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سرمقاله

اخبار
احتماال دولت الیحه اصالح بودجه
 ۱۴۰۱را پس میگیرد
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت که احتماال دولت الیحه اصالح بودجه
 ۱۴۰۱را پس گرفته و تقاضای استرداد به مجلس
میدهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایسنا
درباره زمان اعالم وصول الیحه اصالح بودجه
 ۱۴۰۱گفت :مجلس موضوع اعالم وصول این
الیحه را در نوبت کاریاش گذاشته است ولی
ظاهرا این الیحه در فرایند کامل جمعآوری
نشده و فکر میکنم که دولت در آن تجدید نظر
میکند .به همین دلیل این احتمال وجود دارد
که دولت این الیحه را از مجلس پس بگیرد.
خبرها حاکی از این است که دولت میخواهد
تامل بیشتری در الیحه داشته باشد .این الیحه
میخواهد موضوع بازگشت قیمتها به نرخ
شهریور  ۱۴۰۰با حذف ارز ترجیحی را در بودجه
حذف کند و یا اصالحاتی در بحث حقوق و
دستمزد داشته باشد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با بیان
این که جایگاه فردی با عنوان معاون هماهنگ
کننده در دولت خالی است توضیح داد :رئیس
جمهوری سخنرانی میکند و دستورانی میدهد
اما به نظر میرسد در برخی از موارد انقطاع به
وجود میآید و کسی موضوع را دنبال نمیکند تا
تصمیم به سرانجام برسد.
یکی از این موارد همین الیحه اخیر اصالح
بودجه  ۱۴۰۱است .احتماال هماهنگی الزم بین
اجزاء دولت صورت نگرفته بود و این الیحه ارائه
شد و به همین دلیل در موضوع الیحه تردید
وجود دارد و احتماال دولت آن را پس خواهد
گرفت.
به گزارش ایسنا ،متن الیحه اصالح بودجه
 ۱۴۰۱که اخیرا دولت به مجلس ارائه کرد به شرح
زیر است:
مقدمهتوجیهی:
بهمنظور رفع اشکاالت برخی احکام قانون
بودجه  ،۱۴۰۱در زمینه کنترل قیمت کاالها و
افزایش عادالنه حقوق و دستمزد و برقراری
معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به
حسابهای بانکی و نظارت عمومی بر تسهیالت
و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانکها ،الیحه
زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوطه ارائه
میشود:
الیحه اصالح قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور
ماده  -۱در جز  ۱بند «س» تبصره  ۱عبارت «به
نرخ پایان شهریور  »۱۴۰۰حذف میشود.
ماده  -۲بند «ر» تبصره  ۶حذف و شماره
بندهای بعدی به ترتیب اصالح میشود.
ماده  -۳در جز  ۳بند « الف» تبصره ۱۲
عبارت «شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده
 ۷۴قانون مدیریت خدمتت کشوری و هیات
وزیران» حذف می شود.
ماده  -۴در جز  ۱بند «د» تبصره  ۱۶بعد از
عبارتهای «تسهیالت و تعهدات» عبارت
«غیرجاری» الحاق و عبارت «جاری ،سررسید
گذشته» حذف می شود.

اخبار

« ابتکار» از پدیده نمایش مسئولیتپذیری گزارش میدهد

روابط ایران و مصر ضرورت منطقه
ادامه از صفحه یک
قطع رابطه بین دو کشور قدرتمند در منطقه و
جهان اسالم به هیچوجه به نفع دو کشور و حتی
دیگر کشورهای منطقه نیست.
مصر در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد.
از یک طرف چشم به کمکهای مالی آمریکا به
خاطر امضای کمپ دیوید دوخته و از طرف دیگر
به کمکهای اقتصادی کشورهای خلیج فارس
که بعضی از آنها با ایران چالش دارند نیاز دارد.
مصر برای اینکه از این کمکها محروم نشود ،در
رابطه با ایران با معذوریت روبهرو است .از طرف
دیگر اسرائیل هم با نفوذی که در نظام سیاسی
مصر دارد به انحای مختلف کارشکنی میکند.
اکنون بیش از هر زمانی دولت آقای السیسی
نیاز به اراده قوی دارد تا عزم را جزم کند و
برای برقراری رابطه گامهای محکم بر دارد تا
سفارتخانهها در دو کشور بازگشایی شود.
بخشی از این اراده منوط به این است ایران
و مصر به کشورهای منطقه اطمینان بدهند
برقراری رابطه تهران-قاهره علیه هیچ کشوری
نیست .همچنین برقراری رابطه تهران-ریاض
میتواند جاده را برای ارتباط دیپلماتیک ایران و
مصر هموار کند و بخشی از موانع را برطرف کند.
کالم آخر  ،سابقه دوستی و ارتباط ایران و
مصر تاریخی است .نباید تاریخ طوالنی رابطه
بین دو این کشور دچار گسل بشود .روابط ایران
و مصر ضرورت منطقه است.

سیاستروز

نکته جالب هم اینجاست که وقتی این رفتار و
اعمال مورد انتقاد جامعه قرار میگیرد ،یا آن را به
سیاهنمایی بسته و یا اینکه با حالتی حقبهجانب
میگویند که بدسلیقگی شده و رسانهها به مسائل
جزئی و حاشیهای پرداختهاند!
به عنوان نمونه مجتبی رضاخواه ،نماینده مجلس
که عکس زل زدنش به دوربین در امامزاده داوود با
حواشی و انتقاداتی همراه بوده ،اخیرا ً با خبر آنالین
مصاحبه و اعالم کرده است :رفته بودیم از مسئوالن
منطقه بازخواست کنیم … حضور نمایندگان در
منطقه میتواند به کاهش این قبیل حوادث کمک
کند! او البته نمیگوید که چگونه قرار است حضور
نمایندگان به کاهش حوادث کمک کند ،اما تاکید
میکند :من فکر نمیکنم نگاه عامه مردم باشد ،اتفاقا
من فکر میکنم نگاه برخی افراد در رسانه است که
میخواهند این را القا کنند .این یکی دو روز دیدید
که مردم اصل حضور را تایید میکنند .ممکن است
در انتشار چند عکس بیسلیقگی اتفاق افتاده باشد!
از نمایندگان مجلس که یا در دوربین زل زده و
عکس میگیرند و یا اینکه سوار بر باب کت از محل
حادثه بازدید میکنند که بگذریم ،شهردار تهران را
درنظر بگیرید که به محل سیل در امامزاده داوود
مراجعه کرده و تا زانو در گل است تا نشان دهد در
صحنه حضور دارد و به مدیریت بحران میپردازد.
بعد هم با همان لباسهای گِلی و بعد از عکس و
فیلم به جلسه میرود.
البته این قبیل موارد و نمایشها در کشور ما
بیسابقه نیست؛ نمونههای دور و نزدیک آن
آنقدر زیاد است که پرداختن به آنها در این مطلب
کوتاه نمیگنجد .از حضور در صحنه برای نمایش
مدیریت بحران تا رقم زدن فضاهایی برای نشان
دادن همدردی و همبستگی تماما ً از جمله مواردی
است که نه تنها مورد پسند و قبول مردم واقع
نمیشود ،بلکه به دوری بیشتر آنها از مسئوالن
نیز دامن میزند.
درواقع امر مهم در بروز حوادث و مشکالت ملی در
ابتدای امر تمهیدات پیشگیرانه بوده و پس از آن نیز
لزوم مدیریت صحیح بحران به منظور کاسته شدن
از خسارتهای جانی و مالی و مهمتر از آن بحث
بازسازی و کاستن از آالم و درد مردم مصیبتزده
پس از فاجعه است؛ امری که گویا ابتدا و انتهای آن
از سوی برخی از مسئوالن به بوته فراموشی سپرده
شده و تنها بخش میانی و اتفاقا ًسطح پایین آن یعنی
صرف حضور در منطقه آن هم با اعمال و اقدامات

دور جدید مذاکرات به زودی در
وین برگزار میشود

سلفی با ِگل

گروه سیاسی  -آقای شهردار تا زانو در گِل است و نمایندگان مجلس سوار بر باب کت صحنه بدیعی را خلق میکنند .دلیلش هم این است که به مناطق
سیلزده رفته تا نشان دهند مانند همیشه در کنار مردم و با مردم هستند!

منظورنفی
سرکشی و بازدید
از مناطق حادثه
دیده نیست؛
اتفاقا در شرایط
و مواردی این
یتواند
اقدام م 
امیدبخش و
تسکیندهنده
باشد؛ اما آنچه
این روزها شاهد
آن هستیم نه
تسکینبلکه
نمک پاشیدن به
زخم مردم است
عجیب و غریب در دستور کار قرار گرفته است .به
همین دلیل هم هست که این موارد بیشتر به خشم
مردم حادثه دیده و نیز ناامیدی سایر جامعه منجر
میشود؛ چرا که اکنون شاهد پدیدهای هستیم که پا
را از گفتار درمانی و شعار فراتر نهاده و به نمایشهای
سطحی برای نشان دادن میزان همبستگی با مردم
رسیده است.
البته در این رابطه منظور نفی سرکشی و بازدید از
مناطق حادثه دیده نیست؛ اتفاقا در شرایط و مواردی
این اقدام میتواند امیدبخش و تسکین دهنده باشد؛
اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم نه تسکین بلکه
نمک پاشیدن به زخم مردم است .لزومی ندارد که

 5دستور رئیس جمهوری به وزارت راه و شهرسازی

یک مسئول یا نماینده مجلس به هر قیمت و شکلی
به محل حادثه برود .اتفاقا در این میان رفتار معاون
اول رئیس جمهوری در بازدید هوایی از مناطق
سیلزده و برآورد خسارتهای ناشی از آن یک اقدام
حرفهای بود .او با این اقدام هم در جریان شدت
خسارتها قرار میگیرد و هم بدون آنکه در گل و
الی ناشی از سیل محل توجه دوربینها باشد ،به
واسطه گزارشهای کارشناسی به وظیفه اصلی خود
یعنی مدیریت شرایط و جبران خسارتها در آینده
میپردازد.
اما اینکه شاهد باشیم به خصوص طی سالهای
اخیر به محض بروز حادثهای برخی مسئوالن به

محل رفته و بعد از آن کامال ً مسئله به فراموشی
سپرده شود نه تنها مورد قبول و پسند جامعه
نیست ،بلکه به شکاف عمیق و اعتمادزدایی میان
مردم و مسئوالن نیز دامن میزند؛ به همین دلیل
بهتر است متولیان امر ابتدا قبل از هرگونه همدردی
اوال ًمسئولیت وضعیت را بر عهده بگیرند و در ثانی
با اقدامات و سیاستگذاری صحیح بر کاسته شدن
از خسارتها و بازسازی مناطق تخریب شده همت
بگمارند؛ در غیر این صورت فرو رفتن در گل و الی
چه تا زانو باشد و چه تا کمر ،دردی را از مردم
حادثهدیده و افکار عمومی جریحهدار شده درمان
نمیکند.

واگذاری زمین به شرط ساخت مسکن

گروه سیاسی  -رئیس جمهوری به منظور نظارت ستادی به
عملکرد وزارتخانههای دولت امروز در جمع مدیران ارشد وزارت راه و
شهرسازی حضور یافت و برنامه پایش عملکرد مجموعه دولت را از
این وزارتخانه آغاز کرد.
سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و
از نزدیک در جریان عملکرد ،طرحها و پروژههای مهم این وزارتخانه،
خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت .در این جلسه که

استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور
داشتند ،موضوع احداث و تنظیمگری در بازار مسکن مهمترین
محور سخنان رئیس جمهوری بود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت  ۴میلیون
مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود،
خاطرنشان کرد :پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که
در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد
و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن ،زمینه
جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهوری در ادامه به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی
دستور داد به موجب قانون ،تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب
اعالم شده را برای احداث مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی
بگذارند تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود ،در غیر
این صورت تمامی این زمینها به نام دولت جمهوری اسالمی ایران
سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین بر ضرورت اخذ مالیات از اراضی رها شده تاکید
کرد و به وزارت راه و شهرسازی دستور داد ،عالوه بر ساخت مسکن
به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند
ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر فرایند تخصیص زمین
و احداث مسکن خاطرنشان کرد :دستگاههای مسئول باید با رصد
و نظارت دقیق ،مراقبت کنند که در تمام مراحل اجرای طرح جهش
تولید مسکن ،تحت هیچ شرایطی زمینه برای واسطگری یا سوداگری
مهیا نشود و زمینها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس جمهوری به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویتهای
مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامههای کالن دولت و
وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت ،سرعت و دقت
دنبال کنند.
رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد باالدستی در ساخت
مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود :در توسعه شهرها توجه
به قواعد و دستورالعملهای قانونی در حوزه معماری از اهمیت
باالیی برخوردار است .ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای
بلندمرتبهسازی است ،اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به
زیرساختهای مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در
نظر گرفته میشود.
اطالعرسانی شفاف در خصوص همه طرحهای در دست اجرا

در حوزه مسکن ،اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش
تولید مسکن ،تفویض اختیارات الزم به استانداران از طریق وزارت
راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین
به مردم ،دیگر دستورات صریح رئیس جمهوری به دستگاههای
مسئول ،در حوزه تولید مسکن بود.
رئیس جمهوری در دومین بخش از سخنان خود ،نظارت به بازار
مسکن و تنظیمگری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی
دانست و بیان داشت :این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و
افزایش عرضه ،بازار را به تعادل برساند و اجازه ندهد مردم در بحث
مسکن تحت فشار قرار گیرند.
رئیسی با اشاره به سهم باالی مسکن از سبد هزینههای خانوار،
اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویتهای مهم
دانست و گفت :ساماندهی این بازار میتواند کمک بزرگی به
معیشت خانوادهها نموده و بار بزرگی را از روی دوش آنها بردارد.
وی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و
استانداران دستور داد برای تمامی پروژهها زمانبندی دقیق تعیین
کنند و حتما در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت اطالعرسانی شفاف زمانبندی
پروژهها به افکار عمومی گفت :با اطالعرسانی شفاف زمابندی باید
امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانهها بر روند اجرا و تکمیل
طرحها در زمان معین فراهم شود.
رئیس جمهوری در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش
وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزههای مختلف،
ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت ،بسیج
امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیتالله الحرام ،پیگیری
مصوبات سفرهای استانی و راهاندازی سامانههای مختلفهوشمند
در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی ،این اقدامات را زمینهساز
تحقق برنامههای کالن دولت مردمی دانست.
رئیسی گفت :وزارت راه و شهرسازی خصوصا در حوزه کریدورهای
ترانزیتی ،مسئولیت مهمی بر عهده دارد که اجرای دقیق و صحیح
آنها میتواند پیشران توسعه و پیشرفت در کشور باشد .الزم است
طرحهای توسعهای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیر
اینصورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.
در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان،
طرحهای در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند
اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس:

فهرست بدهکاران مالیاتی تا پایان سال  ۹۸اعالم شد
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی از اعالم فهرست بدهکاران حقیقی
و حقوقی که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال  ۹۸بالغ بر  ۱۰میلیارد
تومان است ،خبر داد.
علی خضریان در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اصل  ۹۰قانون اساسی مجلس
شورای اسالمی به خبرنگاران گفت :نشست با موضوع پیگیری پرونده بدهی مالیاتی
بنگاههای عمده اقتصادی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی به
ویژه بنگاههای عمده اقتصادی ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که میزان مانده بدهی
مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال  ۹۸بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان در این نشست اعالم است.
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس افزود :میزان مالیات قطعی شده مجموعههایی
مثل بنیاد مستضفعان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و راهکارهایی برای جلوگیری از فرار
مالیاتی در این نشست مطرح شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد :رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در
اسفندماه سال  ۹۸طی مکاتبهای با کمیسیون اصل  ،۹۰اسامی  ۷۷نفر از اشخاص حقیقی
و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال  ۹۸بیش از  ۱۰میلیارد تومان است
را در  ۲۹برگ برای کمیسیون ارسال کرد و مقرر شد اسامی آن دسته از سازمانها نظیر
بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست و در صورت نیاز باید شناسه
ملی برای آنها اعالم شود.
وی یادآور شد :راههای نحوه برخورد با بنگاههای عمده اقتصادی ،بانکها و موسسات
اعتباری نیز به پیوست اعالم شد که  ۳۳مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.

خضریان با اشاره به مهمترین شیوههای فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعالم،
گفت :عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات ،نگهداری دو سری اسناد و مدارک اعم از
دستی یا ماشینی ،سوءاستفاده از حسابهای بانکی اجارهای ،قاچاق کاال از طریق صادرات
و واردات و ایجاد شرکتهای کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود.
خضریان با توجه به گزارشهای ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار
مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد الزم برای کشور در راستای پیشبینیهای صورت
گرفته برای رشد و توسعه در کشور ،گفت :کمیسیون جلسهای در این خصوص با حضور
مسئوالن برگزار کرد که در آن یک سری آسیب شناسیها نسبت به وضعیت سازمان امور
مالیاتی از قبیل حوزه نرم افزاری و سامانهای و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و
برای احقاق حقوق عامه رفتار کند ،مطرح شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و
پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن،
افزود :متاسفانه این ماموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی
محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور که گزارشها حکایت از عدم فعالیت
متناسب نیروی انسانی این واحدها با ماموریت تعیین شده وجود دارد .ضمن اینکه عدم
بهرهبرداری صحیح از ظرفیت گزارشهای مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک
کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق ،باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه
مهم شده است و گزارش مسئوالن سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل
 ۹۰قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات الزم انجام و گزارش آن ارسال شود.
وی ادامه داد :از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساختهای متناسب با مأموریت

مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون ،مرکز
پژوهشهای مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی ،تأکیداتی
به مسئوالن سازمان امور مالیاتی صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰قانون اساسی مجلس با اشاره به تکالیفی که بر عهده
سازمان امور مالیاتی قرار داده شد ،خاطرنشان کرد :مقرر شد اقدامات سازمان امور مالیاتی
در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی ،عملکرد این سازمان در خصوص وصول مالیاتهای
معوق ،برنامههای آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرح شده در کمیسیون
در اسرع وقت اقدامات الزم صورت گرفته و جلسات دیگری با حضور مسئوالن سازمان
در کمیسیون برگزار شود.

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس گفت که احتماال به
زودی دور جدید مذاکرات در وین برگزار خواهد
شد.
یعقوب رضازاده در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :در چند روز گذشته اعضای کمیسیون
امنیت ملی جلساتی با آقای باقری رئیس تیم
مذاکره کننده هسته ای داشتند .طبق مباحث
مطرح شده با توجه به تالشهای طرفهای
اروپایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام،
احتماال در روزهای آینده دور جدید مذاکرات
برگزار خواهد شد.
وی افزود :این دور از مذاکرات با پشتوانه و
عزم جدی طرف ما و طرف مقابل صورت می
گیرد ،چندین سال است که مذاکرات بدون
نتیجه مانده و انشاءالله با رویکرد جدید توافق
خوبی بین طرفین انجام می شود .البته توام با
دقت عمل و رسیدن به نتیجه قابل قبول برای
ملت و مجلس خواهد بود.
رضازاده درباره مکان مذاکرات گفت :احتماال
در وین برگزار خواهد شد .البته ما پیشنهاد
کردیم مذاکرات در خاک کشور ما باشد ولی در
نهایت مکان قطعی مذاکرات بعد از توافق طرفین
مشخص میشود.

واکنش جماران
به ادعای شهادت امام خمینی

(ره)

به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی،
سایت جماران مطالب بیان شده در این ویدئو
را تکذیب کرد و موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره) نیز به زودی مواضع رسمی خود را
اعالم میکند.
به گزارش جماران ،در ویدئویی که دو سه
روز قبل در فضای مجازی منتشر شد ،فردی که
خود را محافظ امام میخواند ،مدعی بیماری و
شهادت رهبر فرزانه انقالب اسالمی شده است.
بدین وسیله اعالم میشود که این فرد جز دوره
کوتاهی در ابتدای ورود امام به ایران در بهمن
 ،1357در بیت امام و حفاظت از ایشان نقشی
نداشته و ادعاهای مطرح شده توسط او با هر
انگیزه و هدفی که بیان شده باشد ،سراسر کذب
و بیپایه و اساس است.
بر اساس این تکذیبیه ،موسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره) نیز طی روزهای آینده در
بیانیهای موضع رسمی خود دراینباره را اعالم
خواهد کرد.

حقابه ایران بر اساس توافقنامه
هلمند پرداخت میشود

به دنبال تأکید مقامات کشورمان بر لزوم
پرداخت حقابه ایران ،سخنگوی وزارت انرژی
و آب دولت طالبان تاکید کرد حقابه بر اساس
توافقنامه هلمند پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری صدای
افغان (آوا) سخنگوی وزارت انرژی و آب دولت
طالبان اعالم کرد که بر اساس توافقنامه میان دو
کشور حقابه ایران پرداخت خواهد شد.
اختر محمد نصرت؛ در این باره گفت:
«مطابق با توافقنامۀ  ۱۳۵۱در حالت عادی ایران
 ۲۲مترمکعب در یک ثانیه حقابه دارد و ما 4
مترمکعب نیز به دلیل حسن همجواری به این
کشور پرداخت میکنیم و اگر خشکسالی باشد،
به همان اندازه آب کمتری به سمت ایران جاری
میشود».
نصرت تأکید کرد که چگونگی پرداخت آب
در سالهای غیرعادی نیز در توافقنامه میان دو
کشور ذکر شده است.
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری ایران
اخیرا ًوزرای امور خارجه و نیروی را مأمور پیگیری
حقابه ایران از رود هیرمند کرده و گفته بود:
دولت ایران در پیگیری حقوق ملت بههیچعنوان
کوتاه نخواهد آمد.
به دنبال این دستور حسین امیر عبداللهیان؛
وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته
با امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه
افغانستان تلفنی گفتوگو کرد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به بارندگیهای اخیر
و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند ،ابراز
امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی جهت
تأمین حقابه ایران وجود نداشته باشد.
وزیر امور خارجه ایران گفت :تحویل حقابه
ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات
هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به
تعهدات بینالمللی در قبال ایران است.
امیرخان متقی نیز در این گفتوگوی تلفنی
روابط دو کشور را برادرانه و در مسیر کمک به
ملت افغانستان توصیف کرد.
وی با استقبال از سفر هیئت وزارت نیروی
ایران گفت :ما نسبت به حقآبه ایران متعهد
هستیم .زمانی که آب موجود باشد ،آن را
بهسوی ایران روان میکنیم.

