2

دوشنبه  20 /دی  / 1400شماره 5008

www.ebtekarnews.com

سرمقاله
درسهای قزاقستان در تاثیر
تصمیمات اقتصادی بر جامعه
ادامه از صفحه یک
تاثیر تصمیمات اقتصادی کالن بر روی عموم
همان حلقه مفقوده ایست که در ایران نیز
سالهاست وجود دارد ،شاید بپرسید پس آن
همه ارز  ۴۲۰۰که تخصیص داده می شود ،یا به
گفته دولتها این همه یارانه انرژی و… آیا ناشی
از درک شرایط و حمایت از عموم نیست؟
متاسفانه تمام این روندها خود علت وضعیت
موجود هستند ،علتهایی که معلول نشان داده
می شوند.
یک مثال می آورم ،معاون سازمان برنامه و
بودجه اعالم کرده که قیمت بنزین  ۲۰هزار تومان
است و افراد متمول که  ۳ماشین دارند از بنزین
 ۳هزار تومانی بهره میبرند و این جفاست.
می توان از دریچه دیگری رویداد را دید،
باالخره اقتصاد علم شفاف اندیشیدن است .چه
کسی قیمت بنزین را فیکس کرده است؟
اگر میخواهید قیمت مثال بنزین را افزایش
دهید متناظر با آن واردات خودرو را هم آزاد
کنید که دسترسی عموم مردم به خودروهای
کم مصرف و برقی و هیبرید آزاد باشد بدون
محدودیت
همچنین اجازه دهید جایگاه های بین المللی
هم شروع به فعالیت کنند ،باالخره هر شرکتی
بهای تمام شده بنزین خود را دارد.
اینها مواردی هستند که در جهان امروز طیف
های مختلف جامعه با آن روبرو هستند و باید
بتوان جوابی مقبول بدانها داد.
جهان اقتصاد از هر زمان دیگری رقابتی تر
شده است و یک ایرانی و یا قزاق به راحتی خود
را با یک چینی و آمریکایی مقایسه میکند و این
یعنی باید بتوان برای تصمیمات اقتصادی جامعه
را اقناع کرد.

خبر
سیدحسنخمینی:

غروب درگذشت آیتاهلل هاشمی
برایم از سختترین روزهاست

یادگار امام در یادداشتی یاد آیتالله
هاشمیرفسنجانی ،جانباختگان هواپیمای
اوکراینی ،شهادت سردار سلیمانی و سانحه
کشتی سانچی را گرامی داشت.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
سیدحسن خمینی با انتشار ویدئویی در صفحه
اینستاگرام خود ،در یادداشتی با عنوان «یاد
روزهای پر درد و غم دی ماه» نوشت:
«در این سالها دی ماه آمیخته به عزا و غم و
اندوه است .از شهادت سردار سلیمانی تا کشته
های مظلوم تشییع کرمان و جانباختگان عزیز
هواپیمای اوکراینی؛ از جانباختگان کشتی سانچی
تا داغ حادثه پالسکو ...و یک غم سنگین دیگر
که همانا درگذشت فاجعه بار آیت الله هاشمی
رفسنجانی است.
برای من غروب آن یکشنبه از سخت ترین و
سنگین ترین روزهاست؛ وقتی در قم با اخوی
علی و یکی دو تن دیگر از دوستان مشغول
بررسی نهایی جلد دوم تقریرات علی آقا بودیم
و تلفن زنگ زد.
خبر مثل پتک فرود آمد ...آقای هاشمی دیگر
در میان ما نبود! کسی که از روستایی دور دست
به امام پیوست و هرگز جز او را ترویج نکرد و تا
آخر بر همان عزم و پیمان ماند.
و شد آنچه شد...
یادمان باشد که همه روزی می رویم« :وَ تِلک َ
ن النّاس».
االَی ّا ُ
م نُداوِلُها ب َی َ
آن روزها چند بیت از مولوی را که در سوگ
سنایی سروده بود ،در جلسه ای خواندم؛ بسیار
به دلها نشست .هنوز هم همان ابیات بهترین
بیان برای عروج آن نابغه دوران کم نظیر است.
روح تمام شهداء و درگذشتگان تقویم دی ماه
قرین آرامش باد!

سیاستروز
اخبار

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم:

مذاکره ،صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت الله خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی صبح روز یکشنبه در دیدار
تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم ،قیام
تاریخی  ۱۹دی  ۱۳۵۶قم را نشان دهنده «عمق اعتقاد
دینی» و «غیرت دینی همراه با عقالنیت» خواندند
و با اشاره به کینه عمیق امریکا به نظام برخاسته از
اعتقادات ملت ایران گفتند :باید با درک وظیفه کنونی،
با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشن ِ
آینده حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با
تقویت و تکمیل ابعاد مردمی ،تالش های مشهود خود
را برای حل مشکالت گسترش دهند.
رهبر انقالب حادثه  ۱۹دی  ۱۳۵۶را منشأ ایجاد
حرکتی سلسلهوار در شهرهای مختلف و در نهایت
پیروزی انقالب خواندند و افزودند :اینگونه حوادث که
مضامین قوی و پیامهای بزرگی برای نسلهای آینده
دارند ،نباید در غبار فراموشی ،کمرنگ شوند.
ایشان افزودند :حادثه ۱۹دی و دنبالههای سیاسی-
اجتماعی آن ،نشاندهنده عمق اعتقادات دینی مردم
بود زیرا اگر امام به عنوان یک مرجع تقلید و عالِم دینی
در مرکزیت آن نبود ،هیچ شخص و جریان دیگری
نمیتوانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام
وادارد.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به محوریت علمای
دینی شجاع و سیاستشناس در اغلب حوادث تاریخی
و اجتماعی ِ  ۱۵۰سال اخیر ایران از جمله قضیه تنباکو،
نهضت مشروطه ،حادثه گوهرشاد ،قیام  ۳۰تیر و قیام
 ۱۵خرداد گفتند :عناصر با نفوذ ممکن است شماری از
مردم را به حرکت درآورند اما به موج درآوردن اقیانوس
عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنبالههای
آنها ،فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین جا
میتوان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین ،علمای
دینی ،علمای سیاسی ،فقه سیاسی و اسالم سیاسی
درک کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا»
را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسالمی
میدانند ،افزودند :آمریکا از ب ُن دندان با نظام اسالمی
دشمن است زیرا این نظام را برخاسته از دین و مظهر
اعتقادات دینی ملت میداند.
حضرت آیتالله خامنهای ،غیرت دینی را از دیگر
عوامل قیام  ۱۹دی برشمردند و گفتند :برخی تالش
و تبلیغ میکنند که غیرت دینی را «بیمنطقی و
خشونت» بنامند اما حقیقت این است که غیرت دینی
همراه با عقالنیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت
نیز شعبه و مظهری از عقالنیت است ضمن اینکه در
عمل نیز در اغلب موارد ،غیرت دینی با عقالنیت همراه
بوده است.
دینی
غیرت
کامل
مظهر
ا
ر
خمینی(رض)
امام
ایشان
ِ
همراه با عقالنیت و خردمندی دانستند و افزودند:
شاگرد شایسته امام ،آیتالله مصباح نیز ،هم در غیرت
دینی در اوج بود و هم در عقالنیت یک فیلسوف به
معنی واقعی کلمه بود.
رهبر انقالب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ مقاله
موهن درباره امام در یکی از روزنامهها را تصمیمی
براساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند :طاغوت
با درک نفوذ روزافزون امام در مردم ،میخواست
جایگاه ِانگیزهبخش و انرژیبخش ایشان را تنزّل دهد
و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم
مردم قم در  ۱۹دی  ۵۶به سینه طاغوت نمیخورد،
این حرکت را در شکلهای مختلف ادامه میداد.
رهبر انقالب با اشاره به پشتگرمی طاغوت به
ت
حمایت واشنگتن و سخنان کارتر رئیس
جمهور وق ِ
ِ
آمریکا در  ۱۰دی  ۵۶در تهران افزودند :کارتر براساس
محاسبات غلط امریکاییها که همچنان ادامه دارد،
ایران ِ پهلوی را «جزیره ثبات» نامید اما قیام مردم قم و
سلسله قیامهای بعد از آن ،بهگونهای نقشه محاسباتی
رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شد سال ،۵۷
ژنرالی ب ه نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار ،کودتا
یا هر روش دیگر ،نهضت اسالمی ملت ایران را سرکوب

محمدباقرقالیباف:

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم خطاب به دولت بر لزوم عمل به وعدهها و ایجاد سازوکار استفاده از نظرات و مشارکتهای مردمی تأکید
کردند.

رهبر انقالب:
باید به وعدهها
نیز در موعِد
خود عمل کرد
و اگر به هر
دلیلی اجرای
وعده ممکن
نشد ،صریح و
صادقانه برای
مردم توضیح
داد
کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضرت آیتالله خامنهای به شهادت رساندن
سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات
یها دانستند و افزودند :تروریستها
غلط آمریکای 
میخواستند حاج قاسم را بهعنوان نماد حرکت عظیمی
که نمایندهاش بود از بین ببرند ،اما حرکت عظیم و ابراز
ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای
دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار ،به عنوان یک
حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند ،نشان داد
که دستگاه محاسباتی امریکاییها حقا ًو انصافا ًمعیوب
و خراب است.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت  ۴۳سال از روزهای
پر شکوه پیروزی انقالب و برپایی نظام مردمساالری
ت زنده را عبرت گرفتن از گذشته،
دینی ،وظیفه یک مل ِ
شناخت وظایف کنونی ،و تعیین چشمانداز و گامهای
استوار برای حرکت پر قدرت به سمت آن چشم انداز
دانستند و افزودند :این وظیفهدانی و آیندهشناسی
موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبه ملت
ایران و تأمین دین ،دنیا و رفاه روحی و جسمی برای
ملت خواهد شد.
ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان
مؤمن و حزباللهی در سراسر کشور ،گفتند :برخی
اظهار نظرها و گزارش ها گویای حقیقت ملت نیست
و باطن و احساسات واقعی مردم را باید در مسائلی
همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیتالله خامنهای در ادامه چند تذکر مهم
خطاب به مردم و مسئوالن برای حفظ نشاط و حرکت
رو به پیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.
ایشان «غیرت دینی» را عامل نجات کشور در
بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت
خواندند و افزودند :غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این
غیرت دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -
یعنی آن جنگ بینالمللی که آمریکا ،شوروی ،ناتو
و ارتجاع ِ آن روز برای به زانو درآوردن انقالب به راه
انداخته بودند  -پیروز کرد.
رهبر انقالب ،تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه
ت فرصتساز مردم دانستند و
دیگری از فوران ِ غیر ِ
گفتند :در آن مراسم ،ملت ایران بار دیگر وحدت
و هویت دینی و انقالبی خود را عیان کرد و اگر آن
پیکر مقدس به سوریه ،لبنان و پاکستان نیز میرفت،
همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملتهای
مسلمان قرار میگرفت.
ایشان  ۹دی  ۸۸را مصداق دیگری از تجلّی غیرت
دینی مردم خواندند و خاطرنشان کردند :در آن حادثه

نیز غیرت دینی مردم آثار سوء تهدیدها را از بین برد و
آنها را به فرصت تبدیل کرد ،بنابراین باید گویندگان،
نویسندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند تا غیرت دینی
مردم محفوظ بماند.
حضرت آیتالله خامنهای «حساسیتزدایی از اصول
و مبانی انقالب بهوسیله تبلیغات وسیع در فضای
مجازی و رسانههای بیگانه و برجستهسازی سخنان
افراد کممایه و پر ادعا» را از دیگر برنامههای دشمنان
دانستند و گفتند :اصول انقالب از جمله «شکلگیری
حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی»« ،استقالل»
و«مبارزه با فساد و بیعدالتی» نباید تضعیف شوند.
ایشان در همین زمینه افزودند« :تسلیم نشدن در
برابر دشمن مستکبر و زورگو» نیز جزو اصول انقالب
است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره ،صحبت
و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن
نیست ،همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس
نیز نخواهیم شد.

رهبر انقالب ،حساسیتزدایی از اصول انقالب
را بخشی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت
دانستند و با دعوت از اهل فکر و قلم و صاحبان
فعالیتهای اجتماعی و مجازی برای مقابله با
این نقشه ،افزودند :این تصور که اصول انقالب
برای مردم و آینده سودمند نیست خالف واقع و
بیانصافی محض است.
ایشان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقالب از
مهمترین ابزارهای پیشرفت کشور است ،خاطرنشان
کردند :در طول این  ۴۳سال هر جا پیشرفت و
حرکت کردهایم ،محصول روحیه و مجاهدت افراد
مؤمن و انقالبی بوده و هر جا کار زمین مانده ،پای
فرصتطلبی ،فساد ،اشرافیگری و نگاههای غیرانقالبی
در میان است.
حضرت آیتالله خامنهای در تذکری دیگر ،همگان
را به «حفظ وحدت و انسجام ملی» فراخواندند و
تأکید کردند :البته در خصوص بعضی که در مقابل
انقالب میایستند ،انقالب چارهای جز ایستادگی ندارد
اما نباید «اختالف نظر و سلیقه» به جبههگیری در
مقابل یکدیگر ،تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام
عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقالب در
سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و تالش آنها
برای ایجاد اختالفهای مذهبی و درگیر کردن شیعه و
سنّی ،افزودند :نباید اجازه داد این مسائل در کشور
اتفاق بیفتد و اوج بگیرد ،همچنانکه قرنها است شیعه
و سنّی در کشور در کنار یکدیگر و بدون درگیری و

اختالف زندگی کردهاند ،بنابراین نباید برای اختالفها
بهانهای بهوجود بیاید که خوشبختانه نیز بهوجود
نیامده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :حاال یک کسی حرف
غلطی میزند و یک نفر هم احساس تکلیف میکند اما
این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی
را حفظ کنند.
ایشان ،جمهوری اسالمی ایران را مظهر اسالم و
حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار
عالقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به
جمهوری اسالمی ،گفتند :مراسمهای عظیم تجلیل از
شهید سلیمانی در کشورهای اسالمی نمونهای از این
عالقه و تعصب و پشتیبانی امت اسالمی از جمهوری
اسالمی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است.
حضرت آیتالله خامنهای در توصیه بعدی با تأکید بر
لزوم تقویت امید به آینده ،گفتند :جوان ِ امیدوار ،بهتر
کار و تالش و تحقیق میکند البته تقویت امید فقط با
حرفزدن نیست و مسئوالن باید با کار و تالش خود که
امروز بحمدالله به آن مشغول هستند ،دل جوانان را از
امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای
جمهوری اسالمی در عرصههای گوناگون ،افزودند :با
وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی بخصوص برای
طبقات ضعیف و مشکالتی همچون مشکالت بانکی
و مالیاتی ،جمهوری اسالمی دستاوردهای مهمی در
بخشهای مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی
که فقط با بیان مشکالت از این موفقیتها غافل هستند،
بیان شود.
حضرت آیتالله خامنهای با تحسین گرایش مردمی و
محسوس دولت ،تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری
خواندند و افزودند :باید به وعدهها نیز در مو ِعد خود
عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد،
صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
ایشان ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاهها
و شیوههای پیشنهادی صاحبنظران ،متخصصان و
مردم و بررسی چگونگی استفاده از مشارکتهای
مردمی را در اقدامات دولت الزم دانستند و به
دولتمردان توصیه کردند از ظرفیتهای مردمی برای
نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژهخواری
نیز استفاده کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند:
مسئوالن با همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت
خالص ،کار و تالش ِ محسوس ِ فعلی را گسترش دهند
تا خداوند این تالشها را هرچه بیشتر پ ُر برکت گرداند.

درباره سقوط هواپیمای اوکراینی شفاف سازی شود
رئیس مجلس شورای اسالمی فرا رسیدن سالروز شهادت جمعی
از فرزندان برومند ایران زمین در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را
تسلیت گفت و تاکید کرد :بسته شدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و
جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم است.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه
مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود بیان کرد :فرا
رسیدن سالروز قیام تاریخی مردم شریف شهر قم در روز  ۱۹دی ماه
سال  ۵۶را گرامی میدارم.
حرکتی هوشمندانه و به هنگام که در مقطعی سرنوشت ساز از انقالب
اسالمی ،با هوشمندی و درایت مردم قم شکل گرفت و نقش موثری در
وقوع انقالب اسالمی ایفا کرد .وی افزود :طی چند روز گذشته حضور
پرشور و حماسی مردم عزیز و قدرشناس ایران در مراسم دومین سالروز
شهادت حاج قاسم سلیمانی در شهرها و روستاهای سراسر کشور ،برگ
زرین دیگری بر افتخارات این ملت افزود.
ارج نهادن مردم ایران بر مجاهدتهای قهرمانانی همچون شهید

سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و فداکاری همه شهیدانی
که امنیت و افتخار را به کشور عزیزمان هدیه کردند.
نشان از روحیه عزت ملی و یکی از برجستهترین صفات ملت ایران
است که تا امروز نقش بی بدیلی در زنده نگه داشتن آرمانهای اسالمی
ایفا کرده است .قالیباف گفت :فرا رسیدن سالروز شهادت جمعی از
فرزندان برومند ایران زمین در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را به
تمامی ملت شریف ایران و به خصوص خانوادههای داغدار آن عزیزان
تعزیت و تسلیت میگویم و مراتب همدردی عمیق خود و سایر
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی را با خانوادههای محترم این
عزیزان اعالم میدارم.
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد :تمام ایران یکپارچه سوگوار
این مصیبت دلخراش و جانکاه است .پیگیری مطالبات به حق این
خانوادهها و شفاف سازی جزئیات رسیدگی به پرونده برای اولیای دم
و حصول اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و جانکاه
ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران:

ماموریت «گزینش» و
«گزینشگران» در قوه قضائیه
حساستر است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:
ماموریت «گزینش» و «گزینشگران» در قوه
قضاییه حساستر است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،نشست
رئیس کل دادگستری استان تهران با اعضای
هیئت «گزینش» دادگستری این استان به
مناسبت سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره)
در امر تشکیل گزینش ،در سالن والیت مجمتع
قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.
علی القاصیمهر در نشست با اعضای
هیئت «گزینش» دادگستری استان تهران
با گرامیداشت ایام فاطمیه و دومین سالگرد
شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان
ایشان ،اظهار کرد :وجود شهید حاج قاسم
سلیمانی برای نظام مقدس جمهوی اسالمی
ایران در عرصه مقاومت و در میدانگاهها بسیار
تأثیرگذار و برای دشمنان عبرتآموز بود و در
عین حال شهادت ایشان هم موجب تقویت
وحدت ،همبستگی و انسجام آحاد جامعه در
سراسر ایران اسالمی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین
با گرامیداشت سالروز فرمان امام خمینی(ره) در
خصوص تشکیل گزینش از تالشهای صورت
گرفته واحد گزینش دادگستری تهران قدردانی
کرد .وی ابراز امیدواری کرد که این نشست در
جهت هماهنگی و رفع مشکالت در امر گزینش
موثر واقع شود.
القاصیمهر خطاب به اعضای هیئت گزینش
دادگستری استان تهران گفت :سرمایه هر
دستگاه ،نیروی انسانی آن مجموعه است و
اعتماد اجتماعی نیز در پی حضور نیروی انسانی
سالم آن دستگاه شکل میگیرد؛ بنابراین اگر
بخواهیم درون یک سازمان و دستگاه را بهدرستی
تعریف کنیم باید به نیروی انسانی آن دستگاه و
سازمان مراجعه کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح
جایگاه نیروی انسانی در دستگاهها خاطرنشان
کرد :برای ارزیابی میزان اعتماد مردم و جامعه به
یک سازمان ،بدون شک باید سرمایه انسانی آن
سازمان و دستگاه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومی دو مقوله بسیار مهم است ،گفت :در
این زمینه گزینش ،گزینشگران و محققان
بیشترین نقش را در بسترسازی و سرمایهسازی
اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا میکنند؛ لذا
نقش گزینش و گزینشگران سنگبنای اعتماد
اجتماعی است و نتیجه آن سرمایه هر سازمان
و دستگاه است که توسط شما عزیزان بنا نهاده
میشود.

تکذیب تحویل سفارت به طالبان

توضیح خطیبزاده درباره فعالیت
سفارت افغانستان در تهران
سخنگوی وزارت امورخارجه با رد برخی مطالب
مطرح شده در خصوص فعالیتهای آینده سفارت
افغانستان در تهران ،اظهار کرد :فعالیتهای
دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند
تمامی سفارتخانههای خارجی در چارچوب
اصول و قواعد تعریف شده در خصوص روابط
دیپلماتیک قرار دارد.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده ،سخنگوی
وزارت امورخارجه با رد برخی مطالب مطرح شده
در خصوص فعالیتهای آینده سفارت افغانستان
در تهران ،اظهار کرد :فعالیتهای دیپلماتیک
سفارت افغانستان در تهران همانند تمامی
سفارتخانههای خارجی در چارچوب اصول و
قواعد تعریف شده کنوانسیون  ۱۹۶۱وین در
خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه
تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست.
به گزارش ایسنا ،بر اساس گزارش خبرگزاری
آوا همزمان با ورود مولوی امیر خان متقی ،وزیر
امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران ،برخی
رسانهها با انتشار عکس ورود هیئت طالبان
در فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن ،به نقل
از منابع نامعلوم گزارش دادند که دولت ایران
سفارت افغانستان در تهران را تحویل طالبان
می دهد.
در ادامه این خبر ادعا شده بود که ایران،
دولت طالبان را به رسمیت نمی شناسد ،اما
سفارت افغانستان در تهران را تحویل آنها خواهد
داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران
رسیدگی کنند.
در واکنش به بازتاب این شایعه ،یک منبع آگاه
در سفارت افغانستان در تهران در گفتوگو با
خبرنگار آوا ،این ادعا را کامال رد کرد و آن را بی
اساس خواند.

کلیات الیحه بودجه  1401تصویب شد

حذف مشروط ارز 4200

بررسی کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۱از جمله مهمترین اخبار روز یکشنبه نوزدهم
دی ماه  ۱۴۰۰مجلس بود.
به گزارش ایسنا ،جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست محمدباقر
قالیباف برگزار شد و بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از
کلیات الیحه بودجه  ،۱۴۰۱تصریح کرد :برخالف تحریمها و تهدیدات دشمن،
شرایط را بهتر از هر زمان برای تصمیمگیریهای مهم میدانم و آینده را بسیار
روشن میبینم .ما برای رفع مشکالت کشور ناگزیر به اخذ تصمیمات مهمی
هستیم که نیازمند همکاری دولت و مجلس است و این تصمیمات میتواند ما را
از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نزدیک و نزدیکتر کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع ارز ترجیحی در بودجه  ،۱۴۰۱یادآور شد :ما
کار را که در دولت شروع کردیم ،آن  ۸میلیارد دالری که در قانون پیشبینی شده
بود چیزی از آن نمانده بود .در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای
دولت نمانده بود .اگر میخواستیم آنچه که در قانون پیشبینی شده بود را اجرا
کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود ،حذف میکردیم اما خط قرمز
ما سفره مردم بود و هست.
محمدباقر قالیباف به صحبتهای رئیسی درباره مخالفت مجلس با الیحه

حذف ارز ترجیحی واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه دغدغه اول مجلس
معیشت مردم است ،گفت :در موضوع ارز ترجیحی اولویت ما در سال آینده
توجه به معیشت مردم با در نظر گرفتن محرومان است.
رئیس جمهوری پس از دفاع از کلیات بودجه با همراهی جمع کثیری از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مجلس را ترک کرد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در دفاع از کلیات
این الیحه تاکید کرد :در بودجه سال  ۱۴۰۱خط قرمز ما خلق پول و استقراض از
بانک مرکزی است .در سال جاری علیرغم همه هزینههایی که از دولت قبل
بر ما تحمیل شد دولت خلق پول نداشت .درنهایت نمایندگان مجلس بعد از
استماع نظرات موافقان و مخالفان و سخنرانی رئیس جمهوری و دفاع نماینده
دولت ،کلیات الیحه بودجه  ۱۴۰۱را با  ۱۷۴رای موافق ۷۶ ،رای مخالف و  ۶رای
ممتنع از مجموع  ۲۶۰نماینده حاضر تصویب کردند.
رئیس مجلس پس از رای مثبت مجلس شورای اسالمی به کلیات بودجه سال
 ۱۴۰۱اظهار کرد :بدون شک سند بودجه ،سندی برای زندگی مردم است لذا این
اطمینان را به مردم میدهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در
کاالهای اساسی سیاستهای جبرانی در ارز به طور مستقیم در کاالهای اساسی
در بودجه به گونهای لحاظ میشود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و
آن را جبران میکنیم.

همچنین حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱
میگوید که بسیاری از نمایندگانی که مخالف رأی دادند ،مخالف نبودند.
حرفشان این است که اگر دولت میخواهد ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی را حذف
کند ،به ما بگویید که کیفیت حذف آن چگونه است.
سید نظام موسوی سخنگوی هیات رئیسه هم در توضیح زمان بررسی جزئیات
الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق گفت که کمیسیون از هفته آینده
وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه  ۱۴۰۱خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق :ارز ترجیحی حذف می شود اما به صورت مشروط
در همین حال ،رحیم زارع نماینده آباده و سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه  ۱۴۰۱در جلسه علنی روز یکشنبه  ۱۹دی ماه پارلمان و در دفاع پایانی از
کلیات الیحه بودجه سال آینده با بیان اینکه حجم نقدینگی فعلی در کشور هر
زمان بخواهد میتواند در بخشهای مختلف اقتصاد کشور یک طوفان مخرب
ایجاد کند ،گفت :دولت تالش کرده است تا در الیحه بودجه  ۱۴۰۱حدود ۳۴۰۰
هزار میلیارد تومان را از حوزههای مختلف تامین کند تا این میزان از نقدینگی
به سمت تولید هدایت شود و این تصمیم برای نخستین بار اتخاذ شده است.
وی همچنین از حذف مشروط ارز ترجیحی در الیحه بودجه خبر داد و گفت:
معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقالم پرمصرف را با
قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرمافزار آن هم در کمیسیون

تلفیق طراحی شده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد :ما با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم
و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کردهایم که یارانه حاصل از ارز
ترجیحی به صورت هوشمند به دست مردم برساند.

