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سرمقاله
نوشتیم غرور ملی!
ملت خواندند عقده ملی!
ادامه از صفحه یک
به همین سبب هیچ کس جسارت دست
نهادن روی این امراض و مفسده ها ندارد .این
دور باطل و جانکاه باید جایی شکسته شود.
جایی باید کسی پیدا شود که جسارت اتخاذ
یک تصمیم جدید ملّی و تغییر برخی سیاست
های راهبردی در داخل را داشته باشد .این
ت مرگ و هزینه و این ناکارآمدی
تداوم صنع ِ
اعصاب ملت را ساییده است .اینکه نمیتوانیم
با هیچ تصمیم بزرگ یک مسئله بزرگ کشور
را حل کنیم و سالها آن را روی زمین با خود
می کشانیم ،اعتماد به نفس ملی ما را از بین
برده است .آدمی تصور می کند هیچ چیزی در
این مملکت قرار نیست تغییر کند .اینکه از این
ناکارآمدی مطلعیم اما این سیاستهای ناکارآمد
همچنان تداوم مییابد و زور کسی به تغییر آن
نمیرسد یک عقده ملی ایجاد کرده است.

خبر
معاون رئیس جمهور:

در دولت اثری از رخوت نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت
سیزدهم نمیخواهد ادامه دولتهای قبلی باشد
و خوشبختانه در این دولت تحوالت خوبی رخ
داده و از رخوت خبری نیست.
به گزارش ایسنا ،محمد حسینی روز پنجشنبه
 ۲۳دی در مراسم یادوارهی شهدای روحانی
شهرستان نهاوند که در محل مصالی نمازجمعه
این شهر برگزار شد ،اظهار کرد :در دولت
سیزدهم روحیه جهادی وجود دارد ،از رخوت
دولت گذشته خبری نیست و در این دولت
تحوالت خوبی رخ داده است.
وی افزود :با این وضعیت و بحرانهای مالی
که در کشور وجود دارد دولت ،مجلس ،قوه
قضائیه و همه مسئوالن برای حل این مشکالت
مصمم هستند و برای تحقق مطالبات گوناگون
مردم تالش میکنند.
حسینی با بیان اینکه شهید سردار سلیمانی
به عنوان یک مدیر تراز انقالب مطرح است و
باید برای همه الگو قرار بگیرد ،تصریح کرد:
روحیهی جهادی یعنی اگر در هر گوشهای از
کشور مشکل و حادثهای اتفاق افتاد مسئولین
به آنجا بروند و از نزدیک به حل مشکالت مردم
بپردازند که نمونه این حرکت جهادی را که در
سیل اخیر در جنوب کشور اتفاق افتاد ،دیدیم.
وی ادامه داد :متاسفانه در هشت سال گذشته
دولتمردان از اصول انقالب فاصله گرفتند و
به کشور آسیبهای زیادی زدند و باعث ایجاد
انحطاط در زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی شدند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه
باید همه این مشکالت و خصوصا مشکالت
اقتصادی جبران شوند ،اضافه کرد :تیمی که از
کشور برای مذاکره رفتهاند یک تیم مختصص
است و همه جوانب را در نظر گرفتهاند و منافع
ملی ما را با صراحت دنبال کرده و تالش میکنند
که تحریمها را بردارند .حسینی با بیان اینکه در
دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم
کارهای خوبی در حال انجام است ،یادآوری کرد:
همه بار مسئولیتها فقط نباید بر عهده مدیران
و مسئولین باشد بلکه در این زمینه همه باید
احساس مسئولیت داشته و تالش کنند.
وی خاطرنشان کرد :ملت ما بهترین
فرزندانشان را تقدیم انقالب کردند و همه
اقشار در جبهههای هشت سال دفاع مقدس
حضور داشتند ودر این میان روحانیت در جبهه
اول بودند و هیچ عملیاتی را سراغ نداریم که
روحانیت در آنها غایب بوده باشند .حسینی در
ادامه به سابقه انقالبی مردم نهاوند اشاره کرد و
افزود :نهاوند از گذشته در راه انقالب ،فرزندانش
را تقدیم کرده است که گروه انقالبی ابوذر در
سال  ۵۲در سالهای خفقان رژیم ستم شاهی
نمونهای از رشادتهای فرزندان این خطه است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :شهیدان
آیتالله قدوسی و آیتالله حیدری نمونههای
بارز شهدای روحانی هستند که یار صادق
امام راحل و نهضت انقالب اسالمی بودند و با
تاسیس مدرسه حقانی برای آینده نظام اسالمی
کادر سازی کردند.

سیاستروز
اخبار

در چهاردهمین سفر استانی رئیس جمهوری چه گذشت؟

از دیدار با سیلزدگان تا افتتاح پاالیشگاه نفت فوق سنگین
به گزارش فارس ،آیت الله رئیسی رئیس جمهوری
در چهاردهمین سفر استانی خود صبح پنجشنبه 23
دی  1400به استان هرمزگان سفر کرد تا از نزدیک
در جریان مسائل و مشکالت این استان قرار گیرد.
آیت الله رئیسی در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس
از سوی نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار و
مسئولین استانی مورد استقبال قرار گرفت.
رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهوری،
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای کشور،
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ورزش و
جوانان رئیس جمهوری را در این سفر همراهی
کردند.
ئیس جمهوری صبح پنجشنبه در بدو ورود به
استان هرمزگان درباره اهداف و برنامههای این سفر
گفت :پیش از انجام سفر ،هیاتهایی به استان
اعزام شده و با کمک نماینده محترم ولی فقیه،
استاندار و فعاالن اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
نیازهای هرمزگان شناسایی شده است.
وی افزود :این استان در عرصههای تجاری،
معدنی ،صنعتی ،کشاورزی ،گردشگری و اقتصاد
دریا زمینهها و ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه
دارد و با وجود این ظرفیتها نباید شاهد برخی
نارساییها ،فقر و بیکاری در استان باشیم.
رئیسی با بیان اینکه سطح باالیی از امنیت در
استان برقرار است که باعث ایجاد امنیت مطلوبی
در خلیجفارس نیز شده است ،اظهار داشت :الزم
است از نیروهای مسلح استان که با حضور آگاهانه
و بابصیرت خود توانستهاند به خوبی امنیت را در
دریا و آسمان هرمزگان و خلیجفارس ایجاد کنند
قدردانی کنم.
آیتالله رئیسی تصریح کرد :در پرتو امنیت موجود
در هرمزگان میتوان هر نوع سرمایهگذاری در استان
را تضمین کرد و با اتکا بر این سرمایهگذاریها بر
توسعه هرمزگان همت گماشت.
وی گفت :دولت سیزدهم برنامهریزیهای خوبی
در راستای توسعه هرمزگان در عرصههای مختلف
انجام داده تا بتواند در این زمینه گامهای موثری
بردارد و مردم و فعاالن اقتصادی احساس کنند که
در این جهت گامهای موثری برداشته میشود.
حضور آیتالله رئیسی در جمع سیلزدگان
رئیس جمهور در ادامه سفر خود در جمع
سیلزدگان منطقه هشتبندی شهرستان میناب هم
حاضر شد و از نزدیک شنوای مسائل و مشکالت
مردم سیل زده شد.
وی با ابراز خوشحالی از حضور در جمع مردم این
منطقه گفت :افتخار ما و همه اعضای دولت این
است که خدمتگزار شما مردم باشیم.
رئیسی گفت :با تالش دولت و صبر و همت مردم
نسبت به جبران خسارتهای سیل به این منطقه و
احیای کشاورزی اقدام خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به مطالبات مردم در زمینه
تغییر در تقسیمات کشوری و ایجاد جاده افزود :از
صبر ،تالش و روحیه انقالبی شما تشکر می کنم و
اطمینان میدهم که دولت سیزدهم تمام تالش خود
را برای پیگیری مطالبات شما به کار خواهد گرفت.
تصمیمات الزم برای حل مشکالت مناطق زلزله زده
در شورای اداری استان اتخاذ خواهد شد
آیت الله رئیسی در ادامه چهاردهمین سفر استانی
خود در استان هرمزگان از منطقه زلزله زده گیشان
غربی هم بازدید و از نزدیک با مردم این منطقه
گفتگو کرد.

حاجعلیاکبری:

رئیس جمهور در چهاردهمین سفر استانی خود صبح پنجشنبه  23دی ماه به استان هرمزگان سفر کرد تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت این استان
قرار گیرد.

رئیسجمهوری
گفت :در جزیره
قشم به برکت
جمهوری
اسالمی کارهای
زیادی انجام
شده است
و چهره این
جزیره با قبل
از انقالب قابل
قیاسنیست
رئیسی با تشکر از اقدامات استاندار هرمزگان و
بنیاد مسکن نسبت به رسیدگی به مشکالت مردم
زلزله زده منطقه گیشان غربی ،به اقدامات عمرانی
صورت گرفته اشاره کرد و گفت :نیاز به بودجه
بیشتری برای حل مشکالت در این منطقه است
که در جلسه شورای اداری استان در این خصوص
تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس جمهوری اظهار کرد :خدمت به این مردم
عزیز وظیفه دولت است و در این راه از هیچ اقدامی
دریغ نخواهیم کرد.
بازدید رئیس جمهوریاز بخشهای مختلف
مجتمع بندری شهید رجایی
رئیس جمهوری در ادامه برنامههای سفر خود
از مرکز کنترل ترافیکو جستجو و نجات دریایی
مجتمع بندری شهید رجایی و اتاق مدیریت و
مانیتورینگ این مجموعه بازدید کرد.
بازدید از طرحهای توسعهای ،زیرساختهای
گمرکی و اموال تملیکی از دیگر برنامههای حضور
رئیس جمهوری در این مجتمع بود.
رئیسی همچنین در جریان روند تخلیه و بارگیری
کاالهای اساسی در این مجتمع بندری قرار گرفت.
امروز نیروهای مسلح ما حقیقتا و در عمل ملجا و
پناه مردم هستند
سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه هم در ادامه
برنامههای سفر به هرمزگان در جمع نمازگزاران
مسجد شهرک امام علی(ع) حضور یافت.
وی در جمع نمازگزاران با بیان اینکه
امیدوارم رشادتها ،شهامتها ،ایستادگیها و
افتخارآفرینهای مجموعه سپاه با قوت تداوم پیدا
کند ،گفت :در دوران دفاع مقدس پاسداران انقالب
اسالمی در کنار دیگر نیروهای مسلح و انقالبی
کشور ،در جبهههای جنوبی و غربی و نیز در مناطق
دریایی حقیقتا خوش درخشیدند.
رئیس جمهوری افزود :پس از پایان دفاع مقدس
نیز نیرو و توان سپاه در جهت سازندگی کشور

بکار گرفته شد .هر جا که یک پروژه مهم و یک کار
بزرگ در جهت رفع مشکالت کشور میبینیم ،یک
نیروگاه ،یک پل ،یک مجموعه عظیم صنعتی ،راهها
و بزرگراهها ،مجموعه قرارگاههای سازندگی مرتبط با
سپاه آنجا مشغول تالش و کار هستند.
رئیسی با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی و اشاره
به حضور میدانی وی در رسیدگی به مشکالت ناشی
از سیل سال  ۹۸خوزستان اظهار داشت :تالشها
و اقدامات نیروهای مسلح و نیروهای بسیج در
امدادرسانی به مردمی که گرفتار بالیای طبیعی
شدهاند ،بهترین کمک به دولت است.
وی تصریح کرد :خانواده افراد شاغل در نیروهای
مسلح چه در دوران دفاع مقدس و چه در حال
حاضر که دوران سازندگی است ،گاهی روزها همسر
و پدر خود را نمیبینند .این صبر و بردباری شما
خیلی نزد خداوند متعال پاداش و اجر دارد .رهبری
معظم انقالب همواره به همه ما به عنوان سربازان
نظام ،این تأکید را دارند که در انجام خدمت به
مردم به هیچ عنوان نباید کوتاهی کرد.
رئیس جمهور ادامه داد :رهبر معظم انقالب
در عین حال به همه توصیه میکنند که در کنار
خدمتگزاری از خانواده غافل نشوند .ایشان تاکید
دارند که باید کار و تالش کنیم اما خانوادهها هم
دارای جایگاه و حقوقی هستند .خوشبختانه در
نیروهای مسلح و به ویژه در سپاه به تربیت و
تحصیل و رشد فرزندان توجه خوبی میشود.
آیتالله رئیسی افزود :امروز نیروهای مسلح ما
و سپاه پاسداران به صورت خاص ،این هوشیاری و
بصیرت را در مسایل مختلف دارند.
کارهای زیادی در قشم به برکت جمهوری اسالمی
انجام شده است
همچنین به گزارش مهر آیت الله سید ابراهیم
رئیسی ظهر جمعه در ادامه برنامههای سفر خود
به استان هرمزگان ،با حضور در روستای گورزین با
مردم این روستا دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در

جریان مشکالت آنها قرار گرفت.
رئیس جمهور گفت :در جزیره قشم به برکت
جمهوری اسالمی کارهای زیادی انجام شده است و
چهره این جزیره با قبل از انقالب قابل قیاس نیست.
رئیسی خاطر نشان کرد :بخشی از مردم این
منطقه در پروژههای گردشگری مشغول هستند که
با توسعه این صنعت ،اشتغال افزایش خواهد یافت.
آیت الله رئیسی با اشاره به درخواست مردم
برای حل مشکل بازپرداخت تسهیالت خود که
برای سالهای گذشته بوده ،تصریح کرد :قرار شد
استاندار این موضوع را پیگیری کنند تا بازپرداخت
تسهیالت فشاری بر مردم نیاورد.
نخستین پاالیشگاه نفت خام فوقسنگین ایران
افتتاح شد
همزمان با افتتاح فاز نخست شرکت پارس بهین
پاالیش نفت قشم ،روزانه  ۳۵هزار بشکه نفت خام
فوق سنگین کشورمان به فرآوردههای نفتی شامل
قیر ،نفتا ،گازوئیل و نفت سبک تبدیل میشود.
 ۵۰درصد محصوالت پاالیشی این مجتمع عظیم
در جزیره قشم به قیر و  ۵۰درصد دیگر هم به
برشهای سبک نفتی شامل نفتا ،گازوئیل و نفت
سبک تبدیل و تمام این محصوالت به صورت ۱۰۰
درصد به کشورهای مختلف صادر خواهد شد.
فاز دوم این مجموعه پاالیشگاهی هم با  ۲۰درصد
پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است که با اتمام
آن ،میزان تولید روزانه محصوالت پاالیشی این
پاالیشگاه به  ۷۰هزار بشکه در روز افزایش مییابد.
رزش افزوده ساالنه فرآوردههای نفتی این پاالیشگاه
مهم کشورمان در قشم  ۸۵۷میلیون دالر برآورد شده
که ارزآوری مهمی برای کشور محسوب میشود.
به گفته کارشناسان این پاالیشگاه ،ساالنه یک
میلیون تُن قیر و ( ۵.۶شش و نیم) میلیون بشکه
فرآوردههای نفتی همچون نفتا ،گازوئیل و نفت
سبک در این مجموعه با هدف صادرات تولید خواهد
شد.

دیدار باقری و مورا در وین

جلسه دوجانبه علی باقری ،مذاکرهکننده
ارشد کشورمان و انریکه مورا هماهنگکننده
گفتوگوها در وین برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،مذاکرات وین روز جمعه با
برگزاری جلسات مختلف در سطوح سیاسی و
کارشناسی همچنان ادامه دارد.
روز پنجشنبه نیز مذاکرات وین در دو سطح
روسای هیأتها و کارشناسان ادامه پیدا کرد .در
همین چارچوب ،علی باقری مذاکرهکننده ارشد
کشورمان در دو دیدار دوجانبه با انریکه مورا
هماهنگکننده گفتوگوها و میخائیل اولیانوف
رئیس هیأت مذاکرهکننده روسیه بحث و رایزنی
کرد.
همچنین دیداری میان باقری و مذاکرهکنندگان
ارشد سه کشور اروپایی برگزار شد.
عالوه بر این ،جلساتی در سطح کارشناسی به
صورت دو و چندجانبه برای بررسی موضوعات
مختلف برگزار شد.
همچنین نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی واقع در وین ،در حساب کاربری
خود در توییتر ،از گفتوگوی برجامی خود با
همتایانش از سه کشور اروپایی خبر داد.
میخائیل اولیانوف روز پنجشنبه نوشت :با
همتایان تروئیکای اروپایی در مذاکرات وین بر سر
برجام دیدار کردم .تروئیکای اروپایی کمکهای
مفیدی به به روند مذاکرات میکند .این مرتبه
در کنار دیگر مسائل ،درخصوص ایدههای اجرای
توافق آتی از جمله ترتیب اقداماتی که باید در
این پروسه انجام شوند ،صحبت کردیم.
به گزارش ایسنا ،هشتمین دور گفتوگوهای
رفع تحریم در وین اوایل دی ماه با برگزاری
نشست کمیسیون مشترک به ریاست علی
باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی ایران
و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام
خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.
در این نشست که با شرکت هیأتهای ایران،
گروه  ۴+۱و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار
شد ،روند مذاکرات مورد ارزیابی قرار گرفته و در
خصوص نحوه ادامه گفتوگوها بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
لغو تحریم ها و موضوع راستی آزمایی و دریافت
تضمین برای پایبندی طرف ها به تعهداتشان از
مهمترین و حساس ترین موضوعات مورد بحث
میان طرفها در چند هفته اخیر است.

توصیه متواتر پدر رئیس قوه قضائیه
به او چه بود؟

در ویدیویی که در صفحات رسمی حجت
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شده است ،رئیس دستگاه قضا به بیان خاطراتی
از پدر مرحوم خود میپردازد.

به گزارش ایسنا ،رئیس دستگاه قضا به

در جنگ دیپلماسی باید غیرتمندانه ایستاد

خطیب جمعه تهران گفت :دشمن به توافق (هستهای) بیشتر از
ما نیازمند است از این رو باید حساب شده پیش برویم البته که نباید
بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد علی اکبری در خطبه های نماز
جمعه امروز تهران گفت :رهبر غیور و حکیم و شجاع ما به مناسبت
 ۱۹دی از نعمت غیرت دینی در جامعه ما گفتند و تحلیل دقیق و
فنی داشتند و در اختیار جامعه قرار دادند  .دی ما ه در تاریخ انقالب
اسالمی ماه عجیبی است و دی ماه تجلی گاه غیرت دینی ایرانیان و
مردم کشور است .از شهادت غیور مردان فداییان اسالم در ۱۳۳۴
که آذرخش غیرت دینی بود و  ۱۹دی ماه و خروش غیرت مندانه
مردم قم تا  ۲۶دی ماه که شاهد فرار جرثومه تباهی و فساد شاه
مخلوع بودیم و این دست الهی بود که آستین ملت بیرون آمد و او
را از کشور فراری داد .وی ادامه داد :این مسیر ،مسیر آینده ما هم
هست این سرمایه غیرت دینی و نعمت بزرگ شکرگزاری دارد و ملت
ما باید شاکر آن باشد و هست.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز رحلت مادر غیرت،
وفا و ادب حضرت امالبنین که چهار فرزند خود را در راه امام زمان
خودش فدا کرد گفت :گرامیداشت این روز بهانهای است برای
گرامیداشت کسانی که پشتوانه غیرت دینی ما در تمام قرون و
اعصار بودند یعنی مادران شهید ما.

مذاکرات در سطح کارشناسی ادامه دارد

همکاران دستگاه قضا تاکید میکند که خود را
مقید به گوش دادن به بیانات رهبر معظم

وی گفت :سرمایه غیرت دینی با همه وجود باید حفاظت شود.
با داشتن این سرمایه موفق شدیم نظام محاسباتی دشمن را به
هم بزنیم و هیچ وقت نتوانستند ملت ایران را زمینگیر کنند ،بلکه
خودشان زمین گیر شدند .با این سرمایه تهدیدات را به فرصت
تبدیل کردیم و در صراط مستقیم والیت الهی در تمام این سالها
ثابت قدم بوده است و پیشرفتهای حیرتانگیز را داشتیم.
حاج علیاکبری تاکید کرد :تا رسیدن به قله تمدن نوین اسالمی
که پیش روی ماست ،غیرت ایمانی و دینی سرمایه ملت ایران است.
به همین خاطر است که دشمن در یک جنگ پیچیده ترکیبی غیرت
و ایمان ما را هدف قرار گرفته است .سعی دارد از جامعه ما قداست
زدایی کند و ارزش های خانوادگی و ناموسی ما را هدف قرار داده
است و حیا و عفت بانوان و مردان ما را هدف قرار گرفته است و
ترویج بی بند و باری و تسامح و سهلگیری در برابر طراحی های
دشمن خط خطرناکی است که باید مراقب باشیم و مردم و مسئوالن
باید دست به دست هم دهند و از گوهر دینی مان حفاظت کنند.
در تربیت نسل غیور و وفادار به آرمانها ،خانوادهها غیرت کنند و
همچنین در قطع فساد پیش قدم شوند .در جنگ دیپلماسی عزیزان
ما باید غیرتمندانه بایستند و با تدبیر و حکمت و عقالنیت طراحی
های دشمن را زمین بزنند ،به نحوی که موفق شوند تحریمهای
ظالمانه را از سر راه ملت ما بردارند ،البته دشمن به این توافق بیشتر

از ما نیازمند است و باید ما حساب شده پیش برویم البته که نباید
بگذاریم مذاکرات فرسایشی شود.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد :در عرصه اقتصادی
و معیشت به حمد الله طراحی های خوبی در دولت و مجلس
انقالبی در حال انجام است و کارهای خوبی هم انجام شده است اما
نیازمند یک برنامه هدفمند با تحرک انقالبی هستیم .ساختار بودجه
در رابطه با فضای کسب و کار ،کنترل تورم ،اصالح نظام بانکی و
مسکن کار دقیق و جدی الزم دارد.
وی ادامه داد :مساله ای رنج زیادی را به مردم وارد کرده است
و آن خبر زشت مساله حقوق های نجومی است که هر از گاهی
اسمش برده می شود و خبرهایی هم منتشر می شود .خوشبختانه
این مساله از سوی دولت و مجلس با دقت در حال پیگیری است
و مطالعات نشان می دهد این مساله رنجآور و آزار دهنده مربوط
به شرکتهای دو زیست یعنی خصولتیها می شود که از یک
طرف می گویند خصوصی هستند اما از طرفی دستشان در جیب
دولت است و به شکل قانونی به خودشان حق می دهند ،برداشت
های ناصواب داشته باشند .چطور غیرتتان اجازه می دهد شما ۱۵
برابر بیشتر حقوق برداشت کنید؛ این مساله نیاز به اصالح دارد،
مخصوصا دستگاه هایی که ویژه خوارند و امیدواریم این مساله هم
اصالح شود.

انقالب کنند.

حجتاالسالموالمسلمین

با

اشاره

به

ویژگیهای رهبر معظم انقالب از جمله،
اشراف اطالعاتی دقیق درباره مسائل کشور

و بینالمللی ،زمانشناسی و تجربه گرانبهای
ایشان در موضوعات مختلف تاکید کرد کلمه به

کلمه بیانات رهبر انقالب میتواند نقشه راه و
چراغ راهنمای مسئوالن کشور باشد.

رئیس دستگاه قضا در رابطه با این موضوع به

ذکر خاطراتی و توصیهای از پدر کشاورز خود در
ارتباط با گوش دادن به فرمایشات امام راحل و

رهبر معظم انقالب اسالمی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه یادآورشد پدر وی ،همواره

مقید به شنیدن بیانات امام خمینی(ره) و

حضرت آیتالله خامنهای بود و اعضای خانواده
خود را به این کار ،توصیه میکرد.

برهمین اساس ،حجتاالسالم والمسلمین

محسنی اژهای به همکاران خود توصیه کرد در
کنار مطالعه بیانات باارزش رهبر معظم انقالب،

مقید به گوش دادن به فرمایشات ایشان باشیم

جزییات تازه درباره طرح دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان

همسانسازی حقوق بازنشستگان فراموش شد؟

در حالی بازنشستگان به دنبال تصویب طرح دائمی شدن همسانسازی
حقوق هستند ،اما گزارشها حاکی از آن است که این طرح به تعویق افتاده
است.
به گزارش خبرآنالین «دولت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را به طور
جدی پیگیری نمیکند»؛ این گالیهای است که اخیرا از زبان بازنشستگان شنیده
میشود.
بررسیها نشان میدهد که دو مرحله از متناسبسازی حقوق توسط دولت
دوازدهم صورت گرفته و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله متناسبسازی،
تفاوت قابل توجه در حقوق بازنشستگی را مشاهده کردند .بر همین اساس،
قرار بر این شد که همسانسازی حقوق بازنشستگان در مسیر دائمی شدن قرار
گیرد و این در حالی است که در حال حاضر دائمی شدن همسانسازی حقوق
بازنشستگان به طنابی شبیه شده که عدهای طرف تصویب و اجرای آن هستند
و یک سمت طناب را میکشند و عدهای دیگر معتقدند همسانسازی نتایج
خوبی ندارد و طرف دیگر طناب را میکشند و هر کدام سعی دارند حرف خود را
به کرسی بنشانند.
مزا بودن افزایش
علت مخالفت عدهای از آنها ،همان بهانه همیشگی تور 
حقوق است و برخی دیگر ،اما نداشتن پشتوانه مالی برای تامین بودجهی دائمی
شدن همسانسازی را دلیل مخالفت خود با این موضوع میدانند؛ البته برخی
از نمایندگان هم ادعا میکنند در حال تالش برای تصویب الیحه دائمی شدن
همسان سازی هستند.

طرح همسانسازی زیادهخواهی نیست
چندی پیش علی ترکاشوند ،دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ضمن گالیه نسبت
به این که دولت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را به طور جدی پیگیری
نمیکند ،تاکید کرد« :ما از مجلس انتظار داریم از دولت توضیح بخواهد ».بنا
به گفته وی« ،بعد ازسالها بالتکلیفی ،دولت قبل قدمهای کوچکی را در بحث
طرح همسانسازی برداشت و مجلس نیز خواهان دائمی شدن این مصوبه شد،
اما اکنون نمیدانیم موضع دولت در این خصوص چیست».
بازنشستگان به جای  ۱۰میلیون ۴ ،میلیون حقوق میگیرند
علی دهقانکیا ،رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در اظهارنظری،
عنوان کرد« :همسانسازی حقوق بازنشستگان طی دو مرحله اجرا شده ،اما
کانون بازنشستگان در جریان است که حداقلبگیران تامین اجتماعی هنوز
مستمری کمی را دریافت میکنند».
دهقان کیا همچنین در گفتوگویی ،درباره علت مطرح شدن همسانسازی
حقوق بازنشستگان گفت« :علت مطرح شدن بحث متناسبسازی حقوق به
دلیل عقب افتادگی به وجود آمده در دورههای قبل است .شورای عالی کار که
بر اساس ماده  ۴۱قانون کار باید با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعالم
میکند و بر اساس سبد هزینهی خانوار حقوق و دستمزد را بررسی و اعالم کند،
اما حقوق و دستمزد اعالمی آنها در چند سال گذشته کمتر از هزینههای خانوار
بوده است.
به گفته وی« ،حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل باید بین  ۱۰میلیون

تا  ۱۱میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگیشان با شرایط فعلی اقتصادی ،گرانی
مسکن و  ...تامین کنند ،اما یک حداقل بگیر تامین اجتماعی با  ۳۰سال سابقه
درحال حاضر  ۴میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و با  ۳۵سال سابقه  ۴میلیون و ۵۰۰
هزار تومان دریافت میکند و این شکافی است که طی سالهای گذشته ایجاد
شده است».
رییس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی با اشاره به تاریخچه
همسانسازی در کشور ادامه داد« :برای اولین بار در اسفند ماه سال ۱۳۹۸
دولت حقوق شاغلین در بخش کشوری و لشکری را  ۵۰درصد افزایش داد .با
این کار فاصلهای بین بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین این بخش زیاد
شد .به همین دلیل مرحله اول متناسبسازی انجام شد».
وی تصریح کرد« :با وجود اجرای مرحلهی اول متناسبسازی همچنان
فاصلهی بین آنها خیلی زیاد بود .به همین دلیل در مهر ماه سال  ۱۳۹۹مجددا
متناسبسازی انجام دادند و در دو مرحله توانستند تا  ۹۰درصد آن افزایش که
در بخش شاغلین کشوری و لشکری انجام گرفته بود در بازنشستگان هم انجام
دهند و بعد برای جبران فاصلهای که بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین
اجتماعی صورت گرفته بود ،دو مرحله همسانسازی حقوق برای تامین اجتماعی
هم انجام گرفت».
دهقانکیا با با بیان این که با انجام متناسبسازی سعی شد تامین اجتماعیها
به کشوری و لشکری نزدیک شوند ،گفت« :بر اساس بررسیهایی که اول
فروردین صورت گرفت و طبق اعالم مدیر امور مالی آنها حداقلبگیرهای

کشوری  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار تومان دریافت میکردند ،در صورتی که بر اساس
محاسبه کانون عالی بازنشستگان آنها  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار تومان میگرفتند
که بعد از بحثهای زیاد و طوالنی قرار شد به حداقل بگیرها  ۴میلیون و ۲۰۰
هزار تومان پرداخت شود».

