه  سی ام  امروز  جیرفت 
کرد:  بیان  جیرفت  کاشانی  بیمارستان  بخش های 
بیمارستان کاشانی تنها بیمارستان تک تخصصی زنان 
کرمان،  استان  جنوب  حوزه  که  است  شرق  جنوب  در 
همچنین  و  بلوچستان  و  سیستان  نواحی  از  بخشی 
این  از  دهد  می  پوشش  را  هرمزگان  استان  از  نواحی 
منطقه  در  مهمی  جایگاه  از  بیمارستان  این  جهت 

برخوردار است.
و  خطر  پر  باردار،مادران  مادران  بحث  افزود:  وی 
نوزادانی که متولد میشنود برای ما بسیار اهمیت دارند 
و شاخص های جمعیتی که تاکید دولت هم بر افزایش 
کشور  جمعیت  رشد  برای  بیشتر  موالید  و  جمعیت 

اسالمی ما است بسیار برای ما حائزاهمیت است،. 
خیرخواه  گفت: بیمارستان کاشانی را با دید و نگرش 
رفاهی  اقدامات  تمام  و  ایم  داشته  توجه  مورد  دیگری 
فرد  دو  واقع  در  که  باردار  مادران  برای  که  درمانی  و 
خدمت گیرنده برای ما محسوب می شود، صورت می 
فیزیکی  فضای  با  بهتر  روزهای  است،  امید  و  گیرد 

سخت  صورت  به  چه  الزم  نیروهای  و  تر  مناسبت 
آینده  در  کاشانی  بیمارستان  در  افزاری  نرم  و  افزاری 

نزدیک نویدی برای مردم جنوب استان کرمان است.
کرد:  اظهار  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
یکی از کارهای مهم  خصوصا با توجه به شعار دولت 
بحث  کشور  جمعیت  افزایش  و  موالید  افزایش  برای 

های  زوج  از  درصد  سی  حاضر  حال  در  است  نازایی 
برای  تهدید  یک  این  که  هستند  نازایی  دچار  جوان 
کشور اسالمی ما است ما باید این تهدید را تبدیل به 
فرصت کنیم که انشاهلل جمعیت کشورمان یک جمعیت 

قابل قبول در سال های آینده باشد. 
با  با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور گفت:  خیر خواه 

است  پیری  جمعیت  ما  کشور  جمعیت  اینکه  به  توجه 
دچار  ما  جوان  درصد جمعیت  آن طرف هم سی  از  و 
ناباروری هستند این توجه ویژه ای را میطلبد که دولت 
استان  جنوب  در  ماهم  و  است  شده  قضیه  این  وارد 

کرمان از این سیاست کامال پیروی میکنیم.
مجوز  گفت:  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
دریافت  کرمان  جنوب  برای  ناباروری  کلینیک  یک 
مرحله  به  شده  انجام  اولیه  کارهای  تقریبا  ایم،  کرده 
خوبی رسیدیم و انشاهلل کلینیک ناباروری و بعد از آن 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  در  ناباروری  بخش  هم 
اندازی  راه  مردم  برای  دولتی  های  هزینه  با  جیرفت 

خواهد شد. 
احداث  حال  در  های  پروژه  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان کاشانی اضافه کرد: بیمارستان کاشانی سال 
حوزه  بیمارستان  اولین  و  است  شده  ساخته  قبل  ها 
از  قسمتی  هم  حاضر  حال  در  است  کرمان  جنوب 
میشود  ارائه  قدیمی  های  ساختمان  درهمان  خدمات 
است اما در کنار آن زایشگاه و بخش های جدید اضافه 
شده اند و ان شاهلل بخش های دیگر هم در این دولت 
اضافه خواهد شد که در حال  بیمارستان  این  به  حتما 
اتاق  چند  که  زایمان  از  پس  مراقبتهای  بخش  حاضر 
عمل هم در این بخش داریم در حال احداث است و 
ادامه  بهتری  پیشرفت  با  احداث  روند  تا  پیگیر هستیم 

یابد.

نارنج  بهار  دارویی گفت: شکوفه های  گیاهان  کارشناس  یک 
دارای طبع گرم و خشک بوده و باعث ایجاد تفریح و تقویت 

در مزاج مغز و قلب می شود.
تارا امیری با اشاره به این که طبیعت شکوفه های بهارنارنج گرم 
نارنج  درخت  نارنج، شکوفه  بهار  کرد:  اظهار  است،  و خشک 
است که در عطرسازی و ساختن اسانس، انواع نوشیدنی های 

فصلی، عرقیجات و … کاربرد بسیار دارد.
وی ادامه داد: ترکیبات فعالی ازجمله روغن فعال، فالنوئیدها 
دارای  همچنین  و  دارد  وجود  بهارنارنج  در  فورانوکومارین  و 

ویتامین های B، C  و D است.
بهارنارنج  دارویی  گیاه  خواص  ازجمله  کرد:  تصریح  امیری 
می توان به ایجاد تفریح و تقویت در مزاج مغز و قلب، اشتها 
منافذ  شدن  بسته  سینه،  ناراحتی های  تسکین  قوی،  آوری 
اشاره  گازهای دستگاه گوارش  رفع  و  بودن  نفخ  پوست، ضد 

کرد.
این کارشناس گیاهان دارویی عنوان کرد: در ایام فصل بهار 
سرخجه  و  آبله  و  سرخک  مانند  ویروسی  امراض  شیوع  که 
است، عرق بهار نارنج رقیق شده مثاًل یکی دو قاشق به ازای 

هر لیوان آب نوشیدنی، به کودکان داده شود.
وی ادامه داد: پوست را مرطوب، نرم و شفاف کرده و عالوه 
چربی  و  محفاظت  باکتریایی  و  قارچی  عفونت های  از  براین 
پوست را متعادل می کند به همین دلیل برای جلوگیری از بروز 

آکنه به کار می رود.
داشتن  دلیل  به  بهارنارنج  روغن  این که  به  اشاره  با  امیری 
مزمن  افسردگی  به  مبتال  افراد  برای  درمانی  رایحه  خاصیت 
احساس  روحیه،  تقویت  با  روغن  این  کرد:  بیان  است،  مفید 
شادی  و  آرامش  و  دور  شما  از  را  پوچی  و  ناامیدی  ناراحتی، 

ایجاد می کند.
این کارشناس گیاهان دارویی تصریح کرد: بهار نارنج بر روی 
و  می گذارد  آرام بخش  تأثیری  انسان  مرکزی  سیستم عصبی 
به همین دلیل درمانی فوق العاده برای بی خوابی، اضطراب و 

تسکین اعصاب است.
از  معمواًل  سنتی  طب  قدیم  حکمای  این که  به  اشاره  با  وی 
میوه نارنج و آب نارنج برای فرونشاندن حرارت اعضا استفاده 
بودند،  و خون  غلبه صفرا  از  که  امراضی  می کردند، خصوصًا 
از  که  می شود  بی خوابی  باعث  بهارنارنج  بوئیدن  زیاد  افزود: 

این خاصیت می توان در مواقع نیاز به نخوابیدن استفاده کرد.
دیگر  مانند  گیاه  این  از  استفاده  این که  به  اشاره  با  امیری 
گیاهان دارویی موارد منعی نیز دارد، ادامه داد: استفاده از روغن 
بهارنارنج به دلیل خاصیت آرام بخشی که دارد، در مواقع خاص 

که نیاز به هوشیاری و بیداری است، مناسب نیست.
از  زیاد  استفاده  کرد:  تصریح  دارویی  گیاهان  کارشناس  این 
عصاره بهار نارنج باعث باال رفتن فشار خون و افزایش ضربان 
قلب می شود و افراد دچار بیماری قلبی باید از استفاده بیش از 

حد آن پرهیز کنند.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: هم 
اکنون صدور مجوز های کسب و کار براساس سلیقه مأمورانی 
اعزام  متقاضی  کار  و  کسب  محل  به  تأیید  برای  که  است 

می شوند و ایراداتی را وارد می کنند.
امیر سیاح  افزود: امروزه بسیاری از متقاضیان مجوز های کسب 
مقررات  و  قوانین  زیرا  کنند،  دریافت  مجوز  نمی توانند  کار  و 
مبهم است و همه چیز بستگی به سلیقه مأموری دارد که برای 

تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می شود.
وی گفت: همه دستگاه هایی که مجوز می دهند باید به صورت 
شفاف تمام شرایط را در درگاه ملی مجوز ها قرار دهند و خارج 
ابتدا  همان  در  متقاضی  تا  نخواهند  متقاضی  از  چیزی  آن  از 

بدانند که آیا شرایط دریافت یک مجوز را دارند یا خیر.
اضافه  اقتصاد  وزارت  کار  و  بهبود فضای کسب  مرکز  رئیس 

کرد: برخی وزارتخانه ها چندین مرکز صدور مجوز دارند به طور 
از طریق گمرک مجوز می دهد، هم  اقتصاد هم  مثال وزارت 
از طریق بورس و هم از طریق سازمان امور مالیاتی، چندین 

مجوز با مقرارت خاص و مختلف اعطا می کند.
در بخش  و شهرسازی هم  راه  وزارت  سیاح گفت: همچنین 
نقل و هواپیمایی  و  نظیر حمل  مسکن و هم در بخش هایی 
مجوز هایی را با مقررات مخصوص به خود اعطا می کند، و ما 
تالش کردیم تعداد دستگاه های صادر کننده مجوز را در درگاه 
ملی مجوز ها کاهش دهیم و همه زیرمجموعه های دستگاه ها 

به درگاه تخصصی وزارتخانه خود متصل شوند.
تا ۱۸  باید  افزود: هر دستگاهی که مجوز صادر می کند  وی 
اسفند کاماًل الکترونیک شود و صدور مجوز ها فقط از طریق 

درگاه ملی باشد.
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