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خبر

گزارش

سرلشکر سالمی:

میدان دادن به جوانان مشتاق باید در
اولویت باشد
فرمانده کل س��پاه گفت :تربیت نیروی انس��انی و
می��دان دادن ب��ه نیروهای جوان و مش��تاق نقش
آفری��ن در عرصه های نیاز انق�لاب در حوزه های
فرهنگی و هنری از موضوعاتی اس��ت که بایس��تی
در اولوی��ت قرار گی��رد .مدیران ق��رارگاه فرهنگی
اجتماعی حضرت بقیه اهلل االعظم (عج) با س��ردار
سرلشکر پاسدار حس��ین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گزارشی از فعالیت
های این قرارگاه ارائه کردند .فرمانده کل س��پاه در
این نشس��ت صمیمانه با تش��کر از تولیدات خوب
انجام ش��ده و تاکید بر ل��زوم بهره گیری از جوانان
فهی��م ،خالق ،باانگیزه و با نش��اط ب��رای خلق آثار
فرهنگی و تولیدات هنری در تراز انقالب اس�لامی
گفت :برای غلب��ه در جنگ نرم باید بر ارائه جذاب
و انع��کاس هنرمندانه محتوای ناب انقالبی متمرکز
و اهتمام ورزید.
سرلشکر سالمی با اشاره به ضرورت ارتقای ظرفیت
و توانمن��دی های موجود و پرهیز از تولید کارهای
س��طحی ،خاطرنش��ان کرد :تربیت نیروی انسانی
و می��دان دادن به نیروهای جوان و مش��تاق نقش
آفری��ن در عرصه های نیاز انق�لاب در حوزه های
فرهنگی و هنری از موضوعاتی اس��ت که بایستی
سپاه نیوز
در اولویت قرار گیرد.
زارعی:

غرب در تمدید تحریم تسلیحاتی
یکپارچه نیست
رئیس س��ازمان بسیج اساتید کش��ور گفت :جبهه
غرب در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران یک پارچه
نیس��ت اما آمریکاییها تالش دارند این تحریمها را
تمدید کنند؛ ما نباید نگران جنگ رسانهای آمریکا
باشیم .مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید
کشور  ،با اش��اره به تالشهای آمریکا برای تمدید
تحریمهای تس��لیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه
 ۲۲۳۱ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و برجام قرار
اس��ت در مهرماه به پایان برس��د ،گفت :مسئلهای
که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که احتمال
دارد وضعیت ترامپ ش��بیه کارتر ش��ود ،یعنی جز
روسای جمهوری باش��د که یک دوره بر حکمرانی
در آمریکا باقی بماند ،ترامپ وضع بس��یار بغرنج و
لرزانی دارد و واقعیت امروز دولت آمریکا در صحنه
چیز دیگری است.
وی با اشاره به تظاهرات گسترده مردم آمریکا علیه
نظام حاکم بر این کش��ور ،افزود :بر اس��اس برآورد
اندیشکده های مطالعاتی در آمریکا حدود  ۴۰تا ۵۰
ملیون نفر در تظاهرات ضد نژاد پرس��تی و تبعیض
در جامع��ه ایاالت متحده ش��رکت کرده اند و همه
مردم بر عکس آن چیزی که آقای ترامپ میگوید
عمل میکنن��د ،همه این م��وارد ثابت میکند که
ترامپ در وضعیت بسیار بغرنج و لرزانی است.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد :ترامپ
در این ش��رایط نیازمند ماجراجویی است اما ماجرا
جویی ها ه��م دیگر به کار س��ران آمریکا نمیآید
زیرا س��ران آمریکا توان خلق بحران و ماجراجویی
دیگ��ر که بتوان��د آنها را از این ش��رایط خارج کند
ندارند .زارعی اضافه کرد :برخی میگویند به همین
دلیل که رژیم سیاسی آمریکا ناتوان شده است نیاز
ب��ه خلق بح��ران در خارج از کش��ور دارد ،این هم
تا حدودی میتواند درس��ت باش��د اما این دستگاه
فک��ری در آمریکا دچار یک س��ردرگمی ش��ده که
مدیریت ش��رایط داخلی و خلق بحران در بیرون را
به صورت همزمان نمیتواند دنبال کند.
وی گفت :مس��ئلهای که باید به آن توجه داشت و
نباید اش��تباه برداشت کنیم این است که ترامپ در
دشوارترین وضع موجود است و احتماالً سرنوشتی
همانن��د «کارتر» در انتظار اوس��ت به همین دلیل
ت�لاش دارد نگرانیه��ای خ��ود را ب��ه جامعه بین
الملل تزریق کند .رئیس س��ازمان بس��یج اس��اتید
کش��ور تاکید کرد :ما ب��ه عنوان جامع��ه ایرانی از
این تالشهای آمریکا باید به یک مس��ئله بس��یار
مهم برس��یم ،همین که آمری��کا در حال مذاکره و
فش��ار به همپیمانان خودش است تا امکان خرید و
فروش ادوات نظامی را از ایران سلب کند که حتی
ب��ا این وج��ود آنها هم از او اطاعت نکردند ،نش��ان
میدهد که ایران چقدر توانمند ش��ده است ،ایرانی
که روزگاری راههای خرید س��یم خاردار به رویش
بس��ته بود و فشنگ سالحهای سبک را باید با چند
واسطه در بازار سیاه تامین میکرد ،اما به درجهای
از دانش دفاعی رسیده است که عالوه بر اینکه دفاع
از سرزمین و منافع خود را با استانداردهای دولت،
ملت به خوبی تامین کرده است ،امروز در شرایطی
قرار گرفت��ه که میتواند س�لاحهای متعارف را به
کشورهای دوست و هم پیمان صادر کند.
زارعی گفت :ت��وان صادرات تجهیزات نظامی ایران
در بیش از  ۲۰۰س��ال گذشته وجود نداشته است
و یک��ی از رکورده��ای تاریخی ملت ایران اس��ت.
اینها ثاب��ت میکند که ایران اس�لامی ب��ه میزان
قابل توجهای نس��بت به گذشته توانمند شده است
و جن��گ رس��انهای آمری��کا و تالش ب��رای تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران نباید تفسیر به ضعف شود،
تالشهای آمریکا و رژیم صهیونیس��تی برای همراه
کردن دیگر کش��ورها برای تمدید محدودیت های
ای��ران در حوزه تجهیزات نظامی خود به روش��نی
مهر
گویای قدرت ملی ایران است.

نگاهی به نکات مطرح در دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم

ترسیم نقشه راه مجلس در راستای انتظار مردم
هماهنگی مقامات ،مؤلفههای اصلی نقش��ه راه
آینده کشور است که از مجلسی قوی ،انقالبی
و جوان بر میآید.
تاکید مداوم بر بکارگیری عقالنیت

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

مق��ام معظ��م رهب��ری در دی��دار تصویری با
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ،به نکات
بس��یار مهمی اشاره کردند که ش��اید در این
میان تاکید ایش��ان بر انقالبی بودن و انقالبی
ترین مجلس پس از انقالب بار مس��ئولیت این
مجلس را دو چندان کرد.
ایشان مجلس یازدهم را «مظهر امید و انتظار
مردم» خواندند و با اس��تناد ب��ه «بنیه قوی و
ظرفیتهای م��ادی کش��ور» و «تواناییهایی
معنوی و ایمانی ملت» تأکید کردند :اطمینان
داریم همه مش��کالت موجود قابل حل است و
مجلس باید با اولویتبندی مس��ائل ،پرهیز از
حاشیهسازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در
روند حل مشکالت ،تأثیر محسوس بگذارد.
از ای��ن رو چنی��ن اظهاراتی س��رمایه معنوی
بزرگی برای مجلس یازدهم اس��ت تا در عرصه
خدمت رس��انی و گ��ره گش��ایی از تنگناهای
اقتصادی و فرهنگی قاطعانه تر عمل کند.
ترسیم نقشه راه

یکی از نکات در فرمایشهای ایش��ان که بیش
از هر چیز دیگری به چش��م میخورد ترسیم
نقش��ه راه برای مجلس انقالبی در ادامه مسیر
اس��ت .رهبر انقالب ،پرهی��ز از بعضی از نکات
حاشیه س��از و همکاری قوای س��ه گانه برای
حل مش��کالت م��ردم را از مهمترین مس��ائل
م��ورد توجه و راهکاره��ای پیش روی مجلس
دانستند .عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و
سخنگوی ش��ورای نگهبان در صفحه شخصی
خود در توییتر در این باره نوشت :رهبر انقالب
مؤلفههای اصلی نقش��ه راه آینده را در دیدار با
نمایندگان ترسیم کردند.
وی با بیان اینکه رهبری در دیدار با نمایندگان،
منشور حل مشکالت کشور از طریق همکاری
قوای س��ه گانه را ترس��یم کردند ،افزود :سه
عنصر پرهیز از حاش��یه سازی ،معیشت مردم
و اصالح رون��د قانونگذاری به همراه همدلی و

بای��د گف��ت ک��ه مجلس جدی��د بر آم��ده از
نمایندگان وزین ،خوش فکر و انقالبی اس��ت و
حاشیه س��ازیها نباید به عزم آنان در سامان
بخشی مشکالت کشور خدشهای وارد کند.
مجلس یازدهم باید بر اساس نقشه راه مدون و
روشنی که رهبر انقالب ترسیم کردند حرکت
کند و اجازه ندهد که مجلس وارد حاشیههای
تکراری و مالل آور شود.
عل��ی کریم��ی فیروزجایی نماین��ده بابل در
مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر مفاهمه و
وحدت ارکان انقالب برای خدمت رسانی و حل
تنگناهای کشور خاطرنشان کرد :رفع مشکالت
و چالشه��ای اساس��ی کش��ور در چارچ��وب
همکاریه��ای هم��ه جانبه ق��وای مختلف و
دستگاههای حاکمیتی امکانپذیر است .رئیس
مجمع نمایندگان مازن��دران تصریح کرد :کار
ویژه مجلس یازدهم گره گش��ایی از مشکالت
کشور و سرعت بخش��یدن به روند پیشرفت و
توس��عه متوازن بخش های گوناگون است .در
این میان نباید فراموش کرد که تأکیدات مقام
معظم رهبری بر دوری از حاش��یه س��ازی به
معنای گرفتن حق س��ؤال و نظارت از مجلس
نیست بلکه آنچه ایش��ان مد نظر دارند دوری
از احساسی کردن فضا و مخالفتهای هیجانی،
حتی اگر اصل موضوع آن درس��ت باشد ،بازی
در زمین اشتباه است.
سخنگوی جمعیت رهپویان انقالب اسالمی نیز
ب��ا بیان اینکه تذکر رهبر انقالب به نمایندگان
مجلس ،معطوف به روش استفاده از ابزار سؤال
و نظارت است ،گفت :رهبر انقالب ،وظیفه ذاتی
مجلس را تعطیل نکردند.
حجّ تاالس�لام محمّ دصادق کاظم��ی ،با بیان
اینک��ه همه جریانهای انقالبی در این مجلس
نی��رو دارند ،تصریح کرد :اگر از این مجلس که
واقع��اً عصاره جریانهای انقالبی اس��ت ،رفتار
عاقالن��ه در حوزه نظارت نبینی��م باید بگوییم
از جریان��ات انقالبی کش��ور ناامید میش��ویم.
مجل��س جایگاه حساس��ی دارد و نباید در دام
هوچیگری و هیجان��ات کاذب بیفتد .مجلس

نیازمن��د یک عقالنیت اس��ت و این موضوع را
باید بهطور مرتب گوشزد کرد.
استفاده از بنیه قوی

از س��وی دیگر نباید از نظر دور داش��ت که در
ح��ال حاضر با توجه به فش��ارهای دش��منان،
اقتص��اد کش��ور و معیش��ت م��ردم ،همچنان
در زمره اصلی ترین مس��ائل م��ردم قرار دارد.
این مش��کالت که نتیجه س��الها ناکارآمدی
مدیریتی و تحریمهای ظالمانه اس��ت در حال
حاضر با ش��یوع بیماری کرونا تش��دید شده و
در این میان موجب ش��ده تا از اهمیت ویژهای
برخوردار ش��ود .در فرمایشه��ای مقام معظم
رهبری نیز ش��اهد تاکید ایشان بر این مطلب
هس��تیم اما نکته قابل توجه در این بیانات این
اس��ت که راهحلها و ظرفیت عبور از موانع در
داخل کشور وجود دارد .این موضوعی است که
پیش از این در شرایط مختلف در بیانات رهبر
معظم انقالب شاهد آن بودیم و بار دیگر ایشان
در این دیدار بر آن تاکید کردند.
محس��ن پیرهادی عضو هیأت رئیسه مجلس
و نماین��ده م��ردم ته��ران ،ری ،ش��میرانات و
اسالمشهر در مجلس ش��ورای اسالمی ،دیدار
مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم
را ک��م نظیر خواند و در این باره نوش��ت :حل
مشکالت اقتصادی منوط به سه اصل اساسی،
یعنی؛ گس��ترش تفکر خوداتکایی و اعتماد به
نفس ملی ب ه ویژه در جوانان ،اس��تفاده از بنیه
قوی کش��ور ،تضعیف امیدهای واهی به بیرون
مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور است .وی
افزود :جالب اس��ت که در مورد اخیر ،معظمله
بهجای عب��ارت قطع امید واهی ب��ه خارج ،از
لفظ «تضعیف» اس��تفاده کردند ،گو اینکه در
نگاه ایشان ،کافی اس��ت به خارج کمتر چشم
دوخته ش��ود تا ظرفیته��ای داخل همچون
گوه��ری رخ نماید ،هرچن��د پیگیری این ایده
مطمئناً با موانعی در س��اختار و در برخی افراد
مواجه خواهد ش��د .به یاد داریم که امام راحل
فرمود «ما آمریکا و حکومت دستنش��اندهاش
را از کش��ور اخراج کردی��م ،اما تفکر آمریکایی
و وابستگی هنوز در جریان است ».وی تصریح
کرد :نکته دیگر ،تأکی��د چندباره رهبر معظم
انقالب بر س��رعت عمل در فرآیند و محسوس
بودن خروجی است.

دوری از دعواهای جناحی

یکی از نکات دیگری که در فرمایشهای مقام
معظم رهبری مورد تاکید قرار داش��ت  ،دوری
از دعواهای جناحی اس��ت .ایش��ان با اشاره به
اهمیت یکصدای��ی در برابر دش��منان ،یادآور
ش��دند که حتی با وجود اختالف نظر و سلیقه
در داخل باید در مقابل دشمن دست در دست
هم بدهیم و یک سخن گفته شود.
حسن شجاعی نماینده مردم ابهر در مجلس با
اشاره به بیانات رهبر انقالب در دیدار تصویری
با نمایندگان مجلس گفت :من معتقدم مجلس
یازدهم نه مجلس انتقام است نه مجلس انفعال
بلک��ه باید تعامل صیمیمان��های بین مجلس و
دولت برقرار باش��د تا بتوانیم مشکالت مردم را
حل کنیم.
وی اف��زود :طبیعتا تعامل دو س��ویه اس��ت و
ه��ر چ��ه صمیمیت بیش��تری وجود داش��ته
باش��د تعامل بهتری هم ش��کل میگیرد .اگر
بخشهایی نخواهند این همکاری و همراهی را
داشته باشند اتفاق خوبی که باید ،نمیافتد.
روابط دولتمردان و مجلس
بر اساس شرع

یکی دیگر از نکاتی که در س��خنان رهبری به
چش��م میخورد تاکید ایش��ان بر حفظ روابط
دولتمردان و مجلس بر اس��اس شرع بود .نکته
ای ک��ه اتفاقات اخیر مجلس نی��ز تاکیدی بر
اهمیت آن داشت .حضرت آیت اهلل خامنهای
در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس تاکید
کردند :روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق
قانون و ش��رع باش��د ،یعنی سؤال و تفحص به
عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین
نس��بت بدون علم به دولتمردان به
ِ
و دشنام و
هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبتها
حرام شرعی است .ایشان تصریح کردند :حضور
وزرا در ی��ک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه
گزارش از ش��رایط کشور ،کار بسیار خوبی بود
اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود .از
برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود
و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین ،خردمندانه،
قوی و قابل توجیه باشد .جعفر راستی نماینده
مردم شبس��تر در مجلس در همین باره گفت:
بخشی از تندی نمایندگان با وزراء ،به خاطر این
است که از نزدیک وضعیت مردم را میبینند؛ با

این حال میشود بهتر از این رویکرد و با حالت
خونسردانهتری با وزراء و دولت رفتار کرد.
نماین��ده مردم شبش��تر در مجل��س یازدهم
تأکی��د کرد :مق��ام معظم رهبری به درس��تی
حس��استرین سال سیاسی کش��ور را آخرین
س��ال دولت و اولین س��ال مجلس دانس��تند.
ایش��ان به تعامل دو قوا تأکید داشتند .ایشان
همچنین به رعایت موازین اخالقی هنگام بیان
انتقاد نمایندگان به دولت اشاره داشتند.
راستی اظهار داشت :مقام معظم رهبری گفتند
که نماین��دگان میتوانند مطال��ب را با کمال
خونس��ردی و در عین حال ب��ا قاطعیت بیان
کنند.
تاکید بر حذف قوانین دست و پا گیر

مقام معظم رهبری در این دیدار اش��اره کردند
قوانین دس��ت و پاگیری که در راه تولید وجود
دارد باید آن را حذف کرد.
این نکته بارها در سخنان کارشناسان و مقامات
اقتص��ادی نیز م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت،
بنابراین حذف اینگونه قوانین باید در دس��تور
کار مجلس یازدهم قرار گیرد .
در نهایت

باید در نظر داش��ت دیدگاهه��ای مقام معظم
رهب��ری همواره برای همه قوا از جمله مجلس
و دول��ت چراغ راه بوده و این مطالب دقیق و با
توجه به نکات کارشناسانه بیان میشود تا امور
مردم بهتر انجام گیرد .انتظار مردم نیز با توجه
به شاخصههای مجلس یازدهم از این مجلس
ب��ه مراتب بیش از مجالس دیگر اس��ت و این
نکتهای است که نه تنها نباید از دید نمایندگان
پنهان شود بلکه دولت هم باید به این موضوع
توجه داشته باش��د .مردم انتظار دارند تمامی
جلسات مجلس و بررس��ی لوایح با هدف حل
مشکالت مردم برگزار شود .مردم انتظار دارند
مجل��س در این راه وظای��ف نظارتی و تدوینی
خود را بر اس��اس تاکیدات مقام معظم رهبری
اجرای��ی کند .یکی از مهمتری��ن نکاتی که در
ای��ن میان قابل توجه اس��ت ،آغاز کار مجلس
یازدهم در س��ال پایانی دولت دوازدهم است؛
معموال دولتها در سال آخر عمرشان به خوبی
کار نمیکنن��د در این وضعیت وظیفه مجلس
شورای اس�لامی آن است که دولت را وادار به
فعالیت کرده و به جلو براند.

وزارت کشور برای برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری  ۱۴۰۰آماده میشود

انتقاد آیتهللا مکارم شیرازی از
خونسردی مسؤوالن در برابر گرانی
لجام گسیخته

تصویب آییننامه پرداخت کمک
معیشت ماهانه به گروهی از جانبازان
و آزادگان

دبیر س��تاد انتخابات کش��ور از آماده شدن وزارت
کش��ور برای برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری،
ش��وراهای اس�لامی ش��هر و روس��تا ،میاندورهای
مجل��س و مجلس خبرگان رهبری در س��ال آینده
خبر داد .سیداسماعیل موس��وی ،سخنگوی ستاد
انتخابات کش��ور اظهار کرد :در دولت تدبیر و امید،
یک دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری ،یک دوره
انتخابات ش��وراهای اس�لامی ،ی��ک دوره انتخابات
مجلس خبرگان رهبری و دو دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی به صورت
سراسری برگزار شده است.
وی افزود :در این  ۵انتخابات سراسری ،بیش از  ۱۷۳میلیون رأی از مردم اخذ
ش��ده است .به عبارت دیگر ،برای هر انتخابات سراسری حدود  ۳۵میلیون نفر
ش��رکت کردهاند ،عالوه بر آن ،انتخابات میاندورهای مجلس ش��ورای اسالمی و
مجل��س خب��رگان رهبری نیز در س��الهای  ۹۶و  ۹۸و در برخی از حوزههای
انتخابیه برگزار و بیش از  ۸میلیون رأی دهنده مشارکت کردند.
دبیر س��تاد انتخابات کش��ور اضافه کرد :همه انتخابات ه��ای مذکور در کمال
سالمت و امنیت برگزار شده که خود گویای وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری
مجموعه بزرگ وزارت کشور در سراسر کشور است.
وی با اش��اره به همکاری مردم در برگ��زاری انتخابات گفت :بیش از  ۳میلیون
و  ۸۰۰ه��زار نفر از معتمدی��ن مردمی برای برگزاری انتخاباتهای ذکرش��ده
با وزارت کش��ور و فرمانداریها و بخش��داریها در قال��ب هیئتهای اجرایی،
نمایندگان فرماندار و بخش��دار ،اعضای ش��عب و بازرسی همکاری کردهاند که
شایسته تقدیر و تشکر است.

آی��تاهلل مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید با صدور
پیام��ی ضمن انتق��اد از گرانی روز اف��زون کاالها
گفت :مس��أله مهم ،خونسردی مس��ؤوالن است!
که با وعده حل مش��کالت و مسؤولیتی که دارند،
اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمیکنند.
در پیام آیت اهلل مکارم شیرازی آمده است :در این
ایام ،بس��یاری از مردم نس��بت به گرانی روزافزون
کاالها که برخی چندین برابر شده است ،به شدت
اعت��راض دارند .دیگر ،اجاره مس��کن ،خرید جهیزی��ه و مایحتاج زندگی جز با
وامهای س��نگین ممکن نیس��ت .از س��وی دیگر ،برخی بیان میکنند که چرا
مراجع تقلید در برابر این وضع س��کوت کردهاند؟! ما نه تنها سکوت نکرده ایم،
بلکه بارها در این باره سخن گفته ایم و باز هم میگوییم.
در این پیام تصریح ش��ده اس��ت :مسأله مهم ،خونس��ردی مسؤوالن است! که
با وعده حل مش��کالت و مس��ؤولیتی که دارند ،اکنون حتی اظهار ش��رمندگی
ه��م نمی کنند! و غالباً با پرداختن به مس��ائلی همچون برخی دس��تاوردها یا
افتتاح پروژهها ،کش��ف داروهای جدید ،تأمین آب و برق برای برخی مناطق و
ال خود را از زیربار مسؤولیت سنگین
...که در جای خود قابل تقدیر اس��ت ،عم ً
گرانی سرس��ام آور ،کنار میکش��ند .در بخش دیگری از این پیام آمده اس��ت:
مشکل مهم دیگر این است که این گرانیهای لجام گسیخته متوقف نمیشود و
همچنان افزایشها ادامه دارد و مجلسیان محترم نیز جز انتقاد ،چندان که الزم
است ،راهکارهای عملی ارائه نداده ،و حتی بعضاً به امور حاشیه ای میپردازند.
در این میان ،برخی س��ودجویان نیز از این وضع سوء استفاده کرده و سیلی به
روی هموطنان ضعیف خود میزنند.

هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
کش��ور ،آیین نامه اجرایی مرب��وط به پرداخت
کمک معیش��ت ماهانه به جانب��ازان و آزادگان
غیرحال��ت اش��تغال معس��ر فاقد درآم��د را به
تصویب رساند.
هی��ات وزی��ران در جلس��ه  ۱۸تی��ر  ۱۳۹۹به
پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور
و بنیاد شهید و امور ایثارگران ،آیین نامه اجرایی
بند (ب) تبصره ( )۱۷ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور ،موضوع
پرداخت کمک معیش��ت ماهانه به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر
فاقد درآمد را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق ،معس��ر به جانباز و آزاده غیر حالت اشتغال که فاقد
درآمد و شغل بوده و هیچگونه خدمات و تسهیالتی بابت اشتغال از دستگاهها
و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دریافت نکرده باش��د ،اطالق می ش��ود.
مش��موالن این آیین نامه ب��رای برخورداری از کمک معیش��ت موظفند اصل
تقاضا نامه مربوط و اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد ش��غل و درآمد بودن را به
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران محل پرونده خود ارایه نمایند و بنیاد نیز موظف
اس��ت به منظور برقراری کمک معیشت ،اقدامات الزم را به عمل آورد .گفتنی
است ،در صورتی که جانباز و آزاده دارای اموال قابل بهرهبرداری برای اشتغال
و کس��ب درآمد باشند ،با تشخیص بنیاد مش��مول این آییننامه نیستند  .هم
چنین ،جانبازان یا آزادگانی که از صندوقهای بیمه و بازنشستگی یا مستمری
اس��تفاده میکنند و یا بانوان جانباز و آزادهای که از همس��ر خود نفقه دریافت
میکنند ،مشمول این آییننامه نیستند.

موسوی:

