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سرمقاله

مسکناجتماعی؛باریکهبهمنزلنرسید
در حالی که بنیاد مســکن علت عدم اجرای مســکن اجتماعی را عدم تخصیــص زمین دولتی عنوان میکننــد ،وزارت راه و شهرســازی میگوید تا بنیاد
نامه برنامه و بودجه را نیاورد زمین نمیدهیم.

اصغر محمدی
مدیرکلاسبقخاورمیانهو
شمالآفریقایوزارتخارجه
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امنیت کشور را نمیتوان
به دیگران اجاره داد

آیا ارزیابی ما از شرایط کنونی جهان این است که جمهوری اسالمیایران میتواند
برای تأمین امنیت خویش ،به قدرتهای خارجی تکیه کند؟ حتی اگر بخواهیم ،آیا
ژئوپلیتیک ایران چنین اجازهای را به ما میدهد؟
اص ً
ال فرض کنیم که همین امروز جمهوری اسالمیایران از همۀ عوامل قدرت داخلی
و خارجی خود عبور کند و آن را در کاسۀ اخالص تقدیم کند و به کشوری بیخاصیت
در صحنۀ منطقه و جهان مبدل شــود .آیا قدرتهای جهانی اجازۀ ادامۀ حیات به ما
خواهند داد یا آنکه حتی کشــورهایی کوچک که با خرید اسباببازیها نظامیدچار
توهم قدرت شدهاند ،به این سرزمین طمع خواهند کرد؟ سادهانگاری است که تصور
کنیم میتوان امنیت کشور را به دیگران اجاره داد و آنگاه به پیشرفت عظیم اقتصادی
نائل آمد».
در طول چهار دهۀ گذشــته ،جهان غرب هرگاه کوچکترین روزنهای پیش روی
خود یافته ،با قدرت تمام در جهت تضعیف جمهوری اسالمیایران به حرکت درآمده
است .پس جمهوری اسالمیایران ناگزیر در همۀ این دورهها ،حفظ امنیت و تمامیت
ارضی کشور را اصلیترین هدف خود در اعمال سیاست خارجی قرار داده است .این
مهم نه از روی سلیقه ،بلکه بهدلیل ضرورت صورت گرفته است .اگر تاریخ کشورمان
را مورد توجه قرار دهیم ،بهآســانی درمییابیم هیچیک از نظامهای مقتدر و ملی در
هیچ دورهای نتوانستهاند در تأمین امنیت کشور و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی
آن ،به بیگانه تکیه کنند .ژئوپلیتیک ایران و چشمداشــت قدرتهای جهانی به آن و
طمعورزی دیگران به این سرزمین ،موجب شده است که ملت ایران و نظامهای ملی
حاکم بر آن همواره بهناچار امنیت کشور را در اولویت قرار دهند و دیگر امور را در ذیل
آن تعریف کنند».
وی همچنین با ابراز نگرانی از نگاه سفسطهآمیز برخی افراد و شخصیتها نسبت به مقوله
استقالل کشور افزود« :تصور نمیکردم روزی در ایران شاهد سفسطه در این امر باشیم.
نیک میدانیم حتی وابستهترین شخصیتها در تاریخ این کشور ،هیچگاه حداقل در ظاهر،
معترض مقولۀ استقالل نشدهاند و البته در تالش برآمدهاند تا اقدامات ولو خائنانۀ خود را
با عنوان تأمین منافع ملت و استقالل کشور ،توجیه کنند .متأسفانه اخیرا ًبا نظراتی مواجه
شدهایم که با طرح بههمپیوستگی کشورهای جهان ،مقولۀ استقالل را با پرسش مواجه
میکنند .وقتی سخن از استقالل است ،بههیچوجه منظور کشیدن دیوار بر گرد این کشور و
قطع ارتباط با جهان نیست ،بلکه هدف این است که هرگونه تصمیم در سیاستهای داخلی
و خارجی بدون تأثیرپذیری از کشورهای بیگانه ،اعم از کوچک و بزرگ یا شرق و غرب ،فقط
در داخل کشور و توسط نمایندگان ملت صورت پذیرد».
ماهنامه مســیر تالش دارد موضوعات و مســائل مرتبط با جمهوری اســامی را
در چارچوب عقالنیت انقالبی روایت ،تبیین و آسیبشناســی کند .این نشــریه در
پیششماره نخست خود همچنین هندســه جدید تعامل در نظام بینالملل و نقش
ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
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حمایت

ناکام
از صنایع

آنچه تاکنون به عنوان حمایت
از صنایع صورت گرفته بر اساس
منافع جمعی نبوده و عمال این
حمایتها ناکام بوده است

برجام،مبلغقراردادآلکاتلراکاهشداد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :گشایش های ایجاد شده
پس از اجرای برجام سبب شد قرارداد آلکاتل مورد بازبینی قرار گیرد
و مبلغ آن کاهش یابد.محمدجواد آذری جهرمی روز یکشنبه در جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به نمایندگان درباره سرنوشت
قراردادهای الکاتل و تدبیر افزود :برجام شرایطی را مهیا کرد تا هزینه
های این قرارداد منطقی تر شود ،بنابراین اصالح قرارداد مد نظر قرار
گرفت و مبلغ قرار داد از  247.5میلیون یورو اولیه به  145میلیون یور
کاهش یافت...
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جزییات برداشت روزانه ۸۴میلیون متر جزئیات فیش حقوقی امسال کارکنان
قانون بودجه  ۱۳۹۷چندی پیش از سوی رئیس جمهوری به سازمان
مکعب گاز از پارس جنوبی طی ۶ماه
پیش بینی می شود با تکمیل فاز اول زنجیره تولید هر یک از فازهای ،۱۳
 ۱۴و  ۲۴-۲۲پارس جنوبی در نیمه اول سال  ،۹۷در مجموع شاهد برداشت
روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز (معادل  ۸۴میلیون مترمکعب) از میدان
مشترک پارس جنوبی باشیم.در حال حاضر ساخت  ۱۰عرشه دریایی فازهای ،۱۳
 ۱۴و  ۲۴-۲۲پارس جنوبی در حال ساخت است ،سکوی دریایی  ،۲۲اسفندماه
سال گذشته بارگیری شد و در مراحل نهایی مهاربندی قرار دارد...

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسخبرداد

اصالح  ۳۰مورد در قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :طرح ساماندهی بازار ارز
دولت در مجلس بررسی میشود تا در صورت نیاز ،بخشهایی از آن تعدیل
شود؛ در غیر این صورت با یک طرح دو فوریتی دولت را مکلف میکنیم در
چارچوب کارشناسی حرکت کند.
محمدرضا پورابراهیمی در سی و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران با اشاره به التهابات اخیر ارزی در پایان سال  96و ابتدای
امسال گفت :مجلس به دنبال این اتفاقات ،جلسات متعددی با حضور سیف
و کرباسیان برگزار کرد و از آنها خواست تا برنامه دولت برای کنترل بازار ارز
را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت :یکی از سیاستهای
دولت پیرو کنترل بازار ارز در سال گذشته افزایش نرخ سود سپرده بانکی
(فروش اوراق مشارکت) از  15به  20درصد بود.
وی گفت :به محض اینکه ما از این موضوع مطلع شدیم ،به آنها اعالم
کردم که این تصمیم کامال غیرکارشناسی و غیراقتصادی است و این تصمیم
تولید را متاثر میسازد ،زیرا با این تصمیم ،هزینه تامین مالی بخش تولید
به  30درصد میرسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه نهاوندیان و کرباسیان این تصمیم را قبول
نداشتند ،ولی تصمیم گرفته شده ،به اجرا درآمد و بین  230تا  240هزار
میلیارد منابع مالی ارز سپردههای با سود کمتر به سمت این سپردهگذاری
که با سود  20درصد بود ،جابه جا شد و ضرر  15هزار میلیارد تومانی به
اقتصاد وارد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اشکال بانک مرکزی
دولتی بودن آن است ،گفت :ما نگران بودیم که پیرو این تصمیم دستهایی
در کار باشد ،زیرا اگر یک نفر دو واحد اقتصاد خوانده باشد ،میداند که
تصمیم اتخاذ شده برای کنترل بازاز ارز با افزایش سود سپردهها کاری
غیرکارشناسی است و قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس در ایام تعطیالت عید نوروز جلساتی را
برای کنترل بازار ارز برگزار کرد و یک طرح برای این منظور تهیه کرده
است ،گفت :یکی از بندهای این طرح تضمین سپردههای ارزی است ،زیرا
در سالهای  90و  91بابت سپردههای ارزی سپردهگذاران ارز به نرخ ریال
مبادلهای پس داده شد که این امر نه تنها جفا در حق فعاالن اقتصادی بود،
بلکه باعث از بین رفتن اعتماد سپردهگذاران هم شد.
پورابراهیمی به موضوع بازار متشکله در طرح مجلس برای کنترل بازار
ارز اشاره کرد و گفت :موضوع بعدی کمک به برنامهریزی برای ارز ناشی
از صادرات بود که در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار ارز آمده
است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت :بررسی ما نشان میدهد
که  70درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به بنگاههایی است که به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت است.

تذکر  ۶۳نماینده
به رئیسجمهور
درباره ضرورت
برکناری سیف
از ریاست
بانک مرکزی
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وی افزود :ما در حالی با چالشهای ارزی در کشور مواجه هستیم که
نرخ تورم تک رقمی است و تراز تجاری نشان میدهد که تقریبا  2تا  2و
نیم برابر منابع ارزی بر مصارف ارزی فزونی دارد و بنابراین دلیل اقتصادی
برای این شوکهای ارزی نمیبینیم و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل این
شوکهای ارزی است و اگر کسی نمیتواند بانک مرکزی را اداره کند و کسی
دیگری این بانک را اداره کند ،زیرا این اقتصاد مشکل ندارد که این همه
هزینه را به مردم تحمیل میکنیم.
پورابراهیمی اظهار داشت :این اتفاقات حاصل سوءمدیریت است.
وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار ارز آمده
است که برای بازگشت پول حاصله از صادرات صادرکننده مشوق گذاشته
شود و برای بازگشت پول حاصل از صادرات بخش خصوصی الزام نکنید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت 70 :درصد ارز حاصل از
صادرات قابل کنترل است ،زیرا  15تا  20میلیارد صادرات غیرنفتی از
محل محصوالت پتروشیمی است که همه اینها نهادهای زیرمجموعه دولت
هستند.
وی گفت :امروز از دولت میخواهیم که با سیاست منطقی و تخصصی
وارد این حوزه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت :مجلس یک طرح جامع
در مورد ساماندهی بازار ارز ارائه کرده است ،اما در کنار آن از برنامه جامع
دولت در باره ساماندهی بازار ارز به طور کامل مطلع نیستیم و نمیدانیم
این اطالعیهها که در چند روز اخیر منتشر کرده است ،تا کی ادامه دارد؟
وی گفت :مجلس طرح ساماندهی بازار ارز دولت را از ابتدا تا انتها در
کمیسیون اقتصادی بررسی میکند و طرح دولت را با طرح تدوین شده مجلس
انطباق میدهد ،تا مواردی که در این دو طرح با یکدیگر تطابق دارند ،اگر دولت
استقبال کرد و اجرا کرد که موضوع حل شده است ،اما مواردی که در این دو
طرح با یکدیگر انطباق ندارد ،درخواست ما از دولت این است که در آن موارد به
مجلس الیحه ارائه دهد تا اگر الزم است به قانون تبدیل شود و اگر نیاز به قانون
ندارد ،در قالب صورتجلسه مطرح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت :البته بخشهایی از طرح
دولت در باره ساماندهی بازار ارز نیازمند تعدیل است که در صورت عدم
تمکین دولت به تعدیل ،این موارد مجلس یک طرح دوفوریتی به صحن
مجلس ارائه میدهد تا دولت مکلف شود ،در چارچوب اصل کارشناسی
حرکت کند.
پورابراهیمی در این جلسه در مورد مالیات بر ارزش افزوده اظهار
داشت :از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اخذ آن از واحدهای
تولیدی به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساختهای الزم
اجرای این قانون بر بدنه تولید ضربه زد.
وی با بیان اینکه الیحه ارزش افزوده نیازمند اصالح است ،گفت30 :
مورد اشکال در این الیحه اتخاذ شده و پیرامون اصالح این اشکاالت جلسات

 ۶۳نفر از نمایندگان مجلس به رئیسجمهور ضرورت عزل
رئیسکل بانک مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز ،متوقف
کردن چرخه زندگی مردم و ضربه به نظام اقتصادی کشور را
متذکر شدند.تذکرات کتبی نمایندگان و مسئوالن اجرایی کشور
در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه  26فروردین  )97از
سوی هیات رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
سیدمحمد جواد ابطحی و اکبر رنجبرزاده نمایندگان خمینی
شهر و اسدآباد در تذکری به رئیس جمهور و وزرای ارتباطات و
امور خارجه خواستار توقف فوری اجرای پیمان  CTBTOشدند و
عنوان کردند با توجه به اینکه هنوز به این پیمان نپیوستهاست
ضرورت دارد تجهیزات مربوط به این پیمان و سنسورهای وابسته
به آن جم عآوری شود و به وزیر آموزش و پرورش ضرورت توقف
اجرای آزمون استخدامی برای آموزش و پرورش تا تعیین تکلیف
وضعیت حقالتدریسیها و مصوبه کمیسیونآموزش مجلس در
این باره را متذکر شدند.

متعددی برگزار شده و برای اصالح آن توافق به عمل آمده است.
پورابراهیمی گفت:عالوه بر اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد
جدیدی هم به آن اضافه میشود .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت :آخرین جمعبندی
الیحه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس به اتاق بازرگانی ارائه میشود،
تا در مواردی که اختالف نظر وجود دارد رفع شود و در نهایت تصمیم
مجلس بر این است تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونهای باشد
تا به جای تولید کننده هر کسی مصرف بیشتری داشت مالیات بیشتری
پرداخت کند.
وی گفت :الیحه مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت ماه به صحن
مجلس میرود و قانون جدید ان شاهلل در تابستان اصالح میشود.
پورابراهیمی بیان داشت :بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
اعتقاد ما کاهش مالیات بر عملکرد است و انشاء اهلل در نیمه دوم امسال
تالش میکنیم ،نرخ مالیات بر عملکرد بنگاهها از  25به  20درصد کاهش
یابد و در این مورد توافقات اولیه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی
کشور گرفته شده است.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این جلسه در
واکنش به صحبتهای پورابراهیمی گفت :اکنون سه سال است که تراز
حساب سرمایه کشور منفی است و از این کشور خروج سرمایه صورت
میگیرد و مرم پول خود را از این کشور خارج میکند ،مجلس نسبت به
این موضوع چه واکنشی دارد؟
وی افزود :تولیدکنندگان و سرمایهداران از کشور در حال خروج
هستند ،مجلس برای این چه کرده است؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :از یک سال قبل نسبت به وقوع
برخی رویدادها در اقتصاد ایران به مجلس هشدار داده شده بود ،از زمانی
که صرافیهای دبی مجبور شدند کار با ایران را تعطیل کنند ،همان موقع
کار را مدیریت میکردید.
وی افزود :یک به یک شریانهای ورود ارز به کشور بسته میشود و این
موضوع امسال بدتر میشود.
سلطانی با بیان اینکه امسال مجلس باید چند تصمیم سخت در کشور
بگیرد ،اظهار داشت :رویکرد را مجلس باید عوض کند و باید به واقعیتها
بپردازند و همه بخشهای کشور باید با هم هماهنگ شود تا مسائل ارزی
را حل کنیم.
سلطانی گفت :دوماه دیگر مهلت قانون  FATFبه اتمام میرسد و
مجلس آن را مصوب نکرده است ،بنابراین باید مجلس کار خود را درست
انجام دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :برای کنترل بازار ارز
باید به یک جمعبندی ملی برسیم و راه اصالح شود زیرا زیر سوال بردن
سیاستها جوابگو نیست.

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در تذکری به
رئیسجمهور و وزیر امور خارجه عنوان کرد که چرا مطالبات
حقالتدریسیها و اضافه کاریها و پاداش پایان خدمت فرهنگیان
و معلمان در سال  96هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است.
هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در تذکری به
رئیسجمهور عنوان کرد که به فراموشی سپردن روزهای ملی
و معرفی مشاهیری ملی همچون شیخفرید الدین عطار و خیام
نیشابوری رمزی از نفوذ فرهنگی توسط اجانب است.
محمد دهقانی نماینده مردم چناران به اتفاق  62نفر از
نمایندگان دیگر به رئیسجمهور ضرورت عزل رئیس بانک
مرکزی و عوامل دخیل در گرانی ارز و متوقف کردن چرخه
زندگی مردم و ضربه به نظام اقتصادی کشور را متذکر شدند.
امیر خجسته نماینده مردم همدان به رئیسجمهور لزوم
توجه جدی و برکناری و برخورد با متخلفین مالی در بنیاد شهید
و امور ایثارگران و سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی را متذکر

شد .نادر قاضیپور ،علیرضا محجوب ،احمد امیرآبادی و اکبر
رنجبرزاده نمایندگان ارومیه ،تهران ،قم و اسدآباد در تذکری به
رئیسجمهور خواستار تسریع در صدور دستور برای جلوگیری از
دادن افطار توسط دستگاههای مشمول ماده  5قانون مدیریت
خدمات کشوری از جیب بیتالمال شدند.
علیرضا محجوب ،احمد علیآبادی و نادر قاضیپور
نمایندگان تهران ،قم و ارومیه در تذکری به وزیر کشور عنوان
کردند که با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان نزدیک است
تمهیدات و اقدامات موثر در مبارزه با روزهخواری و تعداد
معدودی از هنجارشکنان صورت گیرد.
محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در تذکری به
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که چرا مسئوالن وزارت راه و
شهرسازی مانع اقدامات نسنجیده مدیریت سازمان هواشناسی
کشور در تبیین قرارداد با شرکت فرانسوی نشدند .در حالی که
فن و دانش الزم در کشور وجود دارد.

برنامه و بودجه برای اجرا ابالغ شد و سازمان اکنون ضوابط اجرایی و قوانین
مربوطه را به دستگاهها و سازمانهای ذیربط جهت اجرای قانون بودجه ابالغ
کرده است .یکی از بخشهای مورد توجه در ضوابط اجرایی بودجه جزئیات
مربوط به فیش حقوقی کارکنان دولت است.قانون بودجه سال جاری با سقف
کلی  ۱۲۲۵هزار میلیارد تومان مصوب شد .این رقم شامل بودجه عمومی
 ۴۴۳هزار میلیارد تومانی شامل منابع عمومی تا  ۳۸۶هزار میلیار تومان و ۵۷
هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است که...

عالقه مند به گسترش روابط با ایران هستیم

رئیس کمیسیون جامعه مدنی ،حقوق بشر و زنان مجلس ولسی جرگه
افغانستان با اشاره به شرایط پسابرجام گفت :کابل عالقه مند به گسترش روابط
در زمینه های مختلف با جمهوری اسالمی ایران است.
«فوزیه کوفی» دیروز یکشنبه در دیدار «عالءالدین بروجردی» رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان این
مطلب افزود :افغانستان به دلیل اشتراکات عمیق فرهنگی و دینی ،همسایگی و
همچنین قرار داشتن ایران در جایگاه قدرت مهم منطقه ای ،عالقمند به گسترش
روابط در زمینه های مختلف با جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس کمیسیون جامعه مدنی ،حقوق بشر و زنان مجلس ولسی جرگه
افغانستان در ادامه این دیدار همچنین بر اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور
تاکید کرد.
کوفی ادامه داد :سیاست ما ایجاد توازن در روابط با کشورها به ویژه
کشورهای همسایه است.
رئیس کمیسیون جامعه مدنی ،حقوق بشر و زنان مجلس ولسی جرگه
افغانستان در ادامه با تشکر از رفتار خوب دولت و مردم جمهوری اسالمی ایران
با مهاجران افغان و ایجاد شرایط مناسب به ویژه در زمینه تحصیلی بیان کرد:
امیدواریم همکاری های فرهنگی بین دو کشور افزایش یابد و شرایط استفاده از
بورسیه تحصیلی برای کسانی که در افغانستان هستند ،فراهم شود.
کوفی همچنین شرایط به وجود آمده بعد از توافق برجام و باز شدن
منطقه اقتصادی چابهار را فرصتی برای گسترش همکاری های اقتصادی دو
کشور خواند.
رئیس کمیسیون جامعه مدنی ،حقوق بشر و زنان مجلس ولسی
جرگه افغانستان همچنین از تصویب قوانینی در رابطه با عدالت جنسیتی
همچون منع خشونت علیه زنان ،حمایت از اطفال ،منع آزار و اذیت زنان
در مجلس افغانستان و همچنان فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان
افغان خبر داد و مبارزه با تجارت مواد مخدر را متضمن تشریک مساعی
کشورهای جهان دانست.
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در مجلس شورای اسالمی با توجه به روابط دیرینه و خوب دو کشور ایران
و افغانستان گفت :جمهوری اسالمی همواره از تقویت و توسعه همکاریهای
همهجانبه با کابل استقبال میکند و تعامالت پارلمانی نقش مثبتی در دستیابی
دو کشور به این هدف ایفاء مینماید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تأکید
بر موقعیت استراتژیک و حسن همجواری دو کشور ،افزود :سیاست جمهوری
اسالمی ایران داشتن روابط خوب با همه کشورها بویژه همسایگان براساس احترام
متقابل است و دو کشور بعنوان بخشی از امت اسالم دارای منافع مشترکی هستند
که در سایه استقرار امنیت و توسعه همکاری میتوانند به آن دست یابند.
بروجردی بحرانهای موجود در منطقه از جمله افغانستان را ناشی از
سیاستهای مداخلهگرایانه آمریکا و همپیمانان غربیاش برای ایجاد درگیری
در جهان اسالم دانست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضعیت
اسفبار مردم یمن ،عنوان داشت :متأسفانه در سه سال گذشته بیش از 15000
هزار انسان بیگناه در یمن کشته و  800هزار نفر دچار وبا هستند که اجازه
دریافت دارو را ندارند .بروجردی اظهار داشت :درحال حاضر حقوق بشر تنها
واژهای زیباست و ضروری است کشورهای منطقه و جهان نسبت به این مسئله از
حالت تدافعی خود خارج شوند.
بروجردی وجود بیش از  2الی  3میلیون مهاجر افغان در طی  30سال و
ارائه خدمات مختلف به آنها را از افتخارات جمهوری اسالمی ایران برشمرد
و تقویت و توسعه همکاری فیمابین را در سایه وجود امنیت پایدار بین
کشورها دانست.
در ادامه این دیدار نیز پروانه مافی ،زهرا ساعی ،خدیجه ربیعی فرادنبه ،زهرا
سعیدی ،ناهید تاج الدین و معصومه آقاپور علیشاهی از اعضای فراکسیون بانوان
مجلس شورای اسالمی به بیان نظرات و دیدگاههای خود و همچنین قوانین
تصویبی در رابطه با عدالت جنسیتی ،زنان و کودکان ،مشکالت و مسائل مربوط
به مهاجرین افغان در ایران و جلوگیری از تولید و پخش مواد مخدر از افغانستان
اشاره و بر آمادگی برای گسترش تعامالت و تبادل تجربیات در زمینههای مختلف
تأکید کردند.

