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10مدرس��ه و ي��ک مرکز آموزش 
فن��ی و حرفه ای  برکت از س��وی 
س��تاد اجراي��ی فرم��ان حضرت 
ام��ام)ره( در مناط��ق زلزله زده ی 
بهره برداری  به  کرمانش��اه  استان 
رس��يد. به گزارش روابط عمومی 
بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان 
حض��رت امام)ره(، ع��اوه بر يک 
مدرسه در روس��تای سفيد برگ 
امروز  شهرس��تان جوانرود، صبح 
10 مدرس��ه و ي��ک مرکز فنی و 
حرف��ه ای برکت ب��ا مجموع 160 
کاس درس در شهرس��تان های 
باباجان��ی،  ث��اث  زلزل��ه زده ی 
داالهو  قصرشيرين،  سرپل ذهاب، 

و گيانغرب در اس��تان کرمانش��اه به ش��کل رس��می افتتاح و به بهره برداری 
رس��يد. معاونت عمرانی و زيربنايی بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( با اعام اين خبر، گفت:  امروز ۳ مدرسه و يک مرکز فنی و حرفه ای 
در س��رپل ذهاب، ۳ مدرس��ه در ثاث باباجانی، ۲ مدرسه در قصرشيرين و ۲ 

مدرسه در شهرهای داالهو و گيانغرب افتتاح شد.
محمد مهجوری افزود: س��تاد اجرايی فرمان حض��رت امام)ره( از طريق بنياد 
برکت، برای س��اخت اين 1۲ مدرسه، ۲۵۸ ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده 
اس��ت. وی با اش��اره به اين موضوع که اين 10 مدرس��ه و يک مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای برکت و هم چنين مدرس��ه ی روس��تای سفيد برگ شهرستان 
جوانرود، با ش��روع مهر ماه و آغاز سال تحصيلی جديد، پذيرای دانش آموزان 
بودند، تصريح کرد: يکی از اين مدارس در سرپل ذهاب، هفته ی گذشته و در 
جريان س��فر دکتر محمد مخبر رييس س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 

به اس��تان کرمانشاه افتتاح شد و 
مابق��ی نيز امروز ب��ا حضور وزير 
آموزش و پرورش به  بهره برداری 
رسيد. معاون عمرانی و زيربنايی 
بنياد برکِت س��تاد اجرايی فرمان 
حض��رت امام)ره( اظهار داش��ت: 
ام��روز عاوه بر م��دارس برکت، 
يک مرکز فنی و حرفه ای نيز در 

سرپل ذهاب افتتاح شد.
برای س��اخت اين مرکز، بيش از 
10 ميلي��ارد ريال توس��ط بنياد 

برکت هزينه شده است.
 اي��ن مرک��ز ب��ا ه��دف کم��ک 
ب��ه ارتق��ای مهارت ه��ای فن��ی 
و  کار  جوين��دگان  حرف��ه ای  و 
توس��عه ی اشتغال پايدار در منطقه ی زلزله زده ی س��رپل ذهاب در سال رونق 
توليد و براس��اس تأکيدات رييس س��تاد اجرايی فرمان حض��رت امام)ره( در 
زمينه ی مهارت آموزی به جوانان و و ايجاد اش��تغال در مناطق محروم، توسط 

اين بنياد احداث شده است. 
مهجوری خاطرنش��ان کرد: س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت امام)ره( س��اخت 
۲ هزار مدرس��ه را تا س��ال 1۴00 هدف گذاری کرده اس��ت ک��ه بيش از 6۲ 
درصد از اين تعداد، تکميل و به بهره برداری رس��يده اس��ت.  هم چنين قرارداد 
س��اخت ۸۲ درصد م��دارس، تنظي��م و در مرحله ی اباغ يا اج��را قرار دارد. 
گفتنی اس��ت، ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( از طريق بنياد برکت و به 
منظور محروميت  زدايی، برقراری عدالت آموزش��ی و فراهم آوردن فرصت های 
برابر، نهضت مدرسه س��ازی را در مناطق محروم و کم تر توسعه يافته ی کشور 

راه اندازی کرده است.

ع��دم تخصيص ارز برای واردات پارچه، انحصاری بودن واردات و توليد کارگاه 
ه��ای توليدی با کمترين ظرفيت ممک��ن از داليل اصلی افزايش قيمت چادر 

مشکی است.
، چادر در حوزه پوشاک کشور از جمله کاالهای استراتژيک محسوب می شود. 
در واقع چادر در اين حوزه نه تنها يک کاالی تجاری اس��ت بلکه يک کاالی 
فرهنگی و مذهبی نيز محس��وب می شود. از اين رو مسئوالن کشور بايد برای 
تامي��ن آن حداکثر تاش خود را کنند. اما اين روزها اخباری عجيب از س��ر 
به فلک کش��يدن قيمت چادر به گوش می رس��د. موضوعی که حداقل از نظر 
برخی ها عامدانه و ضد پوش��ش برتر اس��ت اما اگر اين ادعا را هم قبول نکنيم 
قطعاً اين قيمت ها ممکن اس��ت در حوزه تامين پوشاک خانم ها تاثير بگذارد. 
از اين روست که با گرانی اين کاال بسياری به تب و تاب افتاده اند که به علت 

جويی اين مسئله مهم بپردازند.

براندازی نرم در حوزه حجاب
در همين راس��تا، بررس��ی ها نش��ان می دهد عدم تخصي��ص ارز برای واردات 
پارچ��ه، انحصاری بودن واردات، نبود و کمبود م��واد اوليه، توليد کارگاه های 
توليدی با کمترين ظرفيت ممکن از داليل اصلی افزايش قيمت چادر مشکی 
بوده است. افزايش قيمت ها در هر کااليی اثرات نامطلوبی در جامعه به دنبال 
خواهد داش��ت اما افزايش قيمت چادر از آنجايی که مستقيماً با پوشش برتر 
تع��داد زيادی از اف��راد جامعه در ارتباط بوده و يک��ی از محصوالت حجاب و 

عفاف تلقی می شود تبعات نامناسبی به دنبال دارد.
برخی از فروشندگان و توزيع کنندگان چادر علت اصلی افزايش قيمت چادر 
را محدودي��ت واردات پارچه چادری به علت تحريم های اخير عنوان کرده اند؛ 
آنها معتقدند علت اصلی به هم ريختن تعادل ميان عرضه و تقاضا کم ش��دن 

واردات چادر است.
زهرا سعيدی مبارکه عضو فراکسيون زنان مجلس نيز با انتقاد از گرانی قيمت 
چادر گفت: با توجه به گرايش مردم و بسياری از بانوان کشور به چادر مشکی 
و اينک��ه آن را به عنوان يک پوش��ش مطلوب برگزيده اند اما متاس��فانه اخيراً 
گايه های بسياری در مورد قيمت چادر شده تا جايی که شاهد افزايش ۴00 

درصدی قيمت آن بوده ايم.
وی با اش��اره به وجود مافيا در حوزه چادر گفت: من به اس��تناد بررس��ی های 
خود اين برداش��ت را دارم که مافيايی در حوزه چادر است؛ اصًا دولت پاسخ 
منطقی دهد که چرا با وجود اينکه مصرف چادر در کشور زياد است اما توليد 
ژاپنی و سوئيسی وارد می شود و کارخانه توليد چادر با کيفيت در کشور وجود 
ندارد. سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس توضيح داد: مطلع هستم زمانی 

ژاپنی ها و کره ای ها حاضر بودند در کشور ما اين سرمايه گذاری را انجام دهند 
و آن را به توليد برسانند اما دست های پشت پرده اجازه نداد.

اين درحالی است که در کشورمان مثل ساير بخش های توليدی استعدادهای 
برتری وجود دارد که می توانند دست به تامين نياز داخلی کشور بزنند و قطعاً 
در اين خصوص با ايجاد شغل وسيعی روبرو خواهيم بود. چراکه مصرف چادر 
در کش��ورمان تا حد بس��يار زيادی انجام می ش��ود و اين موضوع برای توليد 
کنندگان هم س��ود آور خواهد بود.عاوه بر آن کشورهای ديگری مانند عراق 
در همس��ايگی ايران هستند که مشتری کشورمان در اين حوزه می شوند. اما 
س��ئوال اساس��ی اينجاست که پای چه کس��انی در ميان است که اين کاالی 
نس��بتاً استراتژيک در کش��ورمان توليد نمی شود و بايد وارد کننده آن باشيم. 
در حال حاضر نياز کش��ور به پارچه چادری حدود ۹0 ميليون متر مربع است 
اما جالب اينجاست که تنها 10 ميليون متر مربع اين کاال در کشورمان توليد 
می ش��ود.نادر قاضی پور عضو کميس��يون صنايع و مع��ادن در اين باره بيان 
می کند: اخيراً از اوضاع آش��فته بازار چادر اطاع پيدا کرده ام ولی متأس��فانه 
برخی مس��ئوالن از آنجايی که خانواده شان از پوش��ش برتر حجاب استفاده 
نمی کنن��د دغدغه ای برای افزايش قيمت چادر ندارند اين در حالی اس��ت که 

چادر پوشش اول بانوان در کشور است.
وی مطرح می کند: تا کنون مشکلی از بابت تامين مواد اوليه توليد چادر يعنی 
نخ، وجود نداشته است و محدوديتی برای واردات اين محصول وجود ندارد اما 
اگر کارخانه ای با مش��کل مواد اوليه مواجه شده هرچه سريع تر به کميسيون 

صنايع اطاع بدهد تا مشکل آن را برطرف کنيم.
موضوعی که اين روزها بيش��تر از هر زمانی به کشور و اقتصاد آسيب رسانده 
و منجر به گرانی های دوره ای ش��ده، واردات انحصاری است؛ در زمينه واردات 
چادر و همچنين مواد اوليه نيز انحصار مش��کات زيادی برای کشور به وجود 

آورده است.
از ط��رف ديگر واردکنندگان پارچه چادری هم معتقدند اگر اين روزها قيمت 
چادر ۵ برابر شده دليل آن واردات پارچه چادری با قيمت باال است؛ به عقيده 
آنها از آنجايی که ارز دولتی به پارچه اختصاص پيدا نکرده اس��ت، پارچه های 
چادری قبًا با ارز ۳ هزار تومانی تهيه و به دس��ت مصرف کننده می رسيد اما 
اکنون قيمت ارز به بيش��تر از 1۴ هزار تومان رسيده است. به هر جهت مانند 
بسياری از موارد ديگر کشورمان در حوزه توليد و کاالهای مختلف آنچه خود 
داشت را از ديگران تمنا می کند و بازهم حوزه ديگری مغفول مانده است که 
به همت توليد کنندگان داخلی بايد رونق بگيرد. عجيب اس��ت که در س��ال 
رونق توليد در اين حوزه مهم و فرهنگی از س��وی مس��ئوالن کمک و کاری 

مهر  ديده نمی شود.

از نصب خودپرداز در مطب و دادن شماره حساب به بهانه نوبت دهی های طايی 
تا اخذ وجوه باالت��ر از بيمارانی که می خواهند از طريق کارتخوان حق ويزيت 
بپردازند؛ اين ها بخش��ی از ترفندهايی اس��ت که معدودی از پزشکان برای دور 

زدن قانون نصب کارتخوان پيش گرفته اند...
بر اس��اس قانون مجلسی ها پزش��کان در سال 1۳۹۸ ملزم 
ش��دند که در مطب هايش��ان از پايانه فروشگاهی يا همان 
کارتخوان اس��تفاده کنند. قانونی ک��ه از همان ابتدا اما و 
اگرهای زيادی را به دنبال داش��ت؛ به طوريکه برخی وضع 
اين قانون را س��دی در برابر گريزگاه های مالياتی پزشکان 
دانس��ته و معتقد بودند که پزش��کانی هرچن��د معدود با 
درآمده��ای ميلياردی، فرار ماليات��ی کان دارند که بايد 
از آن جلوگي��ری ش��ود. به ه��ر حال با وج��ود همه اما و 
اگرها و حواش��ی ايجاد شده، به پزش��کان تا اول مهر ماه 
سال 1۳۹۸ فرصت داده ش��د تا اقدام به نصب کارتخوان 
در مطب هايش��ان کنند و س��ازمان امور مالياتی هم اعام 
کرد که در صورت عدم اجرای قانون از س��وی پزش��کان، 
مجازات هاي��ی را در نظر گرفته اس��ت؛ به طوری که علی 
رستم پور - مدير کل دفتر تنظيم مقررات و برون سپاری 
س��ازمان امور مالياتی - در گفت وگوی اخير خود با ايسنا، 
با بيان اينکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانين مالياتی 
تمکين نکنند برخورد می ش��ود، گفت: بر اس��اس قانون، 
کسانی که مکلف به نصب پايانه فروش يا صندوق مکانيزه 
فروش هس��تند، اگر اين کار را انج��ام ندهند دو درصد از 
مجموع وجوه دريافتی  آنها مشمول جريمه می شود. البته 
اي��ن اظه��ارات در حالی مطرح می ش��ود که ضرب االجل 
س��ازمان ام��ور مالياتی ب��رای نصب کارتخ��وان در مطب 
پزشکان به پايان رس��يده و طبق گفته مسئوالن سازمان 

امور مالياتی تنها ۳0 درصد از پزشکان مشمول در اين طرح ثبت نام کرده اند و 
۷0 درصدشان از قانون تمکين نکرده اند. 

با اين حال در روزهای آخر ش��هريور ماه نشس��تی در سازمان نظام پزشکی با 
حضور رييس کل  س��ازمان امور مالياتی و معاونين، رييس کل س��ازمان نظام 
پزش��کی، معاون نظارت و برنامه ريزی سازمان نظام پزشکی، معاون کل وزارت 
بهداش��ت، رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی، رييس 
ش��ورای عالی نظام پزش��کی و رييس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی 
ايران و جامعه جراحان کش��ور برای بررس��ی آخرين وضعيت نصب کارتخوان 
در مطب پزش��کان برگزار ش��د و طرفين ماجرا توافق کردند که در کميته ای 
مش��ترک و با حضور نمايندگان تام االختيار، راهکارهای مناس��ب درباره بحث 

نصب کارتخوان و ماليات پزشکان بررسی شده و درباره حل مشکات مالياتی 
جامعه پزشکی، در فضايی کارشناسانه، بدون تنش، تهديد و  با در نظر گرفتن 

شرايط اقتصادی کشور بحث و اطاع رسانی شود.
برخی از پزشکان هم پا را از اين فراتر گذاشته و برای پرداخت هزينه ها از سوی 
منشی مطب شماره حساب پزشک يا شخص ديگری به 
بيمار ارايه می ش��ود. س��هيا يکی از افرادی که تجربه 
اين اتفاق را داش��ته اس��ت و می گوي��د: "يکبار با مطب 
يک متخصص پوس��ت و مو تماس گرفتم و درخواست 
نوبت مراجعه داشتم. منشی به من گفت شماره حسابی 
را به ش��ما می دهم. اول هزينه ويزيت را بپردازيد تا بعد 
به ش��ما نوبت بدهيم. تعجب کردم و منش��ی باز به من 
گفت اگر همين االن پول را واريز کنيد، بهترين ساعت 
به شما نوبت می دهم." البته قطعا چنين تخلفاتی فقط 
از تعداد معدودی از پزشکان سر می زند و انصافا اکثريت 
جامعه پزش��کی کشور با تمام توان در راه خدمت رسانی 
به بيماران بدون ذره ای سوءاستفاده مالی يا مالياتی کار 
می کنند. بی ترديد اذهان عموم ايثارگری های پزش��کان 
در جبهه های جنگ و همچني��ن اقدامات خيرخواهانه 
پزش��کان در بحران ها و حوادثی همچون سيل و زلزله و 
يا پزش��کان جهادگری که با حضور در اردوهای جهادی 
در مناط��ق محروم حضور می يابن��د را فراموش نخواهد 
کرد. اما در عين حال بايد س��ازوکاری هم برای برخورد 
با معدود پزش��کان متخلف در اين حوزه تعريف ش��ود 
که واقعا عملياتی باشد، نه اينکه همچنان طبيبان واقعی 
قان��ون را اجرا کنند و برخی هم در حاش��يه ای امن به 

تخلفات شان ادامه دهند.
تخلفاتکارتخوانیرابه۱۵۲۶اعالمکنيد

در ه��ر حال، هرچند که س��ازمان امور مالياتی اعام ک��رده که مردم تخلفات 
کارتخوانی را به سامانه 1۵۲6 اعام کنند تا با متخلفين برخورد شود و وزارت 
بهداش��ت هم بارها و بارها اعام کرده که مردم بويژه در بيمارستان ها و مراکز 
درمانی دولتی خارج از صورتحس��اب بيمارس��تان، وجهی را پرداخت نکنند و 
در عي��ن حال هم تخلفات تعرفه ای را به س��امانه 1۹0 اطاع دهند، اما برخی 
بيم��اران ب��رای اطمينان از حصول نتيج��ه، ناچار تن به تخلف اين پزش��کان 
می دهند. بنابراين به نظر می رس��د نظام سامت با کمک نظام اقتصادی کشور 
بايد راهکاری اساس��ی تر و نظارتی  دقيق تر را برای شناسايی متخلفين در نظر 
بگيرد؛ آن هم زمانيکه برخی از اين متخلفين پزش��کان معروفی هستند که به 

ايسنا هر دليلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زده اند. 

  یک شنبه  7مهر1398  شماره 5131 

اذان ظهر: 11:55 اذان مغرب: 18:08 اذان صبح فردا: 4:33  طلوع آفتاب فردا: 5:58

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پاک 16 

نمابر: ۸۸00۷۵۷۵  تلفن: ۸۸01۳۸۷0-6 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲00۸ کدپستي: 1۴۳۸6۳۴۸۷1 

سازمانآگهيها: ۸۸006۹6۹ 
چاپ: کارگر 66۸1۷۳16 

www.siasatrooz.ir


امامصادقعليهالسالم:

امروز در دنيا کاری کن که به وسيله آن اميد کاميابی در آخرت را داری.

وز حدیث ر

از طرف من به جوانان بگوييد چشم شهيدان و تبلور خونشان به شما 
دوخته است بپا خيزيد و اسام خود را دريابيد.

گزارش

اصفهان
°33 °12

شهید همت:

11مدرسه ی برکت در مناطق زلزله زده ی کرمانشاه به طور رسمی افتتاح شد

براندازی نرم در حوزه حجاب
قصه پر غصه چادر در سال رونق تولید

شگرد برخی پزشکان برای دور زدن کارتخوان
وقتی منافع فردی بر قانونمداری اولویت دارد 

سیاست روز روزنامه صبح ایران

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

www.siasatrooz.com

شرکت ملى پست جمهورى اسالمى ایران
اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد 

اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد امور خدماتى و نظافت خود را مطابق با شرایط 
کلیه اشخاص  از  لذا  نماید.  واگذار  اى  مناقصه عمومى یک مرحله  از طریق  قرارداد  ، طرح  فنى   ، عمومى 
حقیقى و حقوقى که موضوع اصلى فعالیت شرکت آنها با موضوع مناقصه مطابقت دارد دعوت مى گردد. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از 

 www.setadiran.ir :طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس ذیل انجام مى شود
تماس  تلفن   ، بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  پست  کل  اداره   ،  14 گلستان   ، یاسوج  کارفرما:  آدرس 

 074 -332229001-2
شناسه ملى 14002919855 و شماره اقتصادى 411319578339 و کدپستى 7591863314

1- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 8 صبح مورخ 98/7/7 تا ساعت 14 مورخ 98/7/11
2- مهلت زمانى ارائه پیشنهادها: تا تاریخ 98/7/23
3- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 9 صبح 98/7/24

4- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسى از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادها
برنده  به عهده  انتشار در سایت ستاد  5- هزینه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنین هزینه هاى 

مناقصه مى باشد.
و  آن  نظایر  و  شخصى  چک   ، نامه  ضمانت  فاقد   ، مخدوش   ، مشروط   ، امضاء  فاقد  پیشنهادهاى  به   -6

پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نمى شود.
7- سپرده تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 460/000/000 ریال (چهارصد و شصت میلیون ریال) بصورت 

ضمانت نامه معتبر بانکى طبق آخرین فرمت بانک مرکزى قابل تائید مى باشد.
8- اطالعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 

021 -88969737
9- کلیه مناقصه گران مى بایست اصل پاکت (ب) خود را جهت ارزیابى کیفى تا تاریخ 98/7/19 به واحد 

امور قراردادهاى پست استان کهگیلویه و بویر احمد تحویل نمایند.

@siasatrooz


