
روحان�ی: از ش�نبه همه چیز ب�ه روال 
عادی برمی گردد

رئیس جمهور گفت: گزارش��ی که وزیر بهداشت داد 
حاکی از حرکت به سمت کنترل ویروس کروناست. 
مردم نباید نگران باش��ند؛ مرجع اصلی اخبار صدا و 
س��یمای ما است. حجت االسالم حس��ن در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در این جلسه به وزیر 
بهداش��ت تاکید کردیم که خود پرسنل بیمارستانی 
هرگونه نیازی برای حفاظت خ��ود دارند آن نیاز در 
اولویت باش��د و این کار س��ریعا انجام بگیرد. باید از 
همه پرس��نل بهداش��تی و درمانی تشکر کنیم. وی 
ادام��ه داد: گزارش��ی که آقای وزیر بهداش��ت دادند 
حرکت به س��مت کنترل ویروس کرونا است.  مردم 
نباید نگران باشند ضمن اینکه باید همکاری الزم را 
کنند. مراجعه کنندگان در بسیاری از شهرهایی که 
در روزهای پیش زیاد بوده به شدت کاهش پیدا کرده 
اس��ت. افرادی که از بیمارس��تان مرخص می شوند و 
تست آنها مثبت بوده و دوران درمان خود را گذرانده 
اند این هم افزایش پیدا کرده اس��ت که این دو خبر 
ب��رای جامعه ما بس��یار امیدوار کننده اس��ت.رییس 
جمهور تاکید کرد: اگر دستوراتی را ستاد پیشگیری 
و مب��ارزه تصمیم گرفت و ابالغ ش��د آن تصمیم به 
عنوان ی��ک امر الزم باید همه تلقی کنند و از لحاظ 
شرعی چون مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی است 
و رهب��ر معظم انق��الب تایید کردن��د و گفتند باید 
همه اطاعت کنند بنابرای��ن همه باید به عنوان یک 
ام��ر الزم و ضروری مورد مراقبت قرار بدهند.روحانی 
اضافه کرد: هر جایی که س��تاد از شنبه الزم دید اگر 
مدرسه، دبیرستان، دانش��گاهی و محل اجتماعی یا 
مورد خاصی را تش��خیص داد خودش اعالم می کند 
بنابر این از روز ش��نبه هم��ه روال ها با صورت عادی 
خواهد بود اگر مورد خاص و شرایط ویژه را ستاد ملی 
به آنها اعالم می کند. وی در این باره افزود: مدارس، 
دبیرستان ، دانشگاه و کارگاه ها همه باید دقت کنند، 
مراقبت های پزش��کی و بهداشتی را انجام بدهند اما 
همه باید کار و فعالیت کنیم و این یکی از نقشه ها و 
توطئه های دشمنان ما است که با هراس افکنی زیاد 
در جامعه، کش��ور را به تعطیلی بکش��انند. همه باید 
مش��غول کار خودمان باش��یم و فعالیت کنیم. همه 
باید مراقب باشیم. همچنین همه باید اگر موردی را 
دیدیم و یا شکی کردیم، فرد مشکوکی بود وی را به 

بیمارستان ببریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: بیمارس��تان های ما مجهز 
هستند و در این جلسه هم نیروهای مسلح قول دادند 
که از همه امکانات خود در این زمینه استفاده کنند.

اخبار

آمادگی ارتش برای مقابله با کرونا و کمک به وزارت بهداشت 
مع��اون هماهنگ کنن��ده ارتش گفت: ارتش این آمادگ��ی و ظرفیت را دارد 
ک��ه برای رفع آلودگ��ی و قرنطینه مکانی در صورت نی��از، به صورت کالن 
ورود پیدا کند. امیر حبیب اهلل س��یاری پس از دیدار با »سعید نمکی« وزیر 
بهداشت، اظهار داشت: بنا بر دستور فرمانده ارتش برای هماهنگی فی مابین 
در جه��ت همکاری ارتش با وزارت بهداش��ت در جهت کنترل ویروس کرونا 
نشس��تی برگزار ش��د. وی تصریح ک��رد: در ارتش امکاناتی ب��رای رزم وجود دارد و 
ظرفیت ه��ای کالنی در اختیار داریم لذا آمادگی داریم در مواقع بحرانی به کش��ور 
کمک کنیم. امیر سیاری بیان داشت: ارتش این آمادگی و ظرفیت را دارد که برای 
رف��ع آلودگ��ی و قرنطینه مکانی در ص��ورت نیاز، به ص��ورت کالن ورود پیدا کند؛ 
همچنین س��ازمان بهداش��ت و درمان ارتش نیز برای ارائه آموزش و خدمات جهت 

مقابله با کرونا آمادگی دارد. میزان

آمادگی بسیجیان دانشگاه های پزشکی برای مقابله با کرونا 
جانش��ین سازمان بسیج دانشجویی گفت: بسیج دانشجویی در دانشگاه های 
علوم پزش��کی این آمادگی را دارن��د که به کمک مجموعه های ذیربط برای 
مقابله با ویروس کرونا بیایند.حمید باالیی در نشست هماهنگی فعالیت های 
بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در مقابله با ویروس کرونا گفت: 
ظرفیت شبکه ای، قابل استفاده و قابل بهره برداری در بسیج دانشجویی برای 
مقابله با ش��یوع ویروس کرونا وجود دارد و بس��یج دانشجویی در تمام دانشگاه های 
علوم پزش��کی کش��ور این آمادگی را دارن��د که در قالب ظرفیت ه��ای موجود و با 
کم��ک گروه های جه��ادی به کمک مجموعه های ذیرب��ط بیاید.باالیی تصریح کرد: 
طبق هماهنگی های صورت گرفته توس��ط دانشجویان بسیجی و با همکاری اساتید 
دانش��گاه های علوم پزشکی در راستای آرامش بخشی به جامعه و آگاه سازی مردم 

کلیپ هایی تولید و در سطح استان ها توزیع شده است. فارس

چند کشور منطقه چند ماه است درگیر کرونا هستند
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت:  تعدادی از کشورهای منطقه 
با فرافکنی سعی دارند ایران را منشأ ویروس کرونا عنوان کنند در حالی که چند 
ماه اس��ت خودشان درگیر این بیماری و ویروس هستند. محمدعلی پورمختار 
افزود: بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس اصاًل آماری از کشته ها و تلفات 
کشورشان بر اثر بیماری کرونا را منتشر نمی کنند و این به آن معنا نیست که آنها 
درگیر کرونا نیستند بلکه کشورهایی همچون عراق، افغانستان، امارات و دیگر کشورها 
از چند ماه قبل درگیر این بیماری هستند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 
اظهار داشت: کشورهایی که مرزشان را به روی ایران می بندند خودشان تلفات زیادی را 
براثر کرونا طی ماه های اخیر داشته اند و حتی پروازهای مستقیم شان به چین همچنان 
برقرار است. وی گفت:تعداد قابل توجهی از همین کشورها اصاًل دستگاه تشخیص کرونا 

را ندارند که بخواهند آن را تشخیص دهند. مهر

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل گفت: در هفته های آتی ما 
ش��اهد کاسته شدن از تعداد مبتالیان و نزولی شدن منحنی 

ابتال به کرونا خواهیم بود.
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
ب��ا بیان اینکه مهار و کنترل اپیدمی ناش��ی از ویروس کرونا 
در دو بعد واقعیت میدانی و افکار عمومی معنا پیدا می کند، 
گفت: خوشبختانه در روزهای اخیر یک عزم ملی و هماهنگی 
در عالی ترین سطوح مدیریتی کشور پدید آمده که نتیجه آن 

مهار نسبی شیوع ویروس کرونا در کشور است.
وی ادامه داد: این مهار به معنای آن اس��ت که در هفته های 

آتی ما ش��اهد کاسته شدن از تعداد مبتالیان و نزولی شدن 
منحنی ابتال خواهیم بود. س��ردار جاللی ب��ا ابراز اینکه "در 
حوزه رسانه ای هنوز نتوانستیم به یک اجماع عمومی دست 
پی��دا کنیم که بخش عم��ده ای از آن ناش��ی از برنامه ریزی 
هدفمند رس��انه های ضدانقالب و قرارگاه های رسانه ای آنها 
است"، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که خط رسانه ای 
دش��منان با س��ه محور اساسی س��ازمان یافته است. وی در 
خصوص راهبردهای جنگ رسانه ای دشمن در شرایط فعلی 
توضیح داد: در درجه نخست دروغگو جلوه دادن نظام بهداشت 
و درمان کش��ور مانند انتشار آمار غلط از وضعیت مبتالیان، 

ایجاد تناقض آماری بین س��خنان مسئوالن است، دوم القای 
ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان کشور مانند مقایسه های 
ناصحیح بین سطح اقدامات ایران و سایر کشورها، بزرگ نمایی 
کمبوده��ا، حذف خبرهای مثبت و امیدوارکننده و در درجه 
سوم هم ایجاد ترس و هراس عمومی در مردم و کادر درمانی 
کشور با انتش��ار اخبار ناصحیح، اغراق درباره تلفات بیماری 
و  مانند آن. س��ردار جاللی ادام��ه داد: تأکید در اینجا روی 
عموم مردم و کاربران رسانه های اجتماعی است تا به اپیدمی 
رس��انه ای ویروس کرونا مبتال نشوند و آگاهانه به کشور برای 
عبور از این چالش بزرگ کمک کنند. مسئله مقابله با ویروس 

کرونا یک مسئله ملی و بسیار مهم است. باید در این مبارزه 
و مقابله یکپارچه و متحد بود و به کید دش��منان توجه کرد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تذکر اینکه سیاسی 
نکردن مقابل��ه و مبارزه با کرونا و توس��عه عزم واحد و ملی 
ضرورت اصلی امروز کش��ور است، هشدار داد: دقت کنیم تا 
ناخواسته و ناآگاهانه در زمین دشمن و به نفع او بازی نکنیم. 
وی تأکید کرد: تضعیف دس��تگاه بهداش��ت و درمان کشور 
علی رغم وجود انتقادات، یک گناه نابخش��ودنی است چرا که 
امروز پزش��کان و پرس��تاران مدافعین سالمت مردم و کشور 

هستند و همه باید قدردان زحمات آنان باشیم.

رئیس جمهور گفت: افتخار می کنیم که تحریم نتوانست بر 
اراده مهندس��ین، کارگران و مدی��ران ما و همه بخش های 
مختلف از جمله وزارت راه و بنیاد مستضعفان برای تکمیل 

این پروژه مهم تاثیر بگذارد.
حس��ن روحانی رئیس  جمهور کش��ورمان در »آیین افتتاح 
فاز ۱ آزاد راه تهران ش��مال« با تبریک فرارسیدن ماه رجب 
اظهار داشت: دین ما، اس��الم را در کنار سالمت می گذارد. 
اس��الم دین س��المت است و س��المت روح و جسم انسان، 
هدف اسالم است. اگر ما اسالم را مراعات کنیم، جسم، روح، 

زندگی مادی و معنوی توأم با رضای حق خواهد بود.
رئیس جمهور افزود: ماه رجب، ماه بس��یار مبارکی اس��ت. 
ماه رجب، ماه رحمت و ماه امیرالمؤمنین علی )ع( اس��ت. 
همه این مناس��بت ها موجب شد که این روز را برای افتتاح 
این پروژه انتخاب کنیم البته ما تردید داش��تیم که مراسم 
افتتاحیه فاز یک آزادراه تهران-شمال را دیروز برگزار کنیم 

یا امروز.
وی بیان کرد: امروز، روز بس��یار خوش��حال کننده ای برای 
ملت ایران اس��ت. ما این پروژه را در دوران تحریم ساختیم 
و افتخار می کنیم به اینکه مهندس��ین، مدیران، کارگران و 
البت��ه همه بخش های مختلف از جمل��ه وزارت راه و بنیاد 
مستضعفان و همه دس��ت اندرکاران این پروژه توانستند با 
وجود تحریم، این پروژه عظیم را به س��رانجام برس��انند و 
تحریم نتوانس��ت مانع آنها برای تکمیل این پروژه بس��یار 
مهم باش��د البته این تحریم ها در زمانبندی انجام پروژه، ما 

را با یکسری تأخیرها مواجه کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تحریم های گسترده در حوزه های 

مختلف گفت: 
م��ا از همان ابت��دا گفتیم که دولت با تم��ام توان به دنبال 
انجام این پروژه خواهد بود البته من از س��ال ۱۳۷۵ با این 
پروژه سر و کار داشتم. از زمانی که آیت اهلل هاشمی تصمیم 
گرفت این پروژه آغاز شود، ایشان من را خواستند و در این 

خص��وص با من صحبت کردند. کار این پروژه در دوره های 
مختلف ادامه پیدا کرد و آقای فتاح در دوره خودش با تمام 
توان و قدرت همان گونه ک��ه در هر جای دیگری این گونه 
ت��الش کرده، در این عرصه نیز وارد ش��د. دولت ما نیز در 
زم��ان وزارت آقای آخوندی تالش های بس��یاری را در این 

خصوص انجام داد.
روحانی ادامه داد: بیان شد که چقدر این پروژه باعث صرفه 
جویی در مصرف س��وخت و زمان می شود. اینکه این جاده 
یک س��اعت و نیم زم��ان را کم می کند، نمی ت��وان بر آن 

قیمت گذاری کرد.

وی گف��ت: وقت��ی این عدد را در م��ورد ۱۸ هزار خودروی 
عبوری و سرنش��ینان آن حس��اب می کنی��م، می بینیم که 
چه ارزش��ی دارد و باید گفت عمر بشر قابل قیمت گذاری 

نیست.
رئیس جمهور اظهار داشت: ملت ما تسلیم نمی شود، سختی 
را تحمل می کند، مقاومت می کند و در مقابل دش��من سر 
خم فرود نمی آورد. مردم ما همچنین در حوادث طبیعی نیز 

به همدیگر کمک می کنند و دست یکدیگر را می گیرند.
وی گفت: در حال حاضر ویروس��ی از کش��وری آمده و ۴۰ 
کشور را درگیر کرده و به همه جا خواهد رفت. این مهمان 

ناخوانده ای اس��ت که بی دعوت آمده و مهم این است که 
باید از مشکالت نهراسید و با آن مقابله کرد.

رئیس ق��وه مجریه اف��زود: نباید برای روز س��ختی مردم، 
جیب دوخت. جیبی که برای سختی مردم دوخته شده، بد 
است. وقتی مردم برای ماسک، مایع ضد عفونی و دستکش 
گرفتار هس��تند چرا باید س��ودجویی کرد. خداوند راه های 
مختلفی برای کس��ب مال حالل قرار داده، پس چرا برخی 

دنبال طلب مال حرام هستیم.
وی تصریح کرد: عوارضی را آقای اسالمی لحاظ کرده بودند 
که گفتیم بگذارید مردم ش��اد باش��ند و ما تخفیف در آن 
دادیم. رئیس جمهور اظهار داشت: ما گفتیم که بگذارید با 
ش��ادی مردم این تردد آغاز شود و بعدها به صورتی جبران 
خواه��د ش��د. در روزهای غیر تعطیل کمت��ر و در روزهای 

تعطیل، با قیمتی بهتر و مناسب لحاظ شود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: تصمیم گرفت��ه ایم که از قطعه 
یک، دولت و بنیاد هر درآمدی دارند، برای س��اخت قطعه 
دوم هزینه کنند. البته این درآمد کافی نیست و قطعه دوم 

پول بیشتری برای تکمیل می خواهد.
وی عنوان کرد: تمام توان خود را به کار می گیریم. به دکتر 
نوبخت هم دس��تور می دهم همه امکانات الزم را در اختیار 
بگذارد تا ان شاءاهلل مردم زندگی راحت تری داشته باشند. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: ۱۸ تونل که یکی از این تونل ها 
نزدیک ۵ کیلومتر طول دارد. این همه پل های زیبا و مسیر 

قشنگ و فرصتی که ایجاد می شود بسیار مهم است.
روحانی ادامه داد: این به نفع س��المت، زمان و انرژی مردم 
است. اینکه بیش از ۸۰ میلیون لیتر سوخت و بنزین کمتر 
مصرف می ش��ود بسیار مهم اس��ت. وقت مردم، آلودگی و 
حفظ سالمت مردم در این جاده محقق می شود. امرور روز 
خوب در تاریخ ایران و مهندس��ین، پیمانکاران، کارگران و 
مدیران عزیز ما ثبت می ش��ود ب��ه عنوان جهاد همه جانبه 

ملت ایران برای سازندگی ثبت می شود. مهر

گزارش
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برات متاسفم زالو
مدی��ر کل تعزیرات حکومتی ش��هر تهران:به محض 
اینکه اعالم شد امکان شیوع ویروس کرونا وجود دارد 
و ماس��ک، ژل و اسپری ضد عفونی کننده مورد نیاز 
است، بالفاصله به این حوزه ورود کردیم واحد گشت 

را به سطح شهر اعزام کردیم.
نتیجه این عملیات قهرمانانه کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( ماسک و ژل و اسپری ضدعفونی کننده دیگر در 

هیچ داروخانه ای پیدا نمی شود.
ب( احتماال واحدهای گشت به شکل اشتباهی به یک 

کشور دوست و برادر دیگر اعزام شده است.
ج( تا مدیرکل تعزیرات حکومتی داریم غم نداریم.

د( هر سه گزینه فوق صحیح است.
با توجه به "کمبود باال" و "تخلف اتفاق نیفتاده"،عبارت 

زیر از کدام یک از فالسفه مهم دنیاست؟
در مورد م��واد ضد عفونی کننده کمب��ود باال بود و 

تخلف اتفاق نیفتاد.
الف( سوفطافیس – رهبر فرقه سوفسطائیان -

ب( سقراط حکیم
ج( پروفسور سمیعی

د( مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران
همچنان مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران: به 
جد خطاب به آنهایی که قصد بازی با س��المت مردم 
را دارند تاکید می کنم دست از این کارها بردارند واال 

برخورد تند و سختی با آنها خواهد شد.
منظور از "برخورد تند و سخت" در عبارت فوق کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
ال��ف( ب��ا آنها دعوا م��ی کنند و قول م��ی گیرند بار 

آخرشان باشد.
ب( با پشت دست دو نوبت توی دهانشان می زنند.

ج( روی زب��ان آنها یک تا دوگ��رم فلفل هندی می 
ریزند.

د( سر تکان می دهند و رو به آنان می گویند برات 
متاسفم زالو!

ننجون

روحانی در افتتاح آزاد راه تهران-شمال:

تحریم بر پروژه تهران- شمال تأثیر نگذاشت

سردار جاللی: 

شیوع کرونا در کشور به  صورت نسبی مهار شده است

سخنگوی ارشد نیرو های مسلح خبر داد

بسیج امکانات نیرو های مسلح برای 
مقابله با کرونا

سخنگوی ارشد نیرو های مسلح از بسیج امکانات نیرو های مسلح کشور برای 
مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

س��ردار سرتیپ پاسدار »ابوالفضل شکارچی« ضمن قدردانی از تشکیل ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا و تالش های مجموعه بهداشت و درمان کشور، از 
بسیج امکانات نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران در ارتش، سپاه، بسیج، 
وزارت دفاع و نیروی انتظامی برای پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا خبر 
داد. وی در این زمینه اظهار داش��ت: چندین بیمارستان ثابت و سیار وابسته 
به نیرو های مسلح برای پذیرش بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافته است. 
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح اضافه کرد: ضمن فعالیت شبانه روزی وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح برای تولید ملزومات بهداشتی مورد نیاز 
م��ردم و همچنین آمادگی کلیه مراکز درمانی و بهداش��تی و بس��یج جامعه 
پزشکی در سراسر کشور، همه مراکز آموزشی و مراکز تجمع نیرو های مسلح 
کام��اًل در کنترل تیم های تخصصی بهداش��ت و درمان قرار گرفته و اقدامات 

پیشگیرانه صورت پذیرفته است. 
س��ردار شکارچی با بیان اینکه این ویروس جهانی شده و بسیاری از کشور ها 
را درگی��ر کرده اس��ت، افزود: نیرو های مس��لح نیز عالوه بر بس��یج امکانات 
پزش��کی و درمانی، تردد از مرز های هوای��ی دریایی و زمینی را تحت کنترل 
و مراقب��ت جدی تر ق��رار داده اند. وی ضمن دعوت از آحاد مردم برای رعایت 
نکات بهداش��تی که از مراجع رسمی و رسانه ملی توصیه می شود، از همگان 

خواست به شایعات و خبرسازی ها توجه نکنند.
س��خنگوی ارش��د نیرو های مس��لح اطمینان داد که با عزم ملی و اراده همه 

دستگاه های مسئول و قضایی کشور، این ویروس ریشه کن خواهد شد.
 دفاع پرس

در کمیسیون های تخصصی مجلس صورت گرفت

بررسی تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا 
۱۵ فروردین 

عضو کمیسیون بهداشت جزئیات جلسه ویژه این کمیسیون با حضور مسئوالن 
وزارت بهداشت درباره ویروس کرونا را تشریح کرد.

محمد حس��ین قربانی با اشاره به جلسه ویژه کمیسیون بهداشت برای بررسی 
آخرین وضعیت ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور، اظهار داشت: در این جلسه با 
حضور معاون پارلمانی وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و جمعی از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس اقدامات انجام شده برای 
مقابله با ویروس کرونا بررسی شد، نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح و برخی 
معتقد بودند که افراد غیرمسئول و آنهایی که در جریان موضوع نیستند نباید در 

مورد آمار این بیماری اطالع رسانی کنند.
وی از انتخاب ۵ نفر از اعضای کمیسیون بهداشت برای عضویت در قرارگاه کرونا 
ویروس در این جلسه ویژه کمیسیون بهداشت خبر داد و گفت: بهروز بنیادی، 
نماینده کاشمر، همایون یوس��فی، نماینده اهواز، سیدمرتضی خاتمی نماینده 
ماهنشان،  محمدحسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه، و همچنین حیدرعلی 
عابدی نماینده اصفهان برای عضویت و حضور در جلسات قرارگاه کرونا ویروس  
انتخاب شدند. عضو کمیسیون بهداشت از پیشنهاد اعضای کمیسیون آموزش 
برای تعطیلی مدارس تا ۱۵ فروردین برای جلوگیری از افزایش ش��یوه بیماری 
ویروس کرونا، خبر داد و افزود: آقای میرزاده، س��خنگوی کمیس��یون آموزش 
مجلس در این جلس��ه پیشنهاد تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا ۱۵ فروردین را 
مطرح کرد که با این موضوع موافقت و مقرر شد این پیشنهاد به رئیس مجلس 
اعالم شود؛ در صورتی که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شود، امکان شیوع ویروس 
کاهش می یابد. نماینده مردم آس��تانه اش��رفیه تاکید کرد: البته تصمیم گیری 
درباره تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا ۱۵ فروردین برای کنترل شیوع ویروس 

کرونا در اختیار اعضای قرارگاه کرونا ویروس است. تسنیم

الریجانی: 

الیحه بودجه 99 به کمیسیون تلفیق باز 
می گردد

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در نطق پیش از دستور ضمن ختم جلسه علنی 
مجلس به علت رد کلیات بودجه س��ال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، اظهار کرد: 
ما اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می کنیم. علی الریجانی با اشاره به رد کلیات 
بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۸۹، راه حل آئین 
نامه به ما داده اس��ت. شقوق بررسی ش��ده توسط این تبصره گویای آن است که 
اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسالمی گزارش بودجه را رد کنند، الیحه 
بودجه باید به دولت برگردد، حال آنکه اینگونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را 
تأیید و مجلس آن را رد کرده اس��ت. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
»الیحه بودجه ۹۹ باید به کمیس��یون تلفیق برگردد« گفت: ما هم اکنون مطابق 
قانون، س��کوت پیش��ه می کنیم. الیحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازخواهد 
گش��ت. الریجانی در پایان اظهار کرد: ما تا پایان س��ال وقت زیادی نداریم. آقای 
پزشکیان هم در روز گذشته اظهار کردند که این الیحه باید به کمیسیون تلفیق 
ارجاع ش��ود. جلسه بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده ۱۱ اسفند ماه خواهد بود. 
امیدواریم کمیسیون تلفیق بتواند در این زمان گزارش کامل خود را ارئه کند. عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در همین زمینه گفت که قرار است کمیسیون 
تلفیق، الیحه بودجه را اصالح و مجدداً به صحن علنی مجلس ارائه کند. علی اصغر 
یوسف نژاد اظهار کرد: بر اساس رای گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی صبح 
روز )سه شنبه( مجلس مقرر شد الیحه بودجه سال ۹۹ مجددا به کمیسیون تلفیق 
بودجه ارجاع ش��ود تا این کمیس��یون بر اساس پیشنهادهای نمایندگان الیحه را 
اصالح و مجددا به صحن علنی ارائه کند.به گفته  یوسف نژاد اکثریت نمایندگان با 
این پیشنهاد موافق بودند و بر همین اساس کمیسیون تلفیق برای اعمال اصالحاتی 
در الیحه بودجه تشکیل خواهد شد و الیحه مجددا به صحن علنی می آید.کلیات الیحه 

بودجه کل کشور سال ۹۹ روز دوشنبه در مجلس رد شد. ایسنا


