
گزارش

یادداشت

در گفت وگوی تلفنی روحانی با وزیر بهداشت 
مطرح شد

گزارش امیدوارکننده نمکی درباره روند 
کاهشی ابتال به کرونا

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از روند کاهشی آمار 
ابتال به ویروس کرونا و همچنان فوتی ها در استان های 
کش��ور، بار دیگر بر نظارت دقیق ب��ر رعایت اجرای 
کامل پروتکل های بهداشتی در کسب و کار ها تاکید 
کرد و دستور داد که گزارش مربوطه به صورت روزانه 
تهیه و به مراجع ذیربط اعالم ش��ود. حسن روحانی 
دبذور  در گفت وگوی تلفنی با وزیر »بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی«، ضمن دریافت گ��زارش روند 
وضعیت بهداشت و درمان کش��ور در سومین روز از 
اجرای طرح فاصله گذاری هوش��مند و از س��رگیری 
فعالیت کس��ب و کار های کم ریسک در استان های 
کش��ور، افزود: اجرای طرح فاصله گذاری هوش��مند 
نباید موجب سهل انگاری در اعمال محدودیت های 
الزم و نظارت و کنترل ها باشد و مسیر در پی گرفته 
ش��ده تاکنون درمورد اجرای پروتکل های بهداشتی 

باید همچنان با قوت و قدرت ادامه یابد.
روحانی با ابراز خرس��ندی از روند کاهشی آمار ابتال 
ب��ه ویروس کرونا و همچنان فوتی ها در اس��تان های 
کش��ور، بار دیگر بر نظارت دقیق ب��ر رعایت اجرای 
کامل پروتکل های بهداشتی در کسب و کار ها تاکید 
کرد و دستور داد که گزارش مربوطه به صورت روزانه 
تهی��ه و به مراجع ذیربط اعالم ش��ود. رئیس جمهور 
با تاکید بر ضرورت تش��ویق اصنافی که پروتکل های 
بهداشتی را اجرا می کنند، دستور داد که برای تشویق 
واحد های صنفی که پروتکل های بهداش��تی را برای 
حفظ س��المت م��ردم رعایت می کنند ب��ا همکاری 
وزارت بهداشت، اصناف و دستگاه های دیگر تمهیدات 
الزم اندیشیده شود. روحانی همچنین با دعوت دوباره 
از مردم برای درخانه ماندن و اجتناب از تردد های غیر 
ضروری در سطح شهرها، ضرورت ادامه مسیر اطالع 
رس��انی درست و اقناع س��ازی مردم در پایبندی به 

شعار »در خانه ماندن« را مورد تاکید قرار داد.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این 
گف��ت و گوی تلفن��ی ضمن ارائه گ��زارش کاملی از 
وضعیت ابت��ال و درمان بیماران کرونایی و همچنین 
آمار بهبود یافتگان و فوتی ها در روز سوم اجرای طرح 
فاصله گذای هوش��مند در اس��تان های کشور به جز 
استان تهران، گفت: خوشبختانه شاهد روند کاهشی 
در کشور هس��تیم و ابتال به ویروس کرونا نیز شیب 

نزولی داشته است.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

جهانگیری:
حل مشکالت در دوران تحریم نیازمند 

نگاه به داخل است
معاون اول رئیس جمهور گفت: برای حل مش��کالت 
در دوران تحریم باید فقط نگاه به داخل داشته باشیم. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم 
معارفه وزیر جدید جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت 
اقدامات و فعالیت های این وزارتخانه اظهار داش��ت: 
هیچ حکومتی نمی تواند نس��بت به بخش کشاورزی 
بی تفاوت باشد و تصور کند می تواند نیازهای جامعه 
خ��ود را از دیگ��ر کش��ورها تأمین کن��د. وی افزود: 
جمهوری اس��المی ایران نیز به طریق اولی نمی تواند 
نسبت به بخش کش��اورزی بی تفاوت باشد، چرا که 
مسئولیت امنیت غذایی کش��ور بر عهده این بخش 
است. ما کشور پرجمعیت و با اهداف مشخص و بلند 
هستیم و مهمترین مسأله این است که امنیت غذایی 
کشور تا حد زیادی تأمین شود و از ناحیه غذای مردم 
با فشارهای سیاسی و آنچنانی علیه حکومت و جامعه 
مواجه نش��ویم. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به 
چالش های پیش روی کشور نظیر مسائل اقتصادی، 
اشتغال، رفاه جامعه و کمبود منابع آب تصریح کرد: 
ب��رای حل این چالش ها حتماً یکی از بخش هایی که 
بسیار تعیین کننده است بخش کشاورزی است چرا 
که ۱۹ درصد اش��تغال کش��ور معادل چهار میلیون 
فرصت ش��غلی در این بخش فعال است و ۱۸ تا ۲۰ 
درصد صادرات غیرنفتی کش��ور نیز مربوط به بخش 
کش��اورزی اس��ت. جهانگیری در ادامه با اش��اره به 
تحریم های ظالمانه آمریکا و نیز ظهور کرونا در همه 
کشورها از جمله ایران خاطرنشان کرد: امروز از اینکه 
در چند سال اخیر تمرکز جدی بر سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی داشته ایم و به اجرای مجموعه ای از 

پروژه ها اقدام کرده ایم بسیار خوشحالیم.
وی افزود: همواره در پاس��خ به برخی انتقادها درباره 
عملکرد دولت در بخش اقتصاد مقاومتی اعالم کرده 
ایم که برخی برنامه ها نظیر کاهش اتکا به درآمدهای 
نفت��ی، برنامه ری��زی برای تضمین ف��روش نفت به 
کش��ورهای دیگر و موضوعاتی نظیر اصالح ساختار 
بودج��ه و به��ره وری، نیازمند برنامه ه��ا و اقدامات 

بلندمدت و حتی ۱۰ ساله است. مهر

اخبار

این روزها ویروس کرونا دیگر با زندگی مردم عجین ش��ده، 
این بیماری در سراس��ر کش��ور می چرخد و جان می گیرد 
و زندگی و معاش مردم را مختل کرده اس��ت.  ش��اید عده 
ای بتوانن��د در این میان��ه در خانه بمانند تا از ابتالی خود و 
خانواده ش��ان به این بیماری جلوگیری کنند اما بسیاری از 
اف��راد اگر خارج از خانه نرون��د و روزانه کار نکنند خبری از 
درآمد برای آنان نیس��ت. در این میان کسب و کار بسیاری 
نیز در نتیجه ش��یوع این بیماری، کاهش تقاضا و قرنطینه و 
تعطیلی اجباری صدمه بسیار دیده است و کسب و کارهای 
بزرگ نیز برای ادامه کار خود به دنبال تعدیل نیروهایش��ان 
هس��تند.  در این میان دول��ت از برنامه های حمایتی در این 

باره خبر داده است. 
یکی از این برنامه ها، ارائه  بسته های حمایتی از سوی دولت 
اس��ت. همچنین مقام��ات دولتی اعالم کردند که کس��ب و 
کارهایی که در نتیجه این شرایط آسیب دیده اند می توانند 
از وام های کم بهره برخوردار شوند. از دیگر برنامه های دولت 
در ای��ن زمینه ایج��اد تمهیداتی ب��رای بازپرداخت وام های 

بانکی، مالیات ها و ... است،
ب��ا این حال در میان مردم این س��وال مطرح اس��ت که آیا 
بسته های حمایتی دولت برای عبور از بحران کرونا و تامین 
معیش��ت آن عده از افراد که قدرت بازیابی معیشتی ندارند، 

کافی است؟
 بسته های حمایتی در تمام دنیا

ارائه بسته های حمایتی به اقشار و خانواده های آسیب دیده و 
کم برخوردار موضوعی است که تنها اختصاص به ایران ندارد 
و تقریباً همه کشورهای درگیر با کرونا برنامه هایی را در این 
باره در نظر گرفته اند.  این برنامه ها با این هدف تدوین شده 
که هم امکان تداوم فاصله گذاری اجتماعی و خانه نشینی را 
بدون نگرانی از تبعات اقتصادی برای مردم فراهم کند و هم 
اینک��ه با تقویت طرف تقاضای اقتصاد اجازه ندهد تا اقتصاد 

کشورها زمینگیر شود.
در بیشتر کشورها بس��ته های  حمایتی در سطوح مختلف 
تعریف ش��ده  اس��ت که افراد و خانوارها، کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و متوس��ط و بنگاه های بزرگ اقتصادی را ش��امل 
می ش��ود. دول��ت ها پیش بینی می کنند ک��ه این کمک ها 
بتواند سیاست گذاری های میان مدت را برای گذر از بحران 

تعریف کند. 
ب��ه عنوان مث��ال در ایتالیا ۲۵ میلیارد یورو از س��وی دولت 
اختصاص یافت و دولت این کش��ور اعالم کرده اس��ت که تا 
س��ه ماه آینده اظهارنامه های مالیاتی را به تعویق می اندازد. 
از دیگر برنامه های دولت این کشور، تعویق مهلت پرداخت 
قبوض برق، گاز و  آب اس��ت و کسانی که برای خرید خانه 
ه��ای خود وام گرفته اند نی��ز می توانند تا مدتی از پرداخت 

اقساط وام معاف شوند. 
همچنی��ن دولت این کش��ور به مدت 3 م��اه، کمک هزینه 
ماهیان��ه ۵۰۰ یورویی را برای کس��انی که ب��ه صورت خود 

اشتغالی فعالیت می کنند،  اختصاص داده است . 
اما دول��ت اقدامات دیگری هم داش��ته یعنی ت��ا جایی که 
توانس��ته مردم را در خانه ها نگه داشته. این دولت با فراهم 
ک��ردن اقدامات الزم برای تس��هیل دورکاری کارمندان و و 
دریاف��ت تجهیزات الزم آنها چون لپ ت��اپ و تبلت در این 

زمینه نیز کمک هایی به مردم اختصاص داده است. 
 بسته های حمایتی در ایران برنامه های دولت

در ایران نیز از ابتدای شروع کرونا دولت اعالم کرد که اقدامات 
حمایتی را برای حمایت از اقشار کم درآمد و صاحبان کسب 
و کارهایی که بر اثر ش��یوع این بیماری دچار لطمه شده اند، 

در نظر گرفته است. 
همچنین دولت با اعطای وام های کم بهره و به تعویق انداختن 
اقس��اط وام های بانکی  تالش هایی را در این باره انجام داده 
اس��ت. گفته می ش��ود دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای 
اجرای برنامه های حمایتی خود کنار گذاشته و بنا به اظهارات 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری ، ۲۵ هزار میلیارد تومان به 
کمک های بالعوض اختصاص خواهد یافت و ۷۵ هزار میلیارد 
توم��ان در قالب اعتبار و تس��هیالت به خانواره��ا و بنگاه ها 

تخصیص داده می شود.
اما انتق��ادات متع��ددی به این 
سیاس��ت های دولت نی��ز وجود 
دارد و نش��ان می ده��د که این 
اقدام��ات گذرا بوده و برای میان 
مدت و طوالنی مدت رونق بخشی 
به اقتصاد و تحریک تقاضا مورد 

توجه قرار نگرفته است.
و  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
نماین��دگان م��ردم در مجل��س 
معتقدند که دول��ت باید قبل از 
فروکش ک��ردن بح��ران کرونا، 
به بازس��ازی اقتص��اد جامعه با 
اعمال سیاست های مالی پولی و 
حمایتی پرداخته و با حمایت از 

اقش��ار کم برخوردار و آسیب دیده جامعه مانع از هزینه های 
بیشتر برای کشور شود. در این میان بسیاری بر این باورند که 
اگر دولت نتواند برای این مشکل راه حلی بیابد ممکن است 
که تبعات اجتماعی حاصل از این مشکالت اقتصادی جامعه 

را تهدید کند. 
 انتقادات 

در این میان انتقادات بسیاری به برنامه های دولت وارد است. 
برخی از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که این برنامه ها 
سیاس��ت گذاری برای گذر از بحران کرونا نیست و نگاهی به 
رونق اقتصادی و تحریک تقاضا از س��وی دولت در این برنامه 

ها وجود ندارد. 
یکی از این انتقادات تعریف بسته های حمایتی دولت است. 
ای��ن گروه می گویند این بس��ته ها کوتاه م��دت بوده و غیر 

هدفمند طراحی شده است.
همچنین برنامه ریزی های دولت در دوره ای سه ماهه تعریف 
ش��ده که این گمان را ایجاد م��ی کند که پس از گذر از این 

دوره سه ماهه می توان آرام آرام به شرایط عادی بازگشت. 
این درحالی اس��ت که اقتصاددانان، در ش��رایط کنونی، این 
بحران را به س��ه وضعی��ت کوتاه مدت، می��ان مدت و بلند 
مدت تقس��یم بندی می کنند و تأکید می کنند که دولت باید 
سیاست هایی را به منظور تاب آوری بخش های مختلف جامعه 

به اجرا بگذارد.
 بسته های حمایتی نه چندان کارآمد 

در حوزه کمک به خانوارها تاکنون س��ه بسته حمایتی اعالم 
شده اس��ت، اما رونمایی از کمک اول بالعوض نشان داد که 
این کمک به سه میلیون خانوار در ۴ نوبت اختصاص یافته و 
رقم این کمک بس��ته به تعداد افراد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ 

هزار تومان در نظر گرفته ش��ده و این در حالی اس��ت که بر 
اس��اس گزارش مرکز آمار کشور در سال ۹۷ هزینه ماهانه هر 
خانوار شهری به طور میانگین، سه میلیون و 3۵۶ هزار تومان 
و هزینه هر خانوار روس��تایی به بی��ش از یک میلیون و ۸۱۶ 

هزار تومان می رسید.
این درحالی اس��ت که بر اس��اس گزارش مرکز آمار نرخ تورم 
رسمی اعالم شده 3۴.۸ درصد است، بنابراین، این کمک سهم 

ناچیزی از هزینه های خانوار را در بر میگیرد. 
 بی توجهی بانک مرکزی و نبود حمایت های مالیات

 یک��ی از انتقادات وارد به سیاس��ت های دولت در این زمینه 
کاهش ندادن نرخ سود بانکی است. مردم می گویند با اینکه 
بیش از ۵۰ بانک مرکزی در کشورهای جهان با کاهش معنادار 
نرخ بهره بانکی، تالش می کنند تا 
هزینه های بنگاه های اقتصادی را 
کاهش دهند و به چرخه اقتصاد 
کمک کنند، بانک مرکزی ایران 
هیچ س��خنی از کاهش احتمالی 
نرخ های س��ود بانکی ب��ه میان 
نیاورده و حتی شایعات پیرامون 
برای  احتمال��ی  تصمیم گی��ری 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی و ...  از 

اساس تکذیب کرده است.
همچنین سیاس��ت گذاری مالی 
به معن��ای کاهش نرخ مالیات ها 
ی��ا افزایش س��طح معافیت های 
مالیاتی نیز چن��دان مورد توجه 

سیاست گذاران اقتصادی ایران نبوده است.
در این حوزه ها فقط اس��تمهال س��ه ماهه بازپرداخت اقساط 
وام ه��ای بانکی و تعوی��ق پرداخت مالیات به عن��وان برنامه 

حمایتی اعالم شده است.
از دیگر سیاست حمایتی دولت نیز پرداخت تسهیالت یک تا 
دو میلیون تومانی به چهار میلیون خانواری است که کسب و 
کاره��ای کوچک خود را بر اثر بحران کرونا از دس��ت داده اند. 
اخی��راً دولت و بانک مرکزی از یک بس��ته حمایتی دیگر نیز 
رونمایی کردند و آن پرداخت یک میلیون تومانی اعتبار خرید 

به تمام یارانه بگیران بود.
بر این اس��اس، ۲3 میلیون خانوار یارانه بگیر در صورت ثبت 
نام اینترنتی در وب سایتی که سازوکار آن هنوز روشن نیست، 
می توانن��د از این اعتبار یک میلی��ون تومانی خرید، بهره مند 
شوند، نرخ سود این تسهیالت ۱۲ درصد در نظر گرفته شده 
اس��ت، دوره بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است اما کسر اقساط با 
تاخیری س��ه ماهه آغاز می ش��ود که از محل یارانه پرداختی 

ماهانه به این خانوارها خواهد بود.
بر اس��اس گفته های مقامات دولتی این تسهیالت به حساب 
کارت های مرتبط با دریافت یارانه سرپرس��تان خانوارها واریز 
ش��ده و با یک دوره تنفس س��ه ماهه، از همان منبع واریزی 

یارانه ها کسر می شود.
به گفته نهاوندیان هدف از طراحی این بس��ته »تقویت طرف 
تقاضای اقتصاد اس��ت تا خانوارها توان بیش��تری برای خرید 

داشته باشند و چرخ اقتصاد روان تر از قبل به حرکت درآید. 
اما آزاد شدن بخشی از سپرده های قانونی بانک ها می تواند در 
نهایت منجر به رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم شود. 

 عمومیت یافتن کمک ها

 در ای��ن میان برخی تاکی��د دارند که عام بودن این برنامه ها، 
هدف گذاری و تاثیر آن را کاهش می دهد، ضمن اینکه منابع 
مح��دود دولت ب��رای حمایت موثر از آس��یب دیدگان اصلی 

بحران را نیز هدر می دهد.
ب��ه گفته این گروه دولت می توانس��ت به ج��ای طراحی این 
برنام��ه، حمایت عام با مبلغی اندک، منابع آن را بر گروه های 
ه��دف و واقعا نیازمند متمرکز کند و ب��ه این ترتیب اعداد و 
ارقام بس��ته های حمایتی از آسیب دیدگان اصلی بحران کرونا 

را افزایش دهد. 
دولت توضیحی درباره چگونگی شناسایی افراد برای دریافت 
بسته حمایتی نداده و بس��یاری از کارگران روزمزد و بدون 
قرارداد و بیمه هم در این میان شناسایی نمی شوند. موضوع 
دیگر در این زمینه آن اس��ت که اقتص��اد منتظر دولت که 
دچار نوعی لختی و کندی در تصمیم گیری است و معموال 

برای تصمیم های جدی و مهم دیر اقدام می کند. 
 اقدامات مطلوب 

در این میان یکی از اقداماتی که شاید از نظر مردم تصمیم 
بهتری از س��وی دولت بود، اعط��ای وام بانکی بود که نرخ 
سود تسهیالت قرض الحسنه را داشته و به گفته محمدباقر 
نوبخ��ت، معاون رئی��س جمهور و علی ربیعی، س��خنگوی 
دولت تش��ریفات اداری و معمول دریافت تس��هیالت بانکی 

در دریافت این وام حذف شده است.
 در نهایت 

یادمان باش��د که کرونا درست در اوج تحریمها و مشکالت 
اقتص��ادی کش��ورمان و کاهش باالی مناب��ع بودجه ای به 
کش��ور وارد ش��د. هنگامه ورود کرونا به کشور با مشکالتی 
چ��ون تورم ب��اال، بیکاری، نقدینگی باال، بودجه وابس��ته به 
نفت و ... روبرو بود. در عین حال پس��ا کرونا دوران س��خت 

اقتصادی و سیاسی خواهد بود. 
ش��اید عملک��رد ضعیف اقتصاد کش��ورمان یک��ی از دالیل 
واکنش کند دولت در عکس العمل به این بحران، اس��ت، اما 
دولت در نظر داش��ته باش��د که مردم در مشکالت پیشین 
پس اندازه��ای احتیاطی خود را مصرف کرده اند و حاال توان 

اندکی برای مقابله با این شرایط ویژه دارند.
کارشناس��ان اقتص��ادی تاکی��د م��ی کنند تا ح��د ممکن 
می بایس��ت با یک سیاس��ت پولی انبساطی از کاهش تقاضا 
جلوگیری کرد. هرچند این سیاست در آینده با تورم همراه 
خواهد بود ولی در ش��رایط فعلی ناگزیر از پذیرش این تورم 
هس��تیم. برای جلوگی��ری از ورشس��تگی بنگاه ها و حفظ 
زنجیره تامین دولت می بایس��ت با مسامحه بیشتر با صنایع 
برخورد و با به تعویق انداختن مالیات یا کاهش سهم تامین 
اجتماعی به بنگاه ها امکان و انگیزه الزم برای تدام فعالیت را 
بدهد. در عین حال با توجه به این که بحران کرونا مستقیما 
به تعامالت تجاری آسیب زده است،  دولت می بایست قیود 
و اصط��کاکات موجود در این عرصه را کاهش دهد تا انگیزه 

الزم برای این تعامالت به وجود آید.
عالوه بر این، آن دس��ته از واحدهای تولیدی که از وام های 
بانکی برای راه اندازی کس��ب وکار خود استفاده کرده اند نیز 
باید زیر چتر امهال و تنفس برای بازپرداخت اقس��اط خود 

قرار گیرند.
قطع یارانه ثروتمندان نیز موضوعی است که می تواند دست 
دول��ت را در این زمینه کمک به اقش��ار ک��م برخوردار باز 

کند. 

مقصر اصلی کوچک شدن 
سفره مستمری بگیران تامین 

اجتماعی کیست؟

مش��کالت اقتصادی در این س��ال های اخیر فشار گسترده 
را بر جمع مس��تمری بگیران باالخص بازنشستگان تأمین 
اجتماعی آورده است. اما باعث و بانی این فشارها کیست؟

باعث و بانی این فشارها دولت است؟!
فرض کنید ش��ما جزو ارکان یک ش��رکت بزرگ هستید و 
مامور می ش��وید در یکی از ش��رکت ه��ای پیمانکاری تان 
نیز فعالیت کنید. حال اینجا س��والی پیش می آید که اگر 
ش��رکت پیمانکاری که شما مامور شدید با شرکت خودتان  
به مشکل بخورد شما در این فرآیند، نظرات و تصمیماتتان 

به کدام طرف میچربد؟!
س��ازمان تامین اجتماعی که یک نه��اد عمومی غیردولتی 
اس��ت و وظیف��ه آن پوش��ش اجب��اری بیم��ه کارگ��ران، 

حقوق بگیران و پوش��ش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد را برعهده دارد. قدیمی ترین و بزرگترین سازمان تأمین 
اجتماعی و درمانی غیردولتی در کش��ور اس��ت که متعلق 
به بیمه ش��دگان می باش��د. س��ازمانی که بیش از نیمی از 
جمعیت کش��ور را تحت پوش��ش دارد و بیش از ۴ میلیون 
نفر آن مس��تمری بگیر هستند که با یک بررسی می توان 
دریافت که اکثیرت آن ها در س��نین باالیی می باش��ند به 
طوری که ۴3 درصد از جمعیت سالمندان کشور مستمری 
بگیر سازمان تامین اجتماعی می باشند و نیز برخی از این 
افراد بازماندگان آن ها می باشند که مشکالت خاصی دارند 
و حقوق پرداختی کفاف هزینه های آن ها را نمی دهد.  

هرساله با نزدیک شدن به ایام پایان سال صحبت از همگام 
س��ازی حقوق آن ه��ا از زبان دلتمردان می ش��ود و وعده 
های��ی داده می ش��ود اما دردی از درده��ای این جمعیت 
دوا نخواهد ش��د. هزینه های زندگی به شدت افزایش پیدا 
می کند اما حقوق این زحمتکش��ان که از خانواده کارگری 

محسوب می شوند با اندکی تغییر به دستشان می رسد.
در صورتی که بیمه ش��وندگان تامین اجتماعی 3۰ درصد 
ح��ق بیمه )۷درصد کارگر+۲3درصد کارفرما( به س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی پرداخت می کنند ام��ا دریافتی دولت از 

بیمه ش��وندگان دولتی ۷ درصد می باش��د. ب��ا این وجود 
دولت همیش��ه به دنب��ال افزایش حقوق بیمه ش��وندگان 
کش��وری می باش��د و برای این امور بودجه ای در نظر می 
گیرد اما وقتی بحث از مس��تمری بگیران تامین اجتماعی 
می ش��ود ش��انه خالی می کند چرا؟! چون سازمان تامین 
اجتماعی همانطور که بیان شد یک سازمان خصوصی می 
داند اما با اندکی تحقیق در ارکان این سازمان شگفت زده 
می شوید چون اکثریت شورای عالی این سازمان که وظیفه 
تصوی��ب برنامه های این س��ازمان را دارد اعضای دولت  و 
هیئت وزیران هس��تند! مدیرعام��ل و رییس هیئت مدیره 
آن را وزی��ر رفاه و اعض��ای هیئت مدیره را نی��ز وزیر رفاه 
پیش��نهاد می کند و به تصویب هیئت وزیران می رسد!!!، و 
جالب ت��ر اینکه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دولت به 
س��ازمان تامین اجتماعی بدهکار اس��ت!!! با کمی تأمل یاد 

مثال ابتدای یادداشت خواهید افتاد.
ب��ه طوریک��ه موثرترین عض��و تیم اقتص��ادی دولت، آقای 
نوبخت بیان م��ی کند کارگر عزیزی م��را خطاب قرار داد 
که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق ش��اغلین و بازنشستگان 
لش��گری و کشوری هس��تم و در برابر کارگران و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی احس��اس مسئولیت نمی کنم؟ خدا 

می داند احس��اس ش��رمندگی کردم، اما قانون در خصوص 
این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیارت 
من است. باید به آقای نوبخت خاطرنشان کرد که سازمان 
تامین اجتماعی به ظاهر یک سازمان خصوصی است اما در 

باطن گویا توسط خود دولت اداره می شود.
سازمانی که نه بودجه ای به آن تعلق می گیرد و نه طلبش 
وصول می ش��ود چطور باید جوابگوی تأمین رفاه عضوهای 
خود باشد! در این شرایط باید سازوکاری اندیشید و با فشار 
مجل��س به دولت بخش عظیمی از این بدهی در راس��تای 
تأمین رفاه مستمری بگیران پرداخت شود البته نه از طریق 
س��هام و حقوق مالکان، تامین خ��وراک با قیمت ترجیحی 
برای ش��رکت های تحت پوش��ش و واگ��ذاری خانه های 
س��ازمان های دولتی که به گفته عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس دهم شورای اس��المی این نحوه پرداخت بخشی از 
مطالبات تامین اجتماعی اس��ت که در بودجه ۹۹ دولت در 
نظر گرفته است و آن را شانه خالی کردن دولت و کوچک 

کردن سفره مستمری بگیران می داند!
ب��ا پایین آم��دن ارزش پول و تورم و مش��کالت اقتصادی 
فعلی، مس��تمری بگیران باید چطور این فش��ارها را تحمل 

کنند؟  فارس

امیررضا خالدنژاد
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خانواده زندانیان نیازمند حمایت معیشتی می شوند
رئیس قوه قضائیه گفت: با امر رهبر معظم انقالب و اقدام بنیادمستضعفان 
ده ه��ا ه��زار خانواده زندانی��ان نیازمند م��ورد حمایت معیش��تی قرار 
می گیرند. آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضاییه عنوان کرد: عدالت در کرامت انسانی از اولویت های دستگاه قضا 

در س��ال ۹۹ است که پیگیری آن یک توصیه اخالقی نیست، بلکه یک 
الزام برای همه اجزای قوه قضاییه اس��ت. رئیسی با قدردانی از رهبر فرزانه 

انقالب برای بس��یج همگانی در کمک مومنان��ه به آحاد جامعه به ویژه نیازمندان و 
فقرا، از نهادهای انقالبی همچون بنیاد مس��تضعفان نیز برای حرکت ارزش��مند در 
این مسیر و توجه خاص به خانواده های  زندانیان نیازمند تقدیر کرد و گفت: درست 
اس��ت کس��ی که جرمی انجام داده باید مجازات شود اما خانواده های آنها باید مورد 

التفات و حمایت قرار گیرند. روابط عمومی قوه قضاییه   

افرادی که مانع تولید داخلی هستند باید مجازات شوند
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت: باید بکوش��یم قوانین 
تنبیهی و مجازاتی برای مس��ئولینی ک��ه مانع اجرای قانون رفع موانع 
تولی��د هس��تند و روز ب��ه روز چوب الی چ��رخ تولی��د کاالی ایرانی 
می گذارن��د تصویب کرده و برخ��ورد قاطع با آنها کنیم. سیدحس��ن 

حس��ینی ش��اهرودی نماینده مردم ش��اهرود در مجلس درباره اقتصاد 
پساکرونا و لزوم رفع مشکالت معیشتی در کشورمان گفت: ما چند چالش 

جدی در سالجاری داریم که غیر از کرونا بقیه آنها قابل پیش بینی و پیشگیری بود. 
وی افزود: بحث کاهش فروش نفت، تحریم های ظالمانه آمریکا و دشمنان منجر به 
آن ش��د که تعامل پولی و بانکی ما با جهان خصوصا کش��ورهای اروپایی به حداقل 
رس��یده، ضمن اینکه فروش حداقلی نفت هم داریم که عمال امکان جابه جایی پول 

آن به داخل کشورمان وجود ندارد.  فارس

نطق میان دستور حذف می شود
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از حذف نطق های میان دستور از دستور 
کار صحن علنی به منظور رسیدگی سریع تر به طرح ها و لوایح باقیمانده 
تا پایان دوره فعلی خبر داد. اس��داهلل عباس��ی نماینده مردم رودس��ر 
با اش��اره به نشس��ت اعضای هیأت رئیسه با روس��ای کمیسیون های 

تخصصی مجلس گفت: در این جلس��ه مقرر شد تا مجلس در هر هفته 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی داشته باشد که مدت زمان این 

جلس��ات سه ساعت از ساعت ۹ تا ۱۲ است. وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی 
در زمان برگزاری نشست علنی مجلس نطق های میان دستور به عنوان دستور ثابت 
صحن از دس��تورکار خارج شود تا رس��یدگی به طرح ها و لوایح باقیمانده با سرعت 
صورت گیرد. عالوه بر این بنا شد دستگاه های اجرایی هر وزارتخانه برنامه های خود 

را برای مقابله با کرونا و پسا کرونا به کمیسیون های تخصصی ارائه کنند. فارس

نگاهی به اقدامات حمایتی دولت در زمان شیوع کرونا 

ونا در کمین پسا کر

در ای���ن میان یکی از اقداماتی که ش���اید از 
نظ���ر مردم تصمی���م بهتری از س���وی دولت 
ب���ود، اعط���ای وام بانکی بود که نرخ س���ود 
تسهیالت قرض الحسنه را داشته و به گفته 
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و 
عل���ی ربیعی، س���خنگوی دولت تش���ریفات 
اداری و معمول دریافت تس���هیالت بانکی 

در دریافت این وام حذف شده است.


