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روی موج کوتاه

اکنون که کرونــا مجلس را تعطیل 
کــرده، بودجه نیز بالتکلیــف مانده و 
روزهای گذشــته اعالم شد که الیحه 
بودجه در کمیســیون تلفیق اســت. 
کمیسیون تلفیق اما دیروز اعالم کرد 
که کار بررسی الیحه بودجه را به پایان 

رسانده است.
بــه گــزارش ایرنــا، ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق دیروز درباره مصوبات 
این نشست در جمع خبرنگاران گفت: 
نگرانــی و ایرادات نماینــدگان درباره 
الیحــه بودجه ۹۹ دربــاره حقوق ها و 
تبعیض ها رفع شد و به این ترتیب کار 
بررســی الیحه بودجه در کمیسیون 

تلفیق به پایان رسید.
هادی قوامی افــزود: با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی تماس برقرار 
می شــود تــا رأی آن ها را بــه صورت 
اســتمزاجی برای برگزاری یک جلسه 
علنی بگیرند که در این جلسه تصمیم 
گرفته می شود اصل ۸۵ در مورد الیحه 
بودجه اجرا شــود یا بودجه در صحن 

بررسی شود.
 سخنگوی کمیسیون  تلفیق گفت: 
در صورت اجرای اصل ۸۵ کار بررسی 
بودجه در کمیســیون تلفیق انجام و 
تصویب می شــود. در غیــر اینصورت 
کلیات بودجه و سپس جزئیات آن در 
صحن بررســی و تصویب خواهد شد و 

یا نماینــدگان تصمیم می گیرند چند 
دوازدهــم را درباره الیحــه بودجه ۹۹ 

اجرا کنند.
 نحوه پرداخت بدهی 

شرکت ملی نفت به بانک ها
قوامی با بیان اینکه آخرین جلســه 
کمیسیون تلفیق امروز صبح در صحن 
علنی برگزار و به این ترتیب الیحه بودجه 
اصالح شــد، گفت: در این جلسه یک 
بند به تبصره ۱ الحاق و به این ترتیب به 
شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا 
سقف بدهی ارزی سررسید شده به بانک 
مرکزی، بانک های سپه و ملت سالیانه 
از محل مابه التفاوت ظرفیت نفت خام 
تولیدی پس از کســر مصارف داخلی و 
صادرات ممکن در شرایط تحریم، نفت 

خام را به این بانک تحویل دهد.
 وی افزود: بر این اساس معادل ۸۵ 
درصــد ارزش نفت خام برای تســویه 
مطالبات سررســید شــده و ۱۴  و نیم 
درصد به شــرکت ملی نفت اختصاص 
پیــدا می کند که البتــه آیین نامه این 
موضوع را وزارت نفــت و وزارت اقتصاد 
و دارایی با همکاری ســازمان برنامه و 
بودجه تنظیم می کند و به تصویب هیات 

وزیران می رساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه 
داد: بــا توجه بــه اینکه شــرکت ملی 
نفت حــدود ۵۰ میلیــارد دالر به این 

بانک ها بدهکار اســت، برای اینکه این 
امکان فراهم شود که شرکت ملی نفت 
مطالبات این بانک هــا را پرداخت کند 
این ســازوکار در این تبصره دیده شده 
است که پرداخت این مطالبات به نرخ 
روز محاسبه شود و سهم صندوق توسعه 

ملی نیز محفوظ خواهد بود.
عرضه واحدهای مسکونی با 
اولویت خانوارهای کم درآمد

 قوامی گفت: با الحــاق یک بند به 
تبصره ۸ دولت مجاز شــد با استفاده از 
دارایی های در اختیار در قالب مشارکت 
با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات 
الزم را برای تولیــد و عرضه واحدهای 
مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم 

کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه وزارت 
راه و شهرســازی مکلف است نسبت 
به شناســایی خانوارهای فاقد مسکن 
متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای 
کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام 
کند که این موضوع جدا از مسکن ملی 

است.
 سهمیه 60 لیتری بنزین 

برای نوروز
نماینده مردم اسفراین در مجلس 
همچنین از الحاق یــک جزء به تبصره 
۱۴ در ارتباط با هدفمندی ها خبر داد و 
گفت: مقرر شد ۶۰ لیتر بنزین به سهمیه 

خودروها اضافه شود که این میزان یا در 
تعطیالت سال نو یا تابستان به سهمیه 
موجود در کارت سوخت اضافه می شود.

پیشنهاد دولت افزایش 
15درصدی حقوق ها بود

قوامی با اشاره به مصوبات کمیسیون 
تلفیق درباره افزایش حقوق در سال ۹۹ 
افزود: بنا شد حقوق تمام حقوق بگیران 
در ســال ۹۹ که کمترین حقوق یعنی 
یک میلیون ۵۶۰ هزار تومان دریافت 
می کنند، تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان افزایش یابد.
 وی اضافــه کرد: بدیــن ترتیب در 
حکم کارگزینی آنها در ســال ۹۹ که 
می خواهند نســبت افزایــش را اعالم 
کنند نسبت به ســال ۹۸ بیش از ۵۰ 
درصد افزایش نخواهد داشت؛ این حکم 
همه حقوق بگیران اعم از بازنشستگان 

و شــاغالن و هم قراردادی ها را شامل 
می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
با بیان اینکه پیشــنهاد دولــت درباره 
افزایش حقوق ۱۵ درصد بــود، ادامه 
داد: حکم قبلی کمیسیون این بود که 
همه به حقوق ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار 

تومان برسند.
قوامی درباره مصوبه کمیســیون 
تلفیق در مورد گروه های درآمدی ۳ تا 
۶ میلیون تومان شــامل بازنشستگان 
و شــاغالن گفت: ۱۵ درصد پیشنهاد 
دولت این گــروه درآمدی را شــامل 
می شود و عالوه بر آن ردیفی هم برای 
این مشموالن در نظر گرفته شد؛ برای 
بازنشستگان آن همترازی که هر ساله 
اعمال می شد و دولت هم ۶ هزار میلیارد 
تومان برای این موضوع در الیحه بودجه 

۹۹ در نظر گرفته است.
پرداخت یارانه ۴5 هزار تومانی به 

۷۸ میلیون نفر 
 وی گفت: ۳ هزار و ۷۵۰ هزار میلیارد 
تومان نیز در کمیســیون تلفیق برای 
بازنشستگان فرهنگی مصوب شد که 
این موضوع باید در هیــأت وزیران نیز 

تصویب شود.
 سخنگوی کمیسیون تلفیق  اضافه 
کرد: قرار شــد برای شاغالن ردیفی در 
نظر گرفته شــود که بنابر آن افزایش 
حقوق ها به گونه ای باشــد کــه با این 
افزایش بین گروه های مختلف شغلی در 
دولت شکاف درآمدی ایجاد نشود برای 
مثال بعد از اجرای ۵۰ درصد فوق العاده 
شغل در برخی دستگاه ها باعث این شده 
که فرهنگیانی که رتبه بندی برای آنها 
اعمال شده است با کاهش حقوق مواجه 
شوند که با تعریف این ردیف، این کاهش 

حقوق جبران شود.
قوامی درباره تصمیم کمیســیون 
تلفیق برای یارانه معیشــتی نیز گفت: 
مقرر شد در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر 
یارانه ۴۵ هزار تومانی و به ۶۰ میلیون نفر 
نیز یارانه معیشتی پرداخت شود. وزارت 
رفاه مکلف شد که بانک های اطالعاتی 
خود را اصالح کند تا کسانی که به یارانه 
معیشتی نیاز دارند از این کمک معیشتی 

برخوردار شوند.
 احتمال بررسی بودجه 

در مجلس بعدی وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
درباره شیوه تصویب بودجه اظهار کرد: 

چنانچه بررسی بودجه مشمول اصل 
۸۵ شود، کمیســیون تلفیق موظف 
خواهد بود که مصوبــه خود را از تبصره 
یک تا آخر بررسی کند و امیدواریم که 
در این صورت بودجه ۹۹ را پیش از پایان 
سال مصوب و به دولت ابالغ کنیم.قوامی 
گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم در 
خرداد ماه آغاز به کار می کند و از آنجا که 
در آیین نامه مجلس درباره بودجه بیش 
از سه دوازدهم نداریم احتمال بررسی 

بودجه در مجلس بعدی وجود ندارد.
 اصل ۸5 قانون اساسی 

چه می گوید؟
گفتنی است که در اصل ۸۵ قانون 
اساسی آمده است: »سمت نمایندگی 
قائم به شخص است و قابل واگذاری به 
دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار 
قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار 
کند ولی در موارد ضــروری می تواند 
اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت 
اصل هفتاد و دوم به کمیســیون های 
داخلــی خــود تفویض کنــد، در این 
صورت این قوانین در مدتی که مجلس 
تعیین می نماید به صورت آزمایشــی 
اجرا می شــود و تصویب نهایی آنها با 
مجلس خواهد بود. همچنین مجلس 
شورای اسالمی می تواند تصویب دائمی 
اساسنامه سازمانها، شرکتها، مُوسسات 
دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 
هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط 
واگذار کند و یا اجــازه تصویب آنها را به 
دولت بدهد.« بدین ترتیــب باید دید 
که آیا مجلس تصمیم می گیرد اختیار 
بودجه ۹۹ را به کمیسیون تلفیق تفویض 
کند یا اینکه راه دیگری برای تصویب آن 

پیدا خواهد کرد. 

بررسی بودجه ۹۹ کل کشور در کمیسیون تلفیق به پایان رسید؛

آخرین تصمیمات بودجه ای در سایه کرونا

خبر

وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی به تفکیک استان ها را اعالم 
کرد و در این آمار اســتان کهگیلویه وبویراحمد با ۷۰.۶۶ 
در رتبه نخست و استان تهران با ۲۶.۲۴ در رتبه آخر قرار 

دارد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی 
دوم اســفندماه ۹۸ در ۲۰۸ حــوزه انتخابیــه - ۶ هزار 
و ۱۱۲ شعبه شــهری، ۵۷۷ شــعبه روســتایی و ۴۶۱ 

 شــعبه ســیار اخذ رای- بــرای تعییــن ۲۹۰ نماینده 
برگزار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور روز یکشــنبه، 
چهارم اسفندماه از مشــارکت ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و 
۴۰۴نفــر در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی خبر داد و گفت: از این رقم ۴۸ درصد بانوان و ۵۲ 
درصدآقایان هستند یعنی ۴۲.۵۷ درصد میزان مشارکت 

در این دوره بوده است.

رحمانی فضلی درباره میزان مشارکت در استان و شهر 
تهران گفت: در این استان ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر 
یعنی ۲۶.۲۴ درصد مشارکت داشتند و در حوزه تهران، 
ری و شمیرانات و پردیس یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ 

نفر به میزان ۲۵.۴ درصد مشارکت کردند.
جدول مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی به تفکیک اســتان ها که وزارت کشور 

منتشر کرده، بدین شرح است.

میزان مشارکت در انتخابات مجلس به تفکیک استان ها اعالم شد؛

مشارکت در ۲۱ استان به نصف هم نرسید
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چهارشنبه آینده صورت می گیرد؛
برگزاری نشست چهارجانبه عربی 

علیه ایران
کمیته چهارجانبه عربی قرار است نشستی در 
راستای مقابله با سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران برگزار کند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
رسمی عربستان)واس(، کمیته چهارجانبه عربی روز 
چهارشنبه آینده نشستی در راستای بررسی بحران 
کشورهای عربی با ایران و راه های مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران در سطح وزرای خارجه برگزار می کند. 
این نشست به ریاست امارات و با مشارکت عربستان، 
مصر و بحرین و همچنین حضــور احمد ابولغیط، 

دبیرکل اتحادیه عرب برگزار می شود.
    

مدیرکل گمرکات استان ایالم:
مرز مهران بازگشایی شد

روح اهلل غالمی، مدیر کل گمرکات استان ایالم 
روز گذشته از بازگشایی مرز مهران خبر داد و افزود: 
از صبح امروز)۱۱ اسفند( گمرک عراق تشریفات 
گمرکی کاالهــای ورودی از ایران را انجام می دهد 
و عملیات ورود و تخلیه کامیون های ایرانی در مرز 
مهران طبق روال گذشته صورت می گیرد و با ورود 
کامیون های عراقی از صبح امروز عملیات بارگیری 
کاالهای صادراتی ایرانی توسط کامیون های عراقی 

در حال انجام است.
    

معاون بهداشت و درمان سپاه اعالم کرد؛
آمادگی سپاه برای استقرار 

بیمارستان 5000 تخته در تهران
ســردار احمد عبداللهی، معاون بهداشــت و 
درمان سپاه پاســداران انقالب اسالمی در نشست 
خبری »قرارگاه مقابله با کرونا« با بیان اینکه همه 
بیمارستان های سپاه در سراسر کشور در خدمت 
بیماران کرونایی اســت، گفت: ظرفیت سازی در 
قم، رشت، کاشان و گلستان برای استقرار سامانه 
بیمارستانی ســیار ۱۰۰۰ تخت خوابی در صورت 
نیاز هستیم، گفت: در تهران نیز بستر سازی برای 
برپایی قریب به ۲ تا ۵ هــزار تخت را در صورت نیاز 

انجام خواهیم داد. 
    

نشست خبری ربیعی از طریق 
اسکایپ برگزار می شود

نشســت خبری علی ربیعی، سخنگوی دولت 
امروز )دوشنبه - ۱۲ اسفند( به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به صورت آنالین برگزار می شــود. به گزارش 
ایسنا، پس از برگزاری نشست خبری هفته گذشته 
علی ربیعی با اهالی رسانه  با حضور ایرج حریرچی، 
قرار است این هفته نشســت خبری وی به صورت 

آنالین و از طریق برنامه اسکایپ برگزار شود.
    

جلسات مجلس به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار می شود؟

روز گذشته پیشنهاد برگزاری جلسات مجلس 
به صورت ویدئو کنفرانس مطرح شــد اما اسداهلل 
عباسی، ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی درباره آن گفت: مجلس باید بر اســاس 
آیین نامه داخلی اداره شود و چون در آیین نامه چنین 
چیزی پیش بینی نشده، امکان برگزاری جلسات به 
صورت ویدئو کنفرانس وجود ندارد. ما نمی توانیم 
در این خصوص شــیوه جدیدی را ایجاد کنیم زیرا 
تشکیل جلسات مجلس طبق آیین نامه باید با حضور 

نمایندگان و با رأی الکترونیکی باشد.
    

۳۲ تن از شهروندان ایرانی در 
ارمنستان قرنطینه شدند 

در پی شیوع کرونا در ایران ۳۲ تن از شهروندان 
ایرانی در ارمنســتان قرنطینه شــدند. به گزارش 
ایلنا به نقل از آرمن پرس، آرســن توروسیان وزیر 
بهداشت ارمنستان دیروز در  کنفرانس خبری در 
مورد نخســتین مورد ابتال به ویروس کرونا، گفت:  
۳۲ تن از شهروندان ایرانی در هتلی در تساغکادزور 

قرنطینه شدند.
    

دادستان عمومی خراسان رضوی خبر داد؛
بازداشت فردی که اقدام غیرمتعارفی 

در حرم رضوی انجام داده بود
در پی انتشار فیلمی از اقدام غیرمتعارف فردی 
در حــرم حضرت علی ابن موســی الرضــا)ع( که 
واکنش های زیادی به همراه داشت، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان خراسان رضوی از بازداشت این 
فرد خبر داد. به گزارش ایلنا،  محمدحسین درودی، 
از بازداشت فرد مذکور خبر داد و بیان کرد: در حال 
حاضر پرونده این فرد در شعبه ۳۰۱ بازپرسی مشهد  
در حال رســیدگی اســت و متهم بازداشت است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان 
رضوی گفت: تحقیقات تکمیلی پیرامون این پرونده 

ادامه دارد.

در صورت اجرای اصل 
۸5 کار بررسی بودجه در 
کمیسیون تلفیق انجام و 
تصویب می شود. در غیر 

اینصورت کلیات بودجه و 
سپس جزئیات آن در صحن 

بررسی و تصویب خواهد 
شد و یا نمایندگان تصمیم 

می گیرند چند دوازدهم 
را درباره الیحه بودجه ۹۹ 

اجرا کنند

با توجه به اینکه مجلس 
یازدهم در خرداد ماه آغاز 
به کار می کند و از آنجا که 

در آیین نامه مجلس درباره 
بودجه بیش از سه دوازدهم 

نداریم احتمال بررسی 
بودجه در مجلس بعدی 

وجود ندارد

وزرات امور خارجه در واکنش به امضای توافق میان آمریکا و گروه طالبان افغانستان 
ضمن استقبال از هرگونه صلحی در این کشور خاطرنشان کرد: آمریکا جایگاه حقوقی 

برای امضای قرارداد صلح یا تعیین تکلیف در مورد آینده افغانستان ندارد.
به گزارش روز یکشنبه اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،   
در بیانیه این وزارت خانه آمده است: جمهوری اسالمی ایران معتقد است توافق صلح 
پایدار در افغانستان تنها از طریق گفت و گوی بین االفغانی با مشارکت گروههای سیاسی 
آن کشور، از جمله طالبان و با در نظر گرفتن مالحظات کشورهای همسایه افغانستان 

به دست خواهد آمد.

در ادامه بیانیه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از هر تحولی که به صلح 
و ثبات در افغانستان کمک نماید استقبال به عمل آورده و از تالش هایی که در این راستا 
تحت رهبری و مالکیت افغان ها انجام پذیرد حمایت می نماید، تصریح شــده است: 
جمهوری اسالمی ایران معتقد است حضور نیروهای خارجی در افغانستان غیر قانونی 
بوده و از دالیل اصلی جنگ و ناامنی در آن کشور است. خروج این نیروها الزمه دستیابی 
به صلح و امنیت در افغانستان است و هر اقدامی که زمینه خروج این نیروها را فراهم کند 

به صلح در آن کشور کمک خواهد کرد.
وزرات امورخارجه جمهوری اســالمی ایران، اقدامات آمریکا را، تالشــی برای 
مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهایش در افغانستان دانست و اعالم کرد: ایران با این 
اقدامات مخالف است و آمریکا جایگاه حقوقی برای امضای قرارداد صلح یا تعیین تکلیف 

در مورد آینده افغانستان ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: معتقدیم سازمان ملل متحد از ظرفیت های مناسبی 
برای تسهیل مذاکرات بین االفغانی و نیز نظارت و تضمین اجرای توافقات حاصله 

برخوردار اســت.  جمهوری اســالمی ایران ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت 
سرزمینی افغانســتان آمادگی دارد در راستای راهبرد امنیت ملی خود، هر گونه 
کمکی را برای استقرار صلح، ثبات و امنیت در افغانستان ارائه نماید. امیدواریم در 
افغانستان دولتی بر سر کار بیاید که با همسایگان خود روابط دوستانه و برادرانه 

داشته و بتواند تروریسم را ریشه کن نماید.
به گزارش ایرنا، توافق نامه آمریکا و طالبان پس از ۱۱ دور مذاکرات رسمی روز شنبه 
۱۰ اسفند ماه توسط »زلمی خلیل زاد« و »عبدالغنی برادر« و با حضور نمایندگان و 
وزیران خارجه ۳۰ کشور منطقه و جهان و همچنین نمایندگان ویژه برخی از کشورها 

به صورت رسمی امضا شد.  
»مال عبدالغنی برادر« رئیس هیأت طالبان در قطر نیز در مراسم امضای توافق نامه 
گفت: مذاکرات توافق امارت اســالمی و آمریکا دستاوردی بزرگ برای ملت مجاهد 
افغانستان بود و آن را تبریک می گویم. مالغنی برادر همچنین از ایران، چین روسیه، 

ازبکستان، اندونزی و نروژ هم برای همکاری در روند صلح قدردانی کرد.  

واکنش ایران به امضای توافق میان آمریکا و طالبان؛

آمریکا جایگاه حقوقی برای تعیین تکلیف آینده افغانستان ندارد


