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ایران تا  ۳۲سال آینده کشوری پیر خواهد بود
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه باید برای مدیریت پیامدهای پیری جمعیت چاره
اندیشی کرد ،گفت :راهکار بهبود وضعیت سالمندان ...

خانه ملت

 23ربیع الثانی 1439

مجلس مناسبترین مکان برای تجمعات قانونی مردم
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مثبت ارزیابی کردن مصوبه شورای شهر
درخصوص مکان یابی برای تجمعات قانونی ...

عارف در جمع خبرنگاران در تشریح نشست با مسئوالن سازمان اطالعات استان تهران:

درخواست بازدید مجمع نمایندگان تهران
از بازداشتگاه اوین
تشریح روند آزادی دانش آموزان و دانشجویان بازداشت شده

رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی نشســت مجمــع  ۳۵نفــره نماینــدگان
تهــران بــا ســازمان اطالعــات اســتان تهــران را
تشــریح کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
محمدرضــا عــارف در حاشــیه نشســت مجمــع
 35نفــره تهــران بــا ســازمان اطالعــات اســتان
تهــران ،در جمــع خبرنــگاران ،اظهــار داشــت:

تــا ایــن موضوعــات پیگیــری شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مقــرر شــد تــا بــا برگــزاری
جلســات متعــدد علــل ایــن مســائل ریشــهیابی
شــود تــا بتــوان مشــکالت و مســائل مــردم بــه
خصــوص بخشهــای اقتصــادی و معیشــتی را
حــل کــرد ،افــزود :از آنجایــی کــه اعتراضــات
در قانــون اساســی مشــروعیت دارد و بایــد بــه
آن احتــرام بگذاریــم و اجــازه دهیــم تــا مــردم

مجمــع تهــران کــه از  35نفــر از نماینــدگان
اســتان تهــران در مجلــس شــورای اســامی
تشــکیل شــده جلســات متعــددی را بــا
دســتگاههای اجرائــی برگــزار میکنــد کــه
امــروز (چهارشــنبه 20،دی مــاه) نیــز بــا جلسـهای
را بــا ســازمان اطالعــات تهــران برگــزار کــرد و
بیشــتر در مــورد حــوادث اخیــر بحــث شــد.
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه مســئوالن ســازمان
اطالعــات اســتان تهــران در مــورد اقداماتــی کــه
ایــن ســازمان در کنــار ســایر نهادهــای امنیتــی و
اطالعاتــی ماننــد نیــروی انتظامــی انجــام داده،
گــزارش خوبــی را مطــرح کردنــد و بحثهــای
خوبــی بــا نماینــدگان انجــام شــد و مقــرار گردیــد

اعتراضــات و نقدهــای خــود را مطــرح کننــد ،از
ابتــدا نیــز ایــن بحــث مطــرح بــود کــه حســاب
مــردم معتــرض را بایــد از حســاب افــرادی کــه بــه
دنبــال تخریــب و اغتشــاش هســتند ،جــدا کنیــم
کــه رونــد خوبــی در مســیر طــی میشــود.
همــه دانــش آمــوزان دســتگیر شــده
در حــوادث اخیــر آزاد شــدند /آزادی
دانشــجویان بازداشــتی رونــد خوبــی را
طــی میکنــد
عــارف بــا بیــان اینکــه کارگروهــی را تشــکیل داده
بودیــم تــا در فــاز اول پیگیر وضعیت دانــش آموزان
و دانشــجویان بازداشتشــده باشــد ،متذکــر شــد:
گزارشهایــی کــه در رابطــه بــا دانــش آمــوزان
داریــم جــز یکــی دو مــورد کــه در بازداشــت

نعمتی مطرح کرد:

باب شدن دوباره بازار سیاه و قاچاق
سوخت با دونرخی کردن بنزین
سـخنگوی هیئـت رییسـه مجلـس ،گفت:کشـور سیسـتم دونرخـی
شـدن و سـهمیه بنـدی را طـی کـرده اسـت و نبایـد بـار دیگـر بازار
سـیاه و قاچـاق سـوخت بـاب شـود.
بهـروز نعمتـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،با
بیـان اینکـه کمیسـیون تلفیـق رای خود را دربـاره افزایش قیمـت حامل های انـرژی داده و بـا افزایش آن
مخالفـت کرده اسـت ،گفـت :ممکن اسـت نمایندگان در صحـن علنی پیشـنهاداتی دربـاره افزایش قیمت
حامـل هـای انرژی داشـته باشـند ،اما بعید مـی دانم کـه در صحن با بنزیـن  1500تومانی موافقت شـود .
سـخنگوی هیئـت رییسـه مجلـس شـورای اسلامی ،با اشـاره بـه طـرح پیشـنهاداتی مبنی بـر دونرخی
شـدن بنزیـن ،افـزود :دو نرخـی شـدن بنزیـن به صلاح کشـور نیسـت و مجلس نیز بـا دو نرخـی کردن
بنزیـن موافق نیسـت.
مجلس با دو نرخی شدن و افزایش قیمت سوخت مخالف است
وی در تشـریح دالیـل مخالفـت بـا بنزیـن دونرخـی ،ادامه داد :کشـور سیسـتم دونرخی شـدن و سـهمیه
بنـدی را طـی کـرده اسـت و نبایـد بـار دیگر بـازار سـیاه و قاچاق سـوخت باب شـود.
نماینـده مـردم تهـران ،ری ،شـمیرانات ،اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسلامی ،تصریح کرد:
بنـده بـه شـدت مخالـف دونرخی و سـهمیه بنـدی بـوده و نباید بـه سیسـتم های گذشـته ای کـه مردود
شـده اند بازگشـت ،چراکـه آزمـوده را آزمودن خطا اسـت.
سـخنگوی هیئـت رییسـه مجلس شـورای اسلامی ،تصریـح کرد :مجلـس بـا دو نرخی شـدن و افزایش
قیمت سـوخت مخالف اسـت.
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هســتند ،تقریبــا مســئلهای باقــی نمانــده و بقیــه
آزاد شــدهاند.
رئیــس مجمــع نماینــدگان تهــران در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــورد
دانشــجویان نیــز رونــد خوبــی دنبــال مــی شــود
کــه امیــدوارم هــر چــه ســریعتر بــا توجــه بــه
اینکــه در فصــل امتحانــات قــرار داریــم مســئله
حــل شــود ،ادامــه داد :کمیتــه وضعیــت ســایر
بازداشتشــدگان را نیــز پیگیــری میکنــد.
درخواســت بازدیــد مجمــع نماینــدگان
تهــران از بازداشــتگاه اویــن
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی گفــت :تقاضــای نماینــدگان عضــو
مجمــع  35نفــره اســتان تهــران در جلســه بــا
مســئوالن ســازمان اطالعــات اســتان ایــن
بــود کــه هماهنگیهــای الزم انجــام شــود تــا
بازدیــدی از بازداشــتگاه اویــن داشــته باشــند و در
جریــان مســائل و مشــکالتی کــه مطــرح اســت،
قــرار گیرنــد.
وی افــزود :مقــرر شــده تــا مســئوالن وزارت
اطالعــات پیگیــری کننــد تــا ایــن بازدیــد در
اولیــن فرصــت انجــام شــود تــا نماینــدگان
گزارشــی را در ایــن زمینــه بــه مــردم ارائــه کننــد.
عــارف در خصــوص پیگیــری وضعیــت افــرادی که
گفتــه میشــود در زنــدان فــوت شــدهاند ،اظهــار
داشــت :اگــر ایــن کمیتــه بتوانــد از زنــدان اویــن
بازدیــد کنــد بــه طــور طبیعــی مســائلی ماننــد
فــوت شــدن برخــی از بازداشــت شــدگان نیــز
پیگیــری میشــود.رئیس مجمــع نماینــدگان
اســتان تهــران در مجلــس شــورای اســامی
بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه پیرامــون مســائل
اســتان تهــران بحــث شــد ،زیــرا نماینــدگان تهران
حضــور داشــتند ،گفــت :قــرار شــد همــکاری
بیشــتری بــا مســئوالن ســازمان اطالعــات داشــته
باشــیم تــا اگــر مســئلهای وجــود داشــت بتوانیــم از
طریــق قانونــی آن را حــل کنیــم.

پزشکیان خبر داد:

شناسایی اموال جدید موسسه مالی کاسپین توسط برخی از سپرده گذاران

نایــب رییــس مجلــس ،از شناســایی امــوال جدیــد موسســه مالــی و
اعتبــاری کاســپین توســط برخــی از ســپرده گــذاران خبــر داد.
مســعود پزشــکیان در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،در
تشــریح نشســت صبــح دیــروز نماینــدگان ســران قــوا بــه منظــور بررســی
آخریــن وضعیــت ســپرده گــذاران موسســه مالــی و اعتبــاری کاســپین
گفــت :موسســه مالــی و اعتبــاری کاســپین کــه موظــف شــده بــود تــا
ســقف مبلــغ  100تــا  200میلیــون تومــان بــه تمامــی ســپرده گــذاران
موسســه مالــی و اعتبــاری کاســپین پرداخــت کنــد بــرای اینکــه شــاکله
خــود را حفــظ کنــد علیرغــم ایجــاد خــط اعتبــاری بــه برخــی از
ســپرده گــذاران ســعی مــی کــرد کــه مبلــغ ســپرده هــا را بــه صــورت
کامــل پرداخــت نکنــد.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ظــرف یکــی دو
روز گذشــته بــا ایــن موسســه مذاکــرات صــورت گرفــت کــه بــا توجــه بــه
اینکــه خــط اعتبــاری بــرای پرداخــت ســپرده هــا فراهــم شــده اســت بایــد
پرداخــت ســپرده هــا را انجــام دهــد ،افــزود :نبایــد مراجعــه کنندگانــی کــه
در ایــن موسســات ســپرده گــذاری کــرده انــد مشــکلی پیــدا کننــد.
پیگیــری مشــکالت موسســات مالــی و اعتبــاری خــارج از
گــروه کاســپین توســط بانــک مرکــزی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بحــث اصلــی ســپرده گــذاران
بــاالی ســقف  100و  200میلیــون تومــان هســتند ،ادامــه داد :بخشــی از
موسســاتی کــه عــاوه بــر کاســپین ،وحــدت ،بــدر طــوس و البــرز ایرانیــان
مشــکل دارنــد بایــد مشــکالت آن هــا توســط بانــک مرکــزی پیگیــری
شــود و در چارچــوب همیــن تصمیمــات براســاس روالــی کــه طــی شــده
ســپرده ســپرده گذارانــی کــه ســپرده هــای محــدود داشــته انــد را پرداخــت
کنــد.
پزشــکیان یــادآور شــد :بــرای ســپرده گــذاران بــاالی  100و  200میلیــون
تومــان در کاســپین گــروه تســویه متشــکل از قــوه قضائیــه ،دولــت و
نماینــده ســپرده گــذاران تشــکیل مــی شــود کــه ایــن گــروه بایــد بــا
هماهنگــی بانــک مرکــزی تیمــی تشــکیل دهــد کــه در هــر یــک از
موسســات پاســخگوی ســوال هــا ،نیازهــا و دغدغــه هــای ســپرده گــذاران
در همــان منطقــه باشــند تــا ســپرده گــذاران بــرای حــل مشــکل خــود بــه
ســایر بخــش هــا مراجعــه نکننــد.
نماینــده ســپرده گــذاران عضــو گــروه تســویه ســپرده هــای
کاســپین اســت
وی بــا بیــان اینکــه تیــم تســویه بایــد بــا ســپرده گــذاران جلســه برگــزار
کــرده و از آن هــا نظرخواهــی کنــد ،افــزود :ایــن نظــرات بــه هیــات ســه
نفــره اعــام مــی شــود و در گــروه تســویه کــه نماینــده ســپرده گــذاران
نیــز عضــو آن اســت ،امــوال شناســایی و قیمــت گــذاری مــی شــود و
در نهایــت براســاس آنچــه کــه شناســایی می شــود برنامــه هــا و تصمیمات
بعــدی بــرای تســویه مابقــی ســپرده ،ســپرده گــذاران انجــام مــی شــود.
نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای اســامی با اشــاره

بــه اینکــه در حــال حاضــر نخســت بایــد گــروه تســویه تشــکیل شــود و
ســپس امــوال را شناســایی کنــد ،ادامــه داد :ایــن گــروه بایــد بــا ســپرده
گــذاران جلســه تشــکیل دهــد و ســپرده گــذاران بایــد دغدغــه هــا و
نگرانــی هــای خــود را بــه ایــن گــروه گــزارش دهنــد.
براســاس شــکایات دریافتــی کاســپین ســپرده هــا را مرحلــه
ای پرداخــت مــی کــرد
وی اظهــار داشــت :مقــرر شــده دســتورالعملی توســط بانــک مرکــزی تهیــه

شــود تــا نحــوه کمــک بــه ســپرده گذارانــی کــه وضعیــت بحرانــی داشــته
و مســتاصل هســتند مشــخص شــود تــا ایــن ســپرده گــذاران از وضعیــت
بحرانــی خــارج شــوند و بــه همــان نســبت تصمیمــات بعــدی بــرای آن هــا
اتخاذ شود.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم با بیــان اینکه براســاس شــکایت های
دریافتــی از ســپرده گــذاران کاســپین ســپرده هــا را بــه صــورت  5میلیــون
تومانــی یــا  10میلیــون تومانــی و مرحلــه ای پرداخــت مــی کــرد ،افــزود:
براســاس بررســی هــا مشــخص شــد کــه ایــن اتفــاق رخ داده و کاســپین
پرداخــت را بــه صــورت کامــل انجــام نمــی دهــد لــذا در جلســه امــروز بــا
بانــک مرکــزی در ایــن بــاره صحبــت شــد و بانــک اظهــار داشــت کــه در
ایــن بــاره بــا موسســه مذاکــره شــده و بــه آن هــا تاکیــد شــده کــه ســپرده
گــذاری مراجعــه کــرد و درخواســت برداشــت ســپرده خــود را داشــت بانــک
نبایــد ممانعتــی کنــد و ســپرده آن هــا را پرداخــت کنــد.
برخورد با کاسپین در صورت ممانعت از پرداخت سپرده ها
وی ادامــه داد :پیگیــری هــا ادامــه مــی یابــد تــا اگــر کاســپین بــه رونــد
ممانعــت خــود ادامــه دهــد بــا آن هــا برخــورد شــود تــا مشــکلی بــرای
ســپرده گــذاران ایجــاد نشــود.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه برخــی ســپرده
گــذاران اطالعاتــی دربــاره امــوال کاســپین ارائــه داده انــد ،تصریــح کــرد:
ایــن اطالعــات جدیــدی کــه دربــاره امــوال کاســپین توســط برخــی ســپرده
گــذاران ارائــه شــده بررســی مــی شــود و اگــر اطالعــات صحــت داشــته
باشــد بســیاری از مشــکالت ســپرده گــذاران رفــع مــی شــود.

رنجبرزاده:

ایران تا  ۳۲سال آینده کشوری پیر خواهد بود
عضــو هیــات رییســه مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد
بــرای مدیریــت پیامدهــای پیــری جمعیــت چــاره
اندیشــی کــرد ،گفــت :راهــکار بهبــود وضعیــت
ســالمندان تدویــن و طراحــی برنامــه ریــزی هــای
مناســب اســت کــه پرداختــن بــه موضــوع ســامت
نیــز یکــی از اولویــت هــا اســت.
اکبــر رنجبــرزاده در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،در رابطــه بــا اظهــارات
معــاون اجتماعــی وزارت بهداشــت مبنــی بــر اینکــه
 8.2درصــد جمعیــت کشــور ســالمند هســتند و تــا
ســال  2050میــادی 30.2 ،درصــد جمعیــت کشــور

اســامی ،ادامــه داد :اینکــه در  32ســال آینــده،
ایــران کشــوری پیــر خواهــد بــود واقعیتــی
انکارناپذیــر اســت و مســاله پیــری جمعیــت کشــور را
تهدیــد مــی کنــد بنابرایــن تامیــن امکانــات ســامت
بــرای ســالمندان مســاله اساســی نیســت بلکــه
بایــد بــرای مدیریــت پیامدهــای پیــری جمعیــت
چاره اندیشی کرد.
وی بــا بیــان اینکــه وجــود نیروهــای جــوان ،فعــال
و کارآمــد مهــم تریــن نیــاز اولیــه توســعه اقتصــادی
اســت ،افــزود :اینکــه بــا پیــری جمعیــت در آینــده
چــه کســانی قــرار اســت بــا عنــوان نیــرو و ســرمایه

اوالدقباد مطرح کرد:

تعطیلی یک ماهه زمستانی مدارس؛ وقفهای در آموزش و
دغدغهای برای والدین شاغل
عضو هیات رئیسـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس
معتقـد اسـت تعطیلی یک ماهه زمسـتانی مـدارس نه تنها
وقفـهای در آمـوزش و دغدغـهای بـرای والدیـن شـاغل
ایجـاد میکنـد بلکه ممکـن اسـت دانشآموزان به سـمت
رفتارهـای پرخطر نیز بکشـاند.
فریـده اوالدقبـاد در گفتوگو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه
ملـت با اشـاره به پیشـنهاد تعطیلـی یک ماهه مـدارس در
زمسـتان ،گفـت :سـال گذشـته تعطیلی یک ماهـه مدارس
یکـی از بندهـای الیحـه هـوای پـاک بـود کـه در مجلـس
رأی نیاورد.
نماینـده مـردم تهـران ،ری ،اسالمشـهر ،شـمیرانات و پردیـس در مجلس شـورای اسلامی تصریح کرد:
تعطیلـی مـدارس در کالنشـهرها به علـت آلودگی هوا و در شـهرهای سردسـیر به علت برودت هـوا ،روند
آموزشـی دانشآمـوزان را با مشـکل روبـهرو میکند.
وی بیـان کـرد :در مقطـع ابتدایـی به ویـژه پایـه اول دانشآمـوزان ابتدای راه هسـتند و وقفه آموزشـی بر
رونـد یادگیـری آنهـا اثـر نامطلوبـی دارد از سـوی دیگـر در مقطع متوسـطه نیـز در صورتی که بـرای این
تعطیلـی یـک ماهـه برنامـهای پیشبینـی نشـود ممکن اسـت دانشآمـوزان به سـمت رفتارهـای پرخطر
کشـیده شـوند چـرا کـه این یـک مـاه در فصل زمسـتان ،زمان مناسـبی بـرای سـفر و یا تفریح نیسـت.
ایـن نماینـده مجلس با اشـاره به دغدغه والدین شـاغل در صـورت تعطیلی مـدارس ،اظهار کـرد :والدین
در منـزل نیسـتند و مراقبـت از فرزندانشـان در ایـن یـک مـاه دغدغـه و زحمت بـرای آنها ایجـاد میکند؛
وزارت آمـوزش و پـرورش باید بـرای حل این مسـائل تدابیری بیاندیشـد.
وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش بـرای ارائـه این طـرح باید همـه جنبهها را بـه دقت بررسـی کند،
تاکیـد کـرد :برگـزاری امتحانـات هماهنگ و کشـوری در صورت تغییر زمـان آغاز مدارس با مشـکل مواجه
میشـود؛ آمـوزش و پـرورش بایـد مشـخص کند در صورتـی که شـروع مـدارس در برخی شـهرها تغییر
کنـد امتحانـات هماهنـگ خـرداد ماه این شـهرها و شـهرهای دیگر کـه مدارس در مهر آغاز شـده اسـت
چگونـه برگزار میشـود.
عضـو فراکسـیون زنـان مجلـس ادامـه داد :آموزش و پـرورش باید بـا توجه به شـرایط اقلیمی کشـور که
برخـی از شـهرها در مناطـق سردسـیر و برخی دیگـر در گرمسـیرند برای بازگشـایی مـدارس و برگزاری
امتحانـات خـرداد مـاه برنامهریزی دقیق و بررسـی موشـکافانه انجـام دهد.
اوالدقبـاد بـا بیـان اینکـه در سـند تحـول بنیادیـن بـه موضـوع توزیـع تعطیالت در طـول سـال تحصیلی
و جلوگیـری از ایجـاد شـکاف زمانـی اشـاره شـده اسـت،گفت :در سـه مـاه تابسـتان مـدارس میتوانند
فعالیتهـای فرهنگـی و کالسهای آموزشـی دایـر کنند تـا دانشآموزان از محیط آموزشـی دور نشـوند از
طرفـی این سـه مـاه فرصت مناسـبی بـرای آمـوزش مهارتهـای زندگی اسـت.
عضـو هیـات رئیسـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلـس در پایان افـزود :در صـورت ارائـه این طرح
از سـوی آمـوزش و پـرورش بـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات اعضـا باید به دقـت آن را بررسـی کنند و
موارد مطـرح شـده را واکاوی کنند.

باب شدن دوباره بازار سیاه و قاچاق سوخت با دونرخی کردن بنزین
سخنگوی هیئت رییسه مجلس ،گفت:کشور سیستم دونرخی شدن و سهمیه بندی را
طی کرده است و نباید بار دیگر بازار سیاه و قاچاق سوخت ...

ســالمند مــی شــوند و باید زیرســاخت های مــورد نیاز
در حــوزه ســامت ایجــاد شــده و گســترش یابنــد،
گفــت :هشــدارهایی کــه در ایــن رابطــه داده مــی
شــود را بایــد جــدی گرفــت و نبایــد بــه ســادگی از
آنهــا عبــور کــرد امــا اینکــه ذهــن و نگاهمــان تنهــا
معطــوف بــه حــل مشــکالت ســالمندان شــود شــاید
امکانــات کشــور ایــن اجــازه را بــه مــا ندهــد.
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس شــورای

انســانی بــرای بالندگــی و رشــد کشــور تــاش و
فعالیــت کننــد از هشــدارهای پیــری جمعیــت اســت
بنابرایــن بایــد بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کــرد
کــه بــا نیــروی انســانی کمتــر بتــوان کشــور را بــه
بهتریــن نحــو اداره و مدیریــت و ســپس بــرای رفــع
مشــکالت جمعیــت  30درصــدی ســالمندان نیــز
چــاره اندیشــی کــرد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ،بــا تاکیــد بــر

اینکــه ســالمندان گــروه هدفــی هســتند کــه توجــه و
مراقبــت از آنهــا بایــد هماننــد دهــه اول در دســتور
کار قــرار گیــرد ،گفــت :برنامــه ریــزی مناســبی
بــرای بهبــود ســامت اجتماعــی ،روانــی ،جســمی
ســالمندان بایــد انجــام شــود وزارت بهداشــت و
تمامــی دولــت هــای فعلــی و آینــده بایــد متناســب
بــا جمعیــت و اولویــت هــای کشــور بــه ســالمندان
خدمــات رســانی کــرده و از آنهــا غافــل نشــوند.
رنجبــرزاده بــا تاکیــد بــر اینکه مــی تــوان از تجربیات
ســالمندان بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهــره مند شــد،
گفــت :اگــر جمعیــت ســالمند آســیب ببیننــد بــه طور
قطــع یــاس و ناامیــدی آنهــا بــه جمعیــت هــای
پاییــن نیــز ســرایت مــی کنــد بنابرایــن توجــه بــه
ســالمندان بــه نوعــی ایجــاد امیــد در ســنین میانــی
و پایینــی را بــه دنبــال دارد.
نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس شــورای
اســامی ،افــزود :راهــکار بهبــود وضعیــت ســالمندان
تدویــن و طراحــی برنامــه ریــزی هــای مناســب
اســت کــه پرداختــن بــه موضــوع ســامت آنهــا نیــز
یکــی از اولویــت هــا اســت.
عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی ،بــا
تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه تامیــن معیشــت ،بهبــود
وضعیــت اقتصــادی و پرداخــت حقــوق به ســالمندان
تاکیــد کــرد و گفــت :ســالمندانی کــه تحــت پوشــش
چتــر حمایتــی تامیــن اجتماعــی نیســتند در ســنین
پاییــن عمــر بــا مشــکالت زیــادی مواجــه خواهنــد
شــد و نیــاز اســت دولــت و دســتگاه هــای متولــی در
حــوزه هــای اجتماعــی ،اقتصــادی و ســامت بــرای
بهبــود وضعیــت ســالمندان و رفــع مشــکالت آنهــا
گام هــای جــدی بردارنــد تــا دسترســی بــه خدمــات
بیمــه ای ،مراقبتــی و درمانــی تســهیل و معیشــت
آنهــا تامیــن شــود.

زاهدی در حاشیه مراسم کلنگزنی مدارس خیرساز در بندرعباس:

پیشنهاد اعتبار یکهزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی کمیسیون آموزش مجلس برای
نوسازی و مقاومسازی مدارس
رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس با
اشـاره به پیشـنهاد یکهزار و  ۵۰۰میلیـارد تومانی
کمیسـیون متبوعش برای نوسـازی و مقاومسـازی
مـدارس ،اعلام کـرد :کمیسـیون تلفیـق تـا کنون
بـا  ۱هـزار میلیـارد تومـان از ایـن میـزان موافقت
کرده اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری خانـه ملـت ،محمدمهدی
زاهـدی در حاشـیه مراسـم کلنگزنـی ۳بـاب
مدرسـه در قالـب  ۲۷کالس در سـرو شهرسـتان
بندرعبـاس ،اظهـار داشـت :از خیریـن اسـتان
کـه همـت کـرده و  ۱۰۳مدرسـه را بـا همـکاری
و همدلـی مسـئولین اسـتان سـاختهاند تشـکر
میکنیـم .
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای
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اسلامی بـا بیان اینکه حدود  ۳۴۰مدرسـه اسـتان
نیـاز بـه بازسـازی و مقاومسـازی دارد که بخشـی
از آن را خیریـن بـر عهـده گرفتهانـد ،گفت :سـال
جاری در مجلس شـورای اسلامی پیشـنهاد دادیم
کـه برای سـال آینده ۱هـزار و  ۵۰۰میلیـارد تومان
بودجه جهت نوسـازی و بازسـازی مـدارس در نظر
گرفته شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنـون  ۱هـزار میلیارد
تومـان از ایـن میـزان در کمیسـیون تلفیـق الیحه
بودجـه  ۹۷تصویـب شـده اسـت ،ادامـه داد:
امیدواریـم در روزهـای پایانـی نیـز  ۵۰۰میلیـارد
تومـان باقیمانـده نیـز تصویـب شـود ،درصورتی
که ایـن بودجه اختصاص داده شـود بخشـی از آن
در ایـن اسـتان هزینـه میشـود.

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس
شـورای اسلامی در پایـان خاطـر نشـان کـرد:
میتـوان در  ۳الـی  ۴سـال ایـن اسـتان و سـایر
اسـتانها مشـکل اعتبارات در زمینه مدرسهسـازی
را برطـرف کـرد.

پورمختار مطرح کرد:

مجلس مناسبترین مکان برای
تجمعات قانونی مردم

عضـو کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس بـا مثبت
ارزیابـی کردن مصوبه شـورای شـهر درخصوص مکان
یابـی بـرای تجمعـات قانونـی ،گفـت :بهتریـن مکان
بـرای تجمعـات مـردم و ارتباط مسـتقیم با مسـئوالن
مجلس اسـت.
محمدعلـی پورمختار درگفت وگو بـا خبرنگارخبرگزاری
خانـه ملت ،درخصـوص تصویب طـرح  2فوریتی مکان
یابـی در شـهر تهران بـرای تجمعـات قانونـی ،گفت:
چنیـن مـکان هایـی دراکثرکشـورها بـرای اعتراضات
و پیگیـری خواسـته هـای مـردم درنظرگرفتـه شـده
اسـت ،بالتبـع مسـئوالن در ایـران مـی تواننـد در این
مـکان هـا بـرای پاسـخگویی بـه مشـکالت مـردم
حضـور پیـدا کننـد؛ بنابراین ایجـاد چنین مـکان هایی
درشـهرهای بـزرگ و کالن شـهرهای کشـورما نیـز
درجلوگیری از هرگونه اغتشـاش و بی نظمی موثراست.
نماینـده مـردم بهـارو کبودرآهنـگ درمجلس شـورای
اسلامی ،افـزود :البتـه شـورای شـهرتنها درایجـاد
مـکان هـا و شناسـایی نقـاط مورد نظـر بـرای این کار
درتهـران باهمـکاری شـهرداری دارای وظیفـه اسـت،
امـا اینکـه این نـوع تجمعـات به شـکلی برگزارشـود،
یـا اینکـه بامجـوز و الزامات قانونـی بتـوان تجمعی را
برگـزار کـرد؛ خـارج از حیطه اختیارات شـورای شـهر
بـوده و وزارت کشـور بایـد در راسـتای قانـون احزاب
بـه تجمعات به رسـمیت شـناخته شـده توسـط قانون
اساسـی جهـت برگـزاری مجـوز دهد.
وی بـا بیان اینکه مـکان یابی برای برگـزاری تجمعات
قانونـی گام اول در راسـتای توجـه بـه خواسـته های
مـردم اسـت ،تصریـح کـرد :مراحـل بعـدی منـوط به
همـکاری دسـتگاه هـا و نهادهـای دیگردرایـن حـوزه
اسـت ،امـا بـه طورکلـی ایـن مـکان هـا درجهـت
جلوگیـری از ایجـاد مزاحمـت بـرای مـردم و افزایش
ترافیـک و بـا هـدف نظم دهـی بـه ایـن راهپیمایی ها،
همچنین جلوگیری از سـوء اسـتفاده سـایرعناصر نقش
مهمـی دارد.
پورمختـار با اشـاره به اینکـه درحال حاضر شـهرداری
دارای مـکان ها ،فضاهـا و اراضی خالی بـرای برگزاری
تجمعـات قانونـی اسـت ،گفـت :تنهـا موضـوع مهـم
نقطـه یابـی و مـکان یابـی بـرای این مسـئله اسـت؛
زیـرا بایـد امـکان رفـت و آمـد بـه ایـن مـکان هـا با
خودروفراهـم بـوده و ایجـاد ترافیـک نگـردد؛ ضمـن
اینکـه بـه هنـگام خـروج مـردم مشـکالت دیگـری
درمعابـر شـهر رخ ندهـد.
عضـو کمیسـیون قضایی و حقوقـی مجلس ،گفـت :اما
درحـال حاضرمجلس شـورای اسلامی بهتریـن مکان
بـرای تجمعـات قانونـی مـردم اسـت ،زیـرا مجلـس
نهـاد مردمـی بـوده و بـه طورنسـبی تجمعـات تاکنون
از اثربخشـی قابـل قبولـی برخـوردار بـوده و مـردم و
نماینـدگان بـه طورمسـتقیم با هـم درارتباط هسـتند.

