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 امیرآبادی خبر داد:

CFT شاید هفته آینده در مجلس بررسی شود

عضو هیات رییسه مجلس گفت: الیحه الحاق ایران به کنوانیسیون مقابله 
با تامین مالی تروریسم )CFT( فردا چهارشنبه هم در مجلس بررسی نمی 
شود، و هفته آینده در صورت اتمام بررسی الیحه اصالح قاچاق مبارزه با 

کاال و ارز بررسی خواهد شد
احمد امیرآبادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: 
الیحه اصالح مبارزه با قاچاق کاال و ارز با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار دارد 

. این رو تا پایان بررسی این الیحه نمی توان، CFT را بررسی کرد.
وی گفت: بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به دلیل زیاد بودن 

مواد آن فردا به اتمام نمی رسد و احتماال تا هفته آینده به طول انجامد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهارداشت: نهایتا با اتمام بررسی الیحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم در مجلس بررسی می شود که احتماال این بررسی هفته بعد انجام می شود.
به گزارش ایرنا، الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که خردادماه در هنگام 
آغاز بررسی آن بدنبال اعتراض شماری از اعضای فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
از جمله پژمان فر، مجتبی ذوالنور، محسن کوهکن ، سید حسین نقوی حسینی 
با رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی و درخواستی که به امضای ۵۰ نفر از 
نمایندگان رسید مسکوت گذاشته شد تا ابعاد آن بیشتر مورد بررسی قوای سه گانه 

و سایر دستگاه ها قرار گیرد.
بنا به دعوت رییس مجلس جلسه ای با حضور وزیران اطالعات، خارجه، رییس 
کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطالعات سپاه، رییس کمیسیون امنیت ملی، 
روسای فراکسیون های امید و مستقلین و نمایندگان شورای نگهبان، سرپرست 
وزارت اقتصاد برگزار و چالش های تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 

به لحاظ فنی و کارشناسی بطور مبسوط بررسی شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهایتا سه شنبه گذشته جمع 

بندی الزم در مورد این الیحه را انجام و آن را برای بررسی به مجلس ارائه کرد.
بنا بود این الیحه این هفته در مجلس بررسی شود ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده 

است.

ابتکار:

30 هزار زن سرپرست  خانوار از تسهیالت وام بهره مند 
شدند

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: 30 هزار زن سرپرست 
خانوار از تسهیالت وام سه میلیون تومانی بهره مند شدند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خانه ملت، »معصومه ابتکار« در تشریح بسته 
حمایتی دولت برای زنان سرپرست خانوار در زمان تحریم، اظهار داشت: یک کارگروه 
اختصاصی برای زنان سرپرست خانوار با حضور تمام نمایندگان دستگاه های اجرایی 
که در این زمینه مسئولیتی دارند، تشکیل داده ایم و با کمک آنها برای تامین رفاه این 

قشر برنامه ای تدوین شده است.
وی افزود: بر اساس این برنامه، تقسیم کار ملی صورت گرفت و تکلیف هر کدام 
از دستگاه های مربوطه از این نظر که چه وظیفه ای در رابطه با تامین رفاه زنان 

سرپرست خانوار دارند، مشخص شد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری یادآور شد: هم اکنون همکاری بسیار 
خوبی با این دستگاه ها در زمینه توان افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار وجود 
دارد و بین این دستگاه ها از این نظر که خدمات به نحو عادالنه ای بین آنان توزیع 

شود، هماهنگی صورت گرفته است.
ابتکار خاطرنشان کرد: امسال برای ارائه تسهیالت به زنان سرپرست خانوار نیز مبلغ 
23۰ میلیارد تومان برای بیمه آنها تخصیص داده شد که رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مراحل اولیه برای پرداخت این میزان اعتبارات را انجام داده است.
وی تاکید کرد: معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری پیگیری های الزم را 
برای تامین اعتبارات الزم در جهت ارائه خدمات بیمه به زنان سرپرست خانوار انجام 

داده و با شناسایی آنها آمار این قشر را تهیه و اقدامات الزم را می کند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ارائه تسهیالت وام را از دیگر اقداماتی 
عنوان کرد که این معاونت برای بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار انجام داده است.
ابتکار خاطرنشان کرد: در این مورد نیز با بخش های مختلفی اعم از بانک قرض 
الحسنه مهر ایران وارد مذاکره شده ایم که در این زمینه این بانک بسیار خوب عمل 

کرده است.
وی درباره میزان و سقف ارائه وام به زنان سرپرست خانوار گفت: مبلغ این وام سه 
میلیون تومان است که به راحتی در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار می گیرد و 
تاکنون نیز تعداد 3۰ هزار نفر از آن بهره مند شده اند و امیدواریم بتوانیم این روند را 

هم برای رفع مشکالت این زنان و هم کمک به اشتغالشان تمدید کنیم.
به گزارش ایرنا، ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری روز گذشته با 
حضور در نشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گزارشی از روند اجرای 
ماده 1۰1 و 1۰2 برنامه ششم توسعه )عدالت جنسیتی(، وضعیت زنان سرپرست 

خانوار و تعیین تکلیف دو تابعیتی ها به اعضای این فراکسیون ارائه داد.

پزشکیان بیان کرد

ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از تکرار حادثه مشابه 
تروریستی اهواز در جلسه غیرعلنی

مجلس  امروز  غیرعلنی  جلسه  در  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس  نایب 
پیشنهاداتی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات همچون اهواز مطرح شد گفت 

که ان شاءاهلل مجلس و دولت این پیشنهادات را پیگیری خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان بعد از جلسه غیرعلنی سه ساعته امروز مجلس 
برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی اهواز به ارائه توضیحات کوتاهی در جلسه علنی 

پرداخت.
وی توضیح داد: مجلس امروز حدود سه ساعت و ربع به بررسی حوادث خوزستان 

با حضور مسئوالن مربوطه پرداخت و گزارشات مختلفی ارائه شد.
وی افزود: این جلسه در مجلس برگزار و پیشنهاداتی داده شد ان شاءاهلل مجلس 
و دولت پیشنهادات را پیگیری خواهند کرد. تالش خواهیم کرد که مجددا چنین 

اتفاقاتی رخ ندهد.
مجلس از ساعت ۸ تا 11 و ربع امروز با حضور وزرای کشور و اطالعات و مسئوالن 

نیروهای مسلح به بررسی حادثه تروریستی اهواز پرداخت.

اخبار
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درخواست نمایندگان از رئیس جمهور برای تامین کاالهای اساسی و تثبیت بازار ارز
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تامین کاالهای اساسی و تثبیت بازار ارز شدند. حبیب اهلل کشت زر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به آقای روحانی از ایشان 
خواستند با تامین کاالهای اساسی نسبت به رفع نگرانی مردم در این خصوص اقدام کنند و زمینه را برای کنترل بازار و تثبیت نرخ ارز فراهم کنند. وی ابراز امیدواری کرد که با اقدام دولت در این زمینه شاهد باال رفتن لحظه ای نرخ 

کاالهای اساسی نباشیم. 

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد

دست احمدی نژاد به نشان کدام پیروزی باال آمده است؟

رحیمی جهان آبادی:

مخالفان FATF با بد و بیراه گفتن نمی توانند ما را از رای مان منصرف کنند

محمود احمدی نژاد پدیده منحصر به فردی است. او هر 
روز رفتاری از خود بروز می دهد تا سوژه باشد. یک روز با 
انتشار کلیپ، یک روز با نامه نوشتن به مقام معظم رهبری 
و یک روز با نشان دادن عالمت پیروزی رو به دوربین ها. او 

ذاتا دوربین را دوست دارد.
به گزارش ایسنا، جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در غیاب آیت اهلل هاشمی شاهرودی و روسای سه قوه و با 
ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی برگزار شد؛ جلسه ای معمولی مثل 
سایر جلسات مجمع. اما انگار قرار است جلسات مجمع هر بار یک 
حاشیه داشته باشد که ربطی به محمود احمدی نژاد پیدا می کند. 
مثل جلسه گذشته که آیت اهلل مجتهد شبستری صندلی خود 
را جوری چرخانده بود تا پشت به احمدی نژاد باشد. این هفته 
اما رئیس پیشین دولت که کنار مجید انصاری و دری نجف آبادی 
نشسته بود، با دیدن دوربین ها دست خود را به عالمت پیروزی باال 

آورد تا در چند نمای مختلف این حرکت او ثبت شود.
است؟  آمده  باال  پیروزی  کدام  نشانه  به  این دست  واقعا  اما 
احمدی نژاد همین چندی پیش ویدئویی را در کانال اطالع رسانی 
خود منتشر کرد که در آن به وضعیت مدیریت کشور به شدت 
انتقاد داشت و ادامه این روند را به صالح ایران و انقالب نمی دانست. 
او انتقادات شدیدی را علیه روسای قوا مطرح کرد، همان طور که 
پیش تر از آنها خواسته بود کنار بروند! آیا نامناسب نبودن وضعیت 
کشور که خود احمدی نژاد به آن اعتراض دارد برای او پیروزی به 

حساب می آید؟
به  زندان  در  یا  احمدی نژاد  نزدیک  یاران  تمامی  طرفی  از 
اسفندیار  از  دارند.  قضایی  پرونده  یک  حداقل  یا  می برند،  سر 
رحیم مشایی و حمید بقایی دو یار غار او و سعید مرتضوی رئیس 
سابق سازمان تامین اجتماعی که احمدی نژاد برای بقای او تا پای 
استیضاح عبدالرضا شیخ االسالم وزیر رفاه دولت دهم ایستاد و 
ماجرای یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد تا علی اکبر جوانفکر و 
عبدالرضا داوری. حال، بگذریم از ماجرای محکومیت محمدرضا 
رحیمی معاون اول او که البته اتهاماتش را مربوط به دوران حضور 
رحیمی در دیوان محاسبات دانست! قضیه مرحوم کردان هم قصه 
پرآب چشمی است که در این مقال نمی گنجد. احمدی نژاد بارها 
به احکام اطرافیانش اشاره و به آنها اعتراض کرده است. حال این 
سوال پیش می آید که آیا در بند بودن اطرافیان اصلی احمدی نژاد 
یک پیروزی برای اوست که اینچنین نشان پیروزی را باال برده 

است؟
شاید بست نشینی های غیرقانونی احمدی نژاد و یارانش در حرم 
حضرت عبدالعظیم )ع( و زیر سوال بردن قوانین کشور از نظر این 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پیروزی است.
رئیس دولت های نهم و دهم در این مدت تا توانسته علیه ارکان 
مختلف نظام جمهوری اسالمی سخن گفته است. از نحوه مدیریت 
کشور گرفته تا به قول او ظلم در قوه قضائیه. او رسما مدیران 
ارشد کشور ا به بی لیاقتی و مدیریت ضعیف متهم کرده و بارها 
اشاره داشته که مردم در شرایط سختی به سر می برند و تحت 

فشار هستند. آیا مدیریت ضعیف یا تحت فشار بودن مردم برای 
احمدی نژاد یک پیروزی تلقی می شود؟

احمدی نژاد به گونه ای پیروزمندانه رفتار می کند گویا فراموش 
کرده یکی از اصلی ترین دالیل مشکالت فعلی کشور سیاست های 
هشت ساله او در دوران مدیریتش است. از نابودی منابع کشور 
گرفته تا وضع آشفته بازار، از انحالل سازمان برنامه وبودجه که هنوز 
بعد از پنج سال که از احیایش گذشته نتوانسته به روند پیش از 
انحالل باز گردد گرفته تا موسسات مالی و اعتباری و بانک هایی که 

افتادن تشت رسوایی شان گوش اقتصاد کشور را کر کرد.
انگار احمدی نژاد فراموش کرده غیب شدن بودجه های آنچنانی 
او به دلیل  و اختالس های عجیب و غریب در دوران مدیریت 
از گم شدن  پیوست؛  به وقوع  سوءمدیریت های صورت گرفته 
دکل نفتی گرفته تا فرار اختالس گرانی که مدیران دست نشانده 
احمدی نژاد بودند. آیا این اتفاقات اینگونه پیروزمندانه رفتار کردن 

را می طلبد؟
رئیس دولت های نهم و دهم شاید فراموش کرده که نحوه 
مدیریت ارزی او کشور را به بحرانی فرو برد که هنوز نتوانسته 
از آن خارج شود و هر روز اوضاع وخیم تر می شود. پول پاشی 
بی رویه وی برای کسب محبوبیت تورمی را رقم زد که دولت 

بعد برای خروج از آن مجبور شد تن به رکود دهد و کشور به 
چاه رکود تورمی بیفتد. آیا چنین مدیریتی نیاز به نشان دادن 
نشان پیروزی دارد یا احمدی نژاد از اینکه ساست هایش باعث 
شده کشور با مدیریت رقبای او به چنین جایی برسد اینقدر 

خوشحال است؟
و  خارجی  کشورهای  با  احمدی نژاد  دولت  مواجهه  نحوه 
به خصوص سیاست او در پرونده هسته ای ایران، باعث تصویب 
هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران شد 
که تا دو سه سال اول دولت یازدهم هم این تحریم ها ادامه یافت 
و کشور را تا به فلج شدن پیش برد. آیا تحمیل چنین هزینه ای 
بر گرده مردم ایران که هر روز با مشکل جدیدی دست و پنجه 
نرم می کنند باعث خوشحالی است که او چنین رفتاری از خود 

بروز می دهد؟
احمدی نژاد اخیرا در نامه ای به رهبر انقالب باز همان اتهامت 
گذشته خود را علیه سران نظام تکرار کرده، از مدیریت ضعیف 
فعلی کشور سخن گفته و زندانی شدن معاونانش را ناعادالنه 
خوانده است. او تنها خود را در جبهه انقالب اسالمی می داند و 
بقیه را اشرافی تلقی می کند که فقط قصد ضربه زدن به او را 
دارند. آیا اینگونه رفتار کردن، اینطور اتهام زدن و بی قانونی کردن 

برای احمدی نژاد یک پیروزی به حساب می آید؟ آیا فشار به مردم 
که احمدی نژاد در اظهاراتش بارها به آن تکیه کرده و وضعیت 
نابسامان اقتصاد کشور برای این عضو مجمع تشخیص مصلحت 

پیروزی است؟
گویا شکست خوردن رقیب برای احمدی نژاد به هر قیمتی حتی 
به قیمت نابودی کشور و مردم برای او پیروزی به حساب می آید. 
به هر حال محمود احمدی نژاد نه تنها پاسخگوی اقدامات خود 
در دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش نیست بلکه همچنان 
رفتارهای  با  و  می داند  کشور  نجات بخش  را  خود  راهکارهای 
غیرقانونی گویا برای خود یک مصونیت آهنین متصور است که 
نه تنها او را وادار به پاسخگویی نوع مدیریتش و کشاندن کشور 
به پرتگاه نمی کند بلکه همچنان خود را ناجی کشور می داند که 
دست های پشت پرده اجازه ندادن فعالیت کند. شاید بهتر باشد 
پیروزمندانه ای  ژست های  چنین  گرفتن  جای  به  احمدی نژاد 
پاسخگوی رفتارهای خود و اطرافیانش باشد که بیشتر آنها در حال 
حاضر در زندان به سر می برند و اشتباهاتشان ثابت شده است. 
پاسخگو بودن در دادگاه مردم شاید برای احمدی نژاد مفیدتر از باال 
بردن دست به نشان پیروزی باشد. دستی که باال رفتنش بسیاری 

از ایرانیان را پایین کشید.

رئیس کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس با بیان اینکه مخالفان لوایح مربوط به FATF تاکنون 
یک خط تحلیل کارشناسی درباره دالیل مخالفتشان ارائه 

نکرده اند، گفت که نمایندگان براساس آنچه به خیر و صالح 
مملکت است تصمیم می گیرند و با پیامک های ناشناس و 

بد و بیراه از رای شان منصرف نمی شوند.

به  اشاره  با  ایسنا،  با  در گفت وگو  جلیل رحیمی جهان آبادی 
برخی مخالفت ها با تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF در 
مجلس، گفت: واقعیت تلخ این است که عده ای نمی خواهند نظر 
کارشناسان دولت، وزارت خارجه، وزارت اطالعات و نمایندگان 
را قبول کنند، بلکه می خواهند این موضوع را به کف خیابان 
بکشانند و با فشار پیامک های ناشناس و افرادی که نه تخصص و 
نه ارتباطاشان برای ما روشن است، نه مشخص است که چه کسی 
به آن ها تحلیل کارشناسی داده، ما را مجبور کنند کاری که می 
خواهند انجام دهیم. وی افزود: آنچه ما تشخیص می دهیم براساس 
گزارش مرکز پژوهش ها و وزارت اطالعات و همچنین گزارشات 
جلسات غیر علنی مجلس است و نهایتا براساس آنچه به خیر و 
صالح مملکت است تصمیم می گیریم. ما نه وطن فروش هستیم، 
نه خائن، نه ضد انقالب و نه ضد والیت فقیه، بلکه به این آب و 

خاک،  رهبری و آینده مملکت عرق داریم.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس ادامه داد: 
 ،FATF مخالفان این لوایح می توانند با ما مکاتبه کنند و ایرادهای
پالرمو یا CFT را مطرح کنند. اگر ایرادی به این لوایح وارد باشد 
ما هم نمی خواهیم به کشور آسیب برسد،  اما اینکه از صبح زود 
تا زمان ورود ما به مجلس ۷۰۰ پیامک برای ما ارسال شود که به 
ما بگویند وطن فروش، میرزا آقاسی زمان قاجار یا فتحعلی شاه و 
بخواهند با بد و بیراه گفتن ما را از رای مان منصرف کنند این اتفاق 

نمی افتد. ما باید بدانیم که دالیل مخالفت مخالفان چیست.
حیمی جهان آبادی همچنین تصریح کرد: من به عنوان رئیس 
کمیته حقوق بین الملل مجلس تا حاال یک خط تحلیل کارشناسی 
هم دریافت نکرده ام که مخالفان بگویند چرا این لوایح از نظر آن ها 
ایراد دارد. می توانند ایرادات را به ما بدهند ما هم آن ها را بررسی 
می کنیم. اگر به منافع ملت آسیب بزند ما هم از آن حمایت 
نمی کنیم، اما اینکه با یک پیامک و بدون دادن تحلیل و گفتن 
ایراد ما را تحت فشار قرار دهند، درست نیست. ما از امام و رهبری 
این روحیه بسیجی را یاد گرفته ایم که مقاومت کنیم و حرفی که 

فکر می کنیم درست است،  را می زنیم.
و  پژوهش ها  مرکز  تحلیل  از  ما  کرد: جمع بندی  اضافه  وی 
بخش های مختلف کشور، وزارت اطالعات و وزارت خارجه این 

است که باید از تصویب این قراردادها حمایت کنیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان اظهارکرد: در حال 
حاضر عده ای در مجلس موافق این لوایح و عده ای مخالف هستند 
و برخی نمایندگان هم بخاطر فشارهایی که در سطح جامعه 
وجود دارد، ترجیح می دهند اظهارنظر نکنند. ما از کسانی که 
مخالف FATF،  CFT یا پالرمو هستند می خواهیم مخالفت 
کارشناسی شان را به ما ارائه کنند،  ما آن را بررسی می کنیم، 
چرا که نمی خواهیم تصمیمی بگیریم که خالف منافع ملت، نظر 

رهبری یا امنیت کشور باشد.

جهانگیری :

بخاطر مشکالت از ملت عذرخواهی می کنم
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
یک مصاف بین ایران و آمریکا بود، گفت: برخورد سایر کشورها نشان داد 

ایران در چه جایگاه  منطقی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم افتتاح 1۷۰۰ مدرسه در 
سراسر کشور اظهارکرد: کشور در شرایط خطیری قرار دارد که البته به معنای شرایط 
دشوار است نه بن بست. یک کشور زورگو مثل آمریکا فشار سیاسی، اقتصادی، روانی و 

رسانه ای را به کشور ما تحمیل کرده است.
وی در ادامه گفت: مجمع عمومی سازمان ملل یک نمونه از مصاف ایران و آمریکا 
بود. رئیس جمهور آمریکا با استفاده از همه ابزارهای خود تالش کرد با زبان قلدری 
و بی ادبانه علیه ایران حرف بزند. در مقابل رئیس جمهور ایران تالش کرد با تکیه بر 

تمدن و فرهنگ ایران پاسخ او را بدهد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: ما در جلسه شورای امنیت حضور نداشتیم، اما جلسه 
این شورا به یک نمایشی از مظلومیت ایران و بی منطقی آمریکا تبدیل شد. به جز 
آمریکا سایر اعضا شورای امنیت از استدالل و قانونمندی ملت ایران و بی منطقی 
آمریکا سخن گفتند. همین جلسه کفایت می کند تا نشان دهد ایران در چه جایگاه 

منطقی قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه می دانیم شرایط کشور دشوار 
است و مردم با سختی و مشکالت مواجه اند،  اظهارکرد: بخشی از این سختی ها نتیجه 
تحریم ها و فشارهای آمریکا است، اما آنچه که اهمیت دارد این است که ظرفیت 
و پتانسیل زیادی وجود دارد. اگر همه نخبگان و شخصیت های موثر و جریان های 
سیاسی کشور و همه مردم برای عبور از این دوره سخت تالش کنند، حتما در 

کوتاه ترین زمان ممکن که شاید به چند ماه هم کشیده نشود، از این شرایط سرافراز 
بیرون می آییم.

وی ادامه داد: به کشور فشار روانی وارد می کنند و عده ای هم از این فشار روانی سوء 
استفاده می کنند، اما برنامه ریزی درستی که انجام شده این مشکالت حل می شود. 
بخاطر برخی کمبودها و مشکالت از ملت عذرخواهی می کنم. مدیریت کشور و در 
راس همه رهبر انقالب و همه مسئوالن تالش می کنند که این فشار از دوش مردم 

برداشته شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه موثرترین، ضروری ترین و 
پربازده ترین حوزه برای سرمایه گذاری تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: دغدغه من 
همواره توسعه ایران است و معتقدم نقطه کانونی و اصلی توسعه ایران،  تعلیم و تربیت 
و آموزش و پرورش است. مدرسه مهم ترین کانون توسعه کشور است بنابراین امکانات 

زیرساختی الزم باید برای دانش آموزان فراهم شود.
جهانگیری گفت: آموزش و پرورش به دلیل فراگیری آن همواره با محدودیت هایی 
روبرو است، این محدودیت ها هم برای معلمان وجود دارد و هم برای امکانات بخشی از 
این محدودیت ها برای مشکالت کشور و بخشی هم به دلیل عدم دقت در برنامه ریزی 
درست است. با این وجود آموزش و پرورش کانون توجه دولت است. دولت درک کرده 

است بودجه آموزش و پرورش به طور حداکثری تامین و پرداخت کند.
وی در پایان اظهارکرد: بهره برداری از 1۷۰۰ مدرسه نوسازی شده با همکاری 
با اعتبار هزار و 4۵۰ میلیارد تومان به سرانجام رسیده است.  خیرین و دولت 
خیرین براساس نیازهای کشور و جوانان اقدامات شایسته ای نجام داتده اند که 

جای تشکر دارد.


