
قالیباف؛
فارغ از مصلحت سنجی شخصی آمدم

محم��د باق��ر قالیباف در بیانی��ه ای ضمن اعالم 
حضور در انتخابات مجلس ش��ورای تاکید کرد: 
ه��م و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن 
به کار در یک س��ال و نی��م باقیمانده از عمرش 
قرار می دهم. وی در بیانیه خود نوشته؛ متاسفم 
که بگویم در این مدت ۲ س��ال یک روز هم آب 
خ��وش از گلوی مردم پایین نرفت��ه، گرانی های 
افسارگس��یخته، افزایش چند برابری قیمت ارز، 
ماج��رای تاس��ف بار ارز ۴۲۰۰ تومان��ی، محترم 
نش��مردن مردم و بی توجهی به ش��ان و منزلت 
مردم، در این مدت ۲ س��ال اج��ازه نداده مردم 
روزی را بدون نگرانی از آینده به شب برسانند.  
وی تأکید کرد؛ تصمیم گرفتم به دور از مصلحت 
اندیش��ی های ش��خصی وارد عرص��ه انتخابات 
مجلس ش��وم با این امید که بتوانم با وارد کردن 
جمع��ی از چهره ه��ای نو، موم��ن و متخصص 
در تهران و برخی دیگر از ش��هرهای کش��ور به 
مجلس، در یک سال و نیم باقیمانده  این دولت 

خسته را مجبور به حرکت کنیم.

خبر

تشکر رئیس دانشگاه تهران از رئیسی برای آزادی دانشجویان
رئیس دانش��گاه تهران گفت: من از صمیم قلب از تصمیم آقای رئیس��ی 
و موافق��ت رهبر انقالب برای آزادی دانش��جویان ک��ه اتهامات امنیتی 

داشتند، نهایت تشکر را دارم .
محم��ود نیلی احمدآب��ادی در ویژه برنامه 16 آذر ک��ه با حضور آیت اهلل 
رئیس��ی در این دانشگاه برگزار شد، گفت: کش��ور در شرایط سختی قرار 

دارد و عبور از آن نیازمند به کارگیری همه توانایی های کشور است.
وی افزود:از بزرگترین ظرفیت ها، دانشجوها هستند.ما هزاران دانشجوی ارشد و 
دکترا داریم که پایان نامه دارند و یا موضوعاتش می تواند مس��ائل کشور را حل 
کند. نیلی تاکید کرد: ما دانش��گاهیان معتقدیم بدون ارتباط موثر با دانش��گاه 

نمی شود مسائل و مشکالت را حل کرد. فارس

مشکالت مردم محصول عملکرد دولت و مجلس فعلی نیست!
عضو فراکس��یون امید گفت: مردم زیر بار مشکالت هستند که محصول 
کار دولت و مجلس فعلی نیس��ت بلکه محصول عملکرد همه دولت ها و 

مجالس است.
الی��اس حضرتی پ��س از ثبت نام برای ش��رکت در انتخابات مجلس در 
جمع خبرنگاران گفت: من به خاطر درخواس��ت تشکیالتی حزب اعتماد 

ملی و دبیرکل این حزب آمدم و گرنه نامه انصراف خودم را نوشته بودم.
وی در واکنش به س��ئوالی مبنی بر اینکه مردم چرا باید به ش��ما رای بدهند، 
اظهار داش��ت: مردم هر تصمیمی بگیرند قبول داریم، عملکرد دولت و مجلس 
در زمینه بنزین جای انتقاد دارد. عضو فراکس��یون امید تاکید کرد: هزینه های 

انتخاباتی ام را به صورت ریز اعالم می کنم.  مهر

مجلس یازدهم می تواند دولت کم  کار روحانی را به کار وادار کند
نماینده سابق مجلس شوری اسالمی گفت: مجلس با حدود اختیاراتی که 
در دس��ت دارد می تواند همین دولت کم کار را به یک کار حداقلی وادار 
کند و از آن مطالبه جدی داش��ته باش��د. علیرضا زاکانی با اشاره به وضع 
موجود جامع��ه و انتظارات از نمایندگان مجلس درخصوص بهبود وضعیت 
زندگی و معیشت آنها اظهار داشت: وضع موجود کشور نیازمند تغییرات اساسی 
و جدی است که مبتنی بر این ضرورت،  نقش مجلس بسیار برجسته و حائز اهمیت 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه مجلس��ی که در رأس امور است، باید برای کشور و 
پیش��رفت و اعت��الی آن ریل گذاری کند، تصریح کرد: ای��ن مجلس باید توانایی 
داشته باش��د بر مسیر تنظیمی خودش نظارت دقیق و دقت کافی داشته باشد؛ 

کیفیتی که متأسفانه در مجلس کنونی دیده نمی شود.  تسنیم

بی تدبیری ه��ای دولت ت��ا جایی پیش رفته اس��ت که 
»پش��یمانیم« ح��رف پرتَک��رار این روزه��ای حامیان و 

هواداران حسن روحانی شده است.
بی تدبیری دولت این بار به ایس��تگاه »بنزین« رس��ید؛ 
ایستگاهی که بیش از همه بی تدبیری های دیگر دولت 
در طول 6 س��ال گذش��ته صدای اعتراض مردم را بلند 
کرد تا جایی که حامیان حس��ن روحانی در دو انتخابات 
گذشته هم قلم هایشان را علیه دولت تند و تیزتر کردند 
و از انتخاب خود ابراز پش��یمانی و شرمساری می کنند 
و ت��الش دارند با معذرت خواهی از مردم باز هم بتوانند 
در کنار پایگاه اجتماعی رأی خود قرار بگیرند. بر همین 
اس��اس در روزهای گذش��ته ش��اهد اعتراف به اشتباه و 

پشیمانی هواداران و حامیان حسن روحانی هستیم.

شرمندگی و خجالت حامیان روحانی
در ای��ن گذرگاه م��ی توان مروری ب��ه موضع گیری دو 
نماینده حاش��یه س��از پارلمان در قبال دولت داش��ت. 
پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
امید در گفتگو با روزنامه اصالح طلب آرمان ملی )رسانه 
نزدیک به خانواده هاش��می رفسنجانی( لب به انتقاد از 
رئیس جمهور گش��ود و گفته حامی��ان روحانی از مردم 
خجالت می کشند. سلحشوری می گوید: رئیس جمهور 
شرایط را به گونه ای رقم زد که حامیانش در حاشیه قرار 

گرفتند و از مردم خجالت می کشند.
غالمرضا حیدری نماینده مجلس و عضو دیگر فراکسیون 
امید که نطق های جنجالی او در هرم س��بز بهارس��تان 
حاش��یه های زیادی را به همراه داش��ته اس��ت مواضع 
همفک��ر خود )سلحش��وری( را تکمیل م��ی کند و می 
گوید: طبق اعالم رس��می مقامات در روی آنتن، نزدیک 
ب��ه هفتاد و پنج درصد این مردم نی��از به کمک دارند؟ 

آخر چگونه است؟ واقعا آدم احساس شرم می کند.
همچنین پیش از این، مصطفی کواکبیان نماینده مردم 
ته��ران و دبیرکل حزب اصالح طلب مردم س��االری در 
نطق خود در مجلس گفته بود: اوضاع به گونه ای وخیم 
ش��ده است که بنده به عنوان نماینده مردم خجالت می 

کشم از اینکه بگویم از این دولت حمایت کرده ام.
ع��الوه ب��ر این فقط کافی اس��ت، جس��تجوی کوتاه در 
اینترن��ت کرد تا موضع گیری ه��ای »صادق زیباکالم« 
در انتخاب��ات ۹6 و حمایت او از روحانی توس��ط موتور 

جس��تجو گر یافت ش��ود؛ او اردیبهشت ۹۸ در گفتگو با 
روزنام��ه اصالح طلب آفتاب یزد به دف��اع از رئیس قوه 
مجری��ه پرداخ��ت و گفت:  »اگر باز ه��م زمان به عقب 
یعنی به همان انتخابات اردیبهشت ۹6 بازگردد از حسن 

روحانی حمایت می کنم.«
پس از گذش��ت ۸ ماه، حامی دیروز رئیس جمهور ۳6۰ 
درجه تغییر موضع داد و ضمن انتقاد صریح از س��کاندار 
دول��ِت اعت��دال گفت ک��ه، در این روزها اگر کس��ی از 
س��یاره  دیگری می آمد و می پرس��ید که حسن روحانی 
در کشورتان چه مس��ئولیتی دارد، همه می گفتند هیچ 
مس��ئولیتی ندارد. باور کنید که رویم نمی شود در چشم 
کس��انی که با تش��ویق من به روحان��ی رأی دادند، نگاه 

کنم؛ شرمنده آنهایم.   

عرق شرم احزاب اصالح طلب
نم��ی توان و نباید به س��ادگی از حمای��ت های فعاالن 
سیاس��ی و احزاب اصالح طلب در دو انتخابات ۹۲ و ۹6 
از ش��یخ دیپلمات عبور کرد، بازیگران و حتی کارگردان 
این جریان سیاس��ی با تم��ام قوا در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کردند 
اما امروز اپوزیس��یون داخلی دولت محسوب می شوند و 
هی��چ واهمه ای از بی��ان آن ندارند بنابراین بدون لکنت 
زبان نقدهای تند خود را نثار پاستور نشینان می کنند. 

غالمحس��ین کرباس��چی دبی��رکل حزب اص��الح طلب 
کارگزاران سازندگی پس از موضع گیری حسن روحانی 
درقبال بی اطالعی از زمان اجرایی ش��دن طرح افزایش 
بنزین در صفحه ش��خصی خود نوشت: » به عنوان یکی 
از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر 
کش��ور بودم که س��خنان همراه با قهقهه جناب رئیس 
جمه��ور پاک ناامیدم��ان کرد. دریغ از کم��ی انصاف و 

احساس و تدبیر.«
از س��وی دیگر حس��ین مرعشی س��خنگوی کارگزاران 
نی��ز در گفتگو ب��ا روزنام��ه اصالح طلب ش��رق گفت: 
»هم��ه در حزب کارگ��زاران از موضع نس��نجیده آقای 
روحانی متأس��ف هس��تند. درست نیس��ت که شخص 
رئیس جمهوری در میدان حاضر نباش��د و از سوی دیگر 
چنین اتفاقی افتخارآمیز هم نبود که با آن لحن تعریف 

شود. چنین موضعی قطعا عذر بدتر از گناه بود«.
یکی دیگر از چهره های حزبی اصالح طلب که حزب او 
در حمای��ت از روحانی در دو انتخابات ۹۲ و ۹6 س��ینه 
چ��اک در میدان بود با انتش��ار یک فای��ل تصویری در 
فض��ای مجازی از مردم به خاط��ر حمایت او از روحانی 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری عذرخواهی کرد. محمد 
صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی در ای��ن پیام می گوید: اجازه م��ی خواهم از ملت 
شریف، عزیز و بزرگوار ایران به سهم خود همان قدر که 

تالش کردم آقای روحانی رئیس جمهور شود عذرخواهی 
کنم و از خود ش��رمنده هس��تم که برای شما )روحانی( 

زحمت کشیدم تا در انتخابات پیروز شوید.« 
ایس��تگاه بعدی عذرخواهی و شرمساری احزاب اصالح 

طلب به مجمع روحانیون مبارز می رسد.
حزبی که ریاست آن را محمد خاتمی معروف به »شیخ 
تَکرار« بر عهده دارد. »ش��یخ تَکرار« که برای انتخابات 
ریاست جمهوری حمایت از حسن روحانی را بارها تَکرار 
کرد ولی ای��ن روزها محمد علی ابطحی عضو ش��ورای 
مرکزی روحانیون و از نزدیکان اصلی محمد خاتمی پس 
از موضع گیری رئیس جمهور در فضای مجازی دس��ت 
به قلم ش��د و نوش��ت: رئیس جمهوری که با پش��توانه 
اصالحات آمده، به ش��دت غیر قابل دفاع ش��ده است و 

اصال ربطی به آن روحانی ایام انتخابات ندارد.
عضو مجمع روحانیون مبارز معتقد است که غرور و »بی 
توجهی به مردم« در روحانی نهادینه ش��ده است و می 
گوی��د: اگر واقعا رئیس جمهور صب��ح جمعه خبر گران 
ش��دن بنزین را شنیده باشد، نشانه نهادینه شدن غرور و 

بی توجهی به مردم است. 
موارد ذکر ش��ده نشان می دهد، حامیان حسن روحانی و 
دولِت اعتدال به صورت سریالی به انتخاب »اشتباه« خود 
اعتراف می کنند و با فریاد »پشیمان هستیم« سعی می 
کنند از مردمی که به تبع آنها به روحانی رای دادند معذرت 
خواهی کنند. این اظهارات چهره های شاخص سیاسی و 
نمایندگان مجلس فقط در همین الیه باقی نمانده و امروز 
در سطح جامعه و حتی شبکه های اجتماعی بارها و بارها 
م��ی توان پیام های��ی را دید که از باب��ت رای به روحانی 

پشیمان هستند.
حتی در اجتماع بزرگ مردمی در میدان انقالب تهران نیز 
پوس��ترهای متعددی در دست مردم مشاهده می شد که 
نوشته بودند بار دیگر در انتخاب خود بیشتر دقت خواهیم 
ک��رد؛ پس ب��ه وضوح می ت��وان دریافت فریاد »اش��تباه 
کردیم« این روزها از اردوگاه حامیان روحانی بلند ش��ده 
است؛ اما اینجا هم باز حساب اشتباه مردمی که به روحانی 
رای دادند از حساب اصالح طلبانی که از او حمایت کردند 
جداست؛ در واقع اصالح طلبان پس از رویگردانی مردم از 
تبلیغات آنها به دنبال راه چاره ای هستند تا وانمود کنند 
همراه مردم هستند و از این رهگذر پایگاه اجتماعی خود 

را برای انتخابات پیش رو بازسازی کنند.  مهر

گون��ه جدی��دی از گلوله ه��ای منحصر به 
ف��رد و دارای ویژگی های مهم تحت عنوان 
گلوله ه��ای RIP توس��ط صنای��ع دفاعی 

کشورمان ساخته شده است.
در جریان بازدید سرلشکر محمد باقری رئیس 

ستادکل نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردها 
و توانمندی های سازمان صنایع دفاع)ساصد(، 
نسل جدیدی از گلوله های ساخته شده توسط 
این سازمان که در دنیا با نام گلوله های RIP با 
ویژگی های خاص شناخته می شوند به نمایش 

 RIP )Radically درآمده است. گلوله های
Invasive Projectile( از مرمی های چند 
تکه تش��کیل ش��ده اند که پس از برخورد با 
هدف درون آن پخش می شوند و آسیب جدی 

به هدف وارد می کنند.
این گلوله ها پس از شلیک، در هنگام اصابت به 
هدف به قطعات کوچکتری تبدیل می شوند به 
طوری که بدنه اصلی گلوله در مرکز و قطعات 
جدا ش��ده نیز به اط��راف آن اصابت خواهند 
کرد. از سوی دیگر از آنجایی که ترکش های 

کوچک به س��رعت ان��رژی خ��ود را پس از 
جدایش از بدنه اصلی از دس��ت می دهند، در 
صورت عدم اصابت ب��ه هدف، خطر کمتری 
محیط اط��راف را تهدید می کن��د. از این رو 
گلوله ه��ای RIP یکی از گزینه های بس��یار 
مطلوب برای استفاده توسط گارد امنیت پرواز 
در هواپیما محسوب می شود، چراکه در صورت 
استفاده از آن در محیط هواپیما از آنجایی که 
تکه های این گلوله به اجسام سخت تر از بدن 
آسیبی نخواهد رساند، دغدغه آسیب رسیدن 

به بدنه هواپیما و احتمال سوراخ شدن آن از 
بین خواهد رفت.

این گلوله ها با برخورداری از استانداردهای 
زمین��ه  در  جدی��دی  ن��وآوری  مناس��ب، 
مهم��ات تس��لیحات انف��رادی و افزای��ش 
قدرت کش��ندگی آنها محس��وب می شوند. 
ویژگی بارز گلوله های RIP این اس��ت که 
ب��دون ایج��اد خطر برای محی��ط اطراف و 
اف��راد بیگناه، برای فرد هدف کش��نده تر از 

گلوله های معمولی خواهد بود.  فارس

آیا فتنه آبان ماه فاز دوم هم دارد؟
ادامه از صفحه اول

روش ه��ای خرابکارانه آش��وبگران و فتنه گران در 
آت��ش زدن مکان های عموم��ی و مردمی همچون 
پم��پ بنزین، بانک ها، س��ازمان های دولتی، خانه 
های مردم و اموال عمومی و خصوصی، بسیار حرفه 
ای و آموزش دیده بود. یک فرد عادی هر چند هم 
معترض باشد، دست به چنین اقداماتی نمی زند چرا 
که اوالً آموزش ندیده و در پی چنین رفتارهایی هم 

نیست، دوماً اموال عمومی را اموال خود می داند.
در اغتشاش��ات اخیر گروه های مسلح ضد انقالب 
نیز به طور گس��ترده فعال بودند و در بس��یاری از 
اعتراضات، در مکان های مناس��ب مس��تقر ش��ده 
و اق��دام به تیراندازی می کردن��د، برخی از آنها در 
میان اعتراضات و مردم حضور داشتند و برخی دیگر 
در پش��ت بام ها کمین کرده و به مردم شلیک می 
کردند. بس��یاری از این تصاویری که منتشر شده و 
س��عی دارد نیروهای انتظامی و امنیتی را مس��بب 
مرگ برخی در آش��وب ها معرف��ی کند، از اعضای 
تیم های مسلح نیروهای آموزش دیده ضد انقالب 
هستند. فتنه س��نگینی بود که حتی رهبر معظم 
انقالب اس��المی نیز در دیدار بس��یجیان با ایش��ان 
فرمودند؛»ملت ایران با این حرکت، توطئه ی وسیع، 
بس��یار خطرناک و برنامه ریزی  شده  دشمن را نابود 
کرد.« در کنار حضور همیشگی مردم و پای کار آمدن 
آنها، آمادگی نیروهای اطالعاتی و امنیتی نیز باعث 
شد تا تبعات فتنه سنگین آبان ماه کاهش یابد اما، این 
باعث نمی شود که نسبت به عملکرد دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی انتقاد نداشته باشیم چرا که توقع 
و انتظار مردم از آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است 
که در جریان آشوب آبان دیده شد. مردم انتظار دارند 
که پیش از وقوع و تحمیل فتنه به کشور که با تبعات 
بسیار سنگینی همراه است، فتنه در نطفه خفه شود و 
اجازه عرض اندام به فتنه گران ضد انقالب داده نشود. 
اکنون شرایط عادی شده است، اما فتنه و فتنه گران 
عادی نشده اند، آنها از هم اکنون و پس از شکست در 
فاز نخست آش��وب، برای فاز دوم برنامه ریزی دارند. 
آنگونه که برآیند رفتاری فتنه گران نش��ان می دهد، 
پیش بینی می ش��ود برای انتخابات مجلس شورای 
اس��المی که در ۲ اسفند ماه سال جاری برگزار می 

شود، طراحی آشوب و اغتشاش را داشته باشند.
شبکه های اینترنتی در فضای مجازی، با راهبری تیم 
های سایبری ضد انقالب پس از راه اندازی اینترنت 
فعال شده اند و در فضای مجازی به شدت مشغول 
تخریب و دروغ پراکنی علیه جمهوری اسالمی ایران 
هستند. قطعاً اکنون کانال های ارتباطی ضد انقالب 
تخریبگر و آش��وبگر با اعضای خود و تیم های ترور، 
تحت کنترل و نظارت است و سازمان های اطالعاتی 

و امنیتی اشراف کاملی بر تحرکات آنها دارند.
با این وجود هوش��یاری مضاعفی را می طلبد تا از 
اجرای ف��از دوم فتنه ۹۸ که احتم��ال زیاد برای 
انتخابات مجلس در اس��فند تدارک دیده ش��ده 
است، جلوگیری ش��ود. ابعاد فتنه آبان ماه بسیار 
گسترده و عمیق بود که با کنکاش بیشتر در این 
ماجرا می توان به سرنخ ها و سرخط هایی رسید 

که شاید کسی هم تصور آن را نداشته باشد.

سرمقاله

»پشیمانیم« حرف پرتَکرار هواداران روحانی
سریال اصالحات برای انتخابات
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عبداهلل پرهیزکار

مخاطب این ش��کوائیه و دادخواس��ت ،آقای س��االری 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است و ایشان بعنوان 
امانتدار سرمایه های یک صندوق بین النسلی پاسخگوی 

حیف و میل و هدر رفت این سرمایه ها است!
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی!

حتما در اخبار خواندید و حتی بصورت افواهی ش��نیده 
اید که یکی از ش��رکت های متعلق به شستا در اقدامی  
خودس��رانه مبلغ ۲میلیون و5۰۰هزار یورو به نیابت از 
فدراس��یون فوتبال به "ویلموتس " س��رمربی تیم ملی 
فوتبال که کلی جاروجنجال ایجاد کرده است پرداخت 
نموده و از طرف دیگر؛ هم کاس��ه های مدیران شرکت 
متخلف برای »ماس��تمالی« ک��ردن و از بین بردن آثار 
این تخلف وحتی جرم آشکاروخیانت درامانت نسبت به 
س��رمایه های بیمه شدگان به تعدادهای از شرکت های 

دیگر فش��ار وارد کرده اند که برون��د بعنوان تهاتر مبلغ 
مذکور که حدودا ۳ میلیارد تومان می شود؛با فدراسیون 
فوتبال تبلیغات اط��راف میادین فوتبال را امضا نمایند 
تا به زعم خودش��ان برای این تخلف آش��کار یک "کاله 

شرعی" درست کنند!
اینک بعنوان یک بیمه ش��ده که سالیان سال حق بیمه 
ام را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده ام ومی 
بینم س��رمایه های من و بیش از1۲میلیون بیمه شده 
اصلی  و۴۳میلیون عضو خانواده بزرگ تامین اجتماعی 
بر اثر س��وء مدیریت در شستا این سرمایه ها به باد فنا 
می رود؛از جنابعالی می خواهم در اس��رع وقت پاس��خ 
های روش��ن ؛متقن و مس��تدل به س��واالت ذیل که از 
عمق تفکر بیش از۴۳ میلیون بیمه ش��ده است بدهید 
و لطف��ا از سفس��طه چین��ی ومغلط��ه  نیزدراین میان 

خودداری نمایید تا مورد رضایت خداوند نیزقرارگیرد.

1-بفرمایید چگونه می شود که یک شرکت خودسرانه 
ی��ا در تبانی با افراد معلوم الحال بتواند چنین وجهی را 

به یک اجنبی بپردازد؟
۲-اصوال شس��تا و زی��ر مجموعه های س��ازمان تامین 
اجتماعی چه ارتباطی با فدراسیون فوتبال دارند که به 

نیابت از آن ها دست به این حیف ومیل زده اند؟
۳-نظ��ارت عالیه ش��ما بعن��وان مدیرعامل س��ازمان و 

امانتدار بیمه شدگان تاکجاست ؟
۴-اگر ش��رح وظایف و مسئولیت شما در حدی نیست 
که بر شس��تا نظ��ارت نمایید لطفا بط��ور صریح اعالم 
بفرمایی��د تا بیمه ش��دگان تکلیف خ��ود را بدانند و به 

دیگر نهادهای مسئول متوسل شوند!
5-چه کس��ی و یا چه کسانی دستور پرداخت این مبلغ 
هنگفت را به شرکت شستا داده اند واصوال مبنای قانونی 

این پرداخت چه بوده است؟
6-بعد از انتش��ار خب��ر مذکور آیا موض��وع را پیگیری 
کردید ی��ا نه؟اگرپیگی��ری کردید ج��واب آن ها برای 

تخلف آشکارشان چه بود؟
7-چرا اجازه داده اید شس��تا ب��ه حیاط خلوت عده ای 
خاص تبدیل ش��ود و این ش��رکت را به محل ترکتازی 

خود و رفتارهای خالف قانونشان تبدیل نماید؟
۸-آقای ساالری بفرمایید برای احقاق حق قانونی بیمه 
شدگان و بازگرداندن پول به خزانه سازمان و شستا چه 

اقداماتی را طی این چند روز انجام داده اید؟
۹-آیا مراتب امر را به نهادهای بازرسی و امنیتی ارجاع 
داده ای��د تا موضوع را بررس��ی و متخلفین را به دادگاه 

معرفی نمایند؟
1۰- آق��ای مدیرعامل در آس��تانه انتخابات مجلس قرار 
داریم ؛چ��ه تضمینی می دهید که س��رمایه های بیمه 
ش��دگان با حساب سازی ها و رانت های ویژه در اختیار 
جناح های سیاسی خاص و نامزدهای خاص قرار نگیرد؟ 
یادم��ان نرفته که ع��ده ای برای ماندن در س��مت های 
مدیریتی ش��رکت های شس��تا به وزیر س��ابق کار مبلغ 
5۰میلیارد تومان پیشنهاد رشوه کردند! و اینک شما در 
این مقطع حساس سیاسی و اجتماعی باید دامن خود را 

از هرگونه شبهه و رفتارهای شبهه ناک مبرا نمایید.
مدیریت محترم سازمان تامین اجتماعی 

لطف��ا بص��ورت ش��فاف و متقن برای روش��ن ش��دن 
افکارعمومی و بیمه ش��دگان محترم پاس��خ س��واالت 

مذکور را بدهید.

یادداشت

ادعانامه یک بیمه شده

چراشستا پول را به یک اجنبی داد؟

گلوله های ایرانی مدرن تر شد

گلوله RIP؛ دستاورد جدید دفاعی


