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الحاق سه شناور
جدید به ناوگان
نیروی دریایی
سپاه

در حال حاضر گروههایی مانند سپاه صحابه در پاکستان حضور دارند که تبلیغات
مسمومی علیه شیعیان و ایرانی ها انجام میدهند ،اما قطع به یقین با اقدامات
فرهنگی و عظیمی نظیر ساخت این زائرسرا میتوان با این تبلیغات مقابله کرد.

ادیـــب ب ـی ـســت و ســومـیــن
زائرسرای بینراهی آستان قدس
گتــریــن
رض ـ ــوی ک ــه اتــف ــاق ــا ًبــزر 
م ـج ـت ـمــع هـ ــم هـ ـس ــت ،نـ ــه در
اطـ ــراف مشهد افـتـتــاح شــد و نه
در استانهای همجوار خراسان
رضــوی که به میقاتالرضا یا بابالرضا معروفاند؛
این زائرسرا سهم هزاران زائر غیرایرانی بود که ساالنه
از منطقه مــرزی میرجاوه قصد تشرف بــه مشهد
مقدس یا عتبات عالیات عراق را دارنــد .اقدام هفته
گذشته آستان قدس رضوی در افتتاح این زائرسرای
مرزی در 75کیلومتری جنوب شرقی زاهدان ،جدا از
تأثیر شگرفی که در تسهیل زیارت ائمه اطهار(ع) برای
اهالی پاکستان و حتی هند دارد ،در روابط و تعامالت
اقتصادی و سیاسی ایران و پاکستان نیز اثرگذار است.
به همین مناسبت با سه تن از کارشناسان مسائل
پاکستانگفتوگوکردیمتاابعادخدمتجدیدآستان
قدس روشنتر شود.

◾

◾رضایی نژاد :ساخت این زائرسرا ،تحقق دیپلماسی
عمومی از طریق یک اشتراک مذهبی است

آمریکا
بهدنبال
پاککردن
گذشته
بدونپرداخت
هزینه!
مسعود براتی نویسنده
و کارشناس سیاست
خارجی در توییتی با
اشاره به روند جدید در
مذاکرات وین نوشت:
«توافق موقت» یا
«برجام منفی» طراحی
آمریکا برای نگهداشتن
ایران در مسیر مذاکره
است .آمریکا دو هدف
دارد :یکی پاک کردن
گذشته (اجرا نکردن
تعهدات سابق و
جرم خروج از برجام و
خسارتهای وارده به
ایران) بدون پرداخت
هزینه آن و دوم حفظ
حساسیت جامعه
ایران نسبت به
مذاکره و توافق.

 9360000851با تشکر از رئیسجمهور محترم
برای لغو منع تردد شبانه ،از مردم عزیز
میخواهم همگی لطف کنید شیوهنامههای
بهداشتی و ماسک زدن و عدم ترددهای بیهوده
و غیر الزم و ترک دورهمیها را رعایت کنید.

دیپلماسیعمومی
از مسیر زیارت

گزيده

در حاشيه

◾برخورد با ترفند شرکت کرهای برای قاچاق کاال به ایران
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به شیوه
جدید قاچاق کاال ،گفت :شرکت کرهای کاالها را به صورت
قطعات جداگانه از مبادی گوناگون ارســال و در داخل
با سرهم کردن آنها تبدیل به کاالی نهایی میکند .به
گزارش ایرنا ،علی مؤیدی خرمآبادی افزود :این لوازم و
قطعات آن در لیست برخورد قطعی ستاد مبارزه با کاال
و ارز قرار دارد.

بررسیدستاوردهایفرامنطقهای
زائرسرای آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه

فرمانده نیروی
دریایی سپاه با بیان
اینکه در یک سال و نیم
گذشته 6 ،سیلی به
آمریکاییها زدهایم،
گفت :اخبار بسیاری از
درگیریهای ایران و
آمریکا در خلیج فارس
منتشر نشده است .به
گزارش قدسآنالین،
دریادار علیرضا
تنگسیری با اشاره
به اینکه آمریکاییها
از ترس مواجهه
با رزمندگان ما ،در
آبهای تحت نظارت
ما هم وارد نمیشوند،
گفت :موشکهایی
با برد  ۱۰تا 2هزار
کیلومتر را نیروی
دریایی سپاه عالوه
بر وزارت دفاع تولید
میکند.

خبـر

◾خنثیسازی حمله سایبری به هواپیمایی ماهان
مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی ماهان از خنثی سازی
حمله سایبری امــروز به این شرکت خبر داد .به گزارش
مهر ،امیرحسین ذواالنواری درباره حمله سایبری به ماهان
گفت:بهمحضوقوعاینحمله،تیمامنیتسایبریماهان
وارد عمل شد .وی افزود :در حال حاضر مشکلی نداریم
و همهچیز در اختیار ماهان است و پروازهای این شرکت
براساس برنامه در حال انجام است.

◾

امین رضایی نژاد معاون مرکز مطالعات
استراتژیک شبه قاره با تأکید بر اینکه
افتتاح این زائرسرا موجب بهتر شدن
نگاهمردمپاکستانوبهخصوصشیعیانبهجمهوری
اسالمیمیشود،میگوید:ساختاینزائرسراموجب
افزایش گرایش به جمهوری اسالمی در بین مردم و
به خصوص شیعیان پاکستان خواهد شد؛ بنابراین
افتتاح این زائرسرا را در درجه اول باید یک اقدام در
چارچوب دیپلماسی عمومی وارتباطبین ساختارهای
حکومتی ما و مردم پاکستان دید ،آن هم از طریق یک
اشتراک مذهبی بزرگ یعنی امر زیارت.
وی با اشاره به اینکه بعضا ًنیروهای مرزی مستقر در
خاکپاکستان،نگاهمثبتیبهایرانندارندوتحتتأثیر
القائات سوء علیه ایران قصورهای عامدانه در تأمین
امنیت مرز مشترک دارند ،گفت :اینکه آستان قدس
به زائران غیرایرانی تا این اندازه اهمیت میدهد که برای
آنها خدماتی در این سطح ارائه میدهد ،این نگاه را
تغییر میدهد و به نظر من اگر آستان قدس بتواند
خدماتی ویژه اهل سنت هم ارائه دهد ،میتواند تأثیر
شگرفی در حوزه دیپلماسی عمومی داشته باشد.
از این کارشناس مسائل پاکستان درباره تأثیر این اقدام
آسـتــان قــدس در رواب ــط سیاسی تـهـران و اس ــام آبــاد
میپرسم که رضایی نژاد میگوید :ساختار حکومت در
پاکستانسکوالراست،امادولتهایمختلفپاکستان
از زمان نواز شریف تاکنون سعی کرده اند یک رویکرد
مذهبیازخودنشانبدهند.اقداماتیازقبیلساختاین
زائرسرامیتوانددولتهایپاکستانرامجبورکندحداقل
برایحفظشأنمذهبیخود،باجمهوریاسالمیروابط
گرمتریداشتهباشندیاحداقلبهاقداماتیدستنزنند
کهبهمنافعجمهوریاسالمیآسیبمیرساند.

◾

◾روحــی صفت :با اقــدامــات فرهنگی از ایــن دست
میتوان تبلیغات مسموم ضدایرانی را خنثی کرد

محسن روحی صفت کارشناس مسائل
افغانستان و پاکستان نیز ساخت این
زائرسرا را در اصالح نگاه مردم پاکستان
به ایران مؤثر میداند .وی در توضیح میگوید :مردم
پاکستان و ایــران جــدا از اینکه دارای دیــن مشترک
هستند ،از جهات فرهنگی و تمدنی هم قرابتهای

دوشنبه  1آذر 1400

زیــادی دارنــد .پاکستانیها تا پیش از گسترش زبان
انگلیسی در این کشور ،ایران را حامی خود میدیدند
و به ایــران به چشم یک الگو نگاه میکردند ،هنوز
هم نخبگان پاکستانی این برداشت را دارنــد که در
زمان منازعات بین المللی ،ایران به عنوان یک تکیه
گاه بــرای آنهــا عمل خواهد کــرد .اما در این شرایط
زمانی که زائــران پاکستانی به مرز ایــران میرسیدند
و نابسامانیهای داخــل ای ــران در حــوزه میزبانی را
میدیدند ،این سابقه ذهنی خدشه دار میشد .با
اقدام آستان قدس رضوی زائران پاکستانی از همان
بدو ورود به مرز میرجاوه با یک میزبانی و تسهیالت
مناسب روبه رو خواهند شد و این میتواند در اصالح
نگاه مردم پاکستان به جمهوری اسالمی کمک زیادی
کند .ایــن کــارشـنــاس سیاسی درب ــاره خنثیسازی
تبلیغات ضدایرانی علیه کشورمان نیز میگوید :در
حال حاضر گروههایی مانند سپاه صحابه در پاکستان
حضور دارند که تبلیغات مسمومی علیه شیعیان و
ایرانی ها انجام میدهند ،اما قطع به یقین با اقدامات
فرهنگی و عظیمی نظیر ساخت این زائرسرا میتوان با
این تبلیغات مقابله کرد.

◾

◾منافی :جانمایی زائرسرا در میرجاوه بهترین نقطه
ممکنبود

محمدرضا منافی هــم بــا اش ــاره بــه این
مسئله که مقوله امنیت همواره دغدغه
دو دولت پاکستان و ایران بوده ،میگوید:
ساختناینزائرسراخنثیکنندهشیطنتهاییاست
که همواره برخی طرفهای ثالث به ویــژه در داخل
پاکستان علیه ایران مطرح میکردند.
این کارشناس مسائل پاکستان افزود :تا پیش از کرونا
ساالنه حدود  800هزار زائر چه برای زیــارت مشهد
مقدس و چه برای رسیدن به عتبات عالیات به ایران
میآمدند؛ میدانید که ایران یک مسیر ترانزیتی امن
و ارزان برای زائران پاکستانی است که خود را به عراق
برسانند و مرز میرجاوه یکی از بهترین مسیرهای
اصلی این تردد است ،بنابراین مکان انتخاب شده
بهترینجانماییبوده وبهگمان من میتوان نمونههای
مشابهی از این زائرسرا را در نقاط دیگر ایجاد کرد.
منافی با اشــاره به اینکه ساخت زائرسرا یا اقدامات
مشابه در تسهیل زیارت زائران پاکستانی توسط دولت
میتوانست زودتر از این انجامشود ،افزود :این اقدام
هم در مثبت شدن نگاه مردم و دولت پاکستان به ایران
نقش دارد و هم در ایجاد امنیت منطقه ای .یک چرخه
ثابتوتکرارپذیریبینرفتوآمدزائران،انجاممبادالت
اقتصادی و درنهایت تأمین امنیت وجود دارد؛ در یک
منطقه مرزی هر چقدر محیط هایی مانند بازارچههای
مرزی ،زائرسرا و  ...وجود داشته باشد ،قطعا ًبه امنیت
آن منطقه کمک میشود .درنتیجه ایــن مکانی که
توسط آستان قدس ایجاد شده ،مسئله ای چندبعدی
اســت؛ هم بعد اقتصادی دارد ،هم بعد زیارتی و هم
بعد فرهنگی؛ چرا که از طریق همین زائرسرا میتوان
مفاهیمی مانند میهمان نوازی ،معماری اسالمی و  ...را
منعکس کرد .وی درباره اثرات اقتصادی ساخت این
زائرسرا هم میگوید :مقامات ایران و پاکستان بهتازگی
تأکید کرده اند حجم تجارت بین دو کشور باید تا دو
سال دیگر به  5میلیارد دالر در سال برسد .در حال
حاضر خوشبینانه ترین آمــار ،یک پنجم ایــن عدد
هست .اگر بخواهیم دو سال دیگر به هدف گذاری 5
میلیارد دالری برسیم ،باید اقداماتی مشابه ساخت
زائرسرا در نقاط مرزی را گسترش دهیم.

◾

 16ربیعالثانی 1443

 22نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾جریمه مشترکان پرمصرف گاز از امروز
جــواد اوجــی وزیــر نفت از افزایش تعرفهها بـرای مشترکان
پرمصرف گاز از امروز یکم آذر خبر داد و گفت :قیمت گاز در۱۲
پلهبرایمشترکانمحاسبهمیشود،مشترکانیکهدرسهپله
نخستهستندهمانقیمتگازپارسالراپرداختمیکنند
اما مشترکان پر مصرف به صــورت پلکانی شامل جریمه
میشوند .وی افــزود :مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان
پرمصرف پایین تر از قیمت گاز صادراتی است.

به خدا خودم هم رعایت میکنم و یک سال است
پدرم را ندیدهام.
 9360000158اسکان موقت بیخانمانها امری
پسندیده است اما به شرطی که منجر به بروز
ناهنجاریهای اجتماعی نشود  .بهترین راه

این است که به کمک شهرداری به استان محل
زندگیشان برگردانده شوند؛ بهخصوص که
بهداشت شخصی وعمومی شهر را هم رعایت
نمیکنند و اسکان شبانه آنها سبب رسوب و
ماندگاریشان میشود.

سرمقاله

ما ،گرانی کاغذ و باقی قضایا...
علی یعقوبی ،مدیرمسئول روزنامه قدس

ای ــن روزه ـ ــا ح ــال مطبوعات
خوب نیست و روزهای سختی
را میگذرانیم .قیمت کاغذ طی
 5سال گذشته بیش از  10برابر
و تنها در یکسال اخیر دو برابر شده است و
ناگفته پیداست این تنها یکی از اقالم افزایش
قیمت در چرخه تولید روزنامههاست .در
شش ماهه اول سال  99قیمت هر کیلو کاغذ
روزنامهای با اختصاص ارز دولتی 5300تومان
بود اما پس از کاهش جدی و در واقــع قطع
تخصیص این ارز ،قیمت کاغذ در بازار آزاد
از  12هــزار تومان در شهریور  99به  30هزار
تومان در آبان  1400رسیده است و مطبوعات
در حالی که عطای ارز ترجیحی را به لقایش
بخشیدهاند ،در حــال حاضر تنها ،ایجاد
ثبات و آرامش در بازار آزاد کاغذ و بازگشت
نرخ آن به قیمت واقعی را خواستارند .اما در
این میان سؤالی که پیش میآید این است که
با این هزینههای تصاعدی ،چه اصراری است
به چاپ روزنامهها و چرا مردم صرفا ًاز فضای
مجازی نیازهای اطالعرسانی خود را تأمین
نکنند؟ و سؤال دیگر آنکه اگر دوره مطبوعات
به سر رسیده چرا همچنان برخی روزنامهها
نظیر«یومیوریشیمبون»در ژاپنبا 9میلیون
نسخه در روز« ،یو.اس.ای تو دی» در آمریکا با
 4میلیون نسخه ،یا روزنامه «باسکار» هند با
حدود 4میلیون نسخه ،با شمارگان میلیونی
در حال فعالیتاند.
فارغ از اهمیت و تأثیر فضای مجازی و بدون
هیچ کوششی بــرای کتمان آن ،تحقیقات
مختلف نشان مـیدهــد اعتبار و رسمیت
روزنامهها نسبت به رقیب مجازی خود ،در
باالترین سطح بــوده و اعتماد و اطمینان به
اینمنبعخبری-تحلیلی،همچنانبیشتراز
رسانههای مجازی است.
عامل دیگر ،تغییر کارکرد روزنامههاست.
واقعیت این است که مطبوعات از جنبههای
خبری و اطالعرسانی که تحت سلطه فضای
مجازی و برخط اســت ،به سمت تحلیل و
تحقیق رفتهاند .روزنامهها بیش از آنکه به
چیستی رویــدادهــا بپردازند ،به چگونگی و
چرایی آنها میپردازند و با عبور از خبر به
فراخبر میل کــردهانــد .در این صــورت شاید
شما حوصله کنید یک خبر را در حد یک
یا دو پاراگراف از روی گوشی هوشمند خود
بخوانید اما بعید است عالقهمند باشید یک
متن تحلیلی  1000کلمهای را به ایــن شکل
مطالعهکنید.
از ایــن رو هــر چند بــر اس ــاس آم ــار جهانی
یارگیری رسانههای دیجیتال پرسرعتتر
اس ــت ام ــا رســان ـ ههــای مـکـتــوب همچنان
مخاطبان خاص خود را دارند.
روزنــامــه ایندیپندنت پــس از تعطیلی در
سال 2016و مهاجرت به فضای آنالین به گواه
سردبیرش و برخالف آنچه تصور میشد،
تمامی  500هزار مخاطب مکتوب خود را از
دست داد و این موضوع برای این رسانه یک
فاجعهتلقیشد.
آنچه از گزارشهای جهانی میتوان دریافت،
ایــن اســت کــه بــا وج ــود شیب زی ــاد نـمــودار
رشد رسانههای دیجیتال ،شیب رسانههای
مکتوب منفی نشده است .اما چرا وضعیت
مـطـبــوعــات در ای ـ ـران م ـت ـفــاوت اسـ ــت؟ در
حالی که قیمت جهانی کاغذ در دنیا حتی
کمی کاهش پیدا کــرده ،ما هیچ پیشبینی
خوشایندی از فردا نمیتوانیم داشته باشیم.
این فقط مربوط به صنعت رسانه نیست و
متأسفانهکلصنایعکشوررادربرگرفتهاست
که بخشی از آن به خاطر کاهش ارزش پول
ملی و بخشی بزرگتر مربوط به تحریمهای
داخلی و بیتوجهی به صنایع تولید کاغذ
در سالهای اخیر بوده است .اگر چه دالیل
سیاسی ،فرهنگی و فنی ،نظیر هجوم دفعی
اینترنت پــر ســرعــت روی گــوشــی و جاذبه
تعاملی بــودن رسانههای مـجــازی ،قطعا ًاز
زمینههای اقبال به این رسانهها هستند ،اما
رونــد میل به فناوریهای ارتباطی در ایــران،
بسیار بیشتر و سریعتر از میانگین جهانی
است .نمونه آن را در عالقه وافر ایرانیان به
گوشیبازی و میل هیجانی به خرید آخرین
فناوریهای تلفن همراه -به هر قیمتی و با

هر توان و وضعیت اقتصادی -می توان دید
که نوعی سبک زندگی خاص را پدید آورده
است .اما بسیاری از کارشناسان معتقدند
در جریان این رفتارهای هیجانی ،موجهای
معکوس رفتاری و نوعی بازگشت به برخی
سنتهابهدلیل فرارازگرفتاریها وپیامدهای
تکنولوژی ،به ویــژه در سنین میان سالی به
بعد ،رخ می دهد.
اخیرا ًنوکیا از گوشی تلفن همراه ساده (غیر
هوشمند) خود رونمایی کرد که مورد استقبال
جهانی قرار گرفت .در سالهای اخیر توجه به
طبیعت و لوازمی که از مواد طبیعی ساخته
شــدهانــد ،مــورد اقبال بیشتری واقــع شــده و
صنایعمرتبطبااینامردرحالرشدهستند.
این پدیدهها نشان دهنده سرآمدن ظرفیت و
حوصله انسان ناآرام و سرگشته امروز در برابر
سرعت شدید رشد فناوری است که در برخی
ابعاد با ساختار انسانی هارمونی ندارد.
اینسخنانبههیچرویبهمعنایمخالفتما
با تکنولوژی و پیشرفت نیست ،بلکه پذیرش
این واقعیت است که انسان خسته عصر
حاضر در عین حرص و ولع به کسب تجربه
جدید ،به دنبال آرامش و رجعت به ارزشهای
ذاتــی و طبیعی نیز هست .این است که در
مترو مسکو بیش از موبایل ،کتاب در دست
مردمی میبینیم که بــوی کاغذ و لــذت ورق
زدن آن را بر تاچ کــردن گوشی همراه ترجیح
میدهند و ایــن اســت کــه هنوز روزنــامـههــا
با شمارگان میلیونی در سراسر دنیا ،زنده
هستند ،هر چند بازارشان محدودتر شده
اما مخاطبانشان نیز وفادارتر و فرهیختهتر
شدهاند.
همه ایــن مقدمات را گفتیم که دل شما را
کمی نرم کنیم تا بتوانیم یک خبر بد به شما
خوانندگان وفادار و عزیز بدهیم و آن افزایش
قیمت روزنــامــه قــدس اســت! هــر چند این
روزهــا موضوع گرانی آ نقــدر تکراری و عادی
است که به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل
شده و حتی برای غر زدن از آن هم ،دیگر حال
و حوصلهای نمانده .اما در دورهای که یک
قرص نان  3هزار تومان و یک سطل ماست
40هزار تومان است ،فکرش را بکنید قیمت
یــک روزنــامــه  16صفحهای بــا ســه ضمیمه
هفتگی با کلی کار و فعالیت از تولید محتوا
گرفته تا چاپ و توزیع ،طی سالهای متمادی
 1000تومان بماند! اگر کمی با خودمان فکر
کنیم شاید دیگر نتوانیم  5قلم کــاال را که
قیمتش 1000تومن باشد نام ببریم.
مــا تــا امـ ــروز خیلی ت ــاش کــردیــم بــر خالف
نقدهایی که از تورم و افزایش قیمتها منتشر
میکنیم ،خــود مــان مرتکبش نشویم ،اما
از آنجا که روزنــامــه قــدس عمده هزینههای
خود را از طریق درآمدهایش تأمین میکند،
در چنین شرایطی تا کجا میتوان مقاومت
کرد؟ خبر خوب اما این است که قبل از این
افزایش قیمت ،سعی کــردهایــم در کمیت و
کیفیت محتوای روزنامه بهبودهایی ایجاد
کنیم ،هر چند تا کسب رضایت کامل شما
عزیزان فاصله داریم .امروز اگر شما بخواهید
برای فرزند دلبندتان یک کتاب کودک  8برگی
بخرید حــداقــل باید  20هــزار تــومــان هزینه
کنید یا اگــر بخواهید یک کتابچه جــدول و
سرگرمی تهیه کنیدبایدبیشاز 50هزار تومان
بــرای هر نسخه بپردازید ،امــا همه اینها به
قیمتیبسیارناچیزهرهفتهمهمانخانههای
شماست.
ای ــن در حــالــی اس ــت کــه ه ـمــراه بــا تغییر
گــرافـیــک روزنــامــه و ســامــانــدهــی و بهبود
مـحـتــوایــی و ســاخ ـتــاری روزن ــام ــه اصـلــی،
50درصد به محتوای این محصول فرهنگی
در قالب سه ضمیمه خواندنی افزودهایم.
به نظر میرسد پرداخت  2000تومان برای
این بسته متنوع ،عدد نامعقولی نباشد!
از سوی دیگر با برقرار شدن طرح بازگشت
کــا غــذ ،تخفیفهای خوبی نیز در هزینه
اش ـتــراک ،لحاظ خــواهــد شــد کــه میتوان
از آن بهره برد .امیدواریم با حمایت شما
خوانندگان عزیز و با استفاده از راهنماییها،
انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان خوبمان،
بتوانیم روز به روز به آنچه مــورد رضایت
کامل شماست نزدیکتر شویم.
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◾تجمع آبی جمعی از مردم چهارمحال و بختیاری
جمعی از مردم وکشاورزان چهارمحال و بختیاری دیروز با
تجمعمقابلاستانداریخواستارتوقفپروژههایانتقالآب
بهاستانهای کویریبرای مصارف غیرشربشدند.بهگزارش
ایسنا ،این افراد خواستار این شدند که پروژههای انتقال آب
از جمله تونل بهشتآباد ،گالب و سد و تونل کوهرنگ  ۳که
معیشتمردمراتحتتأثیرقراردادهوموجبخشکشدن
چشمهها و قنوات شده ،متوقف شود.
 9220000239مشکالت معیشتی دامنگیر کارگران و
کارمندانی شده است که حقوقبگیر ثابت هستند
وگرنه به حال یک مغازهدار فرقی نمیکند ،آنها
اجناس را مطابق نرخ روز میفروشند .حمایتها
باید به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد.

خبر

مخبر در آیین افتتاح  2550طرح
محرومیتزدایی سازمان بسیج:

ارز ترجیحی برای کشور
مفید نیست

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه من ارز
ترجیحی را بــرای کشور مفید نمیدانم ،گفت:
متأسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس
در سال 1400تخصیص یافت ،هزینه شده است.
به گزارش مهر ،محمد مخبر افزود :ارز ترجیحی
در این چند سال فنر قیمتها را متراکم نگه داشته
است ،البته امروز تدابیر خوبی شکل گرفته است
ولی زمانبر است.
وی با اشاره به افزایش قیمت کاال در بازار گفت:
بحث گرانیها زمینهها و پیش فرضهایی دارد .ما
با مقداری بودجه جدی و محدودیتهای درآمدی
مواجهایم؛ ما تورم باالیی را تحویل گرفتیم.
معاوناولرئیسجمهورکهدرآیینافتتاحیه۲۵۵۰
پروژهمحرومیتزداییسازمانبسیجمستضعفین
کهدر محلاین سازمانبرگزارشد ،سخن میگفت،
یکی از اشتباهات مدیریتی در بحث اقتصاد را
مردمی نبودن آن دانست و گفت :ما در اقتصاد
کار را به دست مردم ندادیم و گرفتار شدیم .یکی از
عواملی که میتواند انتقالدهنده وضعیت موجود
به دست مردم باشد ،بسیج است.
مخبر تأکید کرد :وقتی کشوری در پیچیدهترین
شرایط توانسته است مشکالت کشور را مدیریت
کند در بحث دانه روغنی چرا مشکل داشته باشد.
انشـ ــاءهللا ب ــرای حــل سریعتر مشکالت مــردم
بتوانیم ظرفیت بسیج را بهکار بگیریم و کشور را به
نقطه شایسته مورد تأکید رهبر انقالب برسانیم.

بسته جدید
بیمه تکمیلی تأمین اجتماعی
برای بازنشستگان

رئیسکانونعالیبازنشستگانومستمریبگیران
سازمان تأمین اجتماعی از انعقاد قرارداد جدید
بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد و گفت:
بازنشستگان از اب ـتــدای آذر  ۱۴۰۰از افــزایــش
تعهدات بهرهمند میشوند.
بــه گـ ــزارش مـهــر ،علیاصغر بـیــات بــا تأکید بر
اینکه مهمترین مطالبه بازنشستگان تأمین
اجتماعی پس از مستمری ماهانه ،بحث درمان و
رضایتمندیکمیوکیفیازخدماتبیمهتکمیلی
آنهــاســت ،اظهار کــرد :مبلغ بیمه تکمیلی در
قرارداد جدید به ازای هر نفر  ۹۱هزار تومان است
که به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است.
بــه گفته وی ،در قـ ــرارداد جــدیــد بیمه تکمیلی
سقف تعهدات بــا افــزایــش قابل قبولی همراه
است .به عنوان مثال تعهدات مربوط به بستری
فوقتخصصی شامل درم ــان جــراحــی سرطان،
تومورهای بدخیم ،اعمال جراحی مغز و اعصاب
و نخاع ،قلب ،آنژیوپالستی ،عروق محیطی ،پیوند
ریه ،پیوند قلب ،پیوند کلیه ،پیوند مغز استخوان،
کبد ،و… با افزایش 12/5درصدی از مبلغ  400به
 450میلیون ریال افزایش یافته است .بیات اظهار
کــرد :تعهدات بستری عمومی شامل هزینههای
درمانیبیمارستانیواعمالجراحیبهشرطبستری
شــدن در بیمارستان و مراکز جراحی آنژیوگرافی
قلب،چشم(پیوندقرنیهو…) باافزایش ۸۵درصدی
همراهشدهاست.همچنینتعهداتپاراکلینیکیو
خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی شامل انواع
آنژیوگرافی ،سیتی آنژیوگرافی ،انواع اسکن ،اسکن
سهبعدی ،انواع سیتیاسکن و…۳۵درصد افزایش
یافت .عالوه بر این ،تعهدات مربوط به اعمال مجاز
سرپایی ۴۴درصد،آزمایشهایپاتولوژی ۵۵درصد،
لیزیک ۳۰۰درصد،بیمارانخاصوسختدرمان۵۰
درصدوهزینههایمربوطبهآمبوالنسنیز ۵۰درصد
افزایشیافتهاست.

