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رسول خضری:

  شهردار تهران فردی پاکدست
و متخصص است 

 رسول خضری، نماینده مجلس دهم : به نظر من نمایندگان مجلس رأی 
باالیی به ماندن افشانی در شهرداری تهران خواهند داد، زیرا در شرایط 
کنونی تغییر مدیریت شهری تهران، مشکالت بسیاری را به دنبال خواهد 

داشت. 
به طور حتم تغییرات پی در پی در مدیریت شهری پایتخت تبعات بسیاری دارد 

که این مسئله گریبان شهروندان را خواهد گرفت. 
کالنشهر تهران دارای ویژگی های خاص خود است و قطعا هر فردی نمی تواند آن 
را مدیریت کند. سياست های افشانی برای اداره شهر تهران براي اساس برنامه توسعه 

موزون قابل دفاع است. 
قطعا اگر قرار باشد شهردار جدید انتخاب شود، این روند و قرار گرفتن مديريت 
جديد شهر روي ريل حدود شش ماه طول می کشد و قطعا در این مدت شهرداری 

و پایتخت دچار مشکالت بسیاری خواهد شد. 
خضری با اشاره به تدوین طرح استفساریه ای برای باقی ماندن افشاری در سمت 
شهرداری تهران: این طرح با حدود 138 امضا نمایندگان مجلس به هیات رئیسه 
مجلس ارجاع شده و در نشست فردای صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

گرفت.

 عضو هیات رییسه مجلس:

سوال از وزیر نیرو اعالم وصول شد
مرادی  احمد  اسالمی گفت: سوال  رییسه مجلس شورای  هیات   عضو 

نماینده بندرعباس از رضا اردکانیان وزیر نیرو اعالم وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه علنی امروز سه 
شنبه مجلس گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی و الیحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعالم وصول شد.
وی افزود: همچنین سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس از وزیر نیرو 
در خصوص برنامه های وزارتخانه برای امنیت شغلی و حقوق و مزایای آبداران شرکت 

های آب و فاضالب روستایی اعالم وصول شد.
نگهبان سالمی و اختیاری ناظران مجلس در شورای عالی علوم، تحقیقات 

و فناوری انتخاب شدند
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس محمود نگهبان سالمی نماینده 
خواف و رشتخوار را با 121 رای و اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس 
را با 111 رای از مجموع 141 حاضر به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی علوم، 

تحقیقات و فناوری انتخاب کردند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس به نقل از ظریف:

 اروپایی ها ایستادگی خوبی
در موضوع برجام داشته اند

سخنگوی هیات رییسه مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفت: اروپایی ها 
تاکنون ایستادگی خوبی در موضوع برجام داشتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی امروز سه 
شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در مورد جلسه غیر علنی امروز مجلس که با حضور 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد گفت: این جلسه در مورد برجام و 
CFT بود، در این جلسه ظریف و عراقچی مواردی را مطرح کردند مبنی بر اینکه 
آمریکایی ها فشار حداکثری را از طریق منابع و موضوعات اقتصادی به ما وارد می 
کنند و بر این باورند که با این فشارها می توانند کشور ما را به فروپاشی بکشانند 
ولی خیالی باطل است. وی افزود: در این راستا آنان موضوعات کوچکی را در رسانه 
های مختلف پیگیری می کنند و می خواهند با فشار روانی به خواسته های خود 
برسند. نعمتی در مورد مذاکره با اروپایی ها و تشکیل ساز و کار مالی گفت: اروپایی 
ها قول دادند از 13 آبان ساز و کار ارتباط مالی با ایران انجام شود و به غیر از اروپایی 
ها، روسیه ، هند و چین به این موضوع متعهد هستند. وی تاکید کرد: ظریف در 
این جلسه مطرح کرد که اروپایی ها تاکنون ایستادگی خوبی را در موضوع برجام 
داشته اند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مورد گفت و گو با اروپایی ها 
در مورد CFT و FATF نیز در این جلسه مباحثی مطرح شد و مسووالن دولت 
مطرح کردند که اروپایی ها در جلسه گروه ویژه اقدام مالی برخالف فشارهای آمریکا 
و رژیم صهیونیستی کامال با ایران همراه بودند، نهایتا مهلت چهار ماهه به ایران دادند .
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: ظریف در این جلسه بیان کرد که 
باید ساز و کار مناسب در این مهلت چهارماهه به تصویب نظام برسد ضمن این که 
اعالم کرد که نکند با خودتحریمی ما ، قراردادها و تفاهم های دو جانبه با برخی 
کشورها دچار خدشه شود. وی در مورد اظهارنظر مخالفان CFT گفت: بیشتر 
مخالفان نظرشان این بود که طرف های خارجی ما باید مبنای الزام آوری در مورد 
این موضوع داشته باشند و تعهد بدهند، البته دوستان موافق هم این نظر را داشتند 
زیرا نگرانی هایی وجود دارد. به گزارش ایرنا، جلسه غیر علنی امروز سه شنبه مجلس 
با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و سید عباس عراقچی معاون سیاسی 

وی برگزار شد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:

مسئوالن جلوی افرادی که می خواهند یاس را به جامعه 
القا کنند بگیرند

با  باید  مسئوالن  گفت:  رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  سخنگوی 
برنامه ریزی برای حل مشکالت کشور و اطالع رسانی در این زمینه جلوی 

افرادی که می خواهند یاس و ناامیدی را به جامعه القا کنند بگیرند.
سید کمال الدین سجادی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که برای 
امیدبخشی به مردم چه اقداماتی از سوی مسئوالن انجام شود، اظهار کرد: اگر 
مسئوالن مشکالت اساسی مردم را که البته کامال مشخص است طبقه بندی کنند 
و برای حل آنها برنامه داشته باشند و این برنامه را به سمع و  نظر مردم برسانند 
باعث می شود باعث می شود جامعه نسبت به آینده امیدوارتر باشند. وی افزود: الزم 
است که مردم بدانند که مسئوالن در جهت حل مشکالت مردم چه کاری انجام 
می دهند به هر حال مشکالت اقتصادی ، اشتغال، تورم و کاهش درآمدها در کشور 
وجود دارد و الزم است که مردم شاهد تالش و  برنامه ریزی مسئوالن برای حل این 
مشکالت باشند. سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به وظایف قوای 
مقننه و قضاییه در کنار قوه مجریه برای امیدبخشی به مردم، ادامه داد: مشکالتی که 
در کشور وجود دارد از قبیل ناکارآمدی ها و ضعفی که در کار دولت در  موارد دیده 
می شود الزم است از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نظارت همراه شود 
و همچنین قوه مجریه نیز در مقابل خالفکاری ها و اقدامات غیرقانونی برخورد الزم را 
انجام دهد. وی در پایان با تاکید بر این که مردم ما حق شناس و فداکار هستند، اظهار 
کرد: اگر آنها ببینند که مسئوالن برای کشور و حل مشکالت شان برنامه ریزی دارند 
قطعا حق شناس خواهند بود و با روحیه مشکالت فعلی را پست سر می گذارند. پس 
مسئوالن به هوش باشند تا جلوی برخی افراد که می خواهند یاس و ناامیدی را به 

مردم و جامعه القا کنند بگیرند.
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حجتی در مجلس: ممنوعیتی برای واردات محصوالت تراریخته نداریم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ممنوعیتی برای واردات محصوالت تراریخته وجود ندارد، در عین حال گفت که براساس قوانین و مقررات موجود نسبت به واردات این نوع محصوالت نظارت می شود. به گزارش ایسنا، محمود حجتی در جلسه 

علنی صبح امروز )سه شنبه( مجلس و در پاسخ به سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب درباره علت عدم جلوگیری از ورود محصوالت تراریخته به کشور اظهار کرد: در سال ۸۸ قانونی به نام قانون ملی ایمنی زیستی به تصویب مجلس رسید. 
طبق ماده 2 این قانون کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی،  صادرات، عرضه، فروش و استفاده از موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز و دولت مکلف شد تمهیدات الزم را از طریق بخش خصوصی فراهم کند.

 مطهری:

اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص، بدعت در روند قانون گذاری است

 رحمانی فضلی:

 شاهد ثبات و آرامش نسبی در بازار هستیم

هیات  اقدام  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
نظارت مجمع تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است، 
قطعاً این موجب تحدید قدرت قانون گذاری و تنزل جایگاه 

مجلس می شود.
به گزارش ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر 

به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین 
این موضوع اعالم کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است 
اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص 

مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اقدام 
هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام اظهار داشت: 
اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون گذاری کشور اضافه شده 
است و آن ورود هیاتی موسوم به »هیات عالی نظارت بر اجرای 

سیاستهای کلی نظام« در روند قانون گذاری مجلس است.
وی با یادآوری این که این هیات در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تشکیل شده است، افزود: روشن است که اکثر سیاستهای 
کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می توان بر اساس 

آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: اصل این نظارت 
اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول  کار درستی است 
دارم که این هیات نظارت می تواند نظرات خود را درباره لوایح و 
طرحهایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر 
سیاستهای کلی به کمیسیونهای مجلس ارائه کند و حتی می تواند 
نماینده ای را به کمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم گیرنده، 

کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است.
مطهری تاکید کرد: این رویه درست است اما اکنون بدعتی در 
سیر قانون گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه 
طرح یا الیحه ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان 
رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه 
مجلس با شرع اسالم و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه 
را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می کند و نظر خود را به 

شورای نگهبان می فرستد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا الیحه را بدون بررسی 
و اظهارنظر به مجلس ارسال می کند تا مجلس ایرادها را رفع کند، 
یعنی عالوه بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق 
مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم 

هیات نظارت است.
مطهری خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به 
سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده 
و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده ایم که هردو پدیده خالف بّین و 

آشکار قانون اساسی است.
قدرت  تحدید  موجب  قطعاً  بدعت  این  کرد:  تصریح  وی 
قانون گذاری و تنزل جایگاه مجلس می شود و مجلس باید از کیان 

خود دفاع کند.
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
به  نظارت مذکور  نظرات هیات  ارسال  باید فقط  کرد: مجلس 
کمیسیونهای خود حین بررسی طرح ها و لوایح را بپذیرد و نه 

چیزی بیشتر.
مطهری یادآور شد: البته در گذشته نیز اقداماتی که موجب 

تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکیل 
شوراهای مختلفی بوده است که دست به قانون گذاری می زنند و 
در کار مجلس دخالت می کنند، مانند شورای عالی انقالب فرهنگی 

و شورای عالی فضای مجازی.
وی با بیان این که در واقع ما قانون اساسی خوبی داریم که یک 
مجلس قوی را پیش بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کارها 
مجلس را تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم می کنیم و فقط 
دکوری از آن باقی می ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و 

پارلمان و دموکراسی داریم.

»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور جمهوری اسالمی 
ایران شامگاه دوشنبه در چهارمین جلسه ستاد اطالع 
و  ثبات  بر  تاکید  با  کشور،  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی 
آرامش نسبی در بازار، بر استمرار رویکردهای موثر تاکید 

کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در 
این جلسه ضمن مرور برخی اقدامات مهم دستگاه ها در هفته 
اخیر از جمله تسویه کل مطالبات کشاورزان گندم کار تا پایان 
وقت روز دوشنبه، خدمات ارائه شده برای تأمین ارز مورد نیاز 
زائرین اربعین و اقدامات در حال اجرا برای حذف مقررات اقتصادی 
معارض و رفع موانع رونق فضای کسب و کار، مهمترین اخبار و 

جریان های خبری هفته اخیر در حوزه اقتصادی مطرح و مورد 
بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

در چهارمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور همچنین برخی از کارگروه های ستاد، گزارش روند تشکیل 

جلسات و تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت کارگروه ها ارائه شد.
وزیر کشور پس از ارائه این گزارش ها، بر نقش ویژه کارگروه ها 
در روند فعالیت ستاد تأکید و خواستار ارتقاء اقدامات کارگروه ها 

و گزارش مستمر این اقدامات برای تصمیم گیری در ستاد شد.
در این جلسه، همچنین روند اجرای مهمترین مصوبات جلسه 
های قبلی ستاد از سوی دستگاه های عضو بررسی و گزارش 
اعضای ستاد در این خصوص ارائه و مورد جمع بندی و تصمیم 

گیری قرار گرفت.
در چهارمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور، همچنین پیش نویس سیاست های اطالع رسانی ستاد 
در 15 بند ارائه شد و پس از بحث و بررسی و اصالح، کلیات آن 

بتصویب رسید.
در این جلسه، همچنین برخی از مهمترین مصادیق عدم رعایت 
مصالح عمومی و منافع ملی در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد این موضوعات در وهله نخست در دبیرخانه ستاد با 
رویکرد ایجابی و اقناعی و از طریق گفتگو با رسانه ها پیگیری و 
تذکر الزم داده شود و در موارد خاص بر اساس چارچوب اختیارات 
ستاد از طریق کارگروه حقوقی و قضائی مورد رسیدگی و پیگیری 

قانونی در مراجع حقوقی و قضائی قرار گیرد.
وزیر کشور ضمن تأکید بر اهمیت انعکاس واقعی روند عادی 
و جاری کشور در همه بخش ها و عرصه ها، بر ضرورت تحلیل 
و تبیین دقیق شرایط اقتصادی و همچنین جلب مشارکت مردم 
برای استمرار فضای آرام و پر رونق کسب و کار و مقابله با جریان 

سازی های مخرب رسانه های معاند تأکید کرد.
وتبلیغات  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس  فضلی  رحمانی  دکتر 
با  نشست  برگزاری  از  جلسه  این  پایان  در  کشور  اقتصادی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه، مدیران رسانه ها و فعاالن احزاب و 
تشکل های سیاسی در آینده نزدیک برای تبیین سیاست ها و 

روند فعالیت های ستاد خبر داد.

 جهانگیری:

بیش از 80 درصد منابع صندوق های بازنشستگی را دولت تامین می کند

 کیانوش راد :

مشکل انتخاب مردم نیست، ممانعت از حق واقعی انتخاب مردم است

مورد  منابع  درصد   ۸0 از  بیش  کرد  اعالم  جمهوری  رییس  اول  معاون 
نیازصندوق های بازنشستگی و100 درصد هزینه های صندوق بازنشستگی 

نیروهای مسلح را دولت تامین می کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در کنفرانس 
منطقه آسیا  اقیانوسیه با عنوان نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به 
سالمندی با تاکید براینکه در موضوع سالمندان و سالمندی به منزلت و کرامت آن ها 
توجه شود، گفت باید برنامه دقیقی برای ارتقا منزلت سالمندان تدوین شود که مرتبط 

با سالمت اجتماعی و توسعه کشور باشد.
وی افزود : فکر می کنم با توجه به جایگاهی که سالمندان دارند و اندوخته تجربیات 
نهفته آنها ، هر برنامه ای که در این زمینه تدوین شود، به برنامه های توسعه ای کشور 

کمک خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: قدرت نظام سیاسی و مدنی باید بر مبنای 
استفاده از ظرفیت سالمندان باشد تا دولت بتواند از ظرفیتی که در این مجموعه انسانی 

وجود دارد، با کمک نهادهای مدنی استفاده به سزایی ببرد.
جهانگیری گفت: دوره سالمندی دوره کمال انسان است وبلندای زندگی هر انسانی 
در آن نهفته است و انبوهی از تجربیات در آن وجود دارد و با سالمندان می شود به 

گذشته ، آینده وامروز اندیشید .
وی افزود: اگر خانواده ها از این منظر به مسئله سالمندان نگاه کنند و با برنامه ریزی 
دقیق تردر این زمینه به رفاه ، امنیت وآرامش خانواده کمک خواهد شد. بنابراین 

نیازمند برنامه ای متناسب با این شرایط هستیم.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: نهادهای مدنی حلقه های ارتباطی بین 
سالمندان و دستگاه های دولتی می توانند نقش مهمی ایفاء کنند و به کسانی که بنیاد 
فرزانگان را در کشور بنیان کردند تبریک می گویم که می تواند با استفاده از ظرفیت 

سالمندان وارتباط با دولت نقش مهمی برعهده داشته باشد .
جهانگیری گفت: سیاست ها وبرنامه ریزی های عملی در جهت توانمند سازی 
سالمندان، حفظ سالمت جمعی ، روانی و اجتماعی آنها و ایجاد زیرساختهای مورد 
نیاز در امنیت سالمندان و ارتقاء سطح امید به آینده باید برای این قشر باید مورد 

توجه باشد .
وی افزود: بطور طبیعی از برنامه هفتم توسعه به بعد که برنامه توسعه ای در کشور 

تدوین شد در سرفصل آن باید به نیازهای سالمندان توجه داشته باشیم .

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به سخنان وزیر بهداشت ودرمان وآموزش 
پزشکی درباره هزینه های درمان در جمعیت سالمند کشور ، افزود: این هزینه ها باید 
در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد و نقش سالمندان در ابعاد سیاسی ، اقتصادی 
و فرهنگی باید بررسی شود و تاثیر آن بطور دقیق در توسعه جامعه به سمتی برود که 

هرم جمعیتی سالمندان بخش عمده را داشته باشد .
جهانگیری با اشاره به اینکه صندوقهای بازنشستگی کشور امروز به تعبیر صاحب 
نظران به ابرچالش تبدیل شده است، اظهارداشت: در مقطع فعلی تقریبا تمام صندوق 
های بازنشستگی به بودجه دولت متمرکز هستند و بیش از 80 درصد منابع مورد 
نیاز آنها توسط دولت تامین می شود و100 درصد هزینه های صندوق بازنشستگی 

نیروهای مسلح توسط دولت تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه در سالهای آینده با انباشت بیشتری از نیروی انسانی سالمند 
روبرو هستیم وباید هزینه های بازنشستگی آنها از طریق صندوق های بازنشستگی 
تامین شود، گفت: خوشبختانه از اوایل دهه 80 قانون وآیین نامه هایی در دولتهای 
وقت تدوین شد و در دولت یازدهم بطور جدی به این موضوع پرداخته شد ودر برنامه 

های توسعه ای و سیاست های کلی به آن توجه شده است .
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: این موضوع در سیاست های ابالغی رهبر 
معظم انقالب سیاست جمعیت و خانواده به عنوان سیاست های کلی بندهایی بطور 
خاص به سالمندی و نیازهای آنها اشاره شده است و مردم ایران به جهت فرهنگ دینی 

خود سالمندی را با فرزانگی یکی می دانند .
جهانگیری با اشاره به مساله مدرسه سازی توسط خیرین اشاره کرد وگفت: مسائلی 
مانند مدرسه سازی و بهداشت ودرمان و ازدواج از موضوعات اولیه جامعه ایرانی است 
و انسانهای شریف با نهادهای مدنی به صحنه آمدند و بخش عظیمی از این مسئولیت 
را به دوش گرفتند وباید موضوع سالمندی توسط رسانه ها، صداوسیما، شخصیت ها 
و صاحب نظران تبیین کنند تا خیرین و انسانهای دلسوز برنیازهای این مساله تمرکز 
پیدا کنند . وی گفت: حضور خیرین و توجه به موضوع سالمندان می تواند این امید را 
به جامعه بدهد که نسبت به آینده سالمندان دغدغه نداشته باشند و خانواده ها برای 
این فرصت خود را مجهزتر کنند تا براساس فرهنگ ایرانی واسالم از سرمایه انسانی 

استفاده مطلوب کنیم .
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم این نشست آغاز یک درک جدید 
در ارتباط با سالمندان در ایران باشد، افزود: این همایش فرصتی برای تعقل در مسئله 

سالمندی و سالمندان برای همه دست اندرکاران است و برای کشور ما ایران موضوع 
جمعیت و آینده نگری برای برنامه ریزی آتی کشور بسیار مهم است .

جهانگیری افزود: در یک دوران رشد جمعیت بسیار باالیی داشتیم که در هرم 
جمعیتی کشور منعکس شد که نیازهای این قشر هم باید تامین شود .این رشد 
جمعیتی در دوران تحصیالت ابتدایی و آموزش و پرورش باعث شد در مواقعی مدارس 

سه شیفت و حتی چهار شیفت داشته باشیم .
وی ادامه داد: برخی مواقع که این رشد جمعیت به دانشگاه وارد شدند برای دوره 
ظرفیت دانشگاه ها کنکورهای بزرگی برگزار کردیم و حتی در اقصی نقاط کشور 

دانشگاه ایجاد شد وبه برکت آنها امروز در شهرهای کوچک دانشگاه وجود دارد .
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: آن جمعیت می تواند در 30 سال آینده به 
یک رشد جمعیت سالمندی و تعداد سالمندان کشور متمرکز شود که از االن باید 

برای آن برنامه ریزی شود .
جهانگیری گفت: جمعیت سالمند ایران هفت میلیون و400 هزار نفر براساس 
سرشماری سال 1396 شمسی است که تا سال 2050 به حدود 30 میلیون نفر می 
رسد که کشور در هیچ مقطعی با چنین جمعیت سالمندی روبرونبوده است و این 

موضوع نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق برای تامین نیازهای آنان است.

یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در واکنش به سخنان اخیر برخی 
انتخاب مردم دانسته اند، می گوید:  اینکه ریشه مشکالت را در  بر  مبنی  
مشکل در »انتخاب« مردم نیست، بلکه در این است که مردم را از حق واقعی 

انتخاب محروم نکنند.
برخی معتقدند انقالب، اختیار همه چیز را دست مردم داده و مردم خودشان رهبر، 
رئیس جمهوری و نماینده مجلس انتخاب می کنند، لذا اگر مشکلی وجود دارد به گردن 

انقالب نیست، بلکه به علت انتخاب مردم است. در واکنش به این اظهارات، محمد 
کیانوش راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفت وگو با ایرناپالس می گوید: 
اصل انقالب اسالمی با آرمان های مشخصی مانند استقالل و آزادی شکل گرفت. مردم 
نیز همچنان بر اساس آرمان هایی که رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند، خواستار 
تحقق آرمان هایی هستند که در تقابل با استبداد و خودکامگی است. کیانوش راد در 
ادامه می ا فزاید: به این ترتیب اگر مشکلی وجود دارد، نه از انتخاب های مردم، بلکه از 

ممانعت برای انتخاب های مردم است. یعنی اینکه اگر مردم را از حق واقعی خود محروم 
نکنند و با ایجاد مشکالتی پیشاپیش برای مردم تصمیم نگیرند و به جریانات مختلف 

فکری اجازه حضور بدهند، در آن صورت مردم پای انتخابات خود خواهند ایستاد.
او همچنین می گوید که به قول شهید مطهری، اگر مردم در انتخاب خویش 
اشتباهی هم کرده باشند، در انتخاب های بعدی آن را تصحیح خواهند کرد. بنابراین 

مشکل نه در انتخاب های مردم بلکه در ممانعت از انتخاب واقعی مردم است.


