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اعتراض به کشتن سگ ها در تبریز
گروهی از شهروندان 
تبريــزی در اعتراض به 
كشتن سگ ها با تجمع 
مقابــل شــهرداری 
خواســتار اســتعفای 

شهردار اين شهر شدند. در روز های گذشته ويديويی 
در شبكه های اجتماعی منتشر شد كه نشان می داد 
چندين سگ توســط پيمانكاران شهرداری تبريز  
توسط طناب خفه شده اند، افراد حاضر در محل كه 
بيشتر زنان بودند تالش می كردند تعداد سگ های 

باقيمانده را آزاد كنند.
    

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:
آمار سقط های جنایی 

تکان دهنده است
عباس مســجدی 
آرانی، رئيس ســازمان 
پزشــكی قانونی كشور 
گفــت: در حــوزه آمار 
ســقط های جنايــی 

آمارهای ما تكان دهنده است. در همين راستا نيز 
جلسات مختلفی را با دستگاه های مختلف برگزار 
كرديم چرا كه مسئله سقط های جنايی يا به تعبيری 
سقط های زيرپله ای برای سالمت مادران و زنان نيز 

بسيار خطرناک است.
    

واکسیناسیون خارج از نوبت حجاج
طاهر درودی، معاون 
حج و عمره مركز پزشكی 
حج و زيارت هالل احمر 
در تشريح تدابير اتخاذ 
شده جهت مراسم حج 

امسال با توجه به اظهاراتی از سوی مقامات عربستان، 
گفت: وزير بهداشت قول دادند كه در صورت برگزاری 
مراســم حج و اعزام حجاج ايرانی، تامين واكسن 
كرونا برای حجاج را بدون نوبت انجام داده و واكسن 

برايشان تامين شود.
    

ثبت نام  مدارس غیرحضوری شد
وزيــر آمــوزش و 
پرورش دستورالعمل 
اجرايــی ثبــت نــام 
ر  د ن  ا ز مــو نش آ ا د
مــدارس در ســال 

تحصيلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ابالغ كرد و بر اساس 
آن ثبت نام سال تحصيلی جديد در تمام دوره ها، 
الكترونيكی اســت. ثبت نام مدارس برای سال 
جديــد به جز پايــه يكــم ابتدايی، بــه صورت 
غيرحضــوری و الكترونيكی در ســامانه پادا به 
نشانی http://pada.medu.ir انجام خواهد 
شد و زمان ثبت نام دوره های مختلف تحصيلی 
براســاس ضوابط و مقررات مربوطه در ســامانه 
سيدا اعالم خواهد شــد. ثبت نام ميان پايه ها به 
صورت خودكار انجام می شود و دانش آموز در پايه 
باالتر در همان مدرسه ثبت نام می شود و نيازی به 
مراجعه دانش آموز يا اوليای آنها به مدرسه نيست. 
براساس دســتورالعملل ابالغی وزير آموزش و 
پرورش، برگــزاری آزمــون ورودی، مصاحبه و 
تعيين شــرط معدل برای ثبت نام دانش آموزان 
و با توجه به رايگان بودن ثبت نام و عدم اجبار در 
بحث مشاركت های مردمی دريافت هر گونه وجه 
)به جز وجوه مربوط به بيمه حوادث و كتاب های 
درســی( در زمان ثبت نام مجاز نيست. دريافت 
وجوه اختياری مربوط بــه كمک های مردمی، 
فعاليت های فوق برنامه، سرويس اياب و ذهاب، 
لباس فرم، لباس كارگاهی، با هماهنگی و موافقت 
انجمن اولياء و مربيان مدرســه و با رعايت ساير 
قوانين و مقررات بعد از شــروع ســال تحصيلی 

امكان پذير خواهد بود.
    

 ۴۲ درصد ساکنان مراکز بهزیستی 
واکسینه شدند

مديركل توانبخشی 
مراقبتــی ســازمان 
بهزيستی كشور با اشاره 
بــه فعاليت۹۰۰مركز 
تحــت  لتــی  غيردو

نظارت اين ســازمان گفت: واكسيناسيون كليه 
مراكزتوانبخشــی ومراقبتی اعم از ســالمندان و 
افراد دارای معلوليت۳۰ هزار و ۳۸۱ نفر را شــامل 
می شود به آن معنا كه ۴۲.۷ درصد ساكنان مراكز 
اين سازمان واكسن كرونا دريافت كردند. به گزارش 
ايرنا، مصطفی ســراج گفت: در مقايسه تطبيقی 
استان ها، بيشترين واكسيناســيون انجام شده، 
مربوط به استان مازندران با ۷۴.۳ درصد و كمترين 
ميزان واكسيناسيون انجام شده مربوط به استان قم 

با ۱۳ درصد است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ديروز در حالی مهلت ثبت نام برای 
نامزدی انتخابات رياست جمهوری به 
پايان رســيد كه كمی بيش از يک ماه 
به برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ باقی مانده 
اســت. انتخاباتی كه  گرچه مهمترين 
واقعه سياسی در كشور قلمداد می شود، 
اما هر بار حاشــيه های آن از جديت بی 

چون و چرايش می كاهد.
يكی با كت قرمز وارد می شود و فرد 
ديگری كفن پوش. زنی با موتورسيكلت و 
درجه دار بازنشسته ای با پالک مخدوش. 
يكی خالكوبی هايش را نمايش می دهد 
و ديگری بــا هيات غول چــراغ جادو. 
يكی گوش پاكن را نماد خود می داند و 
ديگری ريموت ماشين. خالصه در كنار 
خيل سياسيون اتو كشيده كه احتماال 
تريبون های زيادی در طول سال برای 
عرض اندام در اختيار دارند، هر ســاله 
جماعتی هم كه اصطالحا پشــمی به 

كاله ندارند از اين فرصت استفاده كرده 
و عرض اندامی می كنند. گرچه امسال 
به نظر می رسد شمار اين افراد كمی هم 
به نسبت سال های گذشته بيشتر بوده 

و برای عده ای جای سوال شده است.
 در اين ميان هر چه عجيب و غريب تر؛ 
بهتر. هر چه پر سر و صدا تر و با ظاهری 
متفاوت تر؛ مستحِق شات های بيشتر 
دوربين خبرنگاران. برخی اين حضور 
را بازی و نمايشی مضحكی می دانند كه 
نشانه نبود احزاب سياسی است و گروهی 
نمــادی از قابليت نظام در مشــاركت 
سياسی اغلب مردم. برخی وهن برانگيز 
و گروهی آينه تمام نمای جامعه. هر چند 
همه آنها و البته اغلب همين نامزدهای 
عجيب و غريب بــه خوبی می دانند كه 
اين دولت مستعجل، پنج شش دقيقه ای 
بيشتر پا برجا نيست و پس از آن فرصت 

ديده شدن در اختيار ندارند.
 مصوبه شورای نگهبان

 و شبهات آن
هر چند اغلب سياســيون ديروز را 
برای اعالم كانديداتــوری خود اعالم 

كردند، اما ثبت نام برای انتخابات رياست 
جمهوری ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح روز 
سه شنبه ۲۱ ارديبهشت شروع و تا پايان 

وقت اداری ديروز ادامه داشت.
نام نويســی اين دوره در حالی آغاز 
شــد كه در روزهای اخيــر بحث های 
گسترده ای بر سر قوانين و شرايط افراد 

واجد شرايط برای نامزدی مطرح بود.
شــورای نگهبان كه وظيفه تعيين 
»رجل سياسی« برای تاييد داوطلبان 
پست رياست جمهوری را به عهده دارد، 

در اتفاقی بی ســابقه مصوبه ای را بدون 
تصويب مجلس به وزارت كشــور ابالغ 
كرده كه براساس آن محدوديت هايی 
برای ثبت نام نامزدهــا در نظر گرفته 
می شد. طبق اين مصوبه افراد برای ثبت 
نام در انتخابات رياست جمهوری بايد 
در محدوده سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، 
مدرک فوق ليسانس داشته و پيش از 
اين سابقه چهار سال وزارت، استانداری 
يا شهرداری در شهرهايی با دست كم 
۲ ميليون نفر جمعيت در كارنامه خود 
داشته باشند. اين اقدام شورای نگهبان 
با اعتراض رئيس جمهوری هم مواجه 
شــد. به طوری كه حســن روحانی به 
وزارت كشور دستور داد كه نه برخالف 
اقدام شورای نگهبان كه بر اساس قانون 
اساســی برای ثبت نام از نامزدها عمل 
كند. بر اســاس آخريــن گزارش های 
وزارت كشــور چيزی حدود ۴۰۰ نفر 
در اين انتخابات ثبت نام كردند. عددی 
كه به نظر می رسد به نسبت دوره های 
گذشته رشد قابل توجهی داشته و اغلب 
آنها را می توان چشم بسته رد صالحيت 
كرد. كانديداهايی با ظاهر و رفتار و گفتار 
عجيب و غريب. كاربــری در توييتر در 
واكنشی طنز به حضور گسترده اين افراد 
برای ثبت نام اين دوره انتخابات نوشت: 
»بابام كه از نســل دايی جان ناپلئونه 
معتقده كه ايــن كانديداهای عجيب 
غريب رو ميفرســتن تا دليل نظارت 

استصوابی روشن بشه«.
مروری بر عجیب و غریب های 

این دوره
روز سه شــنبه هفته قبل با شروع 
ثبت نام كانديدا های سيزدهمين دوره 
رياســت جمهوری، ماننــد دوره های 
قبل در كنار سياســتمداران، افرادی با 
ظاهر و البته وعده های شــگفت! برای 
رئيس جمهور شــدن ثبت نام كردند. 
با چهــره برخی از اين افراِد ناشــناس، 
آشــنا شــويد: داوطلبی كه با پيراهن 
نمايش ســياه بازی آمده بود، با هدف 
باالبردن ســرانه خنده در كشور، وارد 
عرصه انتخابات شــد. داوطلبی جوان 
كه خود را كارمند جهاد و كشــاورزی 
معرفی كرد؛ دليل مشــكالت كنونی 
كشور را بی مشكل بودن جوانان اطراف 
مسئوالن دانســت. دختری ۲۱ ساله 
كه با لباس محلی به تاالر وزارت كشور 
آمده بــود، هدف حضور خــود را بيان 
مشكالت دامدارها و عشاير اعالم كرد. 
فردی كه با صورت و مــو و لباس رنگ 
شده خود را غول چراغ جادو می دانست، 

برای ثبت نــام در انتخابات رياســت 
جمهوری، وارد وزارت كشور شد. يكی 
از داوطلبان انتخابات رياست جمهوری 
با نماد گوش پاک كن برای ثبت نام به 
وزارت كشــور مراجعه كرد. همزمان با 
نام نويسی مصطفی تاج زاده، كانديدای 
اصالح طلب كه بازتاب زيادی داشت، 
بخشی از ســالن اصلی ستاد انتخابات 
كشور شاهد درگيری لفظی داوطلبی با 
پوشش محلی و لهجه ُكردی با حراست 
و نيرو های انتظامی مستقر در آن بود كه 
بر استفاده از فرصت گفتگو با خبرنگاران 
برای بيان ســخنانش تأكيــد و اصرار 
می كرد و صدای بگومگويش با مسئوالن 
ستاد انتخابات توجه نمايندگان برخی 
رسانه ها و حتی مصطفی تاج زاده را هم 

به خود جلب كرد. 
او پــس از اين بحــث و جدل چند 
دقيقه ای در همان ســالن اصلی ستاد 
انتخابات مقابل دوربين جمعی از اصحاب 
رســانه قرار گرفت و تاكيد كرد: »من 
هم شــيعه ام و هم سنی. من همان قدر 
به واليت فقيه اعتقاد دارم كه شــورای 
نگهبان به آن معتقد اســت. كســی 
نمی تواند من را به خاطر مذهبم از ورود 
به انتخابات منع كند« يكی از افرادی هم 
كه برای ثبت نام در انتخابات به خيابان 
فاطمی آمده بود، بــه دليل نوع آرايش 
موها و بستن كروات سوژه رسانه ها شد. 
يكی از بازنشســتگان نيروی انتظامی 
كه قصد داشــت در انتخابات ثبت نام 
كند، پس از توقف خــودرو خود مقابل 
در شماره ۵ وزارت كشور حاشيه آفريد. 
اين در حالی بود كه وقتی، كادر نيروی 
انتظامی به خودروی وی پيرو عدم توقف 
در مقابل در وزارت كشور تذكر داد، يكی 
از نيروهای ناجا متوجه شــد كه پالک 
اين خودرو مخدوش شده است كه اين 
مسئله برای اين داوطلب دردسر آفريد. 
وی در همين زمينه به خبرنگاران گفت 

كه خودرو در مالكيت وی نبوده است. 
يک پسربچه ۱۰ ســاله  هم با لباس 
پاســداری برای دادن پيامی از سردار 
شهيد حاج قاسم سليمانی به مسئوالن 
به وزارت كشــور آمد.  فردی با ظاهری 
كفن پوش، قــرآن و عصا به دســت و 
ماسكی از پرچم ايران به صورت، برای 
ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری 
وارد وزارت كشــور شــد. اين شخص 
گفت كه آمده است كشور را از مشكالت 
نجات دهد. فردی روحانــی كه اعالم 
كرد شش زن و ۱۸ فرزند دارد هم خود 
را كانديدای رياســت جمهوری كرد. 
حضور عجيب يک زن بــا لباس و كاله 
موتورسواری برای ثبت نام در انتخابات 
هم نظرها را به خــود جلب كرد. اين در 
حالی است كه در ايران، زنان نمی توانند 
گواهی نامه موتورسواری بگيرند. در پی 
ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياست 

جمهوری، خيراهلل حاجی زاده، نظامی 
سابق كانديدای انتخابات ۱۴۰۰ شد. 
او چهار دوره ردصالحيت شده و برای 
پنجمين بار ثبت نام كــرد. او گفت اگر 
اين بار ردصالحيت شود با تانک می رود 

جلوی شورای نگهبان!
 ناراحت کننده تر از این هم هست

در اين ميان برخی اين كانديدا های 
عجيب و غريب را ناراحت كننده می دانند 
و معتقدند حضور چنين كسانی بيشتر 
به ســخره گرفتن نظــام انتخاباتی در 
ايــران و وهن آميز اســت. آنها مصوبه 
اخير شــورای نگهبان را كه منتقدان 
زيادی داشته قدمی درراستای برطرف 
كردن اين نقيصه ارزيابی می دانند. اما 
برخی نظر ديگری دارند. عباس عبدی 
روزنامه نگار اين حضورهای طنزآميز را 
ناراحت كننده نمی داند و معتقد است 
چيز ديگری در اين انتخابات می تواند 
ناراحت كننده باشــد. او در يادداشتی 
اين طور نوشت: »همه می دانند كه اين 
افراد برای حضور بــه عنوان كانديدای 
واقعی نيامده اند، هم خودشــان و هم 
مردم می دانند كه اينها جنبه طنز دارند. 
حضور نمادين آنان فرصت اســت و نه 
تهديد. مردم نيز برمبنای اين حضور اين 
افراد، انتخابــات را قضاوت نمی كنند. 
آنان برمبنای رفتارهای واقعی نهادها، 
انتخابات را قضاوت كنند«.   او در بخشی 
از اين يادداشــت كه در روزنامه اعتماد 
منتشر شده، می گويد: »بايد تاكيد كرد 
كه بخش ناراحت كننده انتخابات حضور 
اين افراد شوخ و غيرجدی و البته بی زيان 
نيست. مشكل اصلی ناراحت كننده بودن 
نام نويسی  افراد به ظاهر جدی است كه 
هيچ چيــز مفيدی برای ارايــه ندارند 
و جدی جدی هــم می خواهند بروند 
پاستور و اتفاقا هم يک بار رفتند و مملكت 

را به ذلت و خاک سياه كشاندند«.
بــه اعتقــاد او اينكــه آقايــان 
اتوكشــيده با كت و شــلوار دامادی 
بدون هيچ حضور سياسی مفيد عازم 
وزارت كشــور می شــوند از هر چيز 

ناراحت كننده تر است.

این کاندیداها با ظاهر، رفتار و شعارهای نامتعارف چه پیامی دارند؟

فرصتیبرایعرضانداماتونکشیدهها

خبر

در حالی كه بنابر آخرين اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت اخير ۲۰۰ بيمار 
كوويد ۱۹ در كشور جان خود را به دليل ابتال به 
اين بيماری از دست دادند، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با كرونا از كاهش تعداد شهرهای قرمز به 

سه شهر در كل كشور خبر داد.
ديروز عليرضا رئيسی در حاشيه جلسه ستاد 
ملی مقابله با كرونا گفت: همه اســتان ها روند 
نزولی را آغاز كردند، اما دو يا سه استان  آذربايجان 
شرقی، هرمزگان و سيستان و بلوچستان نياز به 

دقت و رعايت بيشتری دارند.
 آغاز واکسیناسیون ۷۵ ساله ها 

وی همچنيــن گفــت: از ۲۵ ارديبهشــت 
واكسيناسيون ۷۵ ســال به باال آغاز می شود و 
محموله جديد واكســن هم ۲6 ارديبهشت به 

دستمان می رسد و بالفاصله توزيع خواهد شد.
به گفته رئيسی،  برای گروه سنی ۷۵ سال به 
باال واكسن به تعداد كافی خواهيم داشت وآنان 

واكسينه خواهند شد.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با كرونا تاكيد 
كرد: افراد باالی ۸۵ سال كه هنوز واكسن دريافت 
نكرده اند، می توانند بر اساس تماسی كه با آنان 
برقرار می شود و براساس ثبت نام صورت گرفته 
برای دريافت واكسن مراجعه كنند. اسامی افراد 

را در سامانه ها داريم و نيازی به مراجعه حضوری 
برای ثبت نام نيســت. با آنان تماس می گيريم 
يا پيامک می زنيم تا برای دريافت واكســن به ما 

مراجعه كنند. 
وی افزود: اگر به فردی پيامک ارســال يا با او 
تماسی گرفته نشد؛ پس از يک هفته با مراجعه 
به سايت salamat.gov.ir اقدام به ثبت نام و 
شماره تلفن و كد ملی فرد متقاضی را اعالم كند تا 

همكارانم ظرف ۴۸ ساعت تماس بگيرند.
رئيســی درباره كســانی كه نقض قرنطينه 
می كنند، اظهار كرد: امروز قرار شد برای اين افراد 
جريمه سنگينی درنظر گرفته شود زيرا فرد كرونا 
مثبتی كه قرنطينه را رعايت نمی كند می تواند 
خيلی از افراد را آلوده كند. او همچنين اعالم كرد 
كه در ايام اين تعطيالت شــاهد كاهش سفرها 
بوديم و ۱6 درصد نسبت به سال قبل در همين 

ايام كاهش تردد داشتيم.
با وجود اين اظهارات رئيسی در مورد كاهش 
سفر، گزارش ها از چيزی ديگر حكايت دارد. در 
حالی كه قرار بود از سه شنبه گذشته تا ديروز ۲۵ 
ارديبهشت ممنوعيت تردد در استان های كشور 
اعمال شود، اما روز جمعه به ويژه در محورهای 
شمالی ترافيک سنگينی به سمت تهران به وجود 

آمد كه نشان از افزايش سفرها داشت.

 ۴ واکسن جدید در راه است
در حالی كه بسياری از طوالنی شدن اپيدمی 
كرونا در كندی واكسيناسيون در كشور ناراضی 
هستند، ديروز رئيس كميته علمی ستاد ملی 
مقابله با كرونا از وضعيــت توليد و كارآزمايی 

بالينی ۴ واكسن جديد خبر داد.
دكتر مصطفی قانعی در گفت وگو با ايسنا، 
درباره واكسن های ايرانی كرونا كه در مرحله 
دريافت كد اخالق و ورود به كارآزمايی بالينی 
قرار دارند، گفت: واكســن نوتركيبی توســط 
دانشگاه علوم پزشــكی بقيه اهلل در حال اخذ 
مجوز است. واكسن مشــترک پايافن ياخته  و 
اسوه از بانک ملی با تكنولوژی ويروس غيرفعال 
احتماال تا اواخر خرداد مــاه مجوز كد اخالق 
بگيرد و واكســن شــركت رناپ با تكنولوژی 
MRNA )مشابه واكسن مدرنا( نيز تا پايان 

خرداد و اوايل تير مجوز اخالق خواهد گرفت.
وی بــا بيــان اينكــه كارآزمايــی بالينی 
واكسن های مذكور از خرداد تا تير آغاز خواهد 
شد، اظهار كرد: يک واكسن مشترک سيناژن 
با كشورهای ژاپن و استراليا را نيز داريم كه در 
حال اخذ مجوز كد اخالق است. اين واكسن با 
فناوری نوتركيب ساخته شده است و از خرداد 
يا تير كارآزمايی بالينی آن آغاز خواهد شد. فاز 
اول اين واكسن در كشــورهای ديگر صورت 
گرفته و مانند واكسن اســپوتنيک به صورت 
تحت ليسانِس كشــوری ديگر در ايران توليد 
خواهد شــد. بنابراين ۳ يا ۴ واكســن ديگر به 

واكســن های موجود اضافه می شود كه اينها 
تا مهر ماه می توانند ســبد واكســن كشور را 

متنوع تر كنند.
قانعی دربــاره مراحــل كارآزمايی بالينی 
سه واكسن فخرا، كووپارس و كنژوگه )توليد 
مشترک انستيتو پاستور ايران و كشور كوبا(، 
بيان كرد: واكسن فخرا فعال در فاز اوليه تزريق 
مشــكلی نداشته اســت و ســالمت و امنيت 
واكسن در ۲۰ نفر تزريق اول مورد تاييد و قابل 
قبول بوده است ولی بايد فاز يک تكميل شود كه 
احتماال يک ماه زمان ببرد. واكسن های توليد 
انستيتو پاستور-كوبا و واكسن كووپارس نيز 
هر دو در مراحل تســت بالينی هستند و هنوز 

نتايج دقيق اعالم نشده است.

وی در پاسخ به اين ســوال كه واكسن های 
ايرانی چقدر قابليت تغييــر در مقابل ويروس 
جهش يافته را دارند، اظهــار كرد: در رتبه اول 
واكسن شركت رناپ يا مشــابه مدرنا است كه 
حدودا دو ماه طول می كشــد تا متناسب با هر 
جهش، واكسن جديد ســاخته شود و در رتبه 
بعد واكسن های آدنوويروسی هستند كه فعال 
هيچ كدام از واكسن هايی كه با اين تكنولوژی 
ســاخته می شــود به مرحله كميتــه اخالق 

نرسيدند اما در حال كار بر روی آنها هستيم.
وی درباره آخرين خبرها از راه اندازی خط 
توليد واكســن اســپوتنيک در ايران، گفت: 
شركت اكتوور قرارداد توليد دارد و فكر می كنم 

تا دو ماه آينده بتواند موفق به توليد شود.

علیرضا رئیسی خبر داد:

روند نزولی کرونا در همه استان ها

برخی کاندیداهای عجیب 
و غریب  ثبت نام کننده 

در وزارت کشور را بازی و 
نمایشی مضحکی می دانند 

که نشانه نبود احزاب 
سیاسی است و گروهی 

نمادی از قابلیت نظام در 
مشارکت سیاسی اغلب 
مردم ارزیابی می کنند. 

برخی وهن برانگیز و 
گروهی آینه تمام نمای 

جامعه

بر اساس آخرین 
گزارش های وزارت کشور 

چیزی حدود ۴00 نفر در این 
انتخابات ثبت نام کردند. 
عددی که به نظر می رسد 

به نسبت دوره های گذشته 
رشد قابل توجهی داشته 

و اغلب چشم بسته رد 
صالحیت خواهند شد
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