
بررسی مشکالت اقشار ضعیف در نشست 
کمیسیون اجتماعی با شریعتمداری

کمیس��یون اجتماعی مجلس در نشس��ت دوشنبه 
هفت��ه ج��اری )25 فروردین 99( خ��ود با محمد 
ش��ریعتمداری وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
مشکالت معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه 
و نی��ز کس��به خرد و هم چنین بازاری��ان که بر اثر 
ش��رایط خاص پیش آمده دچار مشکالت اقتصادی 

شده اند را           مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
بر اثر ش��یوع ویروس کرونا و س��ایه سنگین آن بر 
اقتصاد کش��ور، بازاریان و کس��به به ویژه کس��به 
خرد با مش��کالت اقتصادی جدی مواجه شده اند و 
بناست این موضوع در نشست کمیسیون اجتماعی 
با وزیر کار مورد بررس��ی ق��رار گیرد. هم چنین در 
این نشست مس��أله یارانه معیشتی و کسانی که از 
دریاف��ت این یارانه جا مانده ان��د نیز مطرح خواهد 
شد تا مشخص شود این گروه از افراد چه اقداماتی 
را           برای دریاف��ت این یارانه انج��ام دهند. عالوه بر 
این در نشس��ت روز دوشنبه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گزارش��ی از عملک��رد مجموعه تحت امر 
خود در س��ال 98 به نماین��دگان ارائه خواهد کرد. 

 فارس

انتظار کمک از غرب عاقالنه نیست
دبی��رکل جمعیت ایثارگ��ران گف��ت: آمریکا مثل 
دزدان دریایی اقالم بهداشتی که از شرق آسیا برای 
کشورهای اروپایی ارسال می شود را می دزدد؛ این 
نش��ان دهنده ضعف آنه��ا در مدیریت این ویروس 
اس��ت. محمد جواد عامری درب��اره کنترل بیماری 
کرونا در کشور، گفت: در این رابطه یک بحث کلی 
وجود دارد که آیا ما به تحریم عالقه مندیم یا خیر؟ 
بدیهی اس��ت که ما دنبال این نیس��تیم که به دور 

خود حصار بکشیم و با دنیا قطع ارتباط کنیم.
وی افزود: چندین سال است که ما تحریم شده ایم 
و این تحریم هم از طرف آمریکا و کشورهایی است 
که مبادالت تجاری نزدیکی با آمریکا دارند و در این 
م��دت اگر چه ضرباتی از ای��ن تحریم ها خورده ایم 
اما راه های متعددی برای دور زدن تحریم داشته ایم 
که به نظر م��ن این نگاه که با وجود تحریم آمریکا 
هیچ کاری نمی توانیم بکنیم بسیار خطرناک است. 
دبی��رکل جمعیت ایثارگران تاکید کرد: متأس��فانه 
دول��ت و وزارت خارجه ما تعامل با دنیا را در رابطه 
با آمریکا و چند کش��ور اروپایی خالصه کرده اند که 
معموالً وقتی آنها فش��ار می آورن��د اینها کوتاه می 

آیند.  مهر

اخبار

ماموری��ت مهم رئیس جمهور به وزارت بهداش��ت و معاونت 
رئیس جمهور گفت: اگ��ر همراهی مردم و رعایت پروتکل ها 
ب��ا همین روال ادامه یاب��د می توانیم امیدوار باش��یم که به 
تدریج به ش��رایط قابل اطمینانی در مقابله با کرونا دس��ت 
پیدا کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه با روسای 
کمیته های اجتماعی، امنیتی، آموزش��ی، اداری، بهداشتی، 
آم��وزش عالی، پش��تیبانی، اصناف و اقتصادی س��تاد ملی 
مقابل��ه با کرونا گفت: خوش��بختانه متخصصان و پزش��کان 
کش��ور بر اس��اس مطالعاتی ک��ه در ایران انج��ام دادند و با 
تبادل تجارب و پژوهش های خود با س��ایر کشورها تا حدود 
زیادی توانسته اند به روش های رفتاری این ویروس و راههای 
مقابله با ش��یوع آن نزدیک شوند که این بسیار حائز اهمیت 
اس��ت. روحانی با بیان اینکه باید بدانیم پس از پش��ت س��ر 
گذاش��تن محدودیت های حداکثری برای مقابله با ویروس، 
رعایت پروتکل های بهداش��تی می بایس��ت مورد توجه قرار 
گیرد، افزود: بر این اساس، آموزش و اطالع رسانی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است تا مردم بتوانند پروتکل های مرتبط با 
کس��ب و کار خود و آن دسته مشاغلی که احتیاجات آنان را 
تامین می کنند، فراگرفته و نسبت به آن آگاه باشند. رئیس 
جمهور تصریح کرد: س��امانه ای که وزارت بهداشت و درمان 

برای ثبت نام کسب و کارها راه اندازی کرده است اقدام بسیار 
موثر و مفیدی اس��ت که هم می تواند ت��ا اندازه زیادی ما را 
به نقطه اطمینانی برای رعایت بهداش��ت و مدیریت مقابله 
ب��ا ویروس نزدیک کند و هم به وس��یله آن کس��ب و کارها 
به نوبت ش��روع به کار کنند. روحانی اظهار داشت: آنچه در 
مرحله جدید فاصله گذاری هوشمند اجتماعی دارای اهمیت 
است این است که طرح مذکور با مطالعه سبک زندگی ایرانی 
و ب��ا مدلی بومی و  در عین ح��ال منطبق بر اصول مصوب 
بهداشت جهانی انجام می شود. رئیس جمهور ادامه داد: طرح 
فاصله گذاری هوش��مند اجتماعی که با کار و تالش فشرده 
س��تاد ملی مقابله با کرونا و روسای کمیته های آن به  انجام 
رس��یده، مدلی کنترلی است که به صورت پلکانی بر اساس 
نظر وزارت بهداش��ت و درمان در حال اجرای آن هس��تیم. 
روحانی افزود: آنچه در این جلس��ه به آن رسیدیم این است 
که تمامی روس��ای کمیته ها می بایست ارزیابی های دقیق از 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی داشته باشند و 
موانع و مشکالت آن را در تمامی استان هایی که در حال اجرا 
اس��ت بررسی و نسبت به رفع آنها در کوتاه ترین زمان اقدام 
کنند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ماموریت بسیار مهمی 
به وزارت بهداشت و درمان و معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری داده ش��ده که با تقویت و پش��تیبانی شرکت های 
دانش بنیان و مراکز مطالعاتی دانشگاههای علوم پزشکی در 
تهیه دارو، تش��خیص و تست و نیز تهیه واکسن این ویروس 
فعالیت کنند که ب��ا توجه به توان و بنیه علمی متخصصان 
کشورمان دستیابی به دارو و واکسن دور از دسترس نخواهد 
بود. روحانی همچنین به وزرات بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دستور 
داد تا در راستای عملیاتی شدن طرح استفاده از کیت جدید، 
برای مش��خص ش��دن افرادی که دارای مصونیت هس��تند، 

بررسی سریع داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد: همانطور که مردم در مرحله اول و 
دوم فاصله گذاری اجتماعی و اجرای محدودیت ها  با همکاری 
و همیاری بس��یار خوب خود با مس��وولین توانستند کمک 
شایانی در کنترل ویروس انجام دهند در مرحله فاصله گذاری 

هوشمند اجتماعی نیز انتظار مسوولین همراهی آنان چه در 
اجرای پروتکل های بهداش��تی و چه نظارت بر اجرای آن از 
سوی کسب و کارها و اصناف است. روحانی تاکید کرد: مردم 
ش��ریف عزیز باید بدانند که اجرای فاصله گذاری هوش��مند 
اجتماعی تنها برای فعالیت کسب و کارهای کم ریسک است 
و ب��ه هیچ وجه نباید این طور تلقی ش��ود که این ویروس و 
اپیدمی آن به طور مطلق از بین رفته اس��ت و همه پروتکل 
های بهداش��تی باید با جدیت رعایت ش��ود. رئیس جمهور 
ادامه داد: بر این اس��اس کم��اکان در خصوص اجتماعات و 
مراکز پرریس��ک محدودیت ها وجود دارد و مردم نباید برای 
کاره��ای غیرض��روری از من��زل بیرون بیایند و مس��وولین 
کم��اکان از مردم انتظ��ار دارند در رعای��ت پروتکل ها دقت 
 کرده و در ش��رایطی که کار ضروری ندارند در منزل بمانند.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رئیس اندیش��کده یقین با بیان اینک��ه وضع امروز ایران به 
مراتب بهتر از آمریکاس��ت، گفت: با ش��یوع ویروس کرونا 
تمدن غربی ناکارآمدی و شکس��ت خودش را برای همه به 
نمایش گذاشته است. حسن عباسی در ویژه برنامه انجمن 
اسالمی دانشجویان دانش��گاه امیرکبیر )عضو دفتر تحکیم 
وحدت( که با عنوان » ویروس��ی به نام مذاکره« به صورت 
زنده از فضای مجازی منتش��ر ش��د، گفت: شکست برجام، 
شکس��ت ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و همچنین شکست 

حقوق بین الملل و سازمان بین الملل است.
وی ادامه داد: عمال شکس��ت دولت فعلی، شکستی است که 
عبرت های زیادی در آن اس��ت. ام��ا می بینیم که این مورد 
محدود به هسته ای هم نشد و بعد آن بحث برجام های 2و۳ 
بعد آن مطرح ش��د. عباس��ی توجه به دو نکته را در مقطع 
کنونی بسیار مهم دانست و افزود: نکته اول سال 2۰2۰ است 
که تقریبا 9۷ روز از آن گذش��ته است، سالی که برای جهان 
سال سرنوشت ساز اعالم شده است و نکته دوم پنج برجامی 

است که توسط ایالت متحده برای ایران ترسیم شده بود.
رئیس اندیشکده یقین در ادامه تصریح کرد: این موضوع به 
گونه ای بود که وزیر انرژی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد 
که شش ماه اول سال 2۰2۰میالدی سرنوشت ساز است و 

تکلیف رژیم ایران در آن مشخص خواهد شد.
وی یادآور ش��د: سوال اینجاست که این فرد چه اطالعاتی 

دارد که ایران دچار فروپاش��ی می شود؟ او در تحلیل آینده 
جهان بعد از ش��یوع وی��روس کرونا عنوان کرد: طبق گفته 
کارشناس��ان جهان، تاریخ به دو قسمت قبل ویروس کرونا 
و بعد از ویروس کرونا تقسیم خواهد شد و سال 2۰2۰ که 
سال سرنوشت نامیده شده بود با ترور سردار سلیمانی آغاز 

و با شیوع کرونا به اوج خودش رسیده است!
عباسی گفت: با شیوع ویروس کرونا تمدن غربی ناکارآمدی 
و شکس��ت خودش را برای همه به نمایش گذاشته است، از 
طرف دیگر این س��ال برای انقالب اس��المی نیز سال مهمی 
اس��ت. وی اضافه کرد: رقابت امروز بین لیبرال دموکراس��ی 
ایال��ت متحده و اس��الِم انقالبی مدنظر اس��الم و جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و این تقابل است که سال 2۰2۰ را به 
س��ال سرنوشت تبدیل کرده است و در ادامه نیز تحوالتی را 
شاهد خواهیم بود.عباسی گفت: دولت دچار تنگه  زمانی است 
و ۳5۰-۳۶۰  روز وقت دارد و باید آبروی لیبرال دموکراسی 
را که قرار بود با مذاکره با امریکا مش��کل آب خوردن مردم 
را هم حل کند در زمان باقی مانده کسب کند. مسئله بقای 

لیبرال، اصالح طلب و غربگرا به این مسئله بستگی دارد.
 رئیس اندیشکده یقین یادآور شد: همچین این زمان برای 
دولت ترامپ نیز حس��اس است. ترامپ روی مذاکره با کره 

شمالی، ایران و طالبان حساب کرده بود.
عباسی به پنج برجام گذشته نیز اشاره کرد و گفت: برجام 
اول، برج��ام هس��ته ای بود ک��ه هفته بعد از ترور س��ردار 
س��لیمانی توسط کشورهای اروپایی پرونده هسته ای ایران 
به س��ازمان ملل فرستاده شد و تحت عنوان تخلف ایران از 
برجام اجرای طرح ماش��ه مطرح ش��د و در ادامه جانسون 

اعالم کرد ایران باید به برجام ترامپ تن دهد!
وی افزود: برجام دوم، برجام منطقه ای بود که ایران باید از 
کشورهای منطقه خارج شود.در برجام 2 آمریکایی ها اولین 
ضربه را با ترور سردار سلیمانی زدند و در ادامه طرح معامله 
قرن را مطرح کردند و انتطار داش��تند اصالح طلبان ایران 
به پای میز مذاکره بیایند، که در نهایت محور مقاومت این 

معامله را جدی نگرفت و این برجام نیز شکست خورد.
عباس��ی اضافه کرد: برجام۳، برجام موشکی بود. که حتی 

بحث آن در جلس��ات ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی هم 
توسط رئیس جمهور مطرح میشد! اما بعد از شهادت حاج 
قاس��م و واکنش نش��ان دادن ایران به آن که باعث حیرت 
کش��ورهای جهان شد، مردم موشک ها را مظهر اقتدار می 

دانستند و این برجام هم شکست خورد. 
رئیس اندیشکده یقین گفت: برجام چهار در مسائل فرهنگی 

بود  و سلبریتی های دولتی برای آن پای کار آمدند. 
در قضایای گرانی بنزین سلبریتی ها همراهی جدی کردند 
و به حکومت تهمت دروغ گویی زدند، مشکی پوش شدند. 
در جش��نواره فجر تلوزیون را تحریم کردند و در عید نوروز 

دوباره به سرعت به تلوزیون بازگشتند!
عباسی در ادامه به بحث مذاکرات در بحران کرونا پرداخت 
و گفت: برجام 5 به طور جدی مطرح شد، تحت این عنوان 
که ویروس کرونا در س��طح جهان ش��ایع شده و همه کره 
زمین را در بر گرفته اس��ت و بیش از 2۰۰ کش��ور درگیر 
آن اس��ت. وی گفت: تصویری که برخی از مسئوالن دولتی 
سعی دارند القا کنند این است که در این فضا بهترین وقت 
اس��ت که ما به آمری��کا و جهان التماس کنی��م. که تعداد 
کش��ته ها در ایران باال می رود و برای حل آن چاره ای جز 
آن که تحریم ها برداشته شود نداریم. این در حالی که وضع 
امروز ایران در تحریم به مراتب بهتر از آمریکایی اس��ت که 

دنیا را تحریم کرده است.  فارس

دولت رفاه و حقوق بشر سیری چند؟ 
ادامه از صفحه اول

درخواست های مکرر جهانی حاضر به لغو تحریم ها 
علیه سایر کش��ورها در ش��رایط کرونایی نشدند و 
عمال جان میلیون ها انس��ان را به خطر انداخته اند. 
ثانیا آنها هیچ اقدامی برای پایان دادن به بحران های 
جهانی همچون وضعیت بحرانی فلسطینی ها بویژه 
س��اکنان غزه در ش��رایط س��خت کرونایی، فاجعه 
انسانی که هر لحظه در یمن به دلیل ابعاد گسترده 
پیامدهای تجاوز ائتالف س��عودی- آمریکا علیه این 
کش��ور می تواند روی دهد و یا حمایت از سوریه در 
برابر تروریس��ت ها که مناطق تحت سلطه اش��ان در 
وضعیت کرونایی می تواند به کش��تار گسترده مردم 
به دلیل کرونا منجر ش��ود، صورت نداده اند که هر 
کدام از آنها می تواند به یک نس��ل کش��ی سراسری 
منجر ش��ود. نظام س��رمایه داری با این نوع رفتارها 
ب��ار دیگر اثبات ک��رد که هی��چ ارزش و جایگاهی 
برای بش��ریت و حقوق بش��ر دوس��تانه قائل نیست 
چنانکه پزش��کان فرانسوی که دس��ت پرورده نظام 
سرمایه داری هستند آشکارا اعالم می کنند که برای  
آزمایش واکس��ن ها و داروه��ای احتمالی کرونا باید 
روی آفریقای��ی ها به عنوان قربانیان آزمایش��گاهی 

آزمایش کرد. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که دولت رفاه و حقوق بش��ر، س��یری چند؟ چرا که 
عملکرد کشورهای غربی در عرصه داخلی و جهانی 
و حت��ی در روابط میان خودش��ان یک اصل مهم را 
آشکار س��اخت و آن اینکه خطر نظام سرمایه داری 
برای آینده بش��ریت کمتر کرونا نیس��ت و مقابله با 
ویروس نظام سرمایه داری و ئولیبرالیسم اصلی است 
ک��ه به موازات مقابله با کرونا و حتی پس از نابودی 
کرونا باید به مولفه و مطالبه ای جهانی مبدل ش��ود 
که اراده ملت ها و دولت های غرب آسیا برای اخراج 
آمریکا و سایر حامیان و مروجان نظام سرمایه داری 

گامی مهم در این عرصه خواهد بود. 

سرمقاله

برای دستیابی به دارو و 
واکسن کرونا فعالیت کنید 

ماموریت مهم رئیس جمهور به وزارت بهداشت و معاونت علمی 
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در جلس��ه ش��ورای مرکزی حزب ندا تاکید شد که این 
روزه��ا دول��ت بی��ش از پیش دچ��ار ب��ی تصمیمی، بد 
تصمیمی و دیر تصمیمی ش��ده و روند ُکند و غیر قاطع 
تصمیم گی��ری دولت ممکن اس��ت به پی��ک دوم کرونا 

منتهی شود.
جلس��ه مجازی ش��ورای سیاس��ت گذاری ح��زب ندای 
ایرانی��ان با موضوع »بح��ران کرونا« به ریاس��ت صادق 
خرازی دبیرکل ح��زب و با حضور مجید فراهانی رئیس 
ش��ورای مرکزی و اعضای شورای سیاس��ت گذاری این 

حزب برگزار شد.
اعضای شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان تأکید 
کردند که باید ش��رایط برای گروه ها و دهک های محروم 
جامع��ه ب��ه گونه ای فراهم ش��ود که افراد ب��رای تأمین 
معیش��ت خود، نگرانی نداشته باش��ند. پرداخت وام یک 
میلیونی با بهره سود ۱2 درصد در عمل نمی تواند دردی 
از درده��ای مردم را دوا کند و انتظ��ار می رفت حمایت 
قوی ت��ری از دهک های ضعیف جامعه ص��ورت گیرد. از 
س��ویی دیگر این س��وال مطرح اس��ت که آیا این امکان 
فراهم نبود که به این وام حمایتی س��ودی تعلق نگیرد و 
به شکل قرض الحسنه و بدون دریافت سود به نیازمندان 

ارائه شود؟
همچنین اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری این حزب با 
تقدیر از رش��ادت و تالش های کادر درمانی و گروه های 
داوطلب مردمی، معتق��د بودند در حالی که مطابق آمار 
کرونا کنترل نش��ده است، آمار مبتالیان به کرونا روندی 

افزایش��ی داش��ته اس��ت، تعداد فوتی ها کاهشی نداشته 
است، دارویی کشف نشده است و خطر شروع پیک دوم 
کرون��ا جدی اس��ت، با چه منطقی رئی��س دولت، پروژه 
عادی س��ازی را در پیش گرفته است و دست به کاهش 
محدودیت ها میزند؟ انتظار می رود وزارت بهداشت تحت 
تأثیر پروژه عادی س��ازی غیرواقعی قرار نگیرد و ش��فاف 
و دقی��ق جزئیات و آمار این بیم��اری را مطرح کند. اگر 
این بیماری با عادی سازی های خطرناک، دستکم گرفته 
شود به ش��دت برای سالمت مردم ما مشکل ساز خواهد 
ش��د. عادی نمایی، نش��ان دهنده ی عادی ش��دن اوضاع 

نیست.
اعضای شورای سیاست  گذاری حزب ندا پیشنهاد کردند 
سامانه ای برای ش��فافیت و گزارش دقیق جزئیات منابع 
و هزینه های دولت در بحران کرونا راه اندازی ش��ود. تا به 
امروز جزئیات ش��فافی از برنامه و نحوه هزینه کرد بسته 
حمایت ۷5 ه��زار میلیاردی، بودجه یک میلیارد یوروی 
»صندوق توس��عه ملی ایران« و… به مردم اعالم نشده 
است. عدم ش��فافیت می تواند زمینه ساز توزیع اشتباه و 

غیر هدفمند، فساد و ناکارآمدی در هزینه ها شود. 
همچنین در این جلس��ه صادق خ��رازی دبیرکل حزب 
ن��دای ایرانیان از نگارش نامه ای ب��ه رهبر معظم انقالب 
و مطرح کردن دغدغه ها، نگرانی ها و ارائه پیش��نهادهای 
خ��ود در خصوص ش��رایط ویژه  کش��ور اط��الع داد و از 
تالش های پزش��کان عضو حزب که در مراکز درمانی در 

حال مقابله با کرونا هستند، تقدیر کرد.

در جلسه شورای مرکزی حزب ندا مطرح شد؛

دولت در حال عادی نمایی کرونا است
س��خنگوی دولت گفت: حف��ظ جان و تأمی��ن نان برای 
اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است.

علی ربیعی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی استراتژی 
دولت در دوره شیوع کرونا را حفظ سالمت و جان مردم 
عن��وان و تاکید کرد: تصمیمات ایزوالس��یون بیماران و 
ط��رح فاصله گ��ذاری فیزیکی و در ادام��ه فاصله گذاری 

هوشمند فیزیکی نتیجه این استراتژی است.
وی در ادامه به انتقادات مخالفان دولت نقدی زد و گفت: 
قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال های اخیر از 
سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه های خارج که 
این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت 
علی��ه جان راه انداخته اند بپردازم، بدون درک صحیح از 
اوض��اع و احوال و دمیدن در دوگانه های کاذب بیش��تر 
مردم را دچار نگرانی و س��ردرگمی می کند. پاس��خ همه 

اینها باشد برای پس از کرونا.
ربیعی تاکید کرد: نمی توان از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد 
ایران که گفته شده رشد اقتصادی جهان را سال 2۰2۰ 
به میزان ۱.2 ت��ا ۱.5 درصد کاهش خواهد داد، بر حذر 
ماند. طبق برآورد سازمان بین المللی کار )ILO( شیوع 
کرون��ا حدود 2.۷ میلیارد نف��ر از نیروی کار در جهان را 
تحت تأثیر قرار می دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری 

۱95 میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می شود.
وی در این یادداش��ت به پیش بینی س��ازمان بین المللی 
کار اش��اره می کند و می گوید: ادامه تعطیلی کرونایی به 
گسترش فقر در جهان می انجامد و 8۰ درصد بنگاه های 

اقتصادی کوچک و متوس��ط را دچار بیش��ترین آسیب 
می کند.ب��ه همی��ن دلیل کش��ورها به ارائه بس��ته های 
حمایتی روی آورده اند که بیشترین حجم آن اختصاص 

به تأمین نیازهای بهداشت و سالمت دارد.
ربیعی ادام��ه داد: این وضعیت در اقتصاد ایران که س��ال 
98 رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت 
س��خت تری ایجاد خواهد کرد. در ح��ال حاضر نزدیک به 
۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم 
در معرض آس��یب ق��رار گرفته اند. بی��ش از ۱.5 میلیون 
کارگاه رسمی و غیررس��می دچار توقف فعالیت شدند. ۴ 
میلیون ش��اغل غیررسمی در کش��ور در معرض توقف یا 
کاهش فعالیت کاهش دس��تمزد و اخراج هستند. بیش از 
۱2 میلی��ون کارگر در بخش خدمات مش��غول به کارند و 
آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رس��ته ای که بالفاصله با ش��یوع 
بیماری دچار تعطیلی ش��دند هویداست. وی افزود: عماًل 
طبق آماره��ای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و 
عدم مداخله در سیاست های بازار کار میزان بیکارشدگان 
به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رس��ید. این ۴ میلیون نفر 
ش��امل ۳.۳ میلیون شغل بیمه ش��ده و حدود ۷۰۰ هزار 
شغل غیررسمی اس��ت که برای جبران دس��تمزد آنها با 
حداکث��ر 2 میلیون تومان در م��اه برای ۳ ماه، به 2۴ هزار 
میلی��ارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد 
اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه بر و کاربر به طور 
متوس��ط بیش از 5۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات 

بیش از ۱5۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.

ربیعی:

رویکرد ماحفظ جان و نان مردم است

حسن عباسی:

وضع امروز ایران بهتر از آمریکاست
کرونا ناکارآمدی و شکست تمدن غرب را به نمایش گذاشت

مخالفت نمایندگان با پیشنهاد قرنطینه مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جلسات مجلس شورای اسالمی 
در روزه��ا و م��اه های آینده گفت: پیرو تصمیم هیئت رئیس��ه، جلس��ات 

مجلس به صورت مداوم تا اوایل خرداد ادامه خواهد داشت.
اس��داهلل عباسی با اش��اره به پیش��نهاد نمایندگان درباره قرنطینه مجلس 
گفت: در زمین��ه مقابله با کرونا، نمایندگان پیش��نهادات متعددی را هفته 
گذش��ته مطرح کردند که یکی از پیش��نهادات قرنطینه نمایندگان در مجلس 
بود. وی افزود: این پیش��نهاد در هیئت رئیس��ه مجلس مورد بررس��ی قرار گرفت و 
برخی از نمایندگان هم بر روی این پیش��نهاد مصر بودند تا اینکه مقرر ش��د در این 
رابطه رای اس��تمزاجی از نمایندگان اخذ ش��ود اما این رای گیری صورت گرفت و 

نمایندگان با آن مخالفت کردند.
عباس��ی گفت: پبرو تصمیم هیئت رئیسه، جلسات مجلس به صورت مداوم تا اوایل 

خرداد ادامه خواهد داشت.  میزان

افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران متناسب با تورم نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش 2۱ درصدی حقوق 
کارگران متناس��ب با نرخ تورم نیس��ت، گفت: در تعیی��ن حداقل حقوق 
کارگران برای س��ال 99 ضوابط قانونی رعایت نش��ده اس��ت. علی ساری 
با اش��اره به تصمیم ش��ورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 2۱ 
درص��دی حقوق کارگران در س��ال آینده، آن را مغایر م��اده ۴۱ قانون کار 
دانست و با بیان اینکه در حال حاضر طبق اعالم بانک مرکزی، میزان تورم بیش 
از ۴۰ درصد است، گفت: این در شرایطی است که حقوق کارگران در سالجاری فقط 
2۱ درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه های زندگی شان 
را از کجا باید تأمین کنند. وی تصریح کرد: متأسفانه پس از افزایش قیمت بنزین، 
شاهد افزایش قیمت کاالهای اساسی نیز هستیم، به همین جهت، دولت می بایست 
در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، عالوه بر تورم موجود، تنگ شدن ُوسع 

آنها در تأمین معیشت را نیز در نظر بگیرد..  تسنیم

مصوبه شورای عالی کار را ابطال کنید
بس��یج دانش��جویی دانش��گاه تهران طی نامه ای از رئیس ق��وه قضائیه 
خواس��ت به عنوان قاضی القضات مصوبه اخیر جلسه شورای عالی کار را 
ابطال کرده و تصمیم گیری درباره حقوق کارگران را به مقامی فراتر از 
شورای عالی محول کند. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی نامه ای به 
آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره مصوبه شورای عالی کار پیرامون 
حقوق کارگران نوشت:  ما دانشجویان از شما به عنوان قاضی القضات تقاضا 
داریم تا در راس��تای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی 
دیوان عدالت اداری به ش��کایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا 
نش��ده اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ش��ورای عالی کار را ابطال نموده و 
تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به 
مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا محول کند.  فارس


