
اهمیت سوریه برای ایران
ادامه از صفحه اول

 سوریه و عراق سر بر آوردند، خود گویای آن است 
که هدف، جمهوری اسللامی ایران بوده است، چرا 
که این دو کشللور در جبهلله مقاومت قرار دارند به 
همین خاطر تضعیف سللوریه و عراق و اشللغال آن 

می تواند ضربه ای به ایران و جبهه مقاومت باشد.
سللوریه و عراق دو کشللور جللدا ناپذیللر از پیکره 
جبهه مقاومت هسللتند، حتی اگر در درون این دو 
کشللور مخالفت هایی دیده شللود اما مردم آنها نیز 
می دانند که با وجود روحیه مقاومت و سیاستی که 
اکنون اعمال می شود، از تمامیت ارضی آنها مقابل 

توطئه ها جلوگیری می کند.
اگللر برخی تصور می کنند که هللدف ایران از ورود 
به بحران سللوریه تنها مبارزه با تروریسللت ها بوده 
اسللت، اشتباه محاسللباتی مرتکب شده اند، چرا که 
اگر دولتی غیر از دولت قانونی بشار اسد در سوریه 
حاکم بود که با ایران روابط اسللتراتژیک نداشللت، 
هیچللگاه تروریسللت های تکفیللری وهابللی تحت 
حمایت مثلث شرارت غربی عبری عربی در سوریه 

حضور نمی یافتند.
و حتی در صورت ورود تروریسللت ها به سوریه در 
نبود دولتی چون دولت بشللار اسللد، ایران هیچگاه 

برای مبارزه با آنها هزینه نمی کرد.
با این حسللاب می توان حتللی گفت که هدف مهم 
ایللران برای ورود بلله بحران سللوریه، حفظ دولت 
قانونی بشار اسللد بود، چرا که سوریه همانگونه که 
رهبر معظم انقاب اسامی نیز در دیدار چند سال 
پیش بشار اسد با ایشان مطرح کردند سوریه عمق 
اسللتراتژیک جمهوری اسللامی ایران است و این 
عمق اسللتراتژیک بدون یک دولت همسللو با ایران 

که روابط استراتژیک دارند، وجود نداشت.
اگر به سللفر بشللار اسللد به تهران که سال گذشته 
در اسللفند ماه انجام شد بنگریم و دیداری که او با 
مقام معظم رهبری داشت عمیق تر نگاه کنیم به دو 
وجه از اهداف ایران در سللوریه می رسیم، نخست، 
حفظ دولت قانونی بشللار اسللد در سللوریه است و 
سللپس مبارزه با تروریسللت های تکفیری وهابی، و 
اگر اکنون تروریسللت ها در نقطه ضعف شدید قرار 
گرفته اند اما ترکیه مانعی بر سللر پاکسللازی بخش 
اندکی از آنها در ادلب ایجاد کرده اسللت، بر اساس 
آنچه که گفته شد، برای ایران شاید روابط با ترکیه 
اهمیت داشللته باشد اما سوریه از ترکیه برای ایران 

اهمیت بیشتری دارد.
چرایی آن نیز روشللن اسللت، همسللویی اردوغان 
بللا مواضع آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیسللتی علیه 
سوریه، برای جمهوری اسامی ایران و حتی روسیه 
خطرناک اسللت و ایران نمی تواند به خاطر روابطی 
که با ترکیه دارد، سللوریه را فدای آن کند. سوریه 
کامللًا قابل اعتمللاد و اطمینان اسللت اما ترکیه را 

نمی توان چنین پنداشت.

مردم از سفرهای غیرضروری خودداری 
کنند

سللخنگوی کمیسیون بهداشللت ضمن درخواست 
از مردم برای عدم سللفر به استان های دیگر گفت: 
عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی برخی از افراد 

جنایتی دوسویه است.
اکبللر ترکی بللا بیان اینکه بسللیاری از مردم نکات 
مربللوط به پیشللگیری از شللیوع کرونللا را رعایت 
می کنند،گفت: اما متأسفانه برخی از مردم علیرغم 
توصیه های مسئوالن ذیربط مبنی بر باقی مانند در 
خانه و کم کردن ترددهای غیر ضروری و همچنین 
رعایت پروتکلهای سللازمان بهداشللت جهانی برای 
جلوگیری از شللیوع ویروس کرونا مسائل بهداشتی 
را رعایت نمی کنند. وی افزود: با بررسللی وضعیت 
ترافیللک برخی از جاده ها به ویژه جاده های منتهی 
به اسللتان های شللمالی می توان مشللاهده کرد که 
متأسفانه برخی از هموطنان به توصیه های مربوطه 
درباره مسافرت نرفتن و همچنین عدم خارج شدن 
از خانه ها را رعایت نمی کنند که این عدم همکاری 

مایه تأسف است.
سللخنگوی کمیسیون بهداشللت مجلس در همین 
راسللتا اداملله داد:در ایللن بین یکسللری از افراد با 
بی توجهی به توصیه های بهداشللتی سامت و جان 
خود و خانواده هایشان را به خطر می اندازند. توصیه 
اکید آن اسللت که از فعالیت های غیراورژانسی در 
خارج از خانه خودداری شللود یعنی اگر کسی کار 
ضروری ندارد از خانه خارج نشود. برای خرید عید 
وقت است. این که مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده 
فرصتی برای مسافرت و خروج از خانه نیست، چون 
این کار می تواند تمامی اقدامات برای جلوگیری از 

شیوع کرونا را بی اثر کند.  تسنیم

خ����ب����ر

مجلس یازدهم باید در برابر مشکالت انقالبی عمل کند
رئیس فراکسللیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم باید 
در برابر مشکات انقابی عمل کند، گفت:مجلس آینده برای دولت ریل  گذاری 
مناسللب داشته باشللد. حمیدرضا حاجی بابایی با اشللاره به اولویت های کاری 
مجلس آینده گفت: برای اینکه بتوانیم در پارلمان یازدهم یک مجلس مطلوب 
داشته باشیم باید مجلسی انقابی تشکیل شود. وی با بیان اینکه یکی از وظایف 
ذاتی مجلس بحث نظارت بر دسللتگاه های اجرایی است، افزود: در این بخش مجلس 
یازدهم عملکرد مناسللبی نداشت به همین دلیل باید در مجلس آینده بر این وظیفه 
ذاتی مجلس تاکید بیشللتری شود تا از ایجاد برخی از مشکات جلوگیری شود. عضو 
کمیسللیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشللت: مشکاتی از جمله معیشت مردم و  
اقتصاد کشور نیازمند کارکارشناسی و حضور پررنگ مجلس دارد که در همین زمینه 

در مجلس آینده بر روی این موضوعات باید تمرکز بیشتری صورت گیرد.  تسنیم

همه باید دستورات وزارت بهداشت را رعایت کنند
رئیللس جامعه روحانیت مبارز با اشللاره به شللیوع بیماری کرونا در کشللور 
گفت: همه مردم باید دسللتورات و توصیه های وزارت بهداشللت و مسووالن 
مبارزه با این بیماری را رعایت کنند تا انشااهلل از گسترش بیش از پیش آن 

جلوگیری به عمل آید.
آیللت اهلل موحدی کرمانی افزود: من به نوبه خودم از این عزیزان تشللکر ویژه 
دارم و حقیقتاً آنچه که مطلع شللدم حاکی از این اسللت که این عزیزان جانفشانی 
می کننللد و در ایللن جهاد بزرگ همانگونه که مقام معظللم رهبری فرمودند، خوب 
شللرکت کرده اند و خودشللان را به خطر انداختند تا مردم به سامت و عافیت نائل 
آیند. وی با توصیه به دعا و توسللل در این ایام گفت: همه باید متوسللل به حضرت 
مهدی )عج( و اهل بیت پیامبر )علیهم السام( باشیم تا این بلیه با عنایت پروردگار 

متعال دفع بشود.  روابط عمومی جامعه روحانیت

نمی شود کشور را بدون بودجه گذاشت
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه نمی شود 
کشللور را بدون بودجه گذاشت، گفت: بودجه سال آینده مطابق ظرفیت های 
قانون اساسی به شللورای نگهبان ارسال شد. سید حمیدرضا کاظمی با اشاره 
به دریافت اذن رهبر انقاب از سوی رئیس مجلس برای ارسال مستقیم الیحه 
بودجه ۹۹ بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، بدون بررسی در 
صحن علنی گفت:  طبق تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی در قوه 
مقننه می توانست سبب تشدید شیوع ویروس کرونا شود؛ این مهم در حالی است که 
هم اکنون مشاهده می شود برخی از نمایندگان مبتا به این بیماری شده اند. نماینده 
مردم پلدختر با اشللاره به این که بودجه باید هر چه سریع تر به شورای نگهبان ارسال 
می شللد، گفت: بنابراین در ابتدا بهترین اقدام بهره گیری از اصل ۸۵ قانون اساسی به 

نظر می رسید اما با توجه به محدودیت ها، این مهم امکان پذیر نشد. مهر

مدیرکل اطاعات اسللتان سیستان و بلوچستان از ضربه به 
تیم تروریستی وابسته به گروهک جیش العدل خبر داد.

پایللگاه اطاع رسللانی وزارت اطاعات جمهوری اسللامی 
ایران اعام کرد: با اقدامات پیچیده و گسترده اطاعاتی در 
آن سوی مرز یک تیم تروریستی وابسته به گروهک جیش 
الظلم )جیش العدل( شناسللایی و به محض ورود به کشور 
در چتر اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار گرفت 
و در روز یکشللنبه 1۸ اسفند ۹۸ توسط تیم های عملیاتی 

اداره کل اطاعات سیسللتان و بلوچستان مورد ضربه واقع 
شللد و سرتیم عملیاتی آن بنام الیاس نارویی با نام مستعار 

)زبیر( به درک واصل گردید.
از مخفیگاه وی 2 قبضه سللاح کاش، 10 تیغه خشللاب و 
مقادیر معتنابهی مهمات و لوازم ساخت بمب کشف گردید. 
معللدوم الیاس نارویی از عناصر عملیاتی گروهک محسللوب 
می شللد که در عملیات های تروریسللتی متعللددی از جمله 
فرماندهی حمله به سللپاه نیکشهر و شهادت 2 تن از پرسنل 

سپاه پاسداران، مشللارکت در انفجار اتوبوس محور خاش به 
زاهدان و شهادت 27 تن از پرسنل سپاه و کاشت بمب صوتی 

مقابل کانتری 12 زاهدان نقش کلیدی را ایفا کرده است. 
نامبرده قصد داشللت با شناسللایی اهداف نظامی و امنیتی 
در شللهر زاهدان از جمله سللپاه سلمان سلسللله اقدامات 
تروریسللتی را در قالللب عملیات انغماسللی طراحی و اجرا 
نمایللد که با اقدام به موقع سللربازان گمنام امام زمان)عج( 

ناکام ماند.

مدیرکل اطاعات اسللتان سیسللتان و بلوچسللتان گفت: 
همچنین در تاریخ ۹۸/11/1۹ یک تیم تروریسللتی وابسته 
به گروهک های تروریستی که قصد انفجار بمب در جلوی 
کانتری 1۵ زاهدان را داشللت توسللط تیم عملیاتی اداره 
کل اطاعللات مورد ضربه قرار گرفت و 2 نفر از عوامل پس 
از زخمی شللدن دستگیر و بمب کارگذاری شده ۵ کیلویی 
خنثی شد و از مخفیگاه آنان 30 کیلو گرم مواد پیش ساز 

بمب و تعدادی چاشنی و فتیله انفجاری کشف گردید.

در جلسلله سللتاد ملی مبارزه با کرونا بر ضرورت و اهمیت 
اعتمللاد و همدلی میان مردم و دولت در مسللیر مبارزه با 
این ویروس تاکید شللد و رئیس  جمهللور از عدم مراعات و 

همراهی برخی افراد اظهار تأسف کرد.
حسللن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا با تقدیر و تشللکر از پزشللکان، پرستاران، کادرهای 
درمانللی و کارکنان وزارت بهداشللت و درمللان و آموزش 
پزشکی در مسللیر مبارزه با این بیماری و ارائه خدمات به 
مردم، گفت: پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ها در 

این روزها در صف اول مبارزه با کرونا قرار دارند.
رئیس جمهور اظهار داشت: مطمئناً حفظ سامت جسمی 
و روحی آنان مهم ترین مسللأله ای اسللت که می بایست در 
نظر گرفته شده و در راستای رفع مشکات، نیازها و تقویت 
کادر درمانی همه ارکان دولت موظفند حمایت های الزم را 
به عمل آورند. روحانی تاکید کرد: بی تردید ملت ایران ایثار 
و فداکاری پزشللکان و پرستاران را فراموش نخواهد کرد و 

زحمات و تاش آنان در یاد مردم خواهد ماند.
رئیس جمهور با اشاره بر اهمیت اعتماد و همدلی میان مردم 
و دولللت، گفت: در مقابله با ویروس کرونا ایجاد شللفافیت 
و افزایللش اعتماد عمومی و در جریان گذاشللتن مردم در 
خصوص روندهللا، احتماالت، سیاسللت ها و برنامه ریزی ها 
بسیار حائز اهمیت اسللت؛ بنابراین باید اصل بر شفافیت و 

اعام به موقع اطاعات و گزارش ها گذاشته شود.
وی بللا اظهار تأسللف از عدم مراعللات و همراهی برخی از 
افراد با توصیه های سللتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: شرط 
موفقیللت در کنتللرل ویروس کرونا در برناملله کوتاه مدت 
همکاری همه جانبه مردم و دسللتگاه های اجرایی با ستاد 
ملللی مقابله با کرونا اسللت و در این راسللتا از عموم مردم 

می خواهللم که همگان باید مراقب بللوده و از رفت و آمد و 
مسافرت های غیرضروری پرهیز کنیم.

رئیس جمهور همچنین ضمن تشکر از روند مطلوب افزایش 
آزمایشگاه ها و تجهیز آن، افزود: با توجه به آمار و اطاعات 
ارایه شللده از میزان ابتای استان های مختلف،  می بایست 
تعداد آزمایشللگاه ها نیز بر این اسللاس گسللترش و توسعه 
یابد. روحانی ضمن انتقاد از عدم دسترسللی آسللان مردم 
برای تهیه وسایل بهداشللتی و ضدعفونی، وزارت صمت را 
مکلف کرد تا با تدوین یک برنامه مشخص زمان بندی شده 
برای رفع این مشکل اقدام نماید؛ همچنین وزارت صنعت، 
معللدن و تجارت موظف شللد در خصوص  تقویت شللبکه 
توزیع نیز با نظر و هماهنگی وزارت بهداشت اقدامات الزم 

را انجام دهد.
در این جلسلله دسللتگاه های ذیربط گزارشللی از اقدامات 
صللورت گرفتلله و آخرین روند شللیوع کرونا، بلله تفکیک 
اسللتان های درگیر ارائه و نیز گزارشللی از شناسایی منشأ 
ورود ویروس از خارج کشور و چگونگی شیوع در دو استان 
قم و گیان به جلسلله ارایه شللد. همچنین وزیر بهداشت، 
درمللان و آموزش پزشللکی، گفللت: از ابتدای شناسللایی 
مللوارد مبتا به این بیماری در بهمن سللال جاری اقدام به 
راه اندازی بخش تشخیص کرونا در انستیتوی پاستور کرده 
و امکان تشللخیص برای ایران فراهم شد؛ این در حالی بود 
که کیت های تشخیص سللازمان بهداشت جهانی هنوز در 
اختیار ایران قرار نگرفته بود و بسیاری از کشورهای دنیا نه 
در آن تاریخ و نه پس از شیوع گسترده، هنوز به این امکان 
تجهیز نشللده اند، اما در ایران این امکانات گسترش یافته و 

آزمایشگاه های جدید تجهیز شدند.
در جلسلله ستاد ملی مبارزه با کرونا با بررسی وضعیت های 

مختلف شللیوع این بیمللاری، همه نهادهللای عمومی که 
دارای امکانللات درمانی می باشللند مکلف بلله همکاری با 
وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی شدند و در این 
خصوص سللتاد کل نیروهای مسلللح مأموریت یافت ضمن 
ارایه خدمات درمانی در بیمارستان های موجود در صورت 
نیاز در راستای تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت بستری 
بیماران اقدام نماید. همچنین وزارت کشور و شورای امنیت 
کشللور به منظور ایجاد نظم و انضباط و مراعات همگان در 
اجرای تصمیمات پیشللگیرانه، موظف به برنامه ریزی و در 
نظللر گرفتن تمهیدات و اجرای پروتکل های تدوین شللده 
در وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشللکی و اقدامات 
الزم جهت هماهنگی بین اسللتانی شدند. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی مکلف شد پروتکل های بهداشتی 
مراکز اقامتی و رستوران ها را تهیه و اباغ نماید؛ همچنین 
بر این اساس صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران موظف 
به اطاع رسللانی عمومی و آموزش همگانی در اجرای این 
پروتکل ها خواهد بود. در این جلسه وزارت راه و شهرسازی 
موظف به اجرای ادامه تمهیدات کامل و مؤثر بهداشتی در 

پایانه های حمل و نقل مرزی و شللهری و وسللایل حمل و 
نقل هوایی، ریلی و جاده ای شد.

بللا توجه به جهانی بودن شللیوع ویللروس کرونا و ضرورت 
همکاری هللای منطقه ای و بین المللللی وزارت امور خارجه 
موظف بلله ایجللاد زمینه های همللکاری و انتقللال دارو و 
تجهیللزات مللورد نیاز پزشللکی با همللکاری وزارت وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.
شهرداران سراسر کشور نیز موظف به اجرای دقیق و قاطع 
قواعد و قوانین بهداشللتی در مراکز عمومی و فروشگاه های 
بزرگ شللده و می بایسللت در صورت مشللاهده تخلفات با 
متخلفیللن قاطعانه برخللورد نمایند؛ شللهرداران همچنین 
مکلللف به اجللرای دقیللق قواعد بهداشللتی بللرای امحاء 

پسماندهای بهداشتی شدند.
بنابر تأکید رئیس جمهور مقرر شللد جلسللات سللتاد ملی 
مقابللله با کرونللا در طول هفته به طور مسللتمر در وزارت 
وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی و در ابتدای هر 
هفته با حضور رئیس جمهور یا معاون اول تشللکیل شللود.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

 سرکرده تروریستها و از عوامل شهادت ۲۷ پاسدار کشته شد

 تکلیف جایگزین های منتخبین 
فوت  شده مجلس یازدهم چه می شود؟

در انتخابات مجلس شورای اسامی برخاف انتخابات شوراهای 
اسامی شهر و روستا، اعضای علی البدل انتخاب نمی شوند که 
در صورت برکناری، استعفا یا فوت، جایگزین منتخبین اصلی 

شوند.
»محمدعلللی رمضانی دسللتک« و »فاطملله رهبللر« دو تن از 
منتخبیللن مردم در مجلللس یازدهم در حوزه هللای انتخابیه 
»آسللتانه اشللرفیه« و »تهران، ری، شللمیرانات، اسامشهر و 
پردیللس« هسللتند که طللی روزهای اخیر بلله رحمت ایزدی 
پیوسته اند. درگذشت این دو منتخب مردم در مجلس یازدهم، 
این سللوال را در اذهللان عمومی ایجاد کرد کلله تکلیف افراد 

جایگزین آنها چه خواهد شد؟
در انتخابات مجلس شورای اسامی برخاف انتخابات شوراهای 
اسامی شللهر و روسللتا، اعضای علی البدل انتخاب نمی شوند 
که در صورت برکناری، اسللتعفا یا فللوت، جایگزین منتخبین 
اصلی شوند؛ بنابراین طبق ماده چهارم قانون انتخابات مجلس 
شورای اسامی، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسامی 
در حوزه هللای فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور 
در اصل ششللم قانون اساسللی جمهوری اسللامی ایران انجام 

خواهد شد.
انتخابات مصرح در اصل ششم قانون اساسی نیز شامل انتخابات 
ریاسللت جمهوری، مجلس شللورای اسامی ، شللوراها و نظایر 
آنهاسللت. بنابراین مرحله دوم انتخابللات مجلس یازدهم که در 
2۹ فروردین برگزار خواهد شد زمان انتخابات میان دوره ای این 
مجلس نیسللت و طبق قانون، انتخابللات میان دوره ای مجلس 
یازدهم در سللال 1۴00 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می شود و در آن انتخابات خواهد بود که تکلیف جایگزین 
های دو منتخب مرحوم و مرحومه آسللتانه اشرفیه و تهران در 

مجلس یازدهم مشخص خواهد شد. میزان

سللخنگوی شللورای نگهبان از اعام گزارش اولیه این 
شورا درباره الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در هفته 

جاری خبر داد.
عباسللعلی کدخدایللی قائم مقللام دبیر و سللخنگوی 
شللورای نگهبان در گفتگویی با بیللان اینکه جایگزین 
مرحومه فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران در انتخابات 
یازدهمیللن دوره مجلللس در انتخابات میللان دوره ای 
مجلس همزمان با انتخابات ریاسللت جمهوری سللال 
1۴00 انتخللاب می شللود، گفت: چللون انتخابات در 
حوزه انتخابیه تهللران برگزار و صحت آن نیز از جانب 
شورای نگهبان تایید شده است، بنابراین هرگونه تایید 
در منتخبان اعم از برکناری، فوت یا اسللتعفا، نیازمند 
برگزاری انتخابات میان دوره ای است که این انتخابات 
نیز از چند سال پیش با انتخابات اصلی برگزار می شود. 
وی گفللت: چللون در سللال 1۴00 انتخابات ریاسللت 
جمهللوری در پیش اسللت، نخسللتین انتخابات میان 

دوره ای مجلس نیز هم زمان با آن برگزار خواهد شد.
کدخدایللی افزود: شللبهه ای کلله برای برخللی درباره 
جایگزینی مرحومه خانم رهبر ایجاد شللده مربوط به 
انتخابات شورای شهر است، چون در آن انتخابات عاوه 
بر نمایندگان اصلی، نمایندگان علی البدل نیز انتخاب 
می شللوند و هر یک از اعضای اصلی به هر علت، مانند 
برکناری، استعفا یا فوت نیاز به جایگزین داشته باشند، 

از اعضای علی البدل جایگزین آنان خواهند شد.
قائم مقام دبیر شللورای نگهبان گفت: اما در انتخابات 
مجلس شللورای اسامی عضو علی البدل نداریم و اگر 
انتخابللات در هر حوزه انتخابیه مانند تهران و آسللتانه 
اشرفیه مشللکلی نداشته باشد که در این دوره نداشته 

اسللت و دو منتخب این دو حوزه به رحمت خدا رفته 
انللد، در انتخابات میان دوره ای مجلس، جایگزین آنان 

انتخاب خواهند شد.
وی افزود: طبق قانون بللرای جایگزینی منتخبان این 
دو حوزه، داوطلبان نام نویسللی می کنند و باید مراحل 
بررسللی صاحیللت آنان انجام شللود و پللس از تایید 
صاحیللت داوطلبان، افراد می تواننللد وارد رقابت های 
انتخاباتی شوند. کدخدایی در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به هزینه بر بودن انتخابات میان دوره ای آیا این 
امکان وجود دارد در اصاح قانون انتخابات مجلس در 
آینده از الگوی انتخابات شللورای شهر برای جایگزینی 
نمایندگان متوفی از اعضای علی البدل استفاده شود، 
تاکید کرد: چون انتخابات مجلس مهمتر اسللت و باید 
اراده مردم مشللخصا به افراد خاصی باشد، قانون گذار 
چنین پیش بینی نداشللته است و معموال در انتخابات 
مجلس چنین رویه ای موجود نیسللت. وی همچنین با 
تاییللد این موضوع که غیللر از دو حوزه انتخابیه تهران 
و آسللتانه اشللرفیه در دیگر حوزه های انتخابیه نیاز به 
انتخابات میان دوره ای نیست؟ گفت: البته مرحله دوم 
انتخابات مجلس شورای اسامی را در پیش داریم که 
ادامه انتخابات دوم اسللفند است و در برخی حوزه های 
انتخابیه با رقابللت نامزد هایی که حدنصاب الزم یعنی 
20 درصللد آراء را کسللب نکرده اند، برگزار می شللود. 
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این رقابت ها با حضور 
دو برابر نامزد های ایللن حوزه های انتخابیه خواهد بود 
که بیشترین آراء را در مرحله نخست کسب کرده اند. 
کدخدایی گفت: مرحله دوم انتخابات مجلس شللورای 
اسللامی 2۹ فروردیللن ۹۹ در هفللت، هشللت حوزه 

انتخابیه ای برگزار می شود که قبا اعام کردیم.
وی همچنیللن دربللاره زمللان اعام صحللت برگزاری 
انتخابللات در حوزه های انتخابیه باقی مانده از سللوی 
شللورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: تا پایان این هفته 

نتایج همه حوزه ها اعام شود.
کدخدایی همچنین گفت: در ۹ حوزه انتخابیه به علت 
اعتراض هللا و شللکایاتی که واصل شللد، نیازمند اعزام 
بازرس بودیم که بازرسللان ما اعزام شللدند و در برخی 
حوزه ها نیز برخی صندوق ها بازشللماری شللد، منتظر 
هسللتیم، گزارش بازرسللان را دریافت کنیم و پس از 
آن امیدواریم تا پایان این هفته نتایج صحت انتخابات 
در دیگر حوزه ها نیز اعام کنیم. سللخنگوی شللورای 
نگهبللان از اعام گزارش اولیه این شللورا درباره الیحه 
بودجه سللال ۹۹ کل کشللور در هفته جاری خبر داد. 
کدخدایی گفت: چهارشنبه پیش، مصوبه بودجه سال 
۹۹ از مجلس شورای اسامی دریافت کردیم که میان 
اعضای شورای نگهبان و کارشناسان ما در پژوهشکده 

این شورا توزیع شد که مشغول بررسی هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: اگر جلسللات شللورای نگهبان 
برگزار شللود، این هفته نتایج اولیه ای از این بررسی ها 
اعام شللود. دخدایللی گفت: با وضعیتللی که ویروس 
منحوس کرونا ایجاد کرده اسللت ما هم مشکاتی در 
برگزاری جلسللات شللورای نگهبان داریم، با این حال 
تاش خواهیم کرد که در موعد قانونی نتیجه بررسللی 
الیحه بودجه را اعام کنیم. طبق قانون، شورای نگهبان 
از زمان دریافت الیحلله بودجه 20 روز مهلت دارد که 

نتایج بررسی آن در جلسات اعضا را اعام کند. 
 خبرگزاری صدا سیما

ضربه وزارت اطالعات به تیم تروریستی جیش العدل
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کدخدایی: 

گزارش اولیه بودجه ۹۹ این هفته ارائه می شود

تأسف رئیس جمهور از عدم مراعات توصیه های 
ستاد مقابله با کرونا از سوی برخی افراد

سرمقاله


