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اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در صفحه توییتر خود تاکید کرد که صحبت های مهمی 
با مردم دارد.

متن این پست توییتری به شرح زیر است:
دوشــنبه شــب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما صحبت های مهمی با 

مردم خواهم داشت.

  سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار شد و همانگونه که از ابتدا 
مشخص بود، کاندیداهایی که با وعده های افزایش یارانه و ایجاد شغل های میلیونی 
آمده بودند، برنامه ای برای ارائه نداشــتند و در ســومین مناظره هم آنقدر دستشان 
تهی بود که فقط به تکرار شــعارهای انتخاباتــی خود و اتهام زنی بی پایه به کابینه 
روحانی پرداختند. کسانی که داعیه مدیریت و نجات کشوررا دارند حتی نتوانستند تا 
آخر مناظره بر ســر شعارهای خود بمانند و اعتراف کردند که دولت روحانی همه آن 

کارهایی را که آنها وعده اش را می دهند، سالهاست آغاز کرده است.
هرچند برخی از ناظران بر این باورند که مناظره ها تاثیر چندانی در افکار عمومی 
نــدارد و آنقدر که برای طبقه تحصیلکرده و نخبــگان جذابیت دارد، جایی در میان 
توده ها ندارد، اما حداقل این فرصت را فراهم می کند تا مصادیق تا مرد سخن نگفته 
باشد عیب و هنرش نهفته باشد را در برابر دیدگان عمومی به نمایش بگذارد. افرادی 
که داعیه ریاست جمهوری دارند، از بیان حتی سخنان تبلیغاتی خود که هفته هاست 
دارند تکرار می کنند، هم ناتوان هســتند و حتی در حد یک منبری خوش ســخن 
هم ظاهر نمی شــوند. جدای از روال معمول مناظره که با هیچ یک از مناظره های 
انتخاباتی در دنیا شــباهت ندارد و بی نقشــی مجری که باید بعنوان یکی از عناصر 
فعال، هدایت بحث ها را به عهده بگیرد، باز هم در فضایی که رســانه های جمعی 
فرصتی برای بیان افکار و آرای همه گروه ها و جریان ها فراهم نمی کند، باید از آن 
به عنوان تریبونی برای ابراز نظر استفاده کرد و نشان داد که حتی بحث هایی در حد 
تخریب و اتهام زنی و زیرســؤال بردن چهار دهه عملکرد جمهوری اسالمی، مفسد 
خواندن همه صاحبان قدرت و مسئوالن و .... هیچ تهدیدی برای امنیت ملی نیست 
و از طریق همین تریبون های آزاد اســت که می توان ســره را از ناسره بازشناخت. 
برای اهل رســانه و قلم شــاید تعجب آور بود، چنین توفانی از اتهامات بی مدرک و 
دلیل و دروغ گویی هایی آشــکار از سوی برخی از مقاماتی که طی چهار دهه از عمر 
جمهوری اســالمی تقریبا در همه حضور داشته اند و تنها صندلی های خود را عوض 
کرده اند در تمام این مدت. رســانه هایی که گاه به جرم کشیدن یک کاریکاتور، زدن 
یک تیتر، انتشــار یک گزارش مستند محکوم به توقیف و تعطیلی هستند و روزنامه 
نگارانی که در ازای افشــای کمتر از یک درصد مسایلی که از مناظره ها مطرح شد، 
راهی حبس و تبعید می شوند، از خود می پرسند، با این یک بام و چند هوای مدعی 
العموم چه باید کرد؟! مســئله قابل تأمل در این مناظره ها، بار دیگر نشــان داد که 
چگونه کشور از عدم تحزب رنج می برد و چگونه هر از گاهی عده ای بی شناسنامه 
با نامی تازه به عرصه سیاســی کشور قدم می گذارند، گاه در منصبی رای می گیرند 
و خســارات غیرقابل جبران وارد می کنند و هیچ کســی هم نه مسئولیت آن را به 
عهده می گیرد و نه حاضر اســت برای آن هزینه بدهد! افرادی که تا دیروز پشــت 
سر احمدی نژاد جمع شــده بودند و دولتش را امام زمانی می خواندند حاال در ستاد 
ابراهیم رییســی جمع شده اند و بدون قبول خســارات های هشت ساله دولت نهم 
و دهم، نســخه برای اقتصاد کشــور می ریزند، غافل از آنکه فراموش کرده اند در 
سال 92 چه کشوری را تحویل دولت روحانی داده بودند، حال که قیمت ها به ثبات 
رســیده و نرخ تورم کنترل شده، یادشان آمده که مردم نیازمند صدقه بیشتر هستند. 
شما که دســتتان در جیب مردم بود، چرا در همان زمان که دالرهای نفتی را میان 
بابک زنجانی ها تقســیم می کردید به فکر مستضعفان و محرومان جامعه نبودید؟ 
اما در مقابل آن بی مســئولیتی برخی از مدعیان اصولگرایی در این مناظره ها دیده 
شد که چگونه اسحاق جهانگیری به نمایندگی از جناح اصالح طلبی و اعتدال، هنوز 
از هشت سال دولت ســیدمحمد خاتمی دفاع می کند و نه تنها از عملکرد آن شانه 
خالی نمی کند بلکه خود را مســئول می دانــد. او همچنین از همه کارهایی که در 
دولت تدبیر و امید انجام شــده، مسئوالنه دفاع می کند و آن را به نفع ثبات سیاسی 
و اقتصادی کشور می داند. جهانگیری و روحانی و هاشمی طبا افراد شناسنامه داری 
هستند که طی چهار دهه گذشــته سابقه سیاسی و مدیریتی روشن و شفافی دارند. 
این افراد هر از گاهی پشت سر جبهه و جریانی پنهان نشده اند، با تدبیر و برنامه کار 
کرده اند و از عملکرد خود هم پشــیمان نیستند. آنچه را هم قدرت و توان انجامش 
را نداشــته اند، با مردم به صراحت در میان گذاشــته و بابت کاســتی ها عذرخواهی 
کرده انــد. در حالــی که گروه مقابل که با دوپینگ قوه قضاییــه، نیروهای امنیتی و 
نظامی و بازی با ارزش های مذهبی مردم ســالها مســئولیت های باالیی به عهده 
داشته حتی حاضر نیست در دفاع از شعارهای تکراریش هم سخنی ایراد کند و تنها 
با هجمه، توهین و افترا می خواهد صحنه را به نفع خود تغییر دهد. مناظره ســوم را  
شــاید بتوان، قوی ترین مناظره از بعد سخنان روحانی، جهانگیری و هاشمی طبا در 
بیان علمی، کاربردی و تبیین جایگاه اقتصادی و سیاســی ایران دانست. روحانی با 
اعتماد به نفس باال و اقتدار نه تنها از سیاســت های چهار ساله خود دفاع کرد، بلکه 
برای چهار ســال آینده هم برنامه ای مدون و دقیــق ارائه داد. انصافا جهانگیری و 
هاشــمی طبا هم با سخنان کارشناسانه خود به خوبی از عهده دفاع از سیاست های 
دولت تدبیر و امید برآمدند و نشــان دادند ملت ایران در ســال 92 تیمی کارشناس، 
حرفه ای، دلسوز و ایثارگر را برای هدایت دولت برگزیده است.  امید است که جناح 
موسوم به پایداری ها که حتی قادر نبوده و نیست شناسنامه دارهای اصولگرا را پشت 
ســر خود ولو به ظاهر هم حفظ کند، با قبول مسئولیت هشت سال خرابی اقتصاد و 
اعتبار کشــور، صادقانه به اشتباهات راهبردی خود اعتراف کرده و اجازه ندهند بیش 
از این ذخایر این انقالب و نظام و ارزش های ملی و مذهبی آنها در آتشــی که آنان 

سالهاست هیزمش را فراهم می کنند، بسوزد. 

جهانگیری: 
دوشنبه صحبت های 

مهمی با مردم دارم
 

خبر 

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: بســیار مهم است که باور 
داشته باشم که من هنوز یک رای دارم و با رای 
نــدادن، در عمل به رای دیگــری که مقبول ما 

نبوده،  فرصت پیروزی داده ایم.
به گزارش ایرنا، آخوندی در این پیام نوشــت: 
صحنه نبرد انتخابات بسیار غبار آلود شده  است. از 
یک طرف حضور مجدد و از موضع مدعِی عده ای 
که کشــور را در این وضعیت قرار دادند، تعدادی 
را دلسرد کرده و از طرف دیگر، چگونگی حضور 
آنان و پیشــنهاد آشــکاری که برای خرید رای 

می دهند، عده ای دیگر را دلزده می کنند. 
سوال این اســت که در این وضعیت چه باید 

کرد؟ من در برابر می پرسم:
آیا واقعا شرایط از وضعیت سال 922 سخت تر 
اســت؟ آیا ما باید برویم توی کوچه بن بســت؟ 
ســرمایه و امکانــات ما بــرای رویارویی با این 

وضعیت چیست؟ 
ما که ایران را رهــا نخواهیم کرد. می مانیم و 
می جنگیم. کارآمدترین، سالح ما رای ما است. ما 
نه آن را می فروشیم و نه در غالف نگاه می داریم. 
باطل السحِر پوپولیســت ها رای ملت است. آنان 

فقط در غبار و تاریکی پیروزند.
در ادامه این نوشــته آمده است: از قضا امروز 
داشتم یادداشت های سال 92 را می دیدم. دیدم در 
آن روزگاران نیز که امید اجتماعی به حداقل خود 
رسیده  بود نیز، حضور و آگاهی مردم مسیر تاریخ 
ایران را تغییر داد. ایران تعلق به فرزندان خود دارد 
و هیچ کس جز آنان نمی تواند از آن نگهبانی کند 
و آن را آبادان ســازد. به هر روی، می خواهم باز 
تاکید کنم که این بسیار مهم است که باور داشته 
باشــم که من هنوز یک رای دارم و اشتباه است 
اگر گمــان کنیم که با رای ندادن، رای نداده ایم! 
در عمل به رای دیگری که مقبول ما نبوده  است 

فرصت پیروزی داده ایم.

رأی مردم حق است یا تکلیف؟
                                      سؤال آیت اهلل بیات زنجانی از نامزدهای ریاست جمهوری:

آیــت اهلل بیات زنجانی، با بیان این که مطابق نظر امام صادق)ع( دو نوع نگرش 
برای مواجهه با افراد داریم، اظهار داشــت: یک نگرش می گوید که دین تحمیلی 
است و نگرش دیگر نیز می گوید که دین، تبلیغی، تفهیمی، ارشادی و عقالنی است.

به گزارش ایلنا، او با بیان این که در مســائل سیاســی نیز دو دیدگاه فوق وجود 
دارد، گفت: در مسائل سیاسی یک نگرش این است که ما با اعمال زور می خواهیم 
حرفمان را به کرسی نشانده و حکومت با شمشیر کنیم، و نگرش دیگر این است که 

اگر مردم بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند حکومت نمی کنیم.
این مرجع تقلید افزود:  یک نگرش سیاسی این است که می خواهیم با زور عدالت 
را پیاده کنیم و نگرش دوم این اســت که برقراری عدالت در جامعه، نیازمند فهم، 

عقالنیت، درک و پذیرش افراد آن جامعه بوده و با زور ممکن نیست.
او بــا بیان این که تالش همه افرادی که در تحقق و پیروزی انقالب اســالمی 
ایران نقش داشتند این بود که دیگر به مردم اجحاف نشده و به آنان زور گفته نشود، 
گفت: ما می گفتیم که مردم باید آزاد باشند، تفکرات آزاد داشته باشند و آزادانه فکر 
کنند؛ جوانان جرأت حرف زدن داشته باشند، نه اینکه برای حرف زدن تحت تعقیب 
قرار گرفته و مشــکل دار شوند؛ بنای ما بر این بود و تمام حرف ما هم همین بوده 

و هست.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که از ابتدا با انجمن های اسالمی 
دانشــگاه ها مرتبــط بودم، و از این رو می گویم که اگــر این انجمن ها نبودند ما 
دانشگاه های زنده و پویا نداشتیم، گفت: خدمات این جریان بر کسی پوشیده نیست، 
اما با کمال تأسف ظرف همین سال های نه چندان دور، سیر و روند به این سمت 
و سو رفته بود که این مجامع و جریانات همه در محدودیت قرار گرفتند؛ و وضعیت 

به شــکلی درآمده بود که ما کم کم داشتیم جمهوریت را هم از دست می دادیم و 
می رفتیم سراغ حکومت اسالمی؛ حتی در برهه ای از زمان این حرف ها هم مطرح 

شد که حاکم و حکومتش از طرف خدا آمده و مردم هیچ نقشی در آن ندارند.
این مرجع تقلید افزود: تفکر مطرح شــده در بخشی از فضای سیاسی ایران، در 
حالی مطرح بود که حتی پیامبر)ص( وقتی به مدینه تشریف آورند، با حمایت مردم، 
شرایط برای تشکیل حکومت ایشــان مهیا می شود؛ یعنی حتی در مورد حکومت 
پیامبر)ص( هم مردم می خواســتند و شد؛ این موضوع درسی برای همه ماست که 
پیامبر)ص( که نبوتش یک امر الهی است اما حکومت را به عنوان یک امر بشری 

می دید که مردم باید بخواهند.
آیت اهلل بیات زنجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 

نیــز گفت: باید دقت کنیم و ببینیم که در میان این آقایان کاندیداها، کدامیک هم 
مســئله انتخاب شدن و هم مســئله انتخاب کردن را تکلیف و وظیفه می دانند و 
کدامیک از آن ها این دو موضوع را حق مردم؟ این مسئله یک اختالف نظر جدی 
و یک بحث نظری است که آیا مردم حق این را دارند که انتخاب شوند و خود را در 
معرض رأی قرار دهند یا اینکه انتخاب شدن، یک سمت و جایگاه است که از سوی 

برخی افراد دیگر به آن ها اعطا می شود.
او با بیان این که به مردم عزیزمان توصیه می کنم دنبال کســانی باشید که به 
مردم اعتقاد دارند و نه کسانی که می خواهند فقط از مردم سوءاستفاده کنند، تأکید 
کرد: ما دنبال حاکمیت قانون هســتیم و اگر کسی به قانون و قانون مداری ایمان 

دارد، باید او را انتخاب کنیم.
او با بیان این که اگرچه در طول این چند ســال گذشــته هیچ یک از دولتمردان 
با بنده ارتباط نداشــته، اما احســاس تکلیف دارم که از این دولت حمایت کرده و 
برخــی حقایق را در مــورد آن بگویم، تصریح کرد: در شــرایط فعلی، یک آرامش 
نسبی در کشور ایجاد شده و از این رو کسانی که به دنبال تغییر این دولت هستند، 
تنها هدفشــان بازگشت به وضعیت دولت قبل اســت که در آن ایام همواره شاهد 

بی قانونی های فراوان بودیم.
آیــت اهلل بیات زنجانی با بیان این که آن کاندیداهایی که آمارهای بدون مبنای 
قانونی و وعده های بدون پشتوانه عقلی می دهند، خیانت کنندگان به مردم هستند، 
گفت: کاندیداهای انتخاباتریاســت جمهوری باید بدانند که این فرصت فعلی، یک 
امانتی اســت که در اختیارشان قرار گرفته تا با مردم صحبت کرده و خود را عرضه 

کنند و البته در این امانت، نباید خیانت شود.

پاسخ تأمین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری

جوابیه نهاد ریاست جمهوری به ادعای یک نامزد انتخاباتی:

ادعای افزایش هزینه های نهاد ریاست جمهوری کذب است
مرکــز روابط عمومــی و تبلیغات نهاد ریاســت جمهوری 
با انتشــار جوابیــه ای اعالم کرد ادعای یکــی از نامزدهای 
انتخاباتی مبنی بر افزایش هزینه های نهاد ریاست جمهوری، 

کذب محض است.
به گزارش ایرنا، متن این جوابیه به شرح زیر است:

بازگشــت به اظهارات مطرح شده و انتشار اخباری مبنی بر 
همین اظهارات کذب و خالف واقع با موضوع دو برابر و حتی 
سه برابر شــدن هزینه های نهاد ریاست جمهوری در دولت 

یازدهم موارد زیر به اطالع می رسد.
اظهار نظر در خصوص مســائل اداری و مالی عالوه بر نیاز 
به اطالعات صحیح و مستند، مســتلزم رعایت رویکردهای 

تخصصی است. بدیهی است اینگونه موارد در چارچوب آمار 
ثبت شــده قانونی و نه اطالعات مخدوش و هدفمند سیاسی 
قابلیت ارزیابی و قضاوت پیدا می کنند؛ که از آن جمله قانون 
بودجه ســنواتی، پرونده های پرســنلی، لیست پرداخت ها و 

همچنین آمار مربوط است.
از این رو مســتند به جداول قوانین بودجه سنواتی و هزینه 
کرد ثبت شــده در پایان هر سال، در خصوص مقایسه هزینه 
کرد نهاد ریاســت جمهوری در دولت قبــل با دولت تدبیر و 
امید باید گفت، در ســال 1391 عــالوه بر 59 میلیارد تومان 
اعتبــار ردیف اصلــی، مبلغ 314 میلیارد تومان نیز از ســایر 
ردیف هــا به نهاد تخصیص داده شــده، ضمن آنکه از محل 

مازاد درآمد نفتی، مبلغ 460 میلیارد تومان به نهاد تخصیص 
که با تشخیص و اعمال مدیریت مدیران عالی وقت نهاد، بین 
دستگاه ها و سازمان های اجرایی متعددی توزیع شده است و 
در مجموع امکان هزینه کرد و اعمال مدیریت بر رقمی بالغ 
بر 833 میلیارد تومان )حــدود 15 برابر رقم مورد ادعای آن 
رسانه!( برای مســئولین وقت نهاد فراهم بوده است. این در 
حالی است که به منظور ساماندهی و شفاف سازی در بودجه 
در دولت تدبیر و امید، هر ســاله تعدادی از ردیف های متفرقه 
حذف و بودجه نهاد در قالب ردیف های اصلی،  شفاف و قابل 

نظارت درج گردیده است.
رقم مورد ادعا به عنوان بودجه مصوب نهاد ریاست جمهوری 

در قانون بودجه 1396، معادل مبلغ 150 میلیارد تومان لحاظ 
گردیده و هنوز به مرحله تخصیص و دریافتی از خزانه نرسیده 
و یقینا بنا بر روند بودجه ای در سنوات گذشته، معموال بخش 
عمده ای از رقم اعتبارات مصوب قانونی محقق نخواهد شد و 

لذا به هزینه گرفته نخواهد شد.
روابط عمومی دفتر رییس جمهــور ضمن تاکید بر آزادی 
رسانه های جمعی در اطالع رســانی و تنویر افکار عمومی، 
آنان را به رعایت تقــوی و اصل امانتداری و انصاف در بیان 
آمار و گزارش ها دعوت کرده و در برابر نشر اکاذیب و تالش 
برای تشویش و انحراف اذهان عمومی حق پیگیری از مراجع 

ذیصالح قانونی را برای خود محفوظ می داند.«
    عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

حميرا حسينی یگانه- روزنامه نگار

ایران را رها نخواهیم کرد 
می مانیم و می جنگیم

             کشف جسد آخرین بازمانده حادثه انفجار معدن آزادشهر

سابقه بیمه روستاییان برای بازنشستگی به ۱۰ سال کاهش یافت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
گلستان از کشف جسد آخرین بازمانده حادثه 

انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر خبر داد.
به گزارش فــارس، صادقعلی مقدم اظهار 
کــرد: ریزش مداوم آوار، دسترســی به پیکر 
آخرین جانباخته حادثه معدن زمستان یورت 
شهرســتان آزادشــهر که موقعیت آن نیز در 
تونل شناسایی شده را دچار مشکل کرده بود 

که با جانفشانی نیروهای متخصص امدادی 
بعــد از 10 روز تــالش بی وقفــه به آخرین 

بازمانده این حادثه دست یافتند.
وی بــا بیان اینکه تداوم ریــزش آوار این 
بخش از تونل معدن به علت قرار گرفتن در 
مرکز اصلی وقوع انفجار است، تصریح کرد: 
هم اکنون عملیات انتقــال این جانباخته به 
بیرون تونل انجام و برای سیر مراحل اداری 

تحویل پزشکی قانونی شد. 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری 
گلســتان در خصوص شناسایی پیکر 42 تن 
از جانباختگان که تاکنون از معدن زمســتان 
یورت خارج شــده اند نیز گفت: تمام اجســاد 
به جز یک پیکرها احراز هویت شــده اند که 
پزشکی قانونی استان پیگیر این مساله بوده 
و قول داده کــه در کوتاه ترین زمان ممکن 

صورت گیرد.
انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت 
شهرستان آزادشــهر واقع در 90 کیلومتری 
شرق شهر گرگان، مقارن ظهر چهارشنبه 13 

اردیبهشت اتفاق افتاد.
در این حادثه 43 نفر معدن کار جان باختند 
که پیکــر 42 معدن کار به خانواده هایشــان 

تحویل داده شد.

حســن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گوید که دولت 
دوازدهم ادامه این دولت، دولت اعتدال و دولت اصالحات است و این دولت به 100درصد 

مردم ایران، به فرهنگ و هویت دینی و ملی خود احترام می گذارد.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در همایش »سالم آزادی« که در سالن 12 هزار نفری 
ورزشــگاه آزادی تهران برگزار شد، افزود: لحظه باشکوهی است که شما جوانان مصمم و 

سرافراز را در اینجا می بینیم..
روحانــی تاکید کرد: به ملت اعالم می کنم کــه بیانیه 2030 که برخی آن را به ناروا 
تبلیغ مــی کنند، به ملت و رهبر اعتماد می دهم دولت در ســند 2030 تصریح کرده در 

چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به آن پایبند خواهد بود.
وی افزود: آیا تحریم هایی که تاکنون برداشــته شــده است به ضرر ملت ایران بوده 

است؟ البته کاسبان تحریم ناراحت هستند. 
روحانی اضافه کرد: جوانان عزیز من به شما بگویم در طول مدت سه سال و نیم که از 
دولت من گذشته است، من برای منفعت هیچ فردی هیچ نامه و سفارشی به هیچ دستگاه، 
دانشــگاه، وزارتخانه و هیچ قوه ای و دیگر ارکان انجام نــداده ام. فقط یک نامه به قوه 
قضاییه نوشــتم و گفتم به چه دلیل و با چه قانونی ســید محمد خاتمی را ممنوع التصویر 

کرده اید که تا امروز هنوز جواب نامه مرا نداده اند. 
روحانی افزود: جوانان عزیز من به شــما بگویم در طول مدت ســه سال و نیم که از 
دولت من گذشته است، من برای منفعت هیچ فردی هیچ نامه و سفارشی به هیچ دستگاه، 
دانشــگاه، وزارتخانه و هیچ قوه ای و دیگر ارکان انجام نــداده ام. فقط یک نامه به قوه 
قضاییه نوشــتم و گفتم به چه دلیل و با چه قانونی ســید محمد خاتمی را ممنوع التصویر 

کرده اید که تا امروز هنوز جواب نامه مرا نداده اند. 

در چارچوب قوانین ایران به 
سند 2۰3۰ پایبند خواهیم بود

اعــالم  ای  دراطالعیــه  اطالعــات  وزارت 
کرد:برنامه ریزی یک گروهک تروریســتی توســط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( خنثی شد.به گزارش 
ایســنا در ایــن اطالعیه آمده اســت: با اشــرافیت 
اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( طی یک 
عملیات تخصصی و دقیق، برنامه ریزی یک گروهک 
تروریســتی ضد انقالب برای اقدامــات انفجاری و 
تروریستی، کشــف و خنثی گردید. از این گروهک 
نفاق که دستش به خون هزاران نفر از مردم مظلوم 
و بی گناه کشــور آغشته و مزدوری و جاسوسی آنها 
برای بیگانگان ادامه دارد، تجهیزات و اقالم انفجاری 
متنوع و متعددی کشــف و ضبط گردید.  شایان ذکر 
است گروه های تروریستی ضد انقالب تالش دارند، 
از طریق فضــای مجازی با افراد ناآگاه ارتباط برقرار 
کرده و آنــان را تحریک به اقدامات تروریســتی و 
خرابکارانه نمایند، که هوشیاری شهروندان عزیز در 

زمینه خنثی سازی این توطئه ها مورد انتظار است.

خنثی سازی برنامه ریزی یک 
گروهک تروریستی توسط سربازان 

گمنام امام زمان

ســازمان تامین اجتماعی به 
اظهــارات یکــی از نامزدهای 
ریاســت جمهــوری دربــاره 
افزایــش حقــوق مســتمری 
بگیــران در آســتانه انتخابات 

پاسخ داد.
به گزارش ایســنا،  پاســخ 
سازمان تامین اجتماعی در این 

باره به شرح زیر است:
استقرار  تمام ســال های  در 
امیــد حقوق  و  تدبیــر  دولت 

تامین  عزیــز  بازنشســتگان 
از نرخ تورم  بیــش  اجتماعی، 
افزایش یافته و طرح این مطلب 
که این افزایش ها یک حرکت 
تبلیغاتی در ایام انتخابات است 

از اساس، نادرست می باشد.
و  بازنشســتگان  قضــاوت 
تامین  عزیز  بگیران  مستمری 
اجتماعی درباره تالش سازمان 
برای کاستن از مسائل آنان در 
دوره فعلی در حوزه های بیمه 

ای و درمانی، پاسخ مناسبی به 
کسانی اســت که در  گذشته، 
ناامنی، بــی انضباطی مالی و 
هتک حرمت بیمه شــدگان و 
به  ارجمند  مســتمری بگیران 
اصلی سازمان  عنوان صاحبان 
تامیــن اجتماعــی را رقم زده 
بودند.در طــول فعالیت دولت 
جناب آقــای دکتر روحانی، در 
مجموع 81 درصــد به حقوق 
مســتمری  و  بازنشســتگان 

شــده  اضافه  عزیز،  بگیــران 
کــه 25 درصد بیشــتر از نرخ 
تورم بوده تا بخشــی از عقب 
جبران  گذشــته  ماندگی های 
شود و البته تا رسیدن به شرایط 
مناسب تر تالش خواهیم کرد.

از سال 85 تا 92 نرخ افزایش 
مســتمری زیر نرخ تورم بوده 
و تنها در ســال 88 یعنی سال 
انتخابــات باالتــر از نرخ تورم 

بوده است.

وزیرتعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی بــه 
فعالیت های دولت جهت رفاه حال روستائیان 
اشــاره کرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم 
که با ایجــاد خانه های بهداشــت و افزایش 
500 درصــدی دفترچه روســتائیان خدمات 
بهداشتی و درمانی به روستائیان ارائه می شود. 
ما برای خدمات رســانی بهتر به روستائیان با 
تالش هایی که انجام دادیم، توانستیم سابقه 
15 سال بازنشستگی روستاییان را به 10 سال 

کاهش دهیم.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جمع مردم استان مازندران 
با اشاره به سیاســت های رفاهی دولت تدبیر 
و امید گفت: سیاست های رفاهی دولت تدبیر 
و امید برخالف رویکرد سیاست صدقه ای که 
در دولت قبل بــا ایجاد رضایت کوتاه مدت و 

بدون اثر میان مدت و بلندمدت انجام می شد، 
در راس فعالیت های مسئوالن وزارتخانه قرار 

گرفت.
وزیر کار با اشاره به مجاهدت های خاموش 
و بی سروصدا روستاییان گفت: دولت یازدهم  
به جای برنامه هــای کوتاه مدت، برنامه های 
بلند مدتی از جمله فراهم کردن بســتر برای 

مهاجرت از شهر به روستا را انجام داد.
وی با اشاره به فعالیت هایی که دولت یازدهم 
برای روستائیان انجام می داد، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر همه روســتاهای کشور از نظر 
نوع خدماتی که می توانند ارائه دهند، شناسایی 
شده اند و اکنون ما می دانیم در همه روستاهای 
کشور چه می گذرد. برنامه های توانمندسازی 
با کمک ســازمان فنی و حرفه ای از مناطق 

محروم کشور شروع شده است.

ربیعی در خصوص خدماتی که به روستائیان 
در دولت تدبیر و امید ارائه شــد، گفت: امروز 
خدمات اینترنتی به تمام روستاهایی که باالی 
40 خانــوار دارند، ارائه می شــود و اکنون به 
سمتی حرکت می کنیم که در  آینده نزدیک 
به روســتاهایی که 10 خانوار در آن سکوت 

می کنند نیز اینترنت برسانیم. 
نکتــه دیگری که باید به آن اشــاره کنم، 
موضوع گازرسانی به روستاها است و تالشی 
که عوامل اجرایی انجام می دهند تا پایان سال 

96 صددرصد روستاها گازرسانی خواهد شد.
وزیر کار ادامه داد: ما برای فعالیت تعاونی ها 
در روســتاها 3 میلیارد و 200 میلیون تومان 

اختصاص دادیم.
 برنامــه دیگــری کــه دولــت بــرای 
خدمات رســانی به روســتائیان در دستور کار 

دارد، ایجــاد صندوق های خرد اســت. این 
صندوق ها به روســتاهای بــدون کار کمک 
ویژه ای خواهد کــرد. ما برای این صندوق ها 

518 میلیارد تومان اختصاص داده ایم.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

                       آخرین نخست وزیر در نمایشگاه کتاب
مدیر روابــط عمومی معاونــت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی درباره 
شامل  نخست وزیر  آخرین  کتاب  جمع آوری 
زندگی نامه میرحســین موسوی از نمایشگاه 

کتاب تهران توضیحاتی ارائه کرد.
طباطبایی  ســیدمحمد  ایسنا،  گزارش  به 

- مدیــر ســتاد خبــری و امور رســانه ای 
ســی امین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 
تهــران - در توضیحی دربــاره جمع آوری 
کتــاب آخریــن نخســت وزیر )زندگــی و 
زمانه میرحســین موســوی - سال 1320 
تا 1368( از نمایشــگاه گفــت:  این کتاب 

از نمایشگاه جمع آوری نشــده است، منتها 
برای مدت کوتاهی جلــو عرضه آن گرفته 
شــد؛ چرا که ممکن بود همزمان با تبلیغات 
 انتخاباتی نام کتاب حساسیت هایی را ایجاد 

کند.
او افــزود: نیاز بود کتاب دوباره بررســی 

شود که این اقدام صورت گرفت اما پس از 
بررسی مشخص شد کتاب مشکلی ندارد و 

عرضه آن از سر گرفته شد.
کتاب آخریــن نخســت وزیر تالیف جواد 
موگویی از سوی نشر شهید کاظمی منتشر و 
در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.

          روحانی در استادیوم آزادی

تا مرد سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد 

نگاهی به مناظره سوم؛  
دست خالی رقبا 


