
روزنامه مردم ساالری – 13 آذر 1387
»تاکيد روساي هشت دوره مجلس بر وحدت 
در همايش 30 ســال قانونگــذاري و نظارت/
هشدار نســبت به دلســردي مردم«؛ تيتر و 
عکس صفحه اول مردم ســاالری به همايش 
»سي ســال قانونگذاري و نظارت در مجلس« 
اختصاص داشت که با حضور نمايندگان ادوار 
مختلف مجلس و ســخنرانی روســای هشت 

دوره مجلس برگزار شد. 
ايــن همايــش در آن زمان بهانــه اي بود تا 
چهره هاي سياســي از جناح هاي مختلف که 
سابقه نمايندگي داشــتند در کنار هم جمع 
شوند و جشنواره اي از وحدت را رقم بزنند و 
حتي جايي هم به چهره هايي همچون عزت اهلل 

ســحابي و عليرضا رجايي داده شــده بود. خاتمي، هاشمي شــاهرودي، مهدوي کني، گلپايگاني، جنتي و يزدي از جمله 
ميهمانان حاضر در اين همايش بودند اما در اين ميان، عدم حضور احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت وقت بسيار قابل توجه 

بود؛ و اين برای هوشياران نشانه ای ديگر بود از وحدت شکنی و رفتارهای مغرضانه احمدی نژاد.
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غارنشینان
»غارنشــينان« يک انيميشــن سه بعدی 
کامپيوتــری ۲0۱3، بــه ســبک کمدی 
دريم ورکس  کمپانــی  محصول  ماجرايی، 
انيميشــن و به نشــر فاکس قرن بيستم 

می باشد.
اين فيلم صداپيشگانی چون نيکوالس کيج، 
اما اســتون، رايان رينولدز، کاترين کينر، 
کالرک ديوک و کلوريــس ليچمن دارد. 
اين فيلم در دوران ماقبــل تاريخ تخيلی 
 )Croodaceous( به اســم کروديشــز
اتفاق می افتد. دوره ای شــامل موجودات 
خارق العاده، زمانی که يک مرد »سرپرست 

شــکار« شناخته می شود و از نبوغ خود در برابر تهديدات محيطی استفاده می کند و اختراعاتی انقالبی شبيه کشف آتش 
می کند، و همچنين ســختی و زحمت زيادی را برای پيدا کردن خانه جديد از بين ســرزمين های خطرناک اما عجيب و 

غريب متحمل می شود.
»غارنشــينان« به نويســندگی و کارگردانی کرک دميکو و به توليد کريستين بلسون و جين هارتول می باشد. اين فيلم در 
سالن های نمايش در ۲۲ مارس ۲0۱3 روی پرده آمد. اين اولين فيلم از دريم ورکس به نشر فاکس قرن بيستم، پس از پايان 

قرارداد نشر دريم ورکس با Paramount Pictures در ۲0۱۲ برای انيميشن »ظهور نگهبانان است«.

فناوری

درمان موفق HIV در آستانه آزمایشات انسانی
شرکت گالسکواسميت کالين به يک درمان موفقيت آميز برای بيماری 
ايدز رسيده است که می تواند ويروس HIV را در بدن ريشه کن کند و 
به زودی آزمايشات انسانی آن را آغاز می کند. به گزارش ايسنا و به نقل 
از آی ای، بيش از 3۸ ميليون نفر در سراســر جهان با ويروس اچ آی وی 
)HIV( يا ويروس نقص ايمنی انسانی که موجب ابتال به بيماری ايدز 
می شود، زندگی می کنند. با اين حال، با پيشرفت های متعددی که در 
راه اســت، اميدواريم اين آمار در سال های آينده تغيير کند. به گزارش 
بلومبرگ، شرکت گالکسواسميت کالين )GlaxoSmithKline( که 
يک غول داروســازی چندمليتی بريتانيايی است، در نظر دارد تا اوايل 

تابستان سال آينده آزمايش های انسانی روش درمانی خود را برای اين بيماری آغاز کند. اين يک حرکت تغيير دهنده بازی 
است که می تواند ميليون ها نفر را از اين بيماری رها کند. اين شرکت آزمايش جديدترين درمان خود را برای بيدار کردن 
ويروس در ســلول های ايمنی افراد آغاز خواهد کرد. اين درمان برای بيرون آوردن ويروس از مخفيگاه خود طراحی شــده 
اســت تا بتوان آن را هدف قرار داد و شکست داد. اين درمان تاکنون روی پستانداران غير انسانی آزمايش شده است و در 
شناسايی ويروس ها موفق عمل کرده است. حاال پس از چند دهه از ظهور و شيوع ويروس اچ آی وی، اين بيماری ديگر حکم 
مرگ ندارد و داروها می توانند به افراد مبتال به اين بيماری کمک کنند زندگی طوالنی تر و سالم تری داشته باشند و در عين 
حال خطر انتقال به ديگران را در آنها کاهش دهند. با اين حال، بدبينی ها و ترس حول اين بيماری هنوز پابرجاست و در 
حالی که جوامع برای آموزش بهتر بهداشت در مدارس تالش می کنند، دانشمندان نيز برای يافتن راهی برای پايان دادن 
به اين بيماری در تالش هستند. دکتر کيمبرلی اسميت سرپرست تحقيق و توسعه در بخش بهداشت اچ آی وی در شرکت 
گالکسواسميت کالين توضيح می دهد: يک نبرد طوالنی عليه HIV داشته ايم و اکنون اوضاع بسيار بهتر است. افراد مبتال 
عمر طوالنی تری دارند، اما هنوز هم يک بيماری خطرناک و تهديد کننده است و هنوز هم به شدت مورد بدبينی و ترس 
است. بنابراين رسيدن به يک درمان، بسيار مهم است. اين غول دارويی در حال حاضر يک بازيگر برجسته در صحنه مبارزه 
با HIV است و در حال حاضر در پشت حدود نيمی از درمان هايی است که در سال های اخير برای مقابله با اين بيماری 
طراحی شده اند. در واقع، يکی از روش های درمانی آن به جای مصرف روزانه قرص، تزريق يک دارو به صورت ماهانه است 
و اين شرکت در تالش است تا فواصل ميان اين تزريق ها را افزايش دهد و به هدف تزريق هر شش ماه يک بار به بيماران 
برسد. اين شرکت در حال حاضر قصد دارد با اين داروی جديد خود تنها با يک تزريق، درمان کامل ويروس HIV را ممکن 
کند. آزمايش های اوليه نشــان داده اســت که اين دارو موجب می شود ميزان ويروس در خون افراد مبتال به قدری کاهش 
يابد که قابل شناسايی يا انتقال به ديگران نباشد. در عين حال، گروهی از محققان در ژاپن واکسنی ساخته اند که توانسته 
در آزمايشات اوليه نوعی از HIV را در ميمون های ماکاک از بين ببرد و می تواند آزمايشات انسانی خود را ظرف پنج سال 
آينده آغاز کند. همچنين شرکت مدرنا اخيراً آزمايش های انسانی را برای واکسن HIV مبتنی بر mRNA خود آغاز کرده 

است، بنابراين آزمايش های زيادی در سطح جهان برای مبارزه با اين بيماری وجود دارد که می توان به آنها اميدوار بود.

چهرهها

تاج اصفهانی؛ استاد آواز
تاج اصفهانی در سال ۱۲۸۲ در اصفهان   متولد شد. پدرش شيخ اسماعيل معروف به تاج الواعظين 

بود که تا حدی با دستگاه های  موسيقی سنتی ايرانی  آشنايی داشت. 
تاج در ده سالگی نزد پدر و استادانی چون سيد عبدالرحيم اصفهانی، نايب اسداهلل، ميرزا حسين 
ساعت ساز )خضوعی(، ميرزا حســين عندليب، حبيب شاطرحاجی به دانش اندوزی پرداخت. 
وی به اشــعار سعدی عالقه زيادی داشت و گزيده هايی از اشعار سعدی و ديگر شاعران را حفظ 
بود و در هنگام اجرای آواز به تناســب زمان و محيط از آن اشعار استفاده می کرد. دکالماسيون 
شــعر، تحريرهای برجســته، تنوع تحريری، صدايی رســا و قدرتمند و مناسب خوانی برخی از 

ويژگی های آوازی اوست.
او از همان ســال ۱3۱۹ همکاری با راديو را آغاز کــرد و از ۱3۲۸ به همکاری با راديو اصفهان 

پرداخت. تاج ضمن خوانندگی، سرپرست نوازندگان راديو اصفهان شد. 
وی در راديو اصفهان به اجرای برنامه هايی با تار اکبرخان نوروزی و برنامه آموزش گوشــه های 
دستگاه های موســيقی ايرانی پرداخت.  محمدرضا شــجريان، تاج اصفهانی را اينگونه توصيف 
می کند:»... شــادروان تاج مردی بود سليم النفس و با مناعت طبع. هرگز در طول مدت زندگی 
اش به خاطر مال دنيا و مسائل مادی به کسی کرنش نکرد و به اين خاطر مدح کسی را نگفت 
و از همه تعريف و تمجيد می کرد و همه را با نام خير ياد می کرد، شايد کسی به خاطر نداشته 
باشــد که او حتی يک بار از کســی گاليه کند يا از کسی بد بگويد او حتی اگر از کسی رنجشی 
می ديد و خاطرش آزرده می شد، اين رنج و آزردگی را با سکوت بزرگوارانه ای تحمل می کرد. تاج 

از استادانش با احترام فراوانی ياد می کرد. 
با دوســتانش با مهربانی و عطوفــت رفتار می کرد و حتی تا آخريــن روزهای عمرش به اغلب 

دوستانش سرکشی و احوال پرسی می کرد.
 او با شاگردانش نيز عطوف و مهربان بود و مانند پدری خود را موظف به غمخواری آنان می دانست. شادروان تاج در زندگی يک همسر اختيار کرد و هميشه از 
او به عنوان يک کدبانوی خانه دار مهربان و دلسوز که موجب و موجد گرمی کانون خانوادگی اوست نام می برد. خداوند به تاج از اين همسر شش فرزند عطا کرد؛ 
چهار دختر به نام های: تاجی، پروين، هما، پروانه و دو پسر به نام های: همايون و جمشيد …«. تاج اصفهانی در بامداد ۱3 آذر ماه ۱3۶0 در منزل پدری به علت 

کهولت سن و بيماری درگذشت. آرامگاه او در تخت فوالد اصفهان قرار دارد.

فیلمبازی

بازتاب هاي شرقي سینماي علي حاتمي
اين کتاب به بررسی آثار سينمايی علی حاتمی و يافتن نشانه های هنر و فرهنگ ايرانی در آن می پردازد.

مجموعه حاضر نگرش و ردپای علی حاتمی را در سينما به تماشا می نشيند که در آن ميخوانيم:زبان سينما با علم و انديشه غربي پيوندي ناگسستني دارد. يافتن زبان 
تصويري مناسب و ترکيب آن با مسائل و روحيات فرهنگ ايراني کاري اساسي و هنوز ناتمام است.

 زباني که در عين بيان جهاني خود، با ساختماني اينجايي نيز همخوان شده باشد. 
علي حاتمي همچون بهرام بيضايي به جســتجوي همه جانبه در شــکل هاي گوناگون هنرهاي ســنتي ايراني برمي آيد تا از مجموع آن ها بتواند به يک بيان تصويري و 
هماهنگ برسد. از تحقيق در تاريخ دوره قاجار و نوع زندگي دروني آن ها، ترانه و شعرهاي نمايشي مردمي، اصطالحات و تکيه کالم هاي مردم کوچه و بازار، تا افسانه ها 
و قصه هاي قديمي، استفاده از هنرهاي تجسمي، خوشنويسي، نقاشي، نگارگري و... همه اجزاي فيلم هاي او، از نشانه هاي هنر و فرهنگ ايراني انباشته است که مي توان 

در بررسي آن ها به نکات قابل توجهي دست يافت.
»بازتاب های شرقی سينمای علی حاتمی« کتابی است از رسول نظرزاده که در ۱5۲ صفحه و توسط انتشارات تابان خرد به چاپ رسيده است.

کسب هفتمین توپ طال توسط لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال

طرحروز

پیشنهاد

مونگار

چرا موجودات زنده به خواب نیاز دارند؟

يــک مطالعه جديد روشــن می کنــد که چــرا تقريباً همه 
موجودات زنده به خواب نياز دارند و نشــان داده اســت که 
يک پروتئين ترميم کننده دی ان ای به ما می گويد که خسته 

هستيم.
به گزارش ايســنا و به نقل از نيو اطلس، پرندگان می خوابند، 
زنبورهــا می خوابند، تقريبا همه موجــودات زنده اين کار را 
انجــام می دهند. در واقع هر چيزی که حتی يک سيســتم 

عصبی ابتدايی داشته باشد، اين کار را انجام می دهد.
خواب يک مرحله بيولوژيکی حياتی اســت، اما اينکه دقيقاً 
چرا به آن نياز داريم همچنان مرموز مانده است. اکنون يک 
مطالعه جديد، قطعه جديدی از اين پازل را کشف کرده است 
که نشان می دهد پروتئينی که در ترميم دی ان ای نقش دارد 

به مغز سيگنال می دهد که زمان خواب فرا رسيده است.
همه با چرخه شــبانه روزی بدن آشنا هســتند. ما وقتی که 
خواب شبانه خوبی داشته باشيم، با احساس شادابی از خواب 
بيدار می شــويم، سپس با گذشــت روز، خستگی در ما زياد 
می شود تا جايی که ديگر نمی توانيم کاری جز خوابيدن انجام 
دهيم و هرچه بيشتر بيدار بمانيم، اين نياز به خواب، قوی تر 
می شود. اين خســتگی از نظر علمی به عنوان »فشار خواب 

هموستاتيک« شناخته می شود.
اما مکانيســم واقعی پشت اين فشار چيست؟ در يک مطالعه 
پيشين، محققان دانشــگاه »برايالن«)Bar-Ilan( دريافتند 
که اين شــامل آسيب دی ان ای در نورون ها است. اين آسيب 
می تواند ناشــی از فرآيندهای طبيعی بيولوژيکی و همچنين 
عوامل محيطی مانند نور ماوراءبنفش يا تابش اشعه های مضر 
باشد. مکانيسم های ترميم بدن دائماً برای رفع اين آسيب کار 
می کنند، اما وقتی مغز بيدار است، اين مکانيسم های ترميمی 
نمی توانند کار خود را ســريع انجام دهند و تنها شانس آن ها 
برای انجام اين کار در هنگام خواب است. محققان اين فرآيند 
را به کارگرانی تشــبيه می کنند که شب ها زمانی که ترافيک 
کمتری وجود دارد، چاله های به وجود آمده در جاده را تعمير 
می کنند. در حالی که اکنون مشخص شده است که پروتئين 
PARP۱ نقــش ترميم دی ان ای را در انســان ايفا می کند، 
مطالعات بيشتری در آينده بايد انجام شود تا بررسی شود که 

آيا اين مکانيسم برای انسان نيز کاربرد دارد يا خير.

دانستنیها

جواد لگزیان

سعادت انسان ها نیازمند جامعه ای با طراوت
شهراد شاهرخی طهرانی

حيات اجتماعی انسان ها نيازمند موهبت الهی ست که به آدميان و تمام موجودات در اين عالم خاکی به برابری و يکسان عطا شده تا همگان 
در تمام دنيا با هر عقيده و مسلکی که دارند بتوانند در رفاه و آسايش زندگی کرده و در تعامل و هم فکری در اصالح جامعه ای بهتر و زندگی 
سعادتمند بر آيند. ما نمی توانيم خود را در حصار يک انديشه و يک فرهنگ و رفتار خاص اجتماعی محدود کنيم چرا که انسان ها تغيير کرده 
اند و زمان در حال تکامل و پيشرفت است و جوامع در مسير نوآوری و به روز شدن است، لذا افراد در تمام دنيا بدنبال اين پويايی و شرايط بهتر 
برای زندگی در جهانی نو و تازه هستند؛ جامعه شناسی امروز در اجتماع اين را نشان می دهد که فرهنگ دنيا و بدنبال آن افراد جوامع، نو گرا 
شده اند و به سوی تغيير و پيشرفت حرکت می کنند و انسان ها خواهان اين نو گرايی و تغيير در جامعه خود هستند چرا که راحتی و بهتر زيستن 
و شادابی خود را در زندگی شاد و با طراوت می بينند، جامعه ای که به ارزش های افراد و انديشه های آنها احترام گذاشته شود و آينده ای بهتر را 
برای آنان رقم بزند، جامعه ای که دست اندر کاران و مديران آن اولويتشان »آسايش افراد آن جامعه باشد« انسان توسعه يافته در شرايط ناهموار 
و نامطلوب امروز می خواهد که با فرهنگ های توسعه يافته و پيشرفته جهان چه در اقتصاد و چه در صنعت پيش رفته و به سوی بهتر شدن و 
زندگی هدفمند حرکت کند، در واقع جوامع به يک بلوغ فکری رسيده اند که اين فکر در حال رشد است و هيچ کس در دنيا نمی تواند جلوی آن 
را بگيرد، دوران جنگ و خشونت های فکری، اجتماعی، دينی، و سياسی و قومی نيز گذشته است و آدم ها بايستی با يکديگر به گفتگو و تعامل و 
همفکری بپردازند، زمان در اختيار فرهنگ صحيح است،زمان به طرف انديشه های تازه برای نو شدن و بهتر شدن وضعيت اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی جوامع بشــری پيش می رود؛ بايد پذيرفت که سعادت افراد، نيازمند يک جامعه ای شاداب است که با پيشرفت فرهنگ، اقتصاد، و 
تکنولوژی و صنعت جامعه جهانی و جوامع مدرن همسو باشد. مطالبات يک ملت همواره بر اين اساس بوده که خود را با جهان و انديشه های 
مدرن و صحيح پيوند زند و برای دستيابی به زندگانی مطلوب که آرميده در سالمت و بهبود و زيبايی ست تالش کند، که اين خواسته ای منطقی 
است. وقتی به فرهنگ و تفکر صحيح يکديگر احترام و ارزش گذاريم و انديشه های يکديگر را به درستی درک کنيم، آزاد و صحيح بينديشيم 
و بگذاريم که بينديشند و تعصب را کنار گذاشته و فقط به زيبايی ها فکر کنيم و در مورد ديگران نيز به زيبايی بينديشيم، به اين حقيقت پی 
خواهيم برد که می توان با هر نژاد و قوم،رنگ و آيين و مسلکی که هستيم، در کنار هم زندگی سعادتمندانه را داشته باشيم و اين زمانی تحقق 
پيدا می کند که همه ما در يک کشور در هر جايگاهی که هستيم،تنها به برابری و عدالت و انديشه پاک فکر کنيم و نيز به عمل در آوريم. نوعی 
روشن فکری در جامعه اتفاق افتاده است که بايستی در جهت سالمت و اصالح و بهبود و بهتر شدن وضعيت معيشت و فرهنگ مردم به کار 
گرفته شود، البته طوری که به سنت های مردم و اصالت آن جامعه لطمه وارد نشود. افسردگی و نااميدی رواج يافته و آدم ها حالشان خوب نيست 
مخصوصا قشر جوان که انگيزه ای ندارند و گرفتار سردرگمی ها شده اند. بايستی تدبيری به کار بست تا اين بحران نا اميدی در اجتماع کاهش 
يافته و مردم بتوانند روحيه خود را باز يابند و نشاط در زندگی حکمفرما شود، چرا که روح بيمار يک جامعه هرگز نمی تواند مسير تکامل را طی 
کند لذا سالمت انسان ها در گروی شادابی ست و انسان های شاد در دنيا هميشه جامعه خودشان را زيبا خواهند ساخت. رمز موفقيت اين است 
که خودمان را از افکار پوسيده رها سازيم و در سازندگی و اصالح امور بر آييم، بياييم کمی انديشه های تازه بکاريم و رونق بخش حيات جاودانگی 
باشيم، بايستی باور کنيم که زندگی چند روزی بيش نيست و خودمان را درگير و محصور افکار پوچ و نادرست نکنيم، جامعه ای بهتر را دريابيم 
و با باورهای غلط خداحافظی کنيم بياييم زندگی کنيم اما با عشق و محبت و انديشه به دور از هر گونه تعصب و نادانی، که انسان دشمن چيزی 
ست که نمی داند.  هنگامی که باور داشته باشيم که می توان ناشر عشق و شادی در جامعه بود پس بايستی دست به کار و دل به يار شد و از 

تاريکی گذر کرده و نور و پاکی و نشاط را در نظر گرفت. اميد که دنيا شاهد زيبايی و صلح و سالمتی باشد.

نگاه

 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای حفر بيست و يک حلقه چاه عميق در شهرستان های مياندوآب، 
اشنويه، نقده، بوکان و شاهين دژ به شماره )2000005390000108( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/09/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17:00 روز پنج شنبه تاريخ 1400/09/18
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10:30 صبح روز  سه شنبه تاريخ 1400/10/07

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/10/07
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه )الف و ب و ج(: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاريخ 1400/10/08

مناقصه گران می بايســت عالوه بر بارگزاری تضمين شــرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه، پاکت الف حاوی اصل تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار را 
بصورت الک و مهر شده به صورت فيزيکی قبل از آخرين مهلت ارسال پيشنهادها، پس از رويت دفتر قراردادها تحويل دبيرخانه شرکت نمايند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اروميه خيابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی 3۶3 شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانهwww.setadiran.ir »بخش ثبت نام /پروفايل تامين کننده /مناقصه گر« موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت اول(

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

صالحیت هایمورد 
نیاز

قیمت اسناد 
)ریال(

حفر بيست و يک حلقه چاه عميق 
در شهرستان های مياندوآب، اشنويه، 

نقده، بوکان و شاهين دژ

رتبه 5 کاوش های زمينی ۸۹،405،۶۹۹،۱۸4۱۲4،470،000،000
و گواهينامه صالحيت 

ايمنی

۱،000،000

محل تامین اعتبار: عمرانی و سایر منابع- اعتبارات تخصیص یافته از سازمان مدیریت )برنامه بودجه(

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

خواهر عزیز سرکارخانم    
مهندس آذر منصـوری

انتخاب شايسته ســرکارعالی را به عنوان دبيرکل حزب اتحاد 
ملــت تهنيت گفته و برای شــما و تمامي منتخبان شــورای 
مرکزی و اعضای حزب آرزوی موفقيت روزافزون دارم. به اميد 

افزايش مشارکت سياسی و ارتقای بيش از پيش جايگاه زنان 
در احزاب کشور.

محبوبه یزدي فر، رئیس سازمان زنان حزب مردم ساالري


