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سید حسن خمینی از مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المسلمین ســید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود 

نوشت:
همه با هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم تا سرنوشت سال ها و دهه های بعد خود 

را به اراده خود رقم زنیم.

هرچند پخش مناظره های زنده تلویزیونی با هدف آشــنایی مردم با دیدگاه های 
نامزدها انجام می شود ولی گاهی هم به میدان جمع آوری رأی تبدیل می گردد.

با یک نگاه ســطحی به صحبت های نامزدها در مناظرات به راحتی تفاوت بین 
افراد اجرایی و غیر اجرایی مشخص می شود.

به طور قطع در هر جایگاهی داشتن سابقه کار مرتبط و پی گیری چارت اجرایی 
و طی سلسله مراتب شغل، فرد را به نیرویی کارآمد و قوی تبدیل می کند. در مورد 
ریاست جمهوری تجربه گذشته ثابت کرده که رؤسای جمهوری که توان اجرایی 
باالیی داشــتند و در حوزه های مختلف فعالیت نموده اند، قادر به داشتن کابینه ای 

قوی تر و کارآمدتر بوده اند.
در این راســتا با نگاهی به عملکرد دولت و مناظره هــا و فیلم های تبلیغاتی به 

راحتی می توان پی برد که چرا روحانی؟
1.روحانی برنامه دارد نه آرزو. آنچه مســلم اســت نامزدها دیدگاه ها و اهداف 
متعالی و بزرگی دارند و به بیان آن می پردازند و بســیار جالب اســت که در این 
میان فرق میان برنامه و هدف برای تعدادی از نامزدها مشخص نیست و در جواب 
ســئواالت به جای مطرح کردن برنامه های خود، به بیان آرزوها و اهداف طالیی 
خود می پردازند، حال اینکه عملکرد چهار ســاله دولت نشان داد که برای اهداف 
عالی خود برنامه داشته و دارد، در حال حاضر انتخاب ما باید بر اساس تجربه باشد 

و زمانی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
2.روحانی عمل گراســت. وعده های حمایت از اقشار ضعیف جامعه چیزی جز 
بازی با احساســات نیســت، با کدامین مجوز وعده های عوام فریبانه باید داد، آیا 
یارانه 150 هزارتومانی، امکان پذیر اســت؟ پرداخت چنین مبالغی به عنوان یارانه 

چه تبعاتی خواهد داشت؟
3.روحانــی به حقوق شــهروندی ایرانیان احترام می گــذارد و این حقوق را به 

روشنی و به وضوح به مردم نشان می دهد.
4.روحانی به دنبال ساختن جایگاهی رفیع و در شأن ایرانی برای مردم ایران در 
دنیاســت، او به دنبال جنگ نیست، او جنگ و نزاع با دنیا را پلکان پیشرفت خود 

نکرده و نخواهد کرد.
5.روحانی محبوبیــت و مقبولیت داخلی دارد و در کشــورهای مختلف دنیا به 

عنوان یک سیاستمدار برجسته مورد احترام است.
6.روحانــی صبور و مدبر اســت و به زیبایــی با این صبر و تدبیر بســیاری از 

مشکالت را از سر راه مردم برداشت.
7.روحانــی آبروی ایرانــی را تابلو رای آوری خود نمــی کند چون حرف برای 
گفتن دارد، او نیاز مردم را با سیب زمینی و نبات و ... حل نمی کند، او می خواهد 

مشکالت را ریشه ای حل کند.
۸. روحانی می دانــد مردم ایران را چگونه خطاب کند، توهین نمی کند و مردم 

را بدبخت خطاب نمی کند.
۹. روحانی در برابر انحصارگران و اقتدارگرایان می ایستد.

10. روحانی رئیس جمهور همه خواهد ماند.
در میان این همه هیاهو و ســر و صدا فریب ریاکاری را نمی خوریم، به عقب بر 

نمی گردیم و ایران را با امید به آینده می سازیم.
به روحانی رأی می دهیــم و وضع موجود را ادامه می دهیم، کاهش هزینه های 
درمانی به ویژه برای بیماران خاص، کاهش نرخ تورم به زیر ٪۱۰، افزایش رشــد 
اقتصادی که از منفی 6 به باالی ٤٪ رسیده، ساماندهی صورت های مالی کشور 
)البته آن ها که در اختیار دولت است، مثل بانکها(، و ... تغییراتی آهسته و پیوسته.

ما روحانی را برای ایران با آزادی فراگیر انتخاب می کنیم.

سید حسن خمینی:

با شرکت در انتخابات، سرنوشت 
سال ها و دهه های بعد را به اراده 

خود رقم زنیم

با حضور در پای صندوق های رأی نگذاریم سیاست مداران بد حاکم شوند
بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در حمایت از روحانی:

اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با صدور یک بیانیه، کارگران و مردم را به 
حضور در انتخابات ترغیب کرده است.

به گــزارش ایلنا، اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری در ارتبــاط با انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم بیانیه صادر کرده است. این تشکل بازنشستگان از مردم 
خواسته اســت که با حضور پای صندوق  های رای سرنوشــت خــود را رقم بزنند و 
نگذارند سیاستمداران بد حاکم شوند. بخشهایی از متن این بیانیه به شرح زیر است:

انقالب اسالمی فرصتی را برای ملت ایران خلق کرد که رژیم سلطنتی موروثی را 
به جمهوری اسالمی تبدیل کند. خاصیت این نوع حکومت انتخاب است. حکومت 
مردم بر مردم بزرگترین دستاورد بشری در قرون اخیر است که در آن بر اساس نظام 
پارلمانی یا ریاستی، مردم قادر خواهند بود آراء خود را بر حاکمان موقت تحمیل کنند 
و تغییر را بر اساس سبد آراء در یک فضای کامال دموکراتیک و آزاد، بدون ارعاب و 

بدون هیچگونه مقاومتی از ناحیه حاکمان ایجاد و برقرار کنند.
ادواری که انتخابات با مشارکت گسترده مردم با هدف تغییر در رویکردها، اهداف 

و برنامه ها مواجه شــده، نتایج بدست آمده تأمین کننده خواست و اراده مردم بوده 
و در نهایت دست آورد آن به رضایتمندی نسبی جامعه منتج شده است و برعکس 
زمانی که آراء مردم اثربخشی الزم را نداشته مسیر اهداف و فعالیت ها جهت گیری 

دیگری داشته که یقیناً منافع جامعه را دنبال نکرده است.
اگر بخواهیم مثال های ملموسی بزنیم مشخصاً میتوان از انتخاب 76 و ۹2 نام برد 
که در آن مردم حاصل انتخاب خود را لمس کردند به نوعی که به دنبال انتخابات 

سال 76، در سال ۸0 مجدداً به همان انتخاب اول خودشان مهر تأیید زدند.
در این رابطه کارنامه ۸ ســاله دولت در ســال 76 لغایت ۸4 نشان از بهبود همه 
شــاخص های اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی بود، این در حالی است که در 
همان دوران مقاومت های بسیاری از ناحیه افراطیون بوجود آمد و هزینه هایی هم 

پرداخت شد.
در سال ۹2 یکبار دیگر اراده ملت مصمم به تغییر شد در حالیکه به اعتراف همه 
صاحــب نظران منصف از ناحیه گروه های مختلف سیاســی اعم از اصالح طلب و 

اصولگرا، کشــور میرفت که مسیر غیر قابل بازگشت را تجربه کند و در این رابطه 
معلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظار کشور و دولت بود. 

درایت و دوراندیشــی مردم را برآن داشت که با درک ضرورت تغییر را رقم بزنند، 
گرچه چهار ســال زمان کوچکی بود که قادر باشد همه ناهنجاریهای بوجود آورده 
طی ســالهای ۸4 لغایت ۹2 را جبران کند ولی بطور کلی، کارنامه و عملکرد دولت 
نشــان از اقبال عمومی دارد که امید داریم آثار ملموس آنرا در سالهای آینده بیشتر 

حس کنیم. 
مردم هوشــیار و آگاه ایران بخوبی می دانند که امکان برگشــت سالهای گذشته 

وجود ندارد. 
فرامــوش نکنیم که مردمان خوب در طول تاریخ با بی تفاوتی و عدم مشــارکت 

سیاسی در تعیین سرنوشت خود سبب می شوند که سیاستمداران بد حاکم شوند.
وعده همه ما 2۹ اردیبهشــت پای صندوقهــای رأی برای انتخاب دکتر روحانی 

منتخب مردم ایران برای ریاست جمهوری دور دوازدهم.

جوابیه وزارت نفت به تکرار ادعاهای برخی کاندیداها و مشاوران آن ها

   حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی:

امنیت و قیمت؛ دو موضوع مهم صنعت گردشگری

سید حسین مرعشی گفت: پیام برجام در جذب گردشگران 
خارجی، جدی بود که با واکنش ســریع رو به رو شد و بسیار 

خــوب جواب داد و در ظرف کمتر از چندماه، پر شــدن تمام 
ظرفیت های گردشگری در کشور را شاهد بودیم.

به گزارش ایســنا،  رئیس اسبق ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری، در تبیین فضای کنونی صنعت گردشــگری 
در ایران، اظهار کرد: برجام توانســت در جذب گردشــگران 
بین المللی ظرفیت های کشــور مانند هواپیما، انواع تورهای 
گردشــگری، هتل و ... را تا حد باالیــی افزایش دهد و این 
نشــان خوبی از موفقیت دولت روحانی در صنعت گردشگری 
است که ظرف کمتر از چند ماه تمام ظرفیت های این حوزه 

به گردشگران، اطالع رسانی و تکمیل شد.
وی افــزود: بــا توجه به فضــای ایجاد شــده در صنعت 
گردشگری توسط دولت تدبیر و امید، نیاز است در حوزه حمل 
و نقل هوایی ظرفیت های جدیدی تعریف شــود، زیرا کامال 

اقتصای و زود بازده است و باید سرمایه گذاری های نیمه تمام 
را تکمیل کنیم و ســرمایه گذاری های جدیدی در این زمینه 
صورت پذیرد.ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با مثبت 
خواندن شــرایط به وجود آمده در صنعت گردشگری ایران، 
اظهار کرد: این آغاز پرحجم و خوبی است، اما با توجه به مولفه 
قیمت، بهتر اســت با تولید خدمات انبوه در ایران نســبت به 
کشورهای رقیب منطقه مثل ترکیه و امارت قیمت ها کاهش 
یابد، زیرا تا حدودی قیمت در ایران قابل قبول اســت و نیاز 
است با باالبردن سطح اشتغال قیمت تمام شده کاال و خدمات 

را در کشور پایین بیاوریم.
مرعشــی در ادامه با اشــاره به مولفه مهــم امنیت داخلی 
در کشور، یادآور شد: متاســفانه چندی پیش ایران در جذب 
گردشــگری بین المللی ضربه ای بزرگ خــورد که مربوط به 

داســتان سفارت عربستان است. ما چیزی نزدیک به هفتصد 
هزار گردشــگر مسلمان شیعه داشتیم که به قم و مشهد می 
آمدند که بعد از حمله به سفارت عربستان و تیره شدن روابط 
ایران و عربســتان متوقف شده و ان شــاء اهلل به قول آقای 
دکتر روحانی نیاز اســت دولت به این موضوع بپردازد تا حل 

و فصل شود. 
این فعال سیاســی با بیان اینکــه دو موضوع مهم صنعت 
گردشــگری؛ امنیت و قیمت است، یادآور شد: یک گردشگر 
به دنبال آن است که در محیط امن و آرامی استراحت کند و 
ارتباط خوبی با جامعه و طبیعت برقرار کند تا بتواند در محیط 
امن و ارزان مناطق ندیــده را با نازل ترین قیمت ها بببند و 
به ناشــناخته ها دست یابند. این دو موضوع مهم گردشگری 

دنیا است.

علی مرزبان  - فعال سياسی

اعالم حمایت علم الهدی از رئیسی

خانه موســیقی بیانیه ای را درباره دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری و در محکومیت توهین به استاد آواز ایران 

منتشر کرد.
 به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: 

درپی ســخنان موهن کارگردان قالده های طال که در ستاد 
یکی از نامزدهای ریاســت جمهوری درمورد استاد آواز ایران، 
محمدرضا شجریان، ایراد شده بود؛ هیات مدیره خانه موسیقی 
طی بیانیه ای هتک حرمت به این استاد برجسته را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:
عرصه فرهنگ و هنر، عرصه ادب، احترام و تعامل است و از 
اصول اولیه فعالیت در این حوزه، حفظ شئون فرهنگی و تالش 
برای اعتال و ارتقای ســطح فرهنگ و ادب جامعه است؛ جای 
شگفتی است که فردی منتسب به فرهنگ و هنر با ادبیاتی دور 
از شان و شخصیت هنری در مورد اسطوره آواز و یکی از مفاخر 
ملی ایران سخنانی سخیف به کار می برد.الزم به یاد آوری است 
که پس از پیروزی انقالب شکوهمندی که خاستگاهی فرهنگی 
داشــت انتظار مردم این بود که سیاســت و سیاستمداران مان 
فرهنگی شوند اما متاسفانه شاهد هستیم که به جای آن فرهنگ 
ما سیاســی و هنرمندان ما سیاســت زده شده اند.خانه موسیقی 
ضمــن محکوم کردن اینگونه رفتارو گفتار زشــت و ناپســند 
امیدوار است تا جامعه فرهنگ و هنر ایران همگام با دیگر اقشار 
مختلف با حضور گسترده پای صندوق های رأی در روز جمعه 
2۹اردیبهشت با انتخاب نامزد اصلح و اخالق مدار ضمن پاسخ 
معنادار به اینگونه هتک حرمت ها یکبار دیگر آینده ای روشن و 

درخشان را برای ایران زمین رقم بزنند.

وزیر علوم دولت اصالحات با تاکید بر حضور 
مردم پای صندوق های رای، گفت: باید تالش 
کنیم که دوران سیاه تحجر، خشونت و خرافه 

مانند دولت مهروزی تکرار نشود.
به گزارش ایســنا، وی ادامه داد: آینده برای 
شما جوانان اســت و آینده کشورها را جامعه 
مدنــی تشــکیل می دهد و ما نیــز میراث دار 
جنبشــی هســتیم که 2 خرداد 76 به رهبری 
جناب آقای خاتمی تشکیل شد و دولت مظلوم 
اصالحــات شــکل گرفت که بــا وجود همه 
کارشــکنی ها و ایجاد بحران هــا مانند واقعه 
کوی دانشــگاه، بیشترین موفقیت ها را داشت 

و توانست آن بحران ها را پشت سر بگذارد.
وزیر علوم دولت اصالحات خاطر نشان کرد: 
آن جنبش مدنی ادامه پیدا کرد و سال ۸۸ هم 
وجود داشــت اما به دلیل فتنه گری دولتی که 
اسم خود را مهرورزی گذاشته بود آن اتفاقات 
افتاد. ســال ۹2 نیز اولین دوره دولت تدبیر و 
امید با تالش همین فعاالن مدنی تشکیل شد 

وی ادامه داد.
وی با بیان اینکه ما در برهه حساسی و نقطه 
عطف تاریخی قرار داریم، تصریح کرد: وظیفه 
دفاع از حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت و 
انتخابات اکنون بر دوش ماست و باید تالش 

کنیم که حداکثر حضور مردمی را داشته باشیم 
و دوران سیاه تحجر و خشونت و خرافه مانند 

دولت مهروزی تکرار نشود.
معین خاطر نشــان کرد: اینگونه مشکالت 
شــومی مانند حصر و ایجاد محدودیت برای 
آقای خاتمی و مهندس موســوی برداشــته 
خواهد شــد چون اقتدار ملــی در گرو حضور 
مردم در همه صحنه ها به خصوص انتخابات 
اســت و اگر نیروهای نظامی و امنیتی ببینند 
که مردم حضور دارند و خواســته آنها برداشته 
 شدن این محدودیت هاست، حتما تجدید نظر 

می کنند.

حجت االسالم علم الهدی ضمن حمله 
به روحانی، از حجت االسالم سید ابراهیم 

رئیسی حمایت کرد.
به گزارش انتخاب، حجت االسالم سید 
احمد علــم الهــدی، در همایش بصیرت 
افزایــی طــالب و روحانیون مشــهد، در 
مدرســه علمیه عالــی نواب بــا تاکید بر 
ضرورت انقالبی ماندن حوزه های علمیه و 
تربیت طالب انقالبی، گفت: امروز صیانت 

از انقــالب وظیفه مهم طالب و روحانیون 
اســت و باید نســبت به این مسئله توجه 

بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه گفتمان انقالب به 
اذعان غربی ها در حال پیشــروی است و 
دشــمن هر روز ضعیف تر می شود، یادآور 
شد: تعامل با آمریکا و رژیم صهیونیستی با 
وجود مســتضعفانی مانند یمن، سوریه و... 
همه دعوای ما با جریان های ســکوالر و 
الئیک نیست، بلکه بر سر گفتمان است و 
می گوئیم باید اسالم و دین حاکم بر جهان 
شود نه استکبار؛ در واقع باید با این گفتمان 
و حاکمیت دین به گونه ای عمل کنیم که 

در نهایت پرچم انقالب به دســت صاحب 
الزمان)عج( برســد. نماینــده ولی فقیه در 
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه برخی 
می گویند به ملت مظلوم سوریه، فلسطین، 
یمن، عراق و ... کاری نداشــته باشــیم،، 
تصریح کرد: اگر دســت از حرکت برداریم، 
انقالب راکد و به سقوط می رسد و این امر 
به معنای حاکمیت استکبار و برداشته شدن 
اندیشــه مهدویت از ذهن هاســت. عضو 
مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشــاره 
به امضای ســند 2030 و ورود مقام معظم 
رهبری به این مسئله، گفت: نباید میدان را 
خالی کنیم، بلکه باید این مســیر اصلی را 

ادامه داد تا به انقالب حضرت مهدی)عج( 
برسیم.

وی ضمن رد عدم حمایت خود از رئیسی 
گفت: برخی این شبهه را انداخته اند که من 
موافق کاندیداتوری ایشان نبوده ام و برای 

همین هیچ نمی گویم. 
می گویند اگر این آقا که جزو اهل بیت 
من اســت و ما حمایتش نکرده ایم، حتما 
مشــکلی وجود دارد. این شــبهه ای است 
که در بین مقدسین بوجود آمده است. سی 
سال است که ایشان را می شناسم، ایشان 
فردی متشــرع و متشــخص است و من 

خیلی راحت پشت سرش نماز می خوانم.

چرا باید به روحانی رأی داد

در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری، برخی کاندیداها 
و ســتادهای آنهــا بر خالف همــه آموزه های اســالمی و 
اخالقی، افزون بر تخریب دولت و دســتاوردهای بی ســابقه 
آن، به تحریف حقایق، واقعیت ها و سواســتفاده از مسائل و 

موضوع های مرتبط با منافع و مصالح ملی می پردازند.
بــه گزارش ایلنا، در این جوابیه آمده اســت: آقای ابراهیم 
رئیسی و اعضای ستاد ایشان در روزهای اخیر با ورود ناشیانه 
و سیاســی به موضوع پرونده کرسنت، ضمن تحریف جدی 
حقایق این پرونده که در مرحله داوری است، قصد بهره برداری 
سیاســی از آن را دارند. این در حالی  است که برخی اعضا و 
مشاوران اصلی ستاد آقای رئیسی، همان افرادی هستند که 

مسئولیت اصلی انحراف پرونده و وارد آمدن خسارت به کشور 
را داشته اند یا با ناآگاهی و سیاسی بازی و طرح برخی اعداد 
و ارقام بی حساب، به پیچیده شدن و بهره برداری طرف مقابل 

این پرونده کمک کرده اند.
آقای جلیلی که هم اکنون در ستاد آقای رئیسی فعال هستند 
و زمانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشته اند، 
این روزها در حالی مدعی پرونده کرسنت شده است که خود 
باید پاسخگوی هزینه و زیان هنگفتی باشد که با تصمیم ها 
و اقدام های نادرست در پرونده کرسنت به کشور وارد کردند. 
به نظر می رســد فضای سیاسی و رســانه ای آ ن قدر آقای 
جلیلــی را فراگرفته که به جای اصــالح همه تحریف های 

صورت گرفته ازسوی جریان سیاسی و رسانه ای منسوب به 
ایشان، بر خالف همه مصالح و منافع ملی به این تحریف ها 
دامن زده و حتی پا را فراتر نهاده اســت و مســائل خارج از 
موضوع را به آن مرتبط می سازند. این درحالی است که ایشان 
همچنان عضو شورایعالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هســتند و به لحاظ شــخصیت حقوقی خود 
باید بیشــترین احتیاط را در طرح مسائل مرتبط با منافع ملی 
داشته باشند.براین اساس بار دیگر تاکید می شود که هرآنچه 
در روزهای اخیر از ســوی آقایان رئیسی و جلیلی در موضوع 
کرسنت بیان شــده تنها انحراف موضوع و فرار از مسئولیت 
پاسخگویی اســت. وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران این 

آمادگی را دارد تا در آینده نزدیک با هدف یادآوری مسئولیت 
آقایان در تحمیل هزینه و زیان به کشــور و همچنین تنویر 
افکار عمومی، در صورت اجازه مراجع عالی امنیتی اســناد و 
اطالعات الزم را در باره این پرونده منتشــر کند تا مشخص 
شــود چه کسانی به این کشور خدمت کرده و چه کسانی به 

عمد یا با ناآگاهی و سیاست بازی خیانت کرده اند.

بیانیه خانه موسیقی درباره انتخابات 
ریاست جمهوری:

٢٩اردیبهشت به نامزد اصلح 
و اخالق مدار رأی می دهیم

هاشمی طباء با تاکید بر اینکه به روحانی 
در انتخابات رای می دهد گفت که اگر کسی 
با او تماس گرفــت و نظرخواهی کرد به او 
می گویم به روحانی رای دهد، اما انصراف 
نمی دهم چــون معتقدم انصراف به معنای 

دست برداشتن از ایده و نظراتم است.
به گزارش ایســنا، مصطفی هاشمی طباء 
در نشســت خبری گفت: بنده اعالم کردم 
به آقای روحانی رای می دهم چون ایشــان 
را برای ادامه حرکت کشــور اصلح می دانم 
و اگر بتوانم ایده هایم را در اختیارشــان قرار 
می دهم تا براســاس تشخیص در مجموعه 

مدیریتی کشور دنبال کند.

وی در مــورد دلیــل انصــراف ندادنش 
در انتخابــات تصریح کــرد: برخی به من 
گفته انــد که انصراف بــده، اما من انصراف 
نمی دهم چــون معتقدم انصراف به معنای 
دست برداشــتن از ایده ها و نظرات است. 
انصــراف یعنی اینکه از ایــده هایم صرف 
نظر کرده باشم که اینطور نیست. البته اگر 
دیگران با من تماس بگیرند و در مورد رای 
دادن نظرخواهی کنند به آنها می گویم که 
بــه آقای روحانی رای دهند تا ایده و فکر او 

کشور را به سرو سامان برساند.
هاشــمی ابراز امیدواری کــرد که تداوم 
دولت روحانی بتواند کشــور را به شــرایط 

مطلوب تری برساند.
وی همچنین در پاســخ به این سوال که 
خبر انصراف شما در رسانه ها منتشر شد، این 
اتفاق به چه دلیل افتاد؟ خاطرنشان کرد: از 
من سوال کردند که شما به چه کسی رأی 
می دهید و من جواب دادم به آقای روحانی 
رأی خواهم داد. اســتنباط آنها این بود که 
من انصــراف دادم. من به آن معنا انصراف 
ندادم، ولی توصیه می کنــم به آقای دکتر 
روحانی رأی بدهید. هاشــمی طبا ادامه داد: 
ثبت نام من بدون مشــورت با کسی بود و 
هیچ کس هــم از جناح اصالح طلب با من 
تماسی نداشت که من انصراف بدهم واین 

دقیقا تصمیم خودم بوده است که آرای خود 
را به آقای دکتر روحانی بدهم. این کاندیدای 
ریاســت جمهوری تصریح کــرد: از جناح 
اصولگرایان فرد بسیار محترمی با من تماس 
گرفت که من به نفع یکی ازآنها کنار بروم، 
ولی من مخالفت کردم. متنی تهیه کرده بود 
که من به نفع آنها کناره گیری کنم که این 
متن درحال حاضر موجود اســت واگر الزم 

شد قابل ارائه به خود آن نامزد است.

هاشمی طبا کاندیدای ریاست جمهوری:
اصول گرایان می خواستند به نفع آن ها کنار بکشم

مدیــر عامل جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی از 
امدادرســانی و اســکان اضطراری 5 هزار خانوار زلزله زده 
این اســتان خبر داد. به گزارش ایلنا، حسن شکوری نسب 
با اشــاره به تخریب 40 روستا در حادثه زلزله شامگاه شنبه 
در خراسان شمالی گفت: تاکنون نیز بیش از 5 هزار خانواده 
امدادرسانی و اسکان اضطراری شده اند.مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر خراسان شــمالی همچنین از ارسال بیش از 2 
هزار بســته غذایی به مناطق زلزله زده شهرســتان مانه و 
ســملقان خبرداد. وی از تالش تمــام تیم های عملیاتی و 
پرســنل در انجام موفقیت آمیز این عملیات تقدیر و تشکر 
کــرد و افزود: عملیات امداد با تــالش امدادگران همچنان 
ادامه دارد.زلزله 5.7 ریشــتری شــامگاه شنبه در بجنورد و 
روستاهای اطراف استان خراسان شمالی، 2 کشته و صدها 
مجروح برجای گذاشت و خسارت های عمده ای به منازل 

مسکونی وارد کرد.

حسن شکوری مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خراسان شمالی:

بیش از 5 هزار خانواده امدادرسانی 
و اسکان اضطراری شده اند

در پی ادعای هفته گذشــته فاطمه آلیا در زمینه مفاد برنامه کاری مشــترک 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد 
در تهران و ارائه لیســتی از ســوی این معاونت از زنان مطلقه 20 تا 25 سال به 
سازمان ملل به منظور اعزام به آنتالیا، معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: پیگیری قضایی و شــکایت از اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و خالف 
واقع فاطمه آلیا را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جریان انداخته ایم 

و پیگیری های الزم را تا مختومه شدن این پرونده انجام می دهیم.
به گزلرش ایســنا، شــهیندخت موالوردی افزود: ما به طــور جدی پیگیر این 
موضوع هستیم و آلیا باید مستندات الزم را برای اثبات ادعای کذب خود به دادگاه 
ارائه دهد. او با اظهارات خود توهین آشــکاری به زنان مطلقه و سرپرست خانوار 
کرده است که عزت مندانه بار سنگین زندگی را بر دوش می کشند و از سوی دیگر 

کرامت زنان ایرانی را زیر سوال برده است.
وی در ادامه گفت: اینکه یک زن چنین نگاه و تفکری نسبت به هم نوعان خود 
دارد آن هم کسی که نماینده تفکری است که ادعاهایشان در مورد حمایت از زنان 

سرپرست خانوار گوش فلک را کر کرده است، جای تاسف بسیار دارد.
معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در ثانیه هایی از ویدیو منتشر 
شــده از فاطمه آلیا مشخص می شود که در ستاد یکی از نامزدهای انتخابات این 
ویدیو ضبط شده است، ما انتظار داشــتیم عفت شریعتی  رئیس ستاد زنان نامزد 
مذکور، موضع خود را بیان کرده و انتساب اظهارات آلیا به این کاندیدا را رد کند اما 

متاسفانه چند روز پس از انتشار این کلیپ تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: برنامه کاری مشــترک معاونت امور زنــان و خانواده با دفتر 
صندوق جمعیت ملل متحد در چارچوب پنجمین برنامه کشوری انجام شده است. 
پنج دستگاه طرف قرارداد این برنامه بوده اند. معاونت امور زنان و خانواده به عنوان 
برونداد پنجم و تحت نظارت کمیته راهبری ملی آخرین دســتگاهی بود که این 
برنامه را امضا کرد. ما از ابتدای شروع همکاری خود با دفتر جمعیت ملل متحد در 

تهران روند کاری خود را به گونه ای شفاف اطالع رسانی کرده ایم.
معــاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ادعای آلیا سراســر 
دروغ و کذب محض است، گفت: سناریوی این گونه اظهارات بی تردید در آستانه 

انتخابات با هدف بهره برداری سیاسی رقبای دولت نوشته و اجرا شده است.
وی اضافه کرد: ســفر مطالعاتی به فنالند با حضور مدیران و کارشناسان حوزه 
زنان و خانواده در اســتان ها و دســتگاه ها و سازمان های مردم نهاد یکی دیگر از 
اقدامات انجام شده در راستای برنامه امضا شده با صندوق جمعیت ملل متحد بود. 
عالوه بر آن گروهی کارشناسی گزارشی تحلیلی راجع به زیرگروه های مربوط به 
سرپرستی خانوار در ایران و تغییر الگوی آن تهیه کرده اند البته هیچ گونه اطالعاتی، 
حتی یک ســطر نه به ســازمان ملل و نه به دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در 
ایران ارائه نداده ایم و اگر کســی ادعای ارائه شدن این اطالعات به سازمان ملل 

متحد را دارد باید آن را ثابت کند.
معاون  رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان تاکید کرد: قرار داشتن در 
فضای انتخابات دلیل نمی شود برخی با سواستفاده از این موقعیت هم چوب حراج 
به دیــن و ایمان خود بزنند و هم آبروی زنان ایرانی را به تاراج بگذارند. این فرد 
ضمن آنکه باید در دادگاه پاسخگوی ادعای خود باشد باید به نحو مقتضی از زنان 

ایرانی هم عذرخواهی کند.

شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده:

معاونت زنان ریاست جمهوری از 
فاطمه آلیا شکایت کرده است

آینده برای جوانان است 
مصطفی معین وزیر علوم دولت اصالحات:


