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رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: نسل نوجوان و 
جوان، باید دارای هویت ملی و اســالمی- ایرانی، معتمد به 
نفس، مقاوم، آگاه از اندیشــه های امام و آرمانها، دانشمند و 

کارآمد پرورش یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
صبح دیروز )چهارشــنبه( در دیدار صدها تن از معلمان و 
فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز 
خواندنــد و با تجلیل از تالش های معلمان به ویژه در دوران 
کرونا و تأکید بر بهبود مســائل معیشتی آنان گفتند: نسل 
نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اســالمی- ایرانی، 
معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشــه های امام و آرمانها، 

دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشــان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده 
خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن 
نقش آنان و تثبیت و ماندگار شــدن ارزش معلمی در افکار 
عمومی اســت تا هم معلم و خانواده اش به شغل او افتخار 
کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبــر انقــالب با تشــکر از نکات خوب ســخنان وزیر 
آموزش وپــرورش افزودند: کشــور از لحاظ قانون، ســند و 
تصمیمــات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این اســت که 
این تصمیمات و قوانین بــا کار جدی و مجاهدانه پیگیری 

و اجرا شوند.
ایشــان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم 
به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بســیار بزرگی اســت زیرا 
خداوند به اســتناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر 
و همه حکما، علما، دانشــمندان و شــخصیتهای برجسته 
نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار واالی 

معلمی هستند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای افزودنــد: در کاربرد دوم که 
منطبق با کار آموزش وپرورش است، عالوه تعلیم دهندگی، 
ارزش باالتــری نیز وجود دارد زیــرا مخاطب این تعلیم در 
بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری هستند و تعلیم 

آنها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشــاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و 
شکوفای اسالمی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی 
به شــمار می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسالمی نسلی 
هســتند که اکنون در اختیار معلمان قــرار دارند، بنابراین 

اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: این نسل با این هدف بسیار 
بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسالمی، اعتقادات محکم و 
عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر 
تمدن های منسوخ شده شــرق و غرب، دانشمند و کارآمد 

باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه تربیت عناصر 
برجسته در آموزش وپرورِش بعد از انقالب افزودند: به برکت 
تالش معلمان در چهــار دهه اخیر، عناصــری کارآمد در 

عرصه های مختلف رشد یافته اند اما کافی نیست و برای آن 
تمدن شکوفا، باید این گونه پرورش ها فراگیر شود.

ایشان فرصت دوازده ساله آموزش وپرورش را برای تربیت 
چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن گسترده ی 
آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی 
دارد تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای 
انقالب را به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان ملت 

منتقل، و هویت اسالمی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبــر انقــالب، وزارت آموزش وپرورش را دســتگاهی 
بســیار پر عظمت و آینده ســاز خواندند و افزودند: از امروِز 

آموزش وپرورش می توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.
ایشــان با تأکید بــر تمجید واقعــی از زحمات معلمان 
افزودند: البته برای رســیدن به وضع مطلوب، مشــکالت 
موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شــکیبایی 
حل شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح مسائل الزم 
برای حل مشکالت، به تدوین متن های مناسب آموزشی و 
تأمین کّمی معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش اشاره کردند و 
افزودند: کیفیت معلم و تدیّن، اخالق و مهارت های او بسیار 
مهم است و نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور 
ســراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های مختلف 

معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.
رهبر انقــالب در بیان چند نکته درباره آموزش وپرورش 
گفتنــد: دانش آموز باید دارای هویت ملی باشــد و در کنار 
اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی و پر 

افتخار اسالمی ایرانی« را هم به اهتزار در آورد.
ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش آموزان با افتخارات کشور 
از جمله عناصر پر تــالش بعد از انقالب، بی اطالعی آنان از 
افکار راهگشــای امام خمینی)ره( و آرمانهای سرنوشت ساز 

انقــالب و ناآگاهی آنان از حــوادث انقالب گفتند: معلمان 
عالوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل 

را با دل و جان آنان آمیخته سازند.
ایشان درک ارزش ایســتادگی و مقاوم بودن را از دیگر 
نیازهای دانش آموزان دانســتند و افزودند: در جهانی که هر 
کس، چه شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده باید ارزش 
و اهمیت ایســتادگی را از هم اکنون بیاموزد تا در پرتو این 

آموزه ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش را به تفکیک »علم 
نافع« از »علم غیرنافع« در برنامه درسی دانش آموزان توصیه 
کردند و گفتند: علم نافع علمی اســت که اســتعدادهای 
نوجوان و جوان را شــکوفا می کند و با سرمایه ســازی برای 

آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود.
ایشــان در این زمینه افزودنــد: بعضی مطالب در برنامه 
درسی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی 
برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود 

که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص ســاعاتی 
به آموزش های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مسائلی 
همچون سبک زندگی اسالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهادی، مبارزه با آســیبهای 
اجتماعی و نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی است که 
باید در مدرســه آموزش داده، و از دوران کودکی و نوجوانی 

در افراد نهادینه شود.
ایشــان میزان تحقق ســند تحــول آموزش وپرورش را 
خرسند کننده ندانســتند و گفتند: با گذشت بیش از ۱۰ 
سال از تنظیم سند و رفت وآمد وزیران متعدد که البته این 
تعدد مدیریتها نیز نوعی آســیب و آفت است، به این سند 

به عنوان یک مجموعه کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: اگر سند نیاز به اصالح و 
تکمیل دارد، مســئوالن این کار را انجام دهند، ضمن اینکه 
برای ســنجش پیشرفت ســند نیز باید شاخص های کّمی 
معّین شــود. حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در بیان چند 
نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم 
نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند 
و گفتنــد: معلمــان عزیز که در مقاطــع مختلف همچون 
دوران انقــالب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاســی 
با نقش آفرینی درســت خود، نوجوانان و جوانان را هدایت 
می کردند امروز نیز باید بیش از همیشــه متوجه نقش مهم 
و مسئولیت بزرگشــان باشند و مسائلی همچون مشکالت 
معیشــتی نباید موجب خسته و ملول شــدن یا تحقیر و 

کوچک انگاشتن کار بزرگ آنها شود.
ایشــان، نوجوانــان و جوانــان را ُدردانه های کشــور و 
امانت هایی بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند: این 
امانت های گران سنگ باید در اثر تربیت معلماِن دین باور و 
دین مدار، به افرادی با ارزش افزوده ی باالتِر علمی، اخالقی و 

رفتاری تبدیل شوند.
رهبر انقالب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم 
را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانستند 
و گفتنــد: این مراکز باید از لحاظ امکانات ســخت افزاری، 
مدیریت، اســاتید، متون آموزشــی و فعالیت های تربیتی 
به گونه ای تقویت شــوند که بتوانند »معلم مطلوب« تربیت 

کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگِی رشته تحصیلی معلمان با 
تدریس آنها تا حّد امکان، به دشواری های آموزش در دوره 
کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان کردند: در این 
دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص باید 

صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر سفارش همیشگی 
خود به بهبود معیشــت معلمان، افزودند: با وجود مشکالِت 
امکانات دولتی، اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و 

درمان معلمان توجه ویژه شود.
ایشــان در پایان سخنانشان، به معلمان توصیه کردند با 
وجود انتظارات زیادی کــه از وزارت آموزش وپرورش برای 
عمل بــه وظایفش وجود دارد، منتظــر تحقق آن توقعات 
نماننــد و با ابتکارهای شــخصی و روحیــه خیرخواهی و 
دلســوزی خود، برنامه های تربیتی دانش آموزان و کارهای 
بــزرگ را پیش ببرنــد. در ابتدای این دیــدار، آقای نوری 
وزیر آموزش وپرورش گزارشــی از اقدامات و برنامه های این 
وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت 
فضای مجازی و فناوری های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، 
توسعه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، پرورش استعدادهای 
درخشــان، رتبه بندی و معیشت معلمان و تحول در منابع 

درسی بیان کرد.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از معلمان:

به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح دیروز در جلسه 
این شــورا  با تاکید بر اینکه باید هر چه بیشتر تالش کنیم 
ســوء تفاهم ها بین عربســتان ســعودی و ایران که دارای 
مشــترکات زیادی هستند برطرف شود، گفت: حل و فصل 
بســیاری از اختالفات، شدنی اســت؛ چراکه در بسیاری از 
مواردی همچون اعتقاد به خداوند یکتا، پیامبر اسالم )ص(، 
قبله و مواردی دیگر اختالفی بین ما و عربستان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه دشــمنان اســالم، دشمنان مردم 
مسلمان ایران و عربستان نیز هستند، خاطرنشان کرد: باید 
مراقب دسیســه های دشمنان مشــترک بود که همه برای 

نابودی اسالم متحد شــده اند از این رو باید اختالفاتمان را 
به حداقل برسانیم.

آیت اهلل جنتی در ادامه سخنان خود به مساله اصالح نظام 
اقتصادی کشور به ویژه در زمینه پرداخت یارانه ها اشاره کرد 
و گفت: نظام پرداخت یارانه ها دارای مشکالت فراوان است 
و با توجه به اینکه وضعیت موجود عادالنه نیســت و زمینه 
سوء استفاده سودجویان را فراهم می کند و باید اصالح شود.
وی تاکیــد کرد: اکنون که دولت همت کرده که این کار 
مهم را انجام دهد، همانطور که مقام معظم رهبری)مدظله( 
نیز فرمودند، همگان باید در این امر مهم با دولت همراهی 

کنند تا معضالت اقتصادی کشور کاهش یابد.
دبیر شــورای نگهبان با بیان اینکه مردم شــریف ایران 
نشــان داده اند با اقداماتی که بر مبنــای عدالت و صداقت 
باشد، همراهی می کنند و تاریخ انقالب نشان داده در این راه 
سختی های زیادی را تحمل کرده اند، خطاب به مسئوالن امر 
متذکر شد: با این حال مسئوالن محترم با بررسی های همه 
جانبه، به نحوی برنامه ریزی کنند که مردم دچار سختی و 

فشار نشوند.
آیت اهلل جنتی قوای ســه گانه و ســایر نهادهای مسئول 
را بــه هماهنگی کامل در اجرای دقیــق و نظارت کامل بر 

روند این اصالح مهم اقتصادی فراخواند و تاکید کرد: باید با 
هماهنگی و تدابیر الزم مانع ســوء استفاده سودجویان شد؛ 
چراکه اگراجرای این برنامه با نظارت و کنترل دقیق همراه 

نباشد، با مشکل مواجه خواهد شد.
وی اطالع رسانی دقیق، به موقع و گسترده در این زمینه 
را برای جلوگیری از فضاسازی دشمنان و سردرگمی مردم 
الزم دانســت و گفت: دولت بایــد در این زمینه از ظرفیت 
رسانه های کشور اســتفاده کند و رسانه ها و صاحبان قلم و 
تریبون، با دلســوزی دولت را در اجرای صحیح این تصمیم 

مهم و حیاتی یاری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر کسی مستحق 
دریافــت یارانه بــوده و نگرفته، در صــورت اثبات پس از 

بررسی ها، یارانه معوق دریافت می کند.
سیدمســعود میرکاظمی اظهار داشت: از شهریور ۱۴۰۰  
قیمــت کاالها بین ۴۰ تا ۸۰ درصد تغییر کرد و لذا مجبور 
شدیم مبلغ یارانه را بیشتر کنیم و تا حدودی پوشش قانونی 
هم داده شــد.   رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
»در بحث درآمدی ۹ دهک یارانه برداشت می کنند«، افزود: 
در ایــن مرحله تمرکز روی کاالهای اساســی داریم و مقرر 
شــده یارانه نان و دارو قطع نشود و همان روند سابق برای 

نان هــای خبازی و دارو تا تعیین روش جایگزین ادامه دارد. 
میرکاظمی درباره مســدود شــدن برداشت حساب  افرادی 
که برایشان یارانه واریز شــده است، گفت: مبلغ به حساب 
بانکی افرادی واریز شد که قباًل یارانه می گرفتند و این مبلغ 
در همان حساب نگه داشته شــده تا وقتی طرح اجرا شود 
و بعد از آن ماه به ماه حســاب آزاد می شــود. وی در پاسخ 
به اینکه آیا یارانه معیشــتی ۴۵ هزار تومانی حذف می شود 
یا نه، گفت: این یارانه در یک حســاب  که تاکنون یارانه  به 
آن واریز می شــده، تجمیع می شــود. رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه درباره عدم دریافت توزیــع عادالنه یارانه افرادی 

که قبــاًل یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافــت می کردند، گفت: 
وزارت رفاه بر اســاس دهک ها طبق قانون بودجه امســال 
سه ما فرصت داشــته که دهک ها را پاالیش کند و آنهایی 
که درآمد باال داشــتند را تعیین تکلیف و کمک کند افراد 
جدیدی وارد عرصه شوند. میرکاظمی ادامه داد: وزارت رفاه 
برای دهک هایی که از دریافت یارانه جا مانده اند، سامانه ای 
تعبیه کرده تا افراد درخواست بررسی دهند که وزارت رفاه 
این کار را انجام می دهد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه در 
پاســخ به سؤال خبرنگار ایرنا که در سامانه زمان برای اعالم 
نتایج شــکایات و بررســی ها ۶ ماه اعالم شده و در صورت 

محق بودن افرادی که یارانه دریافت نکرده اند آیا یارانه ۶ ماه 
به حساب شــان واریز می شود، گفت: من این را نشنیدم اما 
قاعدتــاً وزارت رفاه چون طبق قانون بودجه و قوانین مکلف 
به این کار اســت، در این خصوص اطالع رسانی خواهد کرد. 
میرکاظمی افزود: اگر چنین چیزی باشــد، بررســی ها باید 
تسریع شود و به سرعت جواب بدهند و هر زمانی که جواب 
دادند، مابه التفاوت را به آنها باید پرداخت کنند. وی با اشاره 
به یارانه نان خاطر نشان کرد: تا زمانی که اطمینان حاصل 
نشود هیچ اتفاقی برای معشت مردم نمی افتد، پرداخت یارانه 

خبازی برای مردم ادامه خواهد داشت.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از افزایش قاچاق کاال، 
ایجاد رانت، توزیع ناعادالنه در تخصیص یارانه، پولشــویی، 
احتکار، رشــوه، عدم عرضه به عنوان بخشی از آسیب های 
وجود ارز دولتی یاد کرد و گفت: این موضوع زمینه ساز وقوع 
برخی جرایم اقتصادی و باعث ســنگین تر شدن حجم کار 

دستگاه قضایی شد.
به گزارش ایرنا از ســازمان بازرســی کل کشور، احمد 
رحمانیان در نشســت بررســی وضعیت کاالهای اساسی 
کشــور شامل »گندم، آرد و روغن« که با حضور نمایندگان 
دســتگاه های متولی و بخش خصوصی در سازمان بازرسی 
کل کشور برگزار شد از حذف ارز ترجیحی و اصالح قیمت ها 
در برخی کاالهای اساســی به عنوان یک ضرورت و واقعیت 
انکارناپذیر یاد کرد و برخی آسیب های وارد شده به اقتصاد 

کشور در سایه اجرای ارز ترجیحی را مورد اشاره قرار داد.
قائم  مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این 
وجود می توان گفت که منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات 
آن بیشتر است. رحمانیان با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان 
بازرســی کل کشور در راســتای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، 
به طرح ســؤاالتی از نمایندگان دســتگاه ها درباره وضعیت 

کاالهای اساسی پرداخت.
میزان رشــد قیمت گندم، آرد و روغن در سال جاری و 
پیش  بینی و برنامه های دســتگاه های مسئول برای روزها و 
ماه های آینده و کنترل و جلوگیری از افزایش لجام  گسیخته 
قیمت برخی کاالها، اولین ســئوال طرح شده از سوی قائم 

مقام سازمان بازرسی کل کشور بود.
رحمانیان وضعیت ذخیره سازی کاالهای استراتژیک کشور 
را مورد پرســش قرار داد و از دستگاه های مسئول خواست 
برنامه ها و تدابیر خود در این زمینه را به سازمان بازرسی ارائه 
دهند. سرپرست معاونت تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به 
اقالم و کاالهای ذخیره شــده در انبارهای تولیدکنندگان و 
خریداران عمده که بــا ارز دولتی در اختیار آن ها قرار داده 
شده، خواستار اتخاذ تدابیر الزم در رابطه با انبارگردانی این 
اقالم از سوی دستگاه های مسئول و به منظور جلوگیری از 
سوءاســتفاده های احتمالی شد و تاکید کرد که این موضوع 

نیازمند تهیــه آمار دقیق از اقالم موجود در انبارها اســت. 
اختصاص یارانه مستقیم کاال به مردم، موضوع دیگری بود که 
این مقام قضایی به آن اشاره کرد و گفت: جزییات پرداخت 
یارانه به دهک های مختلف و پیش بینی تبعات تورمی آن به 
ســازمان بازرسی منعکس شود. وی با تأکید بر لزوم تقویت 
نظارت بر بازار هم زمان با اصالح قیمت ها، تاکید کرد: نظارت 
بر بازار یک مطالبه عمومی است که باید مستمر، هدفمند و 
برای مردم اطمینان بخش باشد. رحمانیان در همین رابطه 
احصاء مشــکالت دســتگاه ها در حوزه نظــارت را ضروری 
دانست و در بیان مصداق در این حوزه، نظارت بر نانوایی ها 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: گالیه ها و نارضایتی مردم از 
نحوه نظارت بر نانوایی ها و برخورد با تخلفات در این حوزه، 
الزم اســت که برنامه مشخصی در این زمینه تعریف شود و 
نظارت به نحو اساسی صورت گیرد. رحمانیان از نمایندگان 
بخش خصوصی در این نشست هم خواست مشکالت خود 

در خصوص کاالهای اساسی با حذف ارز ترجیحی را مطرح 
و چنانچه پیشــنهادی برای رفع این مسائل دارند به  صورت 
مکتوب به سازمان بازرسی ارائه دهند. ضرورت اطالع رسانی 
درست و اقناع افکار عمومی موضوع دیگری بود که قائم  مقام 
سازمان بازرسی به آن اشــاره و به نمایندگان دستگاه های 
ذی ربط تاکید کرد که به این موضوع توجه کنند. رحمانیان 
لــزوم نگاه جامع و جامعیت الزم و اقدام بین بخشــی برای 
حذف ارز ترجیحی از ســوی دســتگاه های مسئول را مورد 
توجه قرار داد و با تأکید بر ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور 
گفت: هنوز نقشه راه اقتصادی واقع بینانه و همه جانبه ای برای 

کشور ترسیم نشده است. 
قائم مقام ســازمان بازرســی کل کشــور با بیان اینکه 
نظارت های فیزیکی و میدانی که باید انجام شود، خوب است 
ولی کامل نیست، بهترین نوع نظارت را نظارت الکترونیکی 
و توام با مشــارکت مردم عنوان کرد. وی با اشــاره به اینکه 
آن چنان که باید و شاید به نظارت مردمی توجه نشده است، 
اظهار داشت: مردم گالیه دارند که سامانه های اعالمی برای 
نظارت و شــکایت پاسخگو نیستند و در صورت پاسخگویی 

هم راه به جایی نمی برد.

احمد جنتی:

باید با دولت همراهی کنیم تا مشکالت اقتصادی کشور کاهش یابد

رئیس سازمان برنامه و بودجه: 

مشموالنی که یارانه نگرفته اند، یارانه معوق می گیرند

قائم مقام سازمان بازرسی:

ارز ترجیحی زمینه وقوع برخی جرایم اقتصادی را فراهم کرد

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
عادالنه سازی توزیع یارانه ها تصمیم ملی است

رئیس جمهور، عادالنه سازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی 
برای اقتصاد کشور دانست، اظهار داشت: همه مردم باید در جریان الزامات قانونی 

برای اصالح نظام توزیع یارانه ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند.
سید ابراهیم رئیسی در جلســه هیأت دولت، اصالح نظام اقتصادی و توزیع 
عادالنه یارانه ها را دســتور کار مهم دولت دانســت و بر لزوم تبیین دقیق مسأله 
برای آحاد جامعه و اقناع افکار عمومی تأکید کرد. وی عادالنه سازی نظام توزیع 
یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و بر لزوم همدلی 
و هم صدایی همه بخش های دولت در اجرای این طرح تأکید کرد. رئیس جمهور 
گفــت: مردم باید در جریان ضرورت اصالح نظــام اقتصادی و تغییر رویکرد در 
پرداخت یارانه ها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده شــود که دولت چرا چنین 
تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشــور دارد.  رئیسی افزود: 
مردم عزیز ما فهیم و بصیر هســتند و اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و 
برنامه های دولت در راســتای سامان دادن به اقتصاد کشور برای آنها به درستی 
تبیین شــود، حتماً در این زمینه همراهی خواهند داشت. رئیس جمهور، طرح 
توزیع عادالنه یارانه ها را مبتنی بر سیاســت ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت 
امروز کشور دانست که ساعت ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است 
و دیگر قوا و دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی و آحاد ملت را به 

همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد.

قالیباف: 
جهاد ما مبارزه با گرانی است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جهاد ما مبارزه با گرانی است،اظهار 
داشت: بچه های انقالب اسالمی می توانند کارآمدی دین را در ادامه جامعه اثبات 
کننــد. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در یادواره شــهدای طالب و روحانی 
تهران بزرگ گفت: اگر حزب الهی هستیم و می خواهیم راه شهدا را ادامه دهیم، 
اگر می خواهیم در دهان دشمن بزنیم، اگر می خواهیم مقابل غرب زده هایی که 
علیه ما هر حرف و تهمتی می زنند بایســتیم باید بدانیم که وظیفه ما فقط یک 
چیز اســت و آن این که نباید به حاشــیه برویم بلکه باید کارمان را دقیق انجام 
دهیم و همه حرف ما در جبهه انقالب باید اثبات کارآمدی دین در جامعه باشد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروز جهاد ما مبارزه با گرانی است، 
امروز کربالی ۵ و والفجر۸ و ادامه دادن راه شهدا همین جهاد است؛ ما بچه های 
انقالب اسالمی می توانیم کارآمدی دین را در ادامه جامعه اثبات کنیم و در این 
نباید هیچ تردیدی داشته باشیم. قالیباف ادامه داد: اگر دشمن نتواند در ما تردید 
ایجــاد کند، تالش می کند کارهای بزرگ ما را کوچک نشــان دهد. وی عنوان 
کرد:  باید مراقب باشیم که مسائل اصلی کشور هدف ما باشد و دشمن ما را وارد 
گروه بندی، جناح بازی، فرقه گرایی و اختالف درونی نکند چرا که این خواست و 
طراحی قطعی دشــمن است تا با این اقدامات هم در جبهه انقالب تزلزل ایجاد 

کند و هم سرمایه های اجتماعی نظام را تخریب کند.

وزیر دادگستری: 
جریمه های تعزیرات پنج برابر افزایش می یابد

وزیر دادگســتری گفت: جریمه های تعزیرات طبــق مصوبه جدید پنج برابر 
افزایش می یابد. امیرحســین رحیمی درحاشیه نشست ســتاد تنظیم بازار در 
گفت وگو با خبرنــگار حوزه دولت ایرنا افزود: پیش تــر می گفتند مجازات های 
تعزیرات بازدارنده نیست.  طی روزهای اخیر مجوزهایی گرفتیم که یکی از آنها 
افزایش جریمه ها در مقایسه با جریمه های قبلی تعزیرات است و این جریمه ها تا 
پنج برابر افزایش یافت. وی افزود: سازمان تعزیرات طبق مصوبه جدید می تواند 
تابلو اعالن تخلف در آن واحد صنفی متخلف را هم نصب کند. وزیر دادگستری 
با بیان اینکه پرونده های تعزیرات در گذشــته از سوی هیاتی سه نفر با ترکیب 
نماینــدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف و رئیس شــعبه تعزیرات 
رسیدگی می شد، اظهار داشت: در گذشته این امر خیلی زمان بر و  غیرمتمرکز 
بود اما از این به بعد متمرکز و از  سوی رئیس شعبه تعزیرات انجام می شود تا با 
سرعت بیشتر رسیدگی شود. وی ادامه داد: پیش تر آرای صادر شده تعزیرات پس 
از مراحل  بــدوی و تجدیدنظر در دیوان عدالت قابل اعتراض بود که کلی وقت 
می گرفت و حال آرای تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت رســیدگی نمی شود. 
رحیمی خاطرنشــان کرد: مجازات های تعزیرات با این مصوبات جدید بازدارنده 
است البته امیدواریم با توجه به نظارت سازمان اصناف و حمایت از مصرف کننده، 

نیاز به استفاده از این مجوزها نباشیم.

اطالعیه دیوان عالی کشور 
درباره پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی

روابط عمومی دیوان عالی کشــور در پی انتشــار خبــری در فضای مجازی 
درخصوص پذیرش اعاده دادرســی ســعید مرتضوی و طرح مطالبی علیه یکی 
از قضــات دیوان عالی کشــور اطالعیه  ای بصادر کرد. به گزارش ایســنا، روابط 
عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد: در پی انتشار خبری از سوی یکی از وکالی 
دادگستری در فضای مجازی در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی 
و طرح اتهاماتی علیه یکی از قضات خوشنام دیوان عالی کشور، روابط عمومی این 
نهاد، ضمن رّد اتهامات به منظور تنویر افکار عمومی اطالعیه ای صادر کرد که به 
شرح زیر است: ۱- در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی 
به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه 2۹ دیوان عالی کشور 
همانند ســایر پرونده ها کاماًل بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در 
صورت بررسی حقوقدانان مبرهن است که رأی صادره کاماًل مستند و مستدل و 
در چارچوب قوانین صادر شده است. 2- مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً 
تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن 
ارجاع می شــود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده 
است. 3- صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیأت 
قضایی صادر می شــود و اینگونه نیســت که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید. 
۴- رئیس محترم شــعبه بیست و نهم از قضات عالی رتبه و خوشنام دیوان عالی 
کشور است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن 
وی، که موجب سوءاستفاده رسانه های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و 

تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است.

سید حسن خمینی: 
همه می دانیم شرایط کشور سخت است

حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی در آیین تجدید میثاق جمعیت 
هالل احمر با آرمان های امام خمینی)س( گفت:  همه می دانیم شــرایط کشور 
سخت است. هرکسی باید به نوعی سعی کند باری را بردارد. ان شاء اهلل خداوند 
توفیق دهد که همه بتوانند بار سنگین مشکالت را از روی دوش مردم بردارند.  بر 
بخش ضعیف جامعه فشارهای اقتصادی سنگینی وجود دارد و آنها درد جانکاهی 
را تحمل می کنند.  البته در طبقات متوســط هم این فشــار دیده می شود، اما 
طبیعتا در طبقات ضعیف جانکاهتر و بسیار سوزناک تر است. وی در پایان گفت: 
خداوند به مسئولین نظام و تمام کسانی که تصدی امور را دارند توفیق بدهد که 
بتوانند این مشکالت را هرچه سریع تر بر طرف کنند و ان شاء اهلل روزهای خوبی 

پیش روی جامعه اسالمی ما باشد.

اخبار کوتاه

علی بهادری جهرمی گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها 
به زودی سایتی را معرفی می کند که امکان ثبت نام برای 

جاماندگان وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت این موضوع را اعالم کرد و گفت: امروز 
در جلسه دولت گزارشــی از روند و پیشرفت برنامه های 
اصالح در نظام پرداخت یارانه ها که در سال های گذشته 

برای مردم مشکالتی ایجاد کرده بود ارایه شد.
ســخنگوی دولــت در بخش دیگــری از گفت وگوی 
خود با خبرنگاران درباره زمان برداشــت یارانه واریزی به 
حساب سرپرستان خانوار گفت: زمان آن از طریق سازمان 

هدفمندی یارانه ها اطالع رسانی خواهد شد.
وی درباره واریزی یک مرحله یارانه به حســاب برخی 

سرپرستان خانوار تصریح کرد که یک ماه واریزی صحت 
نــدارد بلکه برای همه مبلغ دو ماه یارانه واریز شــده که 
اکنون قابل برداشت نیســت. سخنگوی دولت این را هم 
اضافه کرد که برای دهک بندی افراد ســایت وزارت رفاه 
در حال پاســخگویی است و آندسته از افرادی که ثبت نام 
نکرده اند، ســازمان هدفمندی یارانه ها به زودی سایتی را 
در این زمینه اعالم خواهد کــرد که امکان ثبت نام برای 

جاماندگان وجود خواهد داشت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه همه افراد رتبه بندی شده 
در دهک های یک تا ۹ یارانه دریافت می کنند، تأکید کرد: 
کسانی که مقرر شود یارانه دریافت کنند مشابه سایر مردم 

از همان ابتدا کمک هزینه خود را دریافت خواهند کرد.

احمد وحیدی تأکید کرد که هیچ قلم کاالیی تا قبل 
از اجرا شدن طرح توزیع عادالنه یارانه نباید گران شود.

وزیر کشــور افزود: فعال مصوبه خاصــی درباره هیچ 
اقالمی صــورت نگرفته و هیچ قلمــی نمی تواند در این 
مسیر گران شود. وی ادامه داد: گرانی تا اجرا شدن طرح 
خالف اســت و تعزیرات برخــورد می کند و همه باید بر 

اساس چارچوب سازمان حمایت حرکت کنند.
وحیدی دربــاره اقدامات بــرای جلوگیری از قاچاق 
کاالهای اساســی گفت: سیاســت ها ابالغ شده و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و اســتانداران مرزی فعال هستند و 
با کســانی که به دنبال قاچاق کاال باشند یا بخواهند در 

کشور کمبود ایجاد کنند، برخورد می شود.

وزیر کشــور درپاســخ به این ســؤال که آیا به اتباع 
خارجی هــم یارانه تعلق می گیرد؟ گفــت: فعاًل در این 

مرحله به آنان یارانه تعلق نمی گیرد.
وحیدی دربــاره اختیارات جدید ســازمان تعزیرات 
حکومتی هم گفت: آنها می توانند حد جریمه ها را باالتر 
ببرنــد و اجازه دارند هر واحــد صنفی که تخلف کرده را 
پلمــب کنند. این اختیارات خوبی اســت و بازدارندگی 
بهتری برای کسانی خواهد داشت که می خواهند تخلف 
کنند. وزیر کشــور تأکید کرد: همــه باید در چارچوب 
مقررات رســمی که ســازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننــده پیشــنهاد می دهد و ســتاد تنظیم بازار 

مصوب می کند، حرکت کنند.

سخنگوی دولت: 

امکان ثبت نام جاماندگان طرح هدفمندی یارانه فراهم می شود
وزیر کشور: 

هیچ کاالیی تا اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها گران نمی شود

بخشی از مشکالت اقتصادی کشور
به عوامل خارجی باز می گردد

ادامه از صفحه 1
وی افزود: ممکن اســت عده ای در داخل کشور که منافع آن ها به خطر افتاده 
اســت، در مقابل اقدامات مسئوالن سنگ اندازی کنند، همچنین این امکان وجود 
دارد که عده ای به صورت مســتقیم یا غیر مستقیم، با واسطه یا بی واسطه اقدام به 
همــکاری با معاندین کنند؛ لذا این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب 
جرم خواهند شــد و دســتگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت 
اقدامات الزم را انجام خواهد داد. دادستان کل کشور بیان کرد: در خصوص مبارزه 
با مفاســد اقتصادی باید میان بخش های مختلف هماهنگی  ایجاد شود؛ از این رو 
الزم اســت تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند. 
وی افزود: هفته آینده برنامه ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان های مراکز 
اســتان ها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به دنبال ایجاد 
مشــکالت اقتصادی برای مردم هســتند و هم در راستای برخورد با اخاللگران در 
توزیع کاال، احتکار کنندگان و قاچاقچیان کاال، قدم های مثبتی در راستای اصالح 

اقتصاد کشور برداریم.

خبر


