
سخنرانیکه»سخنتازه«میگفت...

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود...
مردی از میان رفت که خاطرات شــیرین زیادی از 
ســخنرانی ها و منبرهای متفاوتش در ذهن مردم 

نقش بسته است.
شــیرینی این خاطرات بیشتر به نوع نگاه و سخن 
او در بیان معارف دینی مربوط اســت: توصیه های 
اخالقی ســاده و اثرگــذاری که آمیختــه با نکته 
سنجی های عرفانی و پرهیز از سیاست زدگی رایج 
و مرسوم بود و معموال با چاشنی نقد قشری گری و 
سطحی نگری در دینداری همراه می شد.  در کمتر 
ســخنرانی مرحوم  »آیت اهلل فاطمی نیا« نیش و 
کنایه به تقدس مابی و دینداری عامیانه غایب بود. 
»مقــدس بازی« و » عوام بازی« دو تعبیر ویژه ای 

بود که در سخنرانی هایش معموال تکرار می شد.
علیرغم داشــتن نظرگاه سیاســی، از منبر و درس 

دین برای آن خرج نمی کرد.
در مجموع بــه تصویر مطلوب مــا ایرانیان از یک 
»روحانی« بســیار نزدیک بود: لطیــف و مهربان، 
مخالف با دین قشری، سهل گیر در احکام و مناسک 
و سخت گیر در فهم دین. اشاره او به برخی دقایق 
عرفانی و تالش مجتهدانه اش برای ترســیم کردن 
تصویری متفاوت و تازه از آنچه که در اذهان عمومی 
از معارف دینی نقش بســته اســت باعث شده بود 
که همواره احســاس تازگی و طراوت از سخنان آن 
مرحوم  به مخاطب منتقل شــود. سخنرانی های او 
مدت هاســت که در فضای مجازی دست به دست 

می شود و جان های مشتاق را می نوازد. 
مرحوم فاطمی نیا توانســته بود با مشی خاصی که 
در منبــر به آن پایبند بود اقشــار مختلف مردم را 
گرد هم آورد. عامه مردم، دانشگاهیان و روحانیون 
هر کدام در پای منبر او چیزی برای آموختن سراغ 
داشتند.   مجالس احیا و عزاداری های او معموال با 
اســتقبال زیادی مواجه می شد چرا که بنابر مشی 
سهل گیرانه اش از خســته کردن مخاطب دوری 
می کرد و معتقد بود که شــیرینی معارف دینی را 
نباید با حاشــیه روی هــای بیجا و طوالنی در کام 

شنونده تلخ کرد. 
مرحوم آیت اهلل »عبــداهلل فاطمی نیا« در مجموع 
الگوی بسیار خوبی از تبلیغ و تبیین درست معارف 
دینی از خود به جا گذاشت که در این زمانه سخت، 

کمتر دیده شده و شایسته پیروی است.  

تشییعپیکرآیتهللافاطمینیا
امروزدرتهران

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل فاطمی نیا استاد اخالق و 
عالم ربانی امروز سه شنبه ساعت 9 صبح از دانشگاه 
تهران برگزار خواهد شد و بناست پیکر ایشان عصر 
سه شــنبه پس از انتقال به شهر مقدس قم در حرم 

حضرت فاطمه معصومه)س( تدفین شود.
مراســم تشییع پیکر این استاد اخالق و عالم ربانی 
روز سه شنبه ســاعت 9 صبح از دانشگاه تهران به 
ســمت چهارراه ولیعصر)عج( برگزار خواهد شد و 
بناســت پیکر عصر سه شنبه پس از انتقال به شهر 
مقدس قم، از ســاعت ۱۷ از مســجد امام حسن 
عســکری)ع( تشــییع و در حرم حضــرت فاطمه 

معصومه)س( به خاک سپرده شود.

نمایندگانمجلسهفتهآینده
بارهبرمعظمانقالبدیدارمیکنند

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: 
نمایندگان مجلس چهارشــنبه هفته آینده با رهبر 

معظم انقالب دیدار می کنند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی درباره زمان برگزاری 
انتخابات هیئت رئیســه در اجالسیه سوم مجلس 
یازدهــم، اظهار داشــت: انتخابات هیئت رئیســه 
مجلس در جلســه علنی روز چهارشنبه )۴ خرداد 
ماه( برگزار خواهد شد. عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: نماینــدگان پس از 
برگزاری انتخابات هیئت رئیســه مجلس شــورای 

اسالمی، با رهبر معظم انقالب دیدار می کنند.

قانونتثبیتساعترسمیکشور
بهدولتابالغشد

رئیس مجلس، در نامــه ای به رئیس جمهور، قانون 
تثبیت ساعت رسمی کشور را ابالغ کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی، 
طی نامه ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، 
قانون تثبیت ســاعت رسمی کشــور را ابالغ کرد.
شــورای نگهبان،  طرح عدم تغییر ســاعت رسمی 
کشــور را مغایر با شــرع و موازین قانون اساســی 

نشناخته است.

نجاتلنجعمانی
توسطنیرویدریاییارتش

نیــروی دریایی ارتــش جمهوری اســالمی ایران 
لنــج عمانی را که به دلیــل نقص فنی در آب های 

بین المللی سرگردان بود، نجات داد.
لنــج صیادی عمانی در آب هــای بین المللی دچار 
مشکل شــده بود که تیم گشت زنی نیروی دریایی 
ارتش در آب های بین المللی، اطراف سواحل مکران 
با دریافت درخواست کمک از سوی لنج مذکور به 
منطقه اعزام و نسبت به نجات سرنشینان و کمک 

به لنج اقدام کردند.

یادداشت

حضــرت آیــت اهلل خامنه  ای با صدور پیامی با تســلیت درگذشــت 
حجت االسالم حاج سّید عبداهلل فاطمی نیا تصریح کردند: بیان جذاب 

مرحوم فاطمی نیا منبعی پر فیض برای جوانان بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی 
درگذشت حجت االسالم حاج سّیدعبداهلل فاطمی نیا را تسلیت گفتند.

متن پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت عالِم واعِظ درس آموز، جناب حجت االســالم آقای حاج 

ســّید عبداهلل فاطمی نیا رضوان اهلل علیه را به خاندان گرامی و همه ی 
صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض می کنم.
اطالعات گســترده و بیان جذاب و لحن شــیرین این عالم محترم، 
منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان 
آن مایه  تاســف و اندوه اســت. از خداوند متعال مسئلت می کنم که 
رحمت و غفران خود را شــامل حال ایشــان فرماید و پاداش وافر به 

ایشان عنایت کند.
سّید علی خامنه ای ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سخنگویدولت:

به زودی ثبت نام جدید 
یارانه ها آغاز می شود

سخنگوی دولت هدف گذاری اصلی در اصالح اقتصادی را 
توســعه عدالت در پرداخت یارانه های دولتی عنوان کرد و 
گفت: دهک دهم جامعه قریب به ۲۸ برابر دهک ضعیف تر 

جامعه از یارانه ها بهره می بردند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت وگوی تلفنی 
با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت وگو با بیان این که 
»مطابق قانون، دولت مکلف بــود دهک های پر درآمد را 
از دریافت یارانه بــه تدریج حذف کند«، گفت: همزمان با 
عادالنه سازی پرداخت یارانه ها، دهک اول پردرآمد کشور 
یعنی جمعیت ۱0 درصدی که پردرآمدترین افراد کشــور 
هستند، از دریافت یارانه حذف شدند زیرا یارانه بر حسب 

طبقات متوسط و پایین تر جامعه تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اعتراض برخی از شهروندان نسبت به حذف 
خود از یارانه بگیران و درخواست آن ها برای بازنگری اظهار 

کرد: ممکن است برخی اشتباهاتی در بانک های اطالعاتی 
وزارت رفاه وجود داشــته باشــد و یا حساب شخصی یک 
فرد توســط فرد دیگری اداره شود که به همین دلیل باید 
شفاف ســازی در این مورد صورت بگیرد و طبیعتا اصالح 
صورت خواهد گرفت. ســخنگوی دولت از دســتور رئیس 
جمهور برای رسیدگی به اعتراضات مردمی که یارانه به آن 
ها تعلق نگرفته اســت خبر داد و بیان کرد: رئیس جمهور 
تاکیــد کردند ظرف نهایتا یک ماه باید رســیدگی صورت 
بگیرد و پس از دریافت اطالعات تکمیلی مردم، نســبت به 
استحقاق دریافت یارانه بازبینی داشته باشند. وی با تصریح 
بر این که» 90 درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه 
می شوند«، عنوان کرد: صرفا ۱0 درصد بنا است که حذف 
شــده بمانند. البته عده ای از مردم بــه دلیل فعال نبودن 
سامانه ثبت نام از سال ۱393 برای دریافت یارانه ثبت نام 
نکرده اند، نتوانســتند برای دریافت یارانه در این ســال ها 
ثبت نام کنند و به همین جهت مشخص نشده که این افراد 

استحقاق دریافت یارانه هستند یا نه.
بهادری جهرمی با اعالم این که »یک ماه نخســت یارانه به 
حســاب افراد واریز می شــود«، در عین حال گفت: البته 
امکان برداشــت وجود ندارد تا بررسی صورت بگیرد و اگر 

مشخص شود اشــکالی در بررسی فرد وجود داشته است، 
یارانه برای آن ها فعال و قابل برداشت می شود.

سخنگوی دولت ســیزدهم هدف گذاری اصلی در اصالح 
اقتصادی را توســعه عدالت در پرداخت یارانه های دولتی 
عنوان کرد و افزود: پیش از این، هر کســی که وضع مالی 
بهتری داشت، امکان دریافت بیشتری هم از یارانه پیدا می 
کرد. دهک دهم جامعه قریب به ۲۸ برابر دهک ضعیف تر 
جامعه از یارانه هــا بهره می بردند. وی با ذکر مثالی بیان 
کرد: کســی که در هفته چهار وعده مرغ می خورد، چهار 
برابــر افراد دیگر از یارانه بهره می بــرد؛ در حالی که این 
مسیر باید معکوس باشد و کسی که توانمندی مالی پایین 

تری دارد طبیعتا باید یارانه بیشتری دریافت کند.
وی بــا تصریح بر این که »برای حذف دهک دهم باید داده 
هــای اطالعاتی مختلف را مبنا قــرار داد تا ارزیابی درباره 
وســع و توانمندی مالی یک خانواده چه میزان اســت«، 
اظهار کرد: این خانــواده با همدیگر زندگی می کنند و به 
همین جهت مبنای ارزیابی دریافتی کل خانواده اســت تا 
از خانواده هایی که توانمندی کمتری دارند حمایت شود.

وی افزود: هر کســی که نسبت به دهک بندی درخواست 
بازبینی داشــته باشــد، درخواســت ها ثبت و رسیدگی 

می شــود. البته ممکن است دهک بندی ها در طول زمان 
تغییر پیدا کند و امکان بازبینی باز هم وجود خواهد داشت.

سخنگوی دولت با اشاره به امکان وجود اندک نقاط ضعف 
در دهک بنــدی ها عنوان کرد: دهک اول تا ســوم مبلغ 
یارانه ای معادل ۴00 هزار تومان دریافت می کنند و دهک 
های چهارم تا نهم میزان 300 هزار تومان به عنوان یارانه 
برای هر فرد دریافت خواهند کــرد. بنابراین تفاوتی نمی 
کند که در دهک چهارم یا نهم قرار داشــته باشید، زیرا در 
هر صورت مبلغ یارانه یکسانی دریافت می کنید. به همین 
جهــت اگر ضعفی هم در دهک بندی های وجود داشــته 
باشــد، با این پرداخت یکســان برطرف خواهد شد و تنها 

دهک دهم، محل بحث خواهد بود.
وی در پاسخ به گالیه ای در خصوص گران فروشی به بهانه 
حذف یارانه ها گفت: تدابیــر الزم در این خصوص صورت 
گرفته اســت. با اجرای حذف یارانه هــای چهار قلم، اعالم 
شــد افزایش قیمت ها با تدریج صورت بگیرد. در این زمان 
با صف های خریدی مواجه شدیم زیرا مردم قصد داشتند 
کاالها با قیمت قدیم را خریداری کنند. همین امر ســبب 
افزایش تقاضای مصرف شــد در حالی که حتی ممکن بود 

آن خانواده ها به روغن و مرغ نیاز نداشته باشند.

علی اباذری
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پیامتسلیترهبرانقالب:گزارش

 بیان جذاب مرحوم فاطمی نیا 
منبعی پر فیض برای جوانان بود

خبــــر

رئیس جمهور گفت: در کنار توســعه کیفی، توســعه کمی صنایع نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان و ارتقای 

ظرفیت های صادراتی کشور منتج شود.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز در بازدید از بیست و ششمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با بیان اینکه در 
ســال های اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای 
فعالیت های فناوری پایه و علم پایه دنبال می شــود، گفت: شــرکت های 
فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی را در این راســتا آغاز کرده اند که 

باید این روند سرعت بیشتری بگیرد.
وی بــا تاکید بر ضرورت ضمیمه شــدن دانایی به توانایــی افزود: اگر 
دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها شــود، می توان کار قابل ارائه در 

بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه نمایشــگاه بیــن المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور است، خاطر نشان 
کرد: از همه دســت اندرکاران، وزیر نفت و شــرکت هایی که فعاالنه در 
این نمایشــگاه حضور یافته و محصوالت شان را عرضه کردند، قدردانی 
می کنم و امیدوارم در آینده شــاهد توســعه کمی و کیفی بیشتری در 

این صنعت باشیم.
رئیسی در مورد ارزیابی خود از سطح کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: 
گزارش هایی که به بنده رســیده و گفتگوهایی که در جریان این بازدید 
با مسئوالن غرفه ها داشتم، حاکی از آن است که پیشرفت خوبی به ویژه 
در عرصه کیفی صورت گرفته اســت و این موضوع، آینده بسیار روشنی 

را نوید می دهد.
وی بــا بیــان اینکه جمهوری اســالمی ایران یکی از کشــورهای مهم 
صادرکننده نفت، گاز و محصوالت پتروشــیمی در جهان است، تصریح 
کرد: متخصصان کشــورمان در این حوزه حرف های زیادی برای گفتن 
دارند. اینکه ۷0 درصد تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز مورد نیاز 
را متخصصان و شرکت های ایرانی در داخل کشور تولید می کنند، بسیار 
مایه خوشحالی و امیدوارکننده است، اما نباید به این نقطه اکتفا شود.

رئیس جمهور گفت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی می تواند از سویی به ایجاد اشتغال به خصوص در 
عرصه فعالیت های دانش بنیان کمک کند و از سوی دیگر به ظرفیت های 
صادراتی کشــور را ارتقا دهد. متوقف شدن در وضعیت فعلی و غفلت از 

توسعه های کمی و کیفی خطاست.

رئیسیدرجریانبازدیدازنمایشگاهصنعتنفت:

صنعتنفتظرفیتزیادیبرایتوسعهمشاغلدانشبنیاندارد

رئیــس مجلس گفت: تعیین تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو در مجلس 
و مجمع تشــخیص مصلحت نظام یک سیاســت گذاری بود و ایــن موضوع یک حلقه از 

زنجیره خودرو است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی در جلسه شورای هماهنگی مجلس 
که با حضور رؤسای کمیسیون ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، ضمن اشاره 
به تأیید نهایی مصوبه مجلس درباره واردات مدیریت شــده خودرو در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، گفت: با اصالح ماده ۴ و ۱۱ این طرح، موضوع مورد اختالف میان مجلس 

و مجمع تشخیص برطرف و این قانون تأیید و نهایی شد.
وی تأکید کرد: در عین حال ما در بحث خودرو نیازمند یک قانون مشــخص و روشــنی 
هســتیم و باید در بررســی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توســعه به صورت اساسی به 

موضوع خودروسازی کشور توجه شود.
رئیــس مجلس تصریح کرد: تعیین تکلیف مصوبــه مربوط به مدیریت واردات خودرو در 
مجلس و مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در حقیقت یک سیاســت گذاری بود و این 
موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو اســت، ولــی بحث های اصلی مربوط به خودرو هنوز 

باقی مانده است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیسمجلس:

وارداتخودرویکحلقهاز
زنجیرهساماندهیاینصنعتاست

معــاون اول رئیس جمهور گفت: در زمان حاضر بیش از نیاز مردم، روغن، مرغ و 
تخم مرغ پیش بینی شده است و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه 

می شود و علت آن فراوانی است.
محمد مخبر روز دوشــنبه در دو بازدید جداگانه با حضور در مرکز پاســخگویی 
یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعــت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی 
اســتان تهران، از نزدیک در جریان نحوه ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی از 
واحد های صنفــی متخلف پس از اجرای طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها« قرار گرفت.
مخبر در بازدید از مرکز پاسخگویی یکپارچه "۱۲۴" وزارت صمت که با همراهی 
ســیدرضا فاطمی امین وزیر صمت انجام شــد، با توضیحات مسئوالن مربوطه از 
روند ثبت و پیگیری شــکایات مردمی از واحد هــای صنفی متخلف و همچنین 

سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی )سیمبا( مطلع شد.
ســامانه پاســخگویی ۱۲۴ وزارت صمت با ۴0 اپراتور در تهران و بیش از 3۲0 
نفر در ســطح کشور، در دو نوبت صبح و شــب آماده دریافت شکایت مردمی از 
اصناف متخلف در زمینه های گران فروشــی، کم فروشی و احتکار است که پس از 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها رسیدگی به شکایات مردم در 

سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و بررسی می شود.
این سامانه در زمان حاضر با افزایش ساعات کاری و فعالیت خود، به طور میانگین 

روزانه ۴5 هزار تماس تلفنی و شکایت مردمی را ثبت و پیگیری کرده است.
معاون اول رئیس جمهور ســپس با حضور در اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان 
تهران و با همراهی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از شعب مختلف در این 
سازمان بازدید کرد و در گفت وگو با قضات و رؤسای شعب این سازمان در جریان 

نحوه رسیدگی به پرونده های متخلفان صنفی قرار گرفت.
مخبر پس از این بازدیدها در جلسه ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 
بــا قدردانی از زحمات و تالش های صورت گرفته تمامی دســتگاه ها در روزهای 
گذشته و به ویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: 
اجــرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشــور بود 
که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای 

برخی مردم شده باشد.
وی بــا تأکید بر اینکه این دوره انتقال و گــذار اقتصادی با همکاری، همراهی و 
همدلی دولت و مردم در حال انجام اســت، خاطرنشــان کــرد: این طرح بزرگ 
اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اســاس بودجه ســال ۱۴00 در ســال 
گذشته انجام می شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا پایان سال قبل 
به تأخیر افتاد و بنا بود در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه دولت حذف شود و 

به ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.

معــاون اول رئیس جمهــور افزود: در ایــن طرح، ارز ترجیحی بــه ریالی تبدیل 
می شود و از اول زنجیره و پرداخت به واردکنندگان به انتهای زنجیره که مردم و 

مصرف کنندگان هستند، انتقال می یابد.
مخبر با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات جلوگیری می شــود، 
به برخی مشــکالت پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش قیمت ها و چگونگی 
توزیع کاالهای اساســی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تخلف امری ناپسند 
است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک تخلف جرمی مضاعف 
محســوب می شــود چرا که در جریان یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور که 
به طور طبیعی اختالف قیمت در کاالها و نگرانی هایی برای مردم به وجود می آید، 
عده ای از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند که در این مقطع حساس، تخلفات 
به هیچ عنــوان قابل تحمل نیســت. وی با تأکید بر اینکــه باید با متخلف طوری 
برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشــد، تصریح کرد: باید رسیدگی به گزارشات و 
محکومیت متخلفان بازدارنده باشد و نظارت، کنترل و جریمه ها مؤثر واقع شود.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به رؤســای شعب ســازمان تعزیرات حکومتی 
خواســت در روزهای آینده با تمام توان و یک اقدام جهادی به پرونده متخلفان 
رســیدگی کنند تا آرامش و انضباط بر بازار حاکم شود. مخبر ادامه داد: آشفتگی 
در بازار بیشــتر از گرانی مــردم را آزار می دهد و معمــوالً تخلفات به دلیل نبود 

نظارت و رسیدگی انجام می شود.
وی بــا اشــاره به قانون قبلی در خصــوص برخورد با متخلفــان و میزان جرایم 
پیش بینی شــده تأکید کرد: قانون گذشته متناسب با وضع موجود نبود و نیاز به 
تغییرات اساسی داشت تا امکانات باالتری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و 
شــعب رسیدگی به پرونده ها در این سازمان قرار دهد که پس از انجام بررسی ها 
در دولت و جلســه ســران قوا تغییراتی در این قانون و افزایش اختیارات رؤسای 

شعب و تشدید مجازات متخلفان مصوب گردید.
معاون اول رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: قضات و رؤســای شعب تعزیرات 
حکومتــی با حداکثر تــالش و کاری ایثارگرانه و جهــادی و همچنین حداکثر 

اختیارات به پرونده متخلفان در سریع ترین زمان ممکن عمل کنند.
هم چنین مخبر در حاشــیه این بازدیدها در گفت وگو بــا خبرنگاران با تأکید بر 
اینکه هدف از اجرای طرح مردمی ســازی، عدالت در توزیع یارانه اســت، تصریح 

کــرد: با اجرای این طرح به دنبال این هســتیم که نیازمندان حق خودشــان را 
دریافت کنند که از مهم ترین آثار این طرح مقابله با فقر مطلق خواهد بود.

وی با اشــاره به برنامه و اقدامات دولت برای واریز یارانه های جبرانی، اضافه کرد: 
طبق دســتور رئیس جمهور به وضعیت جاماندگان به ســرعت رسیدگی می شود 
و ظرف یک ماه فردی که به لحاظ قانونی مســتحق دریافت یارانه اســت، مبالغ 

جبرانی و معوقات به حساب وی واریز می شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: به طور طبیعی در چنین طرح و تحول بزرگی، 
کمبودها و اختالالتی ایجاد می شــود و ما تأکید داریم با حداقل تبعات این کار 
صــورت پذیرد. مخبر افــزود: در زمان حاضر بیش از نیاز مــردم، روغن، مرغ و 
تخم مرغ  پیش بینی شده است و حتی کمتر از قیمت بازار مرغ و تخم مرغ عرضه 
می شــود و علت آن فراوانی است و همچنین تا روزهای آینده وضعیت روغن در 

کشور نیز حالت عادی پیدا می کند.
وی با توجه به برخی مشــکالت و مســائل پیش آمده درخصوص وضعیت نان در 
کشور تأکید کرد: تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چراکه 
دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده اســت و قیمت نان 

نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این صورت تخلف انجام شده است.
معــاون اول رئیس جمهور با تصریح به اهمیت و ضرورت رســیدگی به وضعیت 
قیمت های کاالهای اساســی به ویژه نان تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و  
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت موظف هستند با دقت به وضعیت قیمت و 
توزیع نان رسیدگی کنند. مخبر اضافه کرد: با متخلفان به شدت برخورد می شود 
و مایه تأســف اســت درحالی که افزایش قیمت نان انجام نشده است و در این 
وضعیتی که فشــار بر مردم است، عده ای به دنبال سوءاستفاده و تخلفات صنفی 
هستند. وی همچنین خاطرنشــان کرد: دولت به دلیل همکاری بی نظیر در این 

تحول عظیم اقتصادی مدیون مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه تمام تخلفات گزارش شده از سوی مردم در 
سراســر کشور به دقت بررسی و رسیدگی می شود، تأکید کرد: از عده ای متخلف، 
سوءاستفاده کنندگان، و گران فروشان به ویژه در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم 
گذشت و به گونه ای با این گروه محدود برخورد می شود که حتماً بازدارنده باشد و 

از اقدامات خود پشیمان شوند.
مخبــر همچنیــن درخصوص مصوبه ســران قــوا بــرای افزایــش اختیارات 
ســازمان تعزیرات حکومتــی و افزایش چندبرابری جریمه های پیش بینی شــده 
خاطرنشــان کــرد:  قانون قبلی بازدارندگــی الزم را برای برخــورد با متخلفان 
به خصــوص در اجــرای طرح بزرگ اقتصادی دولت را نداشــت لــذا از ظرفیت 
 ســران قوا اســتفاده کردیم و ضمن رفع نقص مصوبه قدیم، جرایم و اختیارات 

شعب افزایش یافت.

معاوناولرئیسجمهور:

بیشازنیازمردمروغن،مرغوتخممرغ
پیشبینیشدهاست


