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زنگنه ضمن دفاع از قیمت گاز تحویلی
به شرکت نروژی مطرح کرد:

برخی بیمارگونه درباره قرارداد توتال
صحبت می کنند
وزیر نفت با اشاره به بحث هایی که به تازگی درباره قرارداد با
توتالمطرحشدهاستگفت:برخیبیمارگونهدربارهقرارداد
توتالصحبتمیکنندوتمایلدارندتوتالایرانراترککند
اما باید گفت ما یک قرارداد معتبر با این شرکت داریم که در
حالانجاماستوعدهایفقطدنبالاینهستندکهبگویند:آیا
اینبیمارمیمیردیازندهمیماند.
▪ادامه تالش برای مهار آتش میدان رگ سفید از باال و
پایین

به گزارش فارس ،بیژن زنگنه در حاشیه امضای تفاهم نامه
با بنیاد مستضعفان به منظور امکان سنجی تامین خوراک
پایدار پاالیشگاه فجر جم در جمع خبرنگاران  ،با اشاره به
آخرین وضعیت عملیات مهار آتش سوزی چاه  147میدان
رگ سفید گفت :کار برای مهار آتش سوزی این چاه در دو
بخش پیش میرود .وی ادامه داد :دو دکل حفاری در حال
حفرچاههستندتابتوانندازپایینبهآتشحملهوآنراخاموش
کنندامااقداماتینیزدرحالانجاماستتاازسطحنیزعملیات
خاموشکردنچاه ادامهیابد.
▪بیشتراعضایاوپکموافقتمدیدکاهشتولیدهستند

ویدربارهتصمیمگیریبرایکاهشسقفتولیددراجالس
آتی اوپک اظهار کرد :پیشنهاد بیشتر اعضا کاهش سقف
تولید است اما باید دید در جلسه آتی اوپک چه اتفاقاتی رخ
می دهد .گفتنی است نشست اوپک برای تصمیم گیری
درباره تداوم کاهش تولید  30نوامبر (  9آذر) در وین برگزار
خواهد شد.
▪توضیحاتزنگنهدربارهقیمتگازتحویلیبهنروژیها

به گــزارش ایرنا ،زنگنه دربــاره پایین بــودن قیمت گاز
تحویلی به شرکت نروژی برای تولید ال.ان.جــی نسبت
به گاز پتروشیمی ها و گاز صادراتی به ترکیه گفت :نرخ
گاز تحویلی به آن ها ،پایین تر از قیمت گاز پتروشیمی ها
نیست .وی دربــاره صــادرات گاز به ترکیه نیز بیان کرد:
قیمت صــادرات گاز به ترکیه ،بحث دیگری اســت ،اگر
بخواهیم گاز را به قیمت گاز صادراتی به ترکیه به دیگر
مناطق بفروشیم ،باید دختر خود را بدون شوهر در خانه نگه
داریم .وی با ذکر مثالی گفت :ما چهار دختر داریم که یکی
از آن ها با پسر شاه ،ازدواج کرده است،اگر بخواهید بقیه
دخترها نیز با پسر شاه ازدواج کنند ،این دختران ترشیده
می شوند و در خانه خواهند ماند.گفتنی است ،چندی
پیش ،قراردادی برای تولید ال ان جی (گاز مایع) با یک
شرکت نروژی امضا شد که نرخ گاز تحویلی به این شرکت
حاشیه ها و انتقاداتی را در پی داشت.

فاز نخست طرح توسعه بندر چابهار با حضور رئیس جمهور و وزیران  27کشور نیمه آذر افتتاح می شود

لحظه تاریخی برای چابهار

ذوالفقاری -فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی
چابهار نیمه اول آذر ماه با حضور رئیس جمهور و مقام های
 ۲۷کشور به بهره بــرداری می رسد.به گــزارش خبرنگار
اعزامی «خر اسان» به چابهار ،معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی شب گذشته در
نشست خبری که با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی
سیستان و بلوچستان در سالن جلسات بنادر و دریانوردی
استان برگزار شد گفت :بندر چابهار به عنوان اولین بندر
اقیانوسی کشور دارای ظرفیت های قابل توجه است و می
تواند در زمینه ترانزیت کاال در جنوب شرق آسیا و آسیای
میانه جایگاه ممتازی داشته باشد«.محمد راستاد» افزود:
فازنخستطرحتوسعهبندرشهیدبهشتیچابهارباکاربری
پایانه کانتینری چند منظوره با یک میلیارد دالر سرمایه
گذاری آماده بهره بــرداری است .در این فاز  ۲۰۳هکتار
استحصال اراضــی از دریــا انجام شده و طول موج شکن
های ایجاد شده هزار و ۶۵۰متر و اسکله های ساخته شده
نیز هزار و  ۷۰۰متر مربع است .در این قسمت  ۱۵میلیون
متر مکعب الی روبی انجام شده است و در عمق  ۱۶و نیم
متریقابلیتپذیرشکشتیهای ۱۰۰هزارتنیراخواهد
داشت.به گفته وی از وزیران حمل و نقل ۲۷کشور از جمله
روسیه ،ترکیه ،ترکمنستان ،قزاقستان ،آذربایجان ،عراق،
ژاپن،افغانستان،کویت،عمان،سنگاپور،اندونزی،ایتالیا،
آلمان ،فرانسه ،سوئیس ،چین ،کره جنوبی و هند برای

حضور در مراسم افتتاح این بندر مهم و استراتژیک دعوت
شده است و مقام های مختلف ملی نیز در این مراسم
حضور می یابند.وی با بیان این که از بهترین و جدیدترین
تجهیزاتبرایاینطرحاستفادهشدهاستابرازامیدواری
کرد:اینبندردرآیندهنزدیکبهجایگاهمناسبخوددست
یابد و شاهد باشیم که جایگاه ویژه و ممتاز خود را در عرصه
حمل و نقل دریایی کشور تثبیت کند.مدیر عامل سازمان
بنادر و دریانوردی اظهار کرد :توافقی میان سازمان بنادر
و دریانوردی با شرکت  IPGLهند به منظور سرمایهگذاری
 85میلیون دالری در بندر شهید بهشتی انجام شده است
و این شرکت قرار است برای خرید  32دستگاه تجهیزات
زیرساختی از قبیل جرثقیل موبایلی ساحلی ،کشنده و
ریچ استاکر برای بندر اقدام کند.وی با بیان این که قسمت

عمده تجهیزات بندر چابهار وارد و مونتاژ شده و آماده بهره
برداری است افزود 32 :دستگاه تجهیزات به ارزش 85
میلیون و  286هزار دالر در قالب سرمایه گذاری هند وارد
این بندر می شود 24 ،دستگاه تجهیزات زیرساختی نیز
توسطسازمانبنادربرایطرحتوسعهازبهترینکشورهای
سازنده دنیا خریداری و در سه مرحله وارد بندر شده و آماده
بهرهبرداری اســت.وی گفت :در مرحله نهایی قــرارداد
میان این سازمان با هند هستیم و مناقصه قسمت اصلی
تجهیزات توسط شرکت طرف قرارداد هندی انجام شده
استوتادوسالآیندهتجهیزاتواردبندرمیشود.بهگفته
راستاد  63هکتار محوطه بتن ریزی شده در قالب بار انداز
و پسکرانه با جدیدترین فناوری ها در بندر شهید بهشتی
ایجاد شده است.

با وجود ابالغ رای دیوان عدالت اداری ووعده شرکت ملی گاز ،آبونمان از قبوض حذف نشد

وعده گاز روی هوا!

با وجود انتشاررای هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری
مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت آبونمان از مشترکان گاز
در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به تاریخ 16مهر
امسال و نیز وعده شرکت ملی گاز مبنی بر تمکین از قانون
و حذف آبونمان از قبوض بعدی مشترکان در تاریخ اول آبان
ماه ،روز گذشته برخی از مشترکان گاز در مشهد با در دست
داشتن قبوض جدید با تاریخ قرائت  3آبان ماه جاری اظهار
کردند آبونمان همچنان به عنوان یکی از بندهای هزینه
ای در قبوض گاز وجود دارد .دریافت آبونمان از مشترکان
گاز طبیعی اگرچه طی بخشنامه ای از سال  91اجرا شده
است اما نهایت ًا در تاریخ  31مردادماه امسال با رای هیئت
عمومیدیوانعدالتاداریکشورمبنیبر ابطالبخشنامه
مذکور ،بایدمتوقفشود.بهدنبالاینرایدر  5شهریورماه
جاری ،مجید بوجارزاده مدیر روابط عمومی شرکت ملی
گاز در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما اعالم کرده بود :
«منتظریم تا حکم دیوان عدالت اداری بهصورت قانونی به
دستمان برسد و پس از دریافت ،شرکت ملی گاز درباره
آن اعــام نظر خواهد کرد.شرکت ملی گــاز تابع قانون
است و در صورت ابالغ قانونی از سوی مراجع ذی صالح

اقدام خواهد کرد».بااین حال بعدازاین تاریخ ،قبوض گاز
صادرشده بازهم دارای گزینه و تعرفه آبونمان گاز بودند
در حالی که پیگیریهای خراسان رضوی حاکی از آن بود
که« :طبق مــاده  109قانون دیــوان عدالت اداری هرگاه
پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی
کشور مسئوالن مربوط از اجــرای آن استنکاف نمایند ،به
تقاضایذینفعیا رئیس دیوانوبا حکم یکیازشعبدیوان،
مستنکفبه انفصالموقت ازخدماتدولتیبهمدتسه ماه تا
یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود».یعنی بر
اساس این مادهقانونی ،پس از انتشار رأی دیوان در روزنامه
رسمی ،این رأی جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و دستگاه
مربوط که در این جا شرکت ملی گاز است ،ملزم به اعمال
آن است.این درحالی است که  با توجه به اسناد موجود،
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره در تاریخ
یک شنبه  16مهرماه امسال در روزنامه رسمی جمهوری
اسالمیایرانبهچاپرسید.یعنیرأیهیئتعمومیدیوان
عدالت اداری رسم ًا در این تاریخ اعالم عمومی و شرکت
ملی گاز موظف به اجرای آن شد.بااین همه ،اول آبان ماه
جاری سخنگوی شرکت ملی گــاز در گــزارش خراسان

رضوی با تیتر«قبوض بعدی گاز بدون آبونمان» ،از حذف
آبونمان در قبوض بعدی خبرداد و گفت « :رأی دیوان عدالت
اداری بهتازگی تصویب و به شرکت ملی گاز ابالغشده است
و در قبوض بعدی گاز ،این قانون اعمال خواهد شد».بوجار
زادهتصریحکرد«:شرکتملیگازتابعقانوناستوازتاریخ
ابالغ این قانون به استانها ،بخشنامه حذف آبونمان نیز
ابالغ خواهد شد».بااین همه بررسیهای خراسان رضوی
حاکیازآناست،درقبوضجدیدصادرشدهبرایمشترکان
گاز طبیعی نیز آبونمان حذف نشده است و مشترکان هنوز
مجبورند علی رغم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
آبونمانگازطبیعیمصرفیرابهشرکتملیگازبپردازند.
▪شرکتگازپاسخگونبود

شایان ذکر است از ابتدای روز گذشته تا آخرین لحظه
تنظیم این گزارش به طور متناوب با بوجارزاده سخنگوی
شرکتملیگازکشورتماسگرفتیموحتیازطریقپیامک
درخواست گفت و گو کردیم اما وی پاسخگو نبود .خراسان
رضوی با هدف تامین حقوق مردم و اجرای دقیق قانون
همچناناینموضوعراپیگیریمیکند.
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درباره شیوع اختالل «خود زشت پنداری» در بین ایرانی ها که منجر به استفاده افراطی از
جراحی و لوازم آرایشی می شود

یک اختالل زشت

ی
یهایگوشتیوبزرگ 
ایرانیهابراساسنژادوژنتیک،بین 
یها
دارند،اگرفرضکنیمکهاینموضوعدرستاستوایران 
دارایفرمخاصیازبینیهستند،آیااینبهمعنیزشتبودن
ایرانیها ست؟ چرا ایران مقام اول جراحی بینی را در دنیا
داردودرجراحیهایپالستیکجزو 5کشوراولدنیاست.
چرا ایرانی ها با ظاهر طبیعی خود مشکل دارند؟ اگر واقعا
پاییکاختاللدرمیاناست،راهبرطرفکردنشچیست؟
«مهسا جعفری نسب» ،کارشناس ارشــد روانشناسی
بالینی،درگفتوگوباما،بهاینسواالتپاسخمیدهد.
▪ متهمانردیفاول:رسانه،جامعه،خانواده

جعفرینسب با بیان اینکه ایجاد نیاز به زیبایی ،توسط
رسانهها برنامهریزی و عامدانه روی آن سرمایهگذاری
میشود ،میگوید« :رسانهها خیلی آرام و تدریجی تالش
میکنند تعریف خاصی از زیبایی در ذهن مردم ثبت کنند و
بعد از ایجاد این احساس نیاز در افراد ،راهحل هایی به آنها
پیشنهاد دهند که برای خودشان سودآور است؛ مثال بیشتر
رسانههای غربی تالش می کنند ظاهر اروپایی را به عنوان
نمادوسمبلزیباییمعرفیودرادامهبامقایسهدیگرنژادها
با این نماد ،کاستیهای زیبایی را تعریف کنند و برایشان
راهحلی ارائه دهند .غیر از این ،جو و موج جامعه و خانواده
هم در ساختن یک تصویر از استانداردهای زیبایی در ذهن
افراد،موثرند».
▪ سن شروع و عوارض این اختالل

این روانشناس درباره سن شروع و اوج خودزشت پنداری
میگوید« :این اختالل بیشتر در دوران نوجوانی و با بحران
بلوغ شــروع می شــود و اگــر درمــان نشود تا بزرگسالی

ادامه خواهد داشت .ابتال به این اختالل با احساس وجود
زشتیهای کوچک در چهره فرد شروع و کمکم به اندازهای
قوی می شود که توان انجام کارهای روزمره را از فرد می
گیرد.فردمبتالبهخودزشتپنداریدایماحساسمیکند
مورد تمسخر دیگران قرار دارد و کاهش عزت نفس ،ترس
از اجتماع و دوری از مردم ،استفاده از انواع راههای زیبایی
مثل جراحیهای پالستیک ،استرس و اضطراب مزمن،
نارضایتی مداوم ،افسردگی و حتی اقدام به خودکشی ،از
عوارضایناختاللدرفرداست.عوارضایناختاللعالوه
برفردبهخانوادهونزدیکاناوهمآسیبمیرساندومیتواند
باعث محدود شدن روابط افراد ،مهاجرت و حتی تردید در
عقاید مذهبی شود .این افراد برای جبران نقصشان به هر
راهی متوسل میشوند تا زیبا شوند و نقص فرضیشان را
بپوشانند.مهماستبدانیممشکلاینافراد،باجراحیحل
نمیشود،فقطشکلشعوضمیشود».
▪ چگونهخودزشتپنداریرادرمانکنیم؟

مهسا جعفرینسب ،دربــاره مهمترین بخش بحث ،یعنی
درمــان این اختالل هم می گوید« :بهتر است تشخیص
اختاللزشتانگاریدرسنپایینانجامشودچوندرمانآن
بسیارآسانتراززمانیخواهدبودکهافکارواضطرابهاریشه
دوانده باشد .درمان خودزشتپنداری ،یک روزه و یک شبه
نیست و مثل هر اختالل روانی دیگری ،به یک دوره درمان
تحت نظر روانشناس و مشاور نیاز دارد .مهم است بدانیم
هر آدمــی ،به سبک خودش زیباست و زیباییهای خاص
خودشراداردوبهتعدادهرآدمدردنیا،تعریفیبرایزیبایی
وجود دارد».مــشــروح این مطلب را می توانید در ضمیمه
زندگی سالم و یا سایت اینترنتی روزنامه مطالعه کنید.

واعظی:تالشخودرابرایامدادرسانیبهزلزلهزدگانافزایشمیدهیم
درباره توان دفاعی و موشکی کشور با هیچ کس مذاکره نمی کنیم
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر
انتظارات رهبری در باره زلزله زدگان غرب کشور گفت:
از همان زمان که این اتفاق افتاد شخص رئیس جمهور و
دولت با تمام توان خود برای امداد رسانی به زلزله زدگان
و خانوادههایی که عزیزانشان را از دست داده بودند تالش
کردند .به گــزارش ایسنا و فــارس ،محمود واعظی که در
حاشیه مراسم ختم پدر سخنگوی وزارت خارجه ،سخن
می گفت ،با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری افــزود:
تالشخوددراینزمینهراافزایشدادهوتالشخواهیمکرد
رضایتزلزلهزدگانورضایترهبریفراهمشودتابتوانیمبه
وظیفهملیودینیخودعملکنیم.واعظیهمچنیندرباره
مذاکراتموشکیبااروپاگفت:مابارهااعالمکردیمدرباره
موشکوتوان دفاعیکشورباهیچکسمذاکرهنمیکنیم.
ویافزود:اینهاموضوعاتیاستکهکامالمربوطبهاوضاع
داخلی ماست .این که با کشورهای مختلف در مالقاتها
مذاکره میکنیم و آن ها از ما سوال میکنند و ما از آن ها
سوالمیکنیمبهمعنایآننیستکهحرفهمدیگررالزوما
قبول میکنیم .این فقط مربوط به ایران و اروپا نیست و در
مالقاتهایمتعدددرسراسردنیادوطرفدیدگاههایشان
را مطرح میکنند و سؤال میکنند و پاسخ میدهند ،ولی
بارها اعالم کردیم توان دفاعی ایران قابل مذاکره با هیچ
کشوری نیست ،ما روی این موضع  ،محکم ایستادهایم.
واعظیهمچنیندربارهپاکسازیبوکمالتاکیدکرد:کار
بسیاربزرگیانجامشد باتوجهبهاینکهداعشموردحمایت
کشورهای مختلف به ویژه برخی کشورهای عربی از جمله

عربستان قرار گرفت .این کشورها در سوریه به دنبال ایجاد
حکومتواسرائیلدومبودند.هدفاصلیآنهاایرانشیعی
بود .رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به سخنان سردار
سلیمانی و قول وی در خصوص سرنگونی کامل داعش
گفت :این که ما امــروز شاهد پاک شدن آخرین لکههای
داعش در سوریه و عراق هستیم نشان دهنده قوت و عزت
سپاهما،نظامورهبریاستوهمهدولتبهدنبالاینهستند
که به کشورهای اسالمی که از ما طلب یاری دارند کمک
کنند.ویدرپاسخبهسوالخبرنگاریدربارهسخنانوحید
حقانیان گفت :ایشان اعالم کرد در یک محفل خصوصی با
دوستانشانصحبتکردندوفکرنمیکردنداینصحبتها
جایی ضبط و پخش شود .رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه
داد :انسان در خلوت و مکان های عمومی دوگانه (به دو
صورت متفاوت) صحبت میکند .به هر حال نمی خواهم
بگویم دوگانه صحبت میکنیم .ولی به هر حال در محافل
خصوصی خودمانیتر صحبت میکنیم .آقای حقانیان
این ادب را از خود نشان دادکه به محض این که سخنانش
منتشر شد در ویدئویی دیگر اعالم کرد این گفت و گوها به
صورت خصوصی انجام شده و به هیچ وجه قصد توهین
کردن نداشته است .وی با تاکید بر لزوم رعایت ادب و
احترام گذاشتن به یکدیگر اظهار کرد :به نظر من این
مسئله تمام شده است و بهتر است که دنبال آن را نگیریم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به سوالی
درباره ایجاد معاونت رسانهای ریاست جمهوری گفت:
این معاونت قرار نبود هیچ وقت ایجاد شود.
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