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برخورد قاطع سپاه با ناو جنگی آمریکا در دریای عمان

کام ماند دزدی نفت ایران  نا
    با اقدام به موقع و مقتدرانه جان برکفان دالور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کام ماند.آمریکا در این اقدام یک  عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا نا
نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود در آب های دریای عمان مصادره کرد و با انتقال 

محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد.همزمان 
دالورمــردان نیــروی دریایــی ســپاه بــا اجــرای عملیات هلی برن بر روی عرشــه نفتکش آن را به 

 | صفحه 2 تصرف خود درآوردند و آن را به سوی آب های سرزمینی ایران هدایت کردند...

صفحه 3 

رئیس سازمان بورس: 

گران می شود خودرو 

1400 آبــان   13 1958    پنجشـــــــــنبه   پیاپــی:    28 ربیــع االول 1443     4 نوامبــر 2021      8 صفحــه تک شــماره: 30000 ریــالشمــــــــــاره 

خبر خوش وزیر نفت 

آغاز صادرات 
 فراورده های نفتی 

تا دو هفته آینده
     بر اساس آخرین آمار، صادرات فرآورده 
نفتــی نســبت بــه ســال 1391 تقریبــا چهار 
برابــر افزایــش یافــت و از ۵.9 میلیــون تــن 
در ســال 1391 به ۲3 میلیون تن در ســال 

1398 رسید...

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

 هیچ خط قرمزی 
در دولت ندارم

کیــد بــر اینکــه دولــت       رئیس جمهــور بــا تا
سیزدهم مبارزه با فساد را با قوت و جدیت 
پیگیری خواهد کرد، گفت: مردم شاید فقر 
و تنگدستی و سختی های معیشتی را تحمل 

 | صفحه 2  | صفحه 4 کنند، اما فساد را نمی پذیرند...

 سقوط قدرت خرید مردم
ک  در بازار پوشا

3

 مردمی که همچنان کاالها را 
۶ برابر گران تر می خرند

3

آمار نگران کننده سوءتغذیه 
در کشور

7

کسن فخرا با مجاهدت دانشمندان  وا
وزارت دفاع به ثمر رسید

2

 عرضه سوخت در کشور 
به روال عادی بازگشت

4

 تثبیت مواضع
 پیش شرط تثبیت اقتصادی

قیمت بنزیــن، موضوعی مرتبط با زندگی 
روزمره همه ایرانیان است چرا که با بسیاری 
از صورت بندی هــا و پیوندهای اقتصادی و 
اجتماعــی جاری آن ها در ارتباط اســت؛ 
جمعیــت  قابل توجهــی از شــهروندان، از 
مدیران و کارمندان و کارشناســان اداری و 
سازمانی گرفته تا کسبه و فعالین اصناف و 
رانندگان تاکســی، معیشت روزمره شان با 
بنزین گره خورده است. کنش  متولیان امور، 
علی الخصــوص در این زمینه و واکنش های 
عمــوم مردم، همــراه با هــم، می تواند به 
ایجاد مســئله یا تولید تنش هایی بینجامد 
که هیچ کدام از این دو دســته، خواهان آن 
نبوده اند. در واقع کنش های شهروندان -به 
ویژه جمعیت ها- پیامدهای ناخواســته ای 
بــه همــراه دارد که از کنترل خود ایشــان 
خارج اســت. از ایــن رو در امر برنامه ریزی 
اجتماعی، نگاه به سابقه یک رویداد و ذهنیت 
حاصل از آن، ضرورتی انکارناپذیر است که 
تصمیم ســازان و تصمیم گیرنــدگان را در 
شــناخت و پیش بینی پیامدهای خواسته و 
ناخواســته عملکردها و دستیابی به نتیجه 
مطلوب یاری می رساند. اما باید توجه داشت 
که نتیجه این نگاه به گذشته، نباید صرفا به 
مقصریابی و عدم ریشه یابی مسئله فروکاسته 
شــود.هدف نوشته حاضر از کنکاش درباره  
بسترها و پیامدهای »هک شدن سامانه های 
ســوخت«، یافتن مقصر آغازین نیست چرا 
کــه این موضوع، یک ســازوکار یکپارچه و 
توقف ناپذیر اداری و دولتی است که حتی با 
تغییر مدیران و دولت ها، به مسیر خود ادامه 
خواهــد داد؛ اما می توان با داشــتن ارزیابی 
واقع بینانه از آن، به عملکرد مطلوب تری در 
آینده دست یافت.امروز مردم بیش و پیش 
از تثبیــت اقتصادی، نیــاز به یکپارچگی و 
تثبیت مواضع مسئوالن دارند. مسئوالنی که 
از نزدیک درد مردم را ببینند، بشنوند، لمس 
کنند و پشت درهای بسته تصمیم نگیرند. 
مسئوالنی که بی واسطه و تشریفات، با مردم 
هم کالم، هم سفره و همنشین شوند و مردم 
نیز بی لکنت و بی لغزش، مسائل و موضوعات 
خود را با ایشــان مطــرح کنند؛ این تغییر 
رویه، می تواند تالشــی هرچند دیرهنگام 
در جهت بازگرداندن اعتماد از دســت رفته 
باشــد. بنابراین، به همان میزان که امنیت 
زیرساخت شبکه جایگاه های سوخت برای 
پیشــگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی 
مهم است، حفظ اعتماد مردمی و شفافیت 

نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است.  

یادداشت

سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس:

آمریکا از نظر نظامی به شــدت 
ضعیف و ناتوان شــده است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
آمریکایی ها بدانند این سرزمین کشوری نیست 
که همچون دیگر کشــور با اشــاره امریکایی ها 
خوش رقصی کند، ایران کشوری مستقل است و 
آمریکایی ها باید یاد بگیرند که با کشوری مستقلی، 
چون ایران چگونه برخورد کنند.  حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی با اشــاره به ناکامی آمریکا در 
عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران اظهار 
کرد: آمریکایی ها به خوبی می دانند یال و کوپالشان 
ریخته و شــیر پیری بیشتر نیستند.  وی تصریح 
کرد: آمریکا و دشمنان ایران اسالمی باید بدانند 
ایران به شدت تقویت شده و روز به روز توانمندتر 
و مقتدر می شود و هیچگاه از منافع خود یک قدم 
عقب نشینی نخواهد کرد. نماینده مردم دلیجان و 
محالت در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ایران 
کشــوری اســت که در جنگ تحمیلی ثابت کرد 
ذره ای ترس از دشمنان بر دل راه نخواهد داد و با 
اقتدار و قدرت در برابر متجاوزان ایستادگی خواهد 
کرد. ســلیمی با بیان اینکه پیام روشن شکست 
دزدان آمریکایی این اســت که دشمنان این آب 
و خــاک همواره در نگاه تیزبین غیورمردان جان 
برکــف ایــران بوده و از تیررس آنان لحظه ای دور 
نخواهند شد، گفت: آمریکا از نظر نظامی به شدت 
ضعیف و ناتوان شده، اما جبهه مقاومت در ایران روز 
به روز مقتدرتر و با اقتدارتر می شود. وی تصریح 
کرد: آمریکایی ها بدانند این ســرزمین کشوری 
نیست که همچون دیگر کشور با اشاره امریکایی ها 
خوش رقصی کند، ایران کشوری مستقل است و 
آمریکایی ها باید یاد بگیرند که با کشوری مستقلی، 
چون ایران چگونه برخورد کنند. عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی داده داد: البته آمریکایی ها 
تلقی می کنند می توانند با چنین رفتار هایی ایران را 
پشت میز مذاکره بنشانند، اما بهتر است بدانند آن 
زمان گرفتن که آن ها با اخم از ایران امضای طالیی 

می گرفتند گذشته و دیگر بازنخواهد گشت.

خبر ویژه
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده بیماران پروانه ای

 تقاضای صدور حکم علیه دولت آمریکا را داریم
دادگاه رســیدگی بــه دعــوای بیماران 
پروانه ای )ای بی( به طرفیت دولت ایاالت 
متحده آمریکا در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی 
روابط بین الملل به ریاست قاضی سلمان 

پورمریدی برگزار شد.
در ابتدای این جلســه رســیدگی، قاضی 
پورمریدی گفت: دادخواستی از طرف ۲۹۵ 
بیمار پروانه ای، خانواده آن ها، خانه ای بی 
به طرفیت ۳۰ شــخص حقیقی و حقوقی 
از جملــه دولــت ایاالت متحده آمریکا در 
خصوص تبعات تحریم اقالم دارویی مطرح 
شــده اســت و ما در این رابطه یک جلسه 
دادگاه غیرعلنی در ۱۳ تیر نیز داشــتیم و 
امروز جلسه علنی دادگاه است و دادگاه به 
خسارت هایی که از باب درمانی به بیماران 

وارد شده رسیدگی می کند.
وی با بیان این که این دادخواست به نوعی 
دادخواهی مردم ایران است گفت: سیاست 
جنایتکارانــه دولت ایاالت متحده آمریکا 
باعث شده ۱۵ بیمار ای بی از سال ۹۰ تا ۹۸ 
که شرکت سوئدی تولید پانسمان این کاال 
را شامل تحریم قرار داده است فوت کنند. 
دادخواســت از طریق وزارت امورخارجه و 
پست به ایاالت متحده ابالغ شده است اما 
آن ها دفاعــی ندارند که انجام دهند. این 
دادخواست توسط وکالی بیماران و خانه 

ای بی مطرح شده است.
در ادامــه، رســول تقدســی وکیل ۲۹۵ 
شهروند ایرانی در جایگاه قرار گرفت گفت: 
مــا به عنــوان وکالی ۲۹۵ بیمار مبتال به 
ای بی دادخواســتی ارائه کردیم و تقاضای 
صــدور حکم علیه دولــت ایاالت آمریکا، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، مایک 

پمپئو، برایان هوک و سایر اشخاص حقیقی 
و حقوقی که مســتقیم و غیرمستقیم در 
وضع تحریم ها دخالت داشته اند را داریم و 

خواستار جبران خسارات هستیم.
وی ادامــه داد: موکلین من بیماران ای بی 
هســتند و برای تخفیف درد از شــرکت 
ســوئدی پانســمان می خریدند. شرکت 
سوئدی صراحتا در نامه ای در سال ۲۰۱۸ 
اعالم کرد به واسطه تحریم های اقتصادی 
آمریکا پانسمان ها را نمی فرستیم و از زمانی 
که پانســمان ها را نفرستادند موکلین من 
درد و رنجی را تحمل کردند که نمی توانم 

آن را توصیف کنم.
این وکیل دادگســتری گفت: این پرونده 
کامال حقوقی اســت، اگــر دولت آمریکا 
می خواهد بجنگد این چه وضع جنگیدن 
اســت؟ حرف من سیاســی نیست، برای 
موکلین من این پانسمان ها حیاتی است.

در ادامه، موسس و مدیرعامل خانه ای بی 
در جایــگاه قرار گرفت و گفت: تقاضا دارم 
جنس صحبت من را از نوع حقوقی پذیرا 
نباشــید، من به عنوان پــدر ۹۵۰ بیمار 

توضیحاتی ارائه می کنم.
وی بــا بیــان این که بیماری ای بی در کل 
جهان شایع است و باید عددی بین ۱۰۰۰ 
تا ۱۲۰۰ بیمار نیز در ایران شناسایی شود 
گفــت: در تمــام دنیا، کســانی که به این 
بیماری مبتال هستند از پانسمان خاصی 
اســتفاده می کننــد و داروی دیگری در 
کاهــش روند بیماری ندارند و تنها چیزی 
که مفید است همین پانسمان است و بالغ 
بر ۸۰ کشور جهان نیز از همین پانسمان 
که تنها توسط یک شرکت سوئدی تولید 

می شود.
هاشــمی گلپایگانی گفت: در ســال های 
گذشــته این پانسمان را راحت در اختیار 
داشتیم اما با خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برجام شــدت تحریم ها را بیشتر حس 
کردیــم. آمریکا قطعا ضعفی را در خودش 
می بینــد که تحریم هــا را علیه ما صادر 
می کند. آیا تمام زور آمریکایی ها این است 
که با این کودکان مقابله کنند؟ از ماه می 
۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹، ۱۵ نفر مستقیما به 
دلیل اســتفاده نکردن از پانســمان فوت 

کردند.
وی ادامه داد: بچه هایی که اینجا نشستند 
وقتی می شــنیدند کســی از نداشــتن 
پانســمان فوت می کند بین خودشــان 
صحبت می کردند، نفر بعدی چه کســی 
اســت؟ دولت ایاالت متحده آمریکا بر چه 
مبنایی حق طبیعی انسان را سلب می کند 
و دارو را بــه روی دنیــا می بندد؟ امروز اگر 
نوبت تحریم ایران است، خیلی از کشورها 
باید احســاس خطر کنند که نوبت آن ها 

هم خواهد رسید.
مدیرعامل خانه ای بی خاطرنشان کرد: ما 
زمانی که تحریم بودیم، بیکار ننشستیم و 
با ترکیه و هند وارد صحبت شــدیم که از 
طریق آن ها پانسمان را تهیه کنیم، اما چون 
پانسمان فقط مختص بیماران ای بی است 
و تعداد بیماران نیز از قبل مشخص است، 
شرکت ســوئدی متوجه می شد و باز هم 

پانسمان ها را نمی داد.
وی در پایان گفت: ما از آمریکا علیه تحریم 
شــکایت داریم اما مسئولینی هستند که 
نسبت به بیماران توجهی ندارند و امیدوارم 

در یک دادگاه دیگر به کوتاهی مسئولین 
داخلی رسیدگی کنیم.

پس از سخنان مدیرعامل خانه ای بی، یکی 
از بیماران پروانه ای در جایگاه قرار گرفت 
و گفت: من هادی کیخســروی هســتم و 
۳۰ سال سن دارم و در رشته کارشناسی 
ارشــد حقوق تحصیل می کنم و آمده ام تا 
بــه دنیا بگویم بیماران پروانه ای جایی در 

سیاست ندارند.
وی ادامه داد: از ســال ۱۳۹۴ که با کمک 
حاج آقا خانه ای بی تشکیل شد و توانستیم 
کنار هم جمع شویم روحیه ما خیلی بهتر 
شد، متاسفانه از ماه می ۲۰۱۸ پانسمان ها 
برای ما قطع شــد و همین کار باعث شــد 
تعدادی از بیماران را از دســت بدهیم که 
همین اتفاق روحیه بچه ها را بسیار تضعیف 

کرد.
در پایــان، قاضی پور مریدی گفت: دادگاه 
در مفهوم لغوی نیســت جــای داد زدن 
اســت، هر آدمی که رنــج بیماران پروانه 
ای را می بینــد فقط باید گریه کند و البته 
نهادهای بین المللی وظیفه دارند به داد این 

خانواده ها برسند.
وی افــزود: تلخ تر اینجاســت که آمریکا 
سازنده این پانسمان ها نیست که بگوییم 
با توجه به مشــکالت سیاسی و زورگویی 
حــق دارد با مــا مراوده تجاری نکند بلکه 
ســوئد ســازنده دارو است و هیچ اختالف 

سیاسی با ایران ندارد.
پورمریدی در پایان ضمن تشکر از بیماران 
پروانــه  ی و خانواده های آن ها برای طرح 
شــکایت گفت:بعد از ارائه لوایح تکمیلی 

ظرف یک هفته رای صادر خواهد شد.

  سینا کمالخانی
پژوهشگر و کارشناس امور اجتماعی
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سیاست 22
انتصاب نماینده ویژه 

 رئیس جمهور 
در امر مبارزه با فساد

حجت االسالم حسن درویشیان 
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس 
جمهور و نماینــده ویژه رئیس 
جمهــور در امر مبارزه با فســاد 
شــد. براساس اصل ۱۲۷ قانون 
اساسی، با مصوبه هیات وزیران، 
اختیارات رئیس جمهور و هیات 
وزیران در امر مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی و اجرای ســند ملی 
مبارزه با فساد به حجت االسالم 
والمسلمین درویشیان تفویض 

شد.

سفارت روسیه خبر 
ممنوعیت بهره برداری 
گاز دریای خزر  ایران از 

کرد را رد 
 ســفارت روســیه با رد اظهارات 
 CNG رییــس انجمن صنفــی
دربــاره ممنوعیــت بهره برداری 
ایــران از ۸ چــاه گازی در دریای 
خزر از سوی روسیه، اعالم کرد: این 
بیانات منطبق بر واقعیت نیست 
و تحریــک هدفمنــد در جهت 
تضعیف روابط دوســتانه مسکو و 
تهران است. ســفارت روسیه در 
تهــران با تکذیب خبر ممنوعیت 
بهــره برداری ایران از ۸ چاه گازی 
در دریای خزر از ســوی روســیه 
اعــالم کرد: با توجــه به اظهارات 
عنوان شده رییس انجمن صنفی 
CNG )با یکی از رسانه ها(، سفارت 
روســیه در ایران اعالم می کند که 
ایــن بیانات منطبــق بر واقعیت 
نیســت و تحریــک هدفمند در 
جهت تضعیف روابط دوســتانه 

روسیه و ایران است.

 دفاع تمام قد واعظی از 
عملکرد روحانی

 رئیس دفتر رئیس جمهور سابق 
در واکنش به گزارش کمیسیون 
بهداشت مجلس درباره مدیریت 
کرونا با رد روح حاکم بر گزارش 
ایــن کمیســیون اظهــار کرد: 
پس از شــیوع بیماری کرونا در 
کشــور، به پیشنهاد شواریعالی 
امنیــت ملی و تایید مقام معظم 
رهبری، ســتاد فراقوه ای مبارزه 
با کرونا متشــکل از قوای ســه 
گانه و نهادهای نظامی و امنیتی 
کشور تشــکیل و باز به تصویب 
شورای عالی امنیت ملی و تایید 
رهبر انقالب اســالمی، مصوبات 
این شــورا همســنگ مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی قلمداد 
شــد.محمود واعظــی افــزود: 
بنابراین تمام سیاست گذاری ها 
در زمینه کرونا در کشور به هیچ 
عنوان قابل انتســاب به شخص 
رئیس جمهور سابق نیست و این 
سیاست گذاری ها کارنامه همه 
اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا 

به شمار می آید.

اخبار سیاسی

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

واکسن فخرا با مجاهدت دانشمندان وزارت دفاع به ثمر رسید
 رییس ســازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح، اثربخشــی باالی واکسن 
فخرا را مایه مباهات ایران اســالمی 
دانست و گفت: این واکسن با تالش 
و مجاهدت شبانه روزی دانشمندان 
و متخصصــان وزارت دفــاع در 

مجموعه »سپند« به ثمر رسید.

 حجت االســالم والمسلمین سید 
ضیاالدیــن آقاجانپور پس از تزریق 
واکســن تمام ایرانــی »فخرا« در 
مجموعــه تربیت بدنی ســازمان 
صنایــع دفاع گفت: این واکســن 
با تالش و مجاهدت شــبانه روزی 
دانشــمندان و متخصصان وزارت 
دفــاع در مجموعــه »ســپند« به 

ثمر نشســته است.رییس سازمان 
عقیدتــی سیاســی وزارت دفــاع 
افزود: واکســن »فخــرا« مزین به 
نام دانشــمند شــهید هسته ای و 
دفاعی، شهید فخری زاده است که 
با اثربخشــی بسیار باال مایه فخر و 
مباهات ایران اســالمی است.وی با 
بیان اینکه واکسن فخرا یک واکسن 

بومــی و تمام ایرانی با رعایت تمام 
اســتانداردهای الزم اســت گفت: 
بــا توجه به صــدور مجوز مصرف 
عمومی واکســن »فخرا« از سوی 
وزارت بهداشت، افرادی که هنوز به 
هر دلیلی موفق به دریافت واکسن 
نشــده اند با اطمینان می گوییم که 

»فخرا« را تزریق کنند.

شناسایی هویت شهید گمنام 
موزه ملی دفاع مقدس بعد از 

 فصل سخت ۳۸ سال/ میزان
زلزله زدگان - اندیکا/
باشگاه خبرنگاران

گزارش تصویری

برخورد قاطع سپاه با ناو جنگی 
آمریکا در دریای عمان

 دزدی نفت ایران 
کام ماند نا

 بــا اقــدام به موقــع و مقتدرانه 
جــان برکفــان دالور نیــروی 
دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی عملیات دزدی دریایی 
و سرقت نفت ایران توسط آمریکا 
نــاکام ماند.آمریکا در این اقدام 
یک نفتکــش را که حامل نفت 
صادراتــی ایران بود در آب های 
دریای عمــان مصادره کرد و با 
انتقــال محموله نفت آن به یک 
نفتکــش دیگر آن را به ســوی 
مقصــدی نامعلوم هدایت کرد.

همزمــان دالورمــردان نیروی 
دریایی ســپاه با اجرای عملیات 
هلی برن بر روی عرشه نفتکش 
آن را بــه تصرف خود درآوردند 
و آن را بــه ســوی آب هــای 
سرزمینی ایران هدایت کردند.

در ادامــه نیروهــای آمریکا با 
استفاده از چندین فروند بالگرد 
و نــاو جنگی به تعقیب نفتکش 
پرداختنــد اما با ورود قاطعانه و 
مقتدرانــه نیروهای جان برکف 
ســپاه نــاکام ماندند.نیروهای 
آمریکایــی مجددا با اســتعداد 
بســیار و با اســتفاده از چند ناو 
جنگی بیشــتر تــالش کردند 
مســیر حرکت نفتکش را ســد 
کنند که باز هم موفق نشــدند. 
این نفتکــش هم اکنون در آب 
های سرزمینی کشور عزیزمان 

است. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

رییس جمهور فاقد اختیار 
آمریکا حاضر به ارائه 

تضمین نیست
دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
در رشــته توییتی با مقایســه 
شــرایط زمان جنگ تحمیلی 
و امروز نوشــت: رییس جمهور 
فاقــد اختیــار آمریکا، حاضر به 
ارائه تضمین نیست و در صورت 
عدم تغییر شرایط فعلی، نتیجه 
مذاکره از قبل روشن است. علی 
شــمخانی در رشــته توییتی با 
مقایســه زمان جنگ تحمیلی 
و شــرایط امروز کشــور نوشت: 
دعوت به مذاکره در زمان جنگ 
و اکنــون دارای مشــابهت های 
عبرت آموزی اســت.وی ادامه 
داد: "حمالت صدام ادامه داشت 
و تحریــم ادامه دارد.بخشــی از 
ایران در اشــغال دشــمن بود و 
اقتصاد ملت ایــران به گروگان 
گرفته شده است."دبیر شورای 
عالی امنیــت ملی در ادامه این 
قیاس آورده اســت: "رزمندگان 
در جبهه هــا دفــاع می کردند 
دانشــمندان فعالیــت قانونی 

هسته ای را ادامه می دهند.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

هیچ خط قرمزی در دولت ندارم
رئیس جمهــور بــا تاکید بر 
اینکه دولت سیزدهم مبارزه 
بــا فســاد را با قوت و جدیت 
پیگیــری خواهد کرد، گفت: 
مردم شــاید فقر و تنگدستی 
و ســختی های معیشــتی را 
تحمــل کنند، اما فســاد را 

نمی پذیرند.
 حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور صبح 
چهارشــنبه در جلسه هیئت 
دولت با تأکید بر اینکه مبارزه 
با فساد به نوعی شرط ضمن 
رأی مــردم به این دولت بوده 
است، گفت: حتماً باید نسبت 
به احتمال بروز فساد حساس 
باشیم و به هیچ وجه از مبارزه 
با مصادیق آن غفلت نکنیم.

رئیــس جمهور با بیان اینکه 
بســترها و زمینه های فساد 
کم و بیش در همه دســتگاه 
ها وجــود دارد، افزود: یکی 
از زمینه هــای بروز فســاد، 
موضوع بکارگیــری نیروی 
انسانی اســت، لذا در جذب 
نیــرو باید صرفاً بر کارآمدی 
و صالحیت هــای قانونــی 
و شــرعی تمرکز کــرد و به 
همکاران خودمان نیز تأکید 
کنیــم که از بکارگیری افراد 
به صرف آشــنایی و رفاقت و 
بدون توجه به شایســتگی ها 

خودداری کنند.
وی خطاب به اعضای هیئت 
دولــت تأکید کــرد: باید به 

شــدت مراقبــت و صیانت 
نمود تا در زیرمجموعه شــما 

هیچ فسادی رخ ندهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در 
جاهایی که فضاسازی نسبت 
به انتصابات رخ می دهد، اگر 
ایــن فضاســازی ها صحیح 
نیســت، از عملکرد خودتان 
دفاع کنید، اما توجه داشــته 
باشــید که شایسته ساالری 
در دولــت ســیزدهم صرفاً 
یک شعار نیست، بلکه بستر 
و مبنــای کار اســت و اگــر 
انتقــادات به یک عملکرد یا 
انتصاب شــما صحیح است، 

باید سریعاً اصالح کنید.
رئیســی با تأکید بر ضرورت 
اخــذ نظــر دســتگاه های 
نظارتــی مختلــف پیش از 
بکارگیری افراد، خاطر نشان 
کرد: مبارزه با فســاد و توجه 
به شایسته ســاالری از اصول 
اساســی دولــت در عمــل 

اســت. اما آنجا که کار خود را 
درســت انجام داده ایم نباید 
تحت تأثیر فضاسازی ها قرار 

بگیریم.
رئیــس جمهور با بیان اینکه 
اگر فسادی در مجموعه دولت 
محرز شــد اول مسئوالن با 
فرد خاطــی برخورد کنند و 
سپس او را برای طی مراحل 
قانونــی به مراجــع قضایی 
معرفــی نمایند، گفت: بنده 
هیچ خــط قرمزی ندارم؛ نه 
دفتــرم، نه معاونینم و نه وزرا 
هیچ کدام خط قرمزی برای 

بنده نیستند.
وی اضافــه کرد: بنده تالش 
کــردم همکارانــم را از میان 
افراد پاکدســت و ضد فساد 
انتخاب کنم. پاکدستی افراد 
دور این میز را تا کنون احراز 
کرده ام و در ادامه کار نیز باید 
نظــارت و مراقبت الزم را به 

عمل آوریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: در 
دولت ســیزدهم برای اولین 
بار در انتصابات سطوح عالی 
عالوه بر اســتعالم از مراجع 
اطالعاتی، از مراجع نظارتی 
دیگر مثل سازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات نیز استعالم 

افراد اخذ می شود.
رئیســی در بخــش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به 
طرح جمــع آوری و اقدامات 
حمایتــی از متکدیان، گفت: 
دولت موظف اســت مانع از 
ســوء اســتفاده از کودکان 
و وارد آمــدن آســیب های 
روحــی و اخالقی به آنان در 
کارهایــی نظیر تکدی گری 
شــود. لذا از شــهرداری ها 
بــرای ســامان دادن به این 
وضعیــت حمایت می کنیم. 
رئیــس جمهــور در ادامه با 
تأکید بر ضــرورت پیگیری 
اجرای مصوبات ســفرهای 

استانی، گفت: نتایج و ثمرات 
ســفرهای استانی در اجرای 
مصوبات این ســفرها آشکار 
می شــود و ضرورت دارد که 
اجــرای این مصوبات به طور 

جدی پیگیری شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره به 
ظرفیت هــای کارخانه کاغذ 
مازنــدران، اضافه کــرد: با 
توجــه به مشــکالتی که در 
زمینه تأمین کاغذ در کشور 
وجود دارد و از ســوی دیگر 
توانمندی هــای کشــور در 
زمینــه تولیــد کاغــذ باید 
هر چــه ســریع تر نیازهای 
کارخانــه کاغــذ مازندران و 
کارخانه دیگری که در استان 
فارس قرار دارد، تامین شود 
تا مشــکالت موجود در بازار 

کاغذ برطرف گردد.
رئیــس جمهــور در بخش 
دیگــری از ســخنانش بــا 
یــادآوری اینکه بنده همواره 
بر ضرورت نشســت و گفتگو 
بــا اقتصاددانــان از جملــه 
که  اقتصادی  کارشناســان 
حتی نظرات مخالف با دولت 
دارند، تأکید داشته ام، اظهار 
داشت: برگزاری نشست های 
صاحب نظران  با  مشــورتی 
اقتصــادی و اخــذ نظرات و 
انتقادات آنان اقدام مبارکی 
است که می تواند تصمیمات 
و اقدامــات دولت را پخته تر 

کند.

کوتاه از سیاست
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۳اقتصاد
رئیس سازمان بورس: 

گران می شود خودرو 
رئیــس ســازمان بــورس از 
افزایــش قیمت خودرو درب 
کارخانــه تا حــد منطقی که 
مانع زیان دیدن خودروسازان 
شود، خبر داد.، مجید عشقی 
رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکه روش فعلی 
قیمت گذاری و فروش خودرو 
تقریبــاً مورد قبول هیچکس 
نیســت، اظهــار کــرد: نــه 
خودروساز، نه مصرف کننده 
و نه دولــت از وضعیت فعلی 
منفعت می برند.وی ادامه داد: 
سهامداران خودروسازان هم 
از وضعیــت فعلــی ناراضی 
هســتند و ضــرر زیــادی 
می کنند؛ بنابراین تصمیمی 
گرفته شــد تــا قیمت های 
خودرو نه رشــد های عجیب 
و غریب داشــته باشــد، بلکه 
رشد منطقی در قیمت خودرو 
درب کارخانه داشــته باشیم.

دبیر شــورای عالــی بورس 
گفــت: قیمت خودروی درب 
کارخانه قرار اســت به حدی 
برســد که خودروسازان زیان 

نبینند.

با حضور معاون اول 
رییس جمهوری؛

ستاد تنظیم بازار قیمت 
غ منجمد را کاهش داد مر

 جلســه ســتاد تنظیم بازار با 
حضور محمــد مخبر معاون 
اول رییــس جمهوری مقرر 
کرد مــرغ منجمد از کیلویی 
۲۵ هــزار تومــان، با قیمت 
مصــوب کیلویــی۲۰ هزار 
تومــان در میادیــن میوه و 
تره بــار در اختیــار مصرف 

کنندگان قرار گیرد.
بــازاردر  تنظیــم  ســتاد   
جلســه ای با حضــور وزیران 
جهــاد کشــاورزی، صمت، 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
و راه و شهرسازی و همچنین 
دســتگاه های  نماینــدگان 
مختلــف،  با تاکیــد بر اینکه 
شایســته نظــام جمهوری 
اسالمی ایران نیست که مردم 
برای رفع نیازهای اساســی 
روزمره خود در صف بایستند، 
تصریح کرد: هیچگونه تفاوت 
قیمــت کاالهای اساســی با 
قیمت مصوب ســتاد تنظیم 
بازار قابل قبول نیست و نباید 
اجازه داد عده ای ســودجو و 
دالل در روند توزیع کاالهای 
مــورد نیاز مردم اخالل ایجاد 
کننددر این جلسه مقرر شد، 
مرغ منجمــد از کیلویی ۲۵ 
هــزار تومان، با قیمت مصوب 
کیلویی ۲۰ هــزار تومان در 
میادیــن میوه و تــره بار در 
اختیار مصرف کنندگان قرار 

گیرد.

گفت و گو

 سقوط قدرت خرید مردم
ک  در بازار پوشا

تــورم در بازار پوشــاک به باالی ۵۰ 
درصد رســیده و مصرف کنندگان 
حداقل دو برابر بیشتر از سال گذشته 
باید خرج کنند تا یک دست لباس با 
حداقلی ترین قیمت و کیفیت برای 
فصل سرما تن کنند. در بازار پوشاک 

چه خبر است؟
مجیــد نامی، نایــب رئیس اتحادیه 
تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
ایــران در این بــاره توضیح می دهد: 
بــه دلیل مشــکالت عدیده در حال 
حاضر ما با کم سابقه ترین تورم های 
بزرگ و ســقوط قدرت خرید در بازار 
پوشــاک مواجه هستیم. این تورم به 
چند دلیل بازمی گردد. یکی از آن ها 
بحــث افزایش قیمت مــواد اولیه و 
عدم دسترســی به مواد اولیه اســت 
که ناشی از مشکالت ارزی و تحریم 
بوده و بخشی هم به قیمت مواد اولیه 
جهانی بازمی گردد که دست به دست 
هــم داده و وضعیت فعلی را به وجود 
آورده اســت. بــه دلیل اینکه قدرت 
خرید مــردم کاهش پیدا کرده بازار 
کشش الزم و تحرک در سطح خرده 

فروشی را ندارد.
او ادامــه می دهد: طبــق آمار بانک 
مرکــزی مصرف مــردم در زمینه 
پوشــاک کمتر از نصف شده و البته 
این وضعیت نه تنها برای پوشــاک 
بلکــه بحث تغذیه مــردم هم وجود 
دارد و ســفره مردم کوچک شــده 
است. همچنین به دلیل اینکه بخش 
زیادی از درآمد مردم را هزینه مسکن 
می بلعد، مردم مجبور به مصرف هر 
چه کمتر کاال هایی مانند پوشــاک 

شده اند.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک ایران در خصوص 
وضعیــت تولید پوشــاک در داخل 
می گویــد: زنجیــره تامین صنعت 
نســاجی و پوشاک بسیار وابسته به 
واردات اســت. بخشی از الیاف الزم 
بــرای تولید از صنایع پتروشــیمی 
داخل تامین می شــود، اما بســیار 
ناکافــی اســت و نیازمنــد واردات 

هستیم.
او تاکیــد می کنــد: به جز الیاف و نخ 
پلی اســتر که عمدتا در کشور تولید 
می شــود و آن هــم به دلیل ســود 
پتروشــیمی ها با قیمت باال به دست 
تولیدکننده می رسد، بقیه مواد اولیه 
در این صنعت تماما وارداتی اســت. 
الیــاف اکرلیکی ۹۰درصد با واردات 
تامین می شود، پنبه ای که با کیفیت 
باشــه و داخل کشــور بشود از آن نخ 
باکیفیــت تولید کرد عمدتا وارداتی 
اســت. در چنین شرایطی دو سال و 
نیم است که صنعت پوشاک و نساجی 
به جز تحریم کلی، در لیست تحریم 
مســتقیم است و همین باعث شده 
هزینه تولید بســیار باال رود. ضمن 
اینکه قیمت جهانی هم در یک سال 
اخیــر با افزایش قیمت روبه رو بوده 

است.

باوجــودی که منابع کالن ارز 
۴۲۰۰ تومانی طی چند ســال 
اخیر که با هدف تامین کاالهای 
اساسی با قیمت ارزان نتوانسته 
اســت به درســتی به دست 
مصرف کنندگان نهایی برسد 
بنابراین این روزها دولت تاکید 
دارد ایــن نوع ارز باید حذف و 
جایگزینی برای آن ایجاد شود 
طوری کــه دهک های پایین 
درآمدی جامعه دچار مشکل 
مالــی در تهیه برخی کاالهای 
اساسی ســبد مصرفی خانوار 

نشوند.
ارزی کــه هر ســاله در بودجه 
برای واردات کاالهای اساسی 
نظیر خوراک دام، روغن، دارو، 
گندم، گوشــت و برنج، کره و... 
اختصاص می یافت اما بخشی 
از ایــن کاالها چون برنج، کره، 
گوشــت و ... که ارز ترجیحی 
۴۲۰۰ تومانــی می گرفتند به 
تدریــج حذف و واردات آنها با 
ارز نیمایی انجام می شــود. در 
چنین شرایطی دولت و مجلس 
خواهان حذف این ارز فساد زا 
شــده اند و قرار است با حذف 
ارز یارانه ای مختص به واردات 
کاالهای اساسی، مسیر دیگری 
را برای اختصاص چنین ارزی 
با شکل و شمایل دیگر انتخاب 
کنند.چنانچــه ارز ترجیحی 
مختص بــه واردات کاالهای 
اساســی بــدون جایگزین آن 
حذف شود بی تردید چتر فقر 
بیش از این بر سر کم درآمدهای 
جامعه گسترده خواهد شد چرا 
که تورم افزایش و قدرت خرید 

مردم بشدت افت می کند
حساسیت در حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری 
از رشد تورم و گرانی

و  اقتصــادی  کارشناســان 
نمایندگان مجلس معتقدند؛ 
ارز ترجیحــی مختــص بــه 
واردات کاالهــای اساســی بر 
کاهش قیمت کاالهای ســبد 
مصرفی خانوارها در بازار تاثیر 
گذار نبوده است اما چنانچه این 
نوع ارز بــدون جایگزین آن و 
یــا بی توجهی به کمک هزینه 
معیشــت مردم حذف شود بی 
تردیــد چتر فقــر بیش از این 
بر ســر کم درآمدهای جامعه 
گســترده خواهد شد چرا که 
تورم در کشــور بیشتر خواهد 

شد.
به هر حال قصد دولت و مجلس 
بر این اســت که امســال سال 
پایانی ارز ترجیحی موســوم 
بــه ارز ۴۲۰۰ تومانی باشــد 
زیرا قرار اســت دولت به زودی 

الیحــه حذف این نوع ارز را به 
مجلس ببرد.

در چنیــن شــرایطی امــا 
کارشناســان پیش بینی می 
کننــد در صــورت موافقت 
مجلس با حذف ارز ترجیحی 
شــکی نیســت کــه قیمت 
کاالهــای اساســی در بازار 
گرانتر می شود و باز هم فشار 
مضاعفی به قشــر کم درآمد 
جامعــه وارد خواهد شــد که 
این شــوک تبعات سختی را 
می تواند بدنبال داشــته باشد 
مگر اینکه با ایجاد راهکارهای 
اصولی طوری اقدام شــود که 
فشــار اقتصــادی چندانی به 
مردم وارد نشــود یعنی همان 
ارز به شــکل و شــمایل دیگر 
مستقیما به دست مردم برسد.
فاصلــه قیمتــی ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی تا ارز آزاد بیش از ۲۷ 
هزار تومانــی اکنون حدود ۶ 
برابر اســت، این در حالی است 
که ساالنه بخش عمده ای از ارز 
در بودجه به کاالهای اساســی 
تخصیص داده می شــود اما در 
عمــل مردم کاالهای که با این 
نوع ارز به کشور وارد شده است 
را با نزدیک به قیمت بازار آزاد 

تهیه می کنند
فاصله شش برابری قیمت 
کاالهای اساسی در بازار که 

ارز ترجیحی می گیرند
اقتصاددان  بهادرانی،  ابراهیم 
و قائــم مقام اســبق معاونت 
اقتصــادی و بازرگانی وزارت 
صنایــع در گفتگو بــا »بازار« 
درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی گفــت: ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساسی 
اقدام خوبی است اما طوری که 
مردم کاالهایی که این نوع ارز را 
می گیرند را با نرخی شش برابر 
پاییــن تر از نرخ بازار آزاد تهیه 
کنند. زیــرا فاصله قیمتی ارز 
۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد بیش 
از ۲۷ هزار تومانی اکنون حدود 
۶ برابر است. این در حالی است 
که ساالنه بخش عمده ای از ارز 
در بودجه به کاالهای اساســی 

تخصیــص داده می شــود اما 
در عمــل مردم کاالهای که با 
این نوع ارز به کشور وارد شده 
است را با نزدیک به قیمت بازار 
آزاد تهیــه می کنند، بنابراین 
مفســده ارز ترجیحی اکنون 
برای همه محرز اســت چرا که 
نظارت و مدیریتی در چگونگی 
پرداخت، صــرف و توزیع آن 

نمی شود.
وی بــا بیان اینکه ادامه چنین 
شــیوه ای جز فســاد و از بین 
رفتــن منابع ملی به نفع عده 
ای خــاص چیز دیگر را در بر 
ندارد افزود: البته هنوز معلوم 
نشده است که مجلس و دولت 
برنامــه ریزی که برای حذف 
ایــن نوع ارز دارد چگونه بوده 
و یا مــی خواهد چکار کنند، 
بنابرایــن بایــد منتظر ماند و 
دید که اقدامات در این زمینه 
در چه راستایی است. هر چند 
تصمیم گیری برای حذف ارز 
ترجیحــی باید بــه گونه ای 
اتخاذ شــود کــه نتیجه آن به 
نفع اقتصاد کشــور و خانوارها 
تمام شــود زیرا هر اقدامی در 
این باره بدون کارکارشناسی 
و توجــه بــه ابعاد و جزئیات و 
عواقــب آن مــی تواند اثرات 
منفی را در پی داشــته باشد.
این کارشــناس اقتصادی در 
ادامه گفت: موضوع مدیریت 
ارز ترجیحی سخت به نظر می 
رســد و حذف و جایگزینی آن 
با نظرات متفاوت مســئوالن 
تصمیــم گیر همراه اســت. 
برخی هــا معتقدند؛ این نوع 
ارز بــه جــای اختصــاص به 
کاالهــای وارداتی به کارخانه 
ها و مراکز تولید داده شــود تا 
کاالهای تولیــدی مورد نیاز 
با قیمت ارزان بدســت مردم 
برســد. البته این راهکار شیوه 
درســتی نیست چرا که با این 
روش افــراد متمکن نیز از این 
ارز ارزان یارانــه ای دولــت 
شــوند.برخی  می  برخوردار 
دیگــر تاکید دارنــد؛ کارت 
اعتباری کاال برای دهک های 

پایین درآمدی جامعه تعبیه و 
به خانوارهای کم درآمد داده 
شــود تا با حذف ارز ترجیحی 
آنها بتوانند کاالهای اساسی را 
با قیمت مناســب تهیه کنند، 
بنابرایــن چنیــن موضوعی 
همچنان مورد بحث بررســی 

بین تصمیم گیران است.
نظــارت خاصــی در بــازار و 
چگونگی صرف منابع ارزی در 
این چند ســال به چشم نمی 
خورد بنابراین با توجه به اینکه 
دولــت اصرار دارد چنین ارزی 
حــذف و مجلــس نیز به عینه 
به این نتیجه رســیده است که 
در صــورت تداوم آن همچنان 
مفســده ای وجــود دارد قرار 
اســت تغییراتــی در آن انجام 

شود
تغییر نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی به زودی در مجلس

علــی رضــا شــهبازی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس نیز در گفتگو 
با »بازار« درباره سرنوشــت ارز 
ترجیحی و اقدامی که قرار است 
از ســوی دولت و مجلس برای 
تغییر این نوع ارز رخ دهد گفت: 
طی چند سالی که ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساسی با 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی باب شد این 
منابــع معلوم نبود کجا صرف 
می شد چرا که بخش عمده ای 
از ارز بــه این کاالها اختصاص 
مــی یافت اما کاالها با نرخ ارز 
آزاد به دســت مردم می رسید 
و یا اصال کاالیی وارد نمی شد.
وی با بیان اینکه سوء استفاده 
های زیادی در این زمینه انجام 
می شــد گفت: نظارت خاصی 
در بازار و چگونگی صرف منابع 
ارزی در این چند سال به چشم 
نمی خورد بنابراین با توجه به 
اینکه دولت اصرار دارد چنین 
ارزی حــذف و مجلس نیز به 
عینــه به این نتیجه رســیده 
اســت که در صورت تداوم آن 
همچنــان مفســده ای وجود 
دارد قــرار اســت تغییراتی در 

آن انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلس تصریح 
کــرد: چپاول منابع بیت المال 
و هدر رفــت این نوع ارز برای 
همه محرز است اما حذف بدون 
کارشناسی آن نیز تبعات چون 
رشــد نرخ تورم را در پی دارد 
که تصمیم گیران باید با جوانب 
الزم را برای حذف آن آنگونه که 
آثار منفی را در جامعه به جای 
نگــذارد در نظر گیرند چرا که 
این امکان وجود دارد که قشــر 
کم درآمد و آسیب پذیر جامعه 
دوبــاره با گرانی کاالها در بازار 

مواجه شوند.
چنانچــه ارز جهانگیری بدون 
توجــه به قشــر ضعیف و کم 
درآمــد جامعه حذف شــود 
تبعــات منفی را در بــازار به 
جــای می گذارد و دهک های 
پاییــن درآمدی تحت فشــار 
شدید اقتصادی قرار می گیرند

ضرورت توجه به قشر 
ضعیف و کم درآمد جامعه با 

حذف ارز جهانگیری
شــهبازی عنوان کرد: سازمان 
برنامــه و بودجه در کنار بانک 
مرکــزی نیــز موافــق حذف 
ایــن نــوع ارز بــرای واردات 
کاالهــای اساســی و تغییــر 
رویــه چنین منابع مالی برای 
تامین کاالهای ســبد مصرفی 
خانوارها بخصوص افراد ضعیف 
و دهــک های پایین درآمدی 
جامعه هستند چرا که اگر این 
نوع ارز حذف شود تبعات منفی 
را در بــازار به جای می گذارد 
و قشــر کم درآمد تحت فشار 
اقتصادی قرار می گیرند.بنا به 
این گــزارش، دولت و مجلس 
بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ عزم 
جــزم کرده اند و طی روزهای 
آتــی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی که فساد بر انگیز است، 
رســما اعالم خواهد شد. این 
در حالی اســت که طبق گفته 
کوچکی نژاد عضو کمیسیون 
برنامــه و بودجــه مجلس از 
ســال۹۷ حــدود ۶۰ میلیارد 
دالر بــرای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اختصاص داده شــده است که 
مردم ســود از این ارز نبرده اند 
طوری که طبق گزارشــهای 
موجــود در ســال ۱۴۰۰، ۸ 
میلیــارد دالر در بودجه برای 
این ارز اختصاص داده شــد و 
دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف 
کرد اســت اما چیزی در سفره 
مردم دیده نشد. بنابراین چنین 
رویکردی بیانگر آن اســت که 
این نــوع ارز بدون مدیریت و 

نظارت چپاول شده است.

چپاول ۶۰ میلیارد دالری ارز ترجیحی! 

مردمی که همچنان کاالها را ۶ برابر گران تر می خرند

گزارش
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کوتاه از انرژی

بین الملل

شکست پروژه تحریم ؛

پشت  صحنه دزدی 
کام نفتکش ایرانی  نا

چیست؟
خبرهــای دریافتــی از آغاز موج 
تــازه افزایش صادرات نفت ایران 
حکایت دارد، و آمریکا در حالی که 
خود را در پروژه تحریم نفت ایران 
شکســت خورده دید، عصبانیت 
خود را با اقدام مذبوحانه ســرقت 
دریایی نشــان داد. اقدام به موقع 
و مقتدرانــه جان برکفــان دالور 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در ناکام گذاشتن 
عملیات دزدی دریایی و ســرقت 
نفت ایران توسط آمریکا، به خبر 
اول رســانه ها تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که آمریکا 
در اقدامی خصمانه یک نفتکش را 
که حامل نفت صادراتی ایران بود 
در آب های دریای عمان مصادره 
کــرد و با انتقــال محموله نفت 
آن بــه یک نفتکــش دیگر آن را 
به سوی مقصدی نامعلوم هدایت 
کرد. همزمان دالورمردان نیروی 
دریایی ســپاه با اجرای عملیات 
هلی برن بر روی عرشــه نفتکش 
آن را بــه تصرف خود درآوردند و 
آن را بســوی آب های سرزمینی 
ایران هدایت کردند.ظاهر ماجرا 
یک دزدی دریایی است که ناکام 
مانــده، ولی اصل ماجرا به اتفاقی 
بر می گردد که در حوزه افزایش 
اخیر صادرات نفت ایران علیرغم 
فشــارهای تحریمی آمریکا رخ 
داده است. بایدن، رئیس جمهور 
فعلــی آمریــکا  در ادامه اعمال 
تحریــم های ظالمانه علیه مردم 
ایــران، در تالش برای جلوگیری 
از رشــد صادرات نفــت ایران با 
روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
برآمــد .خبرها حکایــت از آغاز 
مــوج جدید افزایــش صادرات 
نفــت ایــران دارد. اینکه آمریکا 
به جای فشــار به مشتریان نفتی 
ایران بــرای عدم انجام معامله با 
کشورمان و به جای فشار به ایران 
برای کاهش قدرت فروش نفت، 
دســت به دزدی دریایی محموله 
هــای نفتــی ایران زده، نشــان 
می دهد این ابرقدرت پوشالی، از 
افزایش رشد صادرات نفت ایران و 
شکست سیاست های مذبوحانه 
خود بــرای توقف ایران عصبانی 

شده است .

کشف ۱۵ مزرعه غیرمجاز 
ارز دیجیتال 

در راستای مبارزه با سوءاستفاده 
متخلفان از شبکه توزیع برق و با 
تالش کارشناسان دفتر حراست 
و امور محرمانه و بازرسان مناطق 
برق مولوی، ســینا، فردوســی، 
ســعادت آباد،  تهران پــارس، 
ســهروردی، رودکــی، نارمک، 
دانشــگاه، آزادی و پاسداران، از 
مناطق ۲۲ گانه شــرکت توزیع 
نیــروی برق تهــران بزرگ، ۱۵ 
مزرعــه اســتخراج ارز دیجیتال 
کــه به صورت غیرقانونی در حال 
اســتفاده از شــبکه بــرق بودند 
شناسایی و با همراهی دادستانی 
و نیروی انتظامی، دســتگاه های 
غیرمجاز مورداســتفاده در این 

مزارع، جمع آوری شد.

 بایدن تقصیر 
افزایش قیمت نفت را 
گردن اوپک انداخت

 جــو بایدن که در نشســت 
اقلیمی ســازمان ملل متحد 
اســکاتلند  گالســکوی  در 
صحبت مــی کرد، همچنین 
پاندمــی کووید ۱۹ که باعث 
محدودیــت زنجیــره تامین 
شــده اســت را عامــل تورم 
باالتر دانست. رییس جمهور 
آمریکا پس از نشســت سران 
گروه جی ۲۰ گفته بود تصور 
می کنم که این ایده که روسیه 
و عربســتان ســعودی نفت 
بیشــتری تولید نمی کنند تا 
به عنــوان مثال افراد بتوانند 
بــرای رفت و آمد به محل کار 
بنزین داشــته باشند، درست 

نیست. 
وی دربــاره ایــن کــه اگــر 
دولتهای اوپک اقدامی نکنند 
چه اقدامی انجام خواهد داد، 
گفت: آنچه که ما در نظر داریم 
انجام دهیم تمایلی ندارم که 
پیــش از این که ناچار شــوم 
اقدام کنم، درباره آن صحبت 
کنــم. جنیفر گرانهولم، وزیر 
انرژی آمریکا هم مستقیما از 
اوپــک به دلیل قیمتهای باال 
در پمــپ بنزینهــای آمریکا 
است.محاسبات  انتقاد کرده 
بلومبــرگ نشــان داد اوپک 
پالس با وجود درخواستهای 
متعدد برای عرضه بیشتر در 
پی رشد چشمگیر قیمتها، در 
اکتبر تنها ۱۴۰ هزار بشکه در 
روز بــه تولیدش اضافه کرد. 
دلیل این افزایش کمتر، ادامه 
تولیدکنندگان  مشکالت در 
آفریقایی نیجریه و آنگوال بوده 
اســت. در ایــن بین، چندین 
عضــو اوپک در روزهای اخیر 
اعالم کرده اند نیازی به تولید 
بیشــتر نمی بینند و به برنامه 
افزایش تدریجی تولید پایبند 

می مانند.
رویترز هم گزارش کرد تولید 
نفــت اوپک در اکتبر کمتر از 
میــزان برنامه ریزی شــده 
افزایش پیــدا کرد و اختالل 
ناخواســته در رونــد تولید 
بعضــی از تولیدکننــدگان 
کوچکتــر افزایــش باالتــر 
نظیــر  تولیدکنندگانــی 
عربستان سعودی و عراق را تا 
حدودی بی اثر کرد. اوپک در 
اکتبر ۲۷.۵۰ میلیون بشــکه 
در روز نفت تولید کرد که ۱۹۰ 
هزار بشکه در روز در مقایسه 
با سپتامبر افزایش داشت اما 
پایین تر از ۲۵۴ هزار بشکه در 
روز افزایش تولید مجاز تحت 
توافــق اخیــر بود.این خبر 
ضربه ای به مصرف کنندگان 
بزرگ است که در حال حاضر 
با هزینــه باالی واردات نفت 
دســت و پنجه نرم می کنند. 
درخواســتها از اوپک پالس 
بــرای افزایش تولید به میزان 
بیشــتر از ۴۰۰ هزار بشکه در 

روز شدت گرفته است .

نفت و انرژی 4

اتصال همه 40۶0 پمپ بنزین کشور به سامانه هوشمند سوخت

کشور   عرضه سوخت در 
گشت به روال عادی باز

مدیــر عامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی از اتصــال 
کل ۴ هــزار و ۶۰ جایــگاه عرضه 
ســوخت موجــود در کشــور به 
سامانه هوشمند سوخت و عرضه 
بنزیــن و نفت گاز ســهمیه ای در 
کل جایگاه هــا خبــر داد.کرامت 
ویس کرمی گفت: کل جایگاه های 
عرضه ســوخت در سراسر کشور 
از شــامگاه سه شــنبه به سامانه 
هوشمند ســوخت متصل شدند 
و امکان عرضــه بنزین و نفت گاز 
ســهمیه ای در همه جایگاه های 
کشور فراهم شده است.وی افزود: 
با توجه به قطع ارتباط سیســتم 
ارتباطــی جایگاه هــای عرضــه 
ســوخت با ســامانه دیسپچینگ 
مرکــزی، نیاز بود در این عملیات 
چنــد روزه بــه صورت تک به تک 
بــه همــه جایگاه هــا مراجعه و 
به منظــور اتصال ارتباط نازل ها با 
دفتــر جایگاه و پس از آن ارتباط 
دفتر جایگاه با ســتاد شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی نرم افزار 
در جایگاه ها نصب می شد که این 
کار نیازمنــد مراجعــه گروه های 
مختلــف عملیاتی به صورت تک 
بــه تک به جایگاه های عرضه بود.
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی بــا تأکید بر 
متوقف نشــدن سوخت رسانی در 
کشــور حین اجرای این عملیات 
تصریــح کرد: حــدود ۴۵۰ گروه 
عملیاتــی با کار شــبانه روزی و 
همــکاری گروهــی و بی وقفه در 
شــیفت های مختلف کاری، این 
عملیات را در ۳۷ منطقه شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده های نفتی 
در سراســر کشــور انجام دادند.
ویس کرمــی افــزود: در ســتاد 
شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی نیز گروه فنــی و عملیاتی 
ســامانه هوشمند سوخت و همه 
همکاران به صورت شــبانه روزی 
فعــال بودند و ارتباط با مناطق را 

برقرار می کردند. 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:

کم مصرف و پرمصرف  گاز بهای مشترکان 
چگونه محاسبه می شود؟

همسو با موضوع رایگان شدن قبوض 
مــردم هیئت وزیران مصوبه ای را به 
دســتگاه های اجرایی ابالغ کرد که 
براســاس آن گاز بهای مشــترکان 
خانگــی کم مصــرف و پرمصــرف 
طبــق اقلیــم و الگــوی مصــرف 
کاهش و افزایش می یابد.از ســوی 
دیگر مجلس شــورای اسالمی هم 
اســفندماه پارســال قانونی را برای 
اجرایــی شــدن در ســال ۱۴۰۰ 
تصویــب کــرد کــه براســاس آن 
تعرفــه آب، برق و گاز مشــترکان 
کم مصــرف و خانوار هــای محروم 
را رایــگان کرد.نمایندگان مجلس 
در جریان بررســی بخش درآمدی 
الیحــه بودجه ۱۴۰۰، با بند الحاقی 
۳ از تبصــره ۸ مــاده واحده الیحه 
بودجه موافقت کردند که در این بند 
الحاقی آمده است: »وزارتخانه های 
نفت و نیرو موظف اند در سال ۱۴۰۰ 
تعرفه های آب، برق و گاز مشترکان 
خانوار هــای کشــور را به گونــه ای 
اصــالح کنند که بــا رعایت مناطق 

جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان 
کم مصــرف خانوار های محروم برابر 
صفر، مشــترکان تــا الگوی مصرف 
به صــورت یارانــه ای، مشــترکان 
پرمصــرف باالتــر از الگوی مصرف 
به صــورت غیریارانه ای و براســاس 
الگوی افزایش پلکانی تعیین شــود.

طبق این مصوبه مقدار افزایش تعرفه 
مشــترکان پرمصرف باالتر از الگوی 
مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین 
شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه 
مشــترکان کم مصرف را جبران کند 
و نیاز به تأمین منابع جدید نداشــته 

باشد.
محمد عســگری، سخنگوی شرکت 
ملی گاز ایران گفت: مصوبه تشویقی 
بــرای مشــترکان کم مصرف طبق 
پیش بینی های انجام شده شامل ۳۰ 
درصد صورت حســاب های صادره 
می شــود. جواد اوجی، وزیر نفت هم 
به تازگی اعالم کرده است قیمت گاز 
برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف 

بدون شک افزایش می یابد.

خبر خوش وزیر نفت 

آغاز صادرات فراورده های نفتی تا دو هفته آینده
بــر اســاس آخریــن آمار، 
صادرات فرآورده نفتی نسبت 
به ســال ۱۳۹۱ تقریبا چهار 
برابر افزایــش یافت و از ۵.۹ 
میلیون تن در سال ۱۳۹۱ به 
۲۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۸ 
رســید. در حوزه بنزین علی 
رغــم اینکه تولید بنزین یورو 
۴ و ۵ در ســال ۱۳۹۱ صفــر 
بود، در ســال ۱۳۹۸ به بیش 
از ۷۶ میلیون لیتر رسید و در 
گازوئیل نیز تولید گازوئیل با 
کیفیت یورو از ۶ میلیون لیتر 
در اوایل ســال ۱۳۹۲ به ۴۵ 
میلیون لیتر در ســال ۱۳۹۸ 

افزایش یافت.
در ایــن بین، ایران بزرگترین 
تولیدکننــده و صادرکننده 
بنزین خاورمیانه شــناخته 
شــد و بنزیــن خــود را بــه 
پاکســتان،  افغانســتان، 
جمهــوری  ارمنســتان، 
آذربایجان و اقلیم کردستان 
عراق به طور مســتقیم صادر 
کرد؛ در ســال ۱۳۹۶ تولید 
بنزیــن کشــور ۵۹ میلیون 
لیتر بود و پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس، سه میلیون لیتر 
بنزیــن در روز تولید می کرد، 
در سال ۱۳۹۸ متوسط تولید 
بنزین بــه ۱۰۷ میلیون لیتر 
در روز رســید کــه نیازمند 
۱۲۰ میلیــون لیتر ظرفیت 
عملیاتی است.ایران در سال 

۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون لیتر 
بنزین در روز واردات داشت و 
اگــر اقدامی برای خودکفایی 
صورت نمی گرفت،  در ســال 
۱۳۹۸ واردات به ۴۰ میلیون 
لیتــر در روز می رســید که با 
بهــره  برداری از پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس، ایران در 
سال ۱۳۹۷ از واردات بنزین 
بی نیاز شد و در شهریور سال 
۱۳۹۸ به عنوان صادرکننده 
بنزین به کشورهای همسایه 
مطرح شدیم.هرچند که ایران 
توانست اقدام کارسازی را در 
ایــن حوزه انجــام دهد اما به 
اعتقاد تحلیلگران نمی توان از 
این واقعیت نیز چشم پوشی 
کرد که در حوزه پاالیشــگاه 
ســازی آنطور که باید پیش 
نرفته ایم، آمار بیانگر این است 

که طی هشت سال گذشته در 
مجموع یک افت ۱۱درصدی 
در صنعت پاالیش نفت کشور 
رخ داده، بدیــن ترتیب که از 
ســال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ با 
ســقوط ۲۱۴ هزار بشکه یک 
روند نزولی در میزان پاالیش 
نفــت خام در پاالیشــگاه ها 
کشــور به ثبت رسیده است. 
طی هشت سال گذشته تنها 
پاالیشگاه با خوراک میعانات 
گازی بــا ظرفیت روزانه ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز وارد مدار 
تولید شده است. این درحالی 
است که اگر افزایش راندمان و 
میزان تولید ۹ پاالیشگاه نفتی 
به موازات پاالیشگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیــج فارس 
افزایش می یافت می توانست 
در دوره تحریم روند صادرات 

فرآورده های نفتی رشد بسیار 
بیشتری پیدا کند و ارزآوری 
حاصــل از آن می توانســت 
کمک شایانی به اقتصاد کشور 
کند.  به گفته تحلیلگران، باید 
گفت طی ســال های گذشته 
در شــرایطی که تحریم های 
یــک جانبه غــرب به کاهش 
شــدید صــادرات نفت خام  
کشــور منجر شده بود انتظار 
مــی رفــت کــه بــا تکیه بر 
اقداماتی چون بهینه ســازی 
و نوسازی واحدهای پاالیشی 
میزان بیشتری از ذخایر نفتی 
را پاالیــش کــرد تا در نتیجه 
صادرات نیز رونق بیشــتری 
بگیرد.مجموعه این شــرایط 
موجب شــد تاجواد اوجی - 
وزیر نفت در شهریورماه اعالم 
کند که صادرات فرآورده های 

نفتی از دو ماه گذشته متوقف 
شــده اســت و ما هــم این 
سیاست را ادامه خواهیم داد. 
در بخــش بنزین نیز کاهش 
ذخیره ســازی های  ســطح 
بنزیــن متوقــف شــده.به 
گفتــه وی، متأســفانه بــه 
لحــاظ اینکــه در بخــش 
پاالیشــی و پتروپاالیشگاهی 
ســرمایه گذاری در صنعــت 
نفت شــکل نگرفته و تقریبا 
می تــوان گفت ارقــام تولید 
در حــال نزدیک شــدن به 
مصرف اســت، ایــن نگرانی 
هــم وجود دارد کــه پس از 
رفع شــیوع ویروس همه گیر 
کرونا بی شک سفرها افزایش 
ایــن  بنابرایــن  می یابــد؛ 
موضــوع نیز جزو اولویت ها و 
برنامه های وزارت نفت است.

اکنون با گذشــت پنج ماه از 
توقف صــادرات فراورده های 
نفتــی، وزیــر نفــت وعده از 
ســرگیری صــادرات را تــا 
دو هفتــه آینده داده اســت.

سیاســت و وعده هــای وزیر 
نفت و مدیران جدید صنعت 
پاالیــش نفت کشــور بیانگر 
توسعه پاالیشگاه سازی است، 
آنطور که وزیر نفت وعده داده 
طی ۴ تا ۵ سال آینده ظرفیت 
پاالیشــی کشور ۱.۴ میلیون 
بشــکه در روز افزایش خواهد 

یافت. 
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5بانک و بیمه
اخبار

مجموع صندوق های 
گردشگری  امانات بانک 

افزایش یافت
با افتتاح صندوق امانات شعبه یوسف 
آباد تهران، چهار هزار و ۳۴۰ صندوق 
به مجموع صندوق های امانات بانک 
گردشگری افزوده شد.در حال حاضر 
در کرمان)شعبه مرکزی( ، اصفهان) 
شعبه مرکزی(، شعبه مهستان تهران 
و شــعبه ســه راه عمار تهران دارای 
صندوق امانات است و عالوه بر شعبه 
یوســف آباد تهران که امروز صاحب 
صندوق امانات شــد، قرار اســت ۳ 
شــعبه جدید نیــز در آینده نزدیک 
این خدمت را در اختیار مشــتریان 
بگذارند.قائم مقام بانک گردشگری 
در مراســم آغاز فعالیــت صندوق 
امانات این بانک در شعبه یوسف آباد 
تهران بر ضرورت حفاظت از اســناد 
و دارایی های ارزشــمند مشــتریان 
تاکید کرد.حســین رحمتی گفت: 
صندوق های امانات بانک در شرایط 
امروز بهترین راه برای حفظ اســناد 
ارزشمند و سرمایه های مردم است.

وی افزود: صندوق امانات بانک باید 
بــا امنیت کامل در دســترس عموم 
مردم به ویژه مشتریان باشد تا نسبت 
به حفظ امنیت ســرمایه های خود 

اطمینان حاصل کنند.
رحمتــی تصریح کرد: ارائه خدمات 
نوین بانک گردشگری از جمله افتتاح 
حساب آنالین سبب شده تا این بانک 
طی دو سال اخیر در ردیف سه بانک 
برتر کشــور از دیدگاه مشتریان قرار 
گیرد.بانــک گردشــگری شــعبه 
یوســف آبــاد تهــران در مجموع 
چهــار هــزار و ۳۴۰ صندوق امانات 
کوچــک، متوســط و بزرگ دارد که 
متقاضیان واجد شــرایط می توانند 
از ایــن صندوق ها اســتفاده کنند.
شرایط اســتفاده از صندوق امانات 
بانک گردشــگری بــرای همه افراد 
یکسان و مدت اجاره این صندوق ها 
یک ساله است و تمدید آن منوط به 
موافقــت بانک خواهد بود.همچنین 
زمان استفاده از صندوق امانات بانک 

فقط در ساعات اداری میسر است

گری  روایت ۶ سال بیمه 
کردستان شعبه 

مدیر شــعبه کردســتان از فعالیت 
هــای ۶ ســاله این شــعبه ســخن 
گفت. فریدون ابراهیمی مدیرشعبه 
کردســتان بیان داشــت: بــا انجام 
تبلیغــات در فضــای مجازی موفق 
شــدیم با بیــش از ۶۰ نفر متقاضی 
نمایندگی مصاحبه کرده و بر اساس 
شایســتگی های فردی و عملی، ۱۴ 
نفــر نمایندگی جدید را به مجموعه 
بیمه تعاون اســتان اضافه کنیم و بنا 
داریم تا پایان سال تعداد نمایندگان 
به بیش از ۳۰ نفر افزایش پیدا کند.
مدیر شــعبه کردســتان همچنین 
مطرح کرد کــه با انعقاد تفاهم نامه 
بیمــه ای بــا اتحادیــه تعاونی های 
روستایی اســتان، هم اکنون زمینه 
تقویــت فعالیت در صدور بیمه نامه 
در رشــته های مختلف فراهم شده 
اســت.وی اضافه کرد: برنامه ریزی 
این شــعبه برای افزایش تعداد بیمه 
گذاران و پرداخت ســریع و صحیح 
خســارت به زیاندیدگان اســت که 
 در نهایــت موجــب حفظ و افزایش 

بیمه گذاران خواهد شد.

 تابلو سردر شعب 
 بانک ایران زمین 

کرد تغییر 
به منظــور رضایت هرچه بیشــتر 
مشــتریان؛ همچنیــن توســعه 
بانکــداری دیجیتال، تابلو ســردر 
شــعب بانک ایران زمیــن تغییر 
کــرد. این تصمیــم پس از تعریف 
چشــم انداز جدید بانک و به منظور 
یکپارچگــی و بهینه ســازی تابلو 
ســردر شعب این نهاد مالی گرفته 

شد.
گفتنی اســت؛ بانــک ایران زمین 
پیش ازایــن برای دســت یابی به 
نتیجــه مورد نظر، طی فراخوانی از 
تمامی هنرمندان و صاحب نظران 
ایــن حوزه دعــوت به عمل آورد و 
بــرای بهتریــن طرح نیــز جایزه 
ویــژه ای در نظــر گرفت.ماحصل 
اقدامــات این نهــاد مالی انتخاب 
طرحی نزدیک به اســتانداردهای 
تعریف شده در این حوزه بود و بانک 
توانســت در سال جاری طرح خود 
را اجرایــی و عملیاتی کند.یادآور 
می شود؛ پیش از تغییر سردرهای 
شــعب بانک، مراســم رونمایی از 
تابلــوی جدید بانــک ایران زمین 
با حضور مدیران ارشــد این بانک 
 در یکی از شــعب دیجیتال برگزار 

شده بود.
نکته حائــز اهمیت این که؛ اکنون 
تغییر ســردر اغلب شــعب بانک 
ایران زمیــن انجام گرفته اســت و 
مابقــی نیــز به  مرور زمــان تغییر 
می یابد.خاطرنشــان می کند؛ در 
عصر جدید طراحی و برند ســازی 
یک نمای خارجی با دکوراســیون 
همســان به منظور خدمت رسانی 
بهتــر به جامعه هــدف ضرورتی 
انکارناپذیــر اســت و می تواند در 
رسیدن به اهداف تعیین شده یک 
ســازمان مالی و غیــر آن، مؤثر و 

تعیین کننده باشد.
تغییر سردر شعب بانک ایران زمین 
نیز به موازات تغییر رویکرد این نهاد 
مالی به ســمت دیجیتالی شــدن 
انجام شــده اســت کــه می تواند 
گامی جدی برای بانک در رسیدن 
بــه جایــگاه مطلــوب موردنظر 
باشــد. ضمــن آنکه مشــتریان 
 نیــز از ایــن بهینه ســازی ســود 

خواهند برد.

کسیون  هیات رئیسه فرا
تعاون تعیین شد 

بــه دنبــال برگــزاری انتخابات 
هیات رییســه فراکسیون تعاون، 
ســیدکاظم دلخــوش بــه عنوان 
رییس این فراکســیون تعیین شد. 
در انتخابــات فراکســیون تعاون، 
ســیدکاظم دلخــوش نماینــده 
صومعه ســرا به عنوان رییس، سید 
ناصر موســوی الرگانــی نماینده 
فالورجان به عنوان نایب رئیس اول و 
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه 
بــه عنوان نایب رئیس دوم انتخاب 
شدند.همچنین شهباز حسن پور 
نماینده ســیرجان به عنوان دبیر و 
علیرضا سلیمی نماینده محالت به 
عنوان سخنگوی فراکسیون تعاون 

تعیین شدند.

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای در شکوفایی 
اقتصاد اســتان در سنوات گذشته نقشی تأثیرگذار را در 
منطقه ایفا کرده وحمایت از کارآفرینان ، شــرکت های 
تعاونی تولیدی فعــال در شهرســتان هــا و طرح های 
اشــتغال زا که در رونق تولید و اقتصاد اســتان تاثیر گذار 
هستند را در اولویت پرداخت تسهیالت در سال جاری 

قرار داده است .
در راســتای تداوم سیاســت های حمایتی از بخش تولید و رونق اشــتغال و 
کارآفرینی ، بانک توســعه تعاون با اعطای تسهیالت ۲ میلیارد ریالی از محل 
طرح اشتغال پایدار روستایی به شرکت تعاونی تولیدی چوکه بافان جنوب که 
در زمینــه تولیــد ملحفه یکبار مصرف و گان بیمارســتانی و البســه مدارس و 

تولید ماسک در شهرستان دشتی فعالیت دارد ،حمایت 
کرد. این شرکت تولیدی موجب ایجاد اشتغال مستقیم 
برای ۱۰ نفر در شهرســتان دشــتی شده، ظرفیت تولید 
شــرکت ساالنه ۲۰۰ هزار گان بیمارستانی و ۴۰۰هزار 
ملحفه یکبار مصرف بیمارســتانی بوده که در کارگاهی 
به مساحت۴۰۰ متر مربع در شهرستان دشتی روستای 
محمد آباد محصوالت خود را تولید و در بازار اســتانی 
توزیع می کند.گفتنی است شرکت تعاونی تولیدی چوکه بافان جنوب در سال 
۱۳۹۶ رســما فعالیت خود را آغاز کرده و در همایش تعاونی های برتر اســتان 
در هفته تعاون ســال جاری از جمله تعاونی های برتر اســتان بوشهر شناخته 

شده است .

تداوم حمایت های بانک توسعه تعاون از رونق تولید در استان بوشهر

خبر ویژه

تسهیالت اشتغال روستایی توسعه تعاون از ۲۶ هزار میلیارد ریال گذشت
از ابتدای اجرای طرح »اشــتغال پایدار 
روســتایی وعشــایری«، بانک توسعه 
تعــاون به عنــوان بانک عامل این طرح 
اقدامــات و فعالیــت های قابل توجهی 
در ایــن موضــوع انجــام داده اســت.

عملکرد بانک توســعه تعاون بر اساس 
گزارش ســامانه کارا نشان می دهد که 
تــا پایان مهر ماه ســال جاری به بیش 
از ۲۶ هــزار و ۵۰۰ طــرح در سراســر 
اشتغالزایی پرداخت  کشور تسهیالت 
شــده اســت. که براین اســاس میزان 
تســهیالت پرداختی نیز بــه ۲۶ هزار 
و۲۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است.
ایــن گزارش مــی افزاید،ایــن میزان 
تســهیالت توانسته اســت حدود ۵۲ 
هزار شغل پایدار در استان های کشور 

ایجاد کند.
گفتنی اســت اســتان های کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن و 
فارس به عنوان پنج استان اول کشور در 

پرداخت تسهیالت در این طرح ملی به 
شمار می آیند.۴۷۴۵طرح معرفی شده 
در استان کرمانشاه از تسهیالت اشتغال 
پایدار روســتایی و عشــایری بهره مند 
شده اند، تســهیالت پرداختی توانسته 
اســت ۵ هزار و ۷۸۸ اشــتغال جدید 

دراین اســتان ایجاد نماید.این گزارش 
تصریح می کند، اســتان های سیستان 
و بلوچســتان، گلستان، گیالن و فارس 
هرکــدام به ترتیب بــا ۱۹۵۹، ۱۴۴۹، 
۱۳۵۰ و ۱۱۸۲ طرح در رتبه های دوم تا 
پنجم پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 

روســتایی و عشایری قرار داشته اند. از 
ناحیه تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعــاون ۲۷۱۸ شــغل در سیســتان و 
بلوچســتان، ۲۰۲۴ شــغل در استان 
گلستان، ۲۰۷۱ شغل در استان گیالن 
و ۲۵۳۲ شــغل در استان فارس ایجاد 
شده اســت.میزان تسهیالت پرداختی 
در اســتان کرمانشــاه بیش از ۲هزار و 
۳۰۳ میلیارد ریال،در اســتان سیستان 
و بلوچســتان یک هزارو ۲۵۳ میلیارد 
ریال ، در اســتان گلســتان یک هزار و 
۸۲ میلیارد ریال ،در استان گیالن یک 
هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال و در اســتان 
فــارس یک هــزار و ۲۳۴ میلیارد ریال 
برآورد شده است.بانک توسعه تعاون در 
کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی 
وظیفه پرداخت تســهیالت اشــتغال 
پایدار روســتایی وعشایری را بر عهده 
دارد.این طرح بزرگ ملی از سال ۱۳۹۷ 

به طور رسمی آغاز شده است.

معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت: 

کاهش یافت نسبت خسارت بیمه دانا ۲۰ درصد 
معاون فنی بیمه های اموال و مسوولیت بیمه دانا، از مزایا و 
فواید بازنگری در بخشنامه ها و دستورالعمل های صدور و 
خسارت و کاهش ۲۰ درصدی نسبت خسارت این شرکت 
در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.  منصور حسینی 
با تشــریح عملکرد شــش ماهه این معاونت، به مهم ترین 
اقدامات، برنامه ها و استراتژی های معاونت فنی بیمه های 
اموال و مســوولیت اشــاره کرد.وی گفت: هر شــرکت و 
سازمانی برای رسیدن به موفقیت یقینا باید نقاط ضعف 
و قوت خود را شناسایی کند، از این رو سازمان و شرکتی 
موفق است که نقاط ضعف را برطرف و در عین حال نقاط 
قوت خود را تقویت کند و در نهایت استراتژی مشخصی نیز 
برای رسیدن به اهداف داشته باشد.او افزود: شرکت بیمه، 
چهار ضلع دارد و اگر این اضالع با یکدیگر هماهنگ باشند 
و هم افزایی داشته باشند می توانند موفق باشند. ضلع اول 
که شــبکه فروش اســت که شامل نماینده ها و کارگزاران 
اســت. ضلع دوم، شــعب و ضلع سوم، مدیریت های فنی 
شــامل اموال، اشخاص و مسئولیت است. در نهایت ضلع 
چهارم، مدیریت های پشتیبانی است. در مجموع این چهار 
ضلع باید همکاری های الزم را با یکدیگر داشته باشند تا 
بتوانند به اهداف و استراتژی تعیین شده برسند.حسینی 
ادامه داد: خوشبختانه در بیمه دانا، این انسجام و هماهنگی 
بین چهار ضلع وجود دارد و در ارتباط با یکدیگر، هم افزایی 
)سینرژی( خاصی دارند. از این رو توانستیم پرتفوی قابل 
مالحظه ای را کســب کرده و با تالش های  بخش فنی و 
فروش، به اهدافمان برسیم.معاون فنی بیمه های اموال و 
مسوولیت بیمه دانا گفت: درگزارش عملکرد شش ماهه، 
بیمه آتش سوزی با پرتفویی در حدود ۹۷ میلیارد تومان، 
بیمه حمل و نقل، کشــتی و هواپیما حدود ۶۰ میلیارد 
تومان، بیمه اتومبیل حدود ۲۱۵۰ میلیارد تومان و مدیریت 

مهندســی و انرژی و خاص، حــدود ۲۳۰ میلیارد تومان 
پرتفوی کســب کرده اند کــه در نهایت مجموع پرتفوی 
بیمه  های مسئولیت  حدود ۱۳۲ میلیارد تومان بوده است. 
حسینی عنوان کرد: خوشبختانه مدیریت بیمه های اموال 
و مسئولیت که زیرمجموعه معاونت فنی  بیمه های اموال و 
مسئولیت است حدود ۲۶۷۰ میلیارد تومان پرتفوی جذب 
کرده که حدود ۴۱ درصد رشد داشته است. بدین ترتیب 
حدود ۸۰ درصد بودجه ای که برای ما در شش ماهه اول 
۱۴۰۰ تعیین شــده بود، محقق شــده است. نکته جالب 
اینکه، نسبت خسارت هم کنترل شده است چون یکی از 
وظایف مدیریت ها و شعب، با توجه به آیین نامه مربوط به 
بیمه مرکزی کنترل نسبت خسارت است.  نسبت خسارت 
ما در شــش ماهه اول ســال ۱۴۰۰ در بیمه های اموال و 
مسئولیت، حدود ۴۵ درصد شده است که همین نسبت 
در شــش ماهه اول ســال ۱۳۹۹، ۶۵ درصد بود که چیزی 
در حدود ۲۰ درصد، نسبت خسارت در بیمه نامه  های اموال 
و مسئولیت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، کاهش یافته 
که در نهایت موجب سودآوری شرکت خواهد شد.معاون 
فنی بیمه های اموال و مســئولیت اضافه کرد: در ابتدای 
ســال ۱۴۰۰، این معاونت برنامه های عملیاتی خود را به 

مدیریت های فنی و شعب ابالغ کرد که اهّم برنامه عملیاتی، 
بحث بازنگری در بخشنامه ها و دستورالعمل های صدور و 
خسارت بود. وی اظهار کرد: دومین استراتژی و برنامه ای 
که اعالم کردیم بحث آموزش شبکه فروش به سرپرستان، 
روسای شعب و کارشناسان شعب چه در حوزه خسارت و 
چــه در صــدور بود. با توجه به اینکه بیماری کرونا در حال 
حاضر، مشکالت عدیده ای را برای جامعه و به ویژه فروش 
بیمه نامه ها ایجاد و برگزاری کالس های آموزشی به صورت 
فیزیکی را مختل کرده است  از مدیریت بیمه های اموال و 
مسئولیت، درخواست کردیم که آموزش هایشان به صورت 
مجازی برگزار شود.  حسینی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به عملکرد سه سال گذشته شبکه فروش و شعب 
عنوان کرد: ما به مدیریت های فنی اموال و مسئولیت اعالم 
کردیم که  گزارش عملکرد سه سال گذشته هر شعبه ای را 
بررسی کنند تا بر مبنای نسبت های خسارت بتوانند نرخ 
و شــرایط را تعدیل و اصالح کنند و به شــبکه فروش ابالغ 
کنند. تا در نهایت دســت شــبکه فروش برای فروش بهتر 
بیمه نامه ها باز شود.وی ادامه داد: فروش بیمه نامه ها، به این 
دلیل که جزو کاالهای غیرقابل لمس محسوب می شود، کار 
دشواری است. در نتیجه کار شبکه فروش و شعب هم به 
مراتب سخت تر می شود چون اگر بخواهیم کاال یا لوازمی 
را خریداری کنیم یقینا کیفیت آن را مورد بررســی قرار 
می دهیم در نتیجه خریدار و مشتری، این قدرت انتخاب 
را دارد که کدام کاال از لحاظ قیمت و کیفیت بهتر اســت 
و یا کدام کاال بهتر نیست، همه موارد را مورد بررسی قرار 
می دهد و نسبت به خرید آن اقدام می کند اما در ارتباط با 
بیمه نامه، تا زمانی که خسارت دریافت نشود و یا خدماتی 
از بیمه گر دریافت نشــود نمی توان مقایســه کرد که آیا به 
عنوان مثال، بیمه دانا، خدمات خوبی ارائه می دهد یا خیر.

اخبار
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کوتاه از استان ها

کوتاه از استان ها

طی حکمی؛

مدیر روابط عمومی 
اداره کل میراث  

فرهنگی استان خراسان 
رضوی منصوب شد

مشــهد / گروه استان ها: طی 
حکمــی از ســوی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی 
مســعود رحمانی بــه عنوان 
مدیــر روابط عمومی این اداره 
کل، منصوب شد.سرپرســت 
معاونــت توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی ایــن اداره کل در 
جلســه تکریم و معارفه مدیر 
روابط عمومی ایــن اداره کل 
اظهــار کــرد: روابط عمومی 
مهم ترین نقش را در عملکرد 
اداره کل داشــته و دارد.حسن 
زمانی بیدختی ادامه داد: پیش 
از ادغام ســازمان ایرانگردی و 
جهانگردی با ســازمان میراث 
فرهنگــی، معاونت فرهنگی و 
ارتباطات در ســازمان میراث 
فرهنگــی وجود داشــت که 
وظایــف این معاونت به عنوان 
امور فرهنگی به روابط عمومی 
محول شــد.وی با بیان این که 
عملکــرد روابــط عمومــی و 
تولیــدات فرهنگی طی چند 
سال اخیر مثمرثمر بوده است، 
تصریــح کرد: همان نگاه ویژه 
به اطالع رســانی و این مسیر 
رو بــه جلو ادامه خواهد یافت.
هم چنیــن مســعود رحمانی 
مدیرجدیــد روابــط عمومی 
میراث فرهنگــی،  کل  اداره 
گردشــگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی در این جلسه 
بــا بیان این که اطالع رســانی 
یکــی از رســالت های اداره 
میراث فرهنگــی،  کل 
گردشــگری و صنایع دستی 
اســت، گفت: اطالع رســانی 
عملکــرد  و  برنامه هــا  از 
 ، هنگــی ث فر ا ت میر ر ا ز و
گردشــگری و صنایع دستی از 
اهمیت زیادی برخوردار است 
و تــا زمانی که اطالع رســانی 
مناســبی نداشــته باشــیم 
پیــدا  رونــق  گردشــگری 
نخواهــد کــرد.وی ادامه داد: 
میراث فرهنگی یک پژوهشگاه 
است که هر روز مطالبی جدید 
و نــو برای عرضه دارد که این 
مطالب تکراری نیز نیســت، از 
طرفــی ایــن اداره کل یکی از 
ارگان های پرمناســبت است 
کــه همه این موارد بر اهمیت 
روابــط عمومــی و اطــالع 
رســانی می افزاید.رحمانــی 
تاکیــد کــرد: بــدون کمک 
روابط عمومــی فعالیت هیچ 
کــدام از حوزه های تخصصی 
به منصه ظهور نخواهد رسید. 
در پایان این جلسه از خدمات 
امیــر ضیائیان رمضــان زاده 
مدیــر ســابق  روابط عمومی 
و امــور فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی 

قدردانی شد.

 با حضور جمعی از مسئوالن 
استان کردستان؛

غ بیجار  کشتارگاه صنعتی مر
 مورد بهره برداری 

گرفت قرار 
کردستان / گروه استان ها: با حضور 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجه 
اســتان کردســتان، رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان کردستان، 
مدیــرکل دامپزشــکی و جمعی از 
مدیــران شهرســتانی، کشــتارگاه 
صنعتی مرغ آمین بیجار بازگشایی و 
به بهره برداری رسید.رییس سازمان 
برنامه و بودجه اســتان کردستان در 
آیین بازگشــایی کشتارگاه صنعتی 
مــرغ آمین بیجار گفــت: راه اندازی 
ایــن کشــتارگاه صنعتــی کــه به 
دالیلی متوقف شــده بــود، با همت 
ســرمایه گذاران بومــی و همکاری 
ســازمان جهاد کشاورزی و سازمان 
دامپزشکی استان، با سرمایه گذاری 
بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال بازگشایی 
و بــه بهــره بــرداری رســید.بهرام 
نصراللهی زاده گفت: اگر از دورترین 
نقطه استان، اراده ای بر انجام کاری 
برخیزد، همه مسوولین آن را حمایت 
می کنند و همانند این کشتارگاه می 
تواند از نو آغاز به کار نماید و به سمت 
پیشرفت گام بردارد.رییس سازمان 
برنامه و بودجه اســتان کردســتان 
اظهار داشت: در شهرستان بیجار، ۲ 
پروژه بزرگ کشاورزی در دستور کار 
قرار دارد، مهمترین آن از محل ســد 
سیاه زاغ که ۸۵ درصد پیشرفت دارد، 
اراضــی دیمی به آبی تبدیل خواهند 
شــد و از محل ســد تلوار، هم مجوز 
تبدیل یک هزار هکتار اراضی دیم به 
آبی صادر شــده است.رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی استان کردستان، 
نیزدرایــن آییــن گفت: کشــارگاه 
صنعتــی مرغ آمین بیجار با ظرفیت 
تولیــدی ۲ هــزار قطعه مرغ و ۵۰۰ 
قطعه بوقلمون در ســاعت و معادل 
هشت هزار و ۴۰۰ تن در سال در سال 
۱۳۹۱ شــروع به فعالیت کرد که در 
حــدود ۱۸ ماه از آغاز به کار، به علت 
بدهی به مرغداران، شــکایت متعدد 
طلــب کاران، بدهی به تعاونی های 
مربوطه، عدم پرداخت اقساط بانکی 
و مصادره توســط بانک عامل تعطیل 
شــد و با ورود سرمایه گذاران جدید 
بار دیگر به چرخه فعالیت بازگشــت.

محمد فرید ســپری با اشاره به اینکه 
دراستان کردستان ۶ واحد کشتارگاه 
مرغ فعالیت دارند گفت: در اســتان 
کردســتان ۷۶۷ واحــد مرغداری با 
ظرفیت ۶۰ میلیون قطعه در ســال 
فعالیــت دارند کــه امروز تولید مرغ 
در کردســتان بــه ۱۰۰ هــزار تن 
مرغ رســیده اســت.وی با تاکید بر 
اینکــه بیش از یــک میلیون و ۲۵۰ 
هــزار تن ظرفیت صنایع، تکمیلی و 
کشتارگاهی در اســتان وجود دارد 
گفت: کردســتان در زنجیره صنعت 
مرغ داری تکمیل شــده اســت، در 
بخش کشــتارگاهی خالهایی وجود 
داشــت که با راه اندازی کشــتارگاه 
صنعتــی مرغ آمین و اشــتغالزایی 
۴۵ نفر این کاســتی تا حدود زیادی 
جبران شده است .سپری یادآور شد: 
جهادکشاورزی استان به هر کسی که  
توان سرمایه گذاری و درخواست راه 
اندازی تولید مرغ گوشــتی و یا تخم 
گذار دارد، در کوتاه ترین زمان ممکن 
مجوز، تسهیالت و اراضی دولتی اهدا 

خواهد شد.

استانها 6

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلستان:

کلید خورد کنتورهای برق  استارت دوباره مانور تست و بازرسی 
گلســتان / گروه اســتان ها: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان گفت: در راستای شناسایی 
انشــعابات غیرمجاز ، با برگــزاری مانورهای جهادی 
کنتورهای خراب، راکد و مشــکوک به دســتکاری در 
مدیریت های توزیع برق اســتان، ۵۹ مورد تســت و 
بازرســی قــرار گرفته اســت که در حــال حاضر در 
مدیریــت کردکوی صورت پذیرفــت و مقرر گردید 
 ایــن مانــور در تمــام مدیریت های ۱۵گانه اســتان 

صورت گیرد.
مهندس علی اکبر نصیری اظهار داشت:  شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان نخستین مرحله از حرکت جهادی 
تســت و بازرســی کنتورها در مدیریت های توزیع در 
ابتدای ســال اتفاق افتاد و توســط مامورین تســت و 

بازرســی مدیریت ها و پیمانکاران تســت و بازرســی 
شــرق و غرب اســتان، انشعاب های نیازمند تعویض، 
دستکاری، نقص فنی تشخیص داده شد و کنتور های 
قدیمی با کنتورهای ۳تعرفه جایگزین شد.مدیرعامل 

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلستان در ادامه با 
اشاره به کنار گذاشتن کنتورهای قدیمی و جایگزینی 
آن با کنتورهای سه تعرفه ای جدید تصریح کرد: تمامی 
کنتورهایی که در مانورهای تست و بازرسی به هر نحو 
مشکوک تشخیص داده می شوند کنار گذاشته شده 
و به جای آن کنتورهای سه تعرفه ای دیجیتال نصب 
می شــود.وی یادآوری کرد: صحت کارکرد کنتور و 
تحقق اهداف پیک سایی از مهم ترین مزایای اجرای 
این اســت.مهندس نصیری هدف از تســت و بازرسی 
لوازم اندازه گیری،  مشــترکین را حصول اطمینان از 
کارکرد صحیح لوازم اندازه گیری، ســنجش پذیری و 
تحویل انرژی الکتریکی مورد نیاز مشــترکان مطابق 

استانداردهای شرکت توانیر اعالم کرد.

اردبیل / گروه اســتان ها: شــهردار اردبیل گفت: شهرداری 
اردبیل آمادگی واگذاری زمین به ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی را با هدف توســعه اماکن ورزشــی دارد.محمود 
صفری در نشست اعضای شورای شهر با مدیر کل ورزش 
وجوانان استان اردبیل اظهار کرد: جوایز قهرمانان ورزشی 
باید از یک الگوی تعریف شــده و مصوب در کشــور تبعیت 
کرده و سامان پیدا کند.وی بیان کرد: قهرمانان ورزشی که 

در میادین جهانی و بین المللی با کسب مدال اسباب غرور و عزت ایرانیان هستند 
باید مورد حمایت قرار گیرند و جوایز ارزشمندی برای این قهرمانان پرداخت شود.
شــهردار اردبیل خاطرنشــان کرد: اهدای جوایز به قهرمانان ورزشی از یک الگوی 
مشــخص و ثابت تبعیت نمی کند و گاه با اهدای زمین و یا مســکن و ســایر جوایز 
نقدی سعی می شود از  این ورزشکاران تجلیل شود در حالی که باید وزارت ورزش 
و جوانان با مصوبه هیئت دولت به روند کار در این بخش ســامان داده و شــرایط 
مطلوبی را مهیا کند.شهردار اردبیل گفت: ما در شهر اردبیل به اندازه ساخت و ساز 
انجام شده زمین در اختیار داریم و به راحتی می توانیم برای هر قهرمان المپیک، 
بین المللی و جهانی قطعه زمینی را واگذار کنیم و در این فرآیند هیچ محدودیتی 
وجود ندارد.صفری بیان کرد: در شــهر اردبیل ۶ هزار هکتار زمین در اختیار راه 

و شهرســازی اســت که این میزان معادل کل اراضی شهر 
اردبیل اســت و به راحتی می توان بخشــی از این اراضی را 
قطعه بندی کرده و به مدال آوران و افتخارآفرینان استان 
اردبیل داد.وی ادامه داد: ساخت استادیوم و سالن ورزشی 
از حیطه منابع مالی شهرداری خارج است اما آمادگی داریم 
تا با واگذاری زمین و به شکل مشارکتی با سرمایه گذاران در 
مناطق مختلف شهر سالن ها و فضاهای ورزشی را به عنوان 
نمونه زمین اســکیت و یا اســکواش ســاخته و در اختیار جامعه ورزشی قرار دهیم.

شهردار اردبیل به پائین آمدن آمار ساخت و سازها به دلیل افزایش قیمت مصالح 
اشــاره کرد و افزود: پائین بودن آمار ســاخت و ساز بر منابع درآمدی شهرداری نیز 
تاثیر گذاشته در حالی که ما می توانیم از توان بخش خصوصی در توسعه فضاهای 
ورزشــی اســتفاده کرده و به نشاط و شادابی مردم کمک کنیم.صفری خاطرنشان 
کرد: با انتشــار آگهی به راحتی می توان در جذب ســرمایه گذاران در این حوزه 
موفق عمل کرد ولی بنده با ترک تشریفات مخالفم چرا که در اکثر موارد این اقدام 
با فساد و برخی زدوبندها همراه است.وی در مورد احداث زمین ورزشی در سلمان 
آباد، میراشرف، آرازعلی و سایر مناطق سیزده گانه بیان کرد: با تامین زمین احداث 

فضاهای ورزشی در این مناطق با همکاری بخش خصوصی میسر خواهد بود.

شهردار اردبیل اعالم کرد؛ 

کن ورزشی گذاری زمین با هدف توسعه اما آمادگی شهرداری برای وا

خبر ویژه

کرد: معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار 

بهره گیری سازمان اوقاف از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با بیماری کرونا
مشهد / محمدرضا رحمتی 

معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان 
اوقاف و امور خیریه گفت :بر اساس اولین 
ابالغیه سازمان اوقاف در اسفند ۹۸ تمام 
رویکردهای این سازمان به سمت مبارزه 
با ویروس کرونا بود و از همان ابتدا سازمان 
اوقــاف پای کار بود و تمام امامزاده هایی 
که ظرفیت داشت به پایگاههای سالمت، 
کارگاه تولید ماســک، پایگاه توزیع ارزاق 
تبدیل شدند.حجت االسالم و المسلمین 
غالمرضا عادل در مراسم هشتمین دوره 
طرح زائران رضوی که در مجتمع آموزشی 
امامت مشــهد برگزار شد؛ ضمن تشکر از 
حضور ارزشمند مدیران و کادر درمان به 
عنــوان میهمانان امام رضا )ع( گفت: ما 
دوره های متعدی را به عنوان زائران حرم 
برگزار کردیم و من معتقدم ما طفیل شما 
هستیم، شماها طلبیده شدید و به طفیل 
شما توفیق خدمت گذاری نصیب ما شده 
است.وی افزود: همه حق داران و آنهایی 
کــه ملتمس دعا بودنــد و آرزوی زیارت 
حــرم امام رضا )ع( را داشــتند و توفیق 
حضور نداشتند سفر شما به نیابت از آنها 
و شــهدای مدافع حرم و مدافع ســالمت 
باشد که حال و هوای خاصی را در جامعه 
رشادت های این افراد حاکم کرده است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 

و امور خیریه با اشاره به راویتی از پیامبر 
)ص( بیان کرد: پیامبر اکرم ۲۰۰ ســال 
قبــل از امام رضا )ع( زندگی می کردند، 
ایشــان در روایتی فرمودند: پاره ای از تن 
من در زمین خراســان به خاک ســپرده 
می شــودکه هیچ دردمندی او را زیارت 
نمی کنــد، مگر این که خداوند ناراحتی و 
غم او را برطرف می کند و هر گناه کاری که 
او را زیارت کند، خداوند متعال گناهانش 
را می بخشد.حجت االسالم و المسلمین 
عــادل بیــان کرد: شــما کادر درمان در 
خدمت رســانی به مردم گل کاشــتید، 
آیــت اهلل فاضــل لنکرانی نیــر در زمینه 
خدمت رســانی به مــردم می فرماید: به 
عنوان فردی که عمرم را در مسائل دینی 
و روایات گذراندم، می گویم واجبات خود 

را انجــام دهید و به جای مســتحبات به 
مردم خدمت کنید و اگر قیامت ســوال 
کردند چرا مســتحبات را انجام ندادید؟ 
بگویید فاضــل لنکرانی گفت. همچنین 
عالمه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان 
می فرماید: حاضرم ثواب نماز شــبهایی 
که ۷۰ ســال خوانده ام را با یک شــب 
پرستاری از یک بیمار عوض کنم. لذا این 
سخنان نشان می دهد که توفیق بزرگی 
خدا به شما داده است، وی افزود: به برکت 
واقفین کــه موقوفاتی برای زیارت وقف 
کرده اند، برنامه ســازمان اوقاف این بوده 
که هر ســال افرادی که تاکنون به زیارت 
امــام رضا )ع( نیامده اند تحت عنوان زائر 
اولی به مشــهد بیاورد که تا قبل از کرونا 
ادامه داشــت. اما امسال تصمیم گرفتیم 

بعد از دو سال وقفه، اعضای کادر درمان 
را به دلیل اینکه به مردم خدمت می کنند 
و از حــال و هــوای خاص تری برخوردار 
هســتند را به مشــهد اعزام کنیم.معاون 
فرهنگــی و اجتماعی ســازمان اوقاف و 
امــور خیریه گفت: خوشــحالیم که در 
کنار ســایر خدمات سازمان اوقاف که از 
محــل وقف و نذورات مردم برای خدمت 
به جامعه داشت این توفیق را پیدا کرد که 
در عرصه مبارزه با کرونا، پشــت سر کادر 
درمان باشــد.وی با بیان اینکه بر اساس 
اولین ابالغیه سازمان اوقاف در اسفند ۹۸ 
تمام رویکردهای این ســازمان به سمت 
مبارزه با ویروس کرونا بود و از همان ابتدا 
ســازمان اوقاف پای کار بود؛ افزود: همه 
تــالش های خادمان امامزادها، گروهها و 
طلبه های جهادی، خیرین، مجمع های 
مختلف خیرین در همین مسیر بوده است 
و تمام امامزاده هایی که ظرفیت داشت به 
پایگاههای سالمت، کارگاه تولید ماسک، 
پایگاه توزیع ارزاق تبدیل شــدند.حجت 
االســالم و المســلمین عادل گفت: همه 
اینها توســط مردم و واقعین انجام شــد و 
امــروز برگ زرینی در کارنامه جمهوری 
اســالمی خلق شده است و شرایط خیلی 
بهتر شده و ان شاهلل که این شرایط مستمر 

پایدار بماند.
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اخبار ویژه

 مدیرکل اداره دارو 
سازمان غذا و دارو خبر داد؛

کسن آنفلوانزای  توزیع وا
ایرانی در داروخانه ها

مدیــر کل اداره دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو از توزیع 
نخستین واکسن ایرانی آنفلوانزا 
در داروخانه هــا خبر داد و گفت: 
اولین واکســن آنفلوانزای تولید 
داخل وارد بازار شد.ســید حیدر 
محمدی اظهار کرد: این واکسن 
دومیــن واکســن آنفلوانــزای 
نوترکیب دنیاســت و اثربخشی 
بهتری نســبت بــه پلتفرم های 

دیگر دارد.
محمــدی افــزود: امیدواریم با 
اســتقبال مــردم این فــرآورده 
جایگزیــن نمونه خارجی شــود 
و از ســال آینــده دیگــر نیاز به 
واردات نداشته باشیم.وی گفت: 
در حال حاضر ۲۰۰ هزار واکسن 
آنفلوانزا تولید و توزیع شده است 
و میزان تولید افزایش پیدا خواهد 
کرد و قیمت این واکســن حدود 
۲۰۰ هزار تومان است.همچنین 
مســاعد، رئیس اداره مطالعات 
بالینی ســازمان غذا و دارو درباره 
واکسن آنفلوآنزای ایرانی، گفت: 
بیش از ۲ ســال است که واکسن 
آنفلوآنــزای ایرانی تولید شــده 
اســت و سال گذشته مجوز صادر 
نشــد تا مطالعات تکمیل شود و 
مطالعــه را در جمعیت هزار نفره 
انجــام دادنــد و در نهایــت این 
واکسن مجوز مصرف گرفت و باید 
توجه داشــت که واکسن ایرانی 
در مطالعــه کارآزمایی بالینی با 
نمونه خارجی مقایسه شد و پس 
از قطعیت ایمنی و اثربخشــی در 
مقایسه با نمونه خارجی تاییدیه 
برای خارج کشور را صادر کردیم.
گفتنی است؛ واکسن آنفلوانزای 
ایرانی به قیمت  ۲۱۳ هزار تومان 

در داروخانه ها عرضه می شود.

 نماینده مردم مشکین شهر 
در مجلس:

کنکور سراسری  کار  ساز و 
کارآمد   بسیار نا

و فاسد است
نماینــده مردم مشکین شــهر 
در مجلــس در رابطــه با کنکور 
اظهار داشــت: ساز و کار کنکور 
سراسری بسیار ناکارآمد و فاسد 
اســت.وی افزود: این ناکارآمدی 
مشــکلی هست که در سال های 
اخیر به واســطه رشد روز افزون 
وســایل ارتباطی و بروز و ظهور 
بیشــتر آن، مســأله فــروش و 
داللی ســؤاالت آزمون سراسری 
را بــه دنبال داشــته اســت که 
عالوه بــر تضییع حقوق عمومی 
شرکت کنندگان، موجب تضییع 
حقــوق عامه مردم و فرزندانمان 
شده اســت.محمود عباس زاده 
مشکینی افزود: این مسأله باعث 
شده تا متخلفین بی بهره از دانش 
و سواد کافی در آینده نه چندان 
دور بر کرســی های دانشــگاهی 
نشســته و این افراد بی صالحیت 
در آینــده بــه مناصب تخصصی 
در رشــته های مختلف بنشینند. 
در اســرع وقت نسبت به اصالح 
سازوکار کنکور که آینده فرزندان 

ماست اقدام شود.

عضو شــورای شهر تهران:

 خیلی از خطوط
اتوبوسی برای 

جابجایی مسافر ندارند
رئیــس کمیســیون عمران و 
حمل و نقل شــهرداری تهران 
درباره وضعیــت ترافیک این 
روزهای تهــران و تاثیر تغییر 
ســاعت طــرح ترافیک بر آن، 
گفــت: اگر مردم در رســیدن 
به مقصدشــان با مشــکالتی 
مواجه شــوند، طبیعی است 
کــه باز هم به ســمت حمل و 
نقل شــخصی روی می آورند 
و بهبــود وضعیت حمل و نقل 

عمومی الزامی است.
ســید جعفر تشکری هاشمی 
افزود: در حال حاضر وضعیت 
اتوبوسرانی اصال خوب نیست 
و ناوگان به اندازه کافی نداریم 
و خیلی از خطوط ما اتوبوسی 
بــرای جــا به جایی مســافر 
ندارنــد ضمن اینکــه تغییر 
 ســاعات طــرح ترافیک هم 

ضروری است.
وی با بیان اینکه در حوزه حمل 
و نقــل عمومی نیاز به اقدامات 
ضربتی داریــم، گفت: تامین 
اتوبــوس کافی کاهش ســر 
فاصله ها چه در اتوبوســرانی و 
چــه در مترو از جمله اقداماتی 
اســت که باید صورت بگیرد و 
اینهــا نیاز به اقدامات ضربتی 

در سال جاری دارد. 

۲۵ درصد جمعیت 
کسن  کشور در مقابل وا

کنند مقاومت می 
معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران با عنوان این 
مطلب که سالمت دو بال دارد و 
برای حفظ آن به همکاری های 
بین بخشی و مشارکت مردمی 
نیاز داریم، اظهار داشت: حدود 
دو سال است که دچار بحران و 

بالی جدیدی هستیم. 
در این اتفاقات بد و ناگوار بیش 
از ۱۳۰ هزار نفر از هموطنان ما 
در اثر بیماری کرونا فوت شدند 

و آسیب های جدی داشتیم.
علیرضــا اولیایــی منش در 
ادامه با اشــاره به اینکه حدود 
۸۰ درصــد از مــردم کشــور 
دوز اول و حــدود ۵۰ درصــد 
هم دوز دوم واکســن کرونا را 
تزریق کرده اند، گفت: سختی 
کار مــا ۲۵ درصــد از مردمی 
است که واکسن تزریق نکردند 

و مقاومت می کنند. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در پایان تاکید 
کــرد: در همــه جوامع ۲۰ تا 
۲۵ درصــد از مــردم با افکار و 
تبلیغات سو علیه این جریان، 
واکســن تزریــق نمی کنند و 
ســالمت بقیه مردم جامعه را 

هم به خطر می اندازند.

7جامعه

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت در 
اطالعیه شــماره ۵ خود در خصوص شــیوه نامه جدید 
معاونــت بهداشــت اعــالم کرد: افرادی که برای ســفر 
بــه خــارج از کشــور به تزریق یک یا دو نوبت واکســن 
آسترازنیکا نیاز دارند از روزهای آینده می توانند با مراجعه 
به دانشــگاه های علوم پزشکی کشور درخواست خود را 
ثبــت کنند.در متن این اطالعیه آمده اســت: »افرادی 

که برای ســفر به خارج از کشــور به تزریق یک یا دو نوبت واکســن آسترازنیکا 
نیاز دارند از روزهای آینده می توانند با مراجعه به دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور درخواســت خود را ثبت کنند.در هر دانشــگاه علوم پزشکی کمیته سه 

نفره ای با مسئولیت بررسی درخواست ها وجود دارد که 
به افراد واجد شرایط دریافت این واکسن، ضمن اطالع از 
عوارض تزریق  واکسن یادآوری، یک یا دو نوبت واکسن 
آسترازنیکا افزون بر واکسن هایی که قبال دریافت کردند، 
تزریق می شــود.البته تزریق واکسن های یادآوری بعد از 
اخــذ رضایــت از این افراد در خصوص عوارض احتمالی 
آن، صورت می گیرد.گفتنی اســت با توجه به اینکه بین 
دو نوبت واکسن یادآوری الزم است حداقل یک ماه فاصله وجود داشته باشد، 
لذا افرادی که در آینده مســافرت خارجی دارند درخواســت خود را در اولین 

زمان ممکن به دانشگاه علوم پزشکی اعالم کنند«.

افرادی که قصد انجام سفر خارجی دارند بخوانند؛

کسن آسترازنیکا  اطالعیه وزارت بهداشت درباره وا

خبر ویژه

کاهش یافته است  قدرت خرید مردم 

آمار نگران کننده سوءتغذیه در کشور 
امــروزه در همه جوامع به خصوص 
جوامع صنعتی نقش نیروی انسانی 
بســیار مهم و حائز اهمیت اســت و 
آن را »عامــل توســعه« می نامند، 
مســئله ای کــه در ایــران هیــچ 
اهمیتــی به آن داده نمی شــود، از 
این رو اســت که در جامعه، امروز با 
افرادی با افســردگی های باال و نبود 
تغذیه مناســب برخورداریم. برای 
اینکــه فردی بتواند مســیر تکامل 
را به درســتی طی کند و در نهایت 
عنصری موثر در زندگی شــخصی و 
اجتماعی باشد، نیاز به سالمت جسم 
و روح دارد. مهــم ترین مولفه برای 
تحقق این مهم، برخورداری نســبی 
فرد به لحاظ تامین معیشــت است 
که متاسفانه تورم و گرانی سال های 
اخیــر، این امکان را از بســیاری از 
افــراد ایرانی گرفته و باعث شــده 
اکنون اعالم شــود که میزان مصرف 
پروتئین و لبنیات در کشــورمان از 
نصف اســتاندار جهانی هم پایین تر 

آمده است.

کاهش خرید مردم از 
سوپرمارکت ها

در همیــن زمینــه چنــدی پیش 
قاســمعلی حســنی، دبیر اتحادیه 
بنکــداران مواد غذایــی بیان کرد: 
»کرونا و برگزار نشــدن مراسم های 
عزا و عروسی، گرانی و کاهش قدرت 
خرید مردم باعث شــده که تقاضای 
خریــد مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد 
نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
کاهش یابد«.در عین حال، ســعید 
درخشــانی، پیش رییــس اتحادیه 

ســوپر مارکــت و مــواد پروتئینی 
تهــران نیز از کاهــش خرید مردم 
از مغازه هــا خبــر داد و اعالم کرد: 
»افزایش قیمت کاال های مصرفی و 
کاهش قــدرت خرید مردم موجب 
شــده تا میزان فــروش در صنف ما 
به حداقل برســد. با توجه به شرایط 
اجاره، فروش کم و شرایط اقتصادی 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سوپرمارکت ها 
تغییر شــغل داده یا مغازه های خود 
را بســته اند«.پیشــتر نیز جسته و 
گریختــه خبرهایی از خرید نســیه 
مــردم حتــی در اقــالم جزئی و با 
قیمت پایین خبرهایی منتشر شد، 
اخباری کــه حکایت از وضعیت بد 
معیشــتی اغلب مردم ایران دارد.در 
عین حال جدیدترین آمار ارائه شده 
از سوی بانک مرکزی نشان می دهد 
خــط فقر در کشــور به ۱۱ میلیون 
تومان رســیده است و بر این اساس 
می تــوان نتیجه گیــری که بخش 
عمــده ای مردم زیر خط فقر زندگی 
می کنند و کمترین دسترســی را به 
مــواد غذایــی و پروتئین ها دارند و 
دولــت باید فکری عاجل برای مردم 

به خصوص نیروی انســانی شــاغل 
که همان عوامل توســعه یک کشور 

هستند، کند.

سالمتی جسم افراد، از 
مولفه های رشــد و اعتالی جامعه 

است
در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی، 
عضو کمیســیون کشاورزی مجلس 
شــورای اسالمی اظهار کرد: طبیعتاً 
یکــی از مولفه های رشــد و اعتالی 
جامعه، ســالمتی جسم افراد است. 
از ایــن رو نظر کارشناســان در این 
بــاره باید بــه طور جــدی مدنظر 

تصمیم گیران نظام باشد. 
وی افزود: مــا می خواهیم ایرانی با 
شــکوه داشته باشــیم و نسل بعد، 
نســلی توانمند باشــد، از این رو اگر 
مردم در معیشــت خودشان مشکل 
داشــته باشــند و نتوانند وعده های 
غذایــی خــود را با اصــول تامین 
کنند، ســوءتغذیه خواهند گرفت و 
با این اتفاق نامبارک چطور می توان 
نسلی خوش فکر و کارکن را تحویل 
جامعه داد؟. نماینده خمینی شــهر 

تصریح کرد: اینکه افراد از جســم و 
روح نســبتاً خوبی برخوردار باشند 
وظیفه همه ارکان حاکمیت است و 
غفلــت از این موضوع یعنی، ظهور و 
بروز افراد با جســم و روحی ضعیف 
و معیوب که مغایر با شــعار ساختن 
ایران باشــکوه است. نقدعلی یادآور 
شــد: ایران با شــکوه یعنی تربیت 
فرزنــدان امروز و کادرســازی برای 
فــردای مدیریــت کشــور. فردی 
کــه مرتبــاً دغدغه معیشــت دارد 
ذهنش درگیر ساختن آینده کشور 
نمی شــود، چون باید شــکم خود را 
ســیر کند. تصمیم گیران کشــور 
وظیفــه دارند رونــدی را در پیش 
بگیرنــد که الاقل مــردم در تامین 
ابتدایی تریــن نیاز های خود که در 
راس آن »تغذیه« است با مشکل رو 
به رو نشوند. واقعاً آمار های ارائه شده 
نگران کننده اســت و منطقی نیست 
که امروز بشــنویم دست بسیاری از 
مــردم در تامین پروتئین و لبنیات 
کوتاه مانده اســت. وی در پاســخ به 
اینکه آیا این روند، کشور را به سمت 
بحران اجتماعی ســوق خواهد داد؟ 
گفت: حضرت علی )ع( می فرمایند 
اگر ستم روا شد، موجب می شود که 
توده های مردم حاکمیت را برنتابند. 
پیاده کردن عدالت، جلوه های خود 
را در همیــن تامین مادیات نشــان 
می دهد و کاماًل حس شــدنی است. 
اگــر توده های مــردم حس کنند 
از ابتدایی تریــن امکانــات کــه به 
ســالمت جســم آنها کمک خواهد 
کــرد، محرومنــد، یقیناً حاکمان را 

برنخواهند تابید.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

گشایی دبستان ها شنبه تصمیم گیری می شود درباره باز
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه 
آیا زمان بازگشــایی مدارس دیگر تغییری نمی کند، 
عنوان کرد: خیر، از روز اول سیاســت ما در بازگشایی 
مدارس این بود که مدارس روستایی و عشایری از روز 
اول مهر فعالیتشــان را آغاز کنند که این اتفاق افتاد. 
مدارس شهری با جمعیت باال هم آموزش را به صورت 
مجازی آغاز کردند. علیرضا کاظمی ادامه داد: فرایند 
بازگشایی برای مدارس متوسطه از ابتدای آبان شروع 
شده و قرار است طی آبان ماه مدارس خودشان زمان و 

الگوی بازگشــایی را مشخص کنند. ترجیح ما و ستاد 
ملی کرونا هم این بود که از ۱۵ آبان برای متوســطه 
دوم و از اول آذر برای مدارس ابتدایی و متوسطه اول 
بازگشایی را انجام دهیم.وی درباره بازگشایی مدارس 
ابتدایی هم اظهار کرد: وضعیت مدارس ابتدایی مجدد 
در جلســه روز شــنبه آینده ستاد ملی کرونا مطرح و 
تصویــب می شــود. این موضوع یــک مرتبه مطرح و 
کلیاتش پذیرفته شــد. در مجموع مدارس با رعایت 

پروتکل ها باز خواهند شد.
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نماهنگ »عاشقان شرزه« 
منتشر شد

نماهنگ »عاشــقان شرزه« در 
آستانه انتشار و رونمایی از پوئم 
ســمفونی »ارونــد« در تجلیل 
از شــهدای غــواص پیش روی 

مخاطبان قرار گرفت.
مدیریت موســیقی ســازمان 
فرهنگــی هنری شــهرداری 
تهــران به مناســبت رونمائی و 
انتشــار آلبوم پوئم ســمفونی 
»اروند«، نماهنگ »آن عاشقان 
شرزه« را منتشر کرده است.پوئم 
ســمفونی اروند با آهنگسازی و 
تنظیم امیر حســین سمیعی، 
اثــری اســت در ۵ موومان که 
مومــان ســوم آن تحت عنوان 
»آن عاشــقان شرزه« با شعری 
از مصطفی محدثی خراســانی و 
آواز علیرضــا علیزاده به صورت 

نماهنگ منتشر شده است.

انقالب دوم؛ ویژه برنامه 
رادیو در ۱3 آبان

 برنامــه »انقــالب دوم« کاری 
از گــروه سیاســی اجتماعــی 
رادیــو گفت و گــو روز ۱۳ آبان 
و همزمان با شــروع مراسم ۱۳ 
آبان به صورت زنده از این شبکه 
رادیویی پخش می شود.انقالب 
دوم ضمن رصد اخبار مربوط به 
۱۳ آبان در تهران و شهرســتان 
ها و ارتباط با گزارشگران، ابعاد 
تحلیلــی و تبیینــی ویژه ای در 
خصوص مبارزه با استکبار دارد  
و همینطور منوبات رهبر انقالب 
در باب امریکاســتیزی را مورد 
توجــه قرار مــی دهد.در بخش 
هایــی از این برنامه خبرنگاران 
خارجــی دربــاره جنایت های 
آمریــکا در ایران و منطقه غرب 

آسیا صحبت خواهند کرد.

 روایت و نقد »تنگسیر« 
در سی امین قسمت 

پادکست »سینما، خاطره«
پادکست »سینما، خاطره« این 
هفته با بررســی فیلم سینمایی 
»تنگســیر« از رادیــو ســوینا 
پخش می شــود.گروه ســوینا 
روز پنجشــنبه ۱۳ آبــان ماه، 
سی امین قســمت از پادکست 
»ســینما، خاطره« را با روایت 
و تحلیــل فیلــم ســینمایی 
»تنگســیر« ساخته امیر نادری 
منتشــر می کند.سردبیری این 
مجموعــه پادکســت به عهده 
کیوان کثیریان اســت. احسان 
کرمی، بازیگر و مجری، داستان 
»تنگســیر« را روایــت کرده و 
علــی عالئی منتقد ســینما به 
تحلیــل ایــن فیلم و حواشــی 
پرداخته است.پادکســت  آن 
»ســینما، خاطــره« زیــر نظر 
گالره عباســی موسس و مدیر 

گروه سوینا تولید می شود. 

فرهنگ و هنر

 مسجد عتیق شیراز؛ 
 اسطوره افسانه های بزرگ 

در دوره صفاریان

مســاجد بخش مهمــی از معماری 
بناهای ایران پس از اسالم را تشکیل 
می دهند. پس از ورود اسالم به ایران و 
در روزهایی که ایرانیان رهاشده از ظلم 
و ستم طبقاتی سلسله ی ساسانیان، 
نخســتین تجربه ی زندگی آزادانه را 
زیــر لب مزمزه می کردند، ســاخت 
مساجد اولیه ی اسالمی در ایران آغاز 
شد. مسجد جامع عتیق شیراز یکی از 
مساجد جامع است که با وجود قدمت، 
یکی از کاملترین مسجدهای جامع در 
ایران از نظر معماری ایرانی-اسالمی 
به شمار می آید.و حدود دو دهه  پس 
از رواج اســالم، رفته رفته در برخی از 
شهرهای ایران مسجدهایی به تقلید 
از دیگر شــهرهای اسالمی، ساخته 
شــد؛ هرچند که نخستین مساجد 
ساخته شده ی ایرانیان معموال فاقد 
تزئین بود و معماران تالش می کردند 
که از الگوی بسیار ساده و بی پیرایه ی 
معماری صدر اســالم پیروی کنند. 
مسجد جامع اما تفاوت هایی با دیگر 
پرستشگاه های اسالمی داشت. زیرا 
عالوه براینکه جایگاهی برای عبادت 
مســلمانان بود، محلی سیاســی و 
اجتماعی هم به حســاب می آمد و به 
همین دلیل تفاوت هایی در ســاخت 
منار، صحن و محراب آن وجود داشت.
اولین چیزی که پس از ورود به حیاط 
مســجد توجه شــما را به خود جلب 
می کند عمارت چهارگوش ســنگی 
است که در گوشه های آن ستون های 
مدور با کتیبه هایی قدیمی وجود دارد. 
ایــن عمارت را خدایخانه یا دروازه ی 
زمــان نیز می نامند. خدایخانه محل 
نگهداری کتاب های دینی و قرآن بود 
به همین دلیل آن را با نام دارالمصحف 
هم می شــناختند. عالمان در آن به 
تالوت قرآن می پرداختند و درس های 
آموزش قرآن و مسائل دینی و فقه در 
آن تدریس می شد. کتیبه های عمارت 
ارزش تاریخی و مذهبی زیادی دارند 
و روی آن اشــعار عربی به خط ثلث 
نوشــته شده اســت.در بررسی های 
باستان شناسی صورت گرفته از این 
مسجد، نســخه های خطی قدیمی 
یافت شــده که مهم ترین آن ها یک 
کتاب قرآن قدیمی اســت. کتابی که 
روی تمــام صفحات آن نام مســجد 
جامع عتیق شیراز حک شده و نشان 
دهنده ی قدمت و اهمیت آن اســت. 
مردم شــیراز قدیم بر این باورند که 
در زیر این خانه عصای موســی قرار 

گرفته است.

گردشگری

گروهی از دانشمندان انگلیسی و چینی در پژوهش مشترکی نشان داده اند که شاید بتوان از 
نوعی انگل کشنده برای درمان برخی از انواع سرطان استفاده کرد.دانشمندان دریافته اند یک 
انگل کشنده که عامل بیماری در زنان باردار و افراد مبتال به نقص ایمنی شناخته می شود، 
ممکن است بتواند به درمان انواع گوناگون تومور کمک کند.بهبود اثربخشی درمان ها در 
برابــر انــواع خاصــی از تومورها، یک موضوع حیاتی برای غلبه بر برخی ســرطان ها، توقف 
پیشروی تومور و افزایش طول عمر بیماران است. دانشمندان در این پژوهش جدید نشان 
داده اند انگلی که معموال در سراسر جهان یافت می شود، می تواند تومورهای سرد را نسبت 
به درمان حســاس کند. تومورهای ســرد، تومورهایی هستند که واکنش ایمنی قوی را در 
بدن تحریک نمی کنند.دانشمندان باور دارند که یافته های این پژوهش می تواند پیامدهای 
درمانی گسترده ای برای بسیاری از انواع سرطان داشته باشد.این گروه پژوهشی موفق شدند 

انگل موسوم به "توکسوپالسما گوندی")Toxoplasma gondii( را رام کنند. این انگل، یک 
تک یاخته فرصت طلب است که می تواند طیف وسیعی از حیوانات خون گرم را آلوده کند و 
ابتال به آن تقریبا در یک سوم جمعیت انسان های جهان گزارش شده است.توکسوپالسما 
گوندی باید در سلول های میزبان خود ساکن شود و پروتئین های بسیاری را برای مقابله با 
دفاع ایمنی میزبان و تسهیل تهاجم خود به سلول های میزبان ترشح می کند. دانشمندان 
ابتدا یک سویه جهش یافته توکسوپالسما گوندی را با توانایی محدود برای رشد کردن در 
سلول های کشت شده یا ایجاد بیماری در موش ها ابداع کردند که می تواند سیستم ایمنی 
میزبان را دستکاری کند.دانشمندان در این پژوهش نشان داده اند که تزریق مستقیم این 
انگل جهش یافته به تومورهای جامد می تواند به ایجاد واکنش های التهابی هم در تومورهای 

تزریق شده و هم در تومورهایی منجر  شود که در فاصله دورتری قرار دارند.

درمان سرطان با یک انگل کشنده!
دریچه علم

کتابکده 

کارتون 

سامانه همسریابی 
رکورد زد!

پس از گذشت حدود ۳ ماه 
از فعالیت پلتفرم همسریابی 

همدم، مدیر این پلتفرم اعالم 
کرد در این مدت ۱4 هزار و 
2۰۰ نفر به هم معرفی شدند 

و تاکنون ۱6 ازدواج ثبت 
شده است. موضوعی که سوژه 

کارتونی از مهدی عزیزی در 
خبرآنالین شد.

هم زمان با بازگشایی سینماها، رفته رفته 
صف اکران شــلوغ تر می شود، به طوری که 
هفته گذشته شــورای صنفی نمایش، از 
اکران ۱۰  فیلم جدید پیش از جشــنواره 
فیلــم فجر خبر داد. اینجــا چهار فیلم را 

معرفی می کنیم.
بــه گــزارش شــهرآرانیوز - هم زمان با 
بازگشایی سینماها، رفته رفته صف اکران 
شلوغ تر می شود، به طوری که هفته گذشته 
شــورای صنفی نمایش، از اکران ۱۰  فیلم 
جدید پیش از جشنواره فیلم فجر خبر داد. 
این شورا این هفته هم با اکران چهارفیلم 
دیگر موافقت کرده است تا فیلم های در حال 
اکران به عدد ۱۴ برسد. »حکم تجدید نظر« 
ساخته محمدامین کریم پور، یکی از چهار 
فیلم جدیدی است که از ۲۷ آبان به چرخه 

اکران اضافه می شود.
از  محمدامیــن کریم پــور یکــی 
اینفلوئنسر های اینستاگرام است که 
برای اولین بار پشــت دوربین ساخت 
یک فیلم ســینمایی قرار گرفته است. 
همین موضوع نیز حواشــی زیادی را 
در زمان ســاخت »حکم تجدیدنظر« 

ایجــاد کرده بود. از دیگر نکات جالب 
توجه این فیلم، حضور آرش عدل پرور 
از خوانندگان موســیقی پاپ به عنوان 
بازیگر است. او در کنار دیگر بازیگرانی، 
چون ژاله صامتی، همایون ارشــادی، 
فرید سجادی حسینی، گیتی قاسمی، 
زیبــا کرمعلی، شــاهرخ فروتنیان و 
احســان امانی به ایفای نقش پرداخته 

است.
»گربه ســیاه«، ســاخته کریم امینی، نیز 
اکرانــش قطعی شــده اســت و از ۱۰ آذر 

روی پرده ســینما ها مــی رود. این فیلم 
محصول ســال ۱۳۹۸ است و بهرام رادان 
تهیه کنندگــی آن را برعهــده دارد. رادان 
در فیلم »گربه ســیاه« به ایفای نقش هم 
پرداخته اســت. از دیگر بازیگران این فیلم 
می توان به ترالن پروانه، بهاره کیان افشار، 
کیا رکنی و علیرضا اســتادی اشــاره کرد. 
»گربه سیاه« داستانی اجتماعی را روایت 
می کند و مخاطب آن عمدتا جوانان به ویژه 

دهه هشتادی ها هستند.
فیلم ســینمایی »اتومبیل« نیز از ۱۷ آذر 

روی پرده سینما ها می رود. این فیلم اولین 
تجربه سینمایی علی میری رامشه محسوب 
می شــود. او پیش از این، سریال »نگهبان 
زمین« و »کاغــذ پر ماجرا« را کارگردانی 
کرده بود. اکبر عبدی، مهدی کوشــکی، 
سحر قریشی، نیما شاهرخ شاهی، ارسالن 
قاسمی، علیرام نورایی و شهرزاد کمال زاده 
از بازیگرانی هستند که در فیلم سینمایی 

»اتومبیل« نقش آفرینی کرده اند.
»صحنه زنی« ساخته علیرضا صمدی هم 
از ۲۴ آذر روانه اکران می شود. »صحنه زنی« 
دومین فیلم بلند سینمایی صمدی بعد از 
»بی نامی« اســت که فیلم نامه و فضایی 
متفاوت دارد. این فیلم در سی و هشتمین 
دوره جشنواره جهانی فجر حضور داشت 
و ســیمرغ نقره ای بهترین کارگردانی در 
بخش جلوه گاه شــرق را از آن خود کرد. 
مهتــاب کرامتی، بهرام افشــاری، پیام 
احمدی نیــا، لیندا کیانی، محمد نادری، 
فرزانه ســهیلی و مجید صالحی به همراه 
امیــد روحانــی، ســیامک ادیب و آتش 
تقی پــور، گروه بازیگران »صحنه زنی« را 

تشکیل می دهند.

اکران ۴ فیلم جدید در سینماهای کشور


