
دستور رئیسی به حفاظت اطالعات قوه 
قضائیه برای شناسایی شاهدان پولی

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشــنامه ای به حفاظت 
و اطالعات قوه قضائیه دســتور داد برای شناسایی 
و تعقیب افرادی که به صــورت حرفه ای در اطراف 
واحدهای قضایی حضور دارنــد و با دریافت پول یا 
امتیاز، به عنوان شــاهد در پرونده ها شهادت کذب 
می دهنــد، اقدام کنــد. آیت اهلل رئیســی با صدور 
بخشنامه ای در چهار بند، نحوه احضار، اخذ اظهارات 
شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین 
پرونده ها را به مراجع قضایی سراســر کشــور ابالغ 
کرد. در بند یک این بخشــنامه آمده اســت: مرکز 
آمار و فناوری اطالعــات قوه قضائیه حداکثر ظرف 
دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات 
گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی امکان پذیر 
باشــد. بند دوم این بخشــنامه تصریح کرده است: 
قضات دادگاه ها و دادســراها نسبت به احراز هویت 
شهود تعرفه شــده و درج مشــخصات گواهان در 
سامانه مذکور و استخراج ســابقه آنان اقدام کنند. 
در بند سوم نیز آمده است: در صورت کشف شهادت 
کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رســیدگی فوراً 
مراتــب صورتمجلــس و جعیت تعقیــب کیفری 
مرتکبین اقدام الزم معمول گردد. در بند چهارم نیز 
رئیس قوه قضائیه دستور داده است: مرکز حفاظت 
و اطالعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این 
خصوص، نســبت به شناســایی و معرفی اشخاصی 
که در اطــراف واحدهای قضایی به صورت حرفه ای 
حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به 
ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می  کنند، اقدام 

کند. تسنیم

گودرزی:
مبارزه با فساِد فراگیر، اولویت مجلس 

یازدهم باشد
منتخــب مــردم دورود و ازنا در مجلــس یازدهم 
گفت: همراه شــدن با روند کلی مبارزه با فساد باید 
اولویت مجلس آینده باشد. حسین گودرزی نماینده 
منتخــب درود و ازنــا در یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی  ، درباره اولویت های مجلس یازدهم 
گفــت: اولویت های کاری مجلس یازدهم را می توان 
به دو دسته بلند مدت متناسب با کلیت این سال ها 
و کوتاه مدت متناســب با دوره چهار ســاله در نظر 
گرفت. وی افزود: به نظــرم اولویت مجلس یازدهم 
باید همراه شدن با روند کلی مبارزه با فساد اداری و 
به نسبت فراگیری باشد که در برخی از سازمان ها و 

بخش های جامعه وجود دارد.
گودرزی  ادامه داد: ما در حال یک جنگ اقتصادی 
با اســتکبار هســتیم و در این مسیر باید با مجموع 
سیاست های کلی نظام هماهنگ باشیم و بخش هایی 
که دچار انفعال یا فســاد هســتند با غربال کردن، 
اصالح و مبارزه با فســاد را در جامعه تشــدید کند. 
منتخب مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: اولویت 
دوم بــه نظر من اصالح اعتمــاد عمومی به جایگاه 
مجلس است. در سال های اخیر، خواسته یا ناخواسته 
مجلس آن چنان که باید مواجه درســتی نسبت به 
اختیاراتی که قانون اساســی به مجلس داده ظاهر 
نشد و از این جهت مردم مطالباتی از مجلس دارند. 
نماینده مردم ازنا و دورود در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی گفت: رسیدگی به اقشار کم درآمد و 
محروم از دیگر بحث هایی است که مجلس باید آن را 
به صورت جدی دنبال کند و با رویکرد اصالح قوانین 
معیشت و مبارزه با تحریم ها، این عمل را در دستور 

کار خود قرار دهد.  باشگاه خبرنگاران جوان

سردار عبداللهی خبر داد :
تولید انبوه سامانه غربالگری 

الکترواپتیکی با دقت باال 
معاون بهداشــت و درمان ســپاه در حاشیه مراسم 
رونمایی از ســامانه بومی غربالگری الکترواپتیکی با 
دقت باال در محیط های پرازدحام به منظور تشخیص 
تــب کرونا گفت: نمونه ای که امــروز از آن رونمایی 
شد یک نمونه پایلوت است و به سرعت تولید انبوه 
این محصول آغاز می شــود. سردار احمد عبداللهی 
در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه بومی غربالگری 
الکترواپتیکی با دقت بــاال در محیط های پرازدحام 
به منظور تشــخیص تب کرونا در جمع خبرنگاران 
گفــت: نمونه ای که  از آن رونمایی شــد یک نمونه 
پایلوت است و به ســرعت تولید انبوه این محصول 
آغاز می شــود. معاون بهداشــت درمان سپاه افزود: 
ســامانه بومی غربالگــری الکترواپتیکی با دقت باال 
در محیط هــای پرازدحام به منظور تشــخیص تب 
کرونا که یک سامانه کامال هوشمند است در مراکز 
تجمعــی و خیابان های پرتردد مورد اســتفاده قرار 

خواهد گرفت.

اخبار

سرانجام پس از پایان تعطیلی مجلس به دلیل شیوع کرونا، 
جلســه علنی مجلس شورای اســالمی قرار است روزهای 
سه شــنبه و چهارشــنبه این هفته پس از وقفه ای یک ماه 

و نیمه برگزار شود. 
گفته می شود، قرار است  درآغاز این جلسه »سعید نمکی« 
و »عبدالرضا رحمانی فضلی« وزرای بهداشــت و کشــور 
و»محمدباقــر نوبخت«   رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
و همچنین سرپرســت مرکز پژوهش های مجلس آخرین 
گزارش هــا درباره وضعیت کنونی کشــور و مقابله با کرونا 

را ارائه کنند.
همچنین بررســی صالحیت و برنامه های »کاظم خاوازی« 
برای تصدی وزارت جهاد کشــاورزی و اخذ رای اعتماد در 

دستورکار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.
این درحالی اســت که به گفته ســخنگوی هیئت رئیسه 
مجلــس، اولیــن جلســه تلکنفرانــس تلویزیونی مجلس 
دیروز بر گذار شــد و قرار اســت تا امروز نمایندگان هفت 
استان)تهران، مشهد، تبریز، اهواز، فارس کرمان، کرمانشاه 
(در مرکز استان مستقر شــده و نمایندگان سایر استان ها 
می توانند در نزدیکترین استان های ذکر شده حضور یابند 
تا از طریق صداوسیمای اســتان و امکانی که این سازمان 
فراهم کرده، در جلسات علنی حضور مجازی داشته باشند. 
اسداهلل عباسی با اشــاره به اینکه این جلسه تلویزیونی به 
صورت آزمایشــی برگزار می شود اظهار داشت: در صورتی 
که پس از برگزاری جلســات علنی در روزهای )سه شنبه 
و چهارشــنبه( هفته جاری، به هر دلیــل امکان برگزاری 
جلسات علنی به صورت غیر مجازی وجود نداشت، جلسات 
پارلمان با استفاده از ظرفیت و امکانات سازمان صدا وسیما 

برگزار شود.
اما فراتر از آنچه که در برنامه های روتین مجلس قرار دارد، 
یک مسئله بیش از هرچیز راجع به فعالیت مجلس در دور 
جدید خودنمایی می کند و آن برنامه و اهدافی اســت که 
در کنار برنامه های روتین قرار دارد و دارای اولویت است. 
اینکه گفته می شود »مجلس در راس امور است«صرفا یک 
شعار نیست بلکه این موضوع در متن و روح قانون اساسی 
گنجانده شــده است و در سخنان امام خمینی)ره( و رهبر 
معظم انقالب بارها به این مســئله اشاره شده است، از این 
رو برنامــه ریزی و اولویت بنــدی اهداف مورد پیگیری در 

مجلس از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . 
 بررسی و چاره اندیشی در مورد خسارات ناشی از کرونا 
با توجه به اینکه آســیب های اقتصادی ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونا موجب وارد شــدن خســارتهای اقتصادی 
زیادی به مردم شــده اســت و بســیاری از کسب و کارها 
را به تعطیلی کشــانده، شاید مهمترین موضوع مورد توجه 
نمایندگان در آغاز جلســات مجلس بررسی این خسارت و 
تدوین راهکارهایی برای جبران و حمایت از آسیب دیدگان 
باشد.در عین حال تصمیم دولت برای اختصاص بسته های 
حمایتی به افراد و اقشار آسیب پذیر و کارگاه ها و شرکت 

های آســیب دیــده از ویروس کرونا نیــز از دیگر مواردی 
است که به نظر می رســد در اولین روزهای امسال توجه 

نمایندگان را به خود جلب کند. 
 اقتصاد در مرکز توجه 

با توجه به فشــارها و تحریمهای دشمنان کشور بر اساس 
سیاست جنگ اقتصادی و در تنگنا قرار دادن ایران به نظر 
می رســد که الزم است اقتصاد کشور همچنان در معرض 
توجه قرار داشــته باشد.باید در نظر داشت که تاکید  رهبر 
معظم انقالب بر شــعار جهش تولید با توجه به  اطالعات 
و گزارش هایی اســت که ایشــان از سراسر کشور دریافت 
می کنند و بر اساس اشــرافی که به مسائل مختلف کشور 
دارنــد برای حل مشــکالت اقتصادی و یا مــوارد دیگری 
مســئوالن را به یک موضوع توجه می دهند، از این رو می 
توان گفت جهش تولید و رونق اقتصادی همچنان باید در 

محور توجه مسئوالن قرار داشته باشد. 
پویایی اقتصاد موجب بهبود وضعیت معیشــت مردم شده و 
نشاط و ســر زندگی در کشــور را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین  در بعد قانونگذاری و نظارت باید بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد. 
در عین حال نباید از نظر دور داشــت که شــیوع بیماری 
کرونا تبعات اقتصادی زیادی برای مردم از یک سو و پایین 
آمــدن قیمت نفت از ســوی دیگر داشــت، از این رو  در 
مجلس یازدهم باید برای این موارد چاره اندیشی کرد چرا 

که مستقیما ً بر زندگی مردم موثر است . 
در این میان کارشناســان راه حل مشــکل تــورم، گرانی 
مســکن، ایجاد فرصت های شــغلی و سیاست خارجی را 
مبنا قرار دهند و بتوانند با تصویب طرح های مفید شرایط 

کشور را بهتر کنند.
محسن پیرهادی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ، 
با اشــاره به اولویت های کاری نمایندگان در مجلس آتی، 
در این باره گفت: در ایام انتخابات یکی از شعارهای اصلی 
و راهبردی شورای ائتالف اصولگرایان نجات اقتصاد بود که 
قطعا منتخبان ملت در مجلس یازدهم به این شعار پایبند 

خواهند بود.
وی با تاکید براینکــه مجلس یازدهم نیز باید خودش را با 
رویکرد اقتصادی تنظیم کند، اظهارداشــت:باید گام های 
اساسی در مجلس آتی در این زمینه برداشته شود تا نتایج 

ملموس آن را در زندگی مردم مشاهده کنیم.
اسداهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی نیز دراین 
رابطه تصریح کرد: سیاست ها، ترکیب و روش های دولت و 
مجلس یازدهم باید در مســیر تفاهم و در جهت پیشــبرد 

اهداف کشور قرار گیرد. 
 تجدید نظر در قوانین کسب و کار 

بــا توجه به نامگذاری ســال جدید از ســوی مقام معظم 
رهبری یکی از مهمترین مســائلی که مــی تواند در زمره 
دســتور کارهای اولویت بندی شده نمایندگان قرار داشته 
باشد، تجدید نظر در قوانین کسب و کار برای تحقق شعار 

" جهش تولید " است. 
نبایــد از نظر دور داشــت که در چند ســال اخیر یکی از 
مشــکالت اقتصادی که به دنبال خــود تبعات اجتماعی و 
فرهنگی بسیاری به دنبال داشت نبود اشتغال و کاستی ها 

در قوانین کسب و کار بود. 
باید توجه داشت که کاستی ها در قوانین کسب و کار عالوه 
بر آنکه موجب کاهــش تولید و ناامیدی تولید کنندگان و 

ســرمایه گذاران اقتصادی در کشور و انتقال سرمایه های 
مــردم به بخش های غیر تولیدی می شــد، به دنبال خود 

کاهش ظرفیت اشتغال در کشور راه به همراه داشت. 
حسین مقصودی نماینده ســبزوار در مجلس در این باره 
گفــت: مجلس یازدهم باید یکی از اولویت های اصلی خود 
را رفع موانع سرمایه گذاری در کشور قرار دهد. وی در این 
باره افزود: باید در بحــث قانونگذاری به گونه ای تغییرات 
ایجاد شــود کــه در نتیجه آن جذب ســرمایه گذار  برای 
تحقق شعار ســال "جهش تولید" افزایشی ملموس داشته 
باشــد. عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس دهم با 
بیان اینکه مجلس یازدهم باید تجدید نظری درباره قوانین 
موجود در حوزه تولید و کســب و کار  داشته باشد، اظهار 
داشــت: برخی از واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر 
بــا کمترین توان خود در حال فعالیت هســتند که نیاز به 
حمایت دارند  و  مجلــس آتی می تواند با تجدید نظر در 
برخی از قوانین چرخ واحدهای که تعطیل یا نیمه تعطیل 

هستند را به حرکت دربیاورد.
از ســوی دیگــر باید در نظر داشــت، یکــی از مهمترین 
مشــکالت در کشــور برای رونق تولید داخلی و جهش در 
تولیــد، قاچاق کاال اســت. قاچاق کاال تــوان رقابت تولید 
کننــده داخلی با محصوالت خارجی را به چالش کشــیده 
و منجر به رویگردانی مصــرف کنندگان از کاالهای تولید 
داخل می شود. از این رو باید با اصالح قانون در این زمینه 
عالوه بر حمایت از تولید داخلی ، مانع از خروج ارز از کشور 
شــویم. همچنین در این راستا باید اجرای اسناد باالدستی 

مورد توجه ویژه نمایندگان قرار بگیرد. 
 جلوگیری از فساد 

آقازادگی و گسترش فساد از یک سو و نبود شایسته ساالری 
از سوی دیگر از دیگر مطالباتی است که مردم انتظار دارند 
در اولویت برنامه های مجلس یازدهم قرار داشــته باشــد.  
یکــی از بزرگ ترین خطرات  آقازادگــی ایجاد ناامیدی در 
مردم و از بین بردن اعتماد آنان اســت. مردم عادی که به 
هیچ جایی وصل نیســتند، با خود می گویند یک عده دور 
هم نشســته اند و برای ما تصمیم می گیرند و مناصب نسل 
به نسل بین خودشان توزیع می شود، دیگر چه جای تالش 
برای ما؟ از ســوی دیگر نبود شایسته ساالری مانع بزرگی 

در تحقق اهداف و برنامه های کشور است. 
یکــی دیگــر از اولویت هــای مهم مجلــس در این دوره 
جدید باید این باشد که ریشــه »شازده بازی« یا همان » 
آقازادگی« در کشور خشــکانده شود و این خواسته عموم 
مردم اســت. عملکرد  مجلس به همراه دولت و قوه قضائیه 
باید به گونه ای باشد که حس عدالت عمومی در بین مردم 
را زنده کند و آنها احســاس کنند نمایندگان به آن چه که 

می گویند باور دارند و به آن عمل می کنند.
مردم از نمایندگان خود می خواهند با کجی ها و تخلفاتی 
که در این حوزه در طی این ســال ها شاهد بودیم مقابله 
و به صورت دقیق بررســی شــود که برخی از واگذاری ها 
چگونه انجام شده است و چه تخلفاتی در مورد آنها صورت 

گرفته است .
 عمل خالصانه همراه با تدبیر

فراتــر از موضوعات اقتصادی یکی از مهمترین بحث هایی 
کــه باید در مجلس یازدهم مورد توجــه قاطع نمایندگان 
باشــد، عملکرد خالصانه و خدمت به مردم است . در عین 
حــال همراهی  عمــل خالصانه با تدبیــر و بهره گیری از 

ظرفیت های موجود از دیگر مواردی اســت که نمایندگان 
در این دوره از مجلس باید مدنظر داشــته باشند. مدیریت 
جهادی، به اوج رساندن مشارکت عمومی، بکار گیری همه 
نیرو های مردمی در امور نیز از جمله مولفه هایی اســت که 
رعایت آنها از ســوی نمایندگان دوره یازدهم الزم به نظر 
می رســد. دوری از آلودگی های ســرمایه داری، اشرافیت، 
تندروی و محافظه کاری، از جمله موارد مورد انتظار مردم 

از نمایندگان مجلس یازدهم است.
مرد می خواهند مجلس یازدهم بصیر، حکیم و امین بوده 
و از دانایی الزم برای حفظ و پیشبرد دستاوردهای انقالب 

اسالمی برخوردار باشد. 
مجلس در نگاه مردم باید مجلســی باشد که از زمانه خود 
عقب نبوده، همواره در میدان حضور داشــته باشــد و بر 

اساس اتفاقات پیرامون خود برنامه ریزی و حرکت  کند.
از ســوی دیگر یکی از مهمترین خواســته هــای مردم از 
نمایندگان ایــن دوره توجه کامل به نظرات کارشناســی 
اســت تا جلوی خیلی از اشتباهات و خطاها در امر تصمیم 

گیری گرفته شود.
همچنین مــردم از نمایندگان خود انتظار دارند که  اجازه 
ندهند مســائلی که در اولویت مطالبات مردم نیســت در 
مجلس مطرح شــود و وقت نمایندگان معطوف به چنین 

مسائلی شود.
مــردم مــی خواهند نمایندگانــش در امــور مالی خود و 
همچنیــن در ارتباط با آرای مثبت و منفــی که به لوایح 
و طرح های مطرح شــده می دهند با مردم شفاف باشند و 

صادقانه برخورد کنند.
 همدلی و تحقق اهداف 

در نهایــت باید گفت مردم انتظار دارند که مجلس یازدهم 
بتواند با حفظ انسجام برای حل مسائل کشور گام برداشته 
و به دنبال تعامل مثبت با دولت برای تحقق اهداف کشور 
باشد. از آنجا که جریان اصولگرایی در این دور از انتخابات 
توانست اکثریت را بدست آورد انتظار می رود تا اصولگرایان 
بر اساس آرمانها و تعاریف خود از جریان اصولگرایی وعده 
هــای خود را محقق کرده و تحقق وعده ها و حل نشــدن 
مشــکالت را به گردن این و آن نیندازند . مردم از مجلس 
یازدهم انتظار دارند که با شــرایط کشور واقع بینانه رفتار 
کرده و به قولی وکیل الدوله نباشند و شعارهای انتخاباتی 
خود را فراموش نکنند. اینکه مردم در این دوره از انتخابات 
به جریان پیشــین رای ندادند نشان می دهد که عملکرد 
مناســبی از آنها ندیدند که بــرای رأی مجدد به آنها قانع 
شــوند. بنابراین رویکرد اصولگرایان در مجلس بر انتخابات 
1400 ریاســت جمهوری نیز موثر خواهــد بود و مردم با 
انتخاب خود نشــان می دهند که این جریان تا چه اندازه 
توانسته در مجلس راهگشای مشکالت مردم باشد . انتظار 
می رود مجلس اصولگرا بــرای صیانت از منافع ملی و حل 
مشــکالت آحاد جامعه تالش کند و درگیر ســهم خواهی 
های جناهی نشــود . نمایندگان مردم بایــد بدانند که از 
هنــگام ورود به مجلس  با هر ســلیقه و منش سیاســی ، 

نماینده کل مردم ایران در مجلس هستند.
مشــکالت جدی اقتصادی و معیشــتی و ناهنجاری های 
اجتماعی ناشی از آن  واقعیت های انکار ناپذیر جامعه است 
که انتظار مــی رود نهاد قانونگــذاری در ریل گذاری قطار 
اجرایی کشور، حرکت ارکان جامعه را به سمت کاهش بار 

مشکالت از دوش مردم هدایت کند.
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به روایت مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد 
اقدامات حمایتی از اقشارآسیب پذیر 

در بحران کرونا 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی، اقدامات حمایتی دســتگاه ها از اقشــار 
ضعیف و آسیب پذیر را در بحران کرونا مورد ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در گزارشی 
با عنوان »درباره مقابله با شــیوع ویروس کرونــا )14( ارزیابی اقدامات حمایتی 
دســتگاه ها از اقشار ضعیف و آســیب پذیر« آورده است؛ در وضعیت های بحرانی 
عالوه بر اینکه انواعی از کنش های جمعی در بطن جامعه شکل می گیرد، دولت ها 
نیز مکلفند به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاســی مجموعه ای از اقدامات 
همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروه های اجتماعی از یک سو و گروه هایی 
که بیشتر در معرض آسیب هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند. با توجه به شیوع 
ویروس کووید 1۹ در کشور، شرایط زندگی برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر 
بیشــتر از هر زمانی ســخت و دشوار شده اســت و ادامه حیات اجتماعی آن ها 
در گرو حمایت های اجتماعی پایدار اســت. گــزارش مرکز پژوهش های مجلس 
می افزاید؛ در وضعیت عادی در کشور دستگاه های مختلفی مسئولیت تأمین رفاه 
و حمایت اجتماعی از اقشــار ضعیف و آســیب پذیر را برعهده دارند؛ که ارزیابی 
و بررســی عملکرد کلــی آن ها فرصت خاصی را می طلبد؛ اما بررســی مجموعه 
اقدامات دســتگاه های حمایتی درخصوص حمایت از اقشار ضعیف برای مبارزه 
با کرونا جهت بازاندیشــی و ارائه تصویری روشــن از وضعیت، ضروری است؛ در 
این راستا دستگاه های دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، شــهرداری ها و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از زمان 
شیوع ویروس کووید 1۹ در کشور اقدامات حمایتی را صورت داده اند؛ مرور این 

فعالیت ها گرچه خدماتی قابل تقدیر محســوب می شود؛ اما بررسی سازوکار های 
حمایتی این دستگاه ها حائز اهمیت است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن اهم فعالیت ها و اقدامات حمایتی 
از اقشــار آسیب پذیر و نکات قابل تأمل درخصوص سازوکار های حمایتی صورت 
گرفته در کشــور، تصریح می کند که این بررســی ها در شرایط کنونی حاکی از 
آن اســت که همه دستگاه ها و نهاد ها سعی کرده اند که از اقشار نیازمند حمایت 
کنند، اما در عین حال اقدامات صورت گرفته از یک ســو تابع سیاست اجتماعی 
مشــخص و روشنی نبوده است و ازسوی دیگر اقدامات ماهیتی تأخیری، پسینی 
و منفعالنه داشــته اند. مضاف بر این، ضعف نهاد های هماهنگ کننده و نظارتی، 
منجر به موازی کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت های اجتماعی شــده 
است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس شواهد و داده های تجربی عنوان 
می کند که ویروس کرونا در بســتر زندگی روزمره تا مدت ها ماندگار خواهد شد. 
تداوم این وضعیت باعث می شــود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با 
این ویروس تاب آوری کمتری داشــته و رخداد های دردناک دیگری را به همراه 
داشــته باشد. ازاین رو الزم اســت مجموعه تصمیم گیران، ضمن بازاندیشی در 
رویه ها و اقدامات انجام شــده، سیاست جدیدی متناسب با شرایط کنونی ابداع 
نمایند و از اقدامات تأخیری ـ تعجیلی غیرکارشناســی پرهیز کنند؛ چراکه رفع 
این نقیصه در گرو برنامه محوری دســتگاه های اجرایی و فعال شــدن نهاد های 

مدیریتی ـ نظارتی در راستای هدفمندسازی حمایت های اجتماعی است.
 باشگاه خبرنگاران جوان 

گزارش

ایران در تحریم غذا و داروست
یک نماینده ســابق مجلس گفت: علی رغم تبلیغات سیاســی آمریکا ایران 
سال هاســت که با تحریم های غذا و دارو مواجه اســت. ایرج ندیمی اظهار 
کرد: کرونا باعث شد تا مشخص شود ادعاهای حقوق بشری بیشتر یک حربه 
سیاسی است تا واقعیت تمدنی؛ همین شرایط باعث شد برای ضعیف ترین 
اقشار جامعه دست بسیاری از جریانات پلید به خصوص آمریکا در باب ممانعت 

از دسترســی کشورها به ابزارهای بهداشت و درمانی از جمله برای ایرانیان رو 
شــود. وی ادامه داد: به طور طبیعی تحریم ها نباید مشــمول دارو و غذا می شد، اما 

علی رغم تبلیغات سیاسی آمریکا، سال هاست ایران به دلیل مشکالت مالی، ارزی و بانکی 
دسترسی شفافی به دارو و بهداشت جهانی ندارد. کرونا باعث شد دنیا تصویر اصلی آمریکا 
را ببیند. ندیمی  خاطرنشــان کرد: دولت در حوزه هایی مثل مدیریت اجتماعی، مالی، 

فرهنگی ابتکار عمل هایی مطابق با ذات این بیماری داشته باشد.  ایسنا

قواعد مبارزه با کرونا را رعایت نکنیم شکست می خوریم 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد حضور 
مجدد مردم در اماکن عمومی به شــدت نگران کننده است لذا اگر قواعد 

مبارزه با کرونا رعایت نشود، شکست می خوریم.
عالءالدین بروجردی با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی 

مدیریت و مقابله با کرونا درباره زمان و شکل فعالیت ادارات و کسب و کارها 
گفت: حضور مردم در خیابان ها به ویژه اماکن عمومی و مراکز خرید به شــدت 

نگران کننده اســت. وی ضمن اشاره به اینکه توجه به مسائل اقتصادی در شرایط 
کنونی به ظاهر یک ضرورت اســت، ادامه داد: اگر جمعیت به خیابان ها کشــانده 
شود، شاهد شکل گیری موج دوم شیوع کرونا و درگیر شدن با این ویروس خواهیم 
بود؛ نباید فراموش کرد هزینه های شــکل گیری موج دوم کرونا در ایران به مراتب 

بیش از ضررهای اقتصادی عدم فعالیت بازارها است.  خانه ملت

ترمیم معیشت بیکارشدگان کرونا در مجلس بررسی شد
نایب رئیــس مجلس گفــت: اعضای هیأت رئیســه به همراه رؤســای 
کمیســیون ها راه های رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب پذیر و 
متاثر از شــیوع ویروس کرونا را بررســی کردند. عبدالرضا مصری اظهار 
داشت: جلسه هیأت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون های تخصصی با 

موضوع رســیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب پذیر به واسطه شیوع 
این ویروس برگزار شــد.  در این جلســه مقرر شــد مجلس از 1۹ فروردین 

جلســات علنی به صورت حضوری و رسمی داشــته باشد  و کمیسیون ها هم ازامروز 
دوشــنبه جلسات رســمی خود را دنبال کنند. مصری گفت: بررسی چگونگی تأمین 
درآمد قشری که اشتغال روزانه داشته و به خاطر شیوع کرونا محل درآمدی ندارند، از 
مهم ترین موضوعات این جلسه بود که مقرر شد با همکاری دولت، محلی برای تأمین 

درآمد این افراد مشخص شود.  فارس 

مردم چه انتظاری از هدف گذاری های مجلس یازدهم دارند ؟ 

یل گذاری اقتصادی – اجرایی بدون جناح بندی های سیاسی ر


