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سرمقاله
مالحظاتی درباره یک سند همکاری
ادامه از صفحه یک
هرچند تا کنون مقاومت کردهایم اما این
تحریمها اثر خود را بر موقعیت صنعتی و
فنآوری ما گذاشته است .ما به جد نیازمند
نوسازی در حوزههای فنآوری و زیرساختهای
صنعتی هستیم .لذا سرمایهگذاری چین در این
حوزهها برای ما ارزش راهبردی دارد.
ب) گویا قرار است چین حدود ۱۲۰میلیارد دالر
در حوزه حمل و نقل در ایران سرمایهگذاری کند؛
به طوریکه بخش عمده این سرمایهگذاری در
پنج سال اول انجام شود .توسعه حمل و نقل
میتواند کمکی جدی به فعالسازی ظرفیتهای
خاکخورده صنعت در ایران کند .فعاالن حوزه
صنعت به خوبی میدانند که بسیاری از اهداف
صنعتی ما در این سالیان به جهت نبود زیرساخت
حملونقل محقق نشده است .مضاف بر آن،
اتصال به طرح جاده بزرگ ابریشم ،میتواند
عواید اقتصادی زیادی برای ما داشته باشد.
ج) ایجاد بیمه و بانک و شبکه مالی مشترک،
میتواند ما را در مقابل تحریمهای مالی غرب تا
حدی ایمن کند .فروش نفت و محصوالت نفتی
نیز به احتمال بتواند در پرتو این ریلگذاری ،از
تیر تحریم آمریکا مصون بماند .گفته میشود
چین قرار است حدود ۲۸۰میلیارد دالر در این
حوزه در ایران سرمایهگذاری کند .البته ما با غرب
تعامالت و مذاکرات سیاسی جهت رفع تحریمها
را ادامه خواهیم داد اما از فرصت ساختن اقتصاد
به همراه شرق (و مصون از دستاندازیهای
غرب) هم نباید غافل شویم.
د) باتوجه به اینکه چین بیش از سایر کشورها،
مزیت راهبردی خود را در اقتصاد تعریف کرده
است ،بهنظر میرسد که بیش از سایر کشورها
(خصوصا ً روسیه و اروپا) نیز حاضر باشد
کارتهای سیاسی خود را خرج اقتصاد کند .ما نیز
نیازمند قراردادی اقتصادی هستیم که کارتهای
سیاسی زیاد و مهمی برای صیانت از آن هزینه
شود .به همین سبب گمان میکنم هیچ کشوری
به اندازه چین ،برای چنین شراکتی مناسب نباشد.
ه) ما امروز به «سرمایه» نیاز عاجل و حیاتی
داریم .تولید و صنعت ما و به تبع آن ،اشتغال
ما با بن بست مواجه شده است .شوخی نداریم،
تحریم شیره اقتصاد ما را کشیده است .حتی
تاحد زیادی مانع بازسازی بروکراتیک ما شده
است .این یک تصمیم راهبردی برای گذشتن از
این بحرانها است .امروز چشمانداز رابطه با غرب
بسیار تاریک است .مشخص نیست سرنوشت
آمریکا در دهه پیشرو چه باشد و چه سیاستی
با ما در پیش بگیرد .باز تاکید میکنم که این به
معنای غفلت صد درصد از غرب نیست .بلکه
برعکس ،به معنای چند جانبهگرایی در سیاست
خارجی است.
و) پای حکمرانی ما مدتها است که در چند
چالش گیر است .چالشهایی که برخی از آنها
به علت عدم تجهیز به علم و فناوریهای روز
در آن زمینه برایمان رقم خورده است .حضور
چین اگر بتواند به حل مسائلی مانند گرد و غبار،
مدیریت آب ،استفاده از کویر در زمینههای
مختلف از جمله تولید انرژی پاک ،اصالح
صنعت های ناکارآمد ما مانند خودرو ،کشاورزی،
دامپروری ،ترویسم و ...کمک کند ،قطعا ً باید
مورد استقبال قرار بگیرد.
ی) فرصت استفاده از بسیاری از منابع تولید
ثروت ،در سایه نبود سرمایه ،دارد از بین میرود
و برخی از این فرصتها هم بازگشت ناپذیرند!
بعدها حتما ً حسرت این فرصتها و روزها را
خواهیم خورد .نباید به نقزنیهای آنان که
یک روز به بهانه انزوای ایران فریاد وامصیبتا
سرمیدهند و امروز به بهانه نقشه راه همکاری
راهبردی ،جیغ منافع ملی سرمیکشند توجه
کرد .طنز ماجرا آنجا است که رهبری اعتراضات
را ربعپهلوی و سوسولجان ،رضا پهلوی عهدهدار
شده است .او فرزند همان پدری است که روزی
به دلیل بیعرضگی جزیره بحرین را بخشید و حاال
به خیال خامش به بهانه شایعه واگذاری جزیره
کیش فرمان جنبش صادر میکند؛ نمیدانم
کی این «بچه نهنه» میخواهد متوجه بشود که
کار او نیست!
سیاستِ ،

سیاستروز
اخبار

رئیسجمهوریتاکیدکرد

ضرورت تدوین دستورالعم ل برای برگزاری مراسم عزاداری محرم
حسن روحانی در این جلسه با اشاره به جایگاه
ایران از لحاظ میزان شدید آلودگی در اوایل شیوع
کرونا ،اظهار کرد :خوشبختانه با سیاستگذاری و
اجرای دقیق و عملی برنامههای طراحی شده و
انسجامبخشی و هماهنگسازی تمام بخشها و
دستگاههای کشور و تالش بی وقفه و افتخارآمیز
کادر درمانی توانستیم موج اول شیوع کرونا را
در مراکز استانها مهار کنیم و در اردیبهشت و
خرداد ماه به آرامش نسبی برسیم .وی با بیان
اینکه «در ماههای گذشته به سرعت توانستیم
در میان کشورهای جهان به لحاظ میزان ابتال و
آمار قربانیان به ردههای پایین برسیم» ،گفت:
اقدامات و برنامهریزی ما در این زمینه موجب
تحسین سازمان بهداشت جهانی شد و بسیاری از
کشورهای جهان خواستار استفاده از تجارب ایران
در این مقابله با بیماری کرونا شدند،اما مهمترین
عامل این موفقیت بزرگ ،همراهی و همکاری
مردم در اجرای کامل دستورالعملها بود.
روحانی با اشاره به شرایط دو هفته اخیر و انتقاد
از جدی نگرفتن محدودیتها و دستورالعملها از
سوی مردم به ویژه در گردهماییهای دوستانه و
محافل گوناگون به ویژه عروسیها و عزاها ،آن را
عامل اصلی و مهم در شیوع دوباره در هفتههای
اخیر خواند و خاطرنشان کرد :در این موج جدید
دو خطر بزرگ فرسودگی و خستگی کادر درمان
کشور و باال رفتن تعداد بستریها در بیمارستانها
و بخشهای ویژه و تکمیل بخش بزرگی از ظرفیت
پذیرش بیمارستانی است که نباید اجازه بدهیم
این وضع ادامه یابد .رئیسجمهوری با اشاره به
برخی گزارشها مبنی بر افزایش ابتالی تعدادی
از پرستاران و پزشکان به کرونا در نقاط مختلف
کشور و تاکید بر ضرورت جلوگیری از این روند،
گفت :کمیته اجتماعی-امنیتی ستاد مبارزه با
کرونا باید برنامههایی را برای ممانعت از برگزاری
تجمعات و محافل گوناگون ،به عنوان اصلیترین
عامل شیوع بیماری با دقت اجرا کند.
وی کمیته درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا را نیز
به بررسی و شناسایی دقیق علل متفاوت شیوع
دوباره بیماری در هر منطقه از کشور موظف کرد
و گفت :با توجه به اختیاراتی که به استانداران
داده شده باید محدودیتها هوشمندانه و
متناسب با علل شیوع در هر منطقه اعمال و اجرا
شود .روحانی همچنین با اشاره به تجربه موفق
برگزاری مراسم شب های قدر در ماه مبارک
رمضان ،کمیتههای اجتماعی-امنیتی و درمان را
موظف کرد با رایزنی و مشورت دستگاه های مرتبط
دستورالعملهای دقیق و شفاف برای برگزاری
مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله
الحسین(ع) در ماه محرم را طراحی و تدوین کرده
و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه
کنند.
 ۲۰میلیارد یورو کاال صادر شده ،اما ارز آن
بازنگشته است
روحانی همچنین در مراسم افتتاح طرحهای
صنعتی و معدنی با اشاره به دالیل افزایش قیمت
ارز ،اظهار کرد :در اسفند ،فروردین و اردیبهشت
همه مرزهای ما با همسایگان بسته و صادرات ما
دچار مشکل شد ،اما مرزها به تدریج بازگشایی

جلسه رؤسای کمیتههای تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا روز پنجشنبه به ریاست رئیسجمهوری تشکیل و آخرین موضوعات و مسائل مهم مرتبط
با شیوع بیماری کرونا در کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

با حکم مقام معظم رهبری

آیتاهلل دژکام موقتا به تولیت
(ع)
آستان مقدس شاهچراغ
منصوب شد
رهبر معظم انقالب ضمن قدردانی از زحمات

حاج علیاصغر دستغیب ،حجتاالسالم

لطفالله دژکام را به طور موقت به عنوان

سرپرست آستان مقدس حضرت احمد بن
موسی (شاه چراغ) منصوب کردند.

در متن حکم رهبر معظم انقالب آمده

است :جناب حجتاالسالم آقای دژکام با

سالم و تحیت؛ با توجه به استعفای جناب

حجتاالسالم آقای سید علیاصغر دستغیب

از تولیت آستان مقدس حضرت احمد ابن
موسی ،از جنابعالی میخواهم به طور موقت

عهدهدار وظائف تولیت مذکور گردیده و امور

را کما هو حقها تمشیت بفرمایید تا وقفهای در
کارها ایجاد نشود.

طبق اعالم
بانک مرکزی،
بیستمیلیارد
یورو در اواخر
سال  ۹۸کاال
صادر شده،
اما ارز آن
بازنگشتهاست
و ما ناچاریم
تصمیمهای
حادیبگیریم
شدند با این حال در صارات وقفه ایجاد شد که
امروز آثار آن را میبینیم .وی با بیان اینکه ما
صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم
مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می دانیم،
افزود :برخی صادرکنندگان ،ارز حاصل از صادرات
را سر وقت بازگرداندند که از آنها تشکر میکنم.
آنها میلیونها دالر وارد کشور کردند اما متاسفانه
صادرکنندگانی هستند که ارز را سر موقع
بازنگرداندند .طبق اعالم بانک مرکزی ،بیست
میلیارد یورو در اواخر سال  ۹۸کاال صادر شده،
اما ارز آن بازنگشته است و ما ناچاریم تصمیمهای
حادی بگیریم .ما هیچ وقت دلمان نمیخواسته
است که برخورد قضایی با صادرکنندگان شود.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :امسال میتوانیم
 ۴۱میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم
که اگر ارز آن سر موقع وارد کشور شود ،همه
نیازهای وارداتی خود را حل میکنیم .اگر همه به
وظایف خود عمل کنیم ،قیمت ارز متعادل شده و
کاالهای اساسی سر موقع وارد کشو میشود؛ البته
االن هم کاالهای اساسی را خریدهایم و این کاالها
در حال ورود به کشور است و مشکلی نداریم .وی
تاکید کرد :با وجود برخی فضاسازیها در فضای
مجازی ،به مردم عرض میکنم که با وحدت،
اتحاد ،کوشش و همفکری و فعالیت در زمینه
تولید میتوانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
افتتاح  200طرح بزرگ صنعتی و معدنی تا پایان
امسال
روحانی با بیان اینکه  ۱۳هفته مداوم است که

طرحهای صنعتی را افتتاح میکنیم ،تصریح کرد:
به طور متوسط تولید سنگ آهن ،کنستانتره،
گندله ،آهن اسفنجی و فوالد در هفت سال گذشته
 ۲برابر قبل از سال  ۹۲شده است ،یعنی حرکت
 ۷سال معادل تاریخ فعالیت صنعتی و معدنی
کشور بوده است .در ریسندگی هم تولید کشور
در هفت سال گذشته دو برابر شده است .وی با
اشاره به برخی سنگاندازیها و تحریف واقعیات
در فضای مجازی گفت :این افراد مشاهده کنند
که  ۵۸۸۰میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز
افتتاح میشود .در سه ماه اخیر تولید پتروشیمی
 ۷درصد ،خودروی سواری  8.5درصد ،وانت
 ۲۳درصد ،الستیک خودرو  ۳۱درصد ،شمش
آلومینیوم  ۳۲درصد ،سیمان  10.5درصد و فوالد
خام  ۵/۵درصد افزایش داشته است .روحانی
ادامه داد :تالش ما این است که آزادراه اصفهان-
شیراز تا پایان این دولت افتتاح شود زیرا کوتاه
شدن و امن شدن این مسیر برای ما مهم است.
در استان سیستان و بلوچستان نیز شاهد تحوالت
بسیار خوبی هستیم .این استان اکنون دارای گاز
و راه آهن است .ما تالش میکنیم که راه آهن
چابهار به زاهدان را متصل کنیم .همچنین آبادانی
سواحل مکران برای ما اهمیت دارد.
رئیسجمهوری بیان کرد :در زمان اولین سفر
خود به استان سیستان و بلوچستان رهبری به من
فرمودند که بافت بلوچ فعال شود .رهبری به این
مناطق آشنایی داشته و آنها را دیده بودند و مایل
بودند که بافت بلوچ فعال شود .این آرزو و دستور

ایشان امروز اجرایی شد و بخش بافندگی آنها
تکمیل می شود .برای ما مهم است که این استان
به قطب پارچه تبدیل شود .از معادن استان نیز
باید استفاده شود .سرمایهگذاری در زمینه بنادر،
راه آهن ،کشاورزی ،صنعت و معدن سیستان و
بلوچستان در حال انجام است .وی با بیان اینکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت قول داده است که
تا پایان سال شاهد افتتاح  200طرح بزرگ صنعتی
و معدنی به ارزش  170هزار میلیارد تومان باشیم،
گفت :مردم با وجود سختیهای امسال ،شاهد
تحوالت مهم و بزرگی در کشور خواهند بود.
روحانی همچنین با بیان اینکه باید تولید
افزایش یافته تا اشتغال بیشتر شده و قیمت
اجناس متعادل شود ،اظهار کرد :وقتی عرضه
زیاد شد ،قیمتها هم متعادل میشود البته
ما به فکر حل سایر مسائلی که موجب افزایش
قیمت میشود هم هستیم .باید در کنار افزایش
تولید ،صادرات خود را نیز افزایش دهیم .فشار
دشمن هم برای این است که ما در زمینه ارزی
دچار مشکل شویم اما فعال شدن همه ما در
بخش تولید و صادرات میتواند توطئه دشمن را
خنثی کند .رئیسجمهوری در پایان گفت :دولت
برای برداشتن موانع تولید در حال تالش است.
توسعه دولت الکترونیک برای جهش تولید و
مقابله با کرونا الزم است و باید دولت الکترونیک
را با سرعت به پیش ببریم .بسیاری از امور در
زمینه تولید و خدمات با دولت الکترونیک تسهیل
میشود.

عدم نظارت بر بازار ،ضعف دولت و مجلس است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به اندازه
کافی ارز در کشور وجود دارد ،تاکید کرد :این ارزها در بازار داللی
در حال جابهجا شدن است ،ایجاد اعتماد در مردم از سوی دولت
تا مردم ارز را بازگردانند و در اختیار دولت قرار دهند می تواند
کارآمد باشد.
مسلم صالحی در گفتوگو با ایسنا ،درباره اولویتهای
اقتصادی کشور و نقش کمیسیون اقتصادی در ساماندهی این
وضعیت گفت :یکی از ضعفهای عمده مجلس دهم و دولت
تا به امروز فراموشی موضوع نظارت است ،یک وظیفه مجلس
تقنین و وظیفه دیگر نظارت است ،در حوزههای مختلف قانون

مقام معظم رهبری در این نامه فرمودند:

الزم است از زحمات جناب آقای دستغیب در

طول این مدت تشکر و قدردانی نمایم .توفیقات
همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سیدعلی اصغر دستغیب تا پیش از این

تولیت استان مقدس شاه چراغ(ع) را به عهده

داشت.

 ۹نماینده مجلس
ه کرونا مبتال شدند
 ۹نماینده مجلس شورای اسالمی به کرونا
مبتال شدند.
با شیوع مجدد ویروس کرونا تعداد مبتالیان
افزایش پیدا کرده که این شامل نمایندگان
مجلس هم می شود .طبق گفته محمدحسین
فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هفته
گذشته از بیش از  ۱۰۰نماینده مجلس تست
کرونا گرفته شد که نتیجه برخی از آنها مثبت
بود.
طبق اعالم رسمی محمدمهدی زاهدی
لزاده نماینده
نماینده کرمان ،وحید جال 
ارومیه ،عیسی جعفری نماینده بهار
و کبودرآهنگ ،منصور آرامی نماینده
بندرعباس ،محمد طال مظلومی نماینده
بهبهان ،سید محمد موحد نماینده
کهگیلویه ،حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده
شاهینشهر ،علیرضا ورناصری نماینده
مسجد سلیمان و حبیب آقاجری نماینده
بندر ماهشهر  9نمایندهای هستند که ابتالی
آنها به کرونا تایید شده است.
طبق گفته فرهنگی ،هیئت رئیسه مجلس
برای ادامه برگزاری جلسات مجلس و
کمیسیونهای تخصصی و جلوگیری از شیوع
کرونا در پارلمان تمهیداتی همچون استفاده از
مواد ضدعفونی کننده و الزام همه نمایندگان و
مراجعان به مجلس به استفاده از ماسک را در
نظر گرفته است.

وعده پخش زنده جلسات
کمیسیونهای مجلس از شبکههای
اجتماعی به ویژه اینستاگرام
ت رئیسه مجلس گفت که
یک عضو هیئ 

ب ه زودی پخش زنده جلسات کمیسیونهای
تصویب میکنیم ولی گاهی فراموش میکنیم که وظیفه نظارتی
نیز داریم .این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه
در جلسه کمیسیون به این مهم تاکید کردم که  ۵۰درصد زمان
کمیسیون را به وظیفه نظارتی اختصاص دهیم ،تصریح کرد :باید
ببینیم در وضعیت بازار ارز و نوسانات در سایر بازارها به چه میزان
به نقش نظارتی توجه شده و به چه میزان دستگاههای مرتبط
را به پای میز پاسخگویی هدایت کردیم؟ صرفا نشستهایم قانون
تصویب کردهایم و میگوییم قیمتها در حال افزایش است.
امیدوارم کمیسیون با جدیت در حوزه نظارت ورود کند و این
نقش را به خوبی ایفا کند .این نماینده اصولگرای مجلس ادامه

داد :از سوی دیگر وظیفه دولت نیز در این حوزه باید مورد توجه
باشد ،اگر در حوزه نظارتی بتواند قوی عمل کند میتواند در کنار
مجلس عملکرد مطلوبی دلشته باشد.
صالحی درباره نوسانات بازار ارز خاطرنشان کرد :ارز در بازار
یا در دست مردم است یا در دست واسطه .اینگونه نیست که
کمبود ارز داشته باشیم ،ارز داریم و به اندازه کافی ارز در کشور
وجود دارد ،ولی این ارزها در بازار داللی در حال جابجا شدن
است ،ایجاد اعتماد از سوی دولت در میان مردم تا مردم ارز
را بازگردانند و در اختیار دولت قرار دهند میتواند کارآمد باشد.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه این را نشان داد.

مجلس از طریق شبکههای اجتماعی بهویژه

اینستاگرام تحقق مییابد.

احمد امیرآبادی فراهانی در صفحه شخصی

خود در توئیتر نوشت« :در راستای اجرای

ت آراء
برنامه تحول مجلس و نمایش شفافی 

نمایندگان در کمیسیونها و نظارت عموم
مردم بر عملکرد نمایندگان خود ،یکی از موارد

قابل اجرا در کمیسیونها پخش زنده جلسات

کمیسیونهای مجلس از طریق شبکههای
اجتماعی بهویژه اینستاگرام است .به زودی
تحقق مییابد».

ش رو تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست
وزارت کشور در برگزاری انتخاباتهای پی 

برگزاری چهار انتخابات همزمان در 1400

معاون سیاسی وزیر کشور گفت :در سال آینده چهار انتخابات ریاست
جمهوری ،شوراهای اسالمی شهر و روستا ،میان دورهای مجلس و خبرگان را
داریم که از همین االن در حال فراهم کردن زمینهها برای برگزاری این انتخاباتها
ش رو ،تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با
هستیم .در برگزاری انتخاباتهای پی 
کرونا هستیم.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با
معاون اول ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه «معاونت سیاسی وزارت کشور با
سه کارکرد سیاسی ،انتخاباتی و تقسیمات کشوری در راستای پیشبرد اهداف عالیه
دولت عمل میکند» ،اظهار کرد :محور و اساس برنامهریزی ما بر چهار مولفه
آرامش ،امنیت ،آزادی و پیشرفت منطبق است.
معاون وزیر کشور با اشاره به کار ویژه امور سیاسی وزارت کشور گفت:
ساماندهی تحزب و فعالیت تشکلهای سیاسی در قالب کمیسیون ماده  ۱۰احزاب
صورت میگیرد .در کشور حدود  ۱۱۸حزب دارای مجوز دار که خود را با مفاد
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تطبیق دادهاند ،در حال فعالیت
هستند .این در حالی است که در نظامات سیاسی پیشرفته ،اغلب  ۱۰الی  ۱۵حزب
به معنی واقعی کلمه فعالیت دارند .وی در ادامه با تاکید بر اینکه «طبق برنامه
دولت در تالش برای توسعه فعالیت احزاب در کشور هستیم» ،تصریح کرد :در

دولت یازدهم و دوازدهم به سمت تسهیل فعالیتهای حزبی حرکت کردیم تا
احزاب حضور پر رنگی در نظام مدیریتی کشور داشته باشد.
عرف در ادامه به کارویژه دیگر معاونت سیاسی وزارت کشور در حوزه رصد و
پایش فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت :تالش داریم با تحلیل درست و
واقعی از اوضاع و احوال سیاسی کشور ،اقدامات الزم را برای مدیریت اتفاقات
سیاسی در کشور صورت دهیم .وی افزود :مساله انتصابات از دیگر حوزه های
مهم کارکردی معاونت سیاسی وزارت کشور است که در این عرصه سعی داریم از
رهگذر تعامل سازنده با سایر نهادها به خصوص مجلس شورای اسالمی با حفظ
استقالل دولت ،انتصابات را در فرمانداریها و حوزههای اجرایی در بخشهای
استانداری انجام دهیم .راهبری کمیسیونهای سهگانه کارگری ،اقوام و دانشجویی
شورای امنیت کشور از دیگر موضوعاتی بود که عرف به آن اشاره کرد و گفت :در
این موضوعات هم به خصوص در حوزه کارگری و امنیتی با بخشهای اقتصادی
و امنیتی وزارت کشور در هماهنگی کامل هستیم و سعی داریم به صورت تعامل
مشترک ،امور و مسائل این حوزه را پیش ببریم.
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به
موضوع انتخابات اسفند ماه  ۹۸خاطرنشان کرد :چهار اصل مشارکت ،رقابت،
امنیت و سالمت را به عنوان ارکان انتخابات در کانون توجه خود و برنامهریزیها

و اقدامات مدنظر داشتیم .در حوزه امنیت و سالمت که حوزه تخصصی و از
وظایف ذاتی وزارت کشور در بحث برگزاری انتخابات است ،بهترین عملکرد را
در انتخابات سال گذشته داشتیم .عرف افزود :درخصوص انتخابات مرحله دوم
مجلس شورای اسالمی هم به خاطر بیماری کرونا مجبور به تغییر زمان شدیم و
زمان آن را از  ۲۹فروردین به  ۲۱شهریور موکول کردیم .برای برگزاری انتخابات
در تاریخ  ۲۱شهریور هم تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم و هر تصمیمی که از
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای
اسالمی اتخاذ شود ،وزارت کشور هم تبعیت خواهد کرد .جمال عرف در پایان به
انتخابات مهم ریاست جمهوری در  ۱۴۰۰اشاره کرد و گفت :در سال آینده چهار
انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای اسالمی شهر و روستا ،میان دورهای مجلس
و خبرگان را داریم که از همین االن در حال فراهم کردن زمینهها برای برگزاری این
انتخاباتها هستیم .گفتنی است ،به این ترتیب چهار کرسی دوره یازدهم مجلس
شورای اسالمی تا انتخابات  ۱۴۰۰خالی خواهند ماند .غالمرضا تاجگردون منتخب
گچساران به دلیل رد اعتبارنامهاش توسط نمایندگان مجلس و سینا کمالخانی به
دلیل ردصالحیت توسط شورای نگهبان به خاطر جعلی بودن مدرک تحصیلی
از حضور در مجلس یازدهم باز ماندند .فاطمه رهبر منتخب مردم تهران و
محمدعلی رمضانی منتخب مردم آستان اشرفیه نیز به دلیل کرونا فوت کردند.

تکلیف این چهار کرسی در انتخابات میاندوره ای مجلس مشخص میشود.
اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد که
بر اساس بند  ۹ماده  ۲۲آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،هیئت رئیسه
مجلس باید مراتب ردصالحیت غالمرضا تاجگردون را به وزارت کشور اعالم کند
تا مراحل اجرایی را برای انتخابات میان دورهای در حوزه گچساران را آغاز کند.
همچنین در انتخابات  ۲اسفندماه سال گذشته ،در  ۱۱حوزه انتخابیه «لنجان» و
«سمیرم» در استان اصفهان« ،میانه» در استان آذربایجان شرقی« ،بیجار» در
استان کردستان« ،دهلران ،دره شهر ،آبدانان و بدره» در استان ایالم« ،کرج،
اشتهارد و فردیس» در استان البرز« ،اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون» در استان
خوزستان« ،کرمانشاه» و «اسالم آباد غرب و داالهو» در استان کرمانشاه« ،زنجان
و طارم» در استان زنجان و «کردکوی ،ترکمن ،بندرگز و گمیشان» در استان
گلستان ،نامزدها موفق به کسب حد نصاب الزم برای ورود به مجلس نشدند
لذا طبق قانون باید انتخابات مرحله دوم با شرکت نامزدهایی که بیشترین رای
را به دست آوردهاند ،برگزار شود .روز جمعه  ۲۱شهریور انتخابات مرحله دوم
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در  ۹استان برای  ۱۱حوزه انتخابیه شامل
 ۲۴شهرستان برگزار میشود .زمان برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰نیز هنوز مشخص نشده
است ولی احتمال دارد این انتخابات در خرداد سال آینده برگزار شود.

