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ايران، ابرقدرت منطقه
ــم و زياد با آن  ــه هركدام از ما ك ــكالت روزمره اي ك مش
ــويي توجه مان به  ــود از س ــت به گريبانيم، موجب مي ش دس
بعضي اتفاقات مهم آن گونه كه بايد جلب نشود و اهميت آنها 
را درست درك نكنيم و از سوي ديگر چنين تصور كنيم كه اين 
ــور ما دارد و بقيه فارغ از  ــكالت تنها اختصاص به ما يا كش مش

اين مسائل در عيش و نوش به سر مي برند.
نمي خواهم بگويم اين مشكالت واقعي نيستند يا اهميت 
ــت كه اين مشكالت را بيش از حد  ندارند،  بلكه مقصود آن اس
بزرگ نكنيم تا مانع ديدن مسائل مهم ديگر شود و منحصر به 

خود ندانيم تا تحملشان راحت تر شود.
ــا برخي  ــورهاي غربي ي ــه كش ــت نگاهي ب ــي اس كاف
ــورهاي حاشيه  ــرق آسيا يا بعضي كش ــورهاي جنوب ش كش
ــعه يافته  ــرفته و توس خليج فارس بيندازيم كه در ذهن ما پيش
ــان در رفاه كامل  ــوند و گمان مي كنيم مردمش قلمداد مي ش

به سر مي برند. 
ــكالت  ــي مش ــت، بررس ــي اين يادداش ــوع اصل موض
ــور خودمان با آنها  ــه كش ــورهاي مدعي ديگر يا مقايس كش
نيست تا به آمار و نمونه هاي متعدد ناهنجاري ها و بحران هاي 
ــت به گريبانند بپردازم كه  ــادي و اجتماعي كه با آن دس اقتص
اخبار اين روزهاي فرانسه و انگليس از باب اشاره كافي است.

ادامه در صفحه آخر
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حق و باطل را بايد با بصيرت شناخت نه با اشخاص
رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع پرشور بسيجيان:

اعالم قيمت برق 
و سى. ان .جى
 در هدفمندى 

يارانه ها
 حدود 70 درصد قبض هاى برق 
به طور متوسط 4 هزار تومان 

در ماه افزايش مى يابد

سرگردانى 
كارگران 

ساختمانى 
در دوراهى بيمه

تظاهرات 
مردم انگليس 
عليه 
سياست هاى 
اقتصادى 
دولت

زيبا اسماعيلى / گروه اقتصاد

قانون هدفمندسازى  اجراى  آغاز  آستانه  در 
يارانه ها، قيمت و چگونگى افزايش قيمت چند 

حامل انرژى به طور رسمى اعالم شد.
به گزارش «جام جم»، براساس اظهارنظرها 
و وعده هاى پيشين مسووالن كه آبان ماه را آغاز 
اجراى قانون هدفمندسازي يارانه ها اعالم كرده 
بودند، روز گذشته وزراى نيرو، بازرگانى و كشاورزى 
از اعمال برخى تغييرات قيمتى و آماده سازى ها براى 

اجراى اين قانون حياتى خبر دادند.
از  نقل  به  خبرگزارى ها  باره  اين  در 
مجيد نامجو، وزير نيرو كه فراگيرترين وزارتخانه 
مردمى را در اختيار دارد، از اضافه شدن 4 هزار 
تومان به قبض هاى مصرفى 70 درصد مشتركان 

برق در هدفمندسازي يارانه ها خبر دادند.
نامجو  ديروز گفت: پيش از اين نيز بارها گفته 
بوديم كه مردم نگران افزايش قيمت برق نباشند. 
برق  قبض هاى  مى كنيم  افزود: تالش  وى 
مصرفى كه قبال 2 ماه يك بار صادر مى شد، هر ماه 
صادر شود كه بر اين اساس ماهانه 4 هزار تومان 
در هر قبض ارسالى به شهروندان به عنوان اضافه 

هزينه برق لحاظ و دريافت خواهد شد. 
حدى  به  قيمت  افزايش  كرد:  تاكيد  نامجو 
است كه مردم بتوانند اين افزايش را تحمل كنند 
و با مبلغى كه به حساب خانوارها واريز مى شود، 
را  خود  برق  انرژى  مصرف  ميزان  مى توانند 

مديريت نمايند. 
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حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز در جمع پرشور هزاران نفر از 
بسيجيان استان قم در شبستان امام خميني(ره) 
مولفه هاي  و  بسيج  مختلف  ابعاد  تبيين  ضمن 
اخالص  بصيرت،  عنصر  سه  آن،  تشكيل دهنده 

و عمل بهنگام و به اندازه را شاخص حركت بسيج 
خواندند و تاكيد كردند: تبليغات گسترده دشمنان 
خيره كننده  پيشرفت هاي  جلوه دادن  وارونه  براي 
ايران اسالمي، نشانگر جا ماندن آنان از حركت عظيم 
و پرشتاب ملت و مسووالن است و برخالف خواسته 

دشمنان، اين حركت توقف ناپذير، و آينده ملت ايران 
روشن و همراه با پيشرفت هاي روزافزون خواهد بود.

حضرت آيت اهللا خامنه اي در اين ديدار جمع پرشور، 
مومن، صادق و با بصيرت بسيجيان در سراسر كشور 
بويژه قم را دليلي مستحكم و منطقي براي پويايي و 

پيشرفت ملت ايران و آسيب ناپذير بودن در مقابل 
توطئه هاي پيچيده دانستند و افزودند: بسيج يكي از 
آيات قدرت الهي است كه تفكر پيدايش آن به دست 
بنده صالح و شخصيت بي نظير تاريخ معاصر ما، امام 
خميني(ره) پردازش شد و سپس به مرحله عمل رسيد 

و بعد از گذشت سي سال، اين شجره طيبه پربارتر از 
گذشته براي انقالب و ملت ايران ثمر مي دهد. ايشان 
افزودند: امام بزرگوار (ره) با بصيرت نافذ خود، دست 

قدرت الهي را همواره مي ديد 
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پوران محمدي   /   گروه جامعه 

در حالي كه ابالغيه مردادماه دولت مبني بر 
اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني سرانجام 
را  ساختماني  كارگران  وقفه،  سال  يك  از  پس 
به الزام كارفرمايان نسبت به بيمه كردن اين قشر 
اميدوار كرد، اما زمزمه هاي مخالفان اجراي اين قانون 
با وجود سپري شدن چندين ماه همچنان ادامه دارد به 
طوري كه نايب رئيس شوراي عالي استان ها از ارسال 
نامه اي به هيات دولت براي متوقف كردن اجراي بيمه 

كارگران ساختماني خبر مي دهد. 
مخالفان اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني 
احتمال گراني مسكن،  به  استناد  با  نامه  اين  در 
و ساز و متضرر شدن كارفرمايان در  ركود ساخت 
نتيجه اجراي اين قانون از هيات دولت خواسته اند 
هرچه سريع تر دستور توقف اجراي آن را صادر كند. 
اگرچه به گفته اين مقام مسوول در شوراي عالي 
استان ها هنوز هيات دولت  دستوري مبني بر توقف 
اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني در راستاي اين 
نامه ارسالي، ابالغ نكرده است اما طرح همين موضوع 
يك بار ديگر موجي از نگراني را ميان 4 تا 5 ميليون 

كارگر ساختماني و خانواده آنها به وجود آورده است.
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يك مقام شوراها 
 خواستار توقف بيمه

  كارگران ساختماني شده است

ــفير جديد هلند در تهران گفت: ايران  رئيس جمهور در ديدار س
ــلطه دنبال مي كند و  ــارغ از تحميل هاي نظام س ــط خود را ف رواب

مواضع سياسي زودگذر، تاثيري در تصميم گيري ايران ندارد.
ــور  به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد با بيان اين كه 2 كش
ايران و هلند همواره از روابط مناسبي برخوردار بوده اند، افزود: همه 
ــت انساني برخوردار هستند و هنر سياست مداران  ملت ها از خواس
ــاني ملت هاي خود  ــته هاي مشترك انس ــد كه خواس بايد اين باش

ــاط فرهنگي و فهم  ــور گفت: اگر ارتب ــي كنند.رئيس جمه را عمل
ــورها و ملت هاي مختلف ايجاد شود  ــترك فرهنگي بين كش مش
ــت.رئيس جمهوري  ــان وجود نخواهد داش ــكلي در جه هيچ مش
ــود گفت وگوي تلفني  ــته با همتاي عراقي خ ــن روز گذش همچني
ــيار مطلوب خواند  ــط بين تهران و بغداد را بس ــام داد. وي رواب انج
ــور در  ــكيل دولت عراق، روابط بين دو كش و گفت:  اميدوارم با تش
زمينه هاي مختلف بخصوص سياسي و اقتصادي گسترش يابد.  

ــورهاي غربي را در  ــاون اول رئيس جمهور اقدام برخي كش مع
ارائه نكردن سوخت به هواپيماهاي جمهوري اسالمي ايران ناشي 
از شكست آنان در پروژه تحريم اقتصادي ايران دانست و گفت: با 

اقدام مقابله به مثل ايران، اين ترفند نيز با شكست مواجه شد.
ــم رونمايي از  ــزارش فارس، محمدرضا رحيمي در مراس به گ

4 دستاورد كشاورزي، به تالش كشورهاي استكباري براي ايجاد 
ركود در كشور اشاره كرد و افزود: به رغم همه توطئه ها امروز با اتكا 
به آرمان هاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر معظم 
انقالب اسالمي و حمايت هاي رئيس جمهور، شاهد پيشرفت هاي 

بزرگي در همه عرصه ها هستيم.

 احمدي نژاد: مواضع سياسي زودگذر
 تاثيري در تصميم ايران ندارد

رحيمي: تحريم  سوخت هواپيما با مقابله به مثل ايران شكست خورد

تظاهرات و اعتصابات گسترده 
مردم در كشورهاي مختلف 
اروپايي كه از تصميمات دولت هاي 
خود ناراضي هستند، هر روز ابعاد 
تازه تري مي گيرد. پس از فرانسه، 
ايتاليا، اسپانيا و يونان، حاال نوبت 
انگليسي ها است تا به خيابان  بريزند 
و عليه برنامه هاي رياضت اقتصادي 
دولت ديويد كامرون تظاهرات كنند.
 مشروح اين خبر را در صفحه 6 
بخوانيد. عكس: ايرنا


