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 دستورات اژه ای در راستای
 کاهش هزینه های دادرسی مردم
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ســید ابراهیم رئیسی یکسال پیش از سوی مردم 
برگزیده شــد و در جایگاه ریاست جمهوری قرار 
گرفت و در مرداد ماه 1400 نیز ریاست جمهوری 

را از حسن روحانی تحویل گرفت.
آنچه که در میان افکار عمومی از عملکرد دولت ها 
دیده می شــود، اقدامات اقتصادی اســت، به این 
معنا که اگر وضعیت اقتصادی و معیشــت مردم 
بهبود یابد،  رضایت در میان آنها دیده می شود، این 
مسئله تنها شامل بخشی از جامعه می شود که در 
سطح متوســط و کمتر از ان قرار دارند و تکلیف 
برخوردارها روشن اســت و در هر شرایط توانایی 

اداره زندگی خود را در سطح باال دارند.
قدر مسلم بســیاری از سرمایه دارها در کشور به 
واسطه آشفته بازار اقتصادی سرمایه هایشان افزوتر 
شــده یا تعدادی دیگر به دلیل همین وضعیت به 
جرگه سرمایه دارها پیوسته اند. با توجه به اوضاع 
اقتصادی کشــور، شــاهد کاهش شرایط مناسب 
اقتصادی اقشــار کم درآمد و متوسط هستیم که 
هزینه های زندگی آنها به خاطر باال رفتن قیمت ها 
افزایش یافتــه و کفاف زندگی آنها را نمی دهد. با 
این وجود با توجه به این که دولت مستقر نزدیک 
یکسال است که روی کار آمده شاید نتیجه گیری 
از عملکرد آن زود باشــد و بایــد همچنان به آن 
فرصت داد و شکیبایی کرد تا حداقل در یک دوره 
از ریاست جمهوری که کمی بیش از 3 سال باقی 

است،  چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
هم اکنون هجمه ها از سوی جناج مقابل به دولت 
سیزدهم سنگین است. رسانه های وابسته به جناح 
اصالح طلب و افراد و شــخصیت   های وابسته به 
این جناح با دلیل و بــی دلیل، با بهانه و بی بهانه 
مشغول شلیک تیر انتقادات خود از دولتی هستند 
که انقالبی و جهادی اســت. با توجه به لقبی که 
دولــت گرفته اســت، قطعاً رفتارهــا و گفتارهای 
اعضای دولت به ویژه شــخص ریاست جمهوری 
باید بســیار ســنجیده و دقیق باشــد تا از گزند 
انتقادات غیر منطقی و حتی منطقی جناح رقیب 
دور بماند. البتــه انجام کار همراه با نتیجه مثبت 
بســیار تأثیر گذارتر از ســخنرانی های پر تعداد و 
طوالنی خواهد بود که در مقایسه با دولت گذشته 

درصد زیادی در این دولت کاهش یافته است.
روشن اســت که در ایران بجای آن که همه برای 
حل مشــکالت و مسائل همصدا و همفکر شوند تا 
از بحران خارج شویم،  اما بجای کمک و همفکری 
حتــی در جریان رقیب و جناح سیاســی مقابل،  
کارشــکنی،  چوب الی چرخ گذاشتن و انتقادات 
تند و بی منطق رونق بیشتری می یابد که البته این 
اتفاق برای هر دو جریان سیاسی کشور وجود دارد.
درک این که شــرایط مناسب نیست و دولت هم 
وامدار ضعف های دولت پیشــین است که درباره 
آن باید گفت نمی توان به خاطر ارثی که از پیش 
باقی مانده،  همه مشکالت و معضالت را به گردن 
آن انداخت چرا که هر فردی که به میدان رقابت 
پا می گذارد با آگاهی از شــرایط موجود است که 
تن به پذیرفتن شرایط می دهد چرا که در هنگام 
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهــوری،  قول ها و 
وعده هایی داده است تا شرایط را تغییر دهد و رو 

به بهبودی گام بردارد.
روشن اســت که ارث مانده از دولت تدبیر و امید،  
بدهکاری اســت، اما جناح حامــی دولت تدبیر و 
امید، با جنگ رسانه ای که راه انداخته است، تالش 
دارد تا دولت کنونی را ضعیف جلوه دهد و مقصر 
وضع موجود را دولت انقالب و جهادی معرفی کند 
که در گزاره هایی که آنهــا در نقد و انتقادات تند 

خود از دولت به کار می برند دیده می شود.
دولت برای خروج از فشــارها و کاستن از تأثیرات 

منفی آن، چه باید بکند؟ 
قاعدتاً ایجاب می کند دولت با توجه به وعده هایی 
که داده اســت، بر روی برآورده کردن آن وعده ها 
متمرکز شود و از پرداخت به مسائل غیر ضروری 
و حاشیه ای دوری کند و با همت مضاعف بر روی 
مهمترین مسائل روز کشور، کار و اقدام کند تا از 
شدت آنها بکاهد. اکنون شرایط مسکن تبدیل به 
یک بحران شده است، اقداماتی دیده می شود که 
در این زمینه در حال انجام است، این تصمیمات 
و اقداماتی که در جلســه سران سه قوه هم تأیید 
شــده خوب به نظر می رســد اما نیاز به ضمانت 
اجرایی دارد. عالوه بر آن، تداوم قوانینی همچون 
قانون اجاره مسکن، باید دیده شود و وجود داشته 
باشد.کافی است از تجربیات دیگران در این زمینه 
بهــره برد. در ســرمایه دارترین کشــورهای دنیا 
چنیــن وضعیتی که در زمینه مســکن در ایران 

وجود دارد، دیده نمی شود.
باید بپذیریم که مدتها اســت قانون در کشــور به 
درســتی اجرا نشــده و یا قوانیــن بازدارنده برای 
جلوگیری از سو اســتفاده برخی وجود نداشته و 
بجای آن حق به ســرمایه داری داده شــده که از 

شانه های مردم باال رفته و به ثروت رسیده است.

دولت ها و رضایت مردم

 اجازه نمی دهیم دست دشمن 
به حریم امنیت ما برسد
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ــر ــبـ خـ

پرواز بمب  افکن های آمریکا و جنگنده های اسرائیل بر فراز خلیج فارس نمایشی بود سرمقاله

صفحه 2

 مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ابطال 
و برای اصالح به هیأت دولت ارجاع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه 10 درصد 
افزایش حقوق بازنشســتگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس 

اصل 13۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیئت دولت ارجاع خواهد داد.
ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با تسنیم، با 
اشاره به نشست عصر امروز )دوشنبه 30 خرداد ماه( هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق 
بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 13۸ قانون 
اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصالح به هیئت دولت ارجاع داده 
خواهد شــد. وی یادآور شد: شــورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 3۸ درصد و 
دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلســاتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون 

اجتماعی مبنی بر خالف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلــس تاکید کرد: البته هیئت تطبیــق مصوبات دولت به 
صورت رســمی در این زمینه اعالم نظر خواهد کرد. اســماعیلی گفت: این جلســه پیرو 
تصمیمگیری نشســت روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در 

هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.
بر اســاس این گزارش، »ولی اسماعیلی« رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس در تشریح 
جلســه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته 
بود که این نشســت پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئــت دولت برای افزایش حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ 
قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت 
تطبیق مقررات جهت بررســی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست 

کارشناسی این هیئت برگزار شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این 
مصوبه با اصول قانون اساســی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این 
ماده تصریح شــده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می تواند 

در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.
اسماعیلی یادآور شــد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد 
که هم طبق اساســنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی 
می دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس 
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شــده است افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم ساالنه صورت 
گیــرد و این در حالی اســت که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشــر تنها 10 درصد 
افزایش یافته اســت که مغایر بــا ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعــی و مصوبه هیئت امنا و 
هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 3۸ درصد افزایش 
داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.
وی با اشــاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیســیون اجتماعی که در این نشســت 
مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی های حق 
بیمه اشاره شده است، با اصول 4۶ و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق 

مالکیت در پرداخت های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده اند.
اســماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشــاره شــده و 
ســازمان تأمین اجتماعی بر اســاس منابع و مصارف اداره می شود، دولت حق دخالت در 
افزایش یا کاهش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی را نداشــته است. از سوی دیگر در 
بودجه ســنواتی هیچ گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این 
زمینه دیده نمی شــود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشــاره شده مثل 
جزء )4( بند )الف( فصل )12( قانون بودجه ســال 1401 هیچ گونه ارتباطی با ســازمان 
تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشســتگان نیروهای مســلح و سازمان صندوق 

بازنشستگی کشوری است.

پروازهایبیاهمیت

صفحه 6

از تار تا ترومبون
 داستان زندگی پسری که از پرورشگاه 

به رهبری ارکستر رسید 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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)فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی یک ساله مراکز 
درمانی و توانبخشی و بخش خدمات و فضای سبز(

جمعیت هالل احمر استان مازندران 

 22 تأمین  ساله  یک  پشتیبانی  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  مازندران  استان  احمر  هالل  جمعیت 
نفر نیروی انسانی مراکز درمانی و توانبخشی و هم چنین پشتیبانی یک ساله تأمین 17 نفر نیروی انسانی 
از  را   3001005370000005 و    3001005370000006 فراخوان  شماره  به  خود  سبز  فضای  و  خدمات  بخش 
تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه  .کلیه مراحل  نماید  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  طریق سامانه 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  امضای  نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  ثبت 

.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 لغایت ساعت 14 
روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 خواهد بود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1401/04/18
مهلت زمان تحویل پاکت الف: لغایت ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1401/4/20

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/4/21
توجه: اسناد و مدارک هریک از دو موضوع مناقصه براساس کد فراخوان به صورت جداگانه دانلود و 

بارگذاری گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 

های الف 
آدرس: ساری-بلوار امام رضا)ع( ساختمان جمعیت هالل احمر استان مازندران و تلفن 011-33283045  

داخلی 257 
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
چاپ اول: 1401/3/31

ت اول
نوب

مبلغ سپرده تضمین شماره فراخوانعنوان مناقصهردیف
به ریال

پشتیبانی یک ساله تأمین 22 نفر نیروی انسانی 1
مراکز درمانی و توانبخشی

30010053700000061.144.438.653

پشتیبانی یک ساله تأمین 17 نفر نیروی انسانی 2
بخش خدمات و فضای سبز

3001005370000005884.338.959

حزب حاکم در انتخابات پارلمانی فرانسه شکست خورد 

مکرون در برزخ


