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اجاره و پیـ ــدا کردن یک واحد مسـ ــکونی ایـ ــده آل هر چقدر کـ ــه برای همه
سخت باشد برای افراد دارای معلولیت سختی مضاعف و چند برابر دارد.
جدا از مسـ ــائل مالی مثل اینکه مثال یک فرد دارای معلولیت نمی تواند در
سـ ــاختمانی که فاقد مناسب سازی اسـ ــت زندگی کند،معلوالن جسمی –
حرکتی سالهاست که در این زمینه درد آشنا هستند چرا که به خاطر شرایط
فیزیکی شـ ــان هر خانه ای مناسب حال شان نیسـ ــت .از این گذشته یافتن
مسکن مناسب در گرو داشتن پول اسـ ــت و با توجه به وضعیت مستمری
محدود افراد دارای معلولیت که بسـ ــیاری از آنها منبـ ــع درآمد دیگری جز
همین مستمری ندارند یافتن خانه ای مناسب برایشان بسیار دشوار است.
به همین بهانه و برای بررسـ ــی مشکالت مسکن معلوالن به سراغ مسئوالن
سـ ــازمان بهزیستی کل کشـ ــور که متولی اصلی رسـ ــیدگی به مشکالت افراد
دارای معلولیت اسـ ــت رفتیم تا دریابیم آیا برنامه ای برای خانه دار کردن
خانواده های دارای معلولیت دارند؟
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بخش تعاونیهای مســـکن وجـــود دارد و
افراد دارای معلولیت هـــم با آن درگیرند
توگو
با یکی از مدیـــران وزارت رفاه به گف 
پرداختیـــم تا اگر اعضای تعاونی مســـکن
معلـــوالن دچـــار مشـــکالتی شـــدند برای
پیگیری و بررسی مشکالت به کجا مراجعه
کنند.
یعقـ ــوب رسـ ــتمی ،مدیـــر کل تعاونی
توزیعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
بـــا اشـــاره بـــه شـــکلگیری یـــک تعاونی
میگوید« :برای تعاونیهای مســـکنی که
از وزارت تعـــاون مجـــوز دریافت میکنند.
چارچوب قانونی مشـــخصی وجـــود دارد.
هنگامی کـــه نام تعاونی خاص میشـــود
همچـــون تعاونـــی مســـکن معلـــوالن یا
جانبازان مشمول حمایتهای خاصی از
سوی مسئوالن ســـازمان بهزیستی ،وزارت
راه و شهرسازی ،شهرداری و بنیاد جانبازان
و ایثارگران میشود.
وی ادامه میدهد :از نظر قانونی ،نحوه
نظارت و عملکرد بر این تعاونیها با دیگر
تعاونیهای مسکن یکسان است .تعاونی
مسکنمعلوالنبعدازتشکیلبایدمجمع
برگزار و اساســـنامه را تصویب کند .یکی از
ارکان اصلی تعاونی مسکن اعضای هیأت

«ایران» درگفت و گو با مسئوالن بهزیستی از مشکالت مسکن معلوالن گزارش می دهد

سرگردانی در بنبست «سرپناه»

ëëطرح نهضت تأمین مسـ ــکن راهی برای
خانهدارشدن
علـ ــی ربوبـ ــی ،دبیـــر ســـتاد مســـکن
مددجویان ســـازمان بهزیســـتی کل کشور
در پاســـخ به اینکه ســـازمان بهزیستی چه
طرحهایـــی بـــرای صاحـــب خانه شـــدن
معلوالن دارد ،میگوید« :ســـال  83بحث
مسکن در سازمان بهزیستی با نام نهضت
تأمیـــن مســـکن افـــراد دارای معلولیت و
مددجویان ســـازمان بهزیستی کلید خورد
کـــه در این طرح از چندین روش اســـتفاده
کردیـــم تا جامعـــه هدفمان به مســـکنی
مستقلدستیابند.
نهضـــت تأمیـــن مســـکن ،طرحـــی
کلی اســـت کـــه طرحهای تأمین مســـکن
خانوارهای روستایی ،مسکن مهر و مسکن
خانوارهای دو معلول به باال زیر مجموعه
این طرح کلـــی قرار میگیرنـــد طرحهای
دیگر که در زمینه مسکن به آن پرداختیم
تأمین مســـکن مددجویان تحت پوشش
ســـازمان بهزیســـتی در قالـــب مصوبـــات
ســـفرهای اســـتانی مقام معظـــم رهبری
(مدظله العالی) کمک به ساخت مسکن

بـــا مشـــارکت خیریـــن و پرداخـــت کمک
هزینه خرید و ساخت به خانوارهای تحت
پوشش سازمان است.
وی با اشـــاره به اینکه از آغاز ســـال 95
تاکنون سه هزار و  700واحد به مددجویان
تحویل داده شـــده اســـت میافزایـــد110 :
هزار نفر در ســـازمان بهزیستی برای طرح
مســـکن ثبتنام کردند که  60هـــزار واحد
را تحویل دادیم و  50هزار واحد در دســـت
ســـاخت داریـــم که  25هـــزار واحـــد از 50
هزار واحدی که در دســـت ســـاخت است
مربوط به مســـکن مهر و مابقی طرحهای
دیگر ســـازمان را شـــامل میشود.سازمان
بهزیســـتی با توجه به بودجه محدودی که
دارد  4میلیون تومان کمک بالعوض برای
طرح تأمین مسکن مددجویان و همچنین
برای کم شدن هزینههای ساخت معافیت
پرداخـــت حق انشـــعابات آب ،بـــرق ،گاز
و دفـــع فاضالب را بـــرای مددجویـــان در
نظر گرفته اســـت ،مددجویـــان با دریافت
معرفینامه از سازمان بهزیستی میتوانند
از این خدمت بهره مند شوند.
بـــا توجه بـــه هزینههای بـــاالی زندگی

برای خانوادهای که دو عضو معلول دارند
سازمان بهزیستی تفاهمنامهای را با بنیاد
مسکن ،بنیاد مستضعفان و سازمان ملی
زمین و مسکن منعقد کرده است تا بتواند
بـــرای  11هزار و  300خانواری که در کشـــور
دارای دو عضو معلول هســـتند مسکنی با
قیمت مناسب تهیه کند.
ربوبی با بیان آنکه ســـازمان بهزیستی
بـــرای ایـــن خانوارهـــا کمـــک بـــا عوض
 10میلیـــون تومانـــی در نظر گرفته اســـت
میگویـــد :در مجموع  30میلیـــون تومان
کمک بالعوض در اختیـــار خانوارهای دو
معلول به بـــاال برای تهیه مســـکن تعلق
میگیرد که  10میلیون سازمان بهزیستی،
 15میلیون تومان بنیاد و  5میلیون تومان
هم کمک خیرین اســـت .هـــر خانواد ه که
دو عضـــو معلـــول دارد و تحت تکفل یک
سرپرســـت خانـــوار ،مشـــمول ایـــن طرح
میشـــوند.دبیر ستاد مســـکن مددجویان
سازمان بهزیســـتی کل کشور در خصوص
ســـهم آورده معلوالن برای تهیه مســـکن
بیـــان میکند :هـــر واحد مســـکن مهر 30
میلیون تومان تسهیالت بانکی دارد و 30

میلیـــون تومان هـــم کمکهای ســـازمان
بهزیستی است و مابقی قیمت خانه بسته
به مکان و متراژ آن با فرد متقاضی است.
وامهای مســـکن مهـــر روی پـــروژ هها
وجـــود دارد و فـــرد دارای معلولیت نیازی
ندارد بـــرای دریافت وام به بانک مراجعه
کند اقساط وامهای مسکن مهر بین  250تا
 300هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وامهای مسکن مهر برای معلوالن حداکثر
با نرخ ســـود  9درصد است و ما به التفاوت
نرخ سود تسهیالت را هم دولت به بانکها
پرداخت میکند.ربوبی در پاســـخ به اینکه
اکثر زوجهای معلول فاقد شـــغل هستند
و تنها منبـــع درآمدشـــان یارانـــه دولت و
مســـتمری اســـت که از ســـوی بهزیســـتی
دریافت میکننـــد ،میگوید :خانوادههایی
که برای دریافت این مسکنها نامنویسی
میکنند مستأجر هستند و ماهانه مبلغی
بابت کرایه پرداخت میکنند که بیشـــتر از
 300هـــزار تومـــان خواهد بـــود و پرداخت
این اقســـاط به عالوه کمکهای بالعوض
بهزیســـتی شـــرایط را برای آنهـــا راحتتر
خواهد کرد.

وی بـــا بیـــان آنکـــه مســـکنهایی کـــه
سازمان بهزیستی متولی ساخت آن است
مناسبسازی شـــده به دست متقاضیان
میرسد میگوید :واحدهایی مثل مسکن
مهر که به صورت انبوهسازی شده ساخته
میشـــود ممکن است مناســـب سازیها
ریز به ریز در آن لحاظ نشـــود اما مناســـب
ســـازیهای اولیـــه در ایـــن ســـاختمان ها
رعایتمیشود.
برنامههای آینده بهزیستی که دغدغه
دولت هم محســـوب می شـــود ساخت و
بازسازی مســـکن برای روســـتاییان است.
افـــراد با مراجعه به بهزیســـتی اســـتان ها
می توانند از کمکهای بالعوض سازمان
بهزیســـتی و تســـهیالت بنیـــاد مســـکن
بهرهمند شوند که بر اساس آن و تصویب
مصوبهدولت 18،میلیونتومانتسهیالت
با کارمزد  5درصد به متقاضیان پرداخت
میشود.
ربوبـــی درخصـــوص طـــرح جدیـــد
ســـازمان بهزیســـتی برای تأمین مســـکن
بیان میکند :طرح مسکن اجتماعی برای
ساخت مسکن خانوادههای کم درآمد به

صـــورت ملکی و اســـتیجاری که متولی آن
بنیاد مسکن کشور است پیشنهاد شده اما
هنوز به تصویب نهایی نرســـیده است .در
طرح مســـکن اجتماعی ،بانک اطالعاتی
خانوادههای کـــم درآمد از طریـــق وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که با همکاری
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)
جمعآوری شـــد و در اختیار بنیاد مســـکن
قرار میگیرد.این مقام مســـئول با اشـــاره
بـــه وامهایـــی که بانکهـــا در قالـــب «وام
مســـکن» ارائه میدهند میگوید :بانکها
این وامها را برای اقشار متوسط رو به باال در
نظر گرفتند چرا که هزینه باز پرداخت آن
باالست و مددجویان سازمان بهزیستی با
توجه به شرایط مالی که دارند نمیتوانند از
این وامها بهرهمند شوند.
ربوبی در پایـــان صحبتهایش یادآور
میشـــود :افراد برای ثبتنام باید به دفتر
معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی
استان هایشان مراجعه کنند».
ëëمعلوالندراضطرابمسکن
با توجه به مشـــکالت متعـــددی که در

دبیرستادمسکن
سازمان بهزیستی :در
مجموع 30میلیون
تومان کمک بالعوض
در اختیار خانوارهای
دو معلول به باال برای
تهیهمسکنتعلق
میگیرد که  10میلیون
سازمان بهزیستی15،
میلیون تومان بنیاد و
 5میلیون تومان هم
کمک خیرین است.
هر خانواد ه که دو عضو
معلول دارد و تحت
تکفل یک سرپرست
خانوار ،مشمول این
طرحمیشوند

مدیره و بعد ازآن بازرس است که بازرس
ســـالی یک بار و اعضای هیـــأت مدیره هر
سه سال یک بار انتخاب میشوند .هر ساله
گزارش های مالی در حضور بازرس مورد
بررســـی قرار گرفته و اعضـــای تعاونی در
جریان روند کارهای مالی قرارمی گیرند.
اعضـــای هیأت مدیره مکلف هســـتند با
آغاز کار ســـالی یک بار گـــزارش عملکرد
دهند امـــا اگر اعضای تعاونـــی بخواهند
کاری غیـــر از آنچـــه در قانـــون برایشـــان
وضع شـــده انجام دهند اعضای تعاونی
میتوانند به اداره «تعاون کار» محلی که
تعاونی مســـکن درآن منطقه واقع شده
است ،مراجعه کنند.
مدیر کل تعاونی توزیعی وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی اداره تعاون مسکن بر
اســـاس اختیاراتی که قانـــون برایش وضع
کرده مشـــکالت را بررســـی میکنند .اگر
در بررسی تخلفات اثبات شود بر اساس
آنچـــه در قانـــون تعریف شـــده بـــا افراد
خاطـــی برخورد میکنند ،اما اگر موضوع
شکایت کیفری باشـــد به مراجع قضایی
معرفی میشوند».

رأی نمایندگان ملت به افزایش مستمری مددجویان
ایران  :روز شنبه نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی برنامه ششم توسعه،
به حذف یارانه پردرآمدها و افزایش  20درصدی مســـتمری مددجویان کمیته
امداد و سازمان بهزیســـتی رأی دادند که بر اساس آن دولت باید طی برنامه
ششـــم با حذف یارانه پردرآمدها حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد و
بهزیستی را عالوه بر یارانه موجود ،متناسب با محرومیت  ۲۰درصد حداقل
مصوبه شورای عالی کار و از محل هدفمندسازی یارانهها و حذف خانوارهای
پردرآمـــد تأمین کند .در همین رابطه نماینـــدگان خانه ملت به بیان دیدگاه
های خود در خصوص این موضوع پرداختند.
 ۵۰ëëهزارتومان مسـ ــتمری پول ایاب و
ذهاب مددجویان هم نیست
رئیـ ــس کمیسـ ــیون
اجتماعـ ــی مجلس
بـ ــا تأکید بـ ــر اجرای
طـ ــرح حمایـ ــت از
۶میلیـ ــون نیازمند،
گفـ ــت :مسـ ــتمری
مددجویـ ــان تحت
پوشش دسـ ــتگاههای حمایتی باید به
میـ ــزان  ۴۰۰هزارتومـ ــان افزایـ ــش پیدا
کند.
سـ ــلمان خـ ــدادادی بـ ــا تأکیـ ــد بـ ــر
افزایش میزان مسـ ــتمری مددجویان
تحت پوشـ ــش کمیته امداد و سازمان
بهزیسـ ــتی ،گفـ ــت :برخـ ــی از افـ ــراد
بهعنوان قشر آسیب پذیر و درمعرض
آسـ ــیبهای اجتماعی تحت پوشش
سـ ــازمانهای حمایتـ ــی قـ ــرار دارنـ ــد
کـ ــه مسـ ــتمری فعلی پرداخت شـ ــده
از سـ ــوی این سـ ــازمانها پاسـ ــخگوی
نیاز آنها نیسـ ــت و بایـ ــد مبالغ فعلی
افزایش پیدا کند ،هرچند برخی افراد
هم بنا به دالیلـ ــی ازجمله علتهای
شخصی تحت پوشش سـ ــازمانهای
حمایتـ ــی نیسـ ــتند و متأسـ ــفانه از
هیـ ــچ کمـ ــک و مسـ ــاعدتی ازسـ ــوی
دستگاههای دولتی برخوردار نیستند.
نماینـ ــده مـ ــردم ملـ ــکان درمجلـ ــس
شـ ــورای اسـ ــامی بـ ــا تأکیـ ــد براینکـ ــه

این افـ ــراد باید توسـ ــط دسـ ــتگاههای
حاکمیتـ ــی شناسـ ــایی شـ ــوند ،افزود:
برای رفع مشکالت مددجویان تحت
پوشـ ــش سـ ــازمان بهزیسـ ــتی و کمیته
امداد و دیگر افراد نیازمند باید ماهانه
 400هزارتومـ ــان مسـ ــتمری پرداخت
شـ ــود ،البته پرداخت چنیـ ــن مبالغی
و بـ ــه طـ ــورکل افزایـ ــش مسـ ــتمری
مددجویـ ــان نیازمنـ ــد تأمیـ ــن منابـ ــع
است که مهمترین راهکار برای تأمین
منابـ ــع حذف یارانـ ــه اقشـ ــار پردرآمد
و اختصـ ــاص آن بـ ــه اجـ ــرای طـ ــرح
حمایت از  6میلیـ ــون نیازمند خواهد
بود که درمجلس گذشته کلید خورده
اسـ ــت.وی با تأکید بر اجرای هدفمند
کـ ــردن یارانههـ ــا ،تصریـ ــح کـ ــرد :این
موضـ ــوع درمجلس گذشـ ــته در قالب
قانون بـ ــرای دولـ ــت مطرح شـ ــد ،اما
تاکنون هدفمندی بدرستی اجرا نشده
و بـ ــه همـ ــه افـ ــراد درهرشـ ــرایط مالی
یارانه تعلق میگیـ ــرد ،هرچند میزان
پرداختـ ــی یارانه میان اقشـ ــار ضعیف
و کم درآمد جامعه هم متفاوت بوده
و ممکن اسـ ــت که برخـ ــی خانوادهها
نیـ ــاز باشـ ــد مبالـ ــغ بیشـ ــتری دریافت
کنند؛ بنابرایـ ــن جامعه هدف و میزان
برخـ ــورداری افراد از یارانههـ ــا باید به
طورمشخص و درست شناسایی شود.
خدادادی با انتقاد ازاینکه برخی افراد
بـ ــا درآمدهای بـ ــاال ازیارانه اسـ ــتفاده

میکنند ،گفـ ــت :متأسـ ــفانه درچنین
شـ ــرایطی بـ ــه دلیـ ــل نبـ ــود بودجـ ــه
مسـ ــتمری مددجویان کمیتـــه امداد و
بهزیســـتی افزایش پیدا نکـــرده و رفاه
اجتماعـــی بدرســـتی درجامعـــه اجرا
نمیشود ،البته اقداماتی صورت گرفته
که میتوان بـــه حذف یارانـــه ایرانیان
مقیـــم خارج از کشـــور اشـــاره کـــرد که
متأســـفانه اقدام بیهوده و خبطی بود
زیرا اکثر این افراد دارای کارت کارگری
هســـتند کـــه هر چندمـــاه بـــرای انجام
کاری به خارج از کشـــور ســـفر میکنند.
این نماینده مـــردم درمجلس دهم با
بیان اینکـــه دولت باید بـــرای افزایش
مســـتمری مددجویـــان دســـتگاههای
حمایتی برنامهریزیهای الزم را انجام
دهد ،افزود :متأســـفانه درحال حاضر
منابع بدرســـتی میان نیازمندان توزیع
نمیشود ،البته در الیحه برنامه ششم
مصوب شد که 20درصد به مستمری
مددجویان تحت پوشش دستگاههای
حمایتـــی افـــزوده شـــود؛ امـــا هرگونـــه
افزایش مســـتمری و حقوقی باید طبق
واقعیتهـــای جامعـــه انجـــام شـــود.
وی تصریـــح کـــرد :پرداخـــت  50تا 60
هزارتومان به مددجویان تحت پوشش
دســـتگاههای حمایتی جوابگوی هزینه
ایاب و ذهاب فرد هم نیست ،بنابراین
باید با توجه به واقعیتها ناعدالتیها
را با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی
ازمیان برد.
ëëدولـ ــت در شناسـ ــایی پردرآمدهـ ــا
سرعت داشته باشد
عضـ ــو کمیسـ ــیون
اقتصـ ــادی مجلس،
با بیـ ــان اینکه حذف
یارانـ ــه پردرآمدهـ ــا
مستمری مددجویان
کمیتـ ــه امـ ــداد و

بهزیسـ ــتی را افزایـ ــش میدهـ ــد ،گفـ ــت:
دولـ ــت بایـ ــد در شناسـ ــایی دهکهـ ــای
پردرآمد جامعه سـ ــرعت عمل بیشتری
به خرج دهد.
رحیم زارع با اشـــاره بـــه مصوبه
روز شـــنبه مجلس در برنامه ششـــم
در خصـــوص هدفمنـــدی یارانههـــا
گفت:بـــر اســـاس این مصوبـــه امروز
مجلـــس ،دولـــت بایـــد طـــی برنامه
ششـــم توســـعه بـــا حـــذف یارانـــه
پردرآمدهـــا حداقـــل مســـتمری
مددجویان کمیته امداد و بهزیســـتی
را عـــاوه بر یارانه موجود ،متناســـب
بـــا محرومیـــت  ۲۰درصـــد حداقـــل
مصوبه شـــورای عالـــی کار و از محل
هدفمندســـازی یارانههـــا و حـــذف
خانوارهـــای پردرآمـــد تأمیـــن کنـــد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکه دولـــت باید
طبق قانون در شناســـایی دهکهای
پردرآمـــد جامعـــه ســـرعت عمـــل
بیشتری به خرج دهد ،افزود :ترکیب
درآمدی کشور نشـــان میدهد از کل

جمعیت کشـــور بین  5تـــا  7میلیون
نفـــر درآمدهـــای زیر خط فقـــر68 ،
میلیـــون نفـــر درآمـــد متوســـط و 5
میلیـــون نفـــر هم درآمدهـــای بدون
حســـاب و کتاب دارند که دولت باید
با شناسایی این طبقه هرچه سریعتر
نســـبت بـــه حـــذف آنهـــا از دریافت
یارانه نقدی اقدام کند.
زارع افـــزود :افزایـــش مســـتمری
مددجویان هزینـــه جدیدی از طریق
بودجـــه عمومـــی بر دولـــت تحمیل
نمیکند.وی بـــا تأکید بر اینکه دولت
در حـــذف دهکهـــای پردرآمـــد
اولویـــت را بـــر شناســـایی ازطریـــق
پرداخـــت مالیاتهـــا و فرارهـــای
مالیاتی قرار دهد ،یادآور شـــد :بانک
اطالعاتـــی مالیاتـــی بهتریـــن معیار
بـــرای شناســـایی پردرآمدها اســـت
که دولـــت میتواند بـــا بهرهگیری از
ظرفیتهـــای ایـــن بانک بـــه حذف
دهکهای پردرآمـــد و اجرای قانون
هدفمندی اقدام کند.

ëëکارگروه تخصصی تشکیل شود
عضـ ــو کمیسـ ــیون
اقتصادی مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی
گفـ ــت :مجلـ ــس
بـ ــا تصویـ ــب ماده
 ۹۴قانـ ــون برنامـ ــه
ششم وظیفه خود
را درحمایـ ــت از مددجویـ ــان تحـ ــت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی انجام
داد .زهرا ســـعیدی مبارکه با اشـــاره به
تصویب پیشنهاد یارانهای نمایندگان
برای افزایش سهم مددجویان گفت:
بایـــد بـــرای افـــراد نیازمند کـــه نیاز به
کمک یارانـــه و سیســـتمهای خدمت
رســـان دارنـــد ،کار پایـــدار انجـــام داد.
نماینـــده مـــردم مبارکـــه در مجلـــس
شـــورای اســـامی افزود:مبلغ  50هزار
تومانـــی کـــه بـــه ایـــن افـــراد پرداخت
میشـــد ،گاه کفاف کرایه حمل و نقل
آنها برای اینکه بتوانند تا بانک رفته و
یارانه خود را دریافت کنند نیز نمیکرد

و مقرر شـــد تا  20درصد پایه حقوق ،از
محـــل هدفمندی یارانههـــا که مبلغی
حدود  180هزار تومان میشود به آنها
پرداخت شود .وی تصریح کرد:هرچند
که این رقم نیز کم است و نظر ما رقمی
بیشـــتر از ایـــن بـــرای مددجویـــان بود،
امـــا این اقدام را از قوت برنامهنویســـی
و قانونگـــذاری مجلـــس میدانیـــم و
مجلس دهم آنچه در اختیارش بود به
وظیفه خود عمـــل کرد و در این بحران
اقتصـــادی و کمبـــود منابـــع ،این گونه
کمک خود را به مدد جویان انجام داد
که خوشـــبختانه با رأی بســـیار باال مورد
حمایت نمایندگان قرار گرفت.
ســـعیدی مبارکه تأکید کـــرد :آنچه
میطلبد این است که در اجرا مراقب
باشـــیم و نظـــارت کافی صـــورت گیرد
تـــا تصمیم مجلس در راســـتای هدف
مورد نظر به سرانجام برسد تا بتوانیم
پـــارهای از مشـــکالت را حـــل کنیم که
بنـــده خود نیـــز از امضا کننـــدگان این
پیشـــنهاد در کمیســـیون تلفیـــق بودم

کـــه خوشـــبختانه بـــه مـــاده  94الحاق
شـــد .وی همچنیـــن در پاســـخ به این
ســـؤال که بـــا توجه به حـــذف یارانهها
مالک تشـــخیص پردرآمدها چیست؟
افـــزود :باید تیم و کارگـــروه قوی برای
حذف افـــراد ایجاد شـــود ،از اینرو به
ایـــن کار رســـیدگی کنـــد تا حق کســـی
تضییـــع نشـــود ،چراکه مـــن پیرزنی را
میشناسم که در یک نقطه دورافتاده
زندگـــی میکند کـــه چون کارکـــردن با
ســـایت بـــرای ثبتنـــام را بلـــد نبوده،
یارانه او قطع شـــده است در حالی که
شاید امورات زندگی او با همین یارانه
میگذرد و تا بخواهد دوباره یارانه خود
را وصل کند ،شاید چند ماه بگذرد و او
از دریافت این یارانه محروم بماند.
عضوکمیســـیون صنایـــع و معادن
مجلس تصریح کرد :باید سیستمهای
فرمانداریهـــا ،اســـتانداریها و دولت
ســـاز و کاری تعیین کننـــد تا افرادی که
از ســـوی دفاتـــر نمایندگان ،شـــوراها و
ائمه جمعه معرفی و تأیید میشوند،
دیگر در بروکراسی اداری زمانبر گرفتار
نشـــوند و میطلبـــد که در ایـــن رابطه
کاری جهـــادی انجام شـــود و کارگروه
مذکور به صورت اصولی این مسأله را
ساماندهی و هدایت کنند».
گفتنی اســـت مددجویان بهزیستی
و کمیتـــه امـــداد امام خمینـــی(ره) که
بر اســـاس آمارهـــا حـــدود  2میلیون و
 200هزار خانواده را شـــامل میشوند،
در حـــال حاضـــر تنهـــا بـــا مســـتمری
 53هـــزار تومانـــی و یارانههای دولتی
زندگـــی خـــود را میگذراننـــد بنابراین
تخصیـــص یارانـــه ثروتمنـــدان به این
گـــروه از جامعـــه در صـــورت اجرایـــی
شـــدن تصمیمی مؤثر و مناسب است
که میتواند در بهبود زندگی این گروه
از افراد جامعه تأثیرگذار باشد.

