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اقتصاد جامعه

اخبار

کل مطالبات وزارت بهداشت و بیمه سالمت تا فردا پرداخت میشود
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یادداشت

فضایسیاستگذاریمالیمناسب
برای مقابله با کرونا
ادامه از صفحه اول
بدیهی است در نگاه ساده ،آنچه پایداری بدهی
را تحت تاثیر قرار می دهد ،نرخ بهره واقعی اوراق
بدهی دولت و نرخ رشــد اقتصادی اســت ،که
افزایش اولی پایداری را با مشکل مواجه می کند و
افزایش دومی از مشکالت پایداری می کاهد .ولی
آنچه بیشتر اهمیت پیدا می کند ،در واقع مقادیر
آینده این دو متغیر کلیدی است .اگر انتظار این
باشد که نرخ بهره واقعی در آینده کاهنده باشد
و یا چندان فزاینده نباشــد و رشد اقتصادی نیز
فزاینده بوده یا حداقل کاهنده نباشد ،با احتمال
بســیار زیادی نباید نگران پایداری بدهی های
دولت بود .اما ،پایین بودن نرخ بهره واقعی و باال
بودن رشد اقتصادی ،محصول ساختارها ،ظرفیت
ها و سیاســت گذاری اقتصادی است که درآن
بودجه دولت نه تنها متکی به لنگراست ،بلکه از
قاعده یا قواعد معتبری نیز پیروی می کند .عمده
کشورهایی که امروز توانستهاند منابع خوبی برای
مقابله با عواقب ترسناک گسترش ویروس مهیا
کنند در ردیف این کشورها هستند ،آلمان ،کره
جنوبی ،آمریکا ،اروپا و چین از جمله این کشورها
هستند .داستان امریکا کمی متفاوت است که در
فرصتی دیگر بحث خواهد شد.
 در مواجهه با بحران ،بویژه بحرانی با این ابعادوســیع و با درجه نااطمینانی بــاال ،باید از قالب
گزا رههای شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت .اگر
در این شرایط ،کشور فقط به فکر کسر بودجه و
بدهی ناشــی از مقابله با گسترش ویروس باشد،
شــاید زمان را از دســت بدهد و اساسا اقتصاد
چنان آسیبی ببیند که قابل ترمیم نباشد .مثال
آزاد کردن قید کسر بودجه در اتحادیه اروپا و یا
تزریق حجم وسیعی از منابع بانکهای مرکزی
به بازار با انواع ابزارها ،و یــا کمکهای مالی که
نهادهای بینالمللی مالی به کشورها بدون هیچ
پیش شرط و برنامه ارایه می کنند از جمله همین
رویکرد است.
 کمک مستقیم به مردم و بنگاههای اقتصادی،بویژه کوچک ،بسیار در موفقیت هر اقدام مواجهه
با بحران مهم است .در واقع باید دقت کرد که از
اشــتغال دفاع شــود ،حداقلی از زندگی را برای
عامه مردم در شــرایط بحرانی تامیــن نمود تا
ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع (در مقایســه
با بحران جهانی مالی  2008ببعد) دامنه بحران
وسیع تر نشــده و آتش بحران گســترش نیابد.
چرا که بســیاری افراد بیکار می شــوند و اگر از
آنها حمایتی صورت نگیرد ،چرخــه معیوبی از
بیکاری ،ورشکســتگی و کاهش تقاضا ،اقتصاد
را زمینگیر خواهد کرد .این درس در بعد بحران
مالی  ۲۰۰۸خود را بخوبی نشان داد ،و اینبار به
نظر می رسد سیاســت گذاران تاکنون عملکرد
بهتری داشتهاند.
 دنیــای امــروز بیــش از آنچــه تصــور میکنیم ،در هــم تنیده و جهانی اســت و هر گونه
سیاســتگذاری در هر نقطه دنیــا ،هر چند ما
دوستشان نداشــته باشیم ،همه کشــورها را تا
درجهای تحت تاثیر قرار می دهد .سوال مهم این
است :آیا باید به بیشتر جهانی شدن اندیشید ،یا از
گسترش جهانی شدن جلوگیری کرد و در درون
مرزها خود از گزند شوکهای خارجی پنهان شد.
به نظر می رسد باید منتظر بود و دید.

دیپلماسیبخشخصوصی
علیه تحریم در بحران کرونا

همزمان با شــیوع ویروس کرونــا در ایران ،بخش
خصوصی نیز همپای دولت وارد میدان شــد تا به
سهم خود در مهار ایران بیماری همهگیر اقدام کند.
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی عالوه بر
حمایت از اقدامات وزارت بهداشت در داخل ،تالش
کرده است طی مکاتبه با نهادهای تجاری بینالمللی
از جمله اتاق بازرگانی بینالمللی و انجمن اتاقهای
بازرگانی و صنعت اروپا ،در ایجاد اجماع جهانی برای
رفع تحریم های آمریکا علیه ایران ،به صف دستگاه
دیپلماسی کشور بپیوندد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران ،دیپلماسی فعال بخش
خصوصی در بحران کرونا تا اینجای کار توانســته
است موافقت حداکثری نهادهای تجاری بینالمللی
را کســب کند .رئیس اتــاق ایــران در نامههایی
جداگانه به رئیس اتاق بازرگانی بینالمللی ()ICC
و رئیس انجمن اتاقهــای بازرگانی و صنعت اروپا
( ،)Eurochambresهمراهی این دو نهاد برای
رفع محدودیتهای تحریم علیه ایران را خواستار
شده بود؛ چراکه این محدودیتها مستقیماً مبارزه با
کرونا در ایران را مختل کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت تمام مطالبات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بیمه سالمت تا فردا (سهشنبه) به دستور رییسجمهوری
خبر داد .به گزارش سازمان برنامه و بودجه« ،محمدباقر نوبخت» در دیدار با نمایندگان نظام پرستاری کشور در مورد موضوع استخدام و تعرفه پرستاری و کارانه این
قشر ،دستورهای الزم را صادر کرد.
وی همچنین از خانواده نخستین پرستار شهیده مدافع سالمت شهید «نرجس خانعلی زاده» قدردانی و تجلیل کرد.
در این دیدار که «حمید پوراصغری» معاون امور علمی ،فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران مرتبط با حوزه سالمت نیز حضور داشتند از
خدمات و زحمات  ۱۴شهید حوزه سالمت در مبارزه بیامان با ویروس کرونا تجلیل شد.

رییس دستگاه قضا :نباید در اخبار تصمیمات اجرایی تناقض باشد ،مردم دچار سردرگمی می شوند

سالمت مردم بر کسب و کار اولویت دارد
رئیس قوه قضاییه گفت :در میان
انواع ســامت ،ســامت جسم و
جان مردم اولویت دارد و در تزاحم بین انواع
سالمتها ،باید تدبیر و مدیریت ما مبتنی بر
تأمین سالمت جانی مردم باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری
ت
میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،آی 
اهلل سید ابراهیم رئیســی در جلسه شورای
عالی قوه قضاییه با تبریــک والدت منجی
عالم بشریت حضرت ،ولی عصر (عج) ،وظیفه
بشر امروز را قرار داشتن در جایگاه و کسوت
یک منتظر دانســت و اظهار داشت :انتظار
به معنای پویایی و فعــال و اثربخش بودن و
ی ها و
صبر و مقاومت در برابر مصائب ،کاست 
دشمنان است.
رئیس قوه قضاییه افزود :انسان مومن و منتظر
حضور منجی موعود ،ظلم ســتیز و در برابر
ترک معروفات و انجام منکرات نیز حساس
است و در جایگاه یک منتظر ،هم خود قائل
به انجام معروفات و ترک منکرات است و هم
نسبت به رعایت آن در جامعه خود را مسئول
میداند.
آیتاهلل رئیسی با اشاره به ایثارگری و فداکاری
جامعه پزشــکی در دفاع از سالمت مردم در
برابر بیماری کرونا ،گفت :جلوه هایی که به
عشق والیت و جانشــین امام زمان (عج) در
عرصههای مختلف از دوران دفاع مقدس تا
دفاع از حریم و حرم و دفاع از سالمت مردم
شاهد هستیم ،نشــانگر دلدادگی مردم به
ارزشهای الهی و نظام و کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز شهادت
ســیدمرتضی آوینی و روز هنــر متعهد ،به
هنرمندان توصیه کرد اگــر میخواهند در
تولید آثار سینمایی به افسان ه ها و اسطورهها
بپردازند ،جلوههای زیبای گذشت و ایثار کادر
درمانی کشورمان و تالش جوانانی را به تصویر
بکشند که مجاهدانه و داوطلبانه برای خدمت
به ملت وارد عرصه وارد شــدند تا آیندگان
بدانند مردم ایران چگونه با همدلی مقابل یک
بحران ایستادند.
آیتاهلل رئیســی در ادامه ســخنانش ،حق
سالمت را از حقوق مســلّم مردم دانست و
تأکید کرد :نظام و دســتگاههای اداری باید
از سالمت مردم در همه زمین ه ها ،از سالمت
جسم و جان تا سالمت روح و سالمت اقتصاد
ن ها صیانت کنند.
و کسبوکار آ 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز جان
مردم در خطر تهدید ابتــا به ویروس کرونا
قرار دارد ،متذکر شد :در میان انواع سالمت،
سالمت جســم و جان مردم اولویت دارد و
در تزاحم بین انواع ســامتها ،باید تدبیر و
مدیریت ما مبتنی بر تأمین ســامت جانی
مردم باشد.
ش
آیتاهلل رئیسی خاطرنشان کرد :همه بخ 
ها باید برای پیشگیری از شیوع هرچ ه بیشتر
کرونا و تأمین بهداشت و درمان آحاد مردم
بسیج شوند و تمام تدابیر و اقدامات باید در

جهت کاهش آسیبها و خسارات جانی باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامــه این نکته را هم
متذکر شد که اقالم پزشکی کشف و ضبط
شــده از محتکران ،برای توزیــع بین مردم
تحویل شبکه بهداشت کشور شده و در این
خصوص دســتور اکید داده شد که شبکه
مستقلی برای توزیع این اقالم ایجاد نشود.
ن ها نیز
دکتر جهانگیر رئیس ســازمان زندا 
در این جلسه با اشاره به تأثیر تعیین کننده
اعطای مرخصی به زندانیان در تأمین سالمت
زندانها در ایام شــیوع ویــروس کرونا ،به
تشریح اقدامات سازمان متبوعش در حفظ
بهداشت و سالمت زندانیان پرداخت.
وی از خدمات کارکنان ســازمان زندانها
بهصورت ویژه تقدیر کرده و افزود :همکاران
ن ها بهصورت جهادی و
ما در ســازمان زندا 
شبانهروزی در تالش هستند تا این بیماری
وارد زندانها نشود که این تالشها به بهای
به خطر افتادن سالمتی بســیاری از آن ها
بوده است.
رئیس سازمان زندانها همچنین از تدوین
دستورالعملی برای نحوه بازگشت زندانیان از
مرخصی خبر داد که بر اساس آن با همکاری
ل های
وزارت بهداشت ،زندانیان ابتدا در مح 
ی
پیشبینی شــده برای قرنطینه مستقر م 
شوند و پس از دریافت گواهی سالمت وارد
زندان خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش
ن دسته از همکاران
تأکید کرد که الزم است آ 
دســتگاه قضا که به خاطر حضورشــان در
محل کار سالمتشان در خطر افتاده است،
بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
آیتاهلل رئیســی همچنین با اشاره به بیانیه
ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه درباره حفظ
«حق سالمتی زندانیان» گفت :امروز کاری
که در ایران برای حفــظ این حق از زندانیان
انجام شد ،در سطح دنیا نمونه و مای ه افتخار
اســت؛ در حالی که این بحران نشــان داد
کشورهایی که همواره خود را مدعی حفظ
حقوق بشر می دانند ،اهمیت چندانی برای
این موضوع قائل نشدند ،اما جمهوری اسالمی
نشــان داد حفظ حقوق و کرامت و سالمت

وزیرپیشینبهداشت:دستکمگرفتنشرایط
ده ها هزار نفر را به کام مرگ خواهد برد
وزیر پیشین بهداشــت در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به روش دولت برای
مقابله با بیماری کرونا انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کامران باقری لنکرانی ،وزیر اسبق بهداشت و استاد دانشگاه
علوم پزشکی ،در نامهای سرگشــاده به رئیس جمهور ضمن تقدیر از اقدامات پزشکان و
کادر درمانی کشور ،نوشت :گر چه پزشکان و کادر درمانی فراتر از توان خود برای دفاع از
سالمت مردم در صحنه هستند اما در این شــرایط ،دست کم گرفتن مخاطرات ،میتواند
کشور ما را در شرایطی بحرانی قرار داده و دهها هزار نفر را به کام مرگ فروبرد و صدها هزار
نفر را روانه بیمارستانها نماید.
در بخشی از این نامه آمده است :جهانگیر شــدن ویروس  ،SARS CoV2جهان و میهن
عزیز ما در شرایط دشواری قرار داده که تنها سیاست گذاریهای آگاهانه ،تصمیمات عالمانه
و مستند و ارزیابی مداوم آنها میتواند ما را از این چالش بزرگ جهانی که پس از جهانگیری
انفلوآنزا در اوایل قرن گذشته بزرگترین تهدید کننده سالمتی همه آحاد بشر ارزیابی شده
است ،رهایی بخشد.
در این شرایط دست کم گرفتن مخاطرات ،میتواند کشــور ما را در شرایطی بحرانی قرار
داده و دهها هزار نفر را به کام مرگ فروبرد و صدها هزار نفر را روانه بیمارستانها نماید و بار
عظیمی بر پیکر نظام سالمت و بالمآل بر اقتصاد و امنیت کشور وارد نماید .فراتر از این ما
هنوز از آثار مزمن این بیماری به خوبی مطلع نیســتیم ولی حداقل می دانیم که دستگاه
تنفسی و سیستم ایمنی تا مدتها متاثر از این ویروس خواهد بود.

انسان در هر شرایطی حتی اگر یک فرد زندانی
باشد ،مهم است.
رئیس قــوه قضاییــه در بخــش دیگری از
ســخنانش بر لزوم توجه به معنویات تأکید
کرد و با آرامشــبخش و راهگشا دانستن دعا
و رازونیاز با خدا ،اظهار داشت :رسانه ملّی و
صاحبان قلم و بیان مســئولیت دارند توجه
به معنویات و مناجات با خدا را در مردم زنده
کنند و مسئوالن هم باید به وظایف خود برای
ایجاد جامعه سالم و نمونه عمل کنند.
ت اهلل رئیســی در ادامه با اشاره به ادعای
آی 
رئیس جمهور آمریکا برای کمک رســانی
به ایــران در صورت درخواســت جمهوری
اســامی ،این سخنان را نشــانه بیخردی
ترامپ دانست و تأکید کرد :نه ایران از دشمن
خود کمک میخواهد و نه آمریکا انگیزهای
برای این کار دارد و نــه به دلیل تحریمهای
ظالمانهای که علیه ملت مــا ا ِعمال کردند،
امکانش وجود دارد.
آیتاهلل رئیسی افزود :آمریکا امروز دست به
ی
راهزنی اقالم بهداشتی کشورهای اروپایی م 
زند و مردم خودشــان هم از نظر اقتصادی و
معیشتی و هم از نظر درگیری با کرونا سخت
گرفتارند .اگر در کشورهای اروپایی مردم به
سوپرمارکت ها هجوم می آورند ،در آمریکا
عالوه بر ســوپرمارکت ها و داروخانهها ،به
ی آورند.
ی ها هم هجوم م 
اسلحهفروش 
رئیس قوه قضاییه با بیــان اینکه هجوم به
اسلح ه فروشی در مواجهه با بحرانها از پدیده
هایی اســت که در آمریکا وجود دارد ،ادامه
داد :ناامنی در آمریکا به حدی است که حتی
زندگی و جان مردم در خطر است ،اما مقامات
ی زنند و ادعاهایی
این کشــور حرفهایی م 
ی اندازد.
مطرح میکنند که دنیا را به خنده م 
آیتاهلل رئیسی همچنین با اشاره به اقدامات
جنگ طلبانه آمریکا در عــراق گفت :مردم
ی
مسلمان عراق با حضور در خیابانها آمریکای 
ها را از کشورشان اخراج کردند و مجلس این
کشور هم به پشتوانه خواســت ملت به این
ی ها همچنان
موضوع رأی داده ،ولی آمریکای 
برای بقای خود دنبال ایجاد تنش و درگیری
هستند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بــر اینکه امروز
خروج آمریکا از منطقه نه فقط خواست ملت
عراق که مطالب ه همه ملتهای منطقه است،
خاطرنشان کرد :بیتردید دیر یا زود به برکت
خون مطهر شهید حاج قاســم سلیمانی و
شهدای انقالب اســامی و مقاومت ،خروج
آمریکاییها از منطقه اتفاق میافتد.
در ادامه جلسه حجتاالسالم مظفری رئیس
شوراهای حل اختالف کشور از اجرای طرح
ت دهی الکترونیکی به مراجع ه کنندگان
نوب 
شوراها در  ۳استان کشورمان خبر داد و با بیان
اینکه این کار در کاهش مراجعات و کاهش
معطلی مراجع ه کنندگان موثر بوده ،اعالم کرد
این طرح در روزهای آتی در سایر استانها هم
عملیاتی خواهد شد.
آیتاهلل رئیســی نیز با تقدیــر از زحمات و
خدمات سال گذشته همکارانش در دستگاه
قضایی اظهار داشت :در ســال جدید که با
مسأله کرونا مواجه شدیم ،باید دادرسیهای
الکترونیکی و غیرحضوری با فوریت در دستور
کار قرار گیرد و فعالیتهای قضایی به نحوی
پیگیری شــود که هم جان مردم و هم جان
همکاران ما حفظ شود.
رئیــس قــوه قضاییه بــا تأکید بــر تدوین
ت ها در نظام
دستورالعملی برای انجام مأموری 
قضایی کشور در شــرایط کرونا تأکید کرد و
متذکر شد :حضور مردم در دادسراها و شعب
مهم است ،اما حضور آنها در برخی محاکم
مانند دیوان عالی و دیوان عدالت اداری ضروری
ی توان با استفاده از ابزارهای نوین
نیست و م 
ارتباطی به پروندهها رسیدگی کرد.
ت اهلل رئیسی در همین راستا بر لزوم فعال
آی 
تر شدن سامانههای ارتباط الکترونیک برای
اقداماتی ،چون تبادل لوایح و ادعاهای طرفین
دعوا نیــز تأکید کرد و گفت که با اســتفاده
از این سیســتم می توان هم دادرسیها را
عادالنه انجام داد و هم از مراجعات و تجمعات
غیرضروری مردم جلوگیری کرد.
دکتر مسجدی رئیس پزشکی قانونی کشور
ی خواهیم
در سخنانی اظهار داشــت :اگر م 
میزان آسیبهای جانی و کسب و کار کاهش
ع نگر خوش ه ای در
یابد ،باید اجرای نظام جام 
دستور کار قرار گیرد و به صورت روزانه گروه
های داوطلب در محل ه هــا عالئم بیماری را
غربالگری و سالمت عمومی را پایش کنند.
ت االسالم منتظری دادستان کل کشور
حج 
و نماینده قوه قضاییه در ستاد ملّی مبارزه با
کرونا ،گزارشی از آخرین جلسه این ستاد ارائه
و تأکید کرد که الزم است به حقوق و مزایای
جهاد گران سالمت بهصورت ویژه توجه شود.
ی های
وی همچنین متذکر شد که با پیگیر 
دادستانی کل کشور و همکاری مجموع ه های
ذیربط ،عملیات تدفین و تغســیل متو ّفیان
کرونایی بر اساس فتوای مقام معظم رهبری
در دستور کار قرار گرفته و دادستانی تهران
نیز مأموریــت یافته بهصورت ویــژه بر این
فرایند نظارت کند.

پایان یا ادامه سال تحصیلی جاری تا۳۰
فروردینتعیینتکلیفمیشود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه تا  ۳۰فروردین
ماه تکلیف پایان یا ادامه سال تحصیلی مشخص خواهد شد ،گفت:از نظر ما شرایط
برای بازگشایی مدارس فراهم نیست.
حمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره جلسه با وزیر آموزش و
پرورش با موضوع چگونگی آغاز سال تحصیلی اظهار کرد :در این جلسه درباره تمام دغدغههایی
که از جانب خانوادهها ،دانشآموزان و معلمان مطرح شده بود تبادل نظر شد .وی افزود :در این
جلسه درباره شرایط بازگشایی مدارس صحبت شد و اعالم کردیم از نظر ما شرایط برای بازگشایی
مدارس فراهم نیست اما در هر حال باید پایان سال تحصیلی مشخص و تعیین تکلیف شود به
طوری که هیچ خللی به بازگشایی مدارس برای ســال تحصیلی آینده وارد نشود .سخنگوی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مدارس تا  30فروردین تعطیل است,
گفت :تا این تاریخ باید به طور دقیق وضعیت پایان سال تحصیلی مشخص شود تا مردم بدانند
سال تحصیلی دقیقا چه تاریخی سال تحصیلی جاری به پایان میرسد .وی ادامه داد :وزارت
آموزش و پرورش باید از این به بعد آموزش غیر حضوری و مجازی را به رسمیت بشناسد.
میرزاده گفت :در بحث آموزش مجازی باید به مدارس تفویض اختیار کرد و تمرکززدایی را داشته
باشیم ،نظام آموزشی هم باید انعطاف پذیر باشد از سوی دیگر معلمان تا به امروز زحمات زیادی
را برای آموزش مجازی دانش آموزان کشیدهاند اما نباید تمام هزینههای اینترنت از سوی آنها
پرداخت شود بلکه باید طی همراهی با وزارت ارتباطات ،اینترنت الزم در اختیار آنها قرار بگیرد و
به برای تبلت دانش آموزان مناطق محروم و اینترنت آنها نیز چاره اندیشی کرد.

پذیرش بدون آزمون دانشگاهها مردادماه
انجام میشود

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشــار اطالعیهای اعالم کرد؛
پذیرش بدون آزمون دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی مرداد
ماه  ۹۹انجام میشود.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور ،این سازمان اطالعیه ای
در خصوص اصالح دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشتههای
تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال ســوابق تحصیلی سراسری سال
 ۱۳۹۹را منتشر کرد.
براساس این اطالعیه ،دفترچه اصالح شده پذیرش رشتههای با
سوابق تحصیلی از امروز هجدهم فروردین ماه بر روی سایت این
سازمان به نشــانی  www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت
و ثبت نام و انتخاب رشــته داوطلبان متقاضی پذیرش با سوابق
تحصیلی که در آزمون سراســری ثبت نام کرده یا ثبت نام نکرده
اند ،هم زمان با انتخاب رشته آزمون سراسری (پذیرش با آزمون)
که برنامه زمانی آن در مردادماه اعالم خواهد شد ،انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،زمان آزمون های حضوری به دلیل پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است.
کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت اعالم کرد :تاکنون  ۶۰۵۰۰نفر در کشور به طور قطعی به
ویروس کرونا مبتال شــده اند و آمار جان باختگان کرونا در کشور
به  ۳۷۳۹نفر رسید.

رییس پارلمان چین :بعد از کرونا شاهد توسعه
همکاریهای چین و ایران خواهیم بود

رییس مجلس چین درپیامی ضمن آرزوی سالمتی برای رییس
مجلس شورای اســامی ایران گفت :معتقدم بعد از پایان شیوع
کووید  ،۱۹شاهد توسعه بیش از پیش همکاریهای دوستانه چین
و ایران در زمینههای مختلف خواهیم بود.
به گــزارش اداره اخبار مجلس« ،لی جان شــو» ،رییس مجلس
چین در پیامی به علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی
اظهارداشت :متاسفانه باخبر شدم که جنابعالی به بیماری کووید
 ۱۹مبتال شــدید ،بدین وســیله همدردی صمیمانه خود را ابراز
مینمایم و سالمتی و بهبودی جنابعالی را آرزومندم.
رییس مجلس چین با بیــان اینکه چین و ایران شــریک جامع
راهبردی هســتند و همواره در ایام دشــواری به یکدیگر کمک
میکنند ،گفت :بعد از شیوع کووید  ۱۹دو کشور به حمایت متقابل
از یکدیگر پرداخته و باهم با شیوع این ویروس مبارزه میکنند.
وی یادآورشد :مایل هستیم همکاری با ایران در مقابل با کووید ۱۹
را بیش از پیش تقویت کنیم تا پیروزی مشترک و قطعی بر کنترل
شیوع این بیماری محقق گردد.
رییس مجلس چین یادآور شد :اگرچه شیوع کووید  ۱۹مشکالت
موقتی را برای دو کشور ایجاد کرده است ،اما همیاری دو طرف در
مبارزه با این بیماری ،مشارکت دوستانه فیمابین را عمیقتر کرد.
معتقدم بعد از پایان شیوع کووید  ،۱۹شاهد توسعه بیش از پیش
همکاریهای دوستانه چین و ایران در زمینههای مختلف خواهیم
بود .علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی به بیماری کویید
 ۱۹مبتال شده است .اسد اهلل عباسی روز گذشته در گفت و گو با
ایرنا وضعیت الریجانی رییس مجلس را رضایتبخش و رو به بهبود
دانست و گفت :به زودی بعد از دوره قرنطینه و تحت مراقبت ،شاهد
حضور ایشان در مجلس و مدیریت شان خواهیم بود.
وی یادآورشد :االن هم با ایشان ارتباط داریم و با هماهنگی ایشان
برنامههای سه شنبه و چهارشنبه هماهنگ شده است.

ممنوعیت همه تجمعات نیمهشعبان

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا گفت:
ابالغیه ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع به مناسبت اعیاد شعبانیه
در قالب ایستگاههای صلواتی ،جشنها و مولودیخوانی به استانها
و دستگاهها ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی
اجتماعی ســتاد ملی مبارزه با کرونا در پاسخ به این پرسش که با
توجه به برگزاری تجمعاتی برای اعیاد شعبان در روزهای گذشته،
مصوبه ستاد مقابله با کرونا در این زمینه چیست و آیا ممنوعیت
برگزاری تجمعات ،شامل نیمه شعبان هم خواهد شد؟ اظهار کرد:
با تبریک اعیاد شــعبانیه ،برگزاری هرگونه تجمع اعم از رسمی،
غیررسمی و مذهبی ممنوع است.
وی ادامــه داد :ابالغیه ممنوعیــت برگزاری هرگونــه تجمع به
مناسبت اعیاد شعبانیه در قالب ایستگاههای صلواتی ،جشنها،
مولودیخوانی و  ....به استانها و دستگاهها ارسال شده است.

دیدبان حقوق بشر :آمریکا فورا ً برای کاهش
تحریمهای ایران اقدام کند

مدیر دیدبان حقوق بشر تأکید کرد که تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه ایران باید در شرایط فعلی شیوع کرونا کاهش یابد تا به این
کشور اجازه دسترسی به تجهیزات ضروری مورد نیاز را بدهد.
به گزارش فارس« ،کنت روث» مدیر دیدبان حقوق بشــر ضمن
انتقاد از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران در شــرایط فعلی
شیوع کرونا ،خواستار لغو این اقدامات محدودکننده شد.
بنا به گزارش پایگاه اطالعرســانی «دیدهبان حقوق بشر» ،مدیر
دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که تحریمهای اقتصادی گسترده
ایاالت متحده آمریکا ،تأثیر منفی بر توانمنــدی ایران به منظور
واکنش مناسب به ویروس کرونا گذاشته است و به همین منظور
واشنگتن باید اقدامات فوری را برای کاهش تحریمها علیه ایران
انجام دهد و مجوز اقالم معــاف از مالیات را به منظور تســهیل
دسترســی تهران به منابع ضروری انساندوستانه در طول شیوع
کرونا گسترش دهد.
وی توضیح داد« :اشــتباه و بیرحمانه اســت که دولت ترامپ با
محروم کردن مردم ایران از دسترسی به منابع حیاتی پزشکی که
فورأ به آن نیاز دارند ،غم و رنج آنها را بیشتر کند».
روث در ادامه تصریح کرد« :دولت آمریکا میبایست تضمین کند
که تحریمهای مالی تحمیل شده به ایران به وضوح و آشکارا مجوز
انتقال هرگونه کاالی مورد نیاز مردم ایران برای محافظت از خود
در مقابل کروناویروس را میدهد».

