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روی موج کوتاه

مجلس باالخــره بعــد از 44 روز 
تعطیلی، دیروز با صندلی های فاصله دار 
و ماسک و دســتکش و رئیسی که در 
قرنطینه بود، اولین جلسه علنی خود 
را تشــکیل داد؛ جنجالی ترین موضوع 
نیز تعطیلی و قرنطینــه یک ماهه کل 

کشور بود. 
اهالی بهارســتان که تمام 50 روز 
گذشــته را صرفا نظاره گر بالی مهلک 
کرونا بودند و بعد هم خانه نشین شدند، 
طرح سه فوریتی قرنطینه کامل کشور 
را دیروز با خود به هصحن علنی آورده 
بودند تا شاید بتوانند نقش خود به عنوان 

خانه ملت را در مهار کرونا ایفا کنند. 
طــرح قرنطینــه کشــور کــه از 
ســوی نمایندگانی چون عبدالکریم 
حسین زاده، پروانه سلحشوری، طیبه 
سیاوشــی و بهرام پارســایی طراحی 
شده، دیروز با امضای 80 نماینده پایش 
به صحن علنی باز و قرار شــد دیدگاه 
موافقان و مخالفان درباره اش صحبت 
کنند تا رأی گرفته شــود که باالخره 

کشور تعطیل بشود یا نشود. 
اختیار نداریم

حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق 
شهروندی و همینطور از طراحان این 
طرح به عنوان موافق آن، از دست روی 
دست گذاشتن یک ماهه مجلس گفت. 
او گفت: »شــما یک ماه است که درون 
خود گریه می کنید و احساس می کنید 
که باید کاری انجام دهید ولی ما امکان 
و اختیار مداخله در تصمیمات کشــور 

را نداریم. بارها درخواســت قرنطینه 
کردیم در گزارش مرکز پژوهش ها هم 
آمده بود که در قم و گیالن غفلت چند 

هفته ای کردیم.«
حسین زاده همچنین انتقاد کرد که 
»ما بین دوگانه تست گسترده در کره 
جنوبی و قرنطینــه در چین هیچ  کدام 
را انتخاب نکردیــم و در مواجهه با این 
موضوع سردرگم بودیم اما باید تصمیم 
عاجلی بگیریــم؛ تاریخ مــا را قضاوت 

خواهد کرد.«
در نهایت نیز طــراح طرح تعطیلی 
کامل کشــور تاکید کرد که امروز باید 
ننگ عدم تصمیمگیری قاطع را به جان 

نخریم و یک تصمیم مهم بگیریم.
کشور را تعطیل کنیم، جهش 

تولید چه می شود؟
موافقان همچنین به هشــدارهای 
ســازمان بهداشــت جهانی اشــاره 
می کردند که گفته است کشورهایی که 
قرنطینه را جدی نگیرند باید منتظر موج 
دوم شیوع این بیماری باشند. مخالفان 

اما استدالل های متفاوتی داشتند. 
یکــی از ایــن مخالفان شــادمهر 
کاظم زاده، نماینــده دهلران بود که در 
مخالفت با این طرح سه فوریتی گفت: 
»این طرح خودکشی از ترس مرگ است 
و اینکه کل کشور را یک ماه تعطیل کنیم 

مخالف مصالح است.«
او توضیــح داد که طبــق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، فقط ۱8.5 
درصد مشــاغل به صورت مستقیم و 

غیرمســتقیم از ویــروس کرونا متأثر 
هســتند و دلیلی ندارد که 80 درصد 
بخش های دیگر کشــور را هم تعطیل 

کنیم.
کاظم زاده عالوه بر این اشاره کرد که 
طرح تعطیلی یک ماهه کشور مخالف 
تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر 
جهش تولیــد در بخش های مختلف 
کشورمان است و نباید تالش های همه 
بخش های کشور را نادیده بگیریم که به 

دنبال جهش تولید هستند.
درد   بی پولی

موضوع دیگری که باعث مخالفت با 
این طرح شد، دغدغه »پول« بود. فردین 
فرمند، نماینده میانه در این باره گفت: 
طرح سه فوریتی نمایندگان مبنی بر 
این است که مملکت را یک ماه تعطیل 
کنیم؛ اما کسی نمی پرسد »از کجا پول 
بیاوریم؟« او همچنین این سوال مهم 
را طرح کرد که »آیا امــروز می توانیم 
نفت بفروشــیم؟« کاظم زاده، نماینده 
دهلران هم به همین مورد اشاره کرد و 
پرسید: »هزینه های تعطیلی یک ماهه 
کشــور از کجا باید تامین شود؟« وی با 
بیان اینکه تعطیلی یک ماهه ضرر و زیان 
جبران ناپذیری به کشور وارد می کند، 
افزود: ما باید به پســاکرونا، مســائل و 
مشــکالت اقتصادی و رکــود تورمی 

مضاعف فکر کنیم. 
سد قانون اساسی

اما آنچه این طرح را از دســتور کار 
مجلس خارج کرد، این مخالفت ها نبود، 

بلکه اخطار علی ادیانی، نماینده قائمشهر 
بود. بعد از صحبت کردن مخالف و موافق، 
صدای اخطار نمایندگان بلند شــد و 
ادیانی اعالم کرد کــه این طرح با چهار 

ماده قانون اساسی مغایر است. 
نماینده قائمشهر گفت: دوستانی 
که این پیشنهاد را مطرح کرده اند یک 
بار آن را به دقت بخوانند چرا که در این 
موضوع دولت باید الیحه بدهد و اساسا 
این موضــوع نمی تواند به صورت طرح 

مطرح شود.
آنطور کــه این نماینــده مجلس 
توضیح داد، طبق اصل 79 قانون اساسی، 
دولت حــق دارد بــا تصویب مجلس، 
به طورموقتی محدودیت های ضروری 
برای مقابله با بیماری کرونا برقرار کند، 
اما این در صورتی است که ضرورت آن 
واقعا احساس شود، از طرف دیگر دولت 
موظف اســت مجدداً از مجلس کسب 
مجوز کند، بنابراین این دولت است که 

باید در این زمینه الیحه ارائه دهد.
وی همچنیــن گفــت: تعطیلی و 
محدود کردن حقوق شــهروندی جزو 
اختیارات شــورای عالی امنیت ملی 

است و از این منظر طرح تعطیلی یک 
ماهه کشــور مغایر اصــل ۱7۶ قانون 

اساسی است.
ادیانی با اشــاره به اینکه این طرح 
سه فوریتی با اصل 75 قانون اساسی نیز 
مغایرت دارد، ادامه داد: این طرح موجب 
افزایش یا کاهش هزینه دولت می شود، 
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
درباره بنزین، هر نوع اظهارنظری باید 
برای اختصاص منابع حاصل از افزایش 
قیمت بنزین و موارد دیگر با هماهنگی 
شــورای عالی اقتصادی انجام شــود 
که از این منظر نیز طرح ســه فوریتی 
پیشــنهادی مغایر با اصل ۱۱0 قانون 

اساسی هست. 
بعد از اخطار ادیانی، پزشــکیان که 
ریاســت مجلس را در غیاب الریجانی 
به عهده داشــت، گفت: مشخص است 
که این طرح ایراد دارد و ما نباید از ابتدا 
آن را می پذیرفتیــم. نهایتــا اخطار به 
رأی گذاشــته شــد. رأی گیری دیروز 
مجلس نیز متفاوت از همیشــه بود به 
جای استفاده از دستگاه، به صورت قیام 
و قعودی صــورت گرفت. بدین ترتیب 
پزشکیان از نمایندگانی که اخطار را وارد 
می دانند خواست قیام کنند و با توجه 
به شمار باالی قیام کنندگان، طرح سه 
فوریتی تعطیلــی و قرنطینه یک ماهه 

کشور از دستور کار مجلس خارج شد. 
تست 11 نماینده مثبت است

مجلس دیروز یک طرح سه فوریتی 
دیگر هم داشت. این طرح به دنبال آن بود 
که مجوزی داده شود تا در شرایط بحرانی 
و اضطراری جلســات مجلس شورای 
اسالمی به صورت مجازی و همچنین 
تلفیقی از مجازی و حضوری برگزار شود. 
یکی از طراحان این طرح عنوان کرد: 
دلیل اینکه این طرح با قید سه فوریت 
مطرح شده آن اســت که طی دیروز و 
امروز از نمایندگان تست کرونا گرفته 
شده و ممکن است تســت 50 نفر آنها 
مثبت باشد و به این ترتیب، فردا جلسه 

علنی برگزار نشود.
در خــالل اظهــارات وی، اکبــر 
رنجبــرزاده، عضــو هیأت رئیســه 
مجلس خبــر داد که تســت کرونای 
۱۱ نماینده مجلس مثبت بوده است. 
محمدرضا تابش، دیگر نماینده مجلس 
نیز با بیــان اینکه مجلــس مرکز ثقل 
تصمیم گیری های مهم اســت، گفت: 
مجلس پیش مرگ و در کنار مردم است، 

لذا تعطیل بردار نیست. نهایتا این طرح 
سه فوریتی نیز با مخالفت نمایندگان از 

دستور کار خارج شد. 
بهارستان دیروز دغدغه چگونگی 
ادامه جلســاتش را نیز داشــت؛ این 
دغدغه که آیا علی رغم ابتالی شماری 
از نمایندگان، همچنان بــه برگزاری 
جلسات ادامه دهند یا راه دیگری پیدا 

کنند.
خود را گول نزنیم

موضوعــات دیگر نیز مطرح شــد 
اما بی تردید مهمتریــن آنها مربوط به 
وضعیت اقتصادی در شرایط تحریم و 
کرونا و همینطور بودجــه بود. مهرداد 
الهوتــی، نماینده لنگــرود به همین 
موضوع اشــاره کرد و گفت: شــرایط 
کرونایی، رکود تورمی ما را تشدید کرده 
است ما باید از این شرایط خارج شویم 
برای خروج از این شرایط نیازمند منابع 
هســتیم. حدس من این است ۲00 تا 
۳00 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم 
تا بتوانیم فضای فعلی را مدیریت کنیم. 
دولت نیز برنامه ای در این خصوص ارائه 
کرده است و می خواهد 75 هزار میلیارد 
تومان از کاهش ذخیره سوخت تامین 
کند. ما باید در مجلس تدبیر کنیم زیرا 
مواردی که در بــاال گفتم خالف قانون 
پولی و بانکی اســت باید این مشکل را 

حل کرد.
او در پایان تاکید کــرد: خود را گول 
نزنیم، بودجه امسال کسری دارد، این 
کسری در شــرایطی بود که نفت را به 
قیمت 50 دالر می فروختیم؛ آیا امروز 

می توانیم نفت را با 50 دالر بفروشیم؟
گرچه این مسائل مشــغله دیروز 
نمایندگان بود اما واقعیت این است که 
از عمر مجلس دهم 40 روز بیشتر باقی 
نمانده و این مجلس یازدهم است که به 
زودی به استقبال این بلبشوی اقتصادی 

و کرونایی خواهد رفت. 

مجلس نتوانست کشور را تعطیل کند؛

تیرخالص به طرح سه فوریتی قرنطینه

خبر

حســن روحانی، رئیس جمهــوری ایران در 
تماسی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی 
خود خواهان مبارزه ای جهانی و هماهنگ شده 
برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا شد. مکرون 
در این تماس همبســتگی خود با مردم ایران را 

ابراز داشت.
به گــزارش اقتصادنیوز، حســن روحانی در 
تماسی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه بر لزوم پیکاری جهانی برای غلبه بر بحران 
کرونا تأکید کــرد. به گفته او »همه کشــورها و 
دولت ها باید توجه داشته باشند که بدون کمک و 

همکاری و بهره مندی از تجارب یکدیگر نمی توانند 
از این شرایط حساس عبور کنند.«

روحانی با اشاره به اینکه مبارزه با این بیماری 
کووید ۱9 در شرایط تحریم برای ایران دشوارتر 
از دیگر کشورهاست، تصریح کرد: »دولت آمریکا 
علی رغم اینکه با اعمــال تحریم های غیرقانونی 
علیه ایران، مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته، در 
این شرایط نیز با اقدامات خود مقررات بهداشتی 
مصوب سال ۲005 ســازمان بهداشت جهانی را 

زیرپا می گذارد.«
رئیس جمهوری ایران انجام نخستین گام ها در 

راستای برقرای سازوکار اینستکس را مثبت، ولی 
ناکافی دانست و در این رابطه گفت، »این مسیر 
نباید تنها منحصر به کاالهای پزشــکی و غذایی 
باشــد، بلکه باید بتوان از آن برای تأمین تمامی 

نیازمندی های کشور استفاده کرد.«
روحانــی در این تمــاس تلفنــی از مکرون 
خواست، بر آمریکا فشــار آورد تا تحریم ها دست 

کم در دوران بحران کرونا رفع شود.
طبق اعالم کاخ الیــزه در پاریس مکرون در 
تماس تلفنی با روحانی همبســتگی خود را با 
مردم ایران ابراز داشت. کاخ ریاست جمهوری 

فرانســه همچنین اعالم کرد که این کشــور و 
شــریکان اروپایی فرانســه تجهیزات پزشکی 
به ایران فرســتاده و آماده ادامه همکاری های 

بشردوستانه هستند.

بنا بر اعالم کاخ الیزه مکرون در تماس خود با 
روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که جمهوری 
اسالمی به تعهدات برجامی خود عمل کند و در 

راستای رفع تنش های منطقه ای گام بردارد.

روحانی در تماس تلفنی با مکرون:

به آمریکا فشار بیاورید تحریم ها را  بردارد
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با موافقت رهبر انقالب انجام شد؛
تمدید احکام اعضای هیئت 

امنای کمیته امداد امام خمینی
با موافقت رهبر معظم انقالب، احکام اعضای 
هیأت امنای کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
برای یک دوره پنج ســاله دیگر تمدید شــد. بر 
اساس این احکام، آقایان حجت االسالم محسن 
کازرونی، ســید مرتضی بختیاری، ســیدپرویز 
فتاح، حسین انواری، حمیدرضا ترقی و مرضیه 
وحید دستجردی به عنوان اعضای هیئت امنای 
کمیته امداد امام )ره( برای یک دوره پنج ســاله 

دیگر در مسئولیت خود ابقا شدند.
    

خط و نشان منتخب مجلس 
یازدهم برای دولت

الیاس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس 
یازدهم در صفحه اجتماعی خــود در توئیتر در 
واکنش به برداشــت یک میلیارد یورو دولت از 
صندوق توسعه ملی نوشت: »مجوز برداشت یک 
میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران 
هزینه های کرونایی مردم صادر شده است. قباًل 
هم برای سیل 98 چنین مجوزی صادر شد. آقایان 
دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه ها را به 

مجلس یازدهم بفرستند!«
    

 رئیس سرمایه انسانی 
ستاد کل نیروهای مسلح:

۵۴ سرباز به کرونا مبتال شدند
ناخــدا رحیمی پــور، رئیس اداره ســرمایه 
انسانی ستاد کل نیروهای مســلح درباره شیوع 
کرونا در میان ســربازان گفت: خوشبختانه طی 
این مدت در تمامی مراکــز و پادگان ها و اماکن 
نیروهای مســلح هیچ مورد فوتی نداشته ایم و از 
بین صدها هزار سرباز تنها تعداد 54 نفر به ویروس 
کرونا مبتال شــده اند. وی تصریح کرد: این تعداد 
نیز اغلب در خارج از مراکز آموزشــی و بیرون از 
محیط ســربازی به این بیماری مبتال شــده اند 
که با تالش ها و اقدامات مفیــد و مثمرثمر کادر 
درمانی نیروهای مســلح بحمداهلل بهبود یافته و 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی ترخیص شده اند.

    
به دلیل شرایط کرونایی صورت می گیرد؛
رژه متفاوت نیروهای مسلح

امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، رئیس ستاد 
ارتش در نشســتی خبری درباره مراســم رژه 
نیروهای مســلح بــه مناســبت ۲9 فروردین، 
سالروز ارتش جمهوری اســالمی گفت: رژه روز 
۲9 فروردین تاکنون هر ساله برگزار شده است اما 
در سال جاری با شرایط متفاوتی برگزار می شود، 
علت تغییر برنامه های ما نیز شرایط روز است. وی 
افزود: این طرح جایگزین با عنوان »رژه خدمت« 
و شــعار »مدافعان وطن و یاوران ســالمت« به 
مناسبت روز ارتش، در ســطح کشور به مرحله 

اجرا در می آید. 
    

ظریف خطاب به چاووش اوغلو مطرح کرد؛
آمادگی ایران برای همکاری با 

ترکیه در مبارزه با کرونا
وزرای امور خارجه ایــران و ترکیه به صورت 
تلفنی گفت گو کردند. محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با مولود 
چاوش اوغلو با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
ترکیه با دولت و مردم ترکیه ابراز همدردی کرد و 
آمادگی کشورمان برای هرگونه کمک و همکاری 
در این زمینه را اعالم داشــت. همکاری های دو 
کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت نیز از دیگر 
موضوعات مورد گفت گــوی وزرای امور خارجه 

ایران و ترکیه بود.
    

ارسال محموله ۲ میلیون دالری 
کره جنوبی به ایران

سفارت کره جنوبی در ایران در توییتی از قصد 
کشورش برای ارسال محموله ۲ میلیون دالری به 
منظور ریشــه کن کردن بیماری کووید-۱9 خبر 
داد. در این توییت آمده است که تا به حال اقالمی به 
ارزش ۲00 هزار دالر شامل دستگاه PCR و پمپ 

ضدعفونی کننده تحویل ایران شده است.
    

ظریف:
خواستار صدقه از ترامپ نیستیم

محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران در 
حساب توئیتر خود نوشت: »ایران کشوری غنی از 
نظر منابع انسانی و طبیعی است. ما خواستار دریافت 
صدقه از سوی دونالد ترامپ نیستیم که مجبور شده از 
منابعی که تحریم کرده اکسیژن ساز بخرد. چیزی که 
می خواهیم این است که آنها به جلوگیری از فروش 
نفت ایران و سایر اقالم تولیدی و خرید اقالم مورد نیاز 

و انجام مبادالت مالی پایان دهند.«

الهوتی، نماینده لنگرود: 
خود را گول نزنیم، بودجه 
امسال کسری دارد، این 

کسری در شرایطی بود که 
نفت را به قیمت ۵۰ دالر 

می فروختیم؛ اما آیا امروز 
می توانیم نفت را با ۵۰ دالر 

بفروشیم؟

فرمند، نماینده میانه: طرح 
سه فوریتی نمایندگان 

مبنی بر این است که 
مملکت را یک ماه تعطیل 
کنیم؛ اما کسی نمی پرسد 

»از کجا پول بیاوریم؟«

سخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به فعالیت دادگاه های ویژه 
رســیدگی به پرونده های اخالل در نظام اقتصادی گفت: این 
شعب در سال 98 در تهران رای به محکومیت قطعی ۲۶0 مفسد 
اقتصادی، ۳۳ مفسد اقتصادی در خراسان، ۳۱ مفسد اقتصادی 
در استان فارس، ۳0 مفسد اقتصادی در استان اصفهان، ۱۱ مفسد 
اقتصادی در استان هرمزگان، ســه مفسد اقتصادی در استان 
گلستان و سه مفسد اقتصادی در استان قم دادند. غالمحسین 
اسماعیلی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری سال 99 که 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در ادامه در پاسخ به سوالی 

درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبر طبری گفت: 
پرونده این فرد به دادگاه رفته اســت و تشریفات برگزاری 

دادگاه در حال انجام است؛ پیش بینی می کنیم اولین 
جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال 

برگزار شود.
نجفی مشمول مرخصی نمی شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
ســوال دیگری درباره عدم اعطای 
مرخصی به محمدعلــی نجفی و 

اینکه یکی از هم بندهای وی مبتال به ویروس کرونا شده، گفت: 
این ادعا که از افرادی که در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی در 
آن حضور دارد، یک نفر مبتال شده، صحت ندارد. وی افزود: آقای 
نجفی چون هنوز رأی محکومیت قطعی نگرفته، از دایره شمول 
مرخصی خارج است و با قرار بازداشت در زندان به سر می برد و 
بعد از قطعی شدن رأی صادره، نسبت به مرخصی وی نیز 

تصمیم گرفته می شود.
آخرین وضعیت زندانیان فراری

اسماعیلی در پاســخ به ســوالی درباره آخرین 
وضعیت زندانیان فراری گفت: در این ایام متاســفانه 
یکی دو حادثه در برخی زندان ها از جمله زندان سقز 
داشتیم که با توطئه برخی زندانیان، همچنین 
احتمال تبانی و سهل انگاری برخی کسانی 

که در زندان فعالیت می کردند، رخ داد. وی ادامه داد: بالفاصله 
اعالم کردیم که حتما هم باید این زندانیان دستگیر و هم با افراد 
مقصر برخورد شود و با آنهایی که در این ماجرا نقش داشتند و در 
زندان کار می کردند و قصور کردند برخورد شده است یعنی پرونده 
تشکیل شده و برخی بازداشت شدند. اسماعیلی اظهارداشت: 
همچنین با همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، سپاه و 
مجموعه زندانبانی بیشتر زندانیان فراری دستگیر شدند، عده 
ای خود معرف بازگشتند و اکنون به تعداد انگشت شمار بیرون 
هستند و تعدادی خودشان بازگشتند. سخنگوی قوه قضاییه 
خاطرنشــان کرد: عامل اصلی و طراح توطئه دستگیر شده و 
کسانی که هنوز دستگیر نشده اند جرم سنگین نداشته اند و فریب 
خورده اند. این اتفاق درس و هشداری شد برای عوامل زندانبانی و 

معلوم شد توطئه و سهل انگاری اتفاق افتاده است.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

احتمال برگزاری دادگاه طبری در اردیبهشت


