
سیدحسن خمینی:

 ویژگی بزرگ آقای رئیسی 
دوری از منیت و خودخواهی است

سیدحسن خمینی با تأکید بر اینکه منّیت ها انسان 
را از حــق جدا می کند، گفت: امید من در مســیر 
پیش رو بســیار زیاد اســت که دولت جدید بتواند 
مشکالت کشــور را حل کند. اما بیش از هر چیزی 
امید من به خروج از منّیت اســت؛ همان عاملی که 
جامعه ما را چند پاره و مشکالت را صد افزون کرده 

و همه ما را در قهر و تلخ کامی فرو برده است.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی صبح 
امروز در مراسم تجدید میثاق مسئوالن عالی قضایی 
با آرمان های امام خمینی)س( با تبریک میالد امام 
رضا)ع( و هفته قوه قضائیه، گفت: به برادر بزرگوارمان 
جناب آقای دکتر رئیسی به مناسبت انتخاب شدن 
به ریاست جمهوری اسالمی ایران تبریک می گویم 
و از خدای متعال مسالت می کنیم روح امام را موفِّق 

و مویِّد این مجموعه قرار بدهد.
یــادگار امام افزود: در قرآن بســیار به این مضمون 
اشاره شــده که آیا کســانی که هدایت به حق می 
کنند سزاوارتر برای امامت جامعه هستند یا کسانی 
که ابتدا خودشــان هدایت شده باشند؟! همه هویت 
امر »هدایت« که مفهومی اعّم از »ریاست« است، و 
همه هویت یک »هادی«؛ »دعوت به حق« اســت. 
هرگاه دعوت به حق کردیم این لیاقت و ســزاواری 
را داریم که در مسند هدایت بنشینیم، و ااّل »ِعرض 
خود می بری و زحمت ما می داری«.وی یادآور شد: 
امام این تعبیــر را دارند که »این ما و منی جمله ز 
عقل اســت و عقال اســت/ در حلقه رندان نه منی 
هست و نه مایی«. جایی که »منّیت« پیدا شود، حّق 
ناپدید می شود. امام در مباحث اخالقی خودشان به 
این موضوع اشاره کرده اند که اگر می خواهید فقط 
خودتان خوبی کنید و نمی خواهید دیگران با خوبی 
کردن شهرت یابند نشانه منّیت است؛ اگر احساس 
کردید که من هستم که می خواهم طاووس علّیین 
شــوم، این خود خروج از حق است. منّیت ها انسان 
را از حق جدا می کند. سیدحســن خمینی با اشاره 
به آستانه آغاز دولت جدید، اظهار داشت: جامعه به 
امید رفع مشــکالت خودش به فرد خاصی اعتماد 
کرده است. در این راه، حق و حقیقت نقطه ای است 
که می تواند راهگشــا و گره گشــا باشد و مسیر را 
به ســمت تعالی باز و هموار کند. وی با بیان اینکه 
همه پیامبران آمده اند برای اینکه خود مردم قسط 
و عدل را اقامه کنند، ادامه داد: از خدای ســبحان و 
ارواح طیبه اولیا و روح امام استدعا می کنیم همت را 
بدرقه کاروانی کنند که در آغاز راه خودش قرار دارد.
یادگار امام ادامه داد: این مســیر دیر یا زود به پایان 
می رســد و بنده در این جایگاه بسیار دیده ام که با 
عــزت آمده اند و رفته انــد و روزی هم این دوره به 
پایان می رسد. آن روز اگر مسیر حقیقت طی شده 
باشد بی تردید عزت، ســربلندی، شوکت و مهمتر 
از همــه رضایت خداوندی همراه اســت. وی تأکید 
کرد: امید من در مسیر پیش رو بسیار زیاد است که 
دولت جدید بتواند مشــکالت کشور را حل کند. اما 
بیش از هر چیزی امید من به خروج از منّیت است؛ 
همان عاملی که جامعه ما را چند پاره و مشــکالت 
را صــد افزون کرده و همه ما را در قهر و تلخ کامی 
فرو برده است. سیدحسن خمینی با تأکید مجدد بر 
دوری از منّیت، گفت: ویژگی بزرگ آقای رئیســی 
را همین نکته می دانم که ان شــاء اهلل آن گونه که 
می شناســیم باشــد و هیچ منّیت، فرد محوری و 
خودخواهی در دولت جدید نباشد. سالمت و صحت 
نفس ســرمایه ای است که با اتکای به آن می توان 
پیش رفت. وی افزود: اگر همه انبیاء یک جا نشسته 
باشــند با هم دعوا نمی کنند؛ چــرا که در میان ما 
همواره یک لبه یا حتی همه ی دعواها بســتگی به 

این عامل دارد که چرا »من« محور کار نیستم؟!

ضربه وزارت اطالعات به باند کالن و 
بین المللی مواد مخدر در البرز

یــک باند کالن و بین المللی مواد مخدر که مترصد 
ترانزیت محموله ای به خارج از کشور بود، در استان 

البرز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
بــا اقدامات و هم افزایی اطالعاتی ســربازان گمنام 
امــام زمان )عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف( در 
ادارات کل اطالعات استان های آذربایجان غربی و 
البرز، یک بانــد کالن و بین المللی مواد مخدر که 
مترصد ترانزیت محموله ای به خارج از کشــور بود، 
در استان البرز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در این عملیات، ۴ نفر از اعضای باند دســتگیر، ۳ 
دســتگاه خودرو توقیف و ۷۰۰ کیلوگرم )هروئین( 
 بــا ارزش تقریبــی بیــش از ۷۰ میلیــارد تومان 

کشف شد. 

اخبــــار

رئیس جمهور گفت: اینکه در انتخابات، یک جایی در یک 
صندوقی نیم ســاعت یک ربع، کســی معطل شده و ما به 
خاطر یک دســتمال قیصریه را به آتش بکشیم و عظمت 

این کار را زیر سؤال ببریم، کار درستی است؟
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
هیأت دولت با تبریک ایام والدت باســعادت امام رضا)ع( و 
ایام دهه کرامت، اظهار داشــت: اینکه ما میگوییم مسلمان 
و انقالبی هســتیم، انقالبی یعنی تابع امام هشــتم بودن و 
مصالح دنیای اســالم را رعایت کــردن. وی افزود: انقالبی 
یعنی اینکه اگر وقتی الزم است، با حاکم وقت هم صحبت 
شدن و همسایه شدن؛ برای حفظ مصالح اسالم حتی امام 
رضا)ع( یک ســمتی را که تمایلی به آن نداشت پذیرفت و 

انقالبی بودن یعنی اهداف مهم را از یاد نبردن.
رئیس جمهور تاکیــد کرد: در انتخابات هــم بحث ما این 
اســت، آن هدفهایی که هدف اصلی ما و انقالب بود را نباید 
بــه خاطر انتخابات از یاد ببریم، اصل انتخابات بســیار مهم 
است و انتخابات به مفهومی از ارکان نظام است؛ جمهوریت 
مهمتریــن رکن نظام اســت و جمهوریت بــدون انتخابات 
حاصل نخواهد شــد. وی با بیان اینکــه درباره جمهوریت 
میتوان مردم را ســهیم کرد، ادامــه داد: در جمهوریت اگر 
بتوانید 5۰ درصد مردم را سهیم کنید، میشود سهیم کردن 
حداقلــی. در انتخابات و جمهوریــت باید فضا را باز کنیم و 
مردم را در آغوش بگیریم، طرد مردم که هنر نیست. اگر مثال 
ما یک تفکری را که ۳۰ درصد از مردم هستند کنار بگذاریم، 
این چه هنری است؟ اگر ما ۳۰ درصد مردم را کنار زدیم آیا 
به کشور و امنیت ملی و انسجام ملی خدمت کرده ایم؟ اینکه 

مردم نگران و ناراحت بشوند، آیا خاصیتی به حال ما دارد؟
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اصل انتخابات بســیار مهم 
اســت و یکی از کارهای مهم دولــت در هفته های پایانی 
برگزاری یک انتخابات امن، ســالم و با توجه به پروتکلهای 
بهداشتی بود، اظهار داشــت: اینکه دهها هزار صندوق در 
سراســر کشور باشــد و مردم آزادانه پای صندوق بیایند و 

رای آنها به صندوق ریخته شــود، این کار بزرگی اســت و 
اینکه یک جایی در یک صندوقی نیم ساعت یک ربع کسی 
معطل شده و ما به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش 
بکشــانیم و عظمت این کار را زیر ســوال ببریم، این کار 
درستی اســت؟ انصاف کجا رفته است؟ کار بزرگی توسط 

وزارت کشور و وزارتخانه های مختلف انجام شد.
روحانــی با بیــان اینکه همه باید به آقای رئیســی که 18 
میلیون رای کســب کرده و رئیــس جمهور منتخب مردم 
شــدند یاری و کمک کنیم اظهار داشــت: به محض اینکه 
صبح روز شنبه وزیر کشور اعالم کرد نتیجه انتخابات روشن 
اســت در تماس به رئیس جمهور منتخب به ایشان تبریک 

گفتم و حضورا نیز خدمت ایشــان رفتــم و ضمن تبریک 
مباحث خوبی درباره سیاســت خارجــی، روابط بینالملل، 
مسائل داخلی و اقتصادی مطرح شد البته این نوع جلسات 
را ادامه خواهیم داد و باید همه واقعیتهای کشــور دقیقا و 

بدون کم و کاست برای ایشان توضیح داده شود.
وی با اشــاره به اینکه این دولت در شــرایط بسیار سختی 
کشــور را اداره کرد و معتقدم دولت ســیزدهم شــرایط 
آســانتری خواهد داشــت افزود: برخی در انتقادات خود 
میگویند نگاه این دولت به آســمان اســت البته که چنین 
اســت و ما به آســمان و رحمت خداوند در کنار تالش و 
کوشــش مردم توجه داریم و وقتی ترامپ از برجام خارج 

شد دست روی دست نگذاشته و تالش کردیم کمبودها را 
جبران کنیم و توانســتیم کشــور را بدون نفت اداره کنیم 
این درحالی اســت که حتی یک نفر هــم به این موضوع 
اشــاره نکرد و به دولت خسته نباشید نگفت و متاسفانه با 

بیانصافی واقعیتها گفته نمیشود.
روحانی خطاب به ملت ایران گفت: دولت کار بزرگی انجام 
داده اســت و جنگ را به پایان رسانید، دولت در سایه ایثار 
و فداکاری مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری آمریکا 
را پای میز مذاکره در وین کشــاند و مسائل مهم را حل و 
فصل کردیم و اگر بخواهنــد و اختیارات به آقای عراقچی 

داده شود همین امروز میتوانیم تحریم را تمام کنیم.
وی افــزود: عهد دولت با مردم ایــن بود که در برابر آمریکا 
تسلیم نشویم و بتوانیم کشــور را در جنگ اقتصادی اداره 
کنیم و مواد اولیه را تامین نماییم و به این عهد خود پایبند 
بودیم. روحانی با بیان اینکه با دادگاه نمی شــود با فســاد 
مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: این دولت مقابل فساد ایستاد 
و جلوی آن را گرفت و این ما بودیم که با شفافیت توانستیم 
جلوی فســاد را بگیریم، معتقدیم هیچ راهی برای مبارزه با 
فساد جز شــفافیت وجود ندارد و دولتی که اطالعات را در 
اختیار مردم گذاشت و پهنای باند را افزایش داد این دولت 
بود. وی گفت: امروز باید با آرامش ، امنیت و همدلی قدرت 
را به دولت ســیزدهم منتقل کنیم و خوشحالیم که رئیس 
جمهور منتخب اعالم کرده که به دنبال شایستهســاالری 
اســت و نگاه حزبــی و جناحی ندارد و ما از این ســخنان 
استقبال می کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه باید تا ساعت 
و لحظــه آخر همت همه ما خدمت به مردم باشــد، اظهار 
داشت: دولت کرونا را با شرایط مناسبی تحویل دولت بعدی 
میدهد و برای تهیه واکســن تالش خود را همچنان ادامه 
خواهیم داد و واکسن داخلی نیز به زودی وارد بازار میشود. 
روحانی افزود: در ســه ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی 
نسبت به سال گذشته 69 درصد افزایش داشته است و تراز 

تجاری نیز سه ماهه اول امسال مثبت بوده است.

گزارش

شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست  جمهوری را تأیید کرد
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  صحت  نگهبان  شورای 
گفتگویی  در  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  کرد.  تأیید 
را روز گذشته دریافت کردیم  اظهار داشت: گزارش وزارت کشور  خبری 
و نسبت به نتایج نهایی واصله موضوع بحث و بررسی صورت گرفت. وی 
نگهبان،  انتخابات شورای  بر  افزود: همچنین همکاران ما در ستاد نظارت 
گزارش های واصله را بررسی کردند و در جلسه روز گذشته شورای نگهبان پس 
از استماع گزارش معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان موضوع را به بحث 
گذاشتیم. کدخدایی گفت: نهایتاً اعضای شورای نگهبان با توجه به نتایج اعالمی و با 
عنایت به اینکه ما گزارش موثری که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد دریافت 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  صحت  نگهبان  شورای  بنابراین  بودیم،  نکرده 

جمهوری را مورد تایید قرار داد.   فارس

تالش می کنیم سال تحصیلی جدید حضوری باشد
تحصیلی  سال  شروع  که  داریم  تالش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به صورت حضوری باشد و امروزه دنیا به این نتیجه رسیده که دور بودن 
دانش آموزان از محیط مدرسه، پیامدهای آموزشی و عاطفی دارد و تالش 
خود را می کنیم تا سال تحصیلی مدارس باشد. محسن حاجی میرزایی 
در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: عملیات آغاز سال تحصیلی جدید را 
شروع کرده ایم و ساماندهی نیروی انسانی انجام شده و هم چنین برای همه 
استان ها کادر آموزشی پیش بینی شده و کمبود نیروی انسانی نیز معین شده 
است. وی افزود: سنجش سالمت جسمانی و آمادگی دانش آموزان ابتدایی در 
بدو ورود را از سه روز پیش آغاز کردیم و بینایی، شنوایی، سالمت دهان و دندان، 
پوست و مو بررسی می شود. وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: با هماهنگی های 

انجام شده، واکسیناسیون معلمان نیز در مردادماه انجام می شود.  تسنیم

باید قدردان حضور مردم همیشه در صحنه باشیم
صحنه  در  همیشه  مردم  این  قدردان  باید  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر 
باشند و رئیس جمهور منتخب هم باید در دوران ریاست جمهوری تمام 
تالش خود را کند تا مشکالت مردم عزیز را حل کند. آیت اهلل احمد 
جنتی در نطق پیش از دستور جلسه شورای نگهبان ضمن تبریک میالد 
بزرگی است که ملت  بسیار  افتخار  این  امام رضا )ع( گفت:  با سعادت 
ایران با امام هشتم )ع( مجاورت دارند و خدا را باید شکر کرد که ملت ایران 
از برکات این امام همام بهره مند هستند. وی با اشاره به برگزاری موفق انتخابات 
افزود: الحمدهلل انتخابات با موفقیت کامل و بدون هیچ تنشی و در آرامش کامل 
برگزار شد. دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به رئیس جمهور منتخب، جناب 
در  ایشان  ان شااهلل  که  امیدوارم  و  می گویم  تهنیت  و  تبریک  هم  رئیسی  آقای 

جایگاه ریاست جمهوری بتواند مشکالت مردم را حل کند.  شورای نگهبان

حسن روحانی:

اختیارات به عراقچی داده شود همین امروز می توانیم تحریم را تمام کنیم

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد        پنجشنبه  3 تیر 1400  شماره 5619 

رئیس ستاد انتخابات کشور، از نتایج تکمیلی انتخابات ریاست جمهوری خبر داد 
که مطابق آن، آرای سیدابراهیم رئیسی از مرز 18 میلیون عبور کرد.

جمال عرف رئیس ســتاد انتخابات کشــور، با اعالم جزئیــات تکمیلی از نتایج 
شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری، از تکمیل نتایج قبلی با وصول آخرین 

صورتجلسات از 91 صندوق باقی مانده این انتخابات خبر داد.
وی گفت: با وصول تمامی صورتجلسات صندوق های اخذ رأی انتخابات ریاست 
جمهوری و همچنین انطباق صورتجلسات هیأت های اجرائی و نظارت بخش ها 
و شهرســتان های سراسر کشور، و اعمال جملگی آنها در سامانه جامع انتخابات، 
نتایج تکمیلی شــمارش آرای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مورد 

جمع بندی قرار گرفت.
رییس ستاد انتخابات کشور این نتایج را به شرح ذیل اعالم کرد.

1. کل تعرفــه هــای مصرفی ) تحویل شــده بــه مراجعه کنندگان شــعب( : 

۲8.989.5۲9 برگ
۲. آرای داخل صندوق های اخذ رای: ۲8.۷5۰.۷۳6 برگ
۳. آرای باطله غیر مأخوذه درون صندوق: 1۰۰.۲۳1 برگ

۴. آرای مأخوذه: ۲8.65۰.5۰5 رأی
5. آرای باطله مأخوذه: ۳.۷۴۰.688 رأی

6. آرای صحیح: ۲۴.9۰9.81۷ رأی
آرای هر یک از نامزدها:

آقای سید ابراهیم رییسی 18.۰۲1.9۴5 رأی

آقای محسن رضایی میرقائد ۳.۴۴۰.8۳5 رأی
آقای عبدالناصر همتی ۲.۴۴۳.۳8۷ رأی

آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 1.۰۰۳.65۰ رأی
رئیس ســتاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره 8 ماده ۳1 قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری، نتایج کامل شمارش آرا به شــورای نگهبان اعالم 
شده اســت و مطابق همین تبصره، تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای 

نگهبان است.
تفاوت عدد مربوط به کل تعرفه های مصرفی )تعرفه های تحویل شــده به مراجعه 
کنندگان شعب( با عدد آرای داخل صندوق های رأی، مربوط به افرادی است که در 

انتخابات شرکت کردند اما به هر دلیلی، رأی خود را داخل صندوق ها نیانداختند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور، روز پس از انتخابات ریاســتجمهوری، رأی 
نهایی منتخب مردم، آیتاهلل رئیسی را 1۷ میلیون و 9۲6 هزار و ۳۴5 رأی اعالم کرد.

نتایج تکمیلی انتخابات ریاست جمهوری

آرای رئیسی از ۱۸ میلیون گذشت

سردار مهدی ربانی:

 خروج آمریکایی ها از غرب آسیا 
موجب تأمین امنیت پایدار منطقه می شود

معاون عملیات ســتاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروهای 
فرامنطقه ای از جمله آمریکا، باید غرب آســیا را ترک کنند تا 

کشورهای منطقه، امنیت پایدار را به دست خود تامین کنند.
ســردار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح 
در نهمین نشست ســاالنه کنفرانس امنیت بین المللی مسکو، 
پیرامون رویکرد جمهوری اســالمی ایران نســبت به تحوالت 
جهانی و منطقه ای در ســخنانی با اشاره به اینکه گروه تکفیری 
داعش یکی از محصوالت ادراک منفعت طلبانه و تجاری ســازی 
امنیت در ســالهای اخیر از ســوی قدرت های سلطه طلب بوده 
اســت، اظهار داشت: بســیاری از عواملی که در ایجاد بی ثباتی 

و ظهور تفکرات افراطی در ســالهای اخیر موثر بوده اند، هم اکنون نیز در روند اســتقرار امنیت و بازســازی کشورهای 
بحران زده مانع ایجاد می کنند.

وی تاکیــد کرد: اکنون زمان آن فرارســیده که نیروهــای فرامنطقه ای از جمله آمریکا که دستشــان به خون هزاران 
فرد بیگناه از جمله شــهید سلیمانی فرمانده شجاع مبارزه با تروریســم آلوده است، منطقه غرب آسیا را ترک کنند تا 

کشورهای منطقه بتوانند امنیت پایدار را به دست خود تأمین کنند.
معاون عملیات ســتاد کل نیروهای مسلح، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران خواهان 
بهترین روابط با کشــورهای جهان اســت و همسایگان در اولویت سیاســت خارجی ما هستند، افزود: امروز با توجه به 
تحوالت ســریع در جهان و درهم تنیدگی تهدیدات سنتی و نوین، الزم است کشورهای مستقل با همکاری یکدیگر به 
ثبات در جهان کمک کنند و در این راستا جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در حل مشکالت و ایجاد ثبات و امنیت 

در منطقه و جهان با کشورهای دیگر همکاری کند.
گفتنی است، برخی از مقامات و سخنرانان دیگر کشورها در این نشست با نام بردن از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

به عنوان فرمانده مقابله با تروریسم، ضمن تجلیل از خدمات آن شهید بزرگوار، از وی به نیکی یاد کردند.
کنفرانس امنیتی مسکو، با هدف بررسی مسائل کلیدی و مهم امنیت بین المللی و با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های 
دفاع، کارشناســانی از گروه های غیردولتی از 1۰8 کشور و 6 ســازمان امنیتی بین المللی، از روز سه شنبه در پایتخت 
روســیه آغاز به کار کرده و تا فردا پنج شنبه ادامه خواهد داشــت. سردار ربانی در حاشیه این نشست دیدارهایی نیز با 

برخی مقامات روسیه و مسئولین سایر کشورهای حاضر در کنفرانس خواهد داشت.

در جلسه روز گذشته مجلس چه گذشت؟

نمایندگان باعث تضعیف مجلس نشوند
جنجال بر ســر ادعای اخالل در جداول بودجه، موافقت با تشکیل »ســتاد تنظیم بازار کشاورزی«، اعالم وصول طرح 

ممنوعیت مذاکره مسئوالن با مقامات آمریکایی از مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی بود.
جلســه علنی مجلس به ریاســت محمد باقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. مهرداد ویس کرمی خرم آباد در مجلس در جریان بررسی 
قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در تذکری گفت: در مواردی در بودجه بدون تصویب 
صحن ویرایشــهایی صورت گرفت که حتی صورت مسئله عوض شــد و هیئت رئیسه هیچ توضیحی نیز در این زمینه 
نداده اســت، نمونه آن در مورد کشــت برنج است که علیرغم مطلبی که در صحن تصویب شد، چیز دیگری نوشته شد 

بنابراین به صرف اینکه در مذاکرات ثبت میشود عنوان مطالب کفایت نمیکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده با اشاره به متن مذاکرات در سال 1۴۰۰ گفت: در متن 
مذاکرات نوشته شده کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاستهای کلی و با هماهنگی دستگاههای ملی 
با تشــخیص شورای آب اســتان تعیین میگردد؛ این عین متن مذاکرات است. وی با تأکید بر اینکه متنی که در قانون 
بودجه نوشته شده دقیقا همان متن مذاکرات است، افزود: در قانون بودجه آمده؛ در سال 1۴۰۰ کشت برنج در مناطق 
مختلف کشــور در چارچوب سیاستهای کلی نظام و با هماهنگی دستگاه های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم 

آبی استان تعیین میگردد این همانند همان متن مذاکرات است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: متأسفم که در پشــت بلندگوی مجلس اعالم میکنیم که در صحن یک چیز 
تصویب میکنیم که در متن قانون یک چیز دیگری اســت، بیان این نوع مطالب ظلم به مجلس اســت از این رو با توجه 

به اینکه در اینجا مطرح شد وظیفه داشتم از مجلس دفاع کنم که چنین چیزی وجود ندارد. 
نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: خواهشم این است که حتماً دوستان این موضوعات را رعایت کنند، رهبر انقالب 

به همه ما تذکر دادند که موضوعاتی را نگوییم که بهانه به دست افرادی بدهد که مجلس را تضعیف کنند.
در جریان بررسی این طرح مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرمآباد خطاب به قالیباف اظهار کرد: در یکی از پیشنهادات 
مربوط به این طرح گفتید که موضوع در صورت مذاکرات ثبت میشود متاسفانه مواردی بوده که به اعتماد هیات رئیسه 
آسیب زده است. در بودجه مواردی وجود داشته که متاسفانه بدون تصویب صحن ویرایش صورت گرفته و حتی صورت 
مســاله عوض شده است و هیات رئیســه هم هیچ توضیحی در این خصوص نداده است. در جریان بررسی های مربوط 
به این طرح، نمایندگان مجلس در مصوبهای با تشکیل »ستاد تنظیم بازار کشاورزی« موافقت کردند. علی خضریان از 

ارائه طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوران زنگنه در مجلس شورای اسالمی خبر داد.
هم چنین طرح ممنوعیت مذاکره مســئوالن و مقامات جمهوری اسالمی ایران با مقامات آمریکایی، طرح ایجاد وزرای 

منطقه ای و طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در جلسه علنی امروز اعالم وصول شد.


