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شماره

صفحه

روزنامه

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به دنبال 
تدابیری برای اجرای کامل ابالغیه ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرائم 

دیرکرد تسهیالت است.
در  خود  شخصی  صفحه  در  وفا  قمری  مصطفی  ایرنا  گزارش  به 
صفحه اجتماعی تویتر نوشت: پیرو سؤاالت مختلف و با عنایت به 
ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرائم دیرکرد تسهیالت و ابالغ رسمی 
این موضوع به شبکه بانکی، بانک مرکزی به دنبال تدابیری است 

که از اجرای کامل این ابالغیه در شبکه بانکی اطمینان حاصل کند.
در  همواره  تقلید  عظام  مراجع  اخیر  سال های  در  ایرنا،   گزارش  به 
دیدارها با مسئوالن نظام بانکی دولت قبل خواستار لغو اخذ سود از 
دیرکرد اقساط وام ها می شدند و آن را جایز نمی دانستند. اکنون در 
بانک مرکزی به حفظ احکام شرعی  با توجه ویژه  دولت سیزدهم 
عظام  مراجع  دیرینه  خواسته  این  است  قرار  بانکی،  نظام  مسائل  در 

اجرایی شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ضمن تأیید همکاری با چین در حوزه ICT گفت: توسعه فناوری های 
مرتبط با ۵G و اینترنت ثابت را با همکاری کشورهایی از جمله چین 

در دستور کار داریم.
 عیسی زارع پور در حاشیه برنامه اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات 
پایدار و پرسرعت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در 
 ۵G توافق ایران و چین همکاری هایی در حوزه فناوری ارتباطات مثل
پیش بینی شده است، گفت: بله، ما در همکاری هایی که با کشورهای 
حوزه  هم  برای  الزم  فناوری های  توسعه  داریم،  چین  جمله  از  مختلف 
۵G و هم کیفیت بخشی ارتباطات ثابت را در دستور کار قرار داده ایم.

کشورهای  در  ایرانی  پلتفرم های  حضور  توسعه  همچنین  افزود:  وی 
همسایه را مدنظر داریم. ظرفیت های خوبی در کشورهای مختلف وجود 
دارد و ما می توانیم استفاده کنیم و همکاری های متقابل می تواند منجر به 

رشد و توسعه صنعت ICT در کشور شود.
اتصال ۳ هزار و ۶۰۰ روستا تا پایان ۱۴۰۱

وی تصریح کرد: امیدوارم که ۳ هزار و ۶۰۰ روستا که فاقد هرگونه 
ارتباطشان  که  دیگر  روستای   ۵۰۰ و  هزار   ۳ و  هستند  دیتا  ارتباط 
ناپایدار است در ۴ فاز تا پایان ۱۴۰۱ در صورت تأمین اعتبار به سرعت 
ارتباطاتشان برقرار شود.وزیر ارتباطات ادامه داد: به دنبال این هستیم که 
فیبر نوری را هم توسعه دهیم و روستاهایی که در مسیر قرار می گیرند 

و متقاضی هستند را متصل کنیم.
راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری

عیسی پور ادامه داد: برنامه ریزی ما این است که ۲۰ میلیون پورت فیبر 
نوری در سراسر کشور راه اندازی کنیم که کار بسیار بزرگی و نیازمند 
عزم ملی است.وی بیان کرد: شبکه زیرساخت کشور ظرفیت خوبی دارد 
و حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه ظرفیت داریم؛ کل ترافیک ما ۱۰ ترابیت بر 
ثانیه است اما در حال تقویت آن هستیم. برنامه داریم که تا پایان دولت 
سیزدهم این را به ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه برسانیم و همین االن قرارداد ۲۰ 
ترابیت بر ثانیه با استفاده از تجهیزات بومی بسته شده و در دهه فجر 

عملیات آن آغاز می شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که کارشناسان معتقدند ۲۰ میلیون 

اینکه  با توجه به  پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری نشدنی است و 
در دولت های گذشته وعده هایی داده شد و عمل نشد، آیا برنامه زمان 
بندی دارید و چقدر با سازمان های دیگر مثل شهرداری تعامل کردید 
که این کار بزرگ انجام شود، گفت: این یک کار ملی است و همه 
باید پای کار بیایند آنچه باعث شده با قاطعیت اعالم کنیم که این اتفاق 
خواهد افتاد، همین همگرایی در دولت سیزدهم است. همین دیروز در 
خدمت وزیر نیرو بودیم و توافقات خوبی صورت گرفت تا از شبکه 
سرعت  با  پروژه  این  که  کنیم  استفاده  کشور  سراسر  در  برق  توزیع 
بیشتری جلو برود. سازمان همیاری های شهرداری سراسر کشور نیز باید 

پای کار بیایند.
همه  می افتاد،  اتفاق  کشور  در  گازکشی  که  زمانی  شد:  یادآور  وی 
همکاری می کردند، باید یک چنین نهضتی اتفاق بیفتد که من عزم و 
اراده آن را در دولت سیزدهم می بینم. در دهه فجر شاهد برنامه کالن و 
زمان بندی خواهیم بود و تعداد زیادی هم پورت آماده واگذاری داریم.

زارع پور همچنین درباره سرعت پایین اینترنت در تهران و اختالالت 
تلفن همراه و علت آن گفت: یک کار اساسی و اصولی که باید انجام 
شود، توسعه ارتباطات ثابت است باید بیشتر نیازمندی مردم را به سمت 
ارتباطات ثابت و اینترنت خانگی و شبکه محل کار هدایت کنیم. معنی 
استفاده  ارتباط  برای  تلفن همراه  از گوشی  منزل هستید،  ندارد که در 
کنید.وی با بیان اینکه ارتباطات سیار محدودیت دارد گفت: ما توسعه 
ارتباطات ثابت به عنوان یک راهکار بلندمدت را در دستور کار داریم 
که البته در کوتاه مدت کار را شروع کرده ایم و همین امسال قریب به 

نیم میلیون پورت فیبر نوری را راه اندازی می کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسیناسیون کودکان 
۹ تا ۱۲ سال علیه کرونا پس از تأیید نوع واکسنی که قرار است تزریق 

شود، به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت ایرنا، بهرام عین اللهی در 
در  رازی  همایش های  سالن  در  طبیب  بانوان  از  تجلیل  مراسم  حاشیه 
جمع خبرنگاران افزود: در ستاد ملی مقابله با کرونا، به این جمع بندی 
رسیدیم که با توجه به توصیه کمیته های علمی و مراکز جهانی در مورد 
دانشمندان،  توسط  انجام شده  تحقیقات  نتایج  و  واکسیناسیون کودکان 
نیز واکسن کرونا تزریق  قرار شد برای کودکان زیر ۱۲ سال کشور 
شود.وی اظهار داشت: تأیید نوع واکسنی که قرار است به این کودکان 
تزریق شود توسط کمیته علمی چند روز طول می کشد و سپس با اعالم 

وزارت بهداشت بصورت داوطلبانه این واکسیناسیون آغاز خواهد شد.
ضرورت تزریق دز سوم واکسن

وزیر بهداشت با انتقاد از اینکه استقبال چندانی از تزریق دز سوم واکسن 
نشده، ادامه داد: اکنون حدود ۲۲ درصد تزریق واکسن دز سوم در کشور 
انجام شده و با توجه به شیوع سویه اومیکرون از مردم می خواهیم که 

حتمًا واکسیناسیون خود را با تزریق دز سوم تکمیل کنند.
به گفته عین اللهی، سویه اومیکرون قدرت سرایت پذیری بسیار باالیی 
دارد و در چند روز اخیر شمار بیماران سرپایی کرونا چهار برابر افزایش 
یافته که جای نگرانی است و باید مردم به توصیه های مسئوالن بهداشتی 
درخصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی توجه 

کنند.

نفع  به  نباید  رقابت  واقف هستند که  و روسیه  ایران  میرسلیم گفت: 
مسابقه  با  و  دوخته اند  ما  منابع  به  طمع  چشم  که  شود  تمام  کسانی 
گذاشتن ما با همدیگر در به تاراج دادن منابع نفت و گازمان، منحصراً 
استفاده  به  نتیجه، چنان همکاری داهیانه ای  تأمین شود؛ در  سود آنها 
بهینه و صیانتی از منابع مان منجر خواهد شد و ما را از فریب اغیار دور 

خواهد کرد.
سید مصطفی میرسلیم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
همکاری نفتی و گازی ایران و روسیه اظهار داشت: ایران و روسیه دو 
کشور اول در مورد منابع گازند و دانش و فناوری هر دو در بخش 
اکتشاف و استخراج و پاالیش گاز نسبتًا پیشرفته است و مهم این است 
که همکاری آنها می تواند با هم افزایی نقاط ضعف آنها را برطرف و 
اشراف شان را بویژه از نظر فنی و تجاری استحکام بخشد به گونه ای که 

تضمین کننده منافع هر دو کشور باشد.
وی با بیان اینکه همکاری ایران و روسیه قباًل به صورت مطلوبی نبوده 
انرژی  و  نفت  بخش  در  کشور  دو  همکاری های  اگر  افزود:  است، 
هسته ای و همچنین انرژی تجدیدپذیر امتداد یابد، مفیدتر خواهد بود. 
از  نیز  انرژی  البته همکاری جامع کشورهای همسایه خزر در حوزه 
ضرورت هایی است که اهمیت چندوجهی آن را نباید نادیده گرفت 
و در این راستا همکاری ایران و روسیه به همکاری کشورهای حاشیه 

خزر شتاب خواهد داد.
ضرورت ترسیم خطوط همکاری راهبردی در بخش باالدستی انرژی

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر همکاری دو 
کشور در بخش انرژی جنبه راهبردی نداشته و همین امر مانع عمق 
بخشیدن به تعامالت چه از نظر فناوری و چه از لحاظ سرمایه گذاری 
بوده است. به نظر این جانب ترسیم خطوط همکاری راهبردی در بخش 
باالدستی انرژی و بویژه صادرات خدمات مهندسی، نه تنها میسر که 
با مقامات روس  ضروری است و سفر و دیدار اخیر رئیس جمهوری 

مقدمات آن را فراهم می آورد.
همکاری های پایین دست از سطح بنگاهی فراتر می رود

وی یادآور شد: در حال حاضر در حوزه پایین دست نفت همکاری هایی 
بین دو کشور انجام می شود که قطعًا می تواند تسهیل و تقویت شود و از 

سطح بنگاهی فراتر رود.
همکاری داهیانه استفاده صیانتی از منابع؛ دو کشور را از فریب اغیار 

دور خواهد کرد
انرژی  حوزه  در  کشور  دو  رقابت  به  توجه  با  اینکه  درباره  میرسلیم 
است، گفت:  هر دو کشور واقف  میسر  تا چه حد  امکان همکاری 
هستند که رقابت نباید به نفع کسانی تمام شود که چشم طمع به منابع 
ما دوخته اند و با مسابقه گذاشتن ما با همدیگر در به تاراج دادن منابع 

نفت و گازمان، منحصراً سود آنها تأمین شود؛ در نتیجه، چنان همکاری 
داهیانه ای به استفاده بهینه و صیانتی از منابع مان منجر خواهد شد و ما 

را از فریب اغیار دور خواهد کرد.
مناسباتمان با روسیه و تمام همسایگان در باالترین سطح از تفاهم باشد
وی در پاسخ به این پرسش که در کشور ما حداقل در سطح افکار 
عمومی نگاه مثبتی نسبت به روسیه وجود ندارد، با توجه به این موضوع 
می توان در حوزه انرژی با این کشور به نقاط مثبتی رسید که منافع 
ملی کشور حفظ شود و نگرانی ها رفع شود؟ توضیح داد: بدبینی ها به 
برخوردهای دو کشور در صحنه سیاسی و نظامی و کشورگشایی در 
دویست سال گذشته برمی گردد و امروز معادالت حاکم بر مناسبات 
سیاسی و نظامی در منطقه و جهان و بویژه مناسبات اقتصادی و فنی 
باشیم که  راهبردی  روابط  فکر  به  باید  و  شده  اجتماعی دگرگون  و 
دربرگیرنده منافع پایدار دو طرف باشد. خیلی از بدخواهان ما از انعقاد 
چنین همکاری ناخشنود و حتی نگرانند و تالش می کنند القای یاس و 
بدبینی کنند. ما نباید در دام فریب بدخواهان مشترکمان بیفتیم، حتمًا 
باید بکوشیم که مناسباتمان با روسیه و تمام همسایگان در باالترین 
منطقه  سود  به  و  ما  نفع  به  همکاری ای  چنین  باشد،  تفاهم  از   سطح 

است. 
از صادرات گاز به اروپا مهم تر چیست؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درباره اینکه آیا امکان 
همکاری برای صادرات گاز به اروپا که همواره به عنوان خط قرمز 
روس ها مطرح بوده وجود دارد، تاکید کرد: فرض شما اصالت دادن به 
صادرات گاز است که به نظر اینجانب قابل طرح در کوتاه مدت است 
باشد  بهینه  ترسیم کنیم که  به گونه ای  را  و می توانیم همکاری خود 
در  انجام گرفت  ترکمنستان  با  غیرمستقیم گاز  انتقال  در  آنچه  نظیر 
ابعادی گسترده تر با روس ها دنبال کنیم، ولی مهم تر از آن تفاهم برای 
همکاری در زمینه استفاده بادوام از منابع خدادادی و بی نظیر گاز در 
میان مدت و بلندمدت است و نیز روی آوردن قطعی به سمت کاربرد 
گاز به عنوان ماده اولیه تولید محصوالت میانی و نهائی بادوام و نه فقط 

سوخت مورد نیاز اروپا و خودمان.

مجلس شورای اسالمی یا پارلمان 
سه  از  یکی  عنوان  به  ملی کشور 
قوه اصلی دارای دوشان مهم است، 
دیگری  و  قانون گذاری  یکی شان 
قوانین.  اجرای  حسن  بر  نظارت 
و  صنایع  کمیسیون  عضو  اینکه 
ستوه  به  واقع  در  مجلس  معادن 
آمده و لب به شکایت از البی ها و 
فشارها برای تحت فشار گذاشتن 
سؤال  این  می گشاید،  نمایندگان 
را به ذهن متبادر می کند که چرا 
نمایندگان تحت تأثیر این فشارها 
و  ریشه  اساسًا  و  می گیرند  قرار 
کجا  از  فشارها  گونه  این  علل 
را  زیر  عوامل  می گیرد؟  نشات 
به  دالیل  مهمترین  از  بتوان  شاید 
مجلس  در  جو  این  آمدن  وجود 

نام برد:
باعث  که  مهمی  عواملی  از  یکی 
مجلس  در  جوی  چنین  می شود 
ایجاد گردد و درنهایت نمایندگان 
فشارها  برابر  در  تسلیم  به  ناچار 
در  نمایندگان  خود  البی  شوند، 
دیگر عرصه ها و امور است، همان 
تکلیف  و  سرنوشت  که  جایی 
صحن  در  نه  مسائل  بسیاری 
مجلس  راهروهای  در  بلکه  علنی، 
جلسات  در  یا  خانه ها  وزارت  یا 
خصوصی تعیین می شود! به عنوان 
مثال در گرفتن امتیاز برای حوزه 
انتخابیه خود، رسیدن به ریاست و 
نایب رئیسی کمیسیون ها، حضور 
در هیئت رئیسه مجلس و... غالبًا 
البی گری  به  دست  نمایندگان 
بزنگاه ها  در  طبیعتًا  و  می زنند 
مجبور  دیگری  عرصه های  و 
می شوند در قبال امتیازی که قباًل 
تسلیم  و  بدهند  امتیاز  گرفته اند، 

شوند.
جناب  اتفاقًا  که  دیگری  عامل 
آن  به  هم  قطب آبادی  حسینی 
نگاه ها  وجود  کرده اند،  اشاره 
که  است  سیاسی  کنش های  و 
منافع  حتی  همه چیز،  بر  گاهی 
این  می اندازد.  سایه  کشور  کل 
نگاه ها و کنش های سیاسی گاهی 
دولت،  له  گاهی  دولت،  علیه 
یا  نماینده  یک  ضرر  به  گاهی 
گاهی  و  نمایندگان  از  گروهی 
در  خاص  جریان هایی  سود  به 
و  است  مجلس  از  داخل و خارج 
طور  به  را  تصمیمات  از  بسیاری 
تأثیر  تحت  غیرمستقیم  و  مستقیم 
قرار می دهد. اگر چه قرار نیست 
نمایندگان به کل از سیاست دور 
کنش  و  نگاه  وقتی  اما  باشند، 
این حد غالب می شود،  تا  سیاسی 
سیاسی  مصلحت اندیشی  عماًل 
دغدغه اصلی در اتخاذ تصمیمات 
مردم  ضرر  به  این  و  شد  خواهد 

تمام می شود.
متأسفانه  که  دیگری  مهم  مسئله 
مهلک  اپیدمی  یک  به  کشور  در 
تبدیل شده، ترجیح منافع گروهی، 
جمع  منافع  بر  شخصی  و  باندی 
باند  و  گروه  از  منظور  است. 
سیاسی  باندهای  و  گروه ها  صرفًا 
دیده  اوقات  بسیاری  بلکه  نیست، 
یا  استان  هر  مثاًل  که  می شود 

نگاه  خود  منافع  به  صرفًا  شهر 
می کند و برای تأمین منافع خود، 
حاضر است نه تنها منافع دیگران 
حتی  بلکه  بگیرد،  نادیده  را 
پا  زیر  نیز  را  آنان  عادی   حقوق 
نمایندگان  از  بسیاری  بگذارد. 
با  اخیر  سال های  در  ویژه  به 
دیدگاهی  چنین  عملکردشان 
رواج  نیز  مردم  بین  در  حتی  را 
داده اند و همین امر باعث شده تا 
شود  ایجاد  مردم  در  دیدگاه  این 
حوزه  برای  که  نماینده ای  که 
)حتی  می کند  البی  خود  انتخابیه 
حوزه های  دیگر  ضرر  به  اگر 
و  شایسته  کاری  باشد(،  انتخابیه 
اگر  می دهد!  انجام  تقدیر  قابل 
چنین  مدت  کوتاه  در  شاید  چه 
که  روالی  با  ویژه  به  دیدگاهی 
فعاًل در کشور وجود دارد درست 
به نظر برسد، اما در طوالنی مدت 
همین تصمیمات و اقداماتی که به 
آن  منافع  مدت  کوتاه  در  ظاهر 
می تواند  کرده،  تأمین  را  منطقه 
از  و  کشور  کل  مدت  دراز  در 
جمله خود آن منطقه را نیز متضرر 
کند؛ به عنوان مثال بارها دیده ایم 
گری  البی  با  نمایندگان  که 
را  ریلی  خطوط  یا  جاده ها  مسیر 
نظر  مورد  منطقه  از  و  داده  تغییر 
پروژه  مثاًل  یا  داده اند  عبور  خود 
انتقال آب را به منطقه خود کلید 
این  مدت  دراز  در  اما  زده اند، 
تغییرات فراقانونی عالوه بر اینکه 
و  کشور  به  را  زیادی  هزینه های 
حتی مردم تحمیل می کند، ممکن 
مشکالت  بروز  علت  خود،  است 
اگر  اما  شود؛  دیگری  متعدد 
و  نمایندگان  مردم،  از  )اعم  همه 
دولتمردان( به این باور برسند که 
اولویت  در  و همگانی  ملی  منافع 
اصول  اساس  بر  کارها  و  باشد 
فنی و کارشناسی و بر پایه منافع 
همه  بی شک  شود  انجام  همگانی 
خواهند  منتفع  مدت  طوالنی  در 

شد.
اما عامل دیگری که می تواند در 
ایجاد چنین جوی تاثیرگذار باشد، 
تأیید  از  نمایندگان  بعضی  ترس 
آینده  ادوار  در  نشدن  صالحیت 
است که در واقع این هم به نوعی 
شخصی  منافع  ترجیح  همان  جزء 
منافع جمعی محسوب می شود.  به 
که  نمایندگانی  هستند  همچنین 
خود را وامدار جریان یا گروهی 
خاص می دانند و به دلیل ترس از 
قطع حمایت آن گروه یا جریان، 
شده  تسلیم  بزنگاه هایی  چنین  در 
و تابع تصمیمات گروه و جریان 

باالدستی می شوند.
به  در  هم  دیگری  عوامل  البته 
شرایط  و  پدیده  این  آمدن  وجود 
تاثیرگذار است، اما هر چه هست، 
مخدوش  و  تضعیف  آن  نتیجه 
خواهد  مجلس  نظارتی  شدنشان 
را  مجلس  )ره(،  خمینی  امام  بود. 
اما  امور می دانستند  در رأس همه 
مجلسی می تواند در رأس باشد که 
مقتدر و مستقل بوده و تحت تأثیر 

عوامل یا فشارها قرار نگیرد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

افشاگری نماینده مجلس:

بهاشکالمختلفماراتحتفشارقرارمیدهند

وحید جعفری زاده
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

میرسلیم توضیح داد:

چرا افکار عمومی از روابط تهران و مسکو نگران است؟

وزیر بهداشت: 

بازگشت حق رای ایران 
در سازمان ملل

نماینده مجلس: 

پیشنهاد کارت خرید نان 
توهین به ملت ایران است

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم:

کارت بازی روسیه و چین در مقابل 
آمریکا نشویم

وزیر ارتباطات: 


