
ترجمه : فاطمه موسی زاده

تاکسی اینترنتی اوبر در حال بررسی نحوه 
برخورد با هزاران راننده اش در انگلســتان است 
کــه پــس از رای دیــوان عالی انگلســتان باید آنها 
را بــه عنــوان کارگــر طبقه بنــدی کننــد و نیــروی 
کار روزمــزد خویش فرمــا کارشناســان حقوقی به 
اتفــاق آرا می گوینــد کــه ایــن تصمیــم عالی تریــن 
مرجــع قضائی انگلیس می تواند ضربه بزرگی به 
مدل کسب وکار این شرکت در یکی از مهمترین 
بــرای  را  دریچــه ای  و  کنــد  وارد  آن  بازارهــای 
مطالبــه حداقل دســتمزد و پرداخــت حقوق برای 
شیفت های استراحت برای رانندگان این تاکسی 

اینترنتی باز می کند.
اســت  داده  رای  انگلیــس  عالــی  دیــوان 
راننــدگان اوبــر که به دادگاه کار شــکایت کرده اند 
پیمانکار مســتقل نیســتند؛ زیرا اوبر فعالیت های 
آنها را مثل کارگران، بسیار دقیق تعریف وکنترل 
می کننــد. در این رای دیوان عالی انگلیس کنترل 
شــرکت اوبــر بر نرخ ها و چگونگی تعیین شــرایط 
قراردادی که با رانندگان بســته می شــود، مستند 

قرار گرفته است.
در حالــی کــه نتیجــه عملــی این حکــم هنوز 
مشــخص نیســت، ایــن تصمیــم می توانــد نحــوه 
کســب وکار اوبر را در انگلســتان تغییر دهد. گام 
بعــدی ایــن اســت کــه دادگاه کار در مــورد نحــوه 
جبــران خســارت ده هــا مدعــی تصمیــم بگیــرد. با 
انتشــار رای دیــوان عالــی انگلیــس، قیمت ســهام 

اوبر در نیویورک 2.5 درصد تنزل کرده است.
یاســین اســلم و جیمز فــارار بــرای اولین بار 
علیــه اوبــر در ســال 2016 هنگامی که این دو نفر 
بــرای ایــن تاکســی اینترنتــی رانندگــی می کردنــد، 
به دادگاه کار انگلیس شــکایت کردند. اســلم در 
گذشته در شرکت دیگری کار می کرد. او گفت که 
اوبر، با وعده پرداخت ســود و پاداش بیشــتر او را 

فریب داده است.
 اســلم ادعــا کــرد کــه بــا پیوســتن بیشــتر 
راننــدگان به این سیســتم تقاضا بــرای اوبر پایین 
آمد  و در نتیجه خودروهای کمتر و به تبع کرایه 
کمتــری را بــرای شــرکت بــه همراه داشــته اســت. 
دادگاه کار بــه نفــع هــر دو راننــده رای صادر کرد. 
برنــده  آنــان ســپس در دادگاه تجدیدنظــر هــم 

شدند.
اســلم روز جمعــه بــه ســی ان ان بیزینــس 
آوردن  دســت  بــه  بــرای  وی  غرامــت  کــه  گفــت 
جبران خسارت در مقایسه با تالش او برای طرح 
دادخواست، اندک است. او گفت: »نکته این بود 

که کسی باید این کار را انجام می داد.«
او ادامــه داد: »من فکر می کنم کار درســتی 
کــه اوبــر می توانــد، انجــام دهــد این اســت که به 
کارگران خود احترام بگذارد؛ به افرادی که ستون 

فقرات این صنعت هستند.«
این پرونده در حالی به دادگاه کار بازمی گردد 
کــه می توانــد اوبر را به پرداخــت غرامت به حدود 
20 مدعی اصلی محكوم كند. هزاران راننده دیگر 
اوبــر نیــز اقــدام قانونــی علیــه ایــن شــرکت انجام 
داده انــد کــه  به ســرعت بــه پرونده هــای آنــان نیز 
رسیدگی خواهد شد. دادگاه همچنین روز جمعه 
حکــم داد کــه رانندگان از زمانــی که برنامه اوبر را 
روشــن  می کنند شــروع به کار می کنند، نه فقط 
در هنــگام حمــل مســافر، همان طــور کــه شــرکت 
گفتــه  اســت. ایــن تصمیــم می توانــد عواقب قابل 
توجهــی بــرای چگونگــی فعالیــت شــرکت و تعداد 

رانندگان مجاز در برنامه خود داشته باشد.
اوبر در بیانیه ای اعالم کرده است که متعهد 
بــه انجــام کارهــای بیشــتر اســت و اکنــون بــا هــر 

راننده فعال در سراســر انگلیس مشورت خواهد 
کرد تا تغییراتی را که می خواهند ببینند را به طور 

جدی درک کنند.
»جیمــی هیــوود«،  مدیر کل منطقه ای اوبر 
در شــمال و شــرق اروپــا گفــت: »مــا بــه تصمیــم 
دادگاه کــه معطــوف بــه تعداد کمــی از رانندگانی 
اســت کــه از برنامــه اوبر در ســال 2016 اســتفاده 
کرده انــد، احتــرام می گذاریــم. از آن زمــان در هــر 
مرحله تغییراتی چشــمگیر در تجــارت خود ایجاد 
کرده ایــم. ایــن شــامل کنترل بیشــتر بــر چگونگی 
ایجــاد درآمد بیشــتر و حمایت های جدیدی مانند 
بیمــه رایــگان در صــورت بیماری یا آســیب دیدگی 

است.« 
ایــن تصمیــم شکســت بزرگــی بــرای اوبر در 
انگلســتان است، کشوری که تحت فشار فعاالن 

کارگری و حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. 
اوبــر قبــل از همه گیــری اعالم کــرده بود که 
3.5 میلیــون شــهروند لندنــی بــه طــور منظــم از 
برنامــه آن اســتفاده می کننــد و ادعــا می کنــد 45 
هزار راننده در پایتخت دارد. اما این شرکت بارها 
دربــاره  مســائل ایمنــی از  نهادهای نظارتی شــهر 

تذکر دریافت کرده  است.
فیلیپ الندو، کارشناس حقوق کار در لندن 
گفــت کــه حکــم روز جمعــه تأثیــرات گســترده ای 

در نحــوه برخــورد اوبــر بــا کارگران انگلیســی خود 
می  گذارد. او افزود به عنوان مثال آنها حق دارند، 
ادعا كنند كه حداقل دستمزد ملی بر اساس كل 
روز كاری آنها تعیین شــده اســت، نه فقط زمانی 

كه مسافر سوار تاکسی اینترنتی است.
او ادامــه داد: » تــا زمانــی كــه اوبــر مجموعه 
شــرایط را مطابــق آن چیــزی كــه دادگاه در نظــر 
بــه  مناســب  پرداخت هــای  مثــل  اســت،  گرفتــه 
راننــدگان تغییــر ندهــد، دروازه ســیل ادعاهــای 

مشابه به سوی آن سرازیر می شود.«
این تصمیم دیوان عالی انگلستان تنها چند 
مــاه پــس از رای مثبــت مــردم کالیفرنیــا مبنــی بر 
اینکــه اوبــر و ســایر شــرکت های بــزرگ اقتصــادی 
مســتلزم تابعیــت از قوانیــن ایالتــی هســتند،در 
همه پرســی صــادر شــد. لــزوم پیــروی از قوانیــن 
ایالتی در کالیفرنیا به این معناست که رانندگان 
اوبر در این ایالت به عنوان کارگر و نه خویش فرما 

محسوب می شوند.
بــه عنــوان کارگــر طبقه بنــدی شــدن یعنــی 
ماننــد  مزایایــی  و  دســتمزد  حداقــل  از  کارگــران 
مرخصــی اســتعالجی و بیمــه بیــکاری برخــوردار 
 شوند. اوبر و سایر غول های بزرگ اقتصادی مانند 
DoorDash و Instacart بیــش از 200 میلیــون 

دالر برای حلب حمایت عمومی در این همه پرسی 
هزینه کرده بودند اما ناکام ماندند.

قبــل از صــدور حکــم انگلســتان، اوبــر گفت 
که بدون در نظرگرفتن نتیجه، متعهد شده است 
بــرای راننــدگان خــود تســهیالت بیشــتری فراهــم 

کند.
دارا خسروشــاهی، مدیر عامل اوبر، در یک 
پســت وبالگــی نوشــت: »مــا معتقدیــم کــه همــه 
کارگــران مســتقل مســتحق دریافــت دســتمزدی 

مناسب هستند.«
او افزود: »ما از سیاستگذاران، مدیران سایر 
سیســتم عامل ها و فعاالن اجتماعی می خواهیم 
کــه بــه ســرعت در جهــت ایجــاد چارچوبــی بــرای 

فرصت های انعطاف پذیر درآمد حرکت کنند.«
نظرگرفتــن  در  خسروشــاهی،  گفتــه  بــه 
اســتانداردهای گســترده در این حوزه کســب وکار 
کــه همه شــرکت  ها بــرای کارگــران مســتقل ارائه 

دهند، از ضرورت هاست.«

حقوق کار سوار اوبر شد
براساسرایدیوانعالیانگلیس،رانندگاناینتاکسیاینترنتیکارگرمحسوبمیشوند،نهنیرویکارخویشفرما

مقام های ســازمان حفاظت محیط زیســت 
دربــاره  اخبــاری  بــار  دو  گذشــته  روز  دو  در 
نادیده گرفتــن الزامــات زیســت محیطی از ســوی 
بخش های صنعتی منتشــر کرده اند و از پیگیری 
آنها خبر داده اند. انتشــار پیاپی این اخبار حاکی 
از آن است که روند قانون  گریزی بخش صنعت 
بهانــه  بــه  زیســت محیطی  قانونــی  الزامــات  از 
تحریم هــا و همه گیــری کرونا افزایــش پیدا کرده 

است.
خبر نخســت در این باره که شــنبه  گذشــته 
ســازمان  رئیــس  کالنتــری،  عیســی  از  نقــل  بــه 
حفاظــت محیــط زیســت بر پایــگاه اطالع رســانی 
ایــن ســازمان قــرار گرفــت، حاکــی از آن بــود کــه 
برخی خودروسازان بدون کسب مجوز از سازمان 
محیط زیســت بــرای محصول شــان، پیش فــروش 
آنها را آغاز کرده اند. کالنتری از انعکاس موضوع 
بــه رئیس جمهــوری بــرای جلوگیــری از ایــن اقدام 

خبر داده است. 
دیروز )یکشنبه(  نیز به  دنبال اجرای مصوبه 
اســتقرار واحدهــای صنعتــی متقاضــی در داخــل 
شهرک ها و نواحی صنعتی بدون نیاز به استعالم 
از محیط زیســت، معاون محیط زیســت انســانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه آن واکنش 
نشان داد و افزون بر مغایرت این مصوبه با قانون 
از ارســال نامه اعتراضی در این باره به وزیر امور 

اقتصادی و دارایی خبر داد.
مســعود تجریشــی در گفت و گــو بــا ایســنا 
اظهار کرد: مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل 
امــور  صــدور مجوزهــای کســب و کار در وزارت 
اقتصــاد و دارایــی درخصــوص اســتقرار واحدهای 
صنعتــی متقاضــی در داخــل شــهرک ها و نواحــی 
صنعتی بدون نیاز به اســتعالم از محیط زیست، 
مصوبــه ای غیــر قانونــی و برخــالف قانــون هــوای 
پــاک اســت. او بــا اعــالم اینکــه ســازمان حفاظت 
محیط زیست دراین باره نامه ای برای وزیر اقتصاد 
ارســال و تاکیــد کــرده اســت کــه ایــن مصوبه غیر 
قانونی اســت، تاکیدکرد: چنین مســئله ای عالوه 
بر محیط زیســت آســیب هایی برای وزارت صمت 
نیز به دنبال دارد. برای مثال در برخی شهرک های 
غذایــی  مــواد  تولیــد  کارخانه هــای  کــه  صنعتــی 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند، واحدهــای تولیــد 
شیشه و شن و ماسه به دلیل ایجاد گرد و خاک و 
به وجود آوردن مشــکالتی برای واحدهای غذایی، 
نمی تواننــد در ایــن شــهرک ها مســتقر شــوند. از 
این رو این مصوبه غیرقانونی، وزارت صمت را نیز 

با مشکل مواجه خواهد کرد. 
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظت محیط زیســت با تاکید بر اینکه مصوبه 
هیــات مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار »عجوالنــه و غیرکارشناســی« بــود، 

گفت: تســهیل کســب وکار به معنای این نیســت 
کــه ســاختارهای قانونــی کشــور را به هــم بزنیم. 
هرچنــد الزم اســت کــه ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت صدور مجوزهای کســب و کار را تســهیل 
و تســریع کنــد، اگــر قوانیــن مصــوب شــده حذف 

شوند، به طور قطع به ضرر خود ما خواهد بود.
تجریشــی در پایــان گفت: متاســفانه گاهی 
افــراد فکر می کنند هــدف قوانینی که محدودیت 
و ممنوعیــت ایجــاد کــرده اســت چــوب الی چــرخ 
اقتصــاد گذاشــتن اســت؛ ایــن درحالیســت کــه 
بســیاری از این قوانین چارچوب و نظمی را برای 

فعالیت مداوم ایجاد کرده اند.
یــک روز پیــش از اظهــارات معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیست 
هــم رئیــس ایــن ســازمان اعــالم کــرد فــروش یــا 
پیش فــروش تمــام خودروهایــی کــه مجوز محیط 
زیست را نگرفته اند، غیرقانونی است و بر اساس 
پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست جلوی این 

تخلف گرفته می شود.
عیسی کالنتری در گفت وگو با پایگاه اطالع 
رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره 
پیش فــروش خودروهــای جدیــد کــه مجوز محیط 
زیست را اخذ نکردند، تاکید کرد که خودورسازان 

اجازه پیش فروش چنین خودروهایی را ندارند.
او با تاکید بر اینکه موارد پیش فروش خودرو 

بــدون مجــوز محیــط زیســت بــه رئیس جمهــوری 
منعکس شده، تصریح کرد: به ریاست جمهوری 

منعکس کردیم تا جلوی این کار را بگیرند.
زیســت  محیــط  ســازمان حفاظــت  رئیــس 
افــزود: وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیز گفته 
کــه مــن اجازه پیش فروش ندادم و باید جلویش 
گرفته شــود. این خبر در حالی منتشرشده است 
کــه به تازگــی دبیــر کمیته فنــی صــدور مجوز های 
خودرویی سازمان محیط زیست اعالم کرده است 
که شــاهین مجوز های الزم برای شماری گذاری را 
نگرفته  و در گرفتن اســتاندارد های الزم رد شــده 

است.
شــاهین ابتدا قرار بود از موتور 1.65 لیتری 
خــودرو برلیانــس اچ330 اســتفاده کنــد، امــا بــه 
دلیــل تحریم هــا خــروج برلیانــس از ایــران ایــن 
موضــوع منتفــی شــد و در نهایــت تصمیــم گرفته 
شد که از نمونه تقویت شده و دارای توربوشارژر 
پیشــرانه خــودروی تیبــا در ایــن خــودرو اســتفاده 

شود.
با وجود آنکه بر اساس اطالعیه هایی سایپا 
در حالــی که برنامه ریزی اولیه عرضه شــاهین به 
بــازار در زمســتان امســال بود، نام ایــن خودرو در 
خــرداد 99، در لیســت پیش فــروش ســایپا دیــده 
شــد و حــدود 10 هــزار نفــر در ایــن مرحله از ثبت 

نام شرکت کردند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران

والدت با سعادت امام محمد تقی )ع( مبارک باد
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اعتراض های پیاپی محیط زیست
به قانون گریزی های صنعت
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هوالرزاق

فرصتنفتیدرنزاعاقتصادیپساكرونا
رضا پدیدار 

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

این روزها ایران در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی 
جهــان قــرار دارد کــه بخــش عمــده ای از آن مربــوط بــه 
گشــایش های اقتصــادی پــس از نــزاع ســنگین پاندومی 
مســائل  طــرح  جهــان ضمــن  كروناســت. خبرگزارهــای 
مربــوط بــه ایــران، چنین قلمــداد می كنند كــه همه چیز 

دارد به سرعت به پیش می رود. 
ســطح  افزایــش  كشــورها،  مثبــت  پالس هــای 
رایزنی هــا میــان ایــران و اروپــا و آمریــكا بــا یكدیگر و نیز 
سایر اخبار حاشیه ای مربوط به شركای منطقه ای ایران 
زمینــه ای را حاصــل آورده اســت كه انتظار می رود ضمن 
كاهش تنش ها، تحریم ها برداشــته شود و بازگشت به 
برجام نقطه آغازی برای مذاكرات بیشتر بر سر اختالف 
نظرهــا باشــد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد با وجــود چند 
اتفاق خوب ، می توان شــاهد گشایش های نسبتا فوری 
در رونــد اجرایــی و عملیاتــی فعالیت هــای اقتصــادی و 

به ویژه در حوزه انرژی باشیم. 
كــه  كــرد  اعــالم  رویتــرز  خبرگــزاری  بــاره  ایــن  در 
صــادرات نفــت ایــران در ماه ژانویــه )12 دی تا 12 بهمن 
1399( بار دیگر افزایش یافته اســت و این نشــانه ای از 
تاثیر پایان كار دولت ترامپ بر رفتار كشورهای خریدار 
نفت اســت. به طور اصولی، ایران و مشــتریانش انتظار 
رویكــرد مالیم تــر دولــت بایدن را دارند و از ســوی دیگر، 
صادرات نفت ایران در ماه دسامبر گذشته )11 آذر تا 11 
دی 1399( به بیش از 710 هزار بشــكه در روز رســیده 
اســت . ایــن رقــم 220 هــزار بشــكه بیــش  از مــاه اكتبر 

2020 )10 مهر تا 10 آبان 1399( بود. 
در ادامــه ایــن تحلیل ها، بلومبــرگ نیز تحلیل های 
متفاوتی را ارائه و اعالم کرد كه آمریكا تالش می كند دو 
میلیــون بشــكه نفت  ایــران را توقیف كند. این محموله 
نفتی كه در آب های اندونزی توقیف شــد، بیشــتر جنبه 
فنی داشــته و از منظر سیاســی بزرگ نمایی شده است. 
ناگفتــه نمانــد كــه واكنش ایــران به توقیــف نفتكش در 
اندونزی این بود که  آن را نشــانگر برخی اطالعات ضد 
و نقیض دانست كه الزم است از سوی دولت اندونزی 
شــفاف سازی شــود. در این میان توقیف نفکش ایرانی 
در اندونزی ممكن است، پاسخی باشد به اقدام مشابه 
كه چند هفته پیش با  نفتكش كره جنوبی انجام شد تا 
امتیازی برای آزادی نفتكش فوق در خلیج فارس باشد؛ 

البته این احتمال چندان قوی نیست. 

بنابرایــن رویــدادی که جنبه جدیــد دارد و  اهمیت 
خــود را مطــرح می ســازد، خبــر مهــم افزایــش صــادرات 
نفتی ایران است. همان طوری كه به صورت پراكنده در 
اخبار داخلی آمده است، ایران به زودی بدون تحریم ها 
یــا بــا تحریم هــا از فــروش یــك میلیــون بشــكه نفت در 
روز خواهــد گذشــت كه رقــم خیره كننده ای از زمان آغاز 
تحریم ها در دوره ریاســت جمهوری قبلی آمریكاســت . 
همین رقم نشان می دهد كه شاید پیش بینی فروش دو 
میلیون و ســیصد هزار بشــكه ای نفت برای سال آینده، 
چندان هم فضایی نیست؛ هر چند كه اختالف نظرهای 
غیر حرفه ای متعددی كماكان در صحنه اقتصادی كشور 
و بویژه در مطبوعات و ســایت های متعدد اطالع رســانی 
در این باره مشــاهده می شــود كه افتراق آنها از یكدیگر 

موضوعات جدیدی را رقــم می زند. 
از سوی دیگر، گزارش صندوق بین المللی پول نیز 
خبــر می دهــد كــه ســال 2021، پایــان بحــران همه گیری 
كرونا فرا می رســد. این نهاد معتبر اقتصادی پیش بینی 
كرده  است كه اقتصاد دنیا امسال  از ركود خارج شود 
و رشــد  اقتصادی جهان به 5.5 درصد برســد. این رقم 
در قیــاس بــا رشــد منفــی 3.5 درصــدی جهان در ســال 
2020، یك جهش فوق العاده به شمار می رود. اقتصاد 
آمریكا رشــد 5.1 درصدی و كشــورهای حوزه یورو رشــد 
4.2درصدی را پشت سر می گذارند اما نكته جالب رشد 
اقتصــادی دو رقیــب قدرتمنــد اقتصاد آنهــا یعنی هند با 
رشد  11.5 درصدی و چین با رشد 8.1 درصدی است که 
باالترین نرخ های  رشــد اقتصادی در ســال 2021خواهد 
بــود. حضــور كانــون انتشــار كوویــد 19 در جایــگاه دوم 
به خوبــی نشــان می دهد كه همه گیــری كرونا چگونه به 
چیــن بــا تمام تــوان خود كمك كرد. رشــد اقتصاد جهان 
اثــر خوبــی بــر قیمت جهانی نفــت خواهد داشــت كه تا 
20 درصــد افزایــش خواهــد یافــت و بازگشــت رونــق بــه 
تجــارت جهانی در ســال 2021 می تواند معادل 8 درصد 
بهبود این حوزه را به دنبال داشــته باشــد . فعال شــدن 
بخش های تعطیلی مانند جهانگردی و ســفرهای هوایی 
نیز به شــدت بر اقتصادهای نوظهور اثر خواهد داشــت. 
بــه نظر می رســد كه جهــان اکنون وارد دوره ای می شــود 
كــه آمــاده نزاع بر ســر نقــش اصلی اقتصــادی در آینده 

است.
 به هر صورت، قیمت نفت از اواخر ســال گذشــته 
بــا وارد شــدن واكســن بــه مراحــل پایانــی آزمایش هــای 
انسانی و پس از آن تولید و واكسیناسیون در بسیاری 
از كشــورها رشــد كــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، اوپــك و 
متحدانــش بــا تــالش بــرای تخلیــه موجــودی  انبارهــای 
جهانی نفت نیز دائما از قیمت ها حمایت كرده اند. بازار 
فیزیكــی نفــت نیــز نشــانه های مثبتــی نشــان می دهــد. 
برای مثال ، شــركت رویال داچ شــل دوشنبه در حركتی 
تهاجمی بیشــترین خرید روزانه نفت شــاخص را در 10 
سال اخیر در بازار دریای شمال رقم زد. این غول نفتی 
همچنیــن در میــان فعالیت های پرشــمارش درخواســت 

خرید هفت محموله دیگر را ثبت كرده است.
 در كنــار ایــن تحریــك در بــازار فیزیكــی، ســاختار 
منحنــی نفــت در بــازار آتــی نیــز تقویــت شــده كــه بــه 

خوش بینی ها درباره چشم انداز آن افزوده است. اکنون 
قرارداد با سررسید نزدیك برنت بیشترین پریمیوم نفتی 
را نســبت بــه سررســید های دورتر در یك ســال گذشــته 
پیدا كرده كه نشانگر محدودیت در سمت عرضه است. 
اما نفت هنوز با موانعی در راه ریكاوری تقاضا در 
كوتاه مدت روبه رو است. نگرانی هایی در مورد اینكه نوع 
جهش یافته كرونا منجر به قرنطینه بیشتر شود در كنار 
اینكــه توزیــع واكســن آن طــور كه انتظــار می رفت پیش 
نرفته است، بررونـــــد افزایش تقـــــاضا فشار می آورد. با 
این حال، از آنجا كه موج هوای ســرد به آمریكا رســیده 
و بیشــتر بانك هــای وال اســتریت پیش بینــی می كننــد 
موجودی ها در ماه های آینده همچنان كاهشــی باشند. 

قیمت ها احتماال به روند صعودی خود ادامه دهند. 

ســـــــــــــــــرمقاله

برادرارجمند جناب آقای قاسم سلیمانی دشتکی 
انتصاب به حق وشایسته حضرتعالی را به عنوان نماینده عالی دولت تدبیر و امید به سمت 
استاندارجدید استان خوزستان ، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون جنابعالی را 
درخدمت به میهن اسالمی، خصوصا خدمت به مردم شریف ، فهیم و شهید پرور استان خوزستان را 

حسین عسکرزادهـ  سرپرست روزنامه عصراقتصاداز درگاه خداوند متعال  خواستارم.  
                                                                  دراستان چهارمحال وبختیاری 

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف خانواده صالحی و سایر دوستان و وابستگان

درگذشت آقای محمد علی صالحی
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند. 
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