
 بهایی که سیاستمداران اصول گرا 
باید بپردازند

چند روز از شــایعات مهاجرت فرزند خانم »انسیه 
خزعلی« معاون رییس جمهور و پاسخ ایشان به آن 
می گذرد اما نه تنها این پاســخ برای افکار عمومی 
مقبول نیفتاده بلکه اظهارات برادر ایشــان مهدی 
خزعلــی ) که اختالفات فکــری عمیقی هم با هم 
دارند( در این زمینه بر ابهامات افزوده است و البته 
مانند همیشه همه چیز از نظر مسووالن مورد اتهام 

به خوبی و خوشی برگزار شده است!
این اتفاق درحالی رخ داده اســت که چندی پیش 
دبیر شورای اطالع رسانی دولت در صفحه شخصی 
خــود در توییتر به نقل از رییس جمهور گفته بود: 
اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در 
یک کشــور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج 
داشت. به محض اطالع  رئیس جمهور، دستور صادر 

شد؛ »اگر فرزند رفت، پدر هم برود!« 
شــاید در شــرایط دیگری غیر از شرایط امروز که 
مردم شاهد برخی بی صداقتی ها از سوی مسووالن 
بوده انــد توضیحات خانم خزعلی برای پایان دادن 
به این شــایعات کفایت می کرد چــرا که به قول 
معــروف اثبات ادعــای اقامت یا مهاجــرت فرزند 
ایشان با مدعیان اســت اما از آنجا که متاسفانه از 
سرمایه اجتماعی مسووالن طی سال های گذشته 
کاســته شده و مردم به سخنان مسووالن با نگاهی 
تردیدآمیــز می نگرند این قاعــده تا اطالع ثانوی و 
دستکم برای اهالی سیاســت دیگر وجهی ندارد و 
این وظیفه اخالقی و سیاســی سیاستمداران است 
که هر گونه شــائبه ای که ســوءظن به آنان را نزد 
مــردم بر می انگیزد با دقت و حساســیت پاســخ 
دهند و به پاســخ های کلی و مبهم کفایت نکنند 
به خصوص آنکه اگر پس از این پاسخ افراد دیگری 
از خانواده خودشان آن را نادرست خوانده باشند و 

صراحتا آن را دروغ خوانده باشند!
بنابراین بهتر آن اســت خانم خزعلی یا دیگر اهالی 
سیاست در دولت ســیزدهم که در معرض چنین 
شــایبه هایی قرار دارند در چنین مواقعی پیشقدم 
شــوند و در ارایه هیچ توضیح و پاســخی کوتاهی 
نکننــد . این حداقل بهایی اســت که در شــرایط 
ویــژه امروز آنانکه مدعی اصــالح برخی رفتارهای 
سیاســتمداران قبل از خود هســتند باید تمام و 

کمال بپردازند.  الف

 هر محارب، یک اختالسگر هم
 اعدام کنید 

ســال 91 بود که متعاقب انتشــار فیلم سرقت دو 
جوان از شــهروندی در خیابان ایرانشــهر تهران، 
پرونــده خارج از نوبت رســیدگی و هــر دو اعدام 

شدند.
همزمان هم پرونده اختالس بزرگ و شوکه کننده 
گــروه آریا به ســرکردگی مه آفرید خســروی در 
جریان بود که سال 93 او از بابت افساد فی االرض 
و اخالل در نظام اقتصادی کشــور اعدام شد. حکم 
اعدامی اقتدارآمیز که درس عبرت نشد و سال 96 
به لطف تکثیر مفاســد اقتصادی و ظهور سالطین 
ســکه، قیر، اختالس و... و به رغــم موافقت رهبر 
معظم انقالب برای تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه 
بــا اخاللگــران اقتصادی و تشــکیل محاکم، هیچ 

سلطانی حتی اکبر طبری هم اعدام نشد!؟
همزمان با رشــد قــارچ گونه اختالس هــا و دانه 
درشــت ها از قبیله های سیاســی، ســرقت های 
مسلحانه و محاربه هم به طرز وحشتناکی افزایش 
یافتــه و امنیت اجتماعی به مخاطــره افتاد اما به 
موازات پرونده های اقتصادی، زورگیران هم باالی 
دار نرفتنــد. اگر صدور حکم اعــدام زورگیر اتوبان 
نیایــش تهران در پاســخ به جریحه دار شــدن و 
مطالبه افکار عمومی از انتشار فیلم آن در رسانه  ها 
و ضرورت تامین امنیت اجتماعی است، لطفاً ما به 
ازای هر محارب اجتماعی)زورگیر خشن و مسلح(، 
یک محارب اقتصادی را هم از  اتاق هایvip  زندان 
خارج و اعدام کنید که صدالبته به عدالت و انصاف 

نزدیکتر است.

پرداخت یک میلیارد ریال وام اشتغال 
به زنان سرپرست خانوار کم درآمد

ســخنگوی دولت گفت: به موجــب مصوبه دولت، 
وزارت کار موظف شده نسبت به صدور ضمانت نامه 
به بانک هــای عامل جهت پرداخت تســهیالت تا 
سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن 

اقدام کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت وگو 
با فارس با اشــاره به طرح مصــوب هیئت وزیران 
برای تســهیل ضمانت وام های اشتغال ُخرد زنان 
سرپرســت خانوار، با پیگیری معاونــت امور زنان، 
وزارت کار و کمیتــه امداد امام خمینی )ره( اظهار 
داشــت: به موجب مصوبه دولــت، وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی موظف شــده اقدامات الزم 
برای صدور ضمانت نامــه به بانک های عامل جهت 
پرداخت تســهیالت اشــتغال خرد زنان سرپرست 
خانــوار دهک هــای کم درآمد )دهک هــای 1 تا 
5 درآمــدی( از محل اعتبــارات صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون، تا ســقف یک میلیارد ریال 

بدون نیاز به معرفی ضامن غیر اقدام کند.

یادداشت

و  آذربایجـان  جمهـوری  میـان  درگیـری  آغـاز  از  پـس 
ارمنسـتان، نخسـت وزیـر ارمنسـتان بـا رئیـس جمهـور 

کـرد. برقـرار  تلفنـی  تمـاس  کشـورمان 
مناقشـه قـره بـاغ و اختالفـات میـان دو کشـور درگیر در 
منطقـه کـه هـر دو با ایـران مرز دارنـد پایان نیافته اسـت 
و هـر از چنـدی با آغـاز درگیری ها، هر دو کشـور یکدیگر 

را متهـم بـه نقـض آتش بـس و حملـه می کند.
جمهـوری اسـالمی ایـران با توجـه به این که با ارمنسـتان 
و جمهوری آذربایجان همسـایه اسـت، در نزدیکی نرزهای 
خـود نمی توانـد وجـود یـک جنـگ را تحمـل کنـد عالوه 
بـر آن تغییـر مرزهـای جغرافیایـی نیـز بـرای جمهـوری 
اسـالمی ایـران غیـر قابـل قبـول اسـت و بـا آن به شـدت 
مخالـف بـوده و اجـازه نمی هـد کـه چنیـن اتفاقـی بیفتد.

برحی کشـورها و رژیم های منطقـه و فرامنطقه ای همچون 
رژیـم صهیونیسـتی در این میان آتش بیار معرکه هسـتند 
و بـا دخالت هـا و تحریـکات خـود سـعی دارنـد یـم جنگ 

تمـام عیـار را در نزدیکی ایاران بـه راه بیندازند.
هـر دو کشـور باید توجه داشـته باشـند که آنچـه ماندگار 
و پایـدار اسـت، همسـایگانی هسـتند کـه در منطقه وجود 
دارنـد و دیگـران تنها در اندیشـه منافع نامشـروع خود در 
منطقـه هسـتند. زندگی مسـالمت آمیز و برقـراری ارتباط 
قـوی ارمنسـتان و آذربایجـان بـا جمهوری اسـالمی ایران 
انگیـز کـه  بـه فتنه هـا و توطئه هـای اختـالف  می توانـد 

باعـث جنـگ می شـود پایـان دهد.
وزیـر  نخسـت  تلفنـی  گفت وگـوی  در  جمهـور  رئیـس 
ارمنسـتان بـه همـان مسـئله اصلـی کـه منطقـه تحمـل 
جنـگ دیگـری را نـدارد اشـاره کـرد و با اشـاره بـه اینکه 
امنیـت در منطقـه قفقـاز بـرای جمهـوری اسـالمی ایران 
بسـیار حائـز اهمیت اسـت، تصریح کرد: مرزهـای تاریخی 
ایران و ارمنسـتان بسـتر رفـاه، همگرایـی و امنیت منطقه 
محسـوب می شـود و تهـران مصمـم بـه ادامـه همـکاری 

در همـه زمینه هـا بـه نفـع رفـاه و ثبـات منطقـه اسـت. 
سـید ابراهیم رئیسـی در پاسـخ بـه تماس تلفنـی »نیکول 
پاشـینیان« نخسـت وزیـر ارمنسـتان، بـا ابـراز نگرانـی از 
قفقـاز شـرایط  تنـش در منطقـه گفـت: منطقـه  تـداوم 
خاصـی را طـی می کنـد و متاسـفانه هنـوز آرامـش به این 

اسـت. بازنگشـته  منطقه 
رئیـس شـورای عالی امنیـت ملـی همچنیـن بـا اشـاره به 
نفـوذ رژیـم صهیونسـیتی در منطقـه، حضـور آن را ضـد 

امنیـت و تهدیـدی برای کل منطقـه ازجمله میزبانانشـان 
کرد. معرفـی 

رئیسـی بـا بیـان اینکـه پیوسـته اوضـاع و تحـوالت را در 
منطقـه قفقـاز رصـد می کنیـم، خاطرنشـان کـرد: منطقه 

تحمـل جنـگ دیگـری را نـدارد.
رئیـس جمهـور با اشـاره به اینکـه امنیـت در منطقه قفقاز 
بـرای جمهوری اسـالمی ایران بسـیار حائز اهمیت اسـت، 
تصریـح کـرد: امضا کننـدگان بیانیه سـه جانبـه آتش بس 
بـه مفـاد آن پایبنـد باشـند و از هرگونه اقدامـی در جهت 

ایجـاد تنش در منطقـه دوری کنند.
رئیسـی افـزود: مرزهـای تاریخی ایران و ارمنسـتان بسـتر 
رفـاه، همگرایـی و امنیـت منطقـه محسـوب می شـود و 
تهـران مصمـم بـه ادامـه همـکاری در همـه زمینه هـا بـه 

نفـع رفـاه و ثبـات منطقه اسـت.
در  نیـز  ارمنسـتان  وزیـر  نخسـت  پاشـینیان«  »نیکـول 
ایـن تمـاس تلفنـی بـا ارائـه گزارشـی از آخریـن وضعیت 
تحـوالت در منطقـه قفقاز گفـت: جمهوری اسـالمی ایران 
نقشـی  بحران هـای منطقـه  و  رفـع تنش هـا  همـواره در 

سـازنده و تاثیرگـذار داشـته اسـت.
»نیکـول پاشـینیان« همچنیـن با ابراز خرسـندی از روابط 
رو بـه گسـترش تهـران و ایـروان، تاکیـد کرد: ارمنسـتان 
بـه دنبـال تعمیـق روابـط بـا جمهوری اسـالمی ایـران در 

تمامـی زمینه ها اسـت.
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گزارش
رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان: 

منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی کشور 
ظرفیت های بســیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد 
که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رســانی به مردم منتهی می 

شود، از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد.
محمدباقر قالیباف در جمع مدیران عامل بانک های خصوصی کشور ضمن تشکر 
از فعالیت های شــبکه بانکی کشور گفت: امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش 
بانک هاست که هم در حوزه مسائل داخلی کشور که فعالیت هایی را حتی خارج 
از حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می دهند و هم باید جور عدم سرمایه گذاری 

خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند، لذا جای خداقوت دارد. 
رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به مشکالت نظام بانکداری کشور ادامه 
داد: همانطور که حاضرین هم اشــاره کردند به دالیل مختلف نارضایتی عمومی 
وجود داشــته و هر کســی از ظن خود درخصوص بانک ها مطالبی را مطرح می 
کند، امــا وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می کنیــم، می بینیم دالیلی نیز 

وجود دارد که چنین صحبت ها و گالیه هایی مطرح می شود. 
وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها حرف های بنده را درخصوص ربوی بودن 
فعالیت بانک ها به صورت نادرست منتشر کردند، افزود: رسانه ها در این خصوص 
شیطنت کردند و صحبت ها را تقطیع کرده و در کنار یکدیگر قرار دادند که اگر 
مطالب به صورت کامل منتشــر می شــد، تضادی در آنها وجود نداشت. منظور 
بنــده این بود که همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر فقه اســالمی 
و احکام مراجع بوده و هیچ شــکی در آن نیســت، اما این موضوع را همه ما می 
دانیم که در مرحله آخر که در پیشخوان شعب بانک ها اقداماتی انجام می شود، 
عماًل بخشــی از قراردادهایی که منعقد می شــود، هم طرف بانک و هم مشتری 

می داند که مبلغ دریافتی در محل دیگری هزینه می شــود، همچنین در بخش 
های دیگری مانند بازار ســرمایه، بانک ها به گونه ای عمل می کنند و شبهاتی 
در این حوزه وجود دارد و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه کنیم که 

این گونه رفتارها، زحمات شبکه بانکی را بی اثر می کند.
وی با بیان این که بانک ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عماًل 5۰ الی 
6۰ درصد آن را به بهانه های مختلف نگه داشــته و باقی آن را در چرخه فعالیت 
قــرار می دهند، اظهار کرد: این درحالی اســت که مبالغی کــه در اختیار بانک 
هاست، ســرمایه های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد. وی با اشاره 
به استاندارد نبودن فرایندهای نظام بانکی کشور گفت: این آسیب باعث می شود 
کــه اگر بانک های ما بخواهند با ســرمایه حداقلی با برخی بانک های بین المللی 
مراوده داشته باشند، امکان تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهند وارد قرارداد بانکی 
وسیع با آورده مثال ۲ یا 1۰ میلیارد دالر شوند و قرار باشد بانک های بین المللی 
وضعیت بانک های ما را مورد ارزیابی قرار دهند، متوجه می شویم که بانک های 

ما نسبتی با این ارقام نداشته و استانداردهای بانکی در این سطح نیست. 
رئیس قوه مقننه کشــورمان افزود: این بدان معناست که بانک های ما به معنای 
واقعــی بانــک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شــده اند، لذا ممکن اســت از تمام 

فرصت هایی که برای کشور ایجاد می شود نتوانیم استفاده کنیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: اگر بخواهیم اســتانداردها را به روز کرده و زمینه 
را برای مبادالت مالی چند ده میلیون دالری فراهم کنیم، مدت زیادی زمان می 
برد و عماًل این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد و این از جمله مشــکالتی 

است که باید برای آن چاره اندیشی شود. 
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین حوزه بانک 
ها در مجلس نهایی خواهد شــد، اظهار کرد: از شــما می خواهم تیمی را تعیین 
کرده و به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلســات کارشناسی کمیسیون ها 
حضور داشــته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک ها اظهارنظر 
کرده و در جریان مســائل باشــند و در طرح ها و لوایح مرتبطی که بررسی می 
شــود، پیشــنهادات خود را ارائه کنند. وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در زیرســاخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع شود، 
اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است. این موضوع باید حل شود 

تا بتوانیم سایر ناترازی های کشور را نیز حل کنیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بانک های خصوصی اگر به هر موضوع 
زیرســاختی ورود کنند عالوه بر کسب سود مناســب کارهای بزرگی را نیز می 
توانند انجام دهند، تصریح کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات ایستاده 

ایم تا اگر موانع و مشکالتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.
قالیباف با بیان اینکه بانک ها بزرگترین فرصت برای توســعه کشــور هســتند، 
اظهارکــرد: در حال حاضر در مجلس طرح نظام های تامین مالی و قانون مرتبط 
بانک ها در حال تدوین اســت از این رو از شــما درخواست می کنم در جلسات 
بررسی حضور پیدا کرده و مطالب و پیشنهادات خودتان را مطرح کنید، کمااینکه 

در راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم نیز هست.

انتقاد قالیباف از استاندارد نبودن 
فرآیندهای بانکی

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: افتخار ما خدمتگزاری 
به خادمین اربعین حسینی است و برای تحقق این هدف 
همه ظرفیت ها و توان نیــروی هوایی ارتش در خدمت 

زائرین اباعبداهلل الحسین )ع( قرار داده شده است.
به گزارش روابط عمومــی نقل از ارتش، فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایــران از مرز مهران، 
موکــب نیروی هوایی و بیمارســتان صحرایی 33 تخته 

نیروی هوایی در این منطقه بازدید کرد.
امیر حمید واحدی در این بازدید ضمن تســلیت اربعین 
حسینی اظهار داشت: امروز مفتخریم که نیروی هوایی 
اثبات کرده در تمامی برهه های زمانی چه در دوران دفاع 
مقدس و چه پس از آن، همواره پشــتیبان و خدمتگزار 
ملت بزرگ و شــریف ایران اســت. نیروی هوایی در راه 
عزت و افتخار این ملت از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد؛ 
خدمت رســانی به زائرین اربعین حسینی نیز یکی دیگر 
از افتخارات این نیروی الهی است که در کارنامه او ثبت 
شــده و این همان توفیقی است که خداوند به ما ارزانی 

داشته است.
وی تصریح کرد: نیــروی هوایی ارتش نیرویی مکتبی و 
حسینی است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( با تمام وجود در راســتای آســایش و 
آرامش مردم عزیزمان می کوشد تا هیچ کمبودی برای 

زیارت اربعین وجود نداشته باشد.
امیر واحــدی افزود: با یــاری خداونــد و اهتمام ویژه 
مســئولین تا به امروز توانســته ایم با استفاده از چندین 
پــرواز از مقاصد تهــران، مشــهد، کرمانشــاه و ایالم 

مایحتاج مورد نیاز زوار را در اختیارشــان قرار دهیم. با 
هماهنگی های انجام شده مقرر گردیده تا به زودی پرواز 
دیگــری نیز برای انتقال مواد غذایی و بهداشــتی برای 

زائران انجام شود.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به استقرار 
موکب و بیمارســتان صحرایی این نیرو اظهار داشــت: 
امسال نیز توفیقی شده تا با یاری کارکنان نیروی هوایی 
ارتــش؛ موکب و بیمارســتان 33 تخــت خوابه نیروی 
هوایی در مرز مهران مستقر شود. در بازدیدها و دیدار با 
عزیزان خدوم در این دو مجموعه شــاهد خدمت رسانی 
به زائرین حســینی بودیم و با توجه به گزارش های ارائه 

شده، عملکرد آنان مورد رضایت زائرین بوده است.
حجت االســالم والمسلمین ســید احمد قاضی رئیس 
اداره عقیدتی سیاســی نیروی هوایی ارتش نیز در این 
بازدید ضمن تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: امروز 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی خار چشمی است برای 
دشمنان نظام اسالمی که همواره به دنبال تفرقه افکنی 
و ایجــاد نزاع قومی بوده اند. آنها نمی دانند که عاشــقان 
امام حســین )ع( هیچگاه عشــق و خلوص نیت خود را 
به ســید و ساالر شــهیدان از یاد نمی برند و این همان 
سالحی است که دشمنان نظام اسالمی از آن می ترسند.
وی تصریح کرد: راه کربال راه رســیدن به سعادت ابدی 
اســت؛ راهی که قلب انســان را همچون جام آبی زالل 

می کند و او را در صراط مستقیم الهی قرار می دهد.
در پایان این بازدید، نشــان افتخاری خادم الحسینی به 

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی اهدا شد.

امیر واحدی مطرح کرد؛

 همه ظرفیت های نیروی هوایی ارتش
 در خدمت زائرین اربعین

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه 
بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه محقق نشد، گفت: 
طبق فرمایش مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توســعه 

باید مسئله محور باشد.
احســان ارکانی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت 
تدوین برنامه هفتم توســعه، گفت: سیاســت های کلی 
برنامه هفتم توســعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بررسی شده اســت. با توجه به اینکه سیاست های کلی 
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است، دولت باید 
بر اساس سیاســت های کلی ابالغی، الیحه برنامه هفتم 
توسعه را تدوین و به مجلس ارسال کند تا ما در مجلس 
آن را بررسی و تصویب کنیم. وی بیان کرد: االن از موعد 
ارســال برنامه هفتم توســعه به مجلس شورای اسالمی 
بیش از یک ســال گذشته اســت. انتظار این است که 

دولت هر چه زودتر این الیحه را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است برنامه 
ششــم توسعه تمدید شود یا خیر، گفت: باید درباره این 
مسئله در مجلس شورای اســالمی تصمیم بگیریم. اگر 
دولت اعالم کند که امســال هم توان تدوین و ارســال 
برنامه هفتم توســعه به مجلس را نــدارد، ما ناگزیر باید 
برنامه ششــم توســعه را تمدید کنیم چرا که کشــور 

نمی تواند بدون برنامه باشد.
نماینده مردم نیشــابور در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: البته اگر تالش بی وقفه و شــبانه روزی در سازمان 
برنامه و بودجه و دولت انجام شود، آنان می توانند برنامه 

هفتم توســعه را ظرف چند ماه آینده به مجلس شورای 
اسالمی برسانند.

وی با بیان اینکه الیحه بودجه سال 1۴۰۲ نهایتاً باید تا 
آذرماه به مجلس شورای اسالمی ارائه شود، گفت: حدود 
ســه ماه تا زمان ارســال بودجه به مجلس زمان داریم. 
دولت می تواند به گونه ای مدیریت کند که ابتدا و سریعاً 
برنامه هفتم توسعه را جمع بندی و سپس الیحه بودجه 

سال آینده را بر اساس آن تدوین کند.
ارکانی افزود: بســیاری از احکام برنامه مشــخص است 
و دولت می تواند بر اســاس احکام برنامه هفتم توسعه، 
الیحه بودجه ســال آینده را تدوین و به مجلس ارسال 
کند. در غیر این صــورت و اگر ارائه الیحه برنامه هفتم 
به ســال آینده موکول شود، عماًل دو سال مفید از عمر 
دولت سیزدهم بدون برنامه هفتم توسعه سپری می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه بسیاری از احکام برنامه ششم توسعه 
محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، اظهار داشت: فقط 
حدود 3۰ درصد از احکام برنامه ششــم توسعه محقق 
شــده اســت. مقام معظم رهبری فرمودند برنامه هفتم 
توسعه باید مسئله محور باشد که این موضوع حتماً باید 

در تدوین برنامه مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کشور نیاز ضروری و اضطراری به تدوین و تصویب 
برنامه هفتم توسعه دارد، گفت: هر یک روز که در دولت 
و بخش های دیگر در این زمینه تأخیر شود، کشور ضرر 

خواهد کرد. 

نماینده مردم نیشابور:

برنامه ششم توسعه محقق نشد
 برنامه هفتم باید مسئله محور باشد

علی اکبر روح نواز

دیــدگاه

خبـــر 

 ناکام ماندن تالش های دشمنان برای 
بر هم زدن اتحاد ملت های ایران و عراق

نماینده مردم مالیر در مجلس گفت: دشــمنان دو ملت ایران و عراق و در رأس 
آنها آمریکا تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا اتحاد این دو ملت را برهم بزنند 

که تاکنون ناکام مانده اند.
هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با 
فارس با اشاره به برگزاری پرشور مراسم راهپیمایی اربعین امسال گفت: دو ملت 

عراق و ایران امروز در اوج همبستگی و اتحاد هستند و مراسم راهپیمایی اربعین 
نماد این وحدت و اتحاد اســت. مراسم اربعین اوج اتحاد ملت های ایران و عراق 
اســت. وی با بیان اینکــه اتحاد دو ملت عراق و ایران دشــمنان این دو ملت را 
عصبانی کرده اســت، افزود: دشمنان این ملت و در رأس آنها آمریکا تمام تالش 

خود را به کار گرفته اند تا این اتحاد را برهم بزنند که تاکنون ناکام مانده اند. 
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: دشمن همواره از 
اتحاد بین مسلمانان وحشت دارد و همیشه سعی دارد تا با ایجاد تفرقه مسلمانان 

این وحدت و یکپارچگی را بر هم بزند.
بیگی نژاد خاطرنشان کرد: برگزاری پرشور مراسم راهپیمایی اربعین امروز به نماد 

وحدت ملل مسلمان و به ویژه ملت عراق و ایران تبدیل شده و در این قالب ظهور 
و بروز پیدا کرده اســت. وی افزود: در سال های گذشته آمریکا و متحدانش سعی 
داشــتند تا با ایجاد ناامنی و رعب و وحشــت مانع از برگزاری مراسم راهپیمایی 
اربعین شــوند که با وجود همه این توطئه ها ما و همگان شــاهد هستیم که این 

مراسم هر سال پرشور تر از سال قبل برگزار می شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در مراسم راهپیمایی 
اربعین شــاهد اســتقبال گرم و بی نظیــر مردم عراق از زائــران ایرانی و زائران 
کشــورهای دیگر هستیم که این خود نشان دهنده اوج دوستی، محبت و وحدت 

بین مسلمانان و به ویژه ملت های عراق و ایران است.


