بهارستان
اخبار

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

همچنان شاهد ادامه تحریمها علی رغم شعارهای بشردوستانه هستیم
نماینده مردم زاهدان در مجلس تاکید کرد که کشورها باید از شرایط پیش آمده درس گرفته و در راستای تامین آرامش و امنیت برای تمام مردم دنیا در هر
نقطهای گام بردارند .علیم یارمحمدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به درس هایی که کشورهای جهان باید از شیوع کرونا بگیرند ،بیان کرد :کرونا بالیی عمومی
است که امروز همه کشورها با آن روبرو شده و باید از آن درس بگیرند .مسئوالن تمام کشورها باید بنشینند و چارهای برای جامعه جهانی و ادامه حیات در کنار
یکدیگر بیندیشند .وی در ادامه اظهار کرد :امروز ما در جهان هم شاهد کمکهای بشردوستانه کشورها به یکدیگر و هم شاهد ادامه جنگ در برخی از نقاط
هستیم .کشورها باید از شرایط پیش آمده درس گرفته و در راستای تامین آرامش و امنیت برای تمام مردم دنیا در هر نقطه ای گام بردارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد:

اعالم جرم علیه یک نماینده مجلس به دلیل
اظهارنظر خالف واقع درباره هواپیمای اوکراینی

رئیس سازمان قضایی نیروهای مســلح خبر داد که علیه حسن
نوروزی ،نماینــده مجلس ،در مراجع قضایــی ذی صالح تحت
عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعالم جرم شده است
و پیگیری الزم به عمل خواهد آمد.
به گزارش ایسنا ،سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم کرد:
در پی مصاحبه حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسالمی با
روزنامه همدلی در هفدهم فروردین ماه و بیان اظهاراتی عجیب
و غیرمستند و خالف واقع از سوی ایشــان از جمله «در پرونده
شلیک به هواپیمای اوکراینی مواخذه و بازداشتی وجود نخواهد
داشت و کسی بازداشت نشده اســت ،»...رئیس سازمان قضایی
نیروهای مسلح توضیحاتی ارائه کرد.
حجت االســام بهرامی با اشــاره به اینکه مفاد مصاحبه خبری
صورت گرفته بر خالف حقیقت و مستندات موجود است ،اظهار
کرد :در پرونده قضایی تشــکیل شــده تحقیقات گستردهای به
عمل آمده و از مســئوالن و افراد دخیــل در موضوع نیز تحقیق
شده و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار و یک نفر کماکان در
بازداشت بسر میبرد .وی افزود :این مصاحبه ،برداشت شخصی
ایشــان و بدون اطالع از کم و کیف قضیه بوده است و این گونه
اظهارات عالوه بر اخالل در تحقیقات قضایی ،موجبات تشویش
اذهان عمومی را فراهم مینماید .رئیس سازمان قضایی نیروهای
مسلح تصریح کرد :از این رو علیه نامبرده در مراجع قضایی ذی
صالح تحت عنوان نشر اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی اعالم
جرم شده است و پیگیری الزم به عمل خواهد آمد.

لزوم جدیت بیشتر در اجرای طرح فاصلهگذاری
اجتماعی

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی گفت:
در خصوص فاصلهگذاری اجتماعی باید خیلی جدیتر باشیم.
حمید گرمابی در گفتوگو با ایســنا در خصــوص فاصلهگذاری
اجتماعی برای قطع زنجیره شیوع کرونا اظهار کرد :ما در خصوص
مساله فاصلهگذاری اجتماعی باید خیلی جدیتر باشیم تصور من
این است که برخی از مردم هنوز این مساله را جدی نگرفتهاند و
این میتواند هزاران نفر از عزیزان ما را از بین ببرد ،تمام سیستم
و نظام باید این را به مردم برساند که این یک خطر جدی است.
وی ادامه داد :عدهای هســتند که خطر را جــدی نگرفتهاند و از
طرفی عدهای هستند که نمیتوانند از خانه خارج نشوند ،در واقع
کسانیکه از لحاظ اقتصادی وابسته به کار روز هستند تا بتوانند
پولی به خانه ببرند گرچه برای آنها بستههای حمایتی پرداخت
شده اما کافی نبوده و باید حمایت شوند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد:
ما تاکنون زمان را از دســت دادهایم و در همین ایام که نوروز بود
مقداری همراهی بوده است اما به نظرم همین که معادل ۵۰ ،۴۰
درصد سال گذشته مردم به سفر رفتهاند بهای زیادی داشت و در
آینده نیز خواهد داشت .گرمابی اضافه کرد :شاید قرنطینه طوالنی
مدت امکانپذیر نباشد اما باید مدتی اجبار در خانه ماندن مانند
یک هفته اخیر وجود داشته باشد تا بتوان زنجیره شیوع کرونا را
قطع کرد .باید توجه داشته باشیم که وقتی در کشورهای مختلف
دنیا تلفات با ســرعت باال میرود ممکن است ما هم به شرایطی
برسیم که تلفات ما خیلی زیاد شود.

گزارش اولیه اثرات اقتصادی کرونا

رییس کمیســیون ویژه حمایت از
تولید ملی مجلس شورای اسالمی
از بررسی تبعات اقتصادی کرونا و راهکارهای
«جهش تولید» و حمایت از کسب و کارهای
آسیب دیده در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش خانه ملــت ،حمیدرضا فوالدگر
روز دوشنبه در تشــریح نشست کمیسیون
ویــژه حمایــت از تولید ملی و نظــارت بر
اجــرای اصــل  ۴۴قانون اساســی مجلس
به حضــور نماینــدگان وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،بخــش خصوصی ،مرکز
پژوهشهای مجلس ،اتاق اصناف و بازرگانی
اشاره کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به گزارش وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات افزود :ایــن وزارتخانه
گزارشــی از وضعیــت شــرکتهای نوپا و
اقداماتی که برای حمایت از کســب و کارها
حوزه آی -تی در حال انجام است ،ارائه داد.
همچنین براســاس توضیحات ارائه شده،
وزارت ارتباطات در حــال برنامهریزی برای
افزایش سرعت اینترنت است.

تاکید بر تسریع در استقرار دولت
الکترونیک
فوالدگر با بیان اینکه اعضای کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس بر تســریع در
استقرار دولت الکترونیک تاکید کردند ،اظهار
کرد :با اجرای دولت الکترونیک بسیاری از
امور به صورت غیرحضوری انجام میگیرد،

راهکارهای جهش تولید تا حدودی برطرف
شــود زیرا اگرچه این ویروس باعث کاهش
ظرفیت فعالیــت واحدهــای تولیدی و در
نتیجه رکود شده اســت اما این مشکالت با
جهش تولید برطرف خواهد شد.

براساس برنامه ششم توسعه ساالنه باید ۱۲.۵
درصد از حضور مردم به ادارات کاهش یابد
همچنین باید  ۷.۵درصد معامالت و تجارت
در حوزه اینترنت انجام گیرد.
وی با اشاره به گزارش اتاق بازرگانی و اصناف
درباره راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی
کرونا ،ادامه داد :براساس این گزارش حفظ
اشــتغال ،تخفیفهای مالیاتی و بیمهای،
کاهش بهره بانکی ،تامین سرمایه در گردش،
تحریک تقاضا و  ...میتوانــد تا حدودی به
کسب و کارهای آسیب دیده کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین
به گزارش مرکز پژوهشها درباره راهکارهای
جهش تولیــد و کاهش تبعــات اقتصادی

کرونا اشــاره کــرد و افزود :جهــش تولید
درگرو ایجاد انگیزه بــرای بخش خصوصی
به منظور سرمایهگذاری در تولید ،شفافیت و
رقابتپذیری تولید ،اجرای قانون رفع موانع
تولید و کنترل قاچاق و مبارزه با واردات است.
فوالدگر ادامه داد :بانک مرکزی پیشنهادات
خود درباره راهکارهای جهش تولید و کاهش
تبعات اقتصادی کرونا را به صورت کتبی به
کمیسیون ارائه کرد که بر اساس آن ،کاهش
نرخ بانکی و به تعویق افتادن معوقات بانکی از
جمله راهکارهای بانک مرکزی برای حمایت
از کسب و کارها در کرونا است.
رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید
ملی گفت :رکود ناشــی از کرونا باید با ارائه

دولت باید از جزیرهای عمل کردن
پرهیز کند
فوالدگر با بیان اینکه دولت باید از جزیرهای
عمل کردن پرهیز کند ،افــزود :واحدهای
تولیدی باید با رعایت پروتکل های بهداشتی
و اجرای طرح فاصلهگــذاری اجتماعی به
فعالیتهای خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکــه باید تحلیــل دقیقی از
وضعیت اقتصادی پساکرونا به دست آید تا
راهکارهای جبران ضرر و زیان کسب و کارها
همراه با راهکارهای جهش تولید بررســی
شود ،ادامه داد :برای تحقق شعار سال باید
در مرحله نخست تعریف واحدی از جهش
تولید ارائه شــود .مرحله بعدی شناســایی
ظرفیتهای نــرم افزاری ماننــد نیروهای
متخصص ،بخش خصوصی با تجربه ،قوانین
و سیاستها و ظرفیتهای سختافزاری از
جمله امکانات و تجهیزات است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از
تعیین الزامات جهش تولید به عنوان مرحله
پایانی نام برد و گفت :گزارش اولیه کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی تا پایان هفته جاری
درباره آثار اقتصادی کرونا و تحقق شعار سال
ارائه خواهد شد.

بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی و تفریغ بودجه  ۹۷در دستور کار مجلس

برررســی وضعیــت کرونــا ،صالحیــت وزیر
پیشنهادی کشــاورزی و طرح اداره و نظارت بر
سازمان صدا و سیما در دســتور کار جلسات علنی مجلس
در هفته جاری قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،جلسات علنی مجلس شورای اسالمی سه
شنبه و چهارشنبه هفته جاری ( ۱۹و  ۲۰فروردین) بعد از
بیش از یک ماه تعطیلی برگزار می شود .جلسات علنی بنا
بر توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از اشاعه
این ویروس تشکیل نمیشد.
نمایندگان مجلس این هفته به بررسی گزارشی از وضعیت
کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت و درمان و کشور،
رییس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست مرکز پژوهشها
پرداخته و برنامــه و صالحیت کاظم خاوازی برای تصدی
وزارت جهاد کشاورزی را مورد رسیدگی قرار می دهند.
بررســی گزارش رییس دیوان محاســبات درباره تفریغ
بودجه سال  ۹۷کل کشور ،گزارش کمیسیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی از روند اجرای برجام از  ۲۶تیر  ۹۶تا
 ۲۶تیر  ،۹۷تقاضای عدهای از نمایندگان برای تشــکیل
کمیسیون ویژه رســیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین
در شهرهای مختلف کشــور و گزارش کمیسیون آموزش
و تحقیقات درباره موضوع پذیرش و نحوه جذب حســین

فریدون بــرای تحصیــل در مقطع دکترا در دســتور کار
مجلس قرار دارد.
ادامه بررســی جزییات الیحه مالیات بــر ارزش افزوده،
بررسی الیحه کمک به ساماندهی پســماندهای عادی با
اولویت اســتان های ساحلی و کالن شــهرها با مشارکت
بخش غیردولتی و رســیدگی به طرح اصالح مواد  ۱و ۱۰
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاســی ،بررسی
ایرادات شــورای نگهبان در الیحه تأسیس صندوق بیمه
همگانی حوادث طبیعی ،رسیدگی به بررسی الیحه الحاق
ایران به موافقتنامه حمل و نقل بیــن المللی مواد غذایی
فســادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه
جایی ها ،بررســی الیحه موافقتنامه سرویس های هوایی
دوجانبه بین ایران و کویت و ادامه بررســی الیحه اصالح
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از دیگر موارد کاری مجلس
در هفته جاری است.
بررســی لوایح اصالح قانون پولی و بانکی کشور ،عضویت
ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسالمی ،اصالح قانون
نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش ،نحوه پرداخت
هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی ،استفساریه تبصره ۴
ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رد
الیحه الحاق یک تبصره به ماده  ۵قانون قانون ســنجش و

نمکی،رحمانیفضلیونوبختبهمجلس
گزارش میدهند

ســخنگوی هیات
رییســه مجلس
شــورای اســامی از ارائه
گزارش وزرای بهداشــت،
کشــور و رییس ســازمان
برنامه و بودجه در جلســه
علنی روز سهشنبه مجلس
خبر داد.
اسداهلل عباسی در گفتوگو
با ایســنا ،اظهار کرد :قرار است در جلســه علنی امروز سهشــنبه مجلس آقایان نمکی،
رحمانیفضلی و نوبخت گزارشــی را در خصوص بحــران کرونا و نحــوه مقابله با آن به
نمایندگان ارائه کنند .روسای کمیســیونهای تخصصی مجلس و نمایندگان نیز نقطه
نظرات خود را در این باره ارائــه خواهند کرد .نماینده مردم رودســر و املش در مجلس
تاکید کرد :مسائل اقتصادی و معیشتی مربوط به افراد و اقشار آسیبپذیر دیده از بحران
کرونا و کسانی که فرصتهای شغلیشان را از دســت دادند و در شرایط سخت معیشتی
قرار گرفتند ،اقدامات جبرانی برای آنها و همچنین توزیع منابع و اعتبارات و نحوه تامین
منابع و همچنین ادامه نحوه تامین منابع و همچنین ادامه برنامه ستاد ملی مقابله با کرونا
و برنامههای ستادهای استانی و اســتانداران از محورهای گزارش آقایان نمکی ،رحمانی
فضلی و نوبخت خواهد بود.
وی افزود :الیحه مدیریت پســماند و همچنین الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر
دستورکارهای جلسه روز سهشنبه مجلس خواهد بود.
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گزارش

تا پایان هفته به صحن علنی ارائه میشود

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.
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پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.
نمایندگان همچنین بررســی الیحه تعیین تکلیف اموال
بهکده رضوی ،ســاماندهی ســهام عدالت موضوع اصالح
مواد  ۳۴تا  ۳۸قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴
قانون اساســی ،طرح الحاق یک تبصره به ماده  ۹۸قانون
آیین نامه داخلی مجلس ،طرح اداره و نظارت بر ســازمان
صدا وســیما ،طرح اصالح بند (ل) ماده  ۲۸قانون تنظیم
بخشــی از مقررات مالی دولــت ( ،)۲رد طرح دهیاریها،
طرح الحاق یک ماده به قانــون آیین نامه داخلی مجلس و
الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار دارند.

آمریکا بهدنبالشیوعبیشترکرونادر
کشورهاییاستکهباویهمگامنیستند
یک عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ضمن انتقــاد از سیاســتهای
ضدبشردوستانه آمریکا در شرایط امروز جهان اظهار کرد :آمریکا قصد دارد که
کرونا ویروس در بسیاری از کشــورهایی که با وی همگام نیستند و به کشورهای بی دفاع
کمک میکنند شیوع بیشتری داشته باشد.
علی کرد در گفتوگو با ایسنا در خصوص اینکه کرونا به چه میزان ماهیت ضد بشردوستانه
برخی کشــورهای مدعی حمایت از حقوق بشــر از جمله آمریکا را برمال کرد اظهار کرد:
موضوع کرونا ویروس امروزه مسئلهای جدی برای کشورهای مختلف جهان است؛ افرادی
که به انسان دوستی ،عدالت اجتماعی و سالمت عمومی جامعه جهانی فکر میکنند باید
برای خروج از این شرایط کمک کنند.
وی افزود :قوانین بین المللی تاکید دارد که کشورها در چنین بحرانهایی در زمینههایی
مانند ارسال لوازم بهداشتی و یا اعزام پزشک به سالمت جهان کمک کنند؛ اگرچه اینکار
باید بدون هرگونه اهداف شوم یا هرگونه قصد خاصی باشد ،این درحالی است که متاسفانه
آمریکا با رفتارهای خصمانه خود ضمن اینکه در این شرایط تحریمها را افزایش داده قصد
این را دارد که این ویروس در بسیاری از کشوری را که با وی همگام نیستند و به کشورهای
بی دفاع کمک می کنند شیوع بیشتری داشته باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد :ملتها باید متوجه باشند آمریکا تحت هیچ
شرایطی موضوعات اسنان دوستانه را در نظر ندارد و دشمن تمام ایدئولوژیها ،مذاهب و
دشمن تمام ملتها است؛ ترامپ در زمان تصدی خود بر مقام ریاست جمهوری آمریکا این
اهداف شوم را برای فشار بر ملتها و از بین بردن آنها افزایش داده و تالش دارد منافع شوم
و اهداف شوم خود را با فشــار بر مردم جهان و با زر و زور بر کشورها حاکم کند .وی عنوان
کرد :از ابتدای انقالب اسالمی همیشه برای کمک به ملتها دیگر آغوشی باز داشتهایم.

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس:

برگزاری جلسات علنی مجلس
کاری خطرناک و خالف موازین
بهداشتی است

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اســامی برگزاری
جلســات علنی مجلــس در وضعیت شــیوع
کرونا را کاری خطرناک و خالف همه موازین
بهداشتی و درمانی دانست و گفت :چرا کرونا و
راه مقابله با آن جدی گرفته نمی شود؟
ســید حســین نقوی حســینی در گفت و گو
با ایســنا با اشــاره به برگزاری جلسات علنی
مجلس در روزهای ســه شــنبه و چهارشنبه
هفتــه جــاری اظهــار کــرد :مــن از جمله
نمایندگانی هستم که در طول  ۱۲سال دوره
نمایندگیام کمترین غیبت را داشــته و بدون
تاخیر در جلســات حضور داشتم اما برگزاری
جلسات در شــرایط شــیوع ویروس کرونا را
خطرنــاک میدانم و تعجــب میکنم که چرا
کرونــا و راه مقابله با آن را جــدی گرفته نمی
شود؟
وی افزود :االن باید کشور قرنطینه کامل شود
نه اینکه مجلس شــورای اســامی به عنوان
نهاد قانونگذار کشــور که باید بر روی اجرای
دستورات بهداشتی همچون پرهیز از تشکیل
اجتماعات ،میتینگها و جلسات تاکید داشته
باشــد ،خود اقدام بــه برگزاری جلســهای با
دعوت از  ۲۹۰نماینده از استان های مختلف
کند .نمایندگانی که هر کدام با مردم برخورد
داشــته و بعد از جلســات مجلس هم برخورد
خواهد داشت.
نماینــده ورامین با بیان اینکه «جلســه علنی
مجلس کانــون تجمع ویروس کرونا اســت»
گفت :در شرایطی که موارد بســیاری از ابتال
به ویــروس کرونا شناســایی شــده که هیچ
عالمتی نداشــتند هیات رییســه میخواهد
 ۲۹۰نماینده را در یــک محل جمع کند .فقط
همین تعداد هم نیســت با تشــکیل جلسات
مجلس باید  ۲۰۰۰نفر اعم از نیروی حفاظت،
کارشناسان ،مدیران و کارمندان در ساختمان
جمع شوند .به نظر میرســد این جلسه تحت
تأثیر برخوردهای پوپولیســتی در رســانهها
برگزار میشــود مبنی بر اینکه چرا جلســات
مجلس تشکیل نمی شود.
وی ادامــه داد :از طرف دیگــر صندلی های
مجلس ثابت و با فاصله کم است و نمایندگان
مجبورند با فاصله کم کنار همدیگر بنشــیند
این یعنی تشــکیل جلســات مجلــس کاری
خطرناک و خــاف همه مقررات بهداشــتی
و درمانی و دســتورالعمل ها بــرای کنترل و
ویروس کرونا اســت و نمی دانــم چرا هیات
رییسه چنین تصمیم غلطی را گرفته است.
نقوی حسینی خاطرنشان کرد :سوال این است
آیا زیرســاخت های فضای مجازی کشور اجازه
نمیدهد جلســات مجلس شــورای اسالمی به
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شود؟ اگر چنین
امکانی وجود ندارد بایــد در وزارت ارتباطات و
شورای عالی فضای مجازی را گل گرفت .آن هم
در شرایطی که کالس های درس در کشورهای
همســایه به راحتی به صورت ویدیو کنفرانس
برگزار شده و قوه مقننه چنین امکانی ندارد.
این عضو فراکســیون فرهنگیــان مجلس در
پایان اظهــار کرد :این وضعیــت در برگزاری
کالس های مجازی مدارس هم حاکم اســت.
وزارت آمــوزش و پرورش بیانیــه داد که قرار
اســت کال سها به صورت ویدیــو کنفرانس
برگزار شود اما بعد از یک هفته اعالم کرد این
امکان به دالیل امنیتی فراهم نیســت .باید از
خود بپرسیم دنیا کجاست و ما کجا قرار داریم.
در دنیا کال سها به راحتی بــه صورت ویدیو
کنفرانس برگزار میشود اما ما نمیتوانیم این
کار را انجام دهیم حال اینکه به برنامهنویسی
خاصی هم احتیاج نــدارد ،برنامه آن موجود
بوده و فقط باید از آن استفاده کرد.

