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بهترین مدیریت کرونا 

امام جمعه مشهد گفت: ایران بهترین مدیریت را در کل کره زمین در خصوص 
ویروس منحوس کرونا انجام داده است و امید است عزیزان مسوول ما نیز در اجرای 
مدیریت خودشان حداکثر توجه را داشته باشند. وی افزود: ماه مبارک رمضان ماه 
اعتکاف است و در مساجدی که پیش از این اعتکاف می شده و به خاطر این ویروس 
منحوس اعتکاف ها تعطیل شد، اگر این بیماری موج پیدا نکند، ممکن است امسال 
برقرار باشد.وی ادامه داد: اجرای برنامه های بهداشتی و تنظیف مساجد با امکانات 
بهداشتی، جزء تطهیر مساجد است که ان شاءاهلل همه مؤمنین رعایت می کنند ضمن 
این که خودشان رعایت می کنند و هم ماسک می زنند و هم با فاصله اجتماعی در 
مساجد حاضر می شوند و شیوه نامه های بهداشتی را در مساجد طی ایام ماه مبارک 

رمضان رعایت می کنند.

اخبار ویژه ...

تعدادی از هموطنان 

جزئیات جدید 

در پی اظهارات علیرضا بیگی نماینده تبریز در خصوص حوادث آبان ماه ۹۸ و 
انتخابات ۱۴۰۰، معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: این ادعاهای گزاف و نسبت های 
خالف واقع در حالی از تریبون مجلس مطرح می شود که در جریان حوادث مقاطع 
مختلف انقالب اسالمی و از جمله در روند مدیریت بحران های مختلف طبیعی مثل 
زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیلزده و مقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق 
چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است. کولیوند با 
بیان اینکه خود آقای بیگی متوجه این واقعیت است که در جریان حوادث آبان ماه چه 
جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی و در اعتراضات مردمی وارد کردند و افراد را 
در مسیر جریان انحراف خارج از کشور قرار دادند؛ گفت: باید اذعان کرد که در روند 
تحقق نظم و امنیت کشور، صیانت از امنیت مردم، حرف اول را برای وزارت کشور 
و شخص وزیر می زند و برخوردهای جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت 
پایدار کشور انجام می شود. وی اضافه کرد: در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش، 
متاسفانه تعدادی از هموطنانمان و همچنین عزیزانمان در نیروهای انتظامی و امنیتی، 
بسیج و مدافعین امنیت هم مجروح یا به شهادت رسیدند. کولیوند خاطر نشان کرد: 
با پیگیری وزارت کشور شکواییه ای علیه آقای بیگی ارائه می شود و دستگاه قضایی، 

مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می رساند.

سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در نشست خبری با اصحاب 
رســانه آخرین جزئیات پرونده آزاده نامداری را تشریح کرد. رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت تصریح کرد: از لحظه ای که پلیس به پرونده آزاده نامداری ورود پیدا کرد 
هیچ  اثری مبنی بر ورود اجباری به منزل یا آثار بدنی یا سرقت به دست نیاورد. وی 
گفت: کارشناسان تشخیص هویت، پلیس جنایی و مبارزه با سرقت هیچ اثری پیدا 
نکرده اند و بررسی های اولیه پزشکی قانونی نیز هیچ اثری مبنی بر قتل و کشتن وی 
به دست نیاورد. سردار لطفی بابیان اینکه نتیجه نهایی را باید سم شناسی اعالم کند 
گفت: پلیس سواالتی را از آدم های مختلفی پرسید اما هیچ نشانه ای از تعرض یا اینکه 
کسی بخواهد وی را بکشد نبوده است. وی افزود: بررسی های پلیس و اظهارات 
خانواده هم نشان داد که هیچ تهدید و مزاحمتی در کار نبوده است. سردار لطفی با 
بیان این مطلب که کار پزشکی سم شناسی کار پیچیده ای در تمام دنیا است اعالم کرد: 
خانواده  نامداری از کسی شاکی نبودند  و   هیچ  سرقت و جنایت متوجه این پرونده 
نبود. رئیس پلیس آگاهی پایتخت در خصوص دست نوشته هایی که در  صحنه به 
دست آمد گفت: دست نوشته هایی در منزل وجود داشت اما اینکه مضمون دست 
نوشته مرتبط با  این  جمله باشد  »که بخواهم به زندگیم خاتمه دهم « موجود نبوده است 

و پلیس در بررسی های خود به چنین دست نوشته ای دست نیافت.

رئیس جمهوراعالم کرد  : 

اعمال محدودیت در همه شهرهای قرمز به مدت ۱۰ روز 

      ســرویس سیاســی -   رییس جمهوری از اعمال 
محدودیت ۱۰ روزه در شهرهای دارای وضعیت قرمز خبر 
داد و گفت: این محدودیت ها از روز شنبه  ) امروز (در این 

شهرها اعمال می شود. 
حســن روحانی رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
را مهمترین دلیل افزایش ابتال و بســتری بیماران کووید 
۱۹ در کشور و مواجه شدن با موج جدید این بیماری در 
بسیاری از استان ها و شهرستان ها دانست و افزود: بهترین 
و موثرترین راه مقابله و مهار این پاندمی همچنان رعایت 
نکات بهداشــتی، پرهیز از تجمع و تردد غیر ضروری و 
دورهمی ها است و همه مردم باید این موارد به طور کامل 

و دقیق رعایت کنند.
جلسه کمیته های تخصصی ستاد مقابله با کرونا عصر پنج 
شنبه  با حضور رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه، 
روسای کمیته های بهداشت و درمان، امنیتی- اجتماعی 
و قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا گزارشی از 
آخرین وضعیت شــیوع بیماری در کشــور، وضعیت 
رنگ بندی شــهرها و استان ها و همچنین اقدامات انجام 
شده و اعمال محدودیت ها و تقویت نظارت ها بر اجرای 
دقیق دستورالعمل ها برای کنترل و مهار موج جدید کرونا 

در کشور را ارائه کردند.
در این جلسه روســای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا پیشــنهادهای قرارگاه عملیاتی این ستاد را 
مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر اساس این پیشنهادها، 
ستادهای استانی در مراکز و شهرهای با وضعیت قرمز و 

نارنجی موظفند مطابق طرح مدیریت هوشــمند، کلیه 
محدودیت هــای الزم را در بخش های اصناف، ترددها 
و نحــوه حضور کارمنــدان در ادارات به دقت اعمال و 
دستگاه های اجرایی مرتبط نیز نظارت های الزم را انجام 
دهند. همچنین همه استان ها در هر وضعیتی که قرار دارند 
موظف به رعایت و اجرای همه شیوه نامه های بهداشتی و 

مراقبت های الزم هستند.
همچنین، کمیته عالی نظارت با محوریت و مســئولیت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی می بایست 
نظارت دقیق را بر نحوه رعایت شیوه نامه ها اعمال و افرادی 
کــه الزامات قانونی در این خصوص را رعایت نمی کنند 
برای برخورد به مراجع ذیربط معرفی کند تا اقدامات الزم 
در این زمینه صورت گیرد. همچنین وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی می بایست افرادی را که تست 
آنها مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمی کنند برای اعمال 

مجازات به مراجع قانونی معرفی کند.
براســاس پیشنهاد دیگری همچنین مقرر شد وزارت راه 
و شهرسازی با همکاری هالل احمر،  با افزایش ظرفیت 
نیروها و تجهیــزات، ضمن کنترل دقیق تر فرودگاه ها و 
پایانه های پرتردد مرزی و تســهیل در رفت و آمد مردم از 

نقض شیوه نامه های بهداشتی جلوگیری کند.
رییس جمهور با تاکید بر اجرای موارد پیشنهادی قرارگاه 
عملیاتی مقابله با کرونا گفت: بی تردید راه اصلی خروج از 
این وضعیت رعایت همه دستورالعمل ها است که تجارب 

گذشته نیز گواه این موضوع است.

روحانی با بیان اینکه هماهنگی و انسجام در تصمیمات و 
اقدامات الزم در مدیریت مقابله با کرونا به عنوان یک اصل 
ضروری اســت، افزود: رعایت نشدن دستورالعمل ها و 
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی مقابله با کرونا مهمترین 
دلیل ایجاد وضعیت کنونی اســت و اگر همه اقدامات در 
چارچوب مصوبات ســتاد ملی از سوی مردم، اصناف و 
دستگاه ها به دقت اجرا می شد حتما شاهد این وضعیت 

نبودیم.
بر اساس مصوبه این جلسه از روز شنبه  ) امروز(در همه 
شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار می گیرند مطابق مفاد 
طرح مدیریت هوشــمند به مــدت ۱۰ روز محدودیت 
اعمال می شــود و بدیهی است سایر شهرها هم براساس 
رنگ بندی اعمال شده باید محدودیت ها و پروتکل ها را 

مراعات کنند.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته بهداشت و درمان با 
همکاری ستادهای استانی و دانشکده های علوم پزشکی، 
بیمارســتان ها، تخت های بیمارســتانی و مراکز درمانی 
بیشــتری را برای ارایه خدمــات به بیماران و مبتالیان به 

کرونا تجهیز و آماده کنند.
بر اســاس گزارش سازمان برنامه و بودجه، تامین مالی و 
پرداخت فوق العاده های ویژه به کارکنان وزارت بهداشت 
و درمان و دانشکده های علوم پزشکی و تامین مالی برای 
تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و اعالم آمادگی برای تامین 
مالــی بهره برداری از ۱۳ هزار تخت جدید و گســترش 
امکانات درمانی و نیز تامین مالی خرید واکسن های داخلی 
و خارجی از جمله اقدامات سازمان برنامه و بودجه است.

رییس جمهوری با تاکید بر حمایت همه جانبه معنوی و 
مادی دولت از کادر درمان در یکسال گذشته و در جریان 
مقابله با پاندمی کووید ۱۹ تصریح کرد: در تمام مدت مقابله 
با این ویروس اجازه ندادیم در جنگ نفس گیر و فشارهای 
اقتصادی ناشی از اعمال محدودیت های کرونایی، حمایت 
مادی و معنوی از کادر ســالمت و درمان که شجاعانه و 

ایثارگرانه در حال مبارزه با کرونا هستند، متوقف شود.
روحانی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
جامعه در زمینه لزوم پرهیــز از عادی انگاری و از طرفی 
جلوگیری از ایجاد نگرانی بیهوده و غیر واقعی تاکید کرد: 
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، جریان اطالع 
رســانی ها و مدیریت افکارعمومی در مقابله با ویروس 
کرونا باید متمرکز،  ســازماندهی شــده، منظم و شفاف 

صورت گیرد.

واکنش اعرافی به شایعه انتصابش به ریاست دستگاه قضا

حسام نواب صفوی 

حکم اعدام 

تورهای ترکیه 

دستگیر شد

مدیرحوزه های علمیه شایعات موجود در فضای مجازی و منتسب به خود 
را تکذیب کرد. آیت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه پیرامون شــایعات 
منتسب به خود در فضای مجازی گفت: این مطالب، »کامالً تکذیب می شود«. اخیرا 
در فضای مجازی برخی کانال ها شایعه کرده بودند که با استعفای حجت االسالم 
رئیسی رئیس قوه قضائیه، آیت اهلل اعرافی رئیس جدید دستگاه قضا خواهد شد که 
آیت اهلل اعرافی هرگونه گمانه زنی در این زمینه نسبت به خود را نادرست و آن را 

شایعه دانست.

حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون به کرونا مبتال شد. در حال حاضر 
این بازیگر در بخش آی سی یو یکی از بیمارستان های تهران بستری است. نواب 
صفوی در صفحه اینستاگرامش نوشت: متاسفانه علی رغم رعایت تمام پروتکل ها 
خیلی غیرمنتظره و ناگهانی دچار کرونا شدم، باورکردنی نبود که حال خوب و بدم 
تنها چند ساعت فاصله داشت، ممنونم از دکتر هاشمیان عزیرم که از همان اولین 

دقایقی که متوجه شدم دلسوزانه من رو همراهی کرد.

دادســتانی اندونزی می گوید دادگاهی در استان جاوه غربی، برای بیش از ده 
عضو یک باند قاچاق مواد مخدر از جمله یک زوج ایرانی حکم اعدام صادر کرده 
اســت. به گفته مقام های دادستانی اندونزی، در این پرونده برای ۱۳ نفر شامل سه 
ایرانی، یک پاکستانی و ۹ تبعه اندونزی حکم اعدام با جوخه آتش صادر شده است. 
این افراد متهم به قاچاق ۴۰۰ کیلوگرم مت آمفتامین بودند. بامبنگ یونیانتو دادستان 
سوکابومی گفت حسین ساالری رشید، تبعه ایران، سردسته این گروه بوده است: 
چهار خارجی در این گروه هستند و در میان آنها رشید طراح اصلی این عملیات 
قاچاق بود. او و همسرش هر دو به اعدام محکوم شده اند.” به گزارش خبرگزاری 
فرانسه حکم این افراد ۱۷ فروردین در دادگاهی در شهر سوکابومی و در یک جلسه 

مجازی صادر شده است. اعضای این باند ژوئن سال پیش دستگیر شده بودند.

معاون هماهنگی وزارت کشور در واکنش به ادامه جوسازی های رسانه ای در 
مورد تردد مسافری ترکیه، با یادآوری لغو کل تورهای ترکیه بر اساس مصوبه کمیته 
امنیتی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا که از سوی وزیر کشور به رئیس جمهور 
و رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد  شد و با دستور صریح رئیس جمهوری 
محترم مورد موافقت قرار گرفت، تداوم فضاسازی و جوسازی رسانه ای و هجمه 
به دستگاه های مسئول به این بهانه را نمونه بارز بی اخالقی رسانه ای بر شمرد. سید 
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اعالم این مطلب گفت: همچنان که پیش 
از این توضیح داده شده است،  با وصول رسمی و اداری نامه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در خصوص لغو تردد مسافری با ترکیه، موضوع به کمیته امنیتی 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع  شد و جمع بندی اعضای کمیته 
مبتنی بر نظریه تخصصی دستگاه های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، به رئیس 

محترم جمهور و رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا گزارش گردید.

رییس پلیس فتا انتظامی سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری عامل 
انتشار کلیپ جعلی و غیر واقعی حمله شهروندان به یک مرغداری در فضای مجازی 
خبر داد و گفت: متهم توسط پلیس فتا شهرستان نیکشهر دستگیر شد. سرهنگ حسن 
کیخا با اشاره به انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اینکه در پی افزایش قیمت 
مرغ و کمبود آن تعدادی از شهروندان در شهرستان نیکشهر به یک مرغداری هجوم 
بردند، اظهار داشت: با اقدامات فنی صورت گرفته و هماهنگی قضائی با دادستان 
شهرستان نیکشهر شناسایی و دستگیری عامل انتشار این کلیپ در دستور کار پلیس 
فتا قرار گرفت که فرد مورد نظر دستگیر و به اتهام تشویش اذهان عمومی به مرجع 
قضایی معرفی شد. وی افزود: یکی از اولویت های پلیس، ارتقاء امنیت روانی جامعه 
است لذا افرادی که به هر ترتیب بخواهند این امنیت را به مخاطره بیندازند، قطعا با 
برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

     سرویس سیاسی- نامزد داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری، اصالح قانون 
انتخابــات را موضوعی ملــی و تعویق در تصویب آنرا نقص مجالس مختلف 
ارزیابــی کرد و گفت: افــراد فاقد صالحیت زیادی برای انتخابات ریاســت 
جمهوری نام نویسی می کنند بعد در جامعه می گویند چرا به آنها اجازه ثبت نام 

داده می شود. 
محمد عباســی با بیان اینکه نمایندگان مجلس حق دارند با تصویب طرح ها و 
لوایح از ســوی مردم در موضوع انتخابات وارد شوند، گفت: نظرات متفاوتی 

درباره لوایح و طرح های مرتبط با انتخابات وجود دارد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، گفت: همواره در هر دوره 
از انتخابات ریاســت جمهوری، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه می دهند و 
در نهایت انتخابات ریاســت جمهوری برگزار می شود و این طرح به آن دوره 

نمی رسد و به بعد موکول می شود.
عباسی تعویق در تصویب قانون انتخابات را نقص مجلس ارزیابی کرد و  ادامه داد: 
این طرح باید در یک دوره ای به جد پیگیری شود و نمایندگان هم نظرات شورای 
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادها را درباره این طرح جویا شوند.

وی، تصویب قانون انتخابات را موضوعی ملی توصیف کرد و یادآور شد: افراد 
زیادی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی می کنند که واجد 
شــرایط الزم نیستند و از سوی شــورای نگهبان احراز صالحیت نمی شوند و 
بعد در جامعه می گویند چرا به افراد فاقد صالحیت اجازه ثبت نام داده می شود.

عباســی خاطرنشــان کرد:  مقام معظم رهبری هم درباره سیاســت های کلی 
فرموده اند که ضوابط دقیق تری باید برای ثبت نام نامزدها در نظر گرفته شــود. 
بنابراین اگر در پی تغییر در قانون انتخابات هستیم باید به جد دنبال آن باشیم تا 

دست کم وقت مردم گرفته نشود.
وزیر تعاون دولت نهم درباره حضور نامزدهای نظامی گفت: منعی برای حضور 
نامزدهای نظامی در انتخابات ریاســت جمهوری وجود ندارد. در دوره های 
متعدد هم افرادی داشــتیم که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند 
و ممکن است در برخی از دوره ها از جمله این دوره ثبت نام چهره های نظامی 
بیشــتر باشــد. اینکه چرا در این دوره تعداد داوطلبان نظامی زیاد است ممکن 
اســت برای جامعه سوال برانگیز باشد. بنابراین دوستان مراعات کنند تا برای 

مردم شبهه  ایجاد نشود.  

اصالح قانون انتخابات موضوعی 
ملی است

عباسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:

     سرویس سیاسی-  رییس ستاد انتخابات کشور گفت: وزارت کشور به عنوان 
مسوول اجرای مستقیم انتخابات با اهتمامی جدی به دنبال برگزاری انتخاباتی 

باشکوه در شان مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
جمال عرف در همایش ویدئوکنفرانسی فرمانداران سراسر کشور که در محل 
وزارت کشــور برگزار شــد، با اشــاره به اینکه طبق تقویم، هفتاد روز زمان تا 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا،  میان 
دوره ای مجلس شــورای اســالمی و خبرگان رهبری باقی مانده است، گفت: 
باید محور برنامه و حرکت مان ارتقای روند مشارکت سیاسی و ترغیب بیشتر 

مردم به حضور در این عرصه مهم انتخاباتی باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه  عدالت محور برنامه و کار ما باید باشد 
با اســتناد به آیه ای از قران کریم، تاکید کرد: باید در همه حال و شــرایط عدل و 

تقوا را در ثقل حرکت و برنامه هایمان قرار دهیم.
عرف با بیان این که ما به عنوان عوامل اجرایی انتخابات در کشور وظیفه حفظ 
حقوق عامه مردم، داوطلبین و دفاع از ارزش های نظام جمهوری اسالمی ایران 
را بر عهده داریم، اظهار کرد: چیزی که به ما کمک می کند به نقطه تعادل در این 

سه حوزه برسیم، اجرای صحیح قانون است. 
وی ادامه داد: بر اســاس قانون, مسوولیت تعیین صالحیت داوطلبان, به عهده 
هیات های اجرایی است و هیچ دستگاهی نمی تواند جای هیات های اجرایی 
بشیند و قضاوت کند و در این راستا فرمانداران باید روسای هیات های اجرایی 
در شهرســتان با تبعیت و پیروی از قانون به برگزاری انتخابات سالم و قانونی 

در کشور کمک کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور با برشماری چهار مولفه اساسی اساسی انتخابات 
یعنی، ســالمت، امنیت، مشــارکت و رقابت, گفت: وزارت کشــور به عنوان 
مسوول اجرای مستقیم انتخابات با اهتمامی جدی به دنبال برگزاری انتخاباتی 

باشکوه و در شان مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران است.
عرف تصریح کرد: برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری مردم همواره مورد 
تاکیــد مقــام معظم رهبری بوده و در این عرصه باید همه تالش ها معطوف به 
افزایش مشــارکت بیشتر سیاســی مردم و داوطلبین برای حضور در انتخابات 

باشد.
رییس ستاد انتخابات کشور در این خصوص گفت: وزارت کشور کماکان آماده 
پذیرش دیدگاهها و نقطه نظرات سازنده در خصوص افزایش مشارکت سیاسی 
است و در این عرصه هر ایده و راهکاری که به ذهن و اندیشه فرمانداران سراسر 

کشور می رسد، مکتوب به ستاد انتخابات کشور ارسال کنند.
عرف یکی از ظرفیت های افزایش مشارکت را در شرایط کنونی، ارتباط سازمان 
یافته با گروه های مرجع، ســمن ها و معتمدین محلی دانســت و تصریح کرد: 
معاونین سیاسی استانداران و فرمانداران سراسر کشور در این بازه زمانی تقریبا 

دو ماهه باید ارتباط و حضور میدانی خود را در میان مردم تقویت کنند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همراه با ششمین دوره انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روستا، اولین میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و دومین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 

۲۸ خرداد امسال برگزار می شود.

وزارت کشور دربرگزاری انتخاباتی
 در شان مردم و نظام اهتمام جدی دارد

عرف رییس ستاد انتخابات کشور: 

عارف رییس بنیاد امید ایرانیان: 

برخورداری  مردم از زندگی آبرومندانه، فکری اصالح طلبانه  است
      

سرویس سیاســی - رییس بنیاد امید ایرانیان، سالمت و 
برخورداری  مردم از زندگی آبرومندانه را فکری اصالح طلبانه  
خواند و گفت: اجازه ندهیم برای اصالح طلبان در خارج از 
این جریان تصمیم گیری کنند و با شناخت موانع درونی، خود 
را مقابل فرصت طلبی ها بیمه و از خیال پردازی های »ایران 

ویران کن« عبور کنیم. 
محمدرضا عارف در کنگره انجمن روزنامه نگاران زن ایران 
گفت: انتخابات مهم شــوراهای شهر و روستا را پیش رو 
داریم و این اهمیت برگزاری چنین  نشست ها و همایش 
های حزبی را دو چندان می کند. الزم می دانم از تالش های 
انجمن روزنامه نگاران زن در جهت تقویت و انسجام جریان 
اصالحات در دهه های ۸۰ و ۹۰ تشکر کنم. تالش هایی که 
امروز ادامه دارد و حتی در شــرایط کرونایی کنگره برگزار 

می کند.
عضو انجمن اســالمی مدرسین دانشــگاه ها با اشاره به 
گرفتاری های ناشــی از کرونا و ضرورت واکسیناسیون 

هرچه سریع تر اقشار جامعه، خاطرنشان کرد: الزم است همه 
دست اندکاران این امر با هم برای رفع این مشکل همکاری 

و مساعدت کنند.
عارف یادآور شد: علت اصلی حضور در این کنگره اهمیتی 
است که تشکل های بانوان برای من دارد و این را در راستای 
راهبــرد جریان اصالحات برای نقش آفرینی زنان در همه 
زمینه ها به ویژه مدیریت سطح باال در کشور می دانم. بر این 
باورم سهم زنان در همه امور و بخش های کشور باید متناسب 

با ظرفیت آنها باشد.
وی با بیان اینکه راهبــرد جریان اصالحات برای حضور 
زنان در عرصه مدیریتی و تقنینی در دهه ۹۰ دســت کم ۳۰ 
درصــدی بود، اضافه کرد: بارها هم اعالم کردیم این کف، 
شروع روندی برای استفاده  از ظرفیت بانوان برای توسعه و 

پیشرفت کشور است.
رییس فراکسیون امید مجلس دهم، گفت: روزنامه نگار و 
همچنین زن بودن با نگاهی به تاریخ معاصر با حق خواهی  
و آزادی خواهی ایرانی عجین شده است، از این رو رسالت 
انجمن روزنامه نگاران زن نیز در همین مسیر بوده است و 

وظیفه مهم و سنگینی را در این مسیر به عهده دارید.
عارف، اصالحات را عقالنی ترین، کم هزینه ترین و بهترین 
اســتراتژی واقع بینانه برای عبور کشــور از مشکالت و 
مصائب دانســت و بیان کرد: اصالحات مانع رســوبات 
ذهنی، ناکارآمدی ها، خیال اندیشی ها، توهم ها و تندروی ها 
می شود. اصالحات یعنی فهم درست از مختصات سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ســطوح ملی و جهانی. 
امروز اصالح طلبی به معنی تمهید و طراحی مقدماتی برای 
تامیــن منافع و مصالح ملی در چارچوب قانون اساســی 

جمهوری اسالمی است.
وی،اصالح طلبــی را تالش بــرای تغییر وضع موجود به 
مطلوب با محوریت منافع ملی عنوان کرد و یادآور شد: از این 
روز نگاه نقادانه نسبت به وضع موجود داریم و سیاست های 

کنونی در خیلی از بخش ها را به صواب و صالح کشــور 
نمی دانم. از طرفی نسخه ای خیالی، فرصت طلبانه بی محتوا 
و بیراهه های براندازی خواهانه را برای اصالحات مهلک 

می دانم.
رییس بنیاد ایرانیان اظهار کرد: افراطی گری ها از ســویی و 
ناکارآمدی ها و مفاسد از طرف دیگر، محصول دو رویکرد 
ضداصالح طلبی  اســت. اصالح  طلبی هرگز اپوزیسیون 
نیســت چنانچه  مدافع سیاســت های ضد منافع ملی هم 
نیست. اصالح طلبی یعنی تدابیر و تصمیماتی که منافع ایران 
و ایرانی ها در آن لحاظ شــود و جان، ســالمت و معیشت 
مــردم و برخورداری  آنهــا از زندگی آبرومندانه یک فکر 

اصالح طلبانه  است.
عارف سیاست ورزی مبتنی بر توسعه متوازن و پایدار را از 
دیگر مبانی فکری اصالح طلبان نامید و افزود: اصالح طلبی، 
توجه جدی به مشکالت و مطالبات و پرداختن به مهمترین 
چالش های کشور در حوزه های مختلف داخلی و خارجی 
است. اشتغال و معیشت، اقتصاد، مسکن، توجه به حقوق 
اقوام و نگاه فرهنگی و استفاده از ظرفیت آنها به عنوان فرصت 

غنی فرهنگی از دیگر رویکردها اصالح طلبانه است.
معاون رییس دولت اصالحــات افزود: امروز اصالحات 
با هزینه های زیادی دســت به گریبان اســت و موظفیم 
اصالح طلبی  را تعریف، ترسیم و تفسیر کنیم و هویت خود 

را از دست نمی دهیم.
عارف گفت: بر ما فرض اســت اصالح طلبی را از غیر آن 
تمیز دهیم و در زمین جناح رقیب بازی نکنیم و از ائتالف 
و انسجام درون جریان اصالحات در دهه ۹۰ دفاع کنیم و 
این رویه را همچنان در دهه جدید ادامه دهیم. اجازه ندهیم 
بــرای اصالح طلبان در خارج از این جریان تصمیم گیری 
کنند. موانع درونی خود را شناســایی کنیم و خود را مقابل 
فرصت طلبی ها بیمه کنیم و از خیال پردازی هایی که زمینه 
را برای تفکرات »ایران ویران کن« فراهم می کند، عبور کنیم.

بیمه پاسارگاد، بیمه برتر
به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

» آگهی پذیرش نمایندگی بیمه«
شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام(، به منظور گسترش خدمات بیمه ای 
در نظر دارد تعدادی نماینده فعال در   جزیره کیش    بر اساس شرایط زیر 

پذیرش نماید:
شرایط متقاضی:

1. تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران.
2. اعتقاد به اسالم یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.

3. نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم )برای آقایان(.

5. نداشتن اشتغال به کار در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و 
غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی.

6. داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید بیمه ای مورد تأیید به شرح زیر:
1-6( کارشناسی در رشته بیمه )و یا سایر  رشته ها با گرایش بیمه( بدون نیاز 

به داشتن سابقه بیمه ای.
2-6( کارشناسی در رشته های مرتبط )شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، 

آمار، مدیریت و حقوق(  با یک سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
3-6( کارشناسی در سایر رشته با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

4-6( دیپلم و یا فوق دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی.

مدارک مورد نیاز:
1- تصویر آخرین مدرک تحصیلی           2- تصویر تمام صفحات شناسنامه 

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )آقایان( 
5- چهار قطعه عکس 4*3 4- اصل گواهی سابقه کار بیمه ای 

7- تصویر کارت ملی 6- تکمیل فرم درخواست نمایندگی 
توضیحات:

* از متقاضیان واجد شرایط برای انجام مصاحبه دعوت خواهد شد.
* متقاضیانی که به جز ســابقه کار مفید بیمه ای،  از سایر شرایط برخوردار 
باشند، در صورت تشخیص بیمه پاسارگاد برای شرکت در دوره های آموزشی 
دعوت خواهند شد و در صورت گذراندن دوره های مورد نظر و موفقیت در 
آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران قراردادی مطابق با 
آئین نامه شماره 75 )آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه( با آن ها منعقد 

می گردد.
* ارســال درخواست، انجام مصاحبه و یا شــرکت در دوره های آموزشی 

هیچ گونه تعهدی برای بیمه پاسارگاد ایجاد نمی کند.
* بیمه پاسارگاد در رد یا قبول هریک یا تمامی درخواست ها مجاز می باشد.
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