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روی موج کوتاه

ســخنگوی دولت گفــت: دولت 
جمهوری اسالمی ایران بدون هرگونه 
مالحظه و حاشیه به صورت شفاف در 
مورد بیماری کرونا اطالع رسانی کرده 

و می کند.
علی ربیعی در نشســت خبری این 
هفته ســخنگوی دولت کــه به دلیل 
پیشگیری از شــیوع احتمالی ویروس 
کرونا به شــکل ویدئو کنفرانس برگزار 
شــد، با بیان اینکه کرونا بدون شــک 
مسئله اول کشور و دولت است، افزود: 
این موضوع تمام دنیــا را درگیر کرده و 
این ویروس در اقصی نقاط دنیا قربانیانی 
گرفته است؛ ایران یکی شفاف ترین ها 
بوده و از همه ظرفیت هایش اســتفاده 
کرده است، برخالف برخی کشورها که 

مصلحت اندیشی کردند.
 بعد از شوک اولیه به سرعت 

بر اوضاع مسلط شدیم
ســخنگوی دولت گفت: ما بعد از 
شوک اولیه به سرعت بر اوضاع مسلط 
شدیم. قطعا با کمک هم اجازه نخواهیم 
داد تروریسم، تهدید و تحریم و ویروس بر 

کشور ما مسلط شوند.
وی ادامه داد: دولت به رسالت اصلی 
خود عمل کرده و عمــل خواهد کرده 
است. زندگی در کشور ما بر صدر سیاست 
نشسته است. دولت از همه آحاد مردم 
استدعا دارد با اهتمام بیشتری به توصیه 
های وزارت بهداشت و مسئولین توجه 
کنند؛ چرا که راه موفقیت ما همراهی و 

همیاری و مشارکت گسترده همگانی 
است.

ربیعی با اشاره به بررسی آسیب های 
اقتصادی ناشی از گســترش و شیوع 
ویــروس کرونا بر کســب و کار مردم و 
کاهش سطح درآمدها در جلسه هیئت 
دولت، اظهــار کــرد: وزرای ذی ربط 
گزارش هایی دادند و دولت ســتادی را 
در این زمینه تشکیل داده تا موضوع را 

بررسی و راهکارهایی ارائه دهند.
 سررسید وام ها 

دو ماه عقب می افتد
وی افزود: برای کاهش فشار بر مردم 
مقرر شد سررســید وام های مرتبط با 
کســب و کارها و برخی دیگر از وام ها، 
دو ماه به عقب بیفتد. این مســئله فردا 
در شــورای عالی پول و اعتبار مطرح و 
تصمیم گیری می شــود و آقای همتی 
رئیس بانک مرکزی اطالع  رسانی های 

الزم را انجام می دهد.
سخنگوی دولت با اعالم اینکه مقرر 
شد برای استمهال بدهی های مالیاتی 
تسهیالتی ارائه شود، ادامه داد: اگر الزم 
بود در جلسه سران قوا مطرح می شود. 
هرچند فکر می کنیم اختیارات الزم در 
دست دولت هست و تا آخر هفته در این 

باره تصمیم گیری می شود.
بیمه سالمت متوقف نمی شود

ربیعی با بیان اینکه دولت مقرر شده 
تا درباره تشــکیل مجامع شرکت های 
بورسی و حل مشکالت بیمه ای تا آخر 

هفته تصمیمات حمایتی از سوی دولت 
اتخاذ شود، گفت: از جمله مسائل دیگر 
مطرح شده هزینه درمان بیماری برای 
مردم بود که مقرر شــد بیمه سالمت 
متوقف نشــود و در ایــن خصوص هم 
به مردم خصوصاً طبقات آســیب پذیر 

فشاری وارد نخواهد شد.
ســخنگوی دولت با اشــاره به رفع 
ممنوعیت واردات و لغو سود بازرگانی 
برای کاالهای مرتبط بــا کرونا، تاکید 
کــرد: اعمال محدودیت صــادرات در 
این رابطه بــه وزارت صمــت واگذار 
شــد. وزارتخانه های صمت و بهداشت 
گزارش دادند که برای رفع کمبود اقالم 
بهداشتی ۱۰۷ کارگاه جدید راه اندازی و 
تغییر کاربری برای تولید مواد ضدعفونی 

ساده داده شده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن طبق 
گزارشــی که معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری ارائــه داد تولید 
ماسک های نانو n۹۵ مخصوص پرسنل 
بیمارستانی نیز تا پایان هفته به روزی 
۳۰۰ هزار عدد خواهد رســید و کلیه 
دســتگاه های تولید این ماسک ها در 

داخل کشور است.
 تولید کیت تشخیص 

در وزارت دفاع
ربیعی با بیــان اینکه تمــام موارد 
یادشــده به غیر از ظرفیــت تولیدات 
وزارت دفاع است، اظهار کرد: از جمله 
مهمترین تولیدات وزارت دفاع تولید 

کیت تشخیص بیماری بوده است که 
توسط متخصصان آن مجموعه انجام 
شده است و در همین زمینه دولت برای 
توســعه و تولید کیت های تشخیص با 
۵ شــرکت دانش بنیان در حال انعقاد 

قرارداد است.
 تمهیدات درباره

 بسته شدن مرزها
ربیعی در پاســخ به پرسش ایسنا، 
درباره بســته شــدن مرزهای ایران با 
کشــورهای همســایه در پی شیوع 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور 
و تمهیدات دولت در این زمینه تاکید 
کرد: بخشــی از صادرات ما در شرایط 
تحریم های ظالمانه با همسایگان بوده 
اســت. در عین حال وجــود فرهنگ 
مشترک و فاصله کم، زمینه ای شده که 
ما بخشی از مراودات خود را برای تامین 
ارز مورد نیازمان با همســایگان انجام 

دهیم. وی افزود: بسته شدن مرزهای 
ما با همسایگان مان برای اقتصاد کشور 
زیانبار بوده، اما یکی از اولین تصمیمات 
ستاد مبارزه با کرونا، فعال شدن همزمان 
وزارت امور خارجه و وزارت بهداشــت 
برای ایــن موضوع بود کــه در همین 
راستا هیأت هایی از ایران با عراق، ترکیه، 
امارات و افغانستان مذاکراتی انجام دادند. 
سخنگوی دولت با اعالم اینکه هم اکنون 
گمرکات عراق باز شده است و بر اساس 
یک پروتکل به تفاهم رسیده ایم، اظهار 
کرد: در این زمینه ایزوالسیون کاالها 
و رعایت تمام مســائل بهداشتی برای 
آســوده خاطر بودن مصرف کنندگان 
انجام می شود. همچنین ۲۵۰ ماشین به 
سمت افغانستان در حرکت هستند که 
برای اطمینان بخشی، کنترل های وزارت 
بهداشت در پایانه ها هم مرز با همسایگان 
شروع شــده و پروتکل های بهداشتی 
رعایت می شود. ربیعی افزود: از ترکیه هم 
تعدادی کامیون وارد کشور شده است. 
عالوه بر این مرزهای آذربایجان فعال 
شده و ورودی و خروجی ها کنترل می 
شود. با پاکستان هم مذاکراتی صورت 
گرفته تا این کشــور نیــز در مراودات 

تجاری به ما بپیوندد.
 مدارس تا آخر این هفته 

تعطیل خواهد بود
ربیعی در پاســخ به پرسشی درباره 
تعطیلــی مــدارس گفــت: مطابق 
تماس هایی که داشــتم مــدارس تا 
آخر این هفته تعطیــل خواهد بود. در 
صورت لزوم پنجشنبه یا جمعه صبح 
درجلسه تصمیم گیری خواهیم کرد. 
من از طرف دولت از سازمان صدا و سیما 
سپاسگزاری می کنم که برای آموزش از 

راه دور تدابیری آغاز کردند.
 بازار از گوشت و مرغ 

اشباع شده است
ســخنگوی دولــت در ارتبــاط 
با نگرانی هــای وزیر بهداشــت درباره 
گرانفروشــی اقالم مربوط به بیماری 
کرونا و نگرانی هایی در راستای کمبود 
اقالم بهداشــتی مثل ماســک، اظهار 
کرد: خوشــبختانه کاالهای اساسی 
امروز به وفور هســت. وارادات هایی که 
قبال صورت دادیم به طوری هست که 

نگرانی نداریم. 
قیمت هــای ارزاق عمومی از جمله 
گوشت کنترل شده است. حتی در مورد 
گوشت گوساله زیادی تولید هم داریم 
و عرضه آن ها بــا تقاضای کمتری رو به 

روســت. دولت بازار را از گوشت و مرغ 
اشباع کرده است.

 تصمیماتی درباره ماسک 
و اقتصاد کرونازده 

ربیعی گفت: تعرفه واردات ماسک 
را کاهش دادیم. بیش از ۷۰۰ داروخانه 
در سراســر کشــور برای فــروش ژل 
ضدعفونی و ماســک اعالم شده است. 
در کارخانه هایی که الکل و ماسک تولید 
می کنند ناظرین مستقر شدند. آمارهای 
تولید ایــن محصوالت بــه وزراتخانه 
بهداشــت و درمان  و وزارتخانه صمت 

گزارش داده می شود.
ســخنگوی دولــت در ارتبــاط با 
تخصیص ارز به تولیدکننــدگان نیز 
گفت: در جلســه ای که من در صمت 
در کنار آقــای رحمانــی حاضر بودم 
تولیدکنندگان ضد عفونی اعالم کردند 
و متعهد شدند تا سه ماه افزایش قیمت 
نداشته باشند. در ماسک و موارد دیگر 
جهت تخصیص ارز هم صحبت هایی 
شده اســت. تصمیماتی برای اقتصاد 
کرونازده گرفته شــده است که تا آخر 

هفته اعالم خواهد شد.
 پیشنهاد کمک آمریکا 

صادقانه نیست
وی خاطرنشــان کرد: الزم می دانم 
بــه موضع گیری آقــای ترامپ و پمپو 
درخصوص کمک به ایران درخصوص 
کرونا اشاره کنم. ما هیچ گونه پیشنهاد 
صادقانه برای ملحق شــدن به جامعه 
پزشکی را رد نمی کنیم، اما ایالت متحده 
صداقت الزم در همین مورد را هم نداشته 
اســت. به جای اینکه فقــط اظهاراتی 
بکند، به طور عملی می تواند تحریم ها 
را بردارد. حتــی می تواند تحریم های 
مشخصی را بردارد. اما وقتی نمی گذارند 
پول از طریق ســوئیفت به ایران برسد 

پیشنهادشان ریاکارانه است.

ربیعی در نشست خبری: 

بدونمالحظهدربارهکرونااطالعرسانیکردهایم

خبر

رییس قوه قضاییه به دادستان ها دستور داد به 
هیچ عنوان به محتکران و اخاللگران در نظام عرضه 
کاالهای پزشــکی رحم نکنند و با آن ها برخورد 
عبرت آموز داشته باشــند تا همه بدانند دستگاه 
قضایی ســالمت و امنیت مردم را با هیچ چیزی 

معامله نمی کند.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی در جلسه شــورای عالی قوه قضائیه با 
دســته بندی جریانات و گروه هایی که دنبال 

سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده هستند، 
اظهار داشت: احتکار اقالم بهداشتی در شرایط 
فعلی بازی بــا جان مردم اســت و نمی توان از 
این مسئله گذشــت. همان طور که در دوران 
جنــگ تحمیلی که مــردم فرزنــدان خود را 
برای مقابله با دشــمن به جبهه می فرستادند، 
عده ای کاالهای مــورد نیاز مــردم را احتکار 
 می کردنــد، اآلن هم عده ای بــا زندگی مردم 

سوداگری می کنند.

دستگیری 20 محتکر
وی با تأکید بر لزوم برخورد مسئوالن ذیربط 
با این مساله تأکید کرد: خوشبختانه دادستانی 
تهران بیش از ۲۰ نفر از محتکران کاالهای پزشکی 
را دستگیر و انبارهای آنها را کشف کرده و تحویل 
وزارت بهداشــت نموده اســت که امیدواریم به 

سرعت در بازار توزیع شود.
وی با اشــاره به افزایش ۵ تــا ۱۰ برابر تولید 
کاالهای بهداشتی مورد نیاز مردم و تاکید بر نظارت 

در این حوزه متذکر شد: باید معلوم شود ماسکی که 
تولید می شود، چگونه توزیع می شود و از مرحله 
تولید تا توزیع در داروخانه ها چه فرایندی را طی 
می کند تا به دست مردم می رسد تا سودجویان 
فرصت سوداگری پیدا نکنند. وی همچنین با تاکید 

بر تأمین کاالهای اساســی مردم در آستانه عید 
نوروز، گفت: گزارش های خوبی از بازار نمی رسد 
و باز هم تأکید می کنم نظارت بر قیمت و کیفیت 
کاالها امری ضروری است و دستگاه های مسئول 
باید وارد میدان شوند و هرجا نیاز باشد، دستگاه 
قضایی هم کمک می کند تا مردم روزهای پایانی 
سال را با آرامش بگذرانند. رئیس دستگاه قضا در 
ادامه درباره سالمت زندانیان اظهار کرد: هر ساله 
در آستانه ســال نو به زندانیان مرخصی اعطا می 
شد اما امسال با توجه به شرایط پیش آمده، زودتر از 
موعد بخشنامه ای صادر کردیم تا زندانیان بیشتری 
بتوانند از این مرخصی بهره مند شوند که تا امروز 

هزاران نفر از آنها مشمول این مرخصی شده اند.

رئیسی خطاب به دادستان های کل کشور:

به احتکارکنندگان اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید
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درگذشت عضو مجمع تشخیص 
به دلیل ابتال به کرونا

محمد میرمحمدی، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام که به بیماری کرونا مبتال شده بود، 
صبح دیروز در ۷۱ ســالگی در بیمارستان مسیح 
دانشوری درگذشت. گفتنی است والده آن مرحوم 
)خواهر آیت اهلل شــبیری زنجانی( نیز در روزهای 
گذشــته به دلیل ابتال به ویروس کرونا دار فانی را 
وداع گفته بود. رئیس دفتر ویژه آیت اهلل خامنه ای 
در دوران ریاســت جمهوری، رئیس دفتر رئیس 
جمهور وقت )آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(، نماینده 
مردم قم در مجلس شورای اسالمی و معاون نظارت 
و حسابرســی دفتر مقام معظم رهبــری به مدت 
۱۴ ســال تنها بخشی از سوابق سیاســی و اداری 

میرمحمدی در طول سالیان گذشته است.
    

در پی شیوع بیماری کرونا صورت می گیرد 
تعویق ۲ ماهه اعزام مشموالن 

سربازی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن 
عراقی زاده، معاون بهداشــت و درمان ســتاد کل 
نیروهای مسلح و سخنگوی قرارگاه مبارزه با کرونای 
نیروهای مسلح گفت: اعزام مشموالن سربازی تا دو 
ماه به تعویق افتاده و ابالغ شده است تا تمام دوره های 
آموزشی ســربازان به مدت حداقل دو ماه متوقف 
شود؛ یعنی مشموالن خدمت سربازی که قرار بود 
در روزهای آینده برای گذراندن دوره های آموزشی 
به پادگان های مربوطه اعزام شوند، اعزام آن ها تا اول 
اردیبهشت سال ۹۹ به تعویق افتاده است؛ اما آن هایی 
که چند روزی بیشتر به اتمام دوره های آموزشی آن ها 
باقی نمانده، تا اتمام دوره آموزشی البته با رعایت تمام 

نکات بهداشتی، در پادگان ها باقی می مانند.
    

لغو قانون عدم نیاز به ویزا برای 
ایرانیان توسط ارمنستان

در پی شیوع کرونا در ایران ارمنستان قانون عدم 
نیاز به ویزا برای ایرانیان را به حالت تعلیق درآورد. 
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان روز دوشنبه 
با اعالم این خبر گفت: مقام های ایران و ارمنستان در 
تعامل هستند و ارمنســتان در حد توان خود برای 
کمک به ایران آماده اســت. روز گذشته همچنین 
قزاقستان اعالم کرد که از تاریخ ۵ مارس سال جاری 
از ورود مسافران ایرانی به این کشور جلوگیری خواهد 
کرد. قزاقستان همچنین اعالم کرد که پروازهای خود 
به جمهوری آذربایجان، یکی از همسایگان ایران را 

نیز از تاریخ ۵ مارس کاهش می دهد.
    

اردوغان:
 ایران و روسیه 

اهداف ما در سوریه نیستند
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: نه روســیه و 
نه ایران اهداف نیروهای مســلح ترکیه در سوریه 
نیستند. وی در ادامه افزود: در سوریه، ما روسیه یا 
ایران را هدف قرار نمی دهیم. ما فقط عناصر رژیم 
را نابود می کنیم. همچنین مقام های ترکیه دیروز 
اعالم کردند که روز جمعه موشکی به یک خودرو 
زرهی حامل مأموران مرزی ترکیه در مرزهای این 
کشور با ایران اصابت کرده است. وزیر کشور ترکیه 

نیز این خبر را تایید کرده است.
    

پورمحمدی از بیمارستان 
مرخص شد

یک منبع آگاه در جامعــه روحانیت مبارز 
در گفت وگو با ایلنا از مرخص شــدن مصطفی 
پورمحمدی، دبیرکل جامعــه روحانیت مبارز 
و مشاور رئیس قوه قضاییه خبر داد. وی افزود: 
آقای پورمحمدی خیلی سالمت و سرحال پیش 
از ظهر دوشنبه، ۱۲ اسفندماه به منزل خودشان 
منتقل شــدند و مثل همه اقشار کشور از جمله 
دانشــجویان و کارمندان در قرنطینه خانگی 

قرار گرفتند.
    

ضیا نبوی آزاد شد
ضیا نبــوی، فعال سیاســی و دانشــجوی 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی دیروز آزاد شــد. به گزارش ایلنا، وی 
ششم اسفندماه توسط نهادهای امنیتی به دالیل 
نامعلوم بازداشت شده بود. نبوی، پیشتر در ۲۵ 
خرداد ۸۸ در ســتاد انتخاباتی مهدی کروبی از 
ســوی ماموران امنیتی بازداشت شــده بود و از 
سوی شــعبه ۲۶ دادگاه انقالب به ریاست قاضی 
»پیرعباســی«، به اتهام محاربه از طریق ارتباط 
موثر با سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال زندان 
و ۷۴ ضربه شالق محکوم شــد که بعد از تحمل 
هشــت ســال و هفت ماه حبس چهارشنبه ۲۵ 

بهمن ۱۳۹۶ از زندان سمنان آزاد شده بود.

پذیرای هرگونه پیشنهاد 
صادقانه برای کمک به ایران 

درخصوص کرونا هستیم؛  
اما ایالت متحده صداقت 

الزم را در همین مورد 
هم نداشته است. وقتی 

نمی گذارند پول از طریق 
سوئیفت به ایران برسد، 
پیشنهادشان ریاکارانه 

است 

برای کاهش فشار بر مردم 
مقرر شد سررسید وام های 

مرتبط با کسب و کارها و 
برخی دیگر از وام ها، دو ماه 
به عقب بیافتد. این مسئله 

سه شنبه 13 اسفند در 
شورای عالی پول و اعتبار 

مطرح و تصمیم گیری 
می شود

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی می گوید: اگر تعداد 
اقلیت ضعیِف اصالح طلب با مستقلین یک فراکسیون تشکیل 
دهند و هدفشان این باشد که تصمیمات و قوانین تند گرفته 
نشود، موثر خواهند بود و اگر تصمیماتی در صحن مجلس گرفته 
می شود که نامناسب است، آبستراکسیون کنند. محمدرضا 
خباز، نماینده ادوار مجلس و استاندار سابق دولت در گفتگو با 
خبرآنالین در خصوص وضعیت اصالح طلبان حاضر در مجلس 
یازدهم و احتمال تشکیل یک اقلیت قوی، گفت: مسئله حضور 
اقلیت و اکثریت در مجلس موضوعی طبیعی است یعنی در 
همه ادوار این اتفاق افتاده، یک گروه سیاســی گاهی اقلیت 
بودند و گاهی اکثریت، گاهی اقلیِت ضعیف و گاهی اقلیت موثر. 
خوشبختانه این شرایط ادامه دارد و اکنون هم وجود دارد. وی 

افزود: منتها تعداد اقلیــت اصالح طلب در مجلس یازدهم در 
حد ۱۶ نفر است و اقلیت ۱۶ نفری موثر نخواهد بود مگراینکه 
با مستقلین یک فراکسیون تشکیل دهند. مستقلین مجلس 
یازدهم هم حدود ۵۰ نفر هستند و می توانند جمعی ۶۰ نفره 
تشکیل دهند هرچند چون تاکنون به طریق حزبی وارد مجلس 

نشدیم این مجموعه هم کارکرد ثابتی نخواهد داشت.
مجلس یازدهم مشابه مجلس هفتم است

وی درباره مجلس آتی توضیح داد: مســئله این است که 
هرگاه در مجلسی اصولگرایان اکثریت کرسی ها را در اختیار 
داشتند اتفاقات ناگواری رخ داده، مثال در مجلس چهارم نظارت 
استصوابی به تصویب رسید اگرچه شورای نگهبان از قبل چنین 
تفسیری داشت اما آن مجلس نظارت استصوابی را به تصویب 

رساند و حاال حربه ای شده که در اختیار آن مجموعه است. یا 
مجلس هفتم هم همینگونه بود. این نماینده ادوار مجلس ادامه 
داد: از این جهت من مجلس یازدهم را مشــابه مجلس هفتم 
می دانم. در آن مجلس هم به محض اینکه آمدند و مســتقر 
شدند و شرایط قانونگذاری برایشان فراهم شد، در اولین کار 
ماده ۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم را که در مجلس ششم برای 
هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی که 
براساس آن قرار بود ساالنه ۱۰ درصد افزایش قیمت حامل های 
انرژی داشته باشیم را حذف کردند و این همه گرفتاری بر سر 
قیمت بنزین هم به دلیل همان تصمیمی بود که اصولگرایان در 

مجلس هفتم گرفتند.
تندروهای مجلس یازدهم حاضرند قیصریه ای را به 

دستمالی بفروشند
استاندار سابق سمنان ادامه داد: برخی افراد بسیار تندرو در 
مجلس یازدهم هم حضور دارند که حتی حاضرند قیصریه ای را 

به دستمالی بفروشند بنابراین من نگران تصمیمات تند آنها 
هستم چون اگر این تصمیمات تند گرفته شود دودش به چشم 
ملت خواهد رفت.خباز با بیان اینکه »مجلس یازدهم، مجلس 
سختی خواهد بود«، افزود: اگر مجموعه اصالح طلب و مستقل 
تالش کنند دو یا سه کمیسیون را در اختیار بگیرند می توانند 
موثرتر باشند. همانطور که در مجلس ششم، اکثریت در اختیار 
اصالح طلبان بود اما اقلیت اصولگرا، کمیسیون اقتصادی را در 
دست گرفتند. االن هم اگر این جمع تصمیم بگیرند و قبل از 

ورود به مجلس یکدیگر را شناسایی 
کنند و وقتــی می خواهد فرم ها 
را تنظیم کنند بــا هماهنگی با 
یکدیگر چند کمیســیون را در 

دست بگیرند، حداقل دولت 
و مملکت در آن حوزه ها 

ضربه نمی خورند. 

پیشنهاد خباز به اصالح طلبان مجلس یازدهم؛

با مستقلین یک فراکسیون تشکیل دهید


