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روزنامه

پاستور  واکسن  دارو گفت:  و  غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون 
)پاستوکووک( به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد.

کرد:  اظهار  گویی  و  گفت   در  شانه ساز  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
خوشبختانه نخستین پارت از محموله ۶ میلیون ُدزی واکسن پاستوکووک 

تحویل و توزیع شد. این واکسن باید ۱۴ روز قرنطینه خود را طی می کرد.
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: امیدواریم این 

تعداد واکسن پاستوکووک تا ۱۰ میلیون ُدز افزایش پیدا کند. افزایش میزان 
است.به  کوبا  فینالی  انستیتو  و  ایران  انستیتوپاستور  توافق  به  منوط  تولید 
گزارش ایرنا و براساس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
تاکنون ۴۲ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۷۲۶ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۷ میلیون 
و ۲۰۸ هزار و ۵۸۱ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 

تزریق شده در کشور به ۵۹ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۰۷ ُدز رسید.

در  تهران  بازرگانی  اتاق 
به  خود  گزارش  جدیدترین 
سرمایه گذاری های  روند  بررسی 
پرداخته  ایران  اقتصاد  در  جدید 
شاخص  این  می دهد  نشان  که 
در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را 

تجربه نکرده است.
اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
این  در  شده  ارائه  اطالعات 
منتهی  سال   ۱۰ در  گزارش، 
عمومی  روند   ،۱۳۹۹ سال  به 
نزولی  کشور  در  سرمایه گذاری 
سال  در  آن  میانگین  و  بوده 

گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان 
می دهد.

سرمایه گذاری  رقم  کمترین 
 ۱۰۰ عدد  با   ۱۳۹۹ به  کشور 
بازمی گردد  تومان  میلیارد  هزار 
با رقم ثابت سال  که در مقایسه 
۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان 
سال  این  در  چند  هر  می دهد. 
اقتصاد  در  سرمایه گذاری  میزان 
تومان  میلیارد  هزار  دو  ایران 
برای  عدد  این  اما  یافته  افزایش 
سرمایه گذاری  کاهش  جبران 

کفایت نمی کند.

اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد؛

دوراهی اقتصاد و سالمت؛ 

سیمان دشتستان همچنان 
آالینده است

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیره  از  برگرفته  انقالب  دوم  گام  جان بخش  و  دلنشین  طلیعه  در  امروز 
با آغاز دوره جدید مدیریت کشور  فرزانه که مصادف  رهبری حکیم و 
در بخش های اجرایی و تقنینی شده است و در آغاز به کار استاندار جدید 
ارزشمند  فرصت  و  انتخاب  تبریک  ضمن  فارس  کهن  و  پهناور  استان 
دکتر  آقای  جناب  استان  انقالبی  فرزند  به  خطیر  جایگاه  این  در  خدمت 
ایمانیه، به تأسی از سیره آن رهبر فرزانه و تکلیف شرعی تذکره المومنین 

و شیوه تربیتی قرآن کریم که به رسول خدا می فرماید:
ٌر*  َّما َأنَْت ُمَذکِّ  * إِن

 )تورا نفرستادیم جز برای تذکر(
 نکاتی چند را الزم می دانیم به استاندار جدید استان فارس یادآور شویم:

ابتدای شروع این   *۱-* جناب آقای استاندار از شما می خواهیم که در 
مسئولیت خطیر حکم موال علی علیه السالم به مالک در تنفیذ حکومت مصر 

را مجدداً چندین بار بخوانید!
خواندن این منشور سعادت بخش مدیران را برای شما، عملی صالح می دانیم 

و عرض می کنیم   آن را بخوانید!
به جنابعالی توصیه مؤکد می کنیم که بیانیه گام دوم رهبری فرزانه  که در 

ادامه سیره و منش علوی است  را در خلوت خود و با عمق جان بخوانید!
 جناب آقای استاندار!

  این دو سند ارزشمند و سعادت بخش  یگانه معیار و عهد ما با شماست ...
پیمان  نظام مقدس جمهوری اسالمی عهد و  اعتالی  برای  بند آنها  بند  بر 
بجان بسته و  اعالم می کنیم مالک و میزان رفتار و برخورد ما با شما منشور 

رهبری حکیم و بزرگوارمان در بیانیه گام دوم خواهد بود والغیر!
و شما نیز  بدانید جز تعهد به آن *نباید*  تعهدی  داشته باشید!

 *۲ -* جناب آقای استاندار!
مقدس  نظام  سرافرازانه  و  چشمگیر  موفقیت های  و  توفیقات  تجربه   
جمهوری اسالمی در چهار دهه اول انقالب  و قیاس آن با برخی ناکامی ها 
آن  و  می شود  ختم  مستند   و  متقن  استنتاج  یک  به  همگی  مشکالت،  و 
اینکه ریشه توفیقات و موفقیت ها تکیه بر مردم و تبعیت از والیت بوده 
و در مقابل در بررسی  ناکامی ها مشخص می شود که  عامل اصلی عمده 
مشکالت،   رویگردانی از مردم، کم توجهی به آرمان ها، نگاه به بیرون 

و گرفتار شدن در زد و بندهای گروهی و جناحی و محفلی بوده است!*
 بر این اساس قاطعانه، صریح و شفاف به جنابعالی عرض می کنیم که به 
عنوان مقام عالی اجرای استان بزرگ و پهناور و مستعد فارس )که در نگاه 
آن رهبر فرزانه قله خوانده شده است(   در طلیعه گام دوم *نگاه شما  باید 
کاماًل به سوی جوانان انقالبی باشد و اجازه ندهید البی ها، فشارها و زد و 
بندهای گروهی  و محفلی با هر عنوان و تابلو سیاسی و جناحی  شمارا به 

ورطه منحوس تقسیم قدرت بین حلقه های خاص بکشاند؛
بر عهده دارد  بیدار جامعه را  به عنوان رسانه ها که نقش چشمان  نیز  ما   
*تا هنگام تعهد عملی و عینی جنابعالی به این اصل مهم و حیاتی پشتیبان 
و حامی شما خواهیم بود و خدای ناکرده در صورت کوچکترین تخطی 
قول شرف می دهیم که با تمام توان و با تیغ برنده انتقاد جلوی انحراف را 
بدون کوچکترین مالحظه ای خواهیم گرفت و در برابر آن خواهیم ایستاد!

 جناب استاندار
به شما عرض می کنیم که ما به خون مقدس شهیدان سوگند خورده ایم که  
*خط قرمزی جز تبعیت از والیت و خدمت به مردم نداشته* و در برابر 

انحراف، فساد، تبعیض  و انحصار کوچکترین مماشاتی نخواهیم  داشت!
 *۳-* جاری و ساری شدن فضای انقالبی در سایه تغییرات اخیر که با رأی 
و نظر مردم شریف و هدایت های حکیمانه ولی امرمان حاصل شده، صورت 

متقنی از وعده الهی برکت خون شهیدان واال مقام است.
ارزشمند  فرصت  خالق   و  واقعی  صاحبان  فارس  جدید  استاندار  جناب   
خدمت انقالبی در نگاه امام راه حل و رهبری حکیم و فرزانه تنها و تنها 
ایران هستند و هیچ مقام، گروه دسته و  انقالبی   مردم بزرگوار مؤمن و 

محفلی حق ندارد این فرصت ارزشمند را مصادره به خود نماید؛
 بدانید که فرصت خدمت فراهم شده برگرفته از اراده این مردم بوده و 
رسانه ها به عنوان چشمان بیدار آنان لحظه ای از تطبیق  و سنجش حرکت 
و منش و  رفتار شما با آرمان های انقالبی آنان و منشور گام دوم غفلت 

نخواهند کرد!
واالی  آرمان  این  عزیز،   ایران  در  اسالمی  عظیم  تمدن  تحقق  وعده  ما 
رهبری فرزانه و حکیم  را در گرو وجود مسئولینی در تراز این آیه شریفه 

می دانیم؛
ا فِی الْْرِض َواَل فََساًدا َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَّقِین* *اَل ُیِریُدوَن ُعُلوًّ

در  اختالل  از  ساعت   ۴ گذشت  از  پس  کردند  اعالم  جهانی  رسانه های   -
 ۷ شرکت  این  رئیس  زاکربرگ  مارک  فیسبوک،  شرکت  خدمات رسانی 
میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داده است و همزمان نیز داده های 
یک و نیم میلیارد کاربر فیسبوک در اینترنت به فروش گذاشته شده است.

آمریکایی  فن آوری  ارزش سهام غول های  تودی  راشا  از  ایرنا  به گزارش 
حتی  بوک  فیس  کارمندان  گزارشات،  بنابر  است.  سقوط  درحال  همچنان 
قادر به ورود به ساختمان نیستند و دلیل آن وجود اختالل در کارت های 

سازمانی اعالم شده است. 
این رسانه روسی همچنین در توییتی اعالم کرد اطالعات خصوصی بیش از 
۱.۵ میلیارد کاربر فیس بوک توسط هکرها برای فروش عرضه شده است. 
برای  شده  عرضه  داده های  افیرز»  »پرایوسی  داده های  اساس  بر  همچنین 
فروش شامل نام کاربران، ایمیل، شماره موبایل، موقعیت مکانی، جنسیت و 

نام کاربری افراد است. داده ها جدید و مربوط به ۲۰۲۱ هستند
با این حال شرکت فیسبوک احتمال یک سایبری به این شرکت را بعید 

اعالم کرده است. 
اگرچه فیسبوک احتمال حمله سایبری به سیستم های خود را رد کرده است 
اما در تازه ترین خبر یک مقام آمریکایی در گفت وگو با اسکای نیوز اعالم 

کرده در پشت پرده اختالل در زیرمجموعه های این شرکت و بسیاری از 
سایت ها حمله سایبری بسیار محتمل است. 

فیس بوک اولین شبکه اجتماعی بود که کاربران آن از مرز یک میلیارد 
میلیارد و ۸۵۰  از ۲  بیش  ماهانه  به طور  نفر عبور کرد و در حال حاضر 
میلیون نفر کاربر فعال دارد. این شرکت در حال حاضر همچنین مالکیت 
چهار رسانه اجتماعی بزرگ را در اختیار دارد که هرکدام ماهانه بیش از 
یک میلیارد کاربر فعال دارند: فیس بوک )شرکت اصلی(، واتس اپ، فیس 

بوک و اینستاگرام. 

مقامات جمهوری  دستور  به  و  پلمپ  باکو  در  انقالب  رهبر  نمایندگی  دفتر 
آذربایجان تعطیل شد.

به گزارش تسنیم، مسجد و دفتر نمایندگی حجت االسالم سید علی اکبر اجاق 
نژاد نماینده رهبری در باکو پلمپ و به دستور مقامات جمهوری آذربایجان 

تعطیل شد.
و  آذربایجان  جمهوری  در  تحرکات  برخی  اخیر  هفته  دو  طی 
شده  باکو  و  تهران  بین  تنش  ایجاد  باعث  کشور  این  مقامات   اظهارنظر 

است.

تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

به  رسیدن  جهت  سودجو  عده ای 
اقتصادی،  نامشروع  منافع  و  مطامع 
ورود  ابزاری  هر  با  و  راهی  هر  از 
و  خود  کار  عواقب  به  و  می کنند 
و  جان  به  که  زیان هایی  و  ضرر 
نمی اندیشند.  می زنند،  مردم  مال 
اقتصاد  به  افراد، فقط  این  سودجویی 
مردم ضربه نمی زند گرچه ضررهای 
آنها  خانواده ها،  و  مردم  به  اقتصادی 
را زیر فشار مضاعف قرار می دهد و 
پس انداز   و  زحمت  عمر  یک  نتیجه 
آنان را نابود می کند ولی بدتر از آن، 
موقعی است که این سودجویان برای 
کسب منفعت و پول بادآورده، سراغ 
بهداشتی  وسایل  و  کاالها  داروها، 
محصوالت  و  می روند  موادغذایی  و 
تقلبی و غیرسالم را با قیمت گزاف 
آن  دنبال  به  و  می فروشند  مردم  به 
و  بیماری  صدها  و  ها  ده  با  مردم 
بدنشان  اعضای  به  آسیب  و  ضعف 
مواجه شده، جان آنها تهدید می شود. 
»روغن  که  بود  آمده  خبر  این  در 
تفاله های  همان  واقع  در  پومیس 
زیتون است که باید دور ریخته شود 
شیمیایی  مواد  یکسری  آنها  به  اما 
و  درمانی  کاربرد  تا  می شود  زده 

صنعتی پیدا کنند. این روغن قابلیت 
نظارت  نبود  اما  ندارد  را  خوراکی 
به  واردکنندگان  شده،  باعث  کافی 
راحتی این روغن را وارد کنند و ...«
وی گفته: »همین نبود نظارت باعث 
زیتون های  از  درصد   ۹۰ که  شده 
با  شوند«  تبدیل  کنسرو  به  موجود 
اعمال  و  تقلب ها  این  تأسف  کمال 
بعضی  توزیع  و  تولید  در  غیرانسانی 
شده  باعث  دیگر،  موادغذایی  از 
از  بسیاری  خوردن  از  مردم  که 

موادغذایی وحشت داشته باشند.
شده  دستکاری  غذایی  مواد  این 
بهداشتی  مراکز  هشدارهای  به  بنا 
باعث  پزشکی  علوم  متخصصان  و 
از جمله سرطان های  بیماری ها  انواع 
مختلف می شود و سالمت کل جامعه 

را به خطر می اندازد.
بر مسئوالن ذیربط است که با نظارت 
قوی و برخورد فوری و جدی با این 
سودجویان، امنیت غذایی، بهداشتی و 
دارویی را در کشور بوجود آورند و 
جلوی تحمیل انواع بیماری ها به مردم 
خانواده های  حتی  وگرنه  بگیرند  را 
خودشان نیز از این خطرات در امان 

نخواهند بود.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

رئیس سازمان غذا و دارو:

رئیس شورای ملی زیتون ؛

۹۰درصداززیتونهایکشوربهکنسروتبدیلمیشوند
روغنپومیسدورریختنیدرسفرههایمردم

آیا مهریه 14 سکه خواهد شد؟

رئیس شورای ملی زیتون ایران اظهار داشت: روغن پومیس در واقع همان 
مواد  یکسری  آنها  به  اما  ریخته شوند  دور  باید  است که  زیتون  تفاله های 
شیمیایی زده می شود تا کاربرد درمانی و صنعتی پیدا کنند. این روغن قابلیت 
مصرف خوراکی را ندارد اما نبود نظارت کافی باعث شده واردکنندگان به 

راحتی این روغن را وارد کنند و سازمان استاندارد را دور بزنند.
مهدی عباسی در گفت  و گو با ایلنا گفت: مطابق با استاندارد ۱۴۴۶، واردات 
این  سودجو  افراد  ولی  است.  آزاد  کشور  به  ورژن  و  استراورژن  روغن 
محموله  عمل  در  که  می کنند  وارد کشور  بکر  روغن  اسم  به  را  روغن ها 

بی کیفیت است و نباید مصرف خوراکی شود.
وی با بیان اینکه واردات این نوع روغن به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، 
به فعاالن  یارانه  یافته در حوزه زیتون ۳۰ درصد  افزود: کشورهای توسعه 
این بخش پرداخت می کنند اما در کشور ما این یارانه به فعاالن این بخش 
تعلق نمی گیرد از این رو ما از دولت درخواست کردیم که حداقل تعرفه بر 

واردات روغن زیتون بگذارد تا امکان یک رقابت سالم ایجاد شود.
عباسی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد بر کیفیت 
توجه  مورد  بخش  کمترین  نظارت  گفت:  دارند،  نظارت  کاالها  واردات 
می گرفت  انجام  خوبی  به  نظارت ها  اگر  است  در کشور  محصول  واردات 
نبودیم. همین  بی کیفیت در کشور  میزان روغن  این  امروز شاهد واردات 
نبود نظارت باعث شده است که ۹۰ درصد از زیتون های موجود به کنسرو 

تبدیل شوند.
ایران برخالف کشورهای  ایران، ما در  به گفته رئیس شورای ملی زیتون 
توسعه یافته در حوزه زیتون عمل می کنیم در این کشورها ۲۰ درصد زیتون 
مردم  سالمت  چراکه  می شود  تبدیل  روغن  به  آن  درصد   ۸۰ و  کنسروی 

روغن  نتوانیم  ما  که  است  شده  باعث  غلط  سیاست های  اما  دارد  اولویت 
زیتون تولید کنیم.

وی ادامه داد: دولت در سال ۹۸ مانع ورود روغن زیتون با ارز دولتی شد 
و این مکانیزم باعث شد بخش خصوصی تولید روغن زیتون را در سال ۹۸ 
به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن برساند یعنی ما به مرز خودکفایی نزدیک شدیم اما 
کار  دستور  در  بی کیفیت  روغن های  واردات  مکانیزم  دیگر  سوی  این  از 
متأسفانه  شد.  گذشته  مانند  چیز  همه  دوباره  و  گرفت  قرار  واردکنندگان 
به عنوان بخش خصوصی حمایت  از شورای ملی زیتون  استاندارد  سازمان 

نکرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نبود نظارت بر استاندارد واردات باعث ورود 
روغن پومیس، شده است، بیان کرد: روغن پومیس در واقع همان تفاله های 
زیتون است که باید دور ریخته شوند اما به آنها یکسری مواد شیمیایی زده 
قابلیت مصرف  این روغن  می شود تا کاربرد درمانی و صنعتی پیدا کنند. 
خوراکی را ندارد اما نبود نظارت کافی باعث شده واردکنندگان به راحتی 

این روغن را وارد کنند و سازمان استاندارد را دور بزنند.

رئیس شورای ملی زیتون ؛

۹۰درصداززیتونهایکشوربهکنسروتبدیلمیشوند
روغنپومیسدورریختنیدرسفرههایمردم

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج رسانه استان فارس خطاب به استاندار جدید:

مدیرعامل بیمارستان الله تشریح کرد؛

بیمارستان  مدیرعامل  هاشمی  مهرداد 
اویسی،  فتحعلی  درگذشت  علت  الله 
با سابقه کشورمان را تشریح  هنرمند 

کرد.
با  گویی  و  گفت  در  هاشمی  دکتر 
فتحعلی  درباره علت درگذشت  ایسنا 
جناب  کرد:  اظهار  چنین  اویسی 
به  و  کسالت  مدتی  اویسی  فتحعلی 
به  ایشان  داشتند.  تردد  بیمارستان 
عمل  تحت  داشتند  که  بیماری  دلیل 
نسبتًا  عمل  گرفتند.  قرار  جراحی 
سنگینی داشتند که خیلی خوب انجام 
شد و بعد از گذراندن دوره نقاهت از 
بیمارستان مرخص شدند.  پس از آن 
هم برای چکاپ تشریف می آوردند و 

ما در خدمتشان بودیم. 
بیمارستان الله علت فوت  مدیرعامل 
مغزی  خونریزی  را  اویسی  فتحعلی 
توضیح  زمینه  این  در  و  کرد  عنوان 
گذشته  روز  چند  در  متأسفانه  داد: 
آقای اویسی دچار خونریزی مغزی و 
به دنبال این مسئله، دچار کاهش سطح 
اورژانس  به  بودند.  شده  هوشیاری 
بیمارستان الله ارجاع شدند و بالفاصله 
و  انجام  درمانی  و  تشخیصی  اقدامات 
تحت  شد.  برده  عمل  اتاق  به  بیمار 
تنفس  دستگاه  و  مغز  جراحی  عمل 
متأسفانه  ولی  گرفتند  قرار  مصنوعی 
داخل  خونریزی  وسعت  دلیل  به 

از  زیادی  بخش  رفتن  بین  از  و  مغز 
نشد  حاصل  مثبتی  نتیجه  مغز،  بافت 
درمان،  علیرغم تالش شدید کادر  و 
را  ایشان  مهرماه(  صبح سه شنبه )۱۳ 

از دست دادیم.
با  گفت:  پایان  در  هاشمی  دکتر 
داشتند  ایشان  که  به شخصیتی  توجه 
و ارتباط خوبی که با ما و بیمارستان 
بهره مند  دلنشینشان  کالم  از  داشتند، 
می شدیم. خداوند رحمتشان کند. چه 
دست  از  را  ایشان  هم  عزیزی  روز 

دادیم.
به گزارش ایسنا، فتحعلی اویسی که 
از چندی پیش در بیمارستان بستری 
سه شنبه،  صبح  بود،  رفته  کما  به  و 
تهران  الله  بیمارستان  در  مهرماه   ۱۳

درگذشت.
این هنرمند درمجموعه های تلویزیونی 
قشنگ«،  »شهر  »بدون شرح«، 
»کمربندها را ببندیم«، »دارا و ندار«، 
به   ... و  مینو«  »باغچه  »زیرزمین«، 

ایفای نقش پرداخته بود.


