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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

همه کمک کنند  برنامه های اقتصادی  دولت به نتیجه برسد

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )دوشــنبه( در دیــدار جمعی از کارگران، آنان را ســتون اصلی خیمه تولید 
خواندند و با اشــاره به ســه موضوع اصلِی »لزوم افزایش فرصت های شــغلی«، 
»تنظیــم عادالنه رابطه کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت شــغلی« کارگران گفتند: 
واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است؛ بنابراین 
باید به صورت جدی از آن جلوگیری شــود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت 

باکیفیت، مردم و دستگاه های دولتی مقید به خرید تولیدات داخلی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های مهم دولت در زمینه 

مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت کمک کنند.
رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناســی و تشــکر از آنان و تأکید بر 
ارزش نفِس کار برشــمردند و با اشــاره به نگاه اسالم به »کارگر« و موضوع »کار« 
گفتند: برخالف نگاه اســتثمارِی نظام سرمایه داری و نگاه شعارِی نظاِم فروپاشیده 
کمونیســتی، نگاه اســالم به کارگر، قدرشناســانه و ارزش مدارانه است و بر همین 

اساس است که پیامبر اسالم )ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.
ایشــان با تأکید بر لزوم فرهنگ ســازی در جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن 
مربوطــه را به اهمیت دادن به موضوع بســیار حیاتــی مهارت افزایی در کارگران 

توصیه کردند.
رهبر انقالب با اشــاره به انگیزه های ملی و درخشــان کارگران در عرصه های 
نظامی، اقتصادی و سیاسی، گفتند: نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴ هزار شهید 
کارگر در دوران دفاع مقدس اســت و اگر بار دیگر نیز مســئله نظامی پیش بیاید، 

جامعه کارگری قطعا جزء صفوف مقدم خواهد بود.
ایشــان درخصوص انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی 
از سیاست های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ازکارانداختن تولید 
کشــور بود که در ســال های اخیر و تشــدید تحریم ها، این هدف کامال روشن شده 
اســت اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه 

ستون اصلی خیمه تولید بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تحریــکات کارگری که از ابتدای پیروزی 
انقالب وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این تحریکات، تبدیل جامعه 
کارگری به تابلو و نشــانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز 
بینــی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همــواره در کنار نظام و انقالب بوده و 

هستند.
ایشــان افزودند: البته در مواردی همچون واگذاری های نادرســت کارخانه ها، 
اعتــراض کارگران بحق بوده اســت امــا در همین موارد نیز کارگــران مرز خود را 
با دشــمنان مشــخص کرده اند که این موضوع بســیار مهمی اســت و باید از این 

مجموعه آگاه، با بصیرت و متعّهد عمیقا تشکر کرد.
رهبر انقالب با اشــاره به مشــکالت جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که با 

سیاست های دولت جدید، این مشکالت به تدریج برطرف شود.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای »افزایش فرصت های شــغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« کارگران را سه موضوع اساسی در 
مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئوالن باید تالش کنند فرصت های شغلی را 
افزایش دهند و این موضوع با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح 
دولت در هدایت ســرمایه ها به ســمت ظرفیت ها و احیای فرصت های شــغلی، 

امکان پذیر است.
ایشــان تأکید کردند: یکی از مواردی که می تواند فرصت های شــغلی را احیا و 
مشــکل بی کاری دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های دانش بنیان 
اســت البته این شرکت ها باید به معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این 

صورت می توان اشتغال را افزایش داد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بــال پرواز و دو نیاز قطعی 
دانســتند و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و ســرمایه یا رابطه کارگر و کارآفرین، 
نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است.

»امنیت شــغلی کارگران« نکته دیگری بود که رهبر انقــالب درباره آن گفتند: 
مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به گونه ای 
اصالح شــود که براســاس قانونی عادالنه، هم کارگران آســوده خاطر باشند هم 

کارآفرینان قادر به برقراری  انضباط در محیط کار.
ایشان، ناامنی شغلی را منحصر در مسئله قراردادهای کار ندانستند و افزودند: 
بــا ضربه خــوردن تولید ملــی، کار و اشــتغال کارگر نیز ضربه می خــورد و علت 

تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، قاچــاق و واردات بی رویه کاالهایــی را که تولید 
داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشــور خواندند و گفتند: براساس 
آمارهای کارشناســان، هر یک میلیــارد دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی 
مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور 

منجر می شود.
ایشــان در این زمینــه افزودند: البته خودروســازها از این حرف سوءاســتفاده 
نکننــد، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی اســت که تولید خوب 

و باکیفیت دارند.
رهبــر انقالب، ترجیــح دادن جنس خارجی به جنس داخلــی را ضربه زدن به 
کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر این اساس است که از مردم 
می خواهیم به خرید تولید داخلی مقّید باشــند البته بزرگ ترین خریدار در کشــور، 
دستگاه های دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند.

ایشــان در ادامه اتقان و اســتحکام کار و زیبایی محصــول را از جمله وظایف 
کارگران و کارآفرینان برشــمردند و گفتند: نظام آموزشــی کشور باید هرچه بیشتر 
بــه حالت عملی و کاربردی نزدیک شــود و در بخش تولید نیــز مهارت کارگران 
به گونه ای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم 

مشتریان باالتر برود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای با تشــکر مجدد از ایســتادگی کارگــران در مقابل 
تحریکات دشــمنان، گفتند: مســئوالن و مدیران مرتبط با جامعــه کارگری باید به 

برنامه های خود طبق وعده های داده شده عمل کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تأکید 
کردنــد: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصــاد در پیش دارد، کارهای مهمی 
اســت و همه اعم از قوا و دســتگاه های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که 

ان شاءاهلل دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.
در ابتدای ایــن دیدار، آقای عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
گزارشــی از برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در بخش های اشتغال، تسهیل 

کسب وکار، تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت ها بیان کرد.

رئیس جمهوری تأکید کرد: هم حجم تجارت خارجی 
ما افزایش یافته اســت، هم ارتباط با کشورهای همسایه 
را داریم. از مســائل دیگر کســری بودجه دولت بود که 
بدون اســتقراض از بانک مرکزی و خلق پول، تالش شد 

و با کسب درآمدهای دولت، مدیریت الزم انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین وضعیــت تورم را می بینیم 
که سیر نزولی پیدا کرده است. اما مسئله ارز ترجیحی را 
هم داشتیم که همیشــه از سمت نخبگان و کارشناسان 

هشدارهایی به ما در این باره داده می شد.
حجت االســالم رئیســی با بیان اینکه از ابتدا معلوم 
بود ارز ترجیحی یا دو یا چند قیمتی کردن ارز مشکل ساز 
اســت، یادآور شــد: دولت قبلی بعــد از مواجهه با این 
شــرایط تالش کرد از برخی کاالهــا این ارز را قطع کند و 
این میزان به چند کاالی اساســی کاهش پیدا کرد اما اگر 
همــان زمان و با نرخ آن روز، بــرای ارز ترجیحی فکری 
اساســی می شد راحت تر از حاال می شــد آن را مدیریت 

کرد.
وی با اشاره به مواردی از سوءاستفاده های انجام شده 
از ارز ترجیحــی، تصریــح کرد: رانت خواری و فســادی 
کــه این ارز به دنبال داشــت ما را به ســمت مدیریت و 
برنامه ریزی برای آن کشــاند، اما تصمیم ما این شــد که 

طــرح ارز ترجیحی را تــا زمانی که زیرســازی های الزم 
انجام شــود ادامه دهیم. چراکه به خصوص باید مردم 

را برای مدیریت ارز ترجیحی قانع کنیم.
رئیس جمهوری تاکید کرد: ما شتابزده عمل نمی کنیم 
و موضــوع را مدت هاســت در نظر داریــم و مجلس و 
دولت و نخبگان آن را بررســی کرده اند که ادامه آن چه 

مسائلی را به دنبال دارد.
رئیســی تصریح کرد: ما شــانی جــر خدمتگزاری و 
نوکری مردم بــرای خود قائل نیســتیم و می گوییم این 
یک اصالح اقتصادی اســت که باید انجام شود و باید به 
ابعــاد آن پرداخت. امروز همه به اینکه باید به دونرخی 
یا چندنرخی بودن ارز پایان دهیم اتفاق نظر دارند و صرفًا 
بحث بر سر زمان اجرای آن است که در این زمینه باید به 

قانون مصوب مجلس برگشت.
وی اظهار کرد: آنچه برای ما مهم اســت این اســت 
کــه اوال مردم باید در جریان موضوع قرار گیرند و بدانند 
دولت چه اقدامی می کند. بعد اینکه باید شرایط جهانی 
را هــم در نظر گرفــت و اوضاع منطقــه را دید. دولت 
برنامه دارد که این کار از یک جایگاه تخصصی برخوردار 
باشــد. رئیس جمهوری یادآور شــد: نکته ای که مطرح 
است این اســت که ما هم باید قانون را اجرا کنیم و هم 

به مردم و به ویژه نیازمندان فشاری وارد نشود و مشکلی 
برایشــان پیش نیاید که این هم دغدغه دولت اســت و 

هم مجلس.
رئیســی ادامه داد: آنچه تا به حال انجام می شد به 
تولیدکننده پرداخت می شــد اما االن بــه مصرف کننده 
پرداخت خواهد شــد و درواقع ما حــذف ارز ترجیحی 
را نداریــم بلکه آن را از اول زنجیــره به آخر زنجیره که 
مصرف کننده باشد می رسانیم تا خودشان سفره هایشان 

را مدیریت کنند.
وی بــا تاکید بر اینکــه باید بدانیم ایــن طرح حذف 
ارز ترجیحی نیســت بلکه نحــوه تخصیص آن متفاوت 
می شــود، افزود: بر این اساس ســه دهک اول تقریبًا هر 
نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. دهک های چهارم 

تا نهم نیز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.
رئیس جمهوری تاکید کرد: قیمت نان و دارو و بنزین 
بــه هیچ وجه برای هیچ کدام از مــردم تغییر نمی کند و 
نان سنتی به دســت همه مردم می رسد و بعد از اینکه 
زیرساخت ها را تکمیل کردیم، دارو نیز از مجرای بیمه ها 
به دســت مردم می رســد و آن یارانه ای کــه واردکننده 
دریافت می کند به بیمه ها می رسد تا دارو را با قیمتی که 
االن وجود دارد به مردم برسانند. نان و بنزین هم به این 

ترتیب هیچ افزایش قیمتی نخواهند داشت.
رئیسی یادآور شد: این کمک هزینه  معیشتی برای دو 
ماه خواهد بــود تا کاالبرگ الکترونیکی آماده شــود. ما 
دولتی صادق الوعد هستیم و این یارانه را پیش از اجرای 
طــرح، برای مردم فراهم خواهیم کرد و به دســت آنان 

خواهیم رساند.
وی همچنیــن گفــت: البتــه آنچــه بــه عنــوان 
کمک معیشــتی قرار اســت به نان تعلق گیــرد با این 
کمک هزینه معیشــتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار 
اســت به دهک های اقتصادی پرداخت شود، متفاوت 
اســت و در جای خــودش پرداخت می شــود و طبعا 
بــه این میزان یارانــه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هــزار تومانی افزوده 

می شود.
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خـبر

محسنی اژه ای دستور داد

 نهایت مساعدت درباره کارگران و معلمانی
که پرونده دارند

رئیس قــوه قضائیه از مســئوالن ذی ربط قضائی خواســت چنانچه طــی ماه ها و 
هفته های اخیر برای افرادی از دو قشــر زحمتکــش معلمان و کارگران در اثر »غفلت« 
آنها، پرونده قضائی تشــکیل شده، نهایت مســاعدت را به عمل آورند. در چند روز اخیر 
هم زمــان با روز کارگر و روز معلم اخباری مبنی بر بازداشــت تعدادی از فعاالن صنفی 
کارگری و معلمان منتشــر شده اســت. افرادی مانند انوشا اســدالهی، کیوان مهتدی، 
محمد حبیبی، اسکندر لطفی. مســعود نیکخواه، رضا امانی فر و اصغر حاجب نامشان 
جزء بازداشت شده ها قرار دارد. حسین تاج، وکیل دادگستری، در گفت وگویی که با شبکه 
»شــرق« درباره آخرین وضعیت محمد حبیبی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و جعفر 
ابراهیمی، فعاالن صنفی معلمان که دهم اردیبهشت  در منزل بازداشت شده اند، داشته 
به تشــریح آنچه در چنــد روز اخیر رخ داده پرداخته و گفته اســت: »در طول این چند 
روز که از بازداشــت این معلمان می گذرد، هنوز پاســخ روشــنی به پیگیری  خانواده  ها 
داده نشــده  اســت«. او ادامه داد: »متأســفانه امکان ورود وکال به پرونده نیز به استناد 
تبصــره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرســی کیفری وجود نــدارد و فقط وکالیی که معتمد 
قوه قضائیه هســتند می توانند در این مرحله ورود کنند«. این وکیل دادگستری در بخش 
دیگری از اظهاراتش با رد برخی مطالب منتشرشــده در شبکه های اجتماعی و رسانه ها 
مبنی بر ارتباط معلمان بازداشــتی با گروهــک منافقین، اظهار کرد: »معدود اخباری در 
برخی از شــبکه های اجتماعی و رســانه ها در این مورد مطرح شــده که به هیچ عنوان 
صحت ندارد«. تاج خاطرنشــان کرد: »جای تأسف و تأمل است که برخی افراد مطالبی 
ســخیف و بی پایه را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. در این موارد اگر شکایتی از 
طرف شاکی خصوصی طرح نشود، متأسفانه موضوع از چشم  ریزبین و دقیق نهادهای 
نظارتی و قضائی دور می ماند. نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی که بی شمار رفتارها یا 
گفتارها در فضای مجازی را رصد و با تعیین مصادیق متعدد جرم انگاری می کنند، هیچ 
توجیهی در عدم برخورد قاطع با چنین افرادی ندارند«. این وکیل دادگستری تصریح کرد: 
»باید این ســؤال را از خود بپرســیم: در موقعیتی که متهمان در بند امنیتی بازداشت اند 
و در مرحلــه بازجویی در اختیار نهاد امنیتی هســتند و هیچ کــدام از خانواده ها، وکال و 
خبرنــگاران کوچک ترین دسترســی به پرونده ندارند، چگونه ممکن اســت برخی افراد 
با اطمینان اطالعات پرونده  را منتشــر  کنند. بی تردید حق تعقیب و پیگیری موضوع در 
مراجع صالحه قضائی برای این معلمان شریف نسبت به اتهام های بی پایه و ناروا علیه 
این افراد محفوظ است و در اولین فرصت نیز مطرح خواهیم کرد«. وکیل محمد حبیبی 
و دیگر معلمان بازداشــتی همچنین تصریح کــرد: »تا زمانی که پرونده به صورت کامل 
در اختیار وکال قرار نگیرد و مطالعه نشــود، نمی توان راجع به آن اظهارنظر دقیقی کرد 
اما تلقی و تحلیل منطقی این اســت که دلیل بازداشت چهار نفر از معلمان، مربوط به 

تجمع های اعتراضی سراسری فرهنگیان است«.
حال با توجه به انتقادها به این برخوردهای قهری، رئیس دســتگاه قضا خواســتار 
رســیدگی و مساعدت در رابطه با پروندهای افراد شــده است که این دستور با استقبال 
افکار عمومی هم مواجه شده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محســنی اژه ای دیروز در جریان جلســه شــورای عالی قوه قضائیه با اشــاره به جایگاه 
ارزشــمند دو قشــر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار کرد: باید در جهت رفع مشکالت 
معیشــتی معلمان و کارگران عزیز و محترم تالش همه جانبــه کنیم؛ در عین حال باید 
توجه کنیم که شــیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشــر زحمتکش معلم و کارگر 
رخنه نکنند، چراکه رخنه آنها نه تنها به حل مشــکالت معلمان و کارگران نمی انجامد 
بلکه مشــکالت آنها را پیچیده تر می کند. رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئوالن 
ذی ربط قضائی دســتور داد چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر برای افرادی از دو قشر 
زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضائی تشــکیل شــده، نهایت 
مســاعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابســته به بیگانه در صفوف 
معلمــان و کارگران رخنه کرده اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشــوب و اخالل در نظم و 
امنیــت مردم برنامه دارند، اقدامــات قانونی مقتضی را در قبال آنهــا به عمل آورند و 
حســاب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلتشان برای آنها پرونده 

تشکیل شده، جدا بدانند.

رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی در سخنانی با مردم:

قیمت نان، دارو و بنزین به هیچ وجه تغییر نمی کند
رئیس جمهور گفت: نســبت به ذخایر ارزی و ریالی و فروش نفت که به دو برابر افزایش یافته، جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی دوشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی در سخنانی با مردم 
با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در دوران کرونا گفت: با مدیریتی که انجام شد، با دیپلماسی فعال دولت و مشارکت مردم، امروز در شرایطی هستیم که ۷۰۰ خانواده داغدار به هفت خانواده کاهش یافته و این از فضل 
خدا و مشارکت جدی مردم است. وی افزود: همچنین فعال شدن سفرهای نوروزی، فعال شدن کسب وکار مردم و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از دیگر نتایج این شرایط تازه بود. همچنین از افتخارات کشور تولید واکسن 
داخلی اســت که به سطح صادرات رسیده است.رئیسی ادامه داد: نسبت به مسائل پیش روی دولت، مسئله مهم ذخایر کاالهای اساسی کشور است که در آغاز به کار دولت اوضاع نگران کننده بود اما بعد از مدتی گفتم که 

مردم نگران نباشند که اوضاع االن خوب است. همچنین نگرانی این را داشتیم که حقوق را چگونه پرداخت کنیم اما االن دیگر این نگرانی نیست و حقوق بدون یک روز تأخیر پرداخت می شود.

.  این کمک معیشتی نقدی تا یک یا دو ماه ادامه 
خواهد داشت تا کاالبرگ الکترونیکی آماده شود.
.   قیمــت کاالها طــوری نخواهد بــود که هر 
کســی بخواهد به هر قیمتی کاالها را عرضه کند؛ 
ســازمان حمایت از مصرف کننده ملزم است که 

قیمت ها را اعالم کند.
.   یارانه نان سنتی را به نانوایی ها و یارانه دارو 
را به جــای واردکننده به بیمه هــا می دهیم اما 

قیمت این کاالها تغییر نخواهد کرد.
.   دولت قبلــی بعد از مواجهه با این شــرایط 
تالش کرد از برخــی کاالها این ارز را قطع کند و 

این میزان به چند کاالی اساسی کاهش یافت
.   اگــر مشــکلی درخصــوص کاالبــرگ پیش 
بیاید حتما با مردم صحبــت می کنیم تا زندگی 

خودشان را تنظیم کنند.
.   ما قبال یارانه را به واردکنندگان می دادیم که 
این مســئله باعث رانت و فساد می شد حاال ما 
می خواهیم این یارانه را به مردم بدهیم و عمال 

حذف ارز ترجیحی نداریم
.   به ســه دهــک اول نفری ۴۰۰هــزار تومان؛ 
دهک های چهار به بعد ۳۰۰ هزار تومان دریافت 

می کنند
.  قیمت نان، دارو و بنزین به هیچ عنوان گران 

نمی شود
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