
شمخانی: 
مدل ایرانی برای مقابله با کرونا باید 

بومی باشد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مدل 
ایرانــی برای مقابلــه با کرونا بایــد واجد ابتکارات 
انحصاری و بومی باشــد، گفــت: تبعات اقتصادی 
کرونا شدید است، اما »پزشــک و کارگر« دو پایه 
اصلی راهبرد عبور از بحران هستند، نباید دوقطبی 

کاذب »اقتصاد ـ سالمت« ما را متوقف کند.
امیــر دریابان علی شــمخانی در مطلبی در توئیتر 
نوشــت: تاکید کرد: تبعات اقتصادی کرونا شــدید 
اســت، اما »پزشک و کارگر« دو پایه اصلی راهبرد 
عبــور از بحران هســتند، نبایــد دوقطبی کاذب 
»اقتصاد ـ ســالمت« ما را متوقف کند. سالهاست 

که هنر زندگی در بحران را آموخته ایم.
شــمخانی روز گذشــته نیز در مطلبــی در فضای 
مجازی نوشــت: تحریم اقالم بهداشــتی، اقدامی 
غیرقانونــی و ضدحقوق بشــری و نماد دشــمنی 
آشــکار ترامپ با ملت ایران است. مخالفت آمریکا 
با اعطای تســهیالت درخواســتی ایران از صندوق 
بین المللی پــول برای تامین اقالم مورد نیاز مقابله 
با کرونا مصداق واقعی جنایت علیه بشــریت است. 

 میزان

بادامچیان: 
زمان برای لغو تحریم ها فرا رسیده است

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: در این شرایط 
ســخت اقتصاد در جهان، اصــرار آمریکا و اروپا در 
ادامه تحریم ها به ضرر همــه جهان از جمله خود 
آنهاست و زمان برای لغو تحریم ها فرارسیده است.

اســداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران حزب 
اظهار داشت: کرونا اثرات سنگینی بر اقتصاد جهان 
داشته و تا مدت ها خواهد داشت. توجه کنیم که ما 
همه در درون یک کشتی نشسته ایم و همه باید با 

یکدیگر همکاری صمیمانه داشته باشیم.
وی در ادامــه با اشــاره به مکاتبه حــزب مؤتلفه 
اســالمی با مقامات عالی چین افزود: در این شرایط 
سخت اقتصاد در جهان، اصرار آمریکا و اروپا در ادامه 
تحریم ها به ضرر همه جهان از جمله خود آنهاست و 

زمان برای لغو تحریم ها فرارسیده است.
وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ توسط مقام معظم 
رهبری تأکید کرد: امســال ســال جهش اقتصادی 
اســت. ما در حوزه راهبردها، ساختارها، برنامه ها و 
اجرا، نظارت و ارزیابی اقتصاد و کشور باید بازنگری 
داشته باشیم و با بازتعریف جدید با مشکالت، مواجه 
شــویم و در چاره سازی مشکالت کرونایی با توسل 
به دعا و امداد های الهی، همه با هم همراهی کنیم .

بادامچیان با تأکید بر توجه به یک بسته پیشنهادی 
خاص افزود: همه باید در اتقان و درستی این بسته 
پیشــنهادی در حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و 
کارکرد شرکت های دانش بنیان و نیز حوزه خدمات، 

مشارکت کنند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اســالمی در ادامه با اشاره به 
کار جهادی پزشــکان و پرســتاران و کادر درمانی 
بیمارستان ها، همکاری همگانی در مقابله با ویروس 
کرونا در ایران گفت: به مــدد الهی نظام جمهوری 
اسالمی در مقایسه با نظام های اروپایی و آمریکایی از 

معرکه کرونا روسپید بیرون آمد.
وی همچنین با اشــاره به گروه هــای جهادی و نیز 
درخشش خوب ســپاه و ارتش و بســیج و نیروی 
انتظامی در حوزه سالمت تأکید کرد: دنیا نظاره گر 
ماســت و مردم هم که با همه مشــکالت اقتصادی 
در ایــن معرکه در کنار دولت با مقاومت و همکاری 
نشان دادند می توانند این عقبه را پشت سر بگذارند . 

 فارس

اخبار

این روزها اقتصاد ایران فشار دوگانه تحریم و تبعات ویروس 
کرونا را تجربه می کند و این درحالی اســت که معیشت و 

سالمت جامعه روبروی هم قرار گرفته است. 
در این میان این ســوال مطرح است که کدامیک از این دو 
اولویت بیشتری دارد؟ و آیا می توان این دو در کنار یکدیگر 

حرکت کرده و جریان داشته باشد؟
از زمانی که در اواخر ژانویه شیوع ویروس کرونا در چین اوج 
گرفت و بعد از آن به کشورهای اروپایی و خاورمیانه سرایت 
کرد، بازارهای مالی جهانی در سراســر جهان دچار تحوالت 
گسترده ای شد. ایران نیز مانند سایر کشورها  متأثر از این 
تحوالت اســت که به دنبال خود گرفتاری های اقتصادی و 

معیشتی برای مردم تولید کرده است. 
در این شــرایط اعضای ســتاد ملی مقابله با کرونا با حضور 
رئیس جمهوری در جلسه اخیر خود تصمیمات تازه ای برای 

مهار بحران کرونا گرفتند. 
طبق مصوبات مهم این جلسه، فعالیت های کم ریسک از ۲۳ 
فروردین با رعایت پروتکل وزارت بهداشت،  درمان و آموزش 
پزشکی در اســتان ها می تواند آغاز شود و فعالیت ادارات از 
این تاریخ به این صورت خواهد بود که دو سوم از ساعت ۷ 
صبح تا ۱۴ ســرکار حاضر می شوند و یک سوم از کارکنان 
مجاز هســتند که ســر کار نروند. فعالیت های آموزشی هم 
به اســتثنای مقطع آموزش تکمیلی تا ۳۰ فروردین تعطیل 

باشد. 
به گفته رییس جمهوری بازگشــایی فعالیت ها در جامعه به 

صورت پلکانی و تدریجی هدف تصمیمات دولت است. 
البته این تصمیمات دولت ، با انتقاداتی در فضای رسانه ای و 

شبکه های اجتماعی همراه است.
نکتــه مهــم در این بین این اســت که کرونا بســیاری از 
اقتصادهای قدرتمند جهان را بــا چالش های جدی مواجه 
کرده و ایران باید بتواند در سالی که جهش تولید اعالم شده 

هم بر کرونا و هم تحریم فائق آید.
 اقتصاد دانان چه می گویند؟

کارشناســان اقتصــادی، معتقدنــد  ریســک ویــروس 
کرونا)Covid ۱۹(  به حدی است که می توان آن را آغازی 

بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست.
به گفته این گروه، میزان اثرگذاری شــیوع ویروس کرونا بر 
اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود و شیوع این ویروس 
می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری 

تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد.
از ســوی دیگر به دلیل آنکه انتشار کرونا در چین، منجر به 
اولین اقدامات محدود کننده اقتصادی شــده بانک توسعه 
آســیایی برآورد کرده است که  رشد اقتصادی چین از رقم 
شش درصد به ۴.5 درصد کاهش خواهد یافت و این امر به 
معنی کاهش تقاضای کل در جهان است. در نتیجه کاهش 
تقاضا و کاهش رشــد اقتصاد جهان منجر به کاهش تقاضا 
بــرای نهاده های تولید، از جمله نفــت خام و فلزات خواهد 
شد و تولید کنندگان نفت و فلزات نیز از جمله کشورهایی 
هستند که در برابر ســایرین، زیان بیشتری را متحمل می 
شــوند. کارشناسان می گویند: از جمله اثرات جهانی شیوع 
ویروس کرونا عبارتند از  افزایش بیکاری در جهان، تحمیل 
شوکهای ســنگین به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت 
خارجــی چین و اکثر کشــورهای درگیر کرونــا، احتمال 

بسته شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی و ...
در این میان شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری 
بر اقتصــاد داخلی داشــته و خواهد داشــت؛  این درحالی 

اســت که  به باور کارشناســان اقتصادی در ایران، داستان 
کمــی پیچیده تر اســت، زیرا عالوه بر آســیب های اقتصاد 
جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم های 
بین المللی، رشــد منفی اقتصاد، تورم باال و ... آســیب های 
بیشــتری را خواهد دید. در گزارشی که مرکز پژوهش های 
مجلس منتشــر کرده آمده اســت: اقتصاد ایران در حالی با 
معضل کرونا مواجه شده که متغیر های اقتصاد کالن وضعیت 
مناســبی را نشان نمی دادند. براساس اعالم مرکز آمار ایران 
رشــد اقتصادی در ۹ ماهه نخست ســال ۱۳۹8، در حدود 
منفی ۷.6 درصد و رشــد اقتصادی بــدون نفت نیز تقریباً 
صفر بوده اســت. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در 
پایان بهمن ماه ۲5 درصد بوده اســت. از سوی دیگر دولت 
بــه لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کســری بودجه دولت 
یکی از معضالت مهم اقتصاد ایران برای ســال ۱۳۹۹ است. 
در چنین شــرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی 
کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می تواند اقتصاد 
را با تورم های باالتر و رشــد های اقتصــادی پایین تر مواجه 
سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد 
در برخی از بخش ها باعث کاهش رشــد اقتصادی می شود 
و از طرف دیگر، برخی مشــاغل دیگــر مانند تولیدات مواد 
بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد باالیی خواهند داشت. 
اقتصاددانان بر این باور هســتند اگر سریعتر واکسنی برای 
کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به روال 
عادی بازمی گردد، اما تا قبل از آن هرگونه سیاستی که برای 
کنترل شــیوع کرونا به اجرا گذاشــته می شود باید به طور 
همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز پرداخته شود و در 
مقابل هرگونه سیاســت حمایتی از کسب وکارها و مردم که 
صورت می گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا 

نیز کمک کند.
به عقیده اقتصاددان ها بــا توجه به محدویت منابع، دولت 
باید سیاســت های حمایتی بهینه اتخاذ کــرده و از اجرای 
سیاســت های حمایتی کور )نظیر تخصیص ارز ترجیحی به 

برخی کاالها( اجتناب کند.
 مخالفت با عادی سازی 

در این میان بســیاری بر این باورند که نمی توان شــرایط 
کشــور را با وجود ویروس کرونا به شکل عادی اداره و تصور 
کرده.  نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس در این باره 
گفت: عادی ســازی موضوع ویروس کرونا خدمت به کشور 

نیست خسارات جبران ناپذیری در پی دارد.
وی با انتقاد از برگزاری جلسات علنی مجلس افزود:  وقتی 

زیارت اماکن مقدســه، مدارس و مسابقات ورزشی تعطیل 
می شود، تشییع جنازه و مراسم ختم ممنوع می شود تشکیل 
جلسه ۲۰۰ نفره به معنی سردرگم کردن مردم است. یحیی 
کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
نیز با بیان اینکه این وضعیتی که امروز در کشــور مشاهده 
می کنیم قرنطینه هــا و زحمات این مدت را به باد می دهد؛ 
تاکید کرد: ازدحام مردم در ســطح خیابان ها و شهرها زنگ 

خطری اساسی برای کشور است.
وی تصریح کرد: قبل از اینکه به دوران پساکرونا فکر کنیم 
بایــد به دوران فعلی فکر کرده و بــرای خروج از آن راهکار 
اساســی پیدا کنیم؛ از رییس جمهور و ستاد ملی مبارزه با 
کرونــا می خواهیم به صورت اساســی در این خصوص فکر 
کنند؛ خیابان ها مملو از جمعیت است، فاصله های اجتماعی 
رعایت نمی شود؛ کارمندان چه ناقل و چه غیر ناقل به محل 
کار می روند، احســاس خطر من بیشتر برای شرایط کنونی 

است تا شرایط پس از کرونا.
آیت اهلل مکارم شــیرازی یکی از مراجــع عظام تقلید  نیز 
در مورد ســهل انگاری و ابتالی دیگران به کرونا تاکید کرد 
: فردی که می داند حضور در تجمعات و مکان های شــلوغ 
احتمال خطر جانی دارد بایــد از رفتن اجتناب کند وگرنه 
به لحاظ شرعی مدیون است. در احکام هم  داریم اگر وضو 
برای ما خطر داشته باشد و این خطر یقینی هم نباشد، بلکه 
احتمال دهیم ضرر دارد یا غسل کردن احتمال خطر داشته 
باشــد گرفتن وضو و غسل کردن نه تنها واجب نیست، بلکه 

حرام می شود.
 وظیفه مردم 

باید بدانیم هر جنگی هزینه ای ناشی از خود را دارد و جنگ 
با این ویروس هم از این قانون مستثنی نیست، بخصوص که 
دشمن هم نامرئی اســت و راه مذاکره ای هم نمی شناسد. 
شــاید بتوان گفت، وقوع کرونا چیزی شبیه به یک طوفان 
عظیم یا یک زلزله بزرگ است که بر ما واقع شده و تردیدی 
نیست که شرایط اقتصادی کشــور در وضعیت خوبی قرار 
ندارد. منابع تامین مالی در شرایط طبیعی هم کفاف نیاز های 
 اقتصادی کشور را نمی داد، اما در این نقطه عملکرد چگونه 
باید باشد؟ به طور قطع،  مردم بار ها و در هر بزنگاهی تا حد 
ممکن نقش حمایتی خود را در برابر مشــکالت داشته اند، 
اما در این شــرایط جز آنکه منتظر  تصمیم منسجم، شفاف 
و البته بدون اعوجاج نهاد های تصمیم ســاز باشند چه کاری 
از دست شان برمی آید؟ اگر دولت  همچنان  محدودیت هایی 
را قائل شــده اما ادارات دولتی و کسب و کار ها قبل از پایان 

یافتن زمان مذکور کار خود را تا حد زیادی آغاز کردند چه 
پیش می آید و قطعاً هم بــرای  کرونا فرقی  نمی کند یک 

کارمند 8 ساعت سر کار باشد یا ۴ ساعت! 
مردم مــی دانند که موفقیــت اجرای کامــل پروتکلهای 
بهداشــتی نیازمند پشــتوانه های اقتصادی است و تحقق 

اهداف اقتصادی در گرو شهروندانی سالم است.
 راهکارهای اقتصادی پیش روی دولت 

 مسلم است که دولتمردان ما نمی توانند مانند ترامپ خیلی 
راحت منتظر مرگ هزاران نفر در کشور باشند تا چرخ های 
اقتصادی همچنان بچرخد، بنابراین در این میان دولت چه 
باید کند؟ از ســوی دیگر در این شــرایط باید تکلیف مردم 
 به لحاظ قانونی نیز مشــخص باشد تا بتوانند به مسئولیت 

اجتماعی خود عمل کنند  
مصطفی حســان کارشــناس مدیریــت مالــی  در مورد 
راهکارهای مقابله با مشــکالت اقتصادی معتقد است: آنچه 
سیاســتگذار انجام می دهد باید ناظر بر دو سطح جلوگیری 
از کاهش بیشــتر تولید کل در میان مــدت و بلندمدت و 

همچنین جبران رفاه از دست رفته در کوتاه مدت باشد.  
وی افزود: در ســطح تقاضای کالن، سیاســت گذار باید از 
سیاست های انقباضی دوری کند و دست به تحریک تقاضا 
بزند. بــرای تحریک تقاضا می توان به اســتفاده از ظرفیت 
ایجاد بدهی دولت مثل انتشــار اوراق که حتی می توانند با 
نام اوراق تأمین مالی ویروس کرونا و با نرخ بازدهی پایین تر 
منتشر شــوند روی آورد که البته نیازمند سرمایه اجتماعی 
دولت اســت. این مدرس دانشــگاه تصریح کرد: تعجیل در 
انجام برخی هزینه های دولت مانند پرداخت مطالبات برخی 
گروه های طلبکار از دولت با انتشار اسناد خزانه در چارچوب 
قانــون بودجه، یــا اصالحیه برای آن، اتخاذ سیاســت های 
تســهیل کننده ســرمایه گذاری مانند کاهــش موقت نرخ 
بهره و تســهیل جهت بازپرداخت بدهی های بانکی از دیگر 
راهکارهای برون رفت از مشــکالت اقتصادی است. حسان 
ادامه داد: کاهش نرخ مالیات در برخی حوزه ها و ارائه فرصت 
جهت بازپرداخت بدهی مالیاتی، اعطای تســهیالت خرد و 
بســته های حمایتی به خانواده های آسیب پذیر، شناسایی 
مشــاغل آسیب پذیر و جبران بخشی از نیاز شاغالن در این 

حوزه ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
 شرایط خاص ، تصمیمات خاص 

باید در نظر داشــت که شرایط خاص ، تصمیمات خاص را 
می طلبد. دولت در دوران تعطیالت نوروزی کوشید با تدبیر 
فاصلــه گذاری اجتماعی و دعوت مــردم به ماندن در خانه 
سرعت انتشار این ویروس در جامعه را کندتر کند که  آمارها 
از موفقیت نسبی این طرح خبر می دهد.اما اگر از همان ابتدا 
از سفرهای نوروزی جلوگیری می کرد، قطعاً تأثیر مثبت این 

تصمیم آشکارتر می شد.
اما اکنون واقعیت تازه دغدغه معیشــتی در تصمیم گیری 
دولت ایفای نقش می کند و در شرایط موجود تامین حداقل 
نیازهــای مــردم ،حداکثر درآمدهای داخلــی و خارجی را 

می طلبد که دستان دولت در این حوزه بسته است.
از این رو به نظر می رسد الزم است با اتخاذ تمهیداتی حفظ 
ســالمت مردم تا حد امکان و هم معیشت آن ها به صورت 
موازی پیش رود که البته امری دشــوار است و شرمندگی 

مسئوالن گرهی از کار مردم نمی گشاید. 
مردمــی که با اجرای پروتکل های بهداشــتی و حذف رفت 
وآمدها و ارتباطات اجتماعی غیرضرور در این مسیر گام بر 
می دارند، انتظار دارند ادامه ریخت و پاش ها در دســتگاه 
های دولتی و میان مســئوالن ، ســفرها های خارجی آنها،  
هزینــه های غیر ضرور در میــان دولتمردان و حقوق های 
آنچنانی آنها و زندگی اشرافی  و هر آنچه که به نحوی هزینه 
کرد آن در شــرایط اضطرای کشور ضرورتی ندارد حذف و 
این هزینه ها صرف معیشــت مردمی که در این شرایط راه 
به جایی ندارند شود. در این شرایط شاید دولت تا حدودی 

بتواند کمکهایی را به مردم ارائه دهد.
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ربیعی: 
طرح فاصله گذاری تعطیل بردار نیست

ســخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با اصحاب رســانه گفت: مدل ما اساس 
بودن سالمت به عالوه زیست اقتصادی و اجتماعی مردم با محوریت فاصله گذاری و 
بهداشت است. علی ربیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به علت شیوع 
ویروس کرونا، به صورت برخط و مجازی برگزار شد، افزود: کرونا همچنان مسئله اول 
دولت و مردم است، تمام جلسات دولت معطوف به سیاست گذاری درباره کروناست. 
همه ما باید بدانیم استراتژی ما همچنان اصل و اساس بودِن حفظ جان انسانهاست 
و جایگزینی برای سالمت جامعه وجود ندارد. برخی اعالم می کنند که اولویت هایی 
در حال  تغییر است، اینطور نیست و تصمیم های ما برای حفظ سالمت مردم است. 
از روز اول طرح فاصله گذاری را دنبال کردیم؛ این استراتژی تعطیل بردار نیست و 
حفظ و سالمت جان مردم اساس است ونه یک اولویت. سخنگوی دولت ادامه داد: 
طرح فاصله گذاری فیزیکی تا کاهش بسیار ملموس کرونا و اتمام آن وجود خواهد 
داشــت. وی ادامه داد : اعالم می کنیم تصمیم گیری که تاکنون شــده و هرگونه 
تصمیم گیری حدید طبق نظر کارشناسان و در کانون این کارشناسان، کارشناسان 
ســالمت بوده است. البته کارشناسان در یک دستگاه دیدگاه های متنوعی دارند و 

ما از این دیدگاه ها بهره گرفتیم. شاخص ما در هر تصمیمی که مختل نشدن جان 
انســان هاست. ربیعی اظهار داشت: مدل ما اســاس بودن سالمت به عالوه زیست 
اقتصادی و اجتماعی مردم با محوریت فاصله گذاری و بهداشــت اســت.  اساس ما 
در هر تصمیمی ســالمت است و ســتاد ملی کرونا نیز از اسفندماه با حضور رئیس 
جمهور و رئیس ستادکل و وزرای ذیربط و داستان کل کشور جلسه داشته و جوانب 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سالمت را مد نظر قرار داده ایم و دو سوم وقت هیئت 

وزیران به کرونا اختصاص دارد.
برآورد اقتصادی کرونا 

ســخنگوی دولت  درباره اینکه آیا دولت برآوردی از خسارات وارد شده به کشور از 
کرونا دارد؟، تصریح کرد: ۱۰ رسته که در دل هر رسته حدود ۱۰ عنوان وجود دارد. 
این حوزه ها در مرحله اول آسیب دیدند و حوزه های آسیب دیده ۱5 درصد اشتغال 
جامعه هستند. در ستاد کرونا به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر به قطع زنجیره 
برسیم و با این مهم، به پیوستن زنجیره های تولید دست خواهیم یافت. آثار ثانوی 
این تعطیلی ها هنوز محاسبه نشــده و اگر اقتصاد رها شود و تولید و درامد وجود 
نداشــته باشد، جان مردم از ســویی دیگر به خطر می افتد. میزان اشتغالی که در 
این ۱۰ رسته مذکور وجود دارد، ۳ میلیون نفر بوده است. بخش خدمات بیشترین 
آســیب را دیده است و اگر ما سیاستی برای احیای واحدهایی که آسیب دیده اند 
سیاستی نداشته باشیم، این آسیب میتواند ادامه دارد باشد. البته این ۳ میلیون نفر 

کارگران رسمِی شاغل هستند ولی تعداد کارگران غیررسمی های ما نیز عدد قابل 
توجهی هستند و فکر میکنم حدود یک میلیون نفر نیز کارگر غیر رسمی داریم.

تدریس آنالین 
سخنگوی دولت همچنین درباره  شرایط کنونی معلمان و تدریس آنالین از یک سو 
و اقدامات  دولت و وزارت ارتباطات ا برای اینترنت پرسرعت و با قیمت پایین، گفت 
: در زمینه اینترنت خانگی دو کار را دنبال میکنیم، ظرفیت هایی که تابحال داشتیم 
تکمیل شــده و برای افزایش این ظرفیت ناچاریم سراغ فرکانس های صدا و سیما 
و فرکانس هایی که کمتر مورد اســتفاده قرار میگیرد برویم. درباره اینترنت خانگی 
به شــرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ابالغ شده که سرعت را به ۱6 مگابایت 
به طور رایگان افزایش سرعت دهند و در تهران و قم نیز نصب تکنولوزی هایی که 

سرعت را تا ۴ برابر افزایش میدهد امتحان شده است. 
سناریوی دولت در مقابل شکست

ربیعی همچنین درباره اینکه اگر این طرح شکســت بخورد اظهار داشــت: درباره 
سیاســت هایمان ارزیابی خواهیم داشت و در صورت لزوم تجدیدنظر خواهیم کرد 
و طبق دیدگاه کارشناســان سالمت در کشور و حتی کارشناسان بین المللی، هیچ 
چشم اندازی در کوتاه مدت برای پایان این بیماری وجود ندارد. کارشناسان سالمت 
در بین الملل پیش بینی می کنند حتی امکان ادامه دار بودن این بیماری تا یکسال 

جود دارد.  ایلنا 

گزارش

مرحله دوم انتخابات مجلس الکترونیکی برگزار شود
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پیشنهاد کرد تا مرحله دوم 
انتخابــات مجلس یازدهم بصورت الکترونیکی برگزار شــود. محمدجواد 
کولیونــد در خصوص برگــزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی به صورت الکترونیکی، گفت : وزارت کشور اقدامات الزم را برای 

برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام داده است. 
وی  با بیان اینکه طبیعتا برگــزاری مرحله دوم انتخابات مجلس بصورت 

الکترونیکی ســاده تر اســت، افزود: پیشــنهاد می کنم با توجه بــه اینکه تعداد 
حوزه هایی که تکلیف نماینده آن ها در مجلس هنوز تعیین نشــده، معدود اســت، 
مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم بصورت الکترونیکی برگزار شود. کولیوند گفت: 
اجرائی شــدن همه این موارد مشروط به این است که شورای نگهبان این پیشنهاد 

را بپذیرد.  خانه ملت

دولت سامانه ای برای اعطای بسته معیشتی راه اندازی کند
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: دولت هنوز ســامانه ای برای 
حمایت از اقشــاری که به علت کرونا کســب و کارشان دچار آسیب شده، 
معرفی نکرده کــه باید در این زمینه اقدام کند. عبدالرضا مصری با تأکید 
بــر ضرورت حمایت از کســب و کارهایی که به دلیل شــیوع کرونا دچار 

آسیب اقتصادی شــده اند، اظهار داشت: متأسفانه بســیاری از افراد درآمد 
ماهیانه و پس انداز بسیار کمی دارند که فعالیت اقتصادی آنان نیز به علت کرونا 

دچار مشکالتی شده اســت. وی افزود: متأسفانه ما یک بانک اطالعاتی منسجم از 
کسانی که این مدت کسب و کارشان دچار آسیب شده است، نداریم. مصری افزود: 
ما به صورت مرتب از طریق تلویزیون می شــنویم که قرار است از افرادی که کسب 
و کارشــان دچار آسیب شده اســت، حمایت شود اما مردم با ما تماس می گیرند و 

می گویند که هنوز ریالی به حسابشان واریز نشده است.  مهر

احتمال استقرار شبانه روزی نمایندگان در مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از اســتقرار نمایندگان به صورت شبانه 
روزی در مجلس خبر داد. اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شــورای از تدابیر هیئت رئیسه مجلس به منظور ادامه برگزاری جلسات 
علنی پارلمان  در شــرایط کرونا خبــر داد. وی افزود: با توجه به کیفیت 

برگزاری صحن و حواشــی آن و همچنین طبق صحبت های انجام شده با 
نمایندگان و نظرسنجی بعد از جلسات علنی این هفته تدابیر جدید اتخاذ خواهد 

شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: به احتمال قوی برای آنکه 
صحن علنی پارلمان برقرار باشد تصمیم بر این خواهد بود که نمایندگان مدت زمانی را به 
صورت شبانه روزی در مجلس سپری کنند تا امکان برگزاری جلسات با سالمت و صحت 
کامل امکان پذیر  برخی  از نمایندگان مجلس برگزاری جلسات علنی را مخالف با تصمیم 

ستاد ملی کرونا و پروتکل های بهداشتی عنوان  کردند.  باشگاه خبرنگاران جوان 

نگاهی به کرونا و دوگانه اهمیت حفظ جان مردم و اقتصاد 

 همزیستی هوشمندانه یا اجرای قرنطینه؟


