
 نقش مرکز وکال 
در فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰

 نامگذاری هرسال با طرح نام گذاری و شعار جدید 
از ســوی مقام معظم رهبری تبیین کننده نقش و 

اهمیت آن سال با نام تعیینی دارد. 
با بررســی اجمالی ســال های گذشــته و در نظر 
گرفتــن ســخنرانی های مقام معظــم رهبری، نام 
گذاری ســال جاری به ســال »تولید  پشتیبانی ها 
مانع زدایی ها« در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و خودکفایی ملی مطرح شــده اســت مسیری که 
بیشترین دستگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی را 
درگیر خود می کند. مقوله تولید، محور اساســی و 
اصلی هر جامعه و اقتصادی در دنیا اســت. گردش 
چرخ تولید سبب اســتفاده از ظرفیت باالی منابع 
طبیعــی و خدادادی، بکار گیری  نیروی انســانی 
را در پی خواهد داشــت. در وهلــه اول مانع هدر 
رفت منابع طبیعی یا خام فروشــی شده و در درجه 
بعدی با ایجاد اشــتغال مســتقیم و غیر مستقیم 
گامــی در حل معضل بیکاری در جامعه می شــود 
 که می تواند زیرســاخت های اساسی یک نظام را 

تقویت کند.
بــه صــورت خالصه و مفیــد تولید بــه مجموعه 
فرایندی اطالق می گردد که سبب »ایجاد« شود. 
شکل گیری این فرآیند نیز از شناسایی مواد اولیه 
آغاز و تا »ایجاد یک نتیجه جدید« خاتمه پیدا می 
کنــد. تولید می تواند به صورت علمی و غیر عملی 
نیز باشــد. تولید یک حرکت فنی و عملی است که 
الجرم باید بر روی بســتر از قبل تعریف شــده ای 
شــکل بگیرد. این بســتر »نرم افزاری« از جایگاه 
بســیار حساس و باالتری نســبت به فرایند عملی 
و فنی برخوردار اســت. تولید متکی به مواد اولیه و 
تکنولوژی است. برای تحقق »مسیر تولید« به این 

زمینه و بستر نیازاست.
 این زمینه و بســتر در دو قالــب »روابط عوامل و 
مؤلفه هــای تولید«و»حمایت از تولید« تعریف می 
شود. معموالً هرگونه روابط غیرمادی بین افراد یک 
جامعه در چارچوب روابط مدنی شــکل می گیرد. 
زیر مجموعه ای از بایدهــا و نبایدهای حقوقی که 
این روابط مدنــی تاثیر مســتقیم در برخورداری 
جامعه از حقوق عامــه  و عدالت اجتماعی خواهد 

داشت.
 همانطور که به کرات در گذشته هم به آن پرداخته 
شــده اســت تکلیف ذاتی مرکز وکال کارشناسان 
و مشــاوران خانواده در حفظ حقوق عامه اســت. 
ورود بــه بخش نرم افزاری مبحــث تولید می تواند 
گامــی بلند در حفظ حقوق عامــه که تولیدکننده 
و مصرف کننده داخلی جزئی از آن اســت ،باشد. 
مبانــی و مباحث موجود در بخش نرم افزاری تولید 
در چارچوب نظام اداری و بروکراســی حمایت های 
بعد از آن تعریف شــود. وجــود قوانین و مقررات 
دســت و پاگیر و موازی و گاهــی هم متعارض در 
تولیــد، به عنوان  مانع تولید محســوب می گردد. 
بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود 
در زمینــه تولید مانند قوانین کار، مالیات، مقررات 
مالی و پولی اعتبــاری و ... با هدف مقررات زدایی 
یا حذف مقــررات زائد و موازی و نهایتاً تســهیل 
مقررات موجود از بخش های قابل توجه در اصالح 
ســاختاری تولید و تحقق هــدف موانع زدایی می 

تواند مطرح باشد.
در غالب کشــورهای توســعه یافته و یــا در حال 
توســعه وضعیت بخش تولید به گونه ای است که 
تولیدکننده صرفاً دغدغه فنــی تولید را دارد و به 
هیچ وجه حاکمیت این بخش را درگیر بروکراسی 
اداری نمی نماید. در راســتای مقررات زدایی باید 
تا بدانجا پیــش رفت که تولید کننده در کشــور 
فقــط به تولیــد بپــردازد بدیهی اســت چنانچه 
چرخ های پــر توان تولیــد در کشــور به حرکت 
درآید باعث ایجاد اشــتغال بالنده و مولد در کشور 
 شــده و حس پویایی و نشــاط را به جامعه منتقل 

خواهد کرد. 
در ادامه ایجاد شــرایط مناســب برای تولید، ورود 
بــه مرحله بعدی یعنی اقتصــادی کردن یا حضور 
در بازارهای داخلی و خارجی است. ویژگی تجارت 
ســادگی حضور در چرخه جهانی تجارت اســت. 
تحقق این امر هم با ایجاد زمینه و بســتر مناسب 
با حضور تولید کننده ها در عرصه تجارت می باشد. 
ضرورت پشــتیبانی از عرضه کاالهــای داخلی در 
بازارهای خارجی به مراتب مهمتر از پشتیبانی های 
داخلی اســت. موانع صــادرات و حضور در تجارت 
آزاد جهانــی در دو بعــد سیاســی و حقوقی قابل 
 بررســی و ارزیابی اســت که جداگانــه به آن باید 

پرداخته شود.

یادداشت

آقــای روحانی رئیس جمهور گفته کــه »آمریکا می گوید 
می خواهم توبــه کنم«، اما آیا می توان به توبه گرگ اعتماد 

کرد؟
آمریکا در طول عمر 42 ساله جمهوری اسالمی ایران نهایت 
دشــمنی ها را با مردم و انقالب اســالمی داشته است، اما 
مقاومت مردم ایــران مقابل توطئه های گســترده، ایاالت 

متحده را ناکام گذاشته است. 
اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمههوری قرار داریم 
و می رود تا قطــار دولت تدبیر و امید به ایســتگاه پایانی 
برسد،  دولت ســعی دارد تا پیش از پایان دوره خود، برجام 
کــه هیچ ثمری برای ایران نداشــت،  احیا کند و مذاکرات 

وین برای همین منظور است.
اگر تصور شــود که دولت جو بایدن قصــد دارد به برجام 
بازگــردد و تحریم هــای اقتصادی، بانکی، نفتــی و دیگر 
تحریم ها علیه ایران را لغو کند، خوشــخیالی محض است 

که همان همان خوشخیالی زمان امضای برجام است.
رئیس جمهــور می گوید که آمریکا می خواهد توبه کند اما 
حضــرت امام )ره( درباره این مســئله فرموده اند؛ »آمریکا 
اگــر هم »ال اله ااّل اهلل« بگوید، مــا قبول نداریم چون آنها 
میخواهند ســر ما کاله بگذارند.« توافق هسته ای یکبار بر 
ســر ایران کاله گذاشــت اما با این وجود، دولت سعی کرد 
آن را یک دســتاورد بزرگ معرفی کند، باید در این مرحله 

بیشتر مراقب بود که کاله دیگری بر سرمان نرود.
البته آقای روحانی دربــاره نتایج مذاکراتی وین که جمعه 

قرار است ادامه داشته باشد نیز سخن گفته است.
رئیس جمهور با بیان اینکه شــاهد فصل تازه ای از تجدید 
حیات برجام هســتیم، گفت: همه کشــورهای متعهد در 
برجام در این روزها در وین اجتماع کرده اند و امروز صدای 

واحدی درباره برجام شنیده می شود.
حّجت االســالم حســن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه 
هیأت دولت گفت: در روزهای اخیر ما شــاهد فصل تازه ای 
از تجدید حیات برجام هســتیم. همه کشورهای متعهد در 
برجــام در این روزها در وین اجتماع کردند؛ با ترکیب های 
مختلف با ترکیت 1+4 با حضور ایران 1+4 با حضور آمریکا، 
اّما به هر نحوی که بوده، صدای واحد شــنیده می شــود و 
آن اینکــه همه اطراف این توافق هســته ای به این نتیجه 
رســیده اند که هیچ راه حلی بهتــر از توافق برجام و هیچ 

مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد.

وی ادامــه داد: به نظر من این یــک موفقیت جدید برای 
جمهوری اســالمی ایران اســت. دولت یکی از افتخاراتش 
این اســت که در سال 97 و 98 و99 و در ماه اولیه 1400 
با همه سختی ها و شدیدترین تحریم ها و جنگ اقتصادی، 
کشــور را طوری اداره کرد که نه دوســتان حتی دشمنان 
ما امروز اعتراف دارند که فشــار حداکثری شکست خورده 

است. این باالترین عمل و موفقیت این دولت است.
روحانی در ادامه گفت: یکی از افتخارات دولت دوازدهم این 
است که در مقابله با فشــار اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی 
دشــمن به گونه ای مقاومت کرده که در اینکه راه دشمنان 
ما منجر به شکست شده، امروز هیچ تردیدی وجود ندارد. 
البتــه همه می دانیم که این موفقیت در ســایه مقاومت و 
ایســتادگی ملت بزرگ ایران بوده است. اگر مقاومت مردم 
و تحمل رنج ها و سختی ها نبود ما شرایط دیگری داشتیم.

روحانی تصریح کرد: دولت حتی در این جنگ ســه ساله 
حاضــر نشــد توصیه برخی دوســتان را عمــل کنند که 
می گفتند برای ارزاق عمومی و کاالها سیســتم کوپنی را 
راه اندازی کنیــد. ما زیر بار نرفتیم و گفتیم کشــور را به 
شــکل عادی اداره می کنیم. مــا می توانیم کاال را به اندازه 
نیاز جامعه به وفور در اختیار مردم قرار دهیم و این کار را 
کرده ایم و در این سه سال کاال به وفور در اختیار مردم قرار 
گرفته است، البته قیمت، نامتعادل و گران بوده و مردم در 
فشار بوده اند، این موضوع را قبول داریم و روشن هست. اّما 

نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند.
وی بــا بیــان اینکه در شــرایط تحریم، آمریــکا امروز به 
صراحت می گوید سیاست فشار حداکثری شکست خورده، 
گفت: آمریکا به صراحت می گویند راهی جز مذاکره نداریم 
و به صراحت می گویند اگر شــما آماده هســتید ما حاضر 
هســتیم مستقیم مذاکره کنیم و اگر آماده نیستید، حاضر 
هســتیم به طور غیرمستقیم و از طریق چهار بعالوه یک با 
شما مذاکره کنیم. این به معنای پیروزی ملت ماست، این 

را دست کم نگیریم.
روحانــی با بیــان اینکه رســانه های ما و فضــای مجازی 
می خواهنــد این واقعیت را بپوشــانند، گفت: این پیروزی 
عظیم و بزرگ در تاریخ ملت ایران را تحریف نکنند. نه یک 
روز و دو روز و سه روز، بلکه ملّت ما سه سال و نیم مقاومت 
کرده در برابر فشــارها. وی با بیان اینکه آمریکا آماده است 
بنشــیند و مذاکره کند، گفت: اجرای برجام و بازگشت به 

تعهدات، در ادبیات دینی ما به معنای توبه اســت. آمریکا 
آمده می گویــد می خواهم توبه کنم و بــه برجام برگردم. 
حاال چقدر راست می گوید و در عمل به حرف خود وفادار 
اســت، باید ببینیم. ما قضاوت نهایــی نمی کنیم، تا اکنون 
داریــم قضاوت می کنیم. آنچه امــروز ایران می گوید مورد 
قبول افکار جهانیان اســت. مــا می گوییم به تمام تعهدات 
برجامی مــان برمی گردیم در صورتی که آمریکا برگشــته 

باشد و ببینیم که در عمل دارد اجرا می کند.
رییس جمهور با اشــاره به فرارسیدن 20 فروردین سالروز 
فناوری هســته ای گفت: ما در روز 21 فروردین مراســم 
افتتاح های جدید را خواهیم داشت و مردم مطلع خواهند 
شد که از پارســال تاکنون چه اقدامات مهمی انجام شده 
اســت و ده ها پروژه مهم را خواهند دید که به افتتاح می 

رسد.
وی تاکیــد کرد: من به جــرات این ادعــا را می کنم این 
را رییس ســازمان انــرژی اتمی تأیید می کنــد که هیچ 
وقــت در تاریخ ایران فناوری هســته ای مانند امروز نبوده 
اســت، قوی ترین فناوری را ما امروز بــه نمایش جهانیان 
گذاشــته ایم. پس دروغ به مردم گفتیــد که رفتید برجام 
را امضا کردید قدرت هســته ای را از بین ببرید حاال بیایید 

اعتراف کنید و عذرخواهی کنید.
وی اضافه کرد: ما در این دولت توانستیم تحریم تسلیحاتی 
را برداریــم. چرا این گفته نمی شــود. مگر با قطعنامه های 
ســازمان ملل، تحریم تســلیحاتی بر ما تحمیل نشد؟ مگر 
سال گذشــته تحریم تسلیحاتی برداشته نشد؟ کسانی که 
از لحــاظ نظامی به قدرت نظامــی تکیه دارند و می گویند 
بسیار مهم است که درست هم می گویند چرا پایان تحریم 
تسلیحاتی را  که در 27 مهرماه سال گذشته برداشته شد 

نمی گویند؟ این کار چه کسی بود؟ کار این دولت بود.
وی خاطرنشــان کرد: هیچ زمانی قــدرت پدافندی ما این 
گونه نبوده اســت و در عمل هم ثابت کردیم که توانستیم 
پهپاد مدرن آمریکایی را با ســامانه ساخت داخل سرنگون 
کنیم بعد می گویند این دولت آیا در زمینه نظامی و دفاعی 
فکر می کند یا فقط به فکر مذاکره اســت؟ چه کســی این 
ســامانه ها را و در چه دولتی درست کرد؟ کدام دولت بود 
که توانســت پهپاد مدرن آمریکایی را سرنگون کند؟ امروز 
توانمندی های نظامی که در ابعاد مختلف داریم چند برابر 
سال 92 است که نشان می دهد ما در این زمینه حرکتمان 

درست بوده است. 
رییــس جمهور با تاکید بر این که توانمندی و قدرت ما در 
درمان و بهداشت نسبت به آغاز دولت در سال 92 دو برابر 
شده اســت، گفت: تخت های بیمارستانی ما در آغاز دولت 
90 هزار تخت بوده است و االن به 1۳۶ هزار تخت رسیده 
است که البته 1۳ هزار تخت هم معطل دکتر همتی است. 
یعنی اجناسی برای تجهیز این 1۳ هزار تخت الزم داریم، 
کــه او بتواند ارز آن را تامیــن کند. تا آخر این دولت همه 
اینها افتتاح خواهد شــد، عــالوه بر آن  نیمی از تخت های 
قبلی را بازســازی کامل کردیم بنابراین قدرت ما نسبت به 

آغاز دولت بیش از دو برابر شده است.  
وی بــا تاکید بر این که در دوران کرونــا کادر درمان کار 
بزرگی انجام داده اســت، گفت: این روزها به خاطر این که 
این ویروس جهش یافته اســت، کار ســخت تر شده است. 
این ویروس در برابر دنیا تســلیم نشــده اســت و در حال 
جهش اســت و ما باید در برابر آن ایســتادگی و مقاومت 
کنیم و تنها راه مبارزه با آن مراعات اصول بهداشتی و همه 

دستورالعمل ها و در کنار آن واکسن است.
وی به تولید واکســن داخلی در کشور اشاره کرد و گفت: 
در این زمینه تالش زیادی در حال انجام است و امیدواریم 
تا پایان اردیبهشــت و اوایل خرداد پاستور واکسن خود را 
عرضه کند و اواخر خرداد و اوایل تیر برکت بتواند واکسن 
خود را عرضه کند. کار بزرگی در داخل شــروع شده است 
و دولت از حرکت داخلی با همه توان پشتیبانی می کند.  

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
در پیش بودن ماه مبارک رمضان گفت: در ستاد اقتصادی 
دولت تصمیم گرفته شد و به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
دســتور می دهم که در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت 
اضافی بســته کمک معیشتی به ۶0 میلیون نفری که این 

کمک را دریافت می کردند پرداخت شود.
روحانی خاطرنشــان کرد: هفته آینده هم برای ماه رمضان 
یک کارت اعتباری الکترونیک با پشــتوانه سهام عدالت یا 
یارانه و یا ســایر اوراق بهادار در اختیار مردم قرار می گیرد. 
از این طریق کســانی که ســهام یک میلیونــی دارند 14 
میلیــون می توانند اعتبار داشــته باشــند و کســانی که 
ســهام 500 هزار تومانی دارند 7 میلیــون اعتبار دریافت 
 خواهنــد کرد و این یک رفاهی اســت برای مردم و کمک 

به تولید کشور.  فارس

گزارش

خبر خلع درجه معاون هماهنگ کننده سابق سپاه صحت ندارد
سخنگوی سپاه با تکذیب شدید خبر منتشره در یک کانال تلگرامی پیرامون 
خلع درجه معاون هماهنگ کننده ســابق ســپاه گفت: عملیــات روانی و 
خبرســازی های کذب علیه ســپاه مذموم و محکوم به شکست است.در پی 
انتشار خبری در یکی از کانال های تلگرامی درباره خلع درجه سردار سرتیپ 
پاســدار جمال الدین آبرومند )معاون هماهنگ کننده ســابق ســپاه(، سردار 
سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این خبر، 
گفت: خلع درجه سردار آبرومند معاون هماهنگ کننده سابق سپاه صحت نداشته و 
خبر جعلی و ساختگی یک کانال تلگرامی در این خصوص به شدت تکذیب می شود. 
وی تاکید کرد: این گونه خبرسازی ها و عملیات روانی علیه سپاه که معموالً در موسم 
انتخابات شــدت می یابد، مذموم و به مانند همیشــه در برخورد با سد هوشمندی و 

هوشیاری مردم شریف و بیدار ایران، محکوم به شکست است.  سپاه نیوز

نشست مجمع به دلیل کرونا تعطیل شد
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لغو جلســه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به دلیل شرایط قرمز کرونایی است، گفت: لغو 
نشست روز چهارشنبه ربطی به FATF ندارد. آیت اهلل مجتهد شبستری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از لغو جلسه مجمع با توصیه ستاد 
مقابلــه با کرونا خبر داد و گفت: آقای دکتر زالی مســئول ســتاد مقابله 
با کرونا تهران توصیه کردند که جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
دلیل شرایط قرمز کرونایی تشکیل نشود. مجتهد شبستری با بیان اینکه تاکنون 
تصمیمی درباره برگزاری مجازی جلسات مجمع گرفته نشده است، گفت: برخی 
جلسات کمیسیون مشترک مجمع به صورت مجازی برگزار شد اما مشکالت فنی 
داشــت و هنوز این مشکالت رفع نشــده است. وی تاکید کرد: لغو جلسه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام هیچ ارتباطی به بررسی مساله FATF ندارد.  مهر

تنها راه ناکام گذاشتن دشمن افزایش بصیرت است
فرمانــده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: تنهــا راه برای ناکام 
گذاشــتن دشــمن، افزایش بصیرت و آگاهی به ترفند های دشــمنان و 
مأیوس کردن آن ها از اثرگذاری بر جامعه مخاطب اســت. امیر سرلشکر 
ســید عبدالرحیم موسوی ، در بازدید از یگان های ارتش در استان زنجان، 
با تقدیر از تالش های فرماندهان، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات در 
راســتای ارتقای تعالی معنوی و بصیرتی بر اجــرای هرچه قوی تر و عمیق تر 
طرح هــای مصباح تاکید کرد. وی با حضور در جمع کارکنان بیمارســتان ارتش 
در زنجان از تالش های خالصانه و فداکارانه این عزیزان در رســیدگی به بیماران 
کرونایی تقدیر و تشــکر کرد. وی ضمــن تاکید بر تکریم و حفظ و ارتقای نیروی 
انســانی به عنوان مهمترین ثروت سازمان، رســیدگی هرچه بیشتر به وضعیت 
خانواده های فهیم و صبور ارتش را وظیفه همگان دانست.  روابط عمومی ارتش

روحانی: آمریکا می گوید می خواهم توبه کنم 

آقای رئیس جمهور! توبه گرگ مرگ است
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هوشنگ مقبولی
وکیل پایه یک دادگستری

وزیر بهداشــت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی گفت: با شناختی که از قدرت سرایت و مرگ و 
میر ویروس جدید داشتم با مکاتبات عدیده از بخش های 
مختلف درخواســت کردم تا موضوع را جدی بگیرند و 
بتوانیم در حد امکان ویروس را در اســتان خوزســتان 

زمین گیر کنیم.
دکتر ســعید نمکی در این نامه با اشاره به اینکه برخی 
مــرگ مردم ســرزمینمان را ابزار سیاســی می کنند تا 
بتوانند ورشکستگی گذشته را شاید جبران و در ماه های 
پیــش رو آب رفته به جــوی را بازگردانند تاکید کرده 
اســت: آنها برای فروپاشــی نظام ســالمت و تسلیم در 
مقابل بیماری شــعار ترغیب به استعفای این تیم را سر 
می دهند. وی با تاکید بر این موضوع که روسای محترم 

دانشــگاه ها قبل از عید بیانیه ای صــادر کردند و در آن 
تقاضا شد که برای دادن این فرصت با آنها همراهی شود 
که به هردلیل این اتفاق نیفتاد خاطرنشــان کرد: عالوه 
بر عوامل خطرزایی همچون صفهای طوالنی تهیه ارزاق 
عمومی، مسافرت ها و دورهمایی ها نیز وضعیت جدیدی 

برای کشور رقم زد.
وزیــر بهداشــت در بخــش دیگــری از نامــه خــود 
نوشــت؛عزیزان، نیک آگاه باشــند که اینجانب بشیوه 
مکتــوب و یا گفتمان آکنده از اعتراض، تقاضا و التماس 
هرچه باید قبل از تعطیالت منعکس کردم می دانســتم 
که کوچکترین بی احتیاطی برای شما عزیزان چه موج 
ســخت و طاقت فرسای دیگری خواهد آفرید که با همه 

امواج قبلی متفاوت است.

دکتر نمکی با اشاره به موج چهارم کرونا:

 برخی می خواهند مرگ  مردم را ابزار سیاسی 
و جبران ورشکستگی  خود کنند

هیئت وزیــران با افزایش مســتمری بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی در ســال 

1400 موافقت کرد.
هیئت  وزیران در جلســه روز چهارشــنبه به ریاســت 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور با پیشنهاد 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مبنــی بر افزایش 
مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی در ســال 1400 و مرحله دوم متناسب ســازی 
حقوق مستمری بگیران موافقت کرد. در این جلسه مصوب 
شد از ابتدای فروردین ماه سال جاری، کلیه مستمری های 
بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان 
مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال 1۳99 
برقرار شــده است، براساس مصوبه شورای عالی کار برای 

دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزیی و 
سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت 
حــق بیمه برقرار شــده به میزان ۳9 درصد مســتمری 
آنان در پایان اســفند ماه 1۳99 افزایش یابد.برای سایر 
سطوح باالتر از حداقل مستمری نیز به میزان 2۶ درصد 
مســتمری آنان در پایان اسفند ماه 1۳99 به عالوه مبلغ 
ثابت 2 میلیون و 48۳ هزار و 550 ریال افزایش می یابد. 
همچنین به منظور ترمیم بخشی از متناسب سازی مرحله 
دوم حقوق مســتمری بگیران و در اجرای دادنامه هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری، مبلغ عائله مندی و حق اوالد 
کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان 
دســتگاه های اجرایی وفق بنــد )4( مــاده )۶8( قانون 

مدیریت خدمات کشوری تأمین و پرداخت می گردد.

در جلسه  با ریاست حسن روحانی صورت گرفت:

موافقت دولت با افزایش مستمری
 بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

دبیر شورای نگهبان گفت: متاسفانه کرونا به سرعت در حال پیشروی است و این 
بســیار نگران کننده شده ولی امیدواریم که مسئوالن و مردم با همکاری هم، هر 

چه زودتر وضعیت را کنترل کنند.
آیت اهلل احمد جنتی طی ســخنانی در نطق پیش از دســتور جلسه روز گذشته 
شورای نگهبان، با تبریک ایام شعبانیه و حلول سال جدید شمسی، ضمن توصیه 
به مردم برای اســتفاده بیشــتر از روزهای باقی مانده ماه شعبان، گفت: جوانان 
مؤمن زیادی در کشــور حضور دارند و ما امید داریم که به دعاهای خالصانه این 
جوانان و همت مضاعف مســئوالن، مســائل و مشکالت کشور هر چه زودتر حل 

شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به وضعیت کرونا و ابتالی هزاران 
نفر از مردم به این بیماری منحوس، تصریح کرد: متأسفانه دوباره تعداد زیادی از 

شــهرهای کشور به شدت درگیر کرونا شده اند؛ کرونا به سرعت در حال پیشروی 
اســت و این بسیار نگران کننده شــده، ولی امیدواریم که مســئوالن و مردم با 

همکاری هم، هر چه زودتر وضعیت را کنترل کنند.
دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: 
وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است و معلوم نیست که آیا مسئوالن 
از اصــالح وضعیت موجود اقتصادی، ناتوان هســتند یا اینکــه اعتنایی ندارند؛ 
وضعیت برای اقشــار کم درآمد جامعه، بسیار سخت شــده و نرخ ها هر روز باال 

می رود، مسئوالن باید هر چه سریع تر به مشکالت مردم رسیدگی کنند.
آیت اهلل جنتی به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: امسال 
انتخابات ریاســت جمهوری، میان دوره ای مجلس شورای اسالمی، میان دوره ای 
خبرگان رهبری و همچنین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا را در پیش 

داریم؛ امیــدوارم که همه مردم با رعایت پروتکل های بهداشــتی و تدابیری که 
اندیشیده شــده، مشارکت حداکثری داشته باشــند چرا که انتخابات سرنوشت 

کشور را رقم می زند.
وی ادامه داد: تمام امور اجرایی و اداره کشــور بر عهده رئیس جمهور است و اگر 
فردی توانمند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــود، حتماً می تواند مشــکالت 

مردم را حل کند.
دبیر شــورای نگهبان در پایان تأکید کرد: هر کاری که از دست شورای نگهبان 
برای رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم برآید، دریغ نخواهد کرد و به نظر 
می رســد وقتی ما در این وضعیت سخت اقتصادی همراه و هم درد مردم هستیم، 
می توانیم مسئوالن امر را فراخوانده و از آن ها بابت شرایط فعلی توضیح خواسته 

و تذکرات الزم را بدهیم.  روابط عمومی شورای نگهبان

آیت هللا جنتی:

وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است


