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رحمانی فضلی در نشست خبری:

   ســرویس سیاســی -  وزیر کشور اعالم کرد: »سید ابراهیم رئیسی« با ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ رأی به عنوان رئیس جمهور اسالمی ایران 
انتخاب شد.

  تخلف تأثیرگذار نداشتیم

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست 
خبری که در ستاد انتخابات وزارت کشور برگزار شد، 
گفت: الزم اســت از زحمات همه کسانی که در امر 
مهم و خطیر انتخابــات فعالیت هایی را انجام دادند، 
تشکر کنم و این حادثه باشکوه و با شعور را رقم زدند 
و موجب شــدند که ما بتوانیم یک بار دیگر از توفیق 
داشــتن اختیار، اراده و اعمال حاکمیت در پناه تعالیم 
اســامی، آموزه های دینی و به یادگار مانده امام )ره( 

بهره مند شویم.
وزیر کشور تصریح کرد: حتما در این وضعیت 
در ابتدا باید قدردان لطف خداوند متعال بود. همچنین 
شاهد حضور پرشــکوه مردم در انتخابات بودیم که 
جای تشــکر دارد، این در حالی اســت که فشارهای 
روانی و تبلیغاتی زیادی در این مدت ناشی از فشارها 

و سختی های تحریم ها انجام می شد.
وی ادامه داد: دشمنان در روند ایجاد نارضایتی ها 
نقش زیادی داشــتند، آنها فکر می کنند با فشار بر این 
مردم می توانند به اهداف خودشان برسند، اما مردم ما 
بنا به هدایت و راهنمایی مقام معظم رهبری که لحظه 
به لحظه با هدایت ها و راهنمایی هایشــان راه حرکت 
در مسیر انقاب را به ما می آموزند، موجب این شکوه 

و عظمت شدند.
رحمانی فضلی گفت: همچنین الزم اســت از 
مقام معظم رهبری تشکر ویژه داشته باشم که همواره 
حامی و پشتیبان ما بودند و چه پیش از انتخابات و چه 
در حیــن آن، ما را هدایت کردند، همچنین از دولت 
و شــخص رئیس جمهور هم تشکر می کنم که تمام 
اختیــارات و راهنمایی های الزم را در اختیار وزارت 
کشور و ستاد انتخابات قرار دادند.وزیر کشور همچنین 
با تشــکر از مجریان و ناظران انتخابات اظهارداشت: 
همچنین از رسانه ها و به ویژه صداوسیما، دستگاه های 
امنیتی، اطاعاتی، انتظامی، نظامی، قوه قضاییه و از همه 
کسانی که در حوزه های مختلف توانستند امر بزرگ 
انتخابات را به خوبی رقم بزنند، تقدیر و تشکر می کنم.
وی در ادامه با اشــاره به آمار نهایی شــمارش 
آراء ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
گفت: از ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ واجد شرایط 
رأی گیــری، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر کل آرای 
مأخوذه بوده و میزان مشارکت ۴۸.۸ درصد بوده است.
وزیر کشــور افزود: ســیدابراهیم رئیســی با 

۱۷ میلیــون و ۹۲۶ هــزار و ۳۴۵ رأی حائز مقام اول 
و از طرف مردم امانتدار دســتگاه اجرایی و به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب شد.
وی گفت: همچنین محســن رضایی میرقائد ۳ 
میلیــون و ۴۱۲ هــزار و ۷۱۲ رأی، عبدالناصر همتی  
۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ رأی، ســیدامیر حسین 
قاضی زاده هاشــمی ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ رأی کســب 
کرده اند و مجموع آراء باطله هم ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار 
و ۸۷۰ اســت.رحمانی فضلی تصریح کرد: امیدوارم 
خداوند متعال همه کسانی را که قصد ارادت، خدمت 
به مردم عزیز و انقاب اسامی ایران را دارند،  مورد 
عنایت قرار دهد و آنان بتوانند با تکیه بر اراده الهی، 
کمک مردم و همه کســانی که در عرصه جغرافیایی 
ایران دل در گرو این مردم، دین خدا و کشور دارند، 
موفق باشــند و همه مطالبات و خواسته های مردم 
را محقق کنند.رحمانی فضلی در پاســخ به ســوالی 
درخصوص علت تاخیر در اعام نتایج آراء،گفت: ما 
۶۶ هزار شــعبه در کشور داریم و ناظرین و اجرائیات 
ما باید صورتجلســات را امضا کننــد، این صورت 
جلسات، در سلسله مراتبی در تهران، شورای نگهبان 
و هیئــت اجرایی باید امضا شــود و اگر امضا نکنند، 
رسمی نخواهد بود.وزیر کشور در پاسخ به سوالی در 
خصوص دلیل حضور شبانه عبدالناصر همتی در ستاد 
انتخابات کشور و اینکه آیا در روند اجرای انتخابات، 
تخلفاتی به وزارت کشور ارسال شده است؟، گفت:  
آقای همتی به وزارت کشور آمده بودند تا به اعضای 

ستاد خسته نباشید بگویند، وی عاوه بر این مسئله، 
بر رعایت کامل قوانین و مقررات نیز تأکید داشت.

رحمانی فضلــی گفت: فرآینــد انتخابات ها 
بســیار پیچیده است و از مرحله ثبت نام، اخذ رأی 
و شــمارش آراء در بیــش از ۶۶ هزار شــعبه باید 
مراقبت های الزم صورت گیرد؛ ما ســعی کردیم با 
الکترونیکی کردن و تعبیه نکات کنترلی مطمئن، از 

تخلفات جلوگیری کنیم. 
وزیر کشــور گفــت: در برخی نقاط کشــور، 
گزارشــاتی می آمد که عــده ای خرید و فروش رأی 
کردند یا تبلیغات را در ایام غیر از تبلیغات انجام دادند، 
اما هیچ تخلفی کــه در فرآیند انتخابات تأثیر باالیی 
داشته باشد، نداشتیم.رحمانی فضلی همچنین با اشاره 
به نحوه شکایت نامزدهای انتخابات نسبت به نتایج 
اعام شده، گفت: تا ۱۰ روز، فرصت شکایت وجود 

دارد و شورای نگهبان به آنها رسیدگی می کند.
وی در پاســخ به سوالی درباره زمان اعام نتایج 
سه انتخابات شوراها، میاندوره ای مجلس و خبرگان 
رهبری تأکید کرد: در میاندوره ای مجلس و بویژه در 
شوراها، تعداد نامزدها خیلی زیاد است و شمارش آراء 

در تهران و کانشهرها زمان می برد. 
وزیر کشــور در پاســخ به سوالی در خصوص 
آخرین خبرها درباره حملــه عناصر ضدانقاب به 
ایرانیانی که قصد شرکت در انتخابات داشتند، گفت: 
ایــن را باید از وزارت امور خارجه ســوال کنید، من 

خبر ندارم.

ســرویس سیاسی -  وزیر خارجه کشــورمان اواخر هفته گذشته به منظور 
شرکت در اجاس مجمع دیپلماسی آنتالیا، به ترکیه سفر کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان برای شــرکت در مجمع 
دیپلماســی آنتالیا به ترکیه ســفر کرد. در این اجاس پیرامون دکترین همسایگی 
جمهوری اســامی ایران سخنرانی و سیاست های کشورمان در این خصوص را 

تشریح کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشــیه این اجاس با تعدادی از مقامات 
عالیرتبه و وزرای امور خارجه شرکت کننده دیدار و گفت وگو کرد، در اجاس سه 
جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و افغانستان نیز شرکت داشتند. این نشست 
که با حضور مقامات عالی رتبه کشورها، وزرای امور خارجه، روسای سازمان های 
بین المللی و منطقه ای و دیپلمات های برجســته برگزار شــد، فرصت های جدید 
صلح و همکاری در قفقاز جنوبی، تقویت همبستگی های منطقه ای، همکاری های 
منطقه ای در آســیا، ارتباط با آفریقا، مســائل خاورمیانه و خلیج فارس، روابط فرا 
آتانتیکی، پناه جویان و مهاجران، دیپلماســی اقتصــادی و تجارت، ارتباطات و 
اخبار جعلی در دنیای مجازی از جمله مهم ترین موضوعاتی بودند که در اجاس 
امسال مجمع دیپلماسی آنتالیا مورد بحث و گفت وگو قرار گرفتند.پیش از این سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه از عزیمت محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان به ترکیه برای حضور در اجاس مجمع دیپلماسی آنتالیا بنا 
به دعوت مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه خبر داده بود. بنا به گفته 
سخنگوی وزارت امور خارجه ظریف در این اجاس پیرامون دکترین همسایگی 
جمهوری اســامی ایران سخنرانی و سیاست های کشورمان در این خصوص را 

تشریح خواهد کرد.
خطیب زاده همچنین افزود: وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشــیه این 
اجاس با تعدادی از مقامات عالیرتبه و وزرای امور خارجه شــرکت کننده دیدار 
و گفت وگو می کند و در اجاس ســه جانبه وزرای امــور خارجه ایران، ترکیه و 
افغانستان نیز شرکت خواهد کرد. مجمع دیپلماسی آنتالیا روز جمعه ۲۸ خرداد با 
سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد. این نشست 
با حضور مقامات عالی رتبه کشــورها، وزرای امور خارجه، روسای سازمان های 

بین المللی و منطقه ای و دیپلمات های برجسته برگزار می شود.
توافق در مورد نشســت های ســه جانبه تهران - آنکارا - باکو در مورد 

همکاری های ریلی و آبی
وزیر امورخارجه کشورمان که به منظور شرکت در اجاس مجمع دیپلماسی 
آنتالیا، به ترکیه ســفر کرده بود، با فواد حســین وزیر امور خارجه عراق دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار محمدجواد ظریف ضمن ابراز خوشحالی از توافقات 
مربوط به همکاری های ریلی شــلمچه-بصره، بر آمادگی جمهوری اسامی ایران 
جهت توســعه همکاری های اقتصادی دو کشــور تاکید کرد. وزیر امور خارجه 
کشورمان با یادآوری لزوم افزایش همکاری های منطقه ای کشور های همسایه در 
برقراری امنیت منطقه ای، از آغاز مذاکرات امنیتی منطقه ای استقبال کرد.وزیر امور 
خارجه عراق نیز در این ماقات، ضمن ســازنده خواندن همکاری های اقتصادی 
دو کشــور ایران و عراق، از مساعدت های جمهوری اسامی ایران در توسعه این 

همکاری ها قدردانی کرد.
در ادامه ظریف در دیدار با صاح الدین ربانی، وزیر خارجه اسبق افغانستان 
و از رهبران جمعیت اسامی این کشور، ضرورت همکاری های تمامی جریان های 
افغانستان در مقابله با وضعیت نامساعد امنیتی این کشور را یادآوری کرد. ظریف 
همچنین بر ادامه سیاست کشورمان در حمایت از صلح و ثبات در افغانستان تاکید 
کرد. صاح الدین ربانی نیز در این دیدار ضمن تشریح آخرین وضعیت افغانستان 
بــر جایگاه جمهوری اســامی ایران در کمک به برقــراری صلح و امنیت در این 
کشــور تاکید کرد.همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجاس مجمع 
دیپلماسی آنتالیا، با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان ماقات کرد. 
در این ماقات، ظریف بر اراده کشورمان به توسعه روابط حسنه با تاجیکستان تاکید 
کرد. وزیر امور خارجه با اشاره به وضعیت افغانستان، تاکید کرد که همکاری های 
تهران - دوشنبه در مبارزه با بی ثبات سازی منطقه امری ضروری بوده و الزم است 
تا دو کشور برای جلوگیری از ناامن شدن افغانستان، همکاری نزدیک داشته باشند.
آقــای مهرالدین نیز در این ماقات ضمن ارزشــمند خواندن رویکرد جمهوری 
اسامی ایران در توجه به تحوالت منطقه به ویژه افغانستان، بر ضرورت تعامات 

دو کشور در حوزه های دو جانبه و منطقه ای تاکید کرد.
اهمیت سفر ظریف به ترکیه

دیدار با وزیر خارجه کویت از دیگر رایزنی هایی بود که وزیر خارجه کشورمان 
در سفر خود به ترکیه انجام داد، در این دیدار دو طرف در مورد موضوعات دوجانبه 
و منطقه ای تبادل نظر کردند. بررسی آخرین وضعیت یمن، عراق، سوریه، لیبی از 

دیگر موضوعات مورد مذاکره و تبادل نظر در این ماقات بود.
رئیس دســتگاه دیپلماسی در ادامه با وزیر خارجه لهستان دیدار و گفت وگو 
کرد. ظریف همچنین با »مولود چاووش اغلو« وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد. 
در این دیدار، طرفین در خصوص همکاری های اقتصادی دو کشور در منطقه تبادل 
نظر کرده و در مورد برنامه کاری نشســت های ســه جانبه تهران - آنکارا - باکو در 

مورد همکاری های ریلی و آبی توافق کردند.
اهمیت سفر ظریف به ترکیه

وزیر امورخارجه کشورمان در حساب کاربری اش در توئیتر با اشاره به حضور 
در مجمع دیپلماســی آنتالیا نوشــت: »در مجمع دیپلماسی آنتالیا بر ضرورت این 
اصاحات شــناختی تأکید کردم که در دیپلماسی بحث اعتماد نیست، بلکه بحث 
احترام به منافع همتایان است.« وی تأکید کرد: »این ایاالت متحده بود که زیر برجام 
زد و حاال هم بر عهده ایاالت متحده است که باید آن را درست کند، خارجی ها دیر 
یا زود منطقه ما را ترک می کنند، باید خودمان آن را به دست بگیریم.«حسن هانی 
زاده کارشناس مسائل منطقه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سفر 
وزیر خارجه کشورمان به ترکیه، گفت که سفر ظریف به ترکیه و نشست او با همتای 
ترک خود در چارچوب رایزنی های موجود بین ایران و ترکیه قابل تجزیه و تحلیل 
اســت، ایران از دخالت های ترکیه در ســوریه و عراق نگرانی هایی دارد و از سوی 
دیگر شــرایط ناپایدار امنیتی در افغانستان موجب شده که وزیر خارجه جمهوری 
اسامی ایران برای بررسی آخرین روند همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
موجود بین ترکیه و ایران و سایر کشور های منطقه از جمله عراق، افغانستان و سوریه 
به ترکیه سفر کند.وی همچنین اظهار کرد: رایزنی هایی که بین ایران با مقامات ترکیه 
صورت گرفته، می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش تنش های منطقه ای داشته باشند، به ویژه 
اینکه اکنون ترکیه بخش مهمی از استان ادلب، سوریه را اشغال کرده است و با توجه به 
انتخابات اخیری که منجر به پیروزی آقای بشار اسد شد، اکنون سوریه نیاز دارد که وارد 
مرحله ثبات و آرامش شود، این ثبات و آرامش به سوریه بازنخواهد گشت تا زمانی 
که ترکیه نیرو های خود را از ادلب خارج نکند. اصرار ایران به خروج نیرو های ترکیه 
از ادلب می تواند در ثبات منطقه و پویایی همکاری های مشترک منطقه ای منجر شود، 
لذا این سفر می تواند در آینده در تحکیم روابط آنکارا با تهران و منطقه بسیار موثر باشد.

رایزنی هایی که در حاشیه مجمع 
دیپلماسی آنتالیا انجام شد

اهمیت سفر ظریف به ترکیه؛

سرویس سیاســی -   رئیس تیم 
مذاکــره کننده ایران در مذاکرات وین با 
بیان اینکه آخرین روز از ششــمین دور 
مذاکرات وین اســت، اظهار کرد: بعد 
از نشست کمیســیون مشترک برجام 
چنــد روزی مذاکــرات را متوقف می 
کنیم تــا هیات های مذاکــره کننده به 
پایتخت هایشان مراجعه کنند، نه فقط 
برای مشــورت های بیشتر، بلکه برای 

تصمیم گیری.
ســید عباس عراقچــی پیش از 
برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 
برجام اظهار کرد: آخریــن روز از دور 
ششــم مذاکرات وین است، ما روزهای بسیار فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر 
گذاشتیم. االن در موقعیتی هستیم که فکر می کنم تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است. 
برخی از مسائل اصلی مورد اختاف که باقی مانده بود، حل شده است، برخی از این 
مسائل هنوز باقی مانده است ولی یک شکل کاما دقیقی به خود گرفته است و کاما 
روشن است که ابعاد این اختافات چگونه است.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان 
اینکه فکر می کنم زمان برای تصمیم گیری طرف های مقابل ما فرا رسیده است، چون 
کاما صحنه مذاکرات و یک توافق احتمالی روشن است و آنها باید تصمیمات خود را 
بگیرند، افزود: اکنون مشخص است که چه حوزه هایی چه کارهایی امکان دارد و چه 
کارهایی امکان ندارد و زمانی که همه طرف ها به خصوص طرف های مقابل ما باید 
تصمیم نهایی خود را بتوانند بگیرند. به همین جهت پس از کمیسیون مشترک برجام 
چند روزی مذاکرات را متوقف می کنیم. هیات ها به پایتخت هایشان برمی گردند، نه فقط 
برای مشورت های بیشتر بلکه برای تصمیم گیری.وی با بیان اینکه همکاران من روزهای 
بسیار سختی را داشته اند، تا پاسی از شب روی اسناد کار می کردند و دیشب تا ۲ صبح 
روی آخرین برگه اسناد و آخرین پاسخ هایی که باید داده می شد کار کردند، گفت: به 
هر حال شما می دانید انجام مذاکره غیر مستقیم کار آسانی نیست و برای جلوگیری از 
سوء تفاهمات باید خیلی دقیق تر و خیلی جزئی تر کار کرد و مطالب را آماده کرد. امروز 
کمیسیون مشترک برجام تشکیل می شود و ما یک جمع بندی از کار و فعالیتی که تا االن 

انجام شده خواهیم داشت و انشاءاهلل امشب به تهران باز خواهیم گشت.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به این ســوال که آیا می توان گفت در 
دور ششم مذاکرات نسبت به دوره های قبلی پیشرفت های بیشتری صورت گرفته و 
اختافات کلیدی کمتر شده است تصریح کرد: ما هر دوری که مذاکره داشتیم پیشرفت 
هایی را کردیم. برخی از ادوار این پیشــرفت ها بیشــتر و برخی ادوار کمتر بوده است، 
فکر می کنم این دور پیشرفت های خوبی را داشتیم و همانطور که پیش از این عرض 
کردم االن از همیشه به یک توافق نزدیکتر هستیم ولی آن فاصله ای که بین ما و توافق 
مانده است پر کردنش کار آسانی نیست. پر کردن آن نیازمند تصمیم گیری هایی است 
که عمدتا طرف های مقابل ما باید بگیرند و امیدوارم که در دوره بعدی بتوانیم این فاصله 
کوتاه باقیمانده را اگر چه راه سخت و پر سنگاخی است طی کنیم و بتوانیم به یک جمع 
بندی نهایی برسیم. این امید من برای آینده است ولی قطعا نمی توان پیش بینی کرد که 
آیا واقعا در دور آینده می توانیم این کار را انجام بدهیم یا نه؟ ولی من به شدت امیدوارم.

عراقچی: تقریبا تمامی اسناد توافق 
آماده است

پیش از نشست کمیسیون برجام؛

سرویس سیاسی -   رئیس جمهور گفت: همه 
مردم چه آنها که رأی دادند یا رأی ندادند چه آنها که 
پای صندوق آمدند یا پای صندوق نیامدند حامی آقای 

رئیسی خواهند بود.
حجت االسام حسن روحانی با حضور در دفتر 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه با رئیس 
جمهور منتخب دیدار کرد و انتخاب وی با رأی ملت 
را تبریک گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد کشور 

در دولت جدید به بهترین شکل اداره شود.
روحانی با بیان اینکه مسئولیت سنگینی بر دوش 
ایشان قرار گرفته است، گفت: از خداوند برای رئیس 
جمهور منتخب مردم توفیق می خواهم تا به بهترین 

وجه مسئولیت خودشان را انجام دهند.
رئیس جمهــور همچنین با قدردانی از دســت 
انــدرکاران انتخابات، اظهار کــرد: از همه آنهایی که 
شور انتخاباتی را آفریدند از کاندیداها، صدا و سیما، 
فضای مجازی، ستادها و همه آنهایی که این انتخابات 
را به خوبی اجرا کردند اعم از وزارت کشور، شورای 
نگهبــان، نظار، هیأت هــای اجرایی، همه آنهایی که 
امنیت و ســامت انتخابات را به خوبی تأمین کردند 
و پروتکل های مربوط به سامت را مورد توجه قرار 

دادند تشکر و سپاسگزاری می کنم.
وی با اشــاره اینکه از امروز تا ۴۵ روز دیگر که 
باید این مسئولیت در اختیار دولت جدید قرار بگیرد 
و رئیس جمهور منتخب رسماً مسئولیت های کشور 
را بر عهده بگیرد، کامًا در کنار ایشان هستیم، گفت: 

از امروز برای هر همکاری، همراهی و اقدام که برای 
کشور الزم است آماده ایم.

روحانی خاطرنشــان کرد: در روزهای پیش رو 
هر لحظه و ساعت که الزم باشد اعضای دولت آماده 
همکاری هســتند برای اینکه دوران انتقالی به خوبی 
سپری شــود و رئیس جمهور منتخب بتواند کابینه 
خــودش را تا پایان وقت مقرر آمــاده کند و با رأی 

اعتماد از مجلس فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس جمهور با ابراز خوشحالی از اینکه مردم 
به ندای قانون، وجدان و مصالح کشــور گوش دادند 
و بدون توجه به بدخواهان و دشمنان نظام با صندوق 
قهر نکردند و انتخابات باشــکوهی رقم زدند، گفت: 

امیدواریم برادر بسیار عزیزم جناب آقای رئیسی بار 
مسئولیت اجرای کشور که سنگین ترین بار در میان قوا 
بوده و به دوش ایشان گذاشته شده را به بهترین وجه به 
مقصد برساند.وی تاکید کرد: تردید ندارم همه مردم 
چه آنهایی کــه رأی دادند و چه آنهایی رأی ندادند 
چــه آنهایی که پای صندوق آمدند و چه آنهایی که 
پای صندوق نیامدند حامی رئیس جمهور منتخب 
خواهند بود، از روز ۱۲ مرداد جناب آقای رئیســی 
رئیس جمهور همه مردم هســتند و شک ندارم که 
همه مردم از دولت قانونی ایشــان حمایت خواهند 
کرد تا منافع و مصالح شــان به بهترین وجه اجرایی 

و عملیاتی شود.

روحانی در دیدار با رئیسی:

با رئیس جمهور منتخب همکاری می کنیم

تاکید به اعضای ستاد اقتصادی دولت برای ارائه گزارش 
از وضعیت اقتصادی کشور به رئیس جمهور منتخب

سرویس سیاسی -  دویست و سی و چهارمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس 
جمهور برگزار شد و در این جلسه حجت االسام دکتر 
روحانی ضمن آرزوی موفقیت برای رییس جمهور 
منتخب، از ستاد اقتصادی دولت خواست گزارش های 
الزم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده 

را به رییس جمهور منتخب ارایه نمایند.
در ابتدای این جلســه وزیر نفت گزارشــی از 
عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و جنگ 

اقتصادی ارائه کرد.
براساس این گزارش از سال ۹۷ با خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ملت 
ایران، با اعمال سیاست ارعاب و تهدید دولت آمریکا 
مشتریان نفتی کشورمان، تقاضای خود را کاهش دادند 
و این کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه 

دولت تأثیر گذاشت.

در ســال ۹۹ نیز عاوه بر تحریم های آمریکا و 
شرایط خاص پاندمی کرونا ، پایین آمدن قیمت نفت، 
کاهش درآمد دولت را تشــدید کرد به نحوی که در 
مجموع در سه سال جنگ اقتصادی، درآمد نفتی کشور 

بیش از صد میلیارد دالر کاهش یافت.
براســاس این گزارش، دولــت تدبیر و امید در 
این شــرایط تاش کرد در کنار استفاده از روش های 
غیــر متعارف در فروش نفــت و فرآورده های نفتی، 
وابســتگی به نفت را در بودجه کشور کاهش دهد تا 
آنجا که وابستگی ۴۲ درصدی بودجه به نفت در ابتدای 
دولت تدبیر و امید، در الیحه بودجه سال ۹۹ به کمتر از 
۱۰ درصد رسیده و برای نخستین بار در کشور، بودجه 

بدون اتکا به درآمدهای نفتی تدوین شد.
رییــس جمهور با تاکید بر اینکه اولویت دولت، 
تامین ارز کاالهای اساســی و دارو در جهت افزایش 
رفاه عمومی و حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه 

بوده اســت، گفت: همه تاش دولت بر آن بوده است 
که با مقاومت در برابر تحریم صد درصدی دشــمنان 
ایران، درآمد ارزی الزم برای تامین کاالهای اساسی و 
ضروری و حفظ و ارتقای تولید کشور را فراهم نماید.

روحانی افزود: کارنامه موفقیت دولت در این نبرد 
نابرابر با تحریم کنندگان قابل ماحظه است. درهمین 
راســتا کنترل نوســانات بازار داخلی و جلوگیری از 
افزایش قیمت کاالهای اساسی و نرخ تورم در کشور و 
همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه از مهمترین اهداف 

دولت بوده است .
رئیس جمهــور اظهار داشــت: در ســازوکار 
پیشــنهادی دولت برای ســال ۱۴۰۰، تامین کاالهای 
اساســی، افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و با 
تخصیص منابع ارزی الزم، در یک حرکت نظام مند، 
تامین، تولید و توزیع در کشور، در مسیر بازگشت به 

رشد و ثبات قرار گرفته است.

سرویس سیاســی -   مشاور و 
رئیس حوزه ریاســت مجلس شورای 
اسامی گفت: یقینا مجلس یازدهم نیز 
به عنوان مجلس انقابی، در کنار دولت 
انقابی قرار دارد و آماده است با تعامل 
گسترده و ســازنده با دولت سیزدهم، 
مســیر حل مشکات کشور را بیش از 

پیش هموار کند.
بابک نگاهداری مشــاور و رئیس 
حوزه ریاست مجلس شورای اسامی،  
در گفتگو با خبرنگاران به تبیین اهمیت 
حضور باشــکوه مــردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری سیزدهم پرداخت.نگاهداری با اشاره به این موضوع که انتخابات 
مهم ترین نماد مردم ساالری دینی در کشور و محل خنثی سازی توطئه ها و نقشه های 
شوم دشمنان است، عنوان کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم عزیز ایران در انتخابات 
همواره تاثیر به سزایی در ناامید کردن دشمنان کشور و سست کردن اراده و انگیزه آنها 
در اجرای نقشه های شوم خود در تضعیف کشور و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت 
و نامشروع نشان دادن نظام جمهوری اسامی ایران داشته است. بسیاری از طرح ها و 
راهبردها غربی ها در مقابله با ایران، پس از انتخابات و حضور پر رنگ مردم تغییر کرده 
است. طرح ها و راهبردهایی که به دنبال برهم زدن امنیت کشور، تقویت قومیت گرایی 
و ایجاد اختافات شدید داخلی و حتی جنگ داخلی بوده اند، همواره پس از انتخابات 
و حضور مردم و نشان دادن همبستگی و اتحاد درون کشور، کنار گذاشته شده اند زیرا 

انگیزه و اراده دشمنان کشور برای اجرای آن از بین رفته است.
وی ادامه داد: یقینا انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز بســیاری از این نوع نقشــه های 
از پیش طراحی شده را خنثی نموده است و این موضوع به خوبی اهمیت انتخابات و 
حضور پرشور مردم را در آن نشان می دهد.مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس افزود: 
در سال های اخیر مردم کشور ما از جهات مختلف تحت فشار قرار داشتند. تحریم ها 
ضد انسانی، سوء مدیریت های داخلی که فشار تحریم ها را دو چندان می ساخت و در 
یک سال و نیم اخیر شیوع ویروس کرونا، باعث شده بود فشار اقتصادی و معیشتی باالیی 
به اقشار مختلف مردم و به خصوص اقشار کم درآمد وارد شود. دشمنان کشور با امید 
بستن به این شرایط، از ماه ها قبل، تحریم انتخابات و عدم حضور مردم در انتخابات را به 
صورت گسترده در رسانه های خود تبلیغ می کردند. از طرف دیگر و با ابراز تاسف برخی 
شخصیت های سیاسی داخلی نیز در هفته های گذشته با دشمنان خارجی هم صدا شدند 
و تحریم انتخابات را تبلیغ نمودند. اما علیرغم همه این نحریم ها، بار دیگر مردم ایران 
آگاهی و آینده نگری خود را به روشنی نشان دادند و حضوری شکوه آفرین در انتخابات 
را به نمایش گذاشتند. صمیمانه بایستی از آنها تشکر و قدردانی نمود و باید قدر و منزلت 
این مردم عزیز را دانست و برای خدمت به آنها روز را از شب و شب را از روز تشخیص 
نداد.نگاهداری با اشاره به شرایط فعلی کشور و مسیر سخت و دشوار دولت آینده عنوان 
کرد: صاحب نظران، مسئوالن و نامزدهای انتخابات حتما از شرایط سختی که کشور با 
آن روبه  رو است و چالش ها مختلفی که در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
وجود دارد آگاه  بوده اند و با این آگاهی وارد میدان انتخابات شدند. حقیقتا این نامزدی 
اگر برای کسب رضای الهی بوده است، جهادی بزرگ و از خودگذشتگی باالیی است 
و رئیس جمهور منتخب امروز بار سنگینی را بر دوش دارد. بنده به نوبه خودم به رئیس 
جمهور منتخب تبریک عرض می کنم و امیدوارم در تحقق وعده ها و خدمت به مردم 
و بهبود شرایط کشور موفق باشند.وی ادامه داد: به نظر بنده همه گروه ها و جریان های 
سیاسی و همه صاحب نظران و متخصصان بایستی دولت آینده را در ایجاد تحول در 
کشور و تغییر شرایط کمک نمایند و از امروز فضای رقابت را به فضای همراهی و کمک 
تبدیل نمایند زیرا که اگر دولت و رئیس جمهور منتخب مردم در چهار سال آینده موفق 
عمل نماید، این موفقیت در نظر مردم، موفقیت کل نظام و مسئوالن کشور خواهد بود 
و اگر ناموفق باشد، همه مسئوالن کشور و نظام مورد سوال و انتقاد قرار خواهند گرفت.

مجلس یازدهم آماده همکاری 
گسترده با دولت آینده است

مشاور رئیس مجلس:


