
مظلومیتهایازدسترفته!

ای وای از روزی که قطرات گرم اشــک حسرت از چشم 
یتیمی سرازیر شود و یا کهنسالی از درد ناتوانی آه سرد 
بکشد و معلول جسمی و نیازمندی نداند برای ابراز درد 
بی کســی به کجا پناه ببرد و عرض شکوائیه کند! همه 
این ها را به اضافه فقر و ناتوانی اقتصادی مفرط می توان 
در یک ســبد یارانه ای گذاشــت و نام آن را ســازمان 

بهزیستی نهاد! 
اگرچه در یثرب دوران صدر اســام کــه امروز مدینه 
نامیده می شــود بودند از ساله های پیامبر اکرم »ص« 
تا درس شــفقت و مهربانی را از جدی آموخته باشــند 
که خــود یتیم اما رحمــت للعلمین بود و همســرش 
خدیجه کبری ایثارگر همــه اموال منقول و غیرمنقول 
درراه اسام تا پس از علی مرتضی، حسن مجتبی »ع« 
صاحب  ســفره خانه کرامتی باشد که در تمام طول عمر 
همچنان گسترده همچنان و این سنت تا امام عسگری 
»ع« ادامه یافت و امروز آخرین گل مکتب الهی صاحب 
العصر اســت تا بیش از هزار و چهارصد سال غمخوار و 
نان آور شــیعیان جهان باشد و همچنان سفره برکت را 
تا زمان ظهور باز نگه دارد؛ اما بعضی از مریدان به ظاهر 
منتظر در انجــام وظایفی که به عهــده دارند کوتاهی 
می کنند تا به یوم الحسرت و غفلت ها ختم شود اگرچه 
عاوه بر مسئولیت شــرعی، تعهد قانونی و اجتماعی را 
نیز عهده دار شــده اند و بابت ایــن خدمت از بیت المال 
مســلمین حقوق دریافت می کنند تا هیچ گرسنه ای در 
کشــور مسلمان و شیعه اثنی عشری شب را سر گرسنه 
بــر زمین نگذارد و بنا به فرمایــش مقام معظم رهبری 
بیماران به جز کشــیدن درد نگرانی دیگری برای تأمین 

هزینه های درمان نداشته باشند.
سال هاســت این مظلومیت های ازدســت رفته در میان 
گروهــی نیازمند به توجه مســئوالن و متولیان مغبون 
واقع شــده تا عاوه بر اماکن رســمی ایجادشده که با 
محدودیت هــای ویــژه خود اداره می شــوند، ســراها 
و آسایشــگاه های ســالمندان ناتوان هم مشــکات و 
معضات اینگونه را داشــته باشــند تا کسانی که به هر 
دلیــل در آن ها ســکونت گزیده اند و دیگــر توان هیچ 
عمــل و عکس العمل فیزیکی را در خود ســراغ ندارند، 
نتواننــد این چنــد روز باقیمانده از عمــر را با خاطری 
آســوده و روحی شادمان ســپری کنند زیرا فشارهای 
تورمــی و اقتصادی کمــر مؤسســان و اداره کنندگان 
اینگونه مراکز خدماتی عام المنفعه را بخصوص در بخش 
خصوصی شکسته است. اگرچه سازمانی عریض و طویل 
سال هاســت با اســتفاده از مصونیت های استیفا توسط 
مجلــس قانون گذار در پناه معاونت ریاســت جمهوری 
و بــا عنوان باالترین مقــام اجرایی ضمن اســتفاده از 
بودجه ای قابل توجه نتوانسته است حق این مظلومیت ها 
را به خوبــی ادا نماید حال آنکه بخــش »رفاهیات« در 
اداره این ســازمان همچنان پررنگ تر از دیگر نهادها و 
ارگان های دولتی و وابسته به آن است! البته کسانی که 
از خدمات و مســئولیت های نهاد بهزیستی اطاع کامل 
دارند هیچگونه مخالفتی پیرامــون اینکه »ان اکرمکم 
عنــداهلل اتقاکم« ندارند اما انتظار آحاد جامعه اینســت 
که سازمان مذکور قبل از هر اقدام برون سازمانی به رفع 
معضات زیرمجموعه های خود پرداخته و پس از تأمین 
نیازهای آن در اندیشه رفاهیات کارکنان خود بخصوص 
در دایره ستادی باشــد! متن آیین نامه اجرایی سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات رفاهیات 
سال 1401 دو تأکید مهم دارد که یکی اجرای یکسان 
برای تمام کارکنان دولت به جز کســانی که حقوق پایه 
حــدود 20 میلیون تومان دارنــد و همچنین غیرمجاز 
بودن هرگونه پرداخت رفاهی خارج از این مصوبه است 
که در حکم تصرف در اموال عمومی تلقی خواهد شــد. 
در متــن این آیین نامه که بــه صورتی می توان آن را از 
بذل و بخشــش های دولتی به حســاب آورد »مناسبت 
ملی و مذهبی و دســتگاهی« به عنــوان موعد پرداخت 
مجاز »رفاهیات« مشــخص و قید شده که عاوه بر این 
مناسبت ها، ازدواج و تولد هر فرزند هم مشمول پرداخت 

»رفاهیات« خواهد بود. 
طبق جزئیات ایــن آیین نامه که برای بــازه زمانی اول 
فروردین تا پایان ســال 1401 قابل اجرا اســت وضعیت 
پرداخت رفاهیات دستگاه های دولتی در سال جاری به 
این شــرح است که شــامل همه کارکنان رسمی ثابت، 
دائــم، پیمانی، قراردادی و مشــاغل کارگــری در ازای 
مسئولیت سرپرستی خانواده و بر اساس تعداد فرزندان 
تحت تکفــل بــرای کارکنانی که از بنــد کمک هزینه 
عائله منــدی و اوالد باشــند می شــوند، عبارتســت از: 
مناســبت های مذهبی به همه مشــموالن پانصد هزار 
تومان، به ازای سرپرســتی خانواده سیصد هزار تومان، 
به ازای فرزند اول یکصد هزار تومان، به ازای فرزند دوم 
یکصد و پنجاه هزار تومان، به ازای فرزند ســوم دویست 
هزار تومان و به ازای فرزند چهارم و بیشــتر دویست و 
پنجاه هزار تومان و ســالروز والدت های حضرت فاطمه 
»س« و امام علی »ع« هر مناسبت پانصد هزار تومان به 
مناســبت روز زن به کارکنان زن و روز پدر به کارکنان 
مرد و اعیاد شعبانیه به همه مشموالن 500 هزار تومان 
و به ازای سرپرســتی خانواده ســیصد هزار تومان و به 
ازای فرزند اول یکصــد هزار تومان و به ازای فرزند دوم 
150 هزار تومان و به ازای فرزند ســوم دویســت هزار 
تومان و به ازای فرزند چهارم و بیشــتر 25 هزار تومان و 
مناسبت های ملی شامل سالروز پیروزی انقاب اسامی 
پانصد هزار تومان، به ازای سرپرســتی خانواده ســیصد 
هزار تومان، به ازای فرزند اول 100 هزار تومان، به ازای 
فرزند دوم 150 هزار تومان و به ازای فرزند سوم دویست 
هزار تومان و به ازای فرزند چهارم و بیشــتر 250 هزار 
تومان و الی آخر که شــرح مفصــل آن در این محدوده 
نمی گنجــد و عاقه منــدان می توانند تفســیر آن را در 
قانون بودجه امسال مطالعه کنند درحالی که ده ها سرای 
ســالمندی کوچک و بزرگ در سراسر کشور و بخصوص 
کان شــهر و اســتان اصفهان که اکثراً به همت بخش 
خصوصی تأسیس  شده با چالش و شاید تنش گرانی های 
لجام گســیخته بخصوص پیرامون مواد غذایی، بهداشتی 
و دارو و درمان روبرو شــده اند، سرگردان اند، برای ادامه 
این خدمت دســت به دامان کدام یک از مقامات شــوند 
که به داد این مظلومیت های ازدســت رفته برسند ناچار 
نشــوند علیرغم میل باطنی کرکره ها را پایین بکشند تا 
فرهیختگان مقیم آپارتمان های کوچک و جمع وجوری 

شوند که جوابگوی ساکنان آن هم نیست!

بی توجهی تاکی؟!

اظهارات اخیــر درباره مخالفت بینش سیاســی عامه 
طباطبایــی با انقاب اســامی که از ســوی برخی از 
روشــنفکران دینی صــورت گرفته همچنــان همراه با 
نقد و بررســی اهل نظر است. در واکنشــی تازه، عماد 
افروغ، جامعه شــناس و نظریه پرداز انقاب اسامی در 
یادداشتی که در اختیار الف قرار گرفته این ادعا را مورد 

نقد قرار داده است.
1. لــب موضع دکتر نصر ] و محســن کدیور[، مخالفت 
عامه طباطبایی با نهضت اســامی است و اینکه اولین 
شــهید این نهضت اســام خواهد بــود. از چند منظر 
می تــوان به آن نــگاه کرد. اوال صحت ایــن ادعا، اینکه 
عامه این عبارت را گفته اند یا خیر؟ ثانیا در چه حالت 
و احساســی این گفته را طرح کــرده اند. اگر یک گفته 
جدی و مبنایی بوده است چرا جدی تر و آشکارتر مطرح 
نکرده اند؟ آیا نقیض این گفته را نمی توان در گفته های 

دیگر ایشان یافت؟ 
می گوینــد درخت را از میوه اش باید شــناخت. بدون 
تردید میوه ایشــان استاد مطهری است که کاما و نظرا 

و عما مصداقی خاف گفته مزبور است.
2. گیریـم ایـن گفتـه عامـه منسـوب به ایشـان باشـد 
و ایشـان آگاهانـه و جـدی ایـن را گفتـه باشـند،  چـرا 
بایـد نهضتـی اسـامی اولین شـهیدش خودش باشـد؟ 
آیـا ایشـان بـا اصـل نهضـت اسـامی مخالـف بودنـد یا 
بـا مشـاهده برخـی رویدادهـا و حـوادث به ایـن موضع 
رسـیده انـد؟ اگـر مـورد اول باشـد، یعنی اینکـه با اصل 
نهضـت اسـامی مخالف باشـند، خـاف اسـام و تاریخ 
اسـام و نهضت اسـامی صدر اسـام اسـت و قابل نقد 

اسـت. جدی 
۳. مخالفت با حضور روحانیت در سیاست، که ترجمانی 
از مخالفت صریح با نهضت اســامی اســت، هم خاف 

تاریخ حضور تقریبا همیشــگی روحانیت در سیاســت 
اســت، هم نشانه ای برای پذیرش سکوالریسم است که 
خود ماجرای درازی دارد. سکوالریســم را می توان هم 
نظرا رد کرد، هم در خصوص اســام مــی توان به حد 
کافی دالیل و مســتنداتی علیه آن اقامه کرد )مقاله ای 
با عنــوان چالش هــا و پارادوکس های سکوالریســم 
قلمــی کرده ام که به زودی چاپ می شــود(. بماند هر 
دو طرف این گفتگو حضور در سیاســت را تجربه کرده 
اند، اولی در سیاست پهلوی و دومی در سیاست انقاب 
اســامی و جمهوری اســامی، و در مقاطعی حتی به 
عنوان یک فعال سیاســی، به ویــژه در لباس روحانیت. 
ناظــر به ایــن واقعیت بایــد گفت یکــی از معیارهای 
 نقد ســازگاری نظر و عمــل در نقد کننــده و صاحب

یک موضع است.
4. گیریم استاد مطهری به حرف استاد خود گوش داده 
بود و حضور روشنگرانه اجتماعی خود را تعطیل کرده و 
به شــرح مقوالت اصول فلسفه و روش رئالیسم پرداخته 
بود، آیا از این همه مطالب ارزشــمند و پایدار در حیطه 
هــا و موضوعات مختلف خبری بــود و ما محروم از این 
همه آثار ماندنی نبودیم؟ به عاوه باید پرسید آیا فلسفه 
داللت عملی و سیاســی- اجتماعی ندارد؟ این هم خود 
یک مقوله مهم فلسفی است که در کتاب نظریه و عمل 

به آن پرداخته ایم.
4. این همه بــه معنای تایید تمام اتفاقات و سیاســت 
هــا و رفتارهای جمهــوری اســامی و رخدادهای به 
نام نهضت اســامی نیســت کــه همــه از آن رنج می 
بریــم. اما این ها نباید باعث شــود تــا از علل تاریخی 
و اجتماعــی رخــداد بزرگی به نام انقاب اســامی باز 
 بمانیــم و خدای ناکــرده ولو تلویحا خواهان بازگشــت 

به گذشته شویم.

واکنشعمادافروغبهادعایمحسنکدیور
دربارهعالمهطباطبائی

نماینده مردم تهران در مجلس از طرح نمایندگان برای 
کنترل و ســاماندهی اجاره بهای اماک مســکونی در 

مجلس خبر داد.
علی خضریــان، نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیس در مجلس شــورای اســامی در 
گفت وگو با فارس، با اعام ثبت طرح دو فوریتی »کنترل 
و ســاماندهی اجاره  بهای اماک مسکونی« گفت: بخش 
قابــل توجهی از هزینه خانوارها بــه پرداخت اجاره بهای 
منزل اختصاص دارد و رشــد افسارگســیخته نرخ اجاره 
منازل باعث ایجاد مشــکات زیادی برای مردم شــده 
است. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه 
تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص 
این موضوع مهم صورت نگرفته است، اظهار داشت: صرفاً 
ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در خصوص اجاره 
اماک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی 
کافــی، توفیق قابل توجهی در این حــوزه نیافت. از این 
رو الزم اســت با ماحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی 

راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود. 
خضریــان در ادامه افزود: یکی از مشــکات موجود در 
مســیر قانون گذاری بــرای قراردادهای اجــاره قوانین 
حقوقی و فقهی اســت، طبق اصول حقوقی )اصل آزادی 
قراردادها( و فقهی )اصل تسلیط( مداخله اشخاص ثالث 
از جمله حاکمیت در حــوزه توافقات خصوصی افراد از 
قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان 
مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شــمرده می شــود و 
دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور 
و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معامات خصوصی، 
از نظر شرع و قانون اساســی مورد ایراد شورای محترم 

نگهبان واقع خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره بها توســط 

صاحبــان منازل، یکی از راه های درآمدزایی محســوب 
می شــود و حاکمیت می تواند در راســتای ساماندهی 
این درآمدها با اتخاذ سیاســت های تشویقی و تنبیهی، 
آنها را به دریافت اجاره بهای کمتر تشــویق و از دریافت 

اجاره های غیرمتعارف دور نماید.
خضریــان عنوان کــرد: در طرح کنترل و ســاماندهی 
اجاره بهای اماک مســکونی پیشنهاد شده که آن دسته 
از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد 
رسمی یا در سامانه اماک و اسکان ثبت نمایند و میزان 
اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص ساالنه کاالهای 
اعامی از ســوی بانک مرکزی باشــد، از امتیاز دریافت 
تسهیات خرید و بازسازی مســکن به صورت خارج از 
نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آســان تر از ســایر 
داوطلبان بهره مند شــده و عوارض و مالیات وصولی از 
آنها کاهــش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد 
اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شــاخص فوق 
افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت 

مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با 
این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص 
در معامات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب 
نمی گردد و با سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای 
متعارف سوق داده می شوند. خضریان در پایان گفت: در 
طرح پیشنهادی با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری، 
ضمانت اجرای مناســبی نیز برای الزام صاحبان منازل 
به ثبت قرارداد در ســامانه های مربوطه پیش بینی شده 
است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس 
شورای اسامی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها رفع 
و از افزایش افسارگسیخته هرســاله اجاره بهای منازل 

مسکونی در کشور جلوگیری شود.

طرحمجلسبرایساماندهی
اجارهبهایامالکمسکونی

رهبر معظم انقاب با اشــاره بــه برنامه های مهم دولت در 
زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها 

و مردم به دولت کمک کنند.
رهبر معظم انقاب اســامی صبح روز دوشــنبه در دیدار 
جمعــی از کارگران، آنان را ســتون اصلــی خیمه تولید 
خواندند و با اشــاره به ســه موضوع اصلِی »لزوم افزایش 
فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« 
و »تأمین امنیت شــغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه، 
خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، 
بنابرایــن باید به صورت جدی از آن جلوگیری شــود و در 
داخل نیــز ضمن تولیــد محصوالت با کیفیــت، مردم و 

دستگاههای دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره به برنامه های 
مهم دولت در زمینه مســائل اقتصادی تأکید کردند: همه 

قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند.
رهبر انقــاب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناســی و 
تشــکر از آنان و تأکید بر ارزش نفِس کار برشــمردند و با 
اشاره به نگاه اســام به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: 
برخاف نگاه اســتثمارِی نظام سرمایه داری و نگاه شعارِی 
نظاِم فروپاشــیده کمونیســتی، نگاه اســام بــه کارگر، 
قدرشناســانه و ارزش مدارانه است و بر همین اساس است 

که پیامبر اسام)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.
ایشــان با تأکید بر لزوم فرهنگ ســازی در جامعه درباره 
»ارزش کار«، مســئوالن مربــوط را به اهمیــت دادن به 
موضوع بســیار حیاتی مهارت افزایــی در کارگران توصیه 

کردند.
رهبر انقاب با اشاره به انگیزه های ملّی و درخشان کارگران 
در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاســی، گفتند: نمونه 
بارز عرصه نظامی، تقدیم 14 هزار شــهید کارگر در دوران 
دفاع مقدس اســت و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش 
بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف مقدم خواهد بود.

ایشــان درخصــوص انگیزه های ملی کارگــران در عرصه 
اقتصادی افزودند: یکی از سیاســتهای اصلی اســتکبار از 
ابتدای پیروزی انقاب اسامی از کار انداختن تولید کشور 
بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کامًا 
روشــن شده است اما کارگران با ایســتادگی خود مانع از 
تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه 

تولید بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحریکات کارگری که 
از ابتدای پیروزی انقاب وجود داشــته است، خاطرنشان 
کردند: هدف از این تحریــکات، تبدیل جامعه کارگری به 
تابلو و نشــانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه 

سیاســی نیز بینی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و 
همواره در کنار نظام و انقاب بوده و هستند.

ایشــان افزودند: البته در مواردی همچــون واگذاری های 
نادرســت کارخانه ها، اعتراض کارگران به حق بوده اســت 
امــا در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشــمنان 
مشخص کرده اند که این موضوع بسیار مهمی است و باید 
از این مجموعه آگاه، با بصیرت و متعّهد عمیقاً تشکر کرد.

رهبر انقاب با اشــاره به مشــکات جامعه کارگری ابراز 
امیــدواری کردند که با سیاســتهای دولــت جدید، این 

مشکات به تدریج برطرف شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »افزایش فرصت های شــغلی«، 
»تنظیــم عادالنه رابطه کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت 
شــغلی« کارگــران را ســه موضوع اساســی در مســائل 
کارگری برشــمردند و گفتند: مســئوالن باید تاش کنند 
تــا فرصت های شــغلی را افزایش دهند و ایــن موضوع با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در 
هدایت سرمایه ها به ســمت ظرفیتها و احیای فرصت های 

شغلی، امکان پذیر است.
ایشان تأکید کردند: یکی از مواردی که می تواند فرصت های 
شغلی را احیاء و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف 
کنــد، افزایش شــرکت های دانش بنیان اســت البته این 
شــرکت ها باید به معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند که 

در این صورت می توان اشتغال را افزایش داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز 

و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار 
و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، 
مجاهدت، شــکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده 

است.
»امنیت شغلی کارگران« نکته دیگری بود که رهبر انقاب 
دربــاره آن گفتند: مواردی همچون قراردادهای موقت کار 
که موجب ناامنی شغلی است، به گونه ای اصاح شود که بر 
اساس قانونی عادالنه، هم کارگران آسوده خاطر باشند هم 

کارآفرینان قادر به برقراری  انضباط در محیط کار.
ایشان، ناامنی شــغلی را منحصر در مســئله قراردادهای 
کار ندانســتند و افزودند: با ضربــه خوردن تولید ملی، کار 
و اشتغال کارگر نیز ضربه می خورد و علت تأکیدهای مکرر 

بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی 
را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید 
کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر 
یک میلیــارد دالر واردات از اجنــاس دارای تولید داخلی 
مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار 

فرصت شغلی در کشور منجر می شود.
ایشــان در این زمینه افزودند: البته خودروســازها از این 
حرف سوءاســتفاده نکنند زیرا وضــع آنها تعریفی ندارد و 
مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.
رهبر انقاب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی 
را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند 

و گفتند: بر این اســاس اســت که از مردم می خواهیم به 
خرید تولید داخلی مقّید باشند البته بزرگ ترین خریدار در 
کشور، دستگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ 

جنس خارجی مصرف نکنند.
ایشــان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را 
از جمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند: 
نظام آموزشی کشــور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و 
کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران 
به گونه ای افزایش یابد که با ابتکار و ســلیقه خوب، ارزش 

کار و محصول در چشم مشتریان باالتر برود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشــکر مجدد از ایســتادگی 
کارگران در مقابل تحریکات دشــمنان، گفتند: مسئوالن و 
مدیران مرتبط با جامعــه کارگری باید به برنامه های خود 

طبق وعده های داده شده، عمل کنند.
رهبر انقاب در پایان سخنانشــان با اشــاره به برنامه های 
اقتصادی دولــت تأکید کردند: کارهایی کــه امروز دولت 
در زمینــه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی اســت و 
همه، اعّم از قوا و دســتگاههای مختلف و آحاد مردم باید 
 کمک کنند که ان شــاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست 

پیدا کند.
در ابتــدای این دیدار، عبدالملکــی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گزارشی از برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در 
بخش های اشتغال، تسهیل کسب وکار، تأمین اجتماعی و 

مدیریت شرکت ها بیان کرد.
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گزارش
رهبرانقالب:دولتکارهایاقتصادیمهمیدرپیشدارد؛

همه کمک کنند تا دولت به نتیجه دست یابد روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی 
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها را برای مسئوالن، استانداران و جمعی از مدیران 

ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
محمد مخبر پیش از ظهر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، اســتانداران سراســر کشور و اعضای 
شــورای معاونان دستگاه های اجرایی  که در وزارت کشــور برگزار شد، با بیان 
اینکه مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها عاوه بر الــزام قانونی، یک الزام 
عقلی و اقتصادی اســت، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس 
جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها 

و افزایش قیمت کاالها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ســال گذشته 15.۶ میلیارد دالر ارز ترجیحی یعنی 
معادل ۳12 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد 
و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند 

و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده 
است.مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و 
به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی 

که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است 
گفت: ســاالنه حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می 
شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، 

عده ای  ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
وی به تشــریح شــرایط اقتصادی کشــور در زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم 
پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
برای کاالهای اساســی دیده بود که این رقم در همان ســه چهار ماه اول هزینه 

شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
مخبر افزود: خوشــبختانه ما توانستیم مشکات را مرتفع کنیم و سال گذشته با 
لطف رهبری و پیگیری های مســتمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای 

کاالهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دالر 
در بودجه ســاالنه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی 250 هزار میلیارد 
تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کاالهای اساسی 
را با قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا 

می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.

معاوناولرئیسجمهور:

دولتقصدداردیارانهتکتکافراد
جامعهرابهخودشانپرداختکند


