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استاندار   قم خواستار شد:

حل مشـکل سـرمایه درگردش 
و مـواد اولیـه چند واحـد صنعتى

34

مدیرکل اوقاف قم:

  متانـت در گفتـار، شـاخصه بزرگان 
دینى اسـت

مدیرکل دامپزشکی قم:

 کاهـش 36 درصـدى تلفـات مرغ 
گوشـتى در قم  

وضعیـت تولیـد کشـور رو به زوال اسـت. دولـت، بى عملى 
پیشـه کـرده و مـردم بـا دل نگرانـى نعره هاى مسـتانه غول 
تـورم را مى نگرنـد. مـردم در ایـن وضعیـت جز اندیشـیدن 
بـه حفـظ دارایـى خـود -و نـه افزایـش آن- به چه چیـز باید 
بیاندیشـند؟ در چنـد مـاه گذشـته تمـام دلخوشـى آن هـا 
بـه بـورس بـود تا بخشـى از تـورم حاصـل از سیاسـت هاى 
بـد انباشته شـده را پوشـش دهـد. کارشناسـان اقتصـادى 
و تحلیلگـران مالـى فریـاد مى زدنـد کـه بـورس همیشـه 
صعـودى نیسـت و بـه زودى سـقوط خواهـد کـرد؛ امـا 
مـردم یـا نشـنیدند یا نخواسـتند که بشـنوند. البتـه دولت 
هـم نشـنید یـا شـنید و توجهـى نکـرد. یکـى از مهم تریـن 
تحلیل هـاى آن روزهـا بـه این نکته اشـاره داشـت که دولت 
عامدانـه شـاخص سـهام را باال مى بـرد تا نقدینگى مـردم را 
جـذب کنـد و پـس از مدتى، با سـقوط شـاخص سـهام، این 

نقدینگـى را بسـوزاند. 
ایـن روزهـا صـورت بـورس خونیـن اسـت. رنـگ قرمـز 
بـورس، از کاهـش ارزش دارایـى آن بخـش از مـردم کـه 
قصـد داشـتند با اسـلحه بورس بـه مصاف غول تـورم بروند، 
خبـر مى دهـد. ایـن خبـر خوبى بـراى اقتصاد کالن کشـور 
مـا نیسـت. سـقوط شـاخص مى تواند بـه آزاد شـدن حجم 
زیـادى از نقدینگـى در اقتصاد کشـور باشـد. به عبارت دیگر 
گردبـاد نقدینگـى دوبـاره بازارهـاى سـکه و دالر را تهدیـد 
مى کنـد. دوبـاره بایـد منتظـر افزایـش سرسـام آور قیمت 
دالر یا سـکه باشـیم. دوباره شـاهد دومینوى انفجار قیمت 

هـا خواهیـم بـود. نـه! اعتمـاد به بـورس نبایـد از بیـن برود. 
بـورس نبایـد سـقوط کند. سـقوط بـورس فقط بـه کاهش 
بخشـى از دارایـى کردم منحصر نمى شـود، بلکه خیلى زود 

اثـر خـود را در بازارهـاى ارز و سـکه نشـان خواهـد داد. 
اجـازه بدهیـد کمـى دقیق تـر به گذشـته نزدیـک بورس 
نـگاه کنیـم. شـاخص بـورس از تیرمـاه 97 تـا شـهریور 99 
درحدود 1700 درصد رشـد داشـته اسـت؛ یعنى 17 برابر. 
در همیـن بـازه، دالر از کانـال 9هـزار تومـان بـه حـدود 23 
هـزار تومـان رسـیده اسـت کـه حـدود 170 درصـد رشـد 
داشـته اسـت؛ یعنـى یک دهـم افزایـش ارزش بازار سـهام! 
همچنیـن قیمت سـکه از حـدود   3میلیون تومـان به بیش 
از 10 میلیون تومان رشـد کرده اسـت؛ یعنى چیزى حدود 
350 درصـد یـا به عبارتـى کمـى بیشـتر از یک پنجم رشـد 

شاخص سـهام!
در چندمـاه گذشـته، بـازار بـورس نسـبت بـه بازارهـاى 
مـوازى (طـال، ارز، مسـکن، خـودرو و...) بـازار مطمئن ترى 
بـوده اسـت. به عبـارت دیگر، رشـد 1700 درصـدى بورس 
نسـبت بـه تیرمـاه 97، بـراى ایـن روزهـا اسـت کـه بورس 
نزولى اسـت. در هفته هاى گذشـته، شـاخص سـهام از مرز 
2 میلیـون نیـز عبـور کـرده بود که نسـبت به تیر 97، رشـد 

2000 درصـدى را نشـان مـى داد.
درهرصـورت، درحال حاضـر، بـورس بهتریـن بازار کشـور 
بـراى حفـظ ارزش دارایـى مـردم و کارآمدتریـن ابـزار براى 
محافظـت از شـاخص هاى کالن اقتصـادى اسـت؛ امـا  این 

ابـزار یـک نقطـه ضعـف بـزرگ دارد: اثرپذیـرى زیـاد از جو 
و فضـاى روانـى! هـم صعـود شـاخص سـهام و هـم سـقوط 
آن متاثـر از جـو روانـى بود. ایـن براى اقتصاد خوب نیسـت. 
اقتصاد عرصه حسـاب و کتاب اسـت. هرکه در این عرصه با 
احساسـات یا برمبناى شایعات تصمیم بگیرد، در بلندمدت 
حتما شکسـت مى خورد. متاسـفانه اکثریت کسـانى که در 
رشـد عجیب وغریـب چندمـاه گذشـته وارد بـازار سـهام 
شـدند و همچنیـن اکثریت کسـانى که این روزهـا به دنبال 
فـروش سـهام هسـتند، مبتنـى بـر احساسـات و شـایعات 
تصمیم گیـرى مى کننـد. ایـن خطر بزرگى اسـت کـه بازار 
سـهام و به تبـع آن اقتصـاد کالن کشـور را تهدیـد مى کنـد.
ایـن روزهـا دالالن ارز و سـکه منتظرند تـا نقدینگى بورس 
بـه سـمت بازارهـاى سـکه و ارز سـرازیر شـود تـا دوبـاره بر 
صفرهـاى حسـاب هاى بانکـى آنها افـزوده شـود. این خطر 
بزرگى اسـت که در کوتاه مدت اقتصاد کشـور را با چالشـى 
بـزرگ مواجـه مى کنـد. اگـر همچنـان صف هـاى طویـل 
فـروش ادامـه پیدا کننـد و نقدینگـى از بورس بـه بازارهاى 
مـوازى سـرازیر شـود، بمـب ارز و سـکه منفجـر مى شـود و 
قیمت هـا سـقف هاى جدیـدى را تجربـه خواهنـد کـرد 
کـه نتیجـه اى جز شـکاف بیشـتر طبقاتـى در پـى نخواهد 

داشـت. بایـد کارى کـرد! اما چـه کارى؟
اول اینکـه بـه مـردم گفتـه شـود طبـق تحلیل هـاى 
بنیادیـن و براسـاس نمودارهـا پیش بینـى مى شـود کـه 
دوباره شـاخص سـهام سـیر صعودى در پیش گیرد و رشد 
کنـد. تنهـا شـایعات بى اسـاس و تصمیم هـاى مبتنـى بر 
احساسـات بى مبنـا مى توانـد مانـع ایـن رونـد شـود. باید 
سـواد مالـى مـردم را افزایـش داد؛ بـه هر شـکل که ممکن 
اسـت، باید سـواد مالى مـردم را افزایش دهیـم؛ تلویزیون، 
رادیـو، رسـانه هاى دیگـر، ابزارهـاى خوبـى بـراى کنترل 
جـو  روانـى و مبـارزه با شـایعات اسـت. مردم باید سـرمایه 
خـود را در بـازار سـهام حفظ کننـد. خروج سـرمایه از بازار 
سـهام، هـم سـرعت رشـد دارایـى را از مـردم مى گیـرد و 
هـم بـه انفجـار بازارهاى مـوازى منجر مى شـود کـه اصال 
خبـر خوبـى بـراى کشـور نیسـت. دیگـر آنکه بایـد تعداد 
«عرضه هـاى اولیـه» را افزایـش داد تـا جـو  روانـى بـازار 
مثبـت شـود. تنها در این صورت اسـت که غـول نقدینگى 
در بـازار سـهام آرام مى گیـرد و تـورم را تاحـدى کنتـرل 
مى کنـد. سیاسـت گذار اقتصـادى به این آرامـش نیاز دارد 

تـا بتوانـد برنامه هـاى خـود را جلـو ببرد.

سیاست اقتصادکوتاه از کورنا 

پاییز و زمستان سختى در پیش داریم 

 دورکارى به کاهش ابتال به ویروس کرونا کمک مى کند 

 اسپرى بینى که باعث کاهش رشد ویروس کرونا مى شود 

معـاون کل وزارت بهداشـت ضمـن 
هشـدار نسـبت بـه اینکـه پاییـز و 
زمسـتان سـختى در پیـش داریـم، 
در عیـن حـال بـا انتقـاد از قیمتهـاى 
متفاوت ماسـک در سـطح کشـور، بر 
لـزوم ترغیـب مردم جهت اسـتفاده از 
ماسـک پارچـه اى تاکیـد کـرد. دکتر 
ایرج حریرچى، درخصوص وضعیت کرونا در کشـور، گفت: متاسـفانه در 
تهـران و اکثـر اسـتان هاى کشـور وضعیـت قرمز و هشـدار وجـود دارد و 
متاسـفانه ماه هاسـت که آمار مرگ و میر ناشـى از کرونا سـه رقمى شـده 
و اکنـون نیـز بـا شـیب فزاینده، مـرز 170 مـرگ روزانه را رد کرده اسـت.

معـاون کل وزارت بهداشـت بـا بیـان اینکـه بیمـاران کرونایـى پـس از 
بهبـودى تـا ماه هـا عوارض شـدیدى را تجربه خواهند کـرد، گفت: گاهى 
ممکـن اسـت عـوارض بـا فـرد باقـى بمانـد، مثـال ممکـن اسـت در دراز 
مـدت عـوارض قلبـى دیـده شـود و بایـد اقدامـات دراز مدتـى را تدویـن 

 و اجرایـى کنیـم.

اسـترالیایى  بیوتکنولـوژى  شـرکت 
 Ena) ریسـپیراتورى  انـا 
Respiratory) اظهـار کرد: اسـپرى 
بینـى کـه بـراى بهبـود سیسـتم ایمنى 
بدن انسـان براى مقابله با سرماخوردگى 
و آنفلوآنـزا تولیـد مى کند، رشـد ویروس 
کرونـا در مطالعه اخیـر بر روى حیوانات را 
نیز کاهش داده اسـت. ایسـنا نوشـت: مطالعه بر روى موش خرماها (یا راسـوها) 
نشـان داده کـه ایـن محصـول بـا نـام  INNA-051  مى توانـد به عنوان مکمل 
واکسـن ها مورداسـتفاده قـرار گیرد و سـطح ویـروس عامل  کوویـد-19 را تا 96 
درصـد کاهـش دهد.این شـرکت اعالم کرد: آمـاده آزمایـش INNA-051 در 
نمونه هـاى انسـانى در کمتـر از چهـار مـاه اسـت، البته ایـن امر منوط بـه انجام 
موفقیت آمیـز مطالعـات رد مـورد سـمى بـودن دارو و تاییـد نظارتى اسـت. این 
شـرکت 11.7 میلیـون دالر اسـترالیا (8.24 میلیـون دالر) براى تولید اسـپرى 
بینى سـرمایه فراهم کرده اسـت. سرمایه گذاران شـامل شرکت سرمایه گذارى 
خطرپذیـر Brandon Capital Ltd، دولت فدرال اسـترالیا، صندوق هاى 

بازنشسـتگى و غـول بیوتکنولـوژى CSL Ltd هسـتند.

معـاون مرکـز سـالمت و محیط کار 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکى گفـت: اجـراى دورکارى 
مى توانـد بـه خلوتى سیسـتم حمل 
و نقـل عمومـى و کاهـش ابتـال بـه 
ویـروس کرونـا کمـک کنـد، امـا 
وقتـى دورکارى لغـو مى شـود، افراد 
مجبـور مى شـوند بـه محـل کار خود برونـد و در نتیجه تراکـم در حمل 
و نقـل عمومـى، ابتـال بـه بیمـارى افزایـش مى یابـد. محسـن فرهادى 
دربـاره تاثیـر لغـو دورکارى در افزایـش موارد ابتال و بسـترى به ویروس 
کرونـا در تهـران افـزود: طبیعـت بیمـارى کوویـد 19 ایـن اسـت کـه 
تجمـع باعـث ابتـالى بیشـتر افراد بـه این ویـروس مى شـود. یعنى اگر 
افـراد خـود را بـه طور کامـل در منزل قرنطینـه کنند، احتمـال ابتالى 
آنهـا بـه شـدت کاهـش پیدا مى کنـد، اما امـکان ایـن کار در هیچ جاى 
دنیـا مقـدور نیسـت و افـراد در همـه جهان، ارتبـاط اجتماعـى خود را 

آغـاز کرده انـد.

بـازار خـودرو کـه طـى چند هفته گذشـته کمـى رنگ 
آرامـش بـه خـود دیـده بود حـاال چنـد روزى اسـت که 
افزایـش قیمـت خیـره کننـده اى را تجربـه مى کنـد بـه 
طـورى کـه قیمت هـا در ایـن بـازار روزانه بیـن 10 تا 60 

میلیـون تومان در نوسـان هسـتند.
بـازار خـودرو کـه از 20 شـهریور مـاه اسـتارت افزایش 
قیمـت را زده بـود در اواخـر مـاه گذشـته کمـى ثبـات 
قیمـت و در برخـى مـوارد اندك کاهش قیمـت را تجربه 
کـرد، امـا بـا ورود بـه مهرمـاه قیمت هـا در ایـن بـازار 
ایـن بـار بـا سـرعتى دوبرابـر دوبـاره صعـودى شـد بـه 
گونـه اى کـه قیمـت پرایـد 111 تنهـا از ابتـداى مهرماه 
تاکنـون 23 میلیـون تومـان افزایـش یافتـه اسـت و این 
خـودرو کـه در اواخـر شـهریورماه 112 میلیـون تومـان 
قیمـت داشـت در حـال حاضـر بـه قیمـت 135 میلیون 

تومان رسـیده اسـت. برخـى نمایشـگاه داران مى گویند 
قیمـت اعالمـى در این محدوده اسـت، اما کسـى دسـت 
بـه خریـد نمى زنـد و ایـن قیمـت بـراى پرایـد تثبیـت 
نشـده اسـت. طبق گفتـه نمایشـگاه داران قیمت خودرو 
لحظـه اى در حـال تغییر اسـت و نوسـانات قیمت در این 

بـازار بـه حدى اسـت کـه قیمت اعالم شـده یک 
سـاعت قبـل بـا قیمـت فعلى تفـاوت چند 
میلیـون تومانـى دارد و حتـى در برخـى 
از مـوارد طبـق گفتـه نمایشـگاه داران 
قیمـت خـودرو بـا گذشـت 24 سـاعت 

100 میلیـون تومـان بـاال رفتـه اسـت بـه 
عنـوان مثـال قیمـت خـودرو جـک 5 اس در 

حـال حاضـر 800 میلیـون تومـان اعالم شـده اسـت.

افت شاخص بورس ادامه دار شد  

 دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد:

کادر درمـان قـم در مقابـل آنفلوانـزا 
واکسـینه مـى شـوند  

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید عراق مطرح کرد؛

  نقــش مرجعیــت آیــت اهللا سیســتانى در ثبــات و امنیــت 
عــراق بــى بدیــل اســت

به میزبانی شهرک نور:

«  سلمان فارسى » به قم رسید 
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روابـط عمومى دانشـگاه علوم پزشـکى قم اعالم کـرد: تزریق واکسـن آنفلوانزا 
بـه کادر درمـان بیمارسـتانى ایـن اسـتان آغـاز شـد. در اطالعیـه  آمده اسـت: 
 بالفاصلـه پـس از ورود بخـش اول واکسـن به اسـتان، تزریـق بـه کادر درمانى در 
بیمارسـتان امیرالمومنیـن(ع) مربـوط بـه بیمـاران کرونایى شـروع شـد.  طبق 
اعـالم وزارت بهداشـت، باید تمامـى کادر درمان که در معرض ویروس هسـتند، از 
واکسـن اسـتفاده کنند؛  متخصصان پزشـکى معتقدند که اگر از ماسـک استفاده 

شـود، احتمـال انتقـال ویـروس آنفلوانزا بـه کمترین حد مى رسـد.

مدیریت شهری تاکنون بیشترین همکاری  داشته است؛ 

انتقاد شهردار قم از حاشیه سازى درباره 
ساخت یک کتابخانه تخصصى  

مسئول کمیته اعزام به بیمارستان های ستاد حوزوی بحران: 

اسـتقرار طالب جهادى در 2 بیمارستان 
کرونایـى قم  

تمجید «سردار قاآنى» از درایت آیت اهللا سیستانى 
   سـردار قاآنى مقاومت، ایسـتادگى و اتفاق مردم 
عـراق و تولیدقـدرت بومـى و مردمـى بـا حضـور 
آحـاد اقوام،طوائـف و قبایـل این کشـور برابر فتنه 
و توطئـه امریکایـى - صهیونیسـتى و سـعودى 
«داعـش» را محصول درایت، هوشـمندى و نقش 
آفرینـى محـورى حضـرت آیـت اهللا سیسـتانى 
توصیـف و ایشـان را نمـاد افتخـار و اقتـدار مرجعیـت در ایـن کشـور دانسـت و تصریح 
کـرد: نقـش آفرینى هاى معظم له  در حمایت و پشـتیبانى مسـتمر از نیروهاى مسـلح 
و مقاومـت اسـالمى عـراق و خنثـى شـدن نقشـه دشـمنان امـت اسـالمى، از تاثیرات 
راهبـردى و تاریخـى برخـوردار بـوده و همـه ما و مردم شـریف و مجاهد عـراق قدردان 
ایشـان بـوده و بـه فضـل الهـى در آینـده اى نـه چنـدان دور بـا پـاك شـدن سـرزمین 
مقـدس اسـالمى عـراق از لـوث اشـغالگران و متجـاوزان، شـاهد تحقـق آرمـان هـاى 

شـهداى مقاومـت اسـالمى ایـن کشـور خواهیـم بود.
سـردار سـرتیپ پاسـدار اسـماعیل قاآنـى فرمانـده نیـروى قـدس سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمى در دیـدار بـا پیشکسـوتان دفـاع مقـدس، بـا اشـاره به تحوالت سـال 
هـاى اخیـر منطقـه در عرصـه رویارویى بـا تروریسـم تکفیرى و شکسـت فتنه داعش 
بـه ویـژه در کشـور عـراق گفـت: نقش مرجعیـت عالى عراق بـه عنوان کانـون ، محور و 
پیشـران اصلـى وحـدت و بسـیج کنندگـى ملت عـراق براى حفـظ اسـتقالل و دفاع از 
امنیـت و اسـتقرار آن در ایـن کشـور، سرنوشـت سـاز و بـى بدیـل بوده و براى همیشـه 

در تاریـخ منطقـه مانـدگار و الهـام بخش خواهـد بود.

بازار بورس، بمانیم یا برویم؟ 

ورود اولین سردار به انتخابات1400 
 محافـل سیاسـى در حالـى بـراى انتخابـات 
یـک  بـا  کشـور  کـه  مى شـوند  آمـاده   1400
بحـران کم سـابقه اقتصـادى روبـرو اسـت. برخـى 
از شـخصیت ها و جریان هـاى اصولگـرا معتقدنـد 
یـک چهـره نظامى مى توانـد با روحیـه «جهادى» 
و کاریزمـاى نظامـى اش ورق را بـراى کشـور 
برگردانـد.  تحـرکات سیاسـى بـراى انتخابات ریاسـت جمهورى 1400 کـم و بیش در 
جریـان اسـت، اصولگرایـان در هفته هـاى اخیـر تمایل خـود را به انتخـاب یک رییس 
جمهـور نظامـى نشـان مى دهنـد. در میـان نامزد هاى مورد بحـث بـراى انتخابات نیز 

نـام چنـد چهـره نظامـى بـه طـور جـدى مطـرح اسـت.
 سـردار حسـین دهقـان، وزیـر سـابق دفـاع در دولـت دهـم، از فرماندهـان سـپاه 
پاسـداران و مشـاور رهبرمعظم انقالب گفته اسـت که در انتخابات ریاسـت جمهورى 
1400 نامـزد خواهـد شـد. پیـش از ایـن رسـانه ها از او بـه عنـوان یکـى از نامزد هـاى 

احتمالـى انتخابـات سـال آینـده نـام بـرده بودند.
دهقـان ضمـن تاییـد ایـن خبـر به تسـنیم گفـت: «با قـدرت خواهـم آمـد و معتقدم 

بایـد مـردم را از ایـن وضعیـت فعلى نجـات داد».
دهقـان کـه از فرماندهـان ارشـد سـپاه پاسـداران در سـال هاى گذشـته بـه شـمار 
مـى رود سـابقه ریاسـت بنیـاد شـهید، فرماندهـى نیـروى هوایـى سـپاه پاسـداران، 
جانشـین رئیـس سـتاد مشـترك سـپاه پاسـداران و قائـم مقامـى وزیـر دفـاع را در 
دوره هـاى مختلـف در کارنامـه خـود دارد.او نخسـتین فـردى اسـت کـه رسـما بـراى 
انتخابـات ریاسـت جمهـورى سـال آینـده اعـالم نامـزدى کـرده اسـت. ورود سـردار 
دهقـان بـه عرصـه انتخابات در شـرایطى اسـت که به نظر مى رسـد بخـش قدرتمندى 
از جریـان اصولگـرا هـم تمایـل دارند برنـده انتخابـات 1400 یک چهره نظامى باشـد. 
البتـه بـه نظـر نمى رسـد اصولگرایـان از حامیـان سـردار دهقـان باشـند، او چهـره اى 

میانـه رو اسـت و بیشـتر بـه اعتدالگرایـان نزدیـک اسـت.
نقطه ضعـف مهـم حسـین دهقـان در اینجاسـت که او چهـره اى کمتر شناخته شـده 
است.آشـنا هـم بـه ناآشـنا بودن سـردار دهقـان اشـاره کـرده و گفته اسـت: «مشـکل 
ایشـان هـم ارتبـاط بـا مـردم اسـت، امـا در قالب رئیـس بنیاد شـهید نشـان دادند که 
مى تواننـد تالش هـاى موفقى داشـته باشـند... مـردم هنوز آقـاى دهقـان را ندیده اند. 
ممکـن اسـت آقـاى دهقـان را کـه در انتخابـات مى بیننـد، بپسـندند. همان طـور که 

آقـاى روحانـى را ندیـده بودنـد، امـا وقتـى او را در انتخابـات دیدند، پسـندیدند.»

قیمـت اعالمـى در این محدوده اسـت، اما کسـى دسـت 
بـه خریـد نمى زنـد و ایـن قیمـت بـراى پرایـد تثبیـت 
نشـده اسـت. طبق گفتـه نمایشـگاه داران قیمت خودرو 
لحظـه اى در حـال تغییر اسـت و نوسـانات قیمت در این 

بـازار بـه حدى اسـت کـه قیمت اعالم شـده یک 
سـاعت قبـل بـا قیمـت فعلى تفـاوت چند 
میلیـون تومانـى دارد و حتـى در برخـى 
از مـوارد طبـق گفتـه نمایشـگاه داران 
 سـاعت 

 میلیـون تومـان بـاال رفتـه اسـت بـه 
 اس در 

رشد عجیب قیمت خودرو؛ پراید 135 میلیون 
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٢شهر 

فرمانـدار قـم، بـه مناسـبت هفتـه آتش نشـانى از 
ایسـتگاه هاى آتش نشـانى سـطح شـهر قـم بازدید 
و از خدمـات آتش نشـانان تقدیـر و سپاسـگزارى 
کـرد.  مرتضـى حیـدرى بـه همـراه سـید امیـر 
سـامع معاون خدمات شـهرى شـهردار قم و سـید 
مجتبـى سـبحانى ثابت رئیس کمیسـیون خدمات 
شـهرى شـوراى اسـالمى شـهر قـم از پایگاه هـاى 
آتش نشـانى در سـطح شـهر قـم بازدیـد کردنـد.  

بـه  اشـاره  بـا  بازدیـد  ایـن  در  قـم  فرمانـدار 
قـم  آتش نشـانان  ایثارگرى هـاى  و  فداکارى هـا 
گفـت: آتش نشـانان بـراى نجـات جـان انسـان ها 
شـبانه رو تـالش و فـداکارى مى کننـد و در این راه 

از هیـچ ایثـارى دریـغ ندارنـد.
قـم  شـهر  آتش نشـانى  ایسـتگاه هاى  «تعـداد 
در سـالهاى اخیـر از 12 ایسـتگاه بـه 24 ایسـتگاه 
افزایـش یافتـه و زمان رسـیدن بـه محـل حادثه از 
6 دقیقـه بـه 3 دقیقـه کاهـش پیـدا کـرده و تعداد 
نیروهـاى آتش نشـانى قـم در این مدت رشـد 200 

درصـدى داشـته اسـت.

اخبار

تقدیر فرماندار قم از 
آتش نشانان 

مدیـر منطقـه چهـار شـهردارى قـم گفـت: در 
سـال جـارى تکمیـل و احـداث ادامـه بلوار شـهید 
سـردار سـلیمانى بـه طـول یـک و نیـم کیلومتر در 
دسـت اقدام اسـت کـه عملیـات اجرایى یـک الین 
آن در حدفاصـل کوچـه 17 بلـوار غدیـر تـا خیابان 
نیک اندیـش جدول گذارى و آسـفالت شـده اسـت 

و تـا پایـان مهـر بـه بهره بـردارى مى رسـد.
مهـدى اصفهانیـان مقـدم، بـا اشـاره بـه وضعیت 
برخـى طرح هـاى عمرانـى سـطح منطقـه چهـار 
اظهـار داشـت: در سـال جـارى بازگشـایى برخـى 
از معابـر را در دسـتور کار داریـم کـه در ایـن 
زمینـه احـداث معبـر 30 متـرى سـنگ برى ها بـه 
مـوازات بلـوار غدیـر بـه طـول سـه کیلومتـر یکى 

طرح هاسـت. از 
وى بـا بیـان اینکـه بیـش از 50 درصـد عملیـات 
زیرسـازى، جدول گـذارى و آسـفالت ایـن طـرح 
انجام شـده اسـت، ابـراز کـرد: ایـن طـرح بـا توجه 
بـه تخصیـص اعتبـارى بالغ بـر 10 میلیـارد تومان 
عملیاتى شـده اسـت که بـا انتخاب پیمانـکار طرح 
مذکـور در 2 مـاه آینـده بـه بهره بـردارى مى رسـد 
کـه نقـش مهمـى در تکمیل رینـگ ترافیکـى این 

منطقـه دارد.
وى عنـوان کـرد: اقدامـات خوبـى در افزایـش 
ضریـب ایمنـى معابـر و تـردد شـهروندان از طریق 
اصـالح هندسـى و طراحـى و نصب سـرعت گیرها، 
عالیـم ایمنـى و هشـداردهنده انجام شـده و بالغ بر 

یـک و نیـم میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت.
وى بـا تأکیـد بـر اینکـه وجـود عالمـت هـاى 
ترافیکـى نقـش چشـمگیرى در کاهـش حـوادث 
دارد، یـادآور شـد: طبـق گزارش هـا 14 درصـد 
حـوادث در سـطح منطقـه کاهـش داشـته اسـت.

اعضــاى شــوراى اســالمى شــهر قــم ســه شــنبه 
ایــن هفتــه (دیــروز) بــه مناســبت «پویــش 
ــام  ــدان ام ــودرو» از می ــدون خ ــنبه هاى ب سه ش
خمینــى(ره) تــا ســاختمان شــوراى اســالمى 

ــد.  ــم را رکاب زدن ــهر ق ش
ــن پویــش اعضــاى شــوراى اســالمى شــهر  در ای
ــا مــردم و ارتقــاى فرهنــگ  ــراى همراهــى ب قــم ب
اســتفاده از حمل ونقــل عمومــى و دوچرخــه 

ــد.  ــه رفتن ــا دوچرخ ــور را ب ــیر مذک مس
ــه  ــودرو از هفت ــدون خ ــنبه هاى ب ــش سه ش پوی
ــد  ــم کلی ــهر ق ــمى در ش ــورت رس ــته به ص گذش
ــه اســتقبال مــردم به صــورت  ــا توجــه ب خــورد و ب

مســتمر اجــرا خواهــد شــد.
خــودرو  بــدون  جهانــى  روز  مهرمــاه  «اول 
نامگــذارى شــده اســت و هــر ســال در شــهرهاى 
ــن منظــور  ــه همی ــى ب ــا، برنامه های ــون دنی گوناگ

مى شــود. برگــزار 

مدیر منطقه چهار شهرداری قم: 

بهره بردارى از ادامه بلوار شهید 
سلیمانى تا نیک اندیش 

حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر قم 

در پویش سه شنبه هاى بدون خودرو

اسـتاندار قـم، با اشـاره بـه بازدیـد خـود از برخـى واحدهـاى صنعتـى و تولیـدى از حل 
مشـکل سـرمایه در گردش و همچنین تامین مـواد اولیه مورد نیـاز این واحدهـا خبر داد.
بهـرام سرمسـت در حاشـیه بازدیـد از واحدهاى صنعتـى در قـم اظهار داشـت: در این 
بازدیـد مسـائل و مشـکالت واحدهـاى تولیـدى از نزدیـک بـه صـورت میدانـى مـورد 

بررسـى قـرار گرفـت تـا تصمیمـات اتخاذ شـده در مسـیر رفـع موانـع تولید باشـد.
وى بـا اشـاره بـه بازدیـد خـود از 5 واحـد تولیـدى و بهـره بـردارى از یـک مـورد طرح 

توسـعه بیان کـرد: واحدهاى تولیدى در شـهرك هـاى صنعتى به ویژه شـهرك صنعتى 
شـکوهیه فعـال هسـتند ولـى در خصوص تامیـن مـواد اولیه مشـکالتى دارند کـه براى 

سـه واحد مصوب شـد کـه کمـک الزم صـورت گیرد.
وى افـزود: همچنیـن یـک واحـد نیـز در خصـوص طـرح توسـعه بـه تسـهیالت براى 
سـرمایه در گـردش و سـرمایه ثابـت نیـاز دارد کـه اختصـاص ایـن تسـهیالت تصویب 

مى رسـد.

وى بـا اشـاره به ضـرورت حضـور در واحدهاى تولیـدى و صنعتى یـادآور شـد: تا وقتى 
کـه مدیر پشـت میز نشسـته باشـد بایـد به گـوش هاى خـود اعتمـاد کند ولـى وقتى با 

حضـور میدانـى وضعیت را مشـاهده کنـد تصمیمـات بهترى اتخاذ مى شـود.
سرمسـت افـزود: بهتریـن مشـاوران بنـده خـود تولیدکننـدگان هسـتند کـه بایـد 
مشـکالت ایشـان را بشـنویم و وقتـى پـاى صحبت هـاى خـود تولیـد کننـدگان 

مى نشـینیم بـه راه حل هـاى واقـع بینانـه اى خواهیـم رسـید.

حل مشکل سرمایه درگردش و مواد اولیه چند واحد صنعتى در قم

شـهردار قم، با اشـاره بـه اینکه با حاشیه سـازى 
مشـکالت سـاخت کتابخانـه تخصصـى در بلـوار 
پیامبـر اعظـم(ص) برطـرف نمى شـود، گفـت: 
مدیریـت شـهرى تاکنـون بیشـترین همـکارى 
را بـراى سـاخت ایـن کتابخانـه داشـته و آمـاده 

همکارى هـاى بعـدى نیـز اسـت. 
بـه گـزارش شـهردارى قـم، سـید مرتضـى 
سـقاییان نژاد، با اشاره به انتشـار متونى در فضاى 
مجـازى راجع به سـاخت کتابخانـه تخصصى در 
بلـوار پیامبـر اعظـم(ص) اظهـار داشـت: برخـى 
اظهارنظرهایـى کـه در این زمینه صـورت گرفته 

به نوعـى با اطالعـات ناقص بـوده اسـت و زوایاى 
امـر بـراى افـرادى کـه ایـن مطالـب را منتشـر 

کرده انـد، بـه درسـتى بازگـو نشـده اسـت. 
بـه شـکلگیرى کتابخانه هـاى  بـا اشـاره  وى 
تخصصـى از سـال هـا پیـش در مکان هایـى 
نامشـخص افـزود: در سـال 95 دفتـر آیـت اهللا 
العظمـى سیسـتانى در قـم بـراى ایجـاد یـک 
تخصصـى  کتابخانه هـاى  مرکـزى  سـاختمان 
اقـدام کـرد کـه در همیـن راسـتا جلسـه اى در 

دفتـر اسـتاندار وقـت برگـزار شـد.
وى ادامـه داد: در این جلسـه نماینده دفتر دکتر 
الریجانـى، اسـتاندار و معـاون عمرانـى، اینجانب 
و مدیـرکل راه و شهرسـازى حضـور داشـتیم و 
تفاهمـى صـورت گرفـت کـه مى توانیم سـند آن 

را در دسـترس مـردم قـرار دهیم.
وى بـا اشـاره به اینکـه زمینى به مسـاحت سـه 
و نیـم هکتـار در پردیسـان بـراى احـداث ایـن 
کتابخانـه در اختیـار دفتـر آیـت اهللا سیسـتانى 
در قـم قـرار گرفتـه بـود امـا ایـن مجموعـه ایـن 

زمین را مناسـب ایـن کار نمى دید، گفـت: در این 
جلسـه قرار شـد این زمیـن بـه دولت بازگـردد و 
شـهردارى قم زمینـى در بلوار پیامبـر اعظم(ص) 
بـراى ایـن کار اختصاص دهـد تا یک سـاختمان 
هفـت طبقـه بـراى هفـت کتابخانـه تخصصـى 

احـداث شـود.
شـهردار قـم اظهـار داشـت: طبـق ایـن تفاهـم 
نامه کـه به امضـاى تمام طرف ها رسـیده اسـت، 
قـرار شـد مـا بـه ازاى زمیـن شـهردارى کـه بـه 
قیمـت امروز بیـش از 100 میلیـارد تومان ارزش 
ریالـى دارد، راه و شهرسـازى زمینـى در سـطح 
شـهر بـه شـهردارى اختصاص دهـد که تـا امروز 

ایـن مسـاله محقق نشـده اسـت.
سـقاییان نژاد ادامـه داد: بـا این حال شـهردارى 
همـان سـال 95 زمین کتابخانـه را بـه دفتر آیت 
اهللا سیسـتانى در قـم واگذار کـرد و این مجموعه، 
َفنس کشـى و گودبـردارى را هـم انجـام دادنـد و 

پـس از آن طـرح رها شـد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه پیگیـرى از سـوى 

طرف هـاى دیگر بـراى ایـن موضوع بایـد صورت 
مى گرفـت، گفـت: امـروز حتـى اگر یک مسـجد 
در سـطح شـهر مى خواهیـد بسـازید بایـد از 
شـهردارى پروانـه داشـته باشـید و بـراى اخـذ 
پروانـه 2 موضوع مهم اسـت یکـى مالکیت زمین 
و دیگـرى عوارض که هیـچ کدام از ایـن 2 تعیین 

تکلیـف نشـده اسـت.
شـهردار قـم بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت تعهـد 
کـرده اسـت کـه معـوض زمیـن ایـن طـرح را به 
شـهردارى بدهـد، ادامـه داد: مکاتبـات متعددى 
از سـوى شـهردارى و دفتر دکتـر الریجانى براى 
ایـن موضوع صـورت گرفـت اما تـا ایـن لحظه به 

سـرانجامى نرسـیده است.
وى خاطرنشـان کـرد: بـه طـور قطـع آرزوى 
مـا سـاخت ایـن کتابخانـه تخصصـى در بلـوار 
پیامبـر اعظـم(ص) اسـت امـا نقشـه هاى ایـن 
سـاختمان پـس از مدت هـا، پنـج روز پیـش در 
اختیـار شـهردارى قـرار گرفـت و بالفاصلـه براى 
پیگیرى هـاى بعـدى بـه معاونـت شهرسـازى 

ارجـاع شـده اسـت.
وى افـزود: بـا وجـود اینکـه در مسـیر سـاخت 
ایـن کتابخانـه هنوز تکلیـف عوارض سـاختمانى 
و مالکیـت زمین مشـخص نشـده اما شـهردارى 
تاکنـون هیچ ممانعتـى از عملیـات عمرانى انجام 
نـداده اسـت و به نظر مى رسـد برخـى صحبت ها 

اهـداف دیگـرى را در نظر داشـته باشـد.
وى بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر کارى روال خودش 
را دارد، ادامـه داد: هـم شـهردارى و هـم شـوراى 
اسـالمى شـهر با میل و رغبت هرگونه مسـاعدتى 
الزم باشـد بـراى اجـراى سـریع تر طـرح مذکور 
انجـام خواهنـد داد و هنوز هـم پیگیرى هـا براى 

گرفتـن معـوض زمین ادامـه دارد.
ــا حاشــیه  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ســقاییان نژاد ب
ــاخته  ــم س ــى در ق ــه تخصص ــازى کتابخان س
ــا نیــت درســت همــه  ــد ب نمى شــود، افــزود: بای
دســت بــه دســت هــم بدهیــم و افتخــار مــا ایــن 
ــم  ــهر ق ــاختمانى در ش ــن س ــه چنی ــت ک اس

ــود. ــاخته ش س

رئیس ستاد شـهر هوشمند شـهردارى قم گفت: 
هیات هـاى اندیشـه ورز (اتـاق فکر شـهردارى قم) 
بـا مراکـز علمى و پژوهشـى اسـتان و با مشـارکت 
دانشـگاه قـم و پردیـس فارابـى دانشـگاه تهـران 

تشـکیل مى شـوند.
 همایـون یزدان پنـاه، بـا اشـاره بـه تالش هـاى 
شـهردارى بـراى هوشمندسـازى و بهره گیـرى از 
ظرفیت هـاى پژوهشـى و علمـى اسـتان و کشـور 
اظهـار داشـت: معضـالت و مشـکالت شـهرى بـا 
ارائـه راهکارهـاى علمـى قابـل رفـع مى باشـند. 

فکـر  اتاق هـاى  راسـتا  ایـن  در  افـزود:  وى 
شـهردارى بـا همـکارى مراکـز علمى و پژوهشـى 
و با مشـارکت دانشـگاه قم و پردیـس فارابى تهران 

تشـکیل شـده و در حـال گسـترش اسـت. 
وى تصریـح کـرد: نشسـت هاى متعـددى در 

چنـد حـوزه مهـم مدیریـت شـهرى برگزار شـده 
اسـت که از ایـن میـان موضوعاتى چـون خدمات 
شـهرى، حمل و نقل شـهرى و همچنین مدیریت 
و برنامه ریـزى شـهر، بـه عنـوان مسـائل مهـم و 
محورى پیشـتاز بوده انـد و در هیات هاى اندیشـه 

ورز مـورد بررسـى علمـى قـرار گرفته انـد.
وى عنـوان کـرد: موضوعـات و مسـائل مهـم 
دیگـرى همچـون فنـى، عمرانـى، درآمد پایـدار و 
اقتصاد شـهرى، فرهنگـى، اجتماعـى و همچنین 
شهرسـازى و معمـارى شـهرى نیـز از جملـه 
مـواردى هسـتند کـه در هیات هـاى اندیشـه ورز  
مربوطـه مـورد بررسـى هاى علمـى و پژوهشـى 

قـرار خواهنـد گرفـت.
یزدان پنـاه خاطرنشـان کـرد: اگر بررسـى علمى 
مسـائل شـهرى در میان مدت و بلند مـدت در یک 

زمـان مثـال 5 تـا 10 سـال ادامـه یابـد و نهادینـه 
شـوند، بـه طور قطع بـه حول و قـوه الهـى اتفاقات 
خوبـى در تعامل مراکـز علمى و پژوهشـى با حوزه 

اجرایـى یعنـى شـهردارى ایجاد مى شـود. 
وى گفـت: ارتقـاى کیفیـت و اثربخشـى بیشـتر 
در راسـتاى رسـیدن بـه اهـداف عالیـه در رونـد 
اجـراى بسـیارى از طرح هـا و برنامه هـا در حـوزه 
هـاى مدیریـت شـهرى بـا کمـک اتاق هـاى فکر 
امکان پذیـر اسـت و اگـر اینگونـه فعالیت هـاى 
علمى و پژوهشـى در سـایر حـوزه هـاى مدیریت 
شـهرى نیـز بـاب شـود، بسـیارى از مشـکالت 

شـهروندان در سـطح شـهر مرتفـع  مى شـود.
وى گفـت: تشـکیل هیات هـاى اندیشـه ورز و 
اتـاق فکر شـهردارى قـم گرچه بـا مراکـز علمى و 
پژوهشـى اسـتانى اسـت ولـى در واقع یـک  اقدام 

ملـى و در سـطح کشـور تلقـى مـى شـود و آثـار و 
بـرکات زیادى براى کلیه شـهرهاى کشـور  در این 
تعامـل (نخبـگان علمى و پژوهشـى با مسـئولین 

اجرائـى شـهر)  بـه دسـت مى آیـد.
وى بـا اشـاره بـه انعقـاد قـرارداد برنامـه ریـزى 
افزایـش بهـره ورى اظهـار داشـت: فعالیت هـاى 
برنامه ریزى بـراى افزایش بهره ورى در شـهردارى 
در ایـن قرارداد شـروع شـده اسـت که بـا همراهى 
شـرکت مشـاور صاحـب صالحیـت، امیدواریـم 
بتوانیـم طرح اسـتقرار مناسـب آن را تا آخر سـال 
جـارى ارائـه دهیـم و بـه دنبـال عملیاتـى شـدن 
آن باشـیم. یزدان پنـاه تصریـح کـرد: ایـن طـرح 
براسـاس یـک برنامـه منسـجم و علمـى پیـش 
مـى رود کـه پـس از مشـاوره  در سـطح عالـى و بـا 
برنامـه اى منسـجم بتـوان در افزایـش بهـره ورى 

شـهردارى بـه ایده هـاى خوبـى دسـت یافـت.
ــاره  ــن ب ــى در ای ــرارداد مجزای ــان کــرد: ق وى بی
منعقــد و پیمانــکار و مشــاور عالــى نیــز انتخــاب 
ــه پیــش  ــه مرحل ــه ب شــده اســت و طــرح مرحل
ــام  ــا آخــر ســال اجــراى آن اتم ــر ت ــى رود و اگ م
یابــد از ســال آینــده شــروع اجــراى چرخــه 
ــه صــورت علمــى  بهــره ورى در شــهردارى قــم ب

و کاربــردى کلیــد مى خــورد.

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى شـهردارى 
قم گفـت: سـازمان از نظر تجهیـزات در وضعیت بسـیار خوبى 
قـرار دارد امـا بـه دلیـل بلندمرتبه سـازى هاى اخیـر و قـرار 
گیرى شـهر قـم در بیـن چهار شـهر بلندمرتبه کشـور نیـاز به 
تامیـن تجهیـزات اطفاى حریق بلندمرتبه احسـاس مى شـود.
 عبـاس جعفـرى  در رابطـه بـا وضعیـت تجهیـزات سـازمان 
آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى قـم و کمبودهاى آن 
اظهار داشـت: سـطح امکانات سـازمان آتش نشـانى و خدماتى 
ایمنـى شـهردارى قـم با گذشـته اصال قابل مقایسـه نیسـت و 

در همـه حوزه هـا افزایـش چندبرابـرى را داشـته ایم.
مدیرعامل سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى شـهردارى 
قـم افـزود: مـا در سـال 91 تنهـا یک دسـت لبـاس ضدحریق 
داشـتیم اما امـروز همه پرسـنل مجهز به لباس و دسـتگاه هاى 
تنفسـى هسـتند و از ایـن لحـاظ در وضعیـت بسـیار خـوب و 

مناسـبى هستیم.
جعفـرى با اشـاره بـه کمبودهایـى این سـازمان نیز گفـت: با 
همـه پیشـرفتهایى که در  تامین تجهیزات حاصل شـده اسـت 
در راسـتاى خدمـت رسـانى بـه سـاختمان هاى بلنـد مرتبـه 

هنـوز کمبودهایـى احسـاس مى شـود و در صـدد هسـتیم 
کـه در صـورت تامیـن بودجـه تجهیـزات مـورد نیـاز ایمنـى 

سـاختمان هاى بلندمرتبـه نیـز بیـش از ایـن تامیـن شـود.
وى بـا بیـان اینکـه در بودجـه امسـال خریـد یـک دسـتگاه 
باالبـر پیش بینـى شـده اسـت، افـزود: از آنجایـى که شـهر قم 

بـه یـک شـهر بلندمرتبـه تبدیل شـده و جـز چهار شـهر بلند 
مرتبه کشـور اسـت نیاز اسـت کـه تجهیـزات آتش نشـانى هم 

متناسـب بـا ایـن وضعیت بـه روز شـود.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنــى 
شــهردارى قــم بــا بیــان اینکــه مجموعــه آتش نشــانى قــم در 

بیــن شــهرهاى هــم تــراز از وضعیــت بســیار مناســبى از نظــر 
تجهیــزات برخــوردار اســت، افــزود: بــراى اطفــاى حریــق در 
ــت  ــان و پل ــه نردب ــه س ــاز ب ــه نی ــد مرتب ــاختمان هاى بلن س
ــراى حریــق و حــوادث در ارتفاع هــا داریــم  فــرم 55 متــرى ب

ــاز اســت در آینــده تامیــن شــود. کــه نی
جعفــرى بــه حــوادث جــاده اى بــه عنــوان یکــى از 
ــم اشــاره کــرد  ماموریت هــاى ســازمان آتش نشــانى شــهر ق
ــش نشــانى  ــد ســازمان آت ــاى خری و گفــت: در راســتاى اطف
وضعیــت بســیار خوبــى دارد امــا موقعیــت جغرافیایــى شــهر 
قــم باعــث شــده اســت کــه حــدود 20 اســتان کشــور بــراى 
ــور از  ــوب کش ــز و جن ــمال و مرک ــه ش ــان ب ــاندن خودش رس
ــاده اى  ــوادث ج ــا ح ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــردد دارن ــم ت ق
ــرده  ــکل ک ــا را مش ــه کار م ــویم ک ــه مى ش ــترى مواج بیش

ــت. اس
وى در راسـتاى تامیـن تجهیـزات نجـات هـم تاکیـد کـرد: 
سـت هاى هیدرولیک بسـیار پیشـرفته و خوبى خریدارى شده 
اسـت و در مـورد سـت هاى نجـات هـم وضعیت نسـبتا خوبى 

داریـم امـا تـالش مى کنیـم کـه وضعیـت را بهبـود بدهیم.

نتایج یک نظرسـنجى در تابسـتان امسـال نشان 
مى دهـد که مـردم قم به دنبـال خرید ملـک براى 
سـرمایه گـذارى نیسـتند بلکه بیشـتر امـالك را 
بـراى سـکونت خـود مى خرنـد و منطقـه چهـار 
شـهردارى قـم نیـز از بیشـترین اقبال بیـن مردم 

برخـوردار اسـت.
نتایـج یـک پژوهـش انجـام شـده از سـوى گروه 
تحقیقاتـى آسـمان نشـان مى دهـد بـا وجـود 
تالطم هـاى اخیـر بازار امـالك، مردم قـم به خرید 
ملـک براى سـکونت تمایل دارند و انگیزه سـرمایه 
گـذارى بخـش کمتـرى از هدف مشـتریان بـازار 

امـالك  را تشـکیل مى دهـد.
مدیر گروه پژوهشـى آسـمان در نشست خبرى، 
بـا تاکیـد لـزوم نگـرش علمـى بـه پدیده هـاى 
اجتماعـى اظهـار داشـت: یکـى از دغدغه هـاى 
مـردم در سـال هاى اخیر دسترسـى بـه اطالعات 
صحیـح و پیـش بینـى تغییـرات اقتصادى اسـت 
زیـرا بـا داشـتن اطالعـات کافـى و دانـش پیـش 
بینـى، مى تـوان سـرمایه و نیـروى کار بـه سـمت 

مثبـت و داراى بـازده بـاال هدایـت کـرد. 
صـادق محمـدى افـزود: بـه همین منظـور گروه 
تحقیقاتـى آسـمان بـا هـدف انجـام تحقیقـات 
گوناگـون در حوزه هـاى مختلف شـهرى در سـال 

1398 تاسـیس شـد تا با بهره گیرى از تـوان فارغ 
التحصیـالن دانشـگاهى و دانـش تحلیلگـران بـه 
نیـاز مـردم و به ویـژه رسـانه ها در حـوزه اطالعات 

شـهرى و اقتصـادى پاسـخ گوید.
ایـن کارشـناس ارشـد مدیریـت تصریـح کـرد: 
اطالعـات صحیـح از دو منبـع تامین مى شـود که 
یکـى از آنهـا نهادها و سـازمان هاى دسـت اندرکار 
ماننـد شـهردارى و ادارات دولتـى اسـت و دیگرى 
ذائقه سـنجى علمى بـا اسـتفاده از متدهاى علمى 

نظرسـنجى است.
وى گفـت: امـروزه نظرسـنجى نقـش مهمـى 
در پیـش بینـى تغییـرات آینـده ایفـا مى کنـد و 
نظرسـنجى هاى معتبـر معیـارى بـراى تصمیـم 
گیـرى مدیـران و دسـت انـدرکاران در همـه 
حوزه هاسـت، از ایـن رو گـروه تحقیقاتى آسـمان 
با همـکارى متخصصان آمـار و علـوم اجتماعى به 
طور منظـم در حوزه هاى مختلف شـهرى دسـت 
بـه نظرسـنجى زده اسـت تـا نظـر مـردم دربـاره 
پدیده هـاى مختلف را دریافت و سـپس براسـاس 
نتایـج ایـن نظرسـنجى ها، تغییـرات حوزه هـاى 

مـد نظـر در آینـده را پیـش بینـى کنـد.
وى به نظرسـنجى تابسـتان 99 این گروه اشـاره 
کـرد و گفـت: براى نخسـتین بـار در قـم، در حوزه 

شـهرى به سـراغ مـردم رفتیم تـا از نظـرات آن ها 
درباره تغییـرات بـازار امالك آگاه شـویم.

وى دلیـل انتخـاب حـوزه امـالك را حساسـیت 
اخیـر ایـن حـوزه برشـمرد و افـزود: در حـوزه 
امـالك امـکان انجـام نظرسـنجى بـا نتایجـى که 
عمـرى بـاالى 3 مـاه داشـته باشـند، وجـود دارد 
زیـرا برخالف دیگر حوزه هاى مشـابه، مـردم براى 
خرید فـروش ملک تحقیقات گسـترده اى کرده و 
دفعتـا تصمیـم نمـى گیرند، بلکـه چندین مـاه یا 
سـال روى یک فعالیـت اقتصادى خـود فکر کرده 

و سـپس اقـدام مى کننـد.
محمـدى بـه نتایـج ایـن نظرسـنجى اشـاره و 
تصریـح کـرد: براسـاس ایـن نظرسـنجى کـه بـه 
صـورت علمـى و از طریق پـر کردن فـرم در فضاى 
مجـازى و حقیقى صورت گرفته اسـت، مشـخص 
شـد سـاکنان قم بیشـتر از اینکـه به دنبـال خرید 
ملک براى سـرمایه گذارى باشـند، امـالك را براى 

سـکونت مى خرنـد.
وى خاطرنشـان کـرد: همیـن داده بـه ظاهـر 
کوچـک بـراى مدیـران شـهرى راهنمـاى خوبى 
اسـت تا بـراى تامین زیرسـاخت مناسـب تصمیم 
بگیرنـد. از سـوى دیگـر یافته هـاى نظرسـنجى 
مى دهـد  نشـان  آسـمان  گـروه   99 تابسـتان 

کـه مـردم قـم خصوصیـات محلـه را بـر دیگـر 
ویژگى هـاى یـک ملـک بـراى تصمیـم گیـرى 

بیشـتر در نظـر مى گیرنـد.
وى افـزود: بر اسـاس ایـن یافته هـا قمى ها تمایل 
دارنـد تـا در منطقـه چهـار شـهردارى قـم ملـک 
بخرنـد و بدیـن ترتیـب در افـق چند سـال آینده، 
ایـن منطقـه بـه شـلوغ تریـن منطقه شـهرى قم 
تبدیـل مى شـود. از سـوى دیگر ایـن نتایـج براى 
انبـوه سـازان و مقاطعـه کاران ملکـى نیـز مفیـد 
اسـت زیرا درصد فـروش بیشـتر سـاختمان را در 
منطقه ذکر شـده نشـان مى دهـد و به این دسـته 
از متخصصـان کسـب و کار نشـان مى دهـد کـه 
سـرمایه گـذارى در ایـن منطقـه زودتـر به سـود 

مى رسـد.
وى بـه دیگـر نتایـج این نظرسـنجى اشـاره کرد 
و گفـت: مـردم قـم در حـوزه امـالك همچنـان 
روش مراجعـه حضـورى را براى ارتباط بـا خریدار 

و فروشـنده ترجیـح مى دهنـد امـا از ابزارهـاى 
ارتباطـى در فضـاى مجـازى نیـز بـه خوبـى آگاه 
بـوده و اسـتفاده مى کننـد کـه ایـن یافتـه بـر 
ضـرورت نظـارت بیـش از پیش بر فضـاى مجازى 
و ارتباطـات صـورت گرفتـه از ایـن طریـق تاکیـد 

. مى کنـد
محمـدى در پاسـخ بـه سـوالى دربـاره شـیوه 
انتشـار نتایـج ایـن نظرسـنجى و دوره برگـزارى 
نظرسـنجى هاى گـروه تحقیقاتى آسـمان گفت: 
نتایج نظرسـنجى هاى گروه تحقیقاتى آسـمان به 
دو گـروه عمومى و تخصصى تقسـیم مى شـود که 
نتایج عمومى به طـور رایگان از طریق رسـانه هاى 
جمعـى و برگـزارى وبینار برخط (آنالین) منتشـر 
مى شـود امـا نتایـج تخصصـى بـه سـبب اثـرات 
احتمالـى بـر کسـب و کارهـا، در اختیـار مراجـع 
تخصصـى و کسـب و کارها قـرار مى گیرد تـا براى 

برنامـه ریـزى اسـتفاده کنند.

انتقاد شهردار قم از حاشیه سازى درباره ساخت یک کتابخانه تخصصى  

رئیس ستاد شهر هوشمند قم: 

تشکیل هیات هاى اندیشه ورز شهردارى 

بیشتر قمى ها به دنبال خرید ملک براى سکونت هستند
 نه سرمایه گذارى

مدیر منطقه شش شهرداری قم:

بهره بردارى

 از 7 طرح 

مدیــر منطقــه شــش شــهردارى قــم گفــت: هفــت 
طــرح بــا اعتبــارى بالغ بــر 57 میلیــارد و 500 

ــد. ــاح ش ــه افتت ــن منطق ــال در ای ــون ری میلی
ــت  ــارات هف ــوع اعتب ــینى، مجم ــا حس ــید رض  س
طــرح مذکــور را بیــش از 57 میلیــارد و 500 میلیــون 
ــى از  ــه یک ــن منطق ــزود: ای ــرد و اف ــالم ک ــال اع ری
مناطــق پرجمعیــت در شــهر مــى باشــد کــه اجــراى 
طــرح عمرانــى در ایــن منطقــه بــا مشــکالت فراوانــى 

ــت. ــراه اس هم
وى یکــى از طــرح هــاى اجراشــده در ایــن منطقــه 
ــرد و  ــالم ک ــرى اع ــان مطه ــازى خیاب را پیاده راه س

گفــت: ایــن طــرح در ســه مرحلــه قلوه ریــزى، 
بالغ بــر  بااعتبــارى  و  موزاییــک  و  بتن ریــزى 

2میلیــارد ریــال انجام شــده اســت.
ــاورز  ــان کش ــازى خیاب ــاده راه س ــه داد: پی وى ادام
ــزى  ــوه ریزى،بتن ری ــه قل ــز در ســه مرحل ــى نی جنوب
و موزاییــک بااعتبــارى بالغ بــر 4 میلیــارد ریــال 
انجام شــده و همچنیــن در بوســتان بانــوان نیــز 
قلوه ریــزى، بتن ریــزى، موزاییــک بتــن رنگــى، 
آرماتوربنــدى و جــدول ســنگى نیــز بااعتبــار 7 

ــت. ــده اس ــرا ش ــى اج ــارد ریال میلی
ــز  ــرباز را نی ــان س ــذارى خیاب ــه جدول گ وى هزین

ــن  ــرد: در ای ــان ک ــت و بی ــال دانس ــارد ری ــک میلی ی
طــرح اجــراى جــدول و بتن ریــزى انجام شــده 
حمــزه  بلــوار  آســفالت  بــراى  همچنیــن  و 
سیدالشــهدا(ع) نیــز 10 میلیــارد ریــال هزینــه شــده 

اســت.
ــاد  ــهید صی ــان ش ــفالت خیاب ــار آس ــینى اعتب حس
شــیرازى را نیــز 15 میلیــارد ریــال عنــوان و تصریــح 
کــرد: آســفالت شــوارع خیابــان امامــزاده ابراهیــم(ع) 
ــال و بهســازى نهــر  ــارد ری ــر 15 میلی ــارى براب بااعتب
ــارد و 500  ــار 3 میلی ــا اعتب ــز ب ــت نی ــان بعث خیاب

ــى شــده اســت. ــال اجرای ــون ری میلی

نیاز آتش نشانى قم به تامین تجهیزات اطفاى حریق بلندمرتبه
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جامعه    ٣

امـام جمعـه موقـت تهـران گفـت: هـر چـه مـا 
پیشـرفت علمى، صنعتـى، دفاعى و نظامى داشـتیم 
بـه برکـت اعتقـادات دینـى و تبعیـت از نایـب امـام 

زمان(عـج) بـوده اسـت. 
آیـت اهللا کاظـم صدیقـى در حـرم مطهـر کریمـه 
اهـل بیـت(ع) افـزود: هـر جـا مشـکالت گرانـى، 
فحشـا، رشـوه خـوارى و انتخـاب افراد ناصالـح براى 
مدیریـت جامعـه داریـم بـه خاطـر بى توجهـى بـه 
وظایـف دینـى بوده زیـرا دیـن تضمین کننـده دنیا 

و آخـرت ماسـت.
وى در بخـش دیگـر سـخنان خـود، بـا اشـاره بـه 
آیـات 39 تـا 41 سـوره مبارکه حـج گفـت: خداوند 
در ایـن آیـات هـم فلسـفه قیـام امـام حسـین(ع) با 
جبهـه کفر و ظلـم و اثرات و بـرکات دفـاع مقدس را 
بیـان کـرده و هـم وظیفه دولتـى که بـه برکت خون 
مدافعـان و مـرارت هاى مجاهـدان به عمـل مى آید 
و تکلیـف مسـئوالن بعـد از دفـاع مقدس را روشـن 

اسـت. کرده 
حـج  سـوره   39 آیـه  در  خداونـد  افـزود:  وى 
مى فرمایـد بـه افـرادى کـه عـده اى بـراى قتلشـان 
بـه مقاتلـه پرداخته انـد اذن بـه دفـاع داده شـد زیرا 
خـدا مظلومیـت را نمى پسـندد و بر هر فـردى دفاع 
واجب اسـت زیـرا دفاع یک امـر فطرى اسـت که در 
همه موجـودات وجود دارد و بر انسـان واجب اسـت 
کـه از جان، دیـن، مـال، نامـوس، فرهنـگ و هویت 

خـود دفـاع کند.
آیـت اهللا صدیقـى افـزود: ایـن آیه به مـا درس مى 
دهد کـه بنده خدا هسـتیم و بشـر بایـد مطیع خدا 
باشـد و بـدون اذن خـدا هیـچ کارى را نبایـد انجام 
دهـد ولى کسـانى که اعتقـادى به خـدا و اذن الهى 
و مسـأله والیـت ندارنـد خـدا آن هـا را رهـا کـرده 

اسـت.
وى بــا بیــان ایــن کــه امــام حســین(ع) بــه 
وظیفــه الهــى خــود در تشــکیل حکومــت و اجــراى 
ــد، گفــت:  ــام کردن دســتورات الهــى در جامعــه قی
توجیــه دیگــرى کــه اباعبــد اهللا(ع) بــراى قیــام خود 
مطــرح فرمودنــد ایــن بــود کــه جامعــه بــه فســاد 
ــم  ــور و ظل ــق و فج ــگ فس ــده و فرهن ــیده ش کش
ــرام  ــکوت ح ــوده س ــه آل ــده و در جامع ــر ش فراگی
ــد  ــان نمى توان ــر انس ــرایط اگ ــن ش ــت؛ در ای اس
ــود و  ــد ب ــل خواه ــى حاص ــى ب ــد زندگ کارى کن
انســان بایــد بــا خــون خــود مــردم را هدایــت و آگاه 

ــد. کن
وى بـا بیـان اینکـه انقـالب مـا از همـان روز اول به 
دنبـال بندگـى خدا بـود و عـده اى جـان بر کـف در 
خط مقـدم براى بندگـى خدا مجاهـدت مى کردند، 
گفـت: از طـرف دیگـر از همـان اول عده اى بـا تفکر 
لیبـرال دردولـت نفـوذ کردنـد و ایـن جریـان ادامه 
داشـت و امـروز هـم شـاهد این هسـتیم کـه همین 
جریـان به مـردم ظلـم مى کننـد و فسـاد و تباهى را 

بـراى مـردم ایجـاد مى کننـد.
وى ذکـر خـدا را عامـل ایجـاد آرامـش در انسـان 
و جامعـه دانسـت و گفـت: قـرآن، پیامبـر(ص)، 
ائمـه(ع)، نمـاز و هـر چیـزى کـه مـا را بـه یـاد خدا 
بینـدازد ذکـر اهللا اسـت و اگـر مى خواهیـم آرامـش 
و سـعادت دنیـا و آخـرت را داشـته باشـیم بایـد بـه 
دنبـال چیزهایـى باشـیم کـه انسـان را بـه یـاد خدا 

بیندازنـد.

امام جمعه موقت تهران: 

  هر پیشرفتى که در کشور داریم 
به برکت اعتقادات دینى است

خـبـر

مسـابقه زنـان عاشـورایى بـه همت امـور فرهنگى 
خواهـران آسـتان مقـدس کریمـه اهل بیـت(ع) تا 
30 مهرمـاه بـا اسـتفاده از بسـتر فضـاى مجـازى 

برگـزار مى شـود.
فرهنگـى خواهـران  امـور  بـه گـزارش حـوزه، 
آسـتان مقـدس ایـن مسـابقه را در کانـال مجـازى 

آسـتان مهـر بـه نشـانى
eitaa.com/astanehmehr 

برگزار مى کند.
محتـواى مربـوط بـه ایـن مسـابقه بـه صـورت 
بارگـذارى  آسـتان  مجـازى  کانـال  در  روزانـه 
مى شـود و عالقه منـدان بـا جسـت وجوى عنـوان 
«زنـان عاشـورایى» مى تواننـد محتـواى مربوط به 
ایـن مسـابقه را دریافـت و بـه پرسـش هاى مطـرح 
شـده بر اسـاس این محتـوا را در تارنماى (سـایت) 
آسـتان مقـدس حضـرت فاطمـه معصومـه(س) 

پاسـخ دهنـد.
هـدف از برگـزارى ایـن مسـابقه نشـر معـارف 
حسـینى بـه اسـتناد خصایـص بانـوان عاشـورایى 

همـراه امـام حسـین(ع) اسـت.
عالقه مندان با مراجعه به لینک

https://quiz.amfm.ir 
مى توانند در مسابقه شرکت کنند.

امور فرهنگی آستان مقدس؛

برگزارى مسابقه زنان عاشورایى 
در فضاى مجازى

دریافت وام کرونا توسط 1400 راننده برون شهرى قمى
مدیـرکل راه و شهرسـازى قـم گفـت: تاکنـون هـزار و 415 راننده برون شـهرى این 

اسـتان تسـهیالت ویـژه بنگاه هـاى آسـیب دیده از کرونـا دریافـت کرده اند.
حسـن صبـورى افـزود: هـزار و 942 نفـر راننده برون شـهرى اسـتان بـراى دریافت 
ایـن وام در سـامانه «کارا» ثبت نـام کردنـد که از این تعـداد هـزار و 415 راننده موفق 

بـه دریافـت وام 60 میلیون ریالى شـدند.
وى بـا بیان اینکـه پرونده 527 متقاضـى در مراحـل ادارى بانک ها قـرار دارد، اضافه 

کرد: سـهم تسـهیالت درخواسـتى بـراى هـزار و 942 راننده برون شـهرى قـم، 116 
میلیـارد ریـال اسـت. وى در خصـوص ثبت نـام شـرکت هاى مسـافربرى جـاده اى، 
هوایـى، هواپیمایـى بـراى دریافـت وام 12 میلیونى کرونا گفـت: این اسـتان از بیش 
از 45 شـرکت مسـافربرى جـاده اى، هوایـى و هواپیمایـى برخوردار اسـت کـه از این 
تعـداد 32 شـرکت بـا مجمـوع 116 نفـر نیـروى بیمه شـده، درخواسـت دریافت وام 

خـود را در سـامانه «کارا» ثبـت کرده انـد.

صبورى افزود: سـهم این شـرکت ها بـراى دریافـت وام 120 میلیون ریالـى، بیش از 
20 میلیـارد ریال اسـت. «در اسـتان قم هـزار و 698 راننـده با 716 دسـتگاه اتوبوس 
در بخـش حمل ونقـل مسـافر و 4 هـزار و 747 راننده با 3 هـزار و 317 دسـتگاه بارى 
از جملـه کامیـون، خـاور و تریلى در بخش حمل ونقل کاال مشـغول فعالیت هسـتند.

30 شـرکت حمل ونقـل مسـافر در پایانـه مسـافربرى قم مسـتقر اسـت کـه به طور 
میانگیـن در هر شـرکت هشـت کارمند شـاغل هسـتند.»

مدیـرکل بهزیسـتى قـم گفـت: شـعار «کرونـا؛ 
فرصتـى بـراى تغییر نـگاه به سـالمندان» مبناى 
کارهـاى پیشـگیرى و فرهنگـى بـراى توجـه به 

سـالمت سـالمندان است.
مهـدى پهلوانـى  ضمـن تبریـک 10 مهـر روز 

جهانـى سـالمندان و هفتـه تکریـم سـالمندان 
بـا اشـاره بـه شـعار امسـال در ایـن هفتـه اظهار 
داشـت: بـه علت شـرایط خاص بهداشـتى سـال 
جارى و حساسـیت هاى خاص دوران سـالمندى 
و سـالمندان در همه گیـرى بیمارى کرونا شـعار 

امسـال هفتـه سـالمندان «کرونا؛ فرصتـى براى 
تغییر نـگاه به سـالمندان» تعیین شـده اسـت تا 
همـگان با تغییر نـگاه به سـالمندان و توجه بیش 
از پیش به نیازهاى این قشـر شـریف و ارزشـمند 
بتوانیـم در حفـظ سـالمت جسـم و روان آن هـا 

بکوشـیم.
وى بـا اشـاره بـه تعاریـف جوامـع گوناگـون 
از سـالمندى افـزود: در ایـران نیـز بـا توجـه بـه 
فرهنـگ مـا سـن 60 سـالگى مبناى سـالمندى 
تعییـن شـده اسـت کـه توجـه بـه ویژگى هـاى 
مهـم جمعیـت در ایـران از جملـه سـرعت رشـد 
و درصـد باالى سـالمندى در کشـور، کاهش بعد 
خانـوار، میـزان تجـرد قطعـى، افزایـش امیـد به 
زندگـى، افزایـش میانگین سـطح سـواد، کاهش 
مـراودات درون خانواده اى، تغییر سـبک زندگى 
بـه ویـژه در شـهرها و نیـاز بـه بیمه هـاى درمانى 
و اجتماعـى و... بـه زیرسـاخت ها و برنامه هـاى 
جدیـد و دقیق بـراى مواجهه با پدیده سـالمندى 

در سـال هاى آینـده در کشـور نیازمندیـم.
وى افـزود: طبـق  آخریـن سرشـمارى صـورت 
گرفتـه بیـش از 100 هـزار  سـالمند در اسـتان 
بـه ثبت رسـیده انـد که حـدود 5000 نفـر از این 
جمعیـت بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم از 

خدمـات بهزیسـتى قـم اسـتفاده مى کننـد و در 
حـال حاضـر سـه مرکـز شـبانه روزى نگهـدارى 
سـالمندان عهـده دار نگهـدارى و ارائـه خدمـات 
توانبخشـى بـه 230 نفـر سـالمند مـى باشـند و 
یـک مرکـز روزانه ارائـه خدمت به سـالمندان هم 
بـه 20 نفر از سـالمندان اسـتان به صـورت روزانه 

خدمـت ارائـه مـى کند.
پهلوانـى بـه توصیه هـاى سـتاد ملـى کرونـا 
از  مراقبـت  در  جهانـى  بهداشـت  سـازمان  و 
سـالمندان در برابـر شـیوع ویـروس کرونـا و منع 
تـردد آنـان در فضاهـاى پرازدحـام اشـاره کـرد و 
افـزود: با توجـه به لزوم خارج نشـدن سـالمندان 
از منـزل بـه خدمـات و سـرویس هاى مبتنـى بر 
تلفـن و فضـاى مجـازى نیازمندیم که متاسـفانه 
بسـترهاى الزم بـراى اسـتفاده اکثـر سـالمندان 
از ایـن امکانـات وجـود نـدارد، از ایـن رو ضرورى 
اسـت فرزنـدان و اطرافیـان سـالمندان ضمـن 
اطـالع از الزامـات رسـیدگى بـه سـالمندان در 
ایـن شـرایط مانـع انتقـال ویـروس بـه منـازل 

سـالمندان شـوند.
وى بـا اشـاره بـه وضعیـت فـوق قرمـز اسـتان 
قـم افـزود: بیمـارى کرونـا در سـالمندان بنـا بـه 
دالیلـى از جملـه اینکـه سـالمندان بـه دلیـل 

ضعف جسـمى آسـیب پذیرتر هسـتند شـدیدتر 
مـى باشـد، مـرگ در سـالمندان نـرخ بیشـترى 
دارد و احتمـال بـروز عـوارض شـدیدتر کرونـا در 
سـالمندان نسـبت بـه سـایر گـروه هـاى سـنى 
بیشـتر اسـت لـذا  بـراى جلوگیـرى از انتقـال 
اقدامـات  حسـاس،  گـروه  ایـن  بـه  بیمـارى 
پیشـگیرانه بـراى قطـع حلقـه انتقال ویـروس به 
سـالمندان ضرورى اسـت و پیشـگیرى و مراقبت 
از کرونـا در سـالمندان بـه دلیـل آسـیب پذیـر 
بـودن سـالمندان در برابـر کرونـا اهمیـت زیادى 
دارد و بهتریـن راه پیشـگیرى از ایـن بیمـارى 
قـرار نگرفتـن سـالمندان در معـرض ویـروس 

کروناسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت، بـا توجـه بـه ممنوعیـت 
سرکشـى بـه منـازل سـالمندان و آسایشـگاه 
هـاى سـالمندان اسـتان، یکـى از برنامـه هـاى 
هفتـه سـالمندان پویـش مردمـى احوالپرسـى 
از سـالمندان از طریـق تمـاس تلفنـى و مجـازى 
درطـول هفتـه ملـى سـالمندان اسـت کـه از 
همـه همشـهریان بـراى پیوسـتن به ایـن پویش 
و احوالپرسـى و سرکشـى مجـازى و تلفنـى بـه 
سـالمندان اطراف خود اعم از اقوام، همسـایگان، 
همـکاران و آشـنایان دعـوت بـه عمـل مـى آید.

مسـئول کمیته اعزام به بیمارسـتان هاى سـتاد 
حـوزوى بحران و حـوادث غیرمترقبه گفت: 150 
نفـر از طـالب جهـادى بـراى کمـک به بیمـاران 
کرونایى بسـترى شده در 2 بیمارسـتان فرقانى و 

کامکار قم مسـتقر شـدند.
حجت االسـالم والمسلمین حسـنعلى خویینى  
بـا اشـاره به شـیوع مـوج سـوم ویـروس کرونا در 
اسـتان قـم افـزود: طـالب جهـادى قـم هماننـد 

مـوج اول و دوم کـه بـا حضـور پررنـگ خـود 
خدمـات بسـیار زیـادى بـه بیمـاران کرونایـى 
بسـترى در بیمارسـتان هاى اسـتان انجام دادند، 
با شـیوع موج سـوم بار دیگر وارد میـدان خدمت 

بـه بیمـاران و کمـک بـه کادر درمان شـدند.
وى ادامـه داد: تاکنـون 150 طلبـه جهـادى 
در2 بیمارسـتان قـم مسـتقر و 300 طلبـه دیگر 
نیـز اعـالم آمادگـى کرده انـد کـه بـا توجـه بـه 
فرسایشـى شـدن موضـوع مقابلـه بـا کرونـا و 
همچنیـن مشـغله علمـى و تحصیلـى طـالب، 
حضـور طـالب بیشـتر بـه ایـن میـدان ضـرورى 
اسـت کـه ثبـت نـام جدیـد از طـالب جدیـد در 

حـال انجـام اسـت.
وى افـزود: عـالوه بـر بیمارسـتان هاى فرقانى و 
کامـکار، در حـال هماهنگـى و برنامه ریـزى الزم 
بـراى اسـتقرار طـالب جهـادى در بیمارسـتان 

شـهید بهشـتى نیز هسـتیم.
خویینـى بـا بیـان اینکـه طـالب مسـتقر در 
بیمارسـتان هاى تعییـن شـده بـراى بیمـاران 

کرونایـى بـه عنـوان همـراه جهـادى هسـتند، 
گفـت: امیدبخشـى و کمـک بـه بیمـاران، ارائـه 
مشـاوره هاى تخصصـى روانشناسـى و همچنین 
خدمـت رسـانى بـه بیمـاران از جمله اقـدام هاى 

طـالب جهـادى در بیمارسـتان هاسـت.
وى بیـان کـرد: با توجه بـه اینکه امکان اسـتقرار 
همـراه بیمـار بـراى ارائه خدمـت به هر بیمـار در 
بیمارسـتان هـا وجـود نـدارد، طلبـه جهـادى به 
عنـوان همراه بیمـار در بیمارسـتان ها مسـتقر و 

بـه بیمـاران کرونایـى ارائـه خدمـت مى کند.
ــه  ــادى از جمل ــار داشــت: طــالب جه وى اظه
افــراد متخصــص و تحصیــل کــرده و برخــى نیــز 
ــن  ــه ای ــتند ک ــى هس ــدارك روانشناس داراى م
موضــوع موجــب شــده اســت تــا در کنــار ارائــه 
خدمــت بــه بیمــاران،  موضــوع روحیــه بخشــى 
ــه بیمــاران بــه صــورت موثــرى  و امیدبخشــى ب

ــرد. ــام پذی انج
ــت  ــالب ثاب ــه ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــى ب خویین
کردنــد کــه مــرد میــدان هــاى ســخت هســتند 

گفــت: حضــور و نقــش آفرینــى طــالب در مقابله 
بــا کرونــا بســیار چشــم گیــر بــوده و ایــن حضــور 
گســترده و موثــر در ایــن میــدان موجــب تغییــر 
ــان  ــت در می ــه روحانی ــت نســبت ب نگــرش مثب

مــردم شده اســت.
ادامـه داد: صحنه هـاى خدمـت رسـانى  وى 
خالصانـه طـالب در بیمارسـتان ها، رابطه عمیق 

میـان روحانیـت و مـردم را تعمیـق بخشـید.
ــک ســوم از  ــه حــدود ی ــه اینک ــا اشــاره ب وى ب
ایــن افــراد را طــالب خواهــر بســیجى تشــکیل 
ــر و  ــالب جهادگ ــرد: ط ــان ک ــد، بی ــى دهن م
ــداکارى  ــاده ف ــته آم ــون گذش ــص همچ مخل
و ایثــار بــراى خدمــت رســانى بــه مــردم و 
بیمــاران در مقابلــه بــا مــوج ســوم شــیوع کرونــا 

هســتند.
روز 20  از  قـم  اسـتان  در  کرونـا  «وضعیـت 
شـهریورماه امسـال و بـه دنبـال افزایـش قابـل  
توجـه بیمـاران و مبتالیـان ایـن بیمـارى «فوق 

قرمـز» شـده اسـت.»

رئیـس دفتـر نمایندگـى آسـتان قـدس رضوى 
آثـار  ارسـال  مهلـت  آخریـن  گفـت:  قـم  در 
بـه جشـنواره مرثیـه شـعر رضـوى بـا عنـوان 
«الصدیق الشـهید» 26 مهرماه جـارى و از طریق 

پایـگاه اینترنتـى «شـعر هیـات» اسـت. 
حجـت االسـالم والمسـلمین سـید محمدباقـر 
تکیـه اى بیـان کـرد: 20 کانـون خادمیـارى در 
سـطح اسـتان قـم داریـم و هرکـدام از ایـن هـا 
برنامـه هاى تخصصـى خـود را تدارك دیـده اند.
وى بیـان داشـت: اولیـن آن هـا برنامـه هـاى 
اربعیـن اسـت؛ با توجه بـه اینکه امسـال از حضور 
در پیـاده روى اربعین محروم هسـتیم لـذا برنامه 
هایـى بـراى جبـران ایـن محرومیـت در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت.
وى گفـت: یکـى از برنامـه هـاى ایـن روزهـا 

برگـزارى زیـارت عاشـورا بـا رعایـت شـیوه نامه 
هاى بهداشـتى اسـت؛ برنامـه هاى دیگر شـامل 
دیـدار خادمیـاران بـا علمـا و خانواده هـاى معزز 

شهداسـت. 
وى افـزود: برنامـه اى کـه کانـون خادمیـارى 
بانـوان در نظـر دارنـد سـوگوارى شـهادت امـام 
رضـا(ع) اسـت کـه در طـول 10 روز برگـزار مـى 
شـود و با رعایـت کامل اصول و ضوابط بهداشـتى 
و در محیـط بـاز برگـزار مى شـود؛ ایـن برنامه در 
طـول ایـام محـرم هم بـوده و بـا اسـتقبال خوبى 

روبرو شـده اسـت.
تکیـه اى گفـت: طـرح «خانـه مـن آشـپزخانه 
اربـاب» کـه بـا نـگاه بـه اربعیـن و خدمـت بـه 
محبان و زایـران حضرت امام حسـین(ع) تدارك 
دیـده شـده از دیگـر برنامه هـاى این دفتر اسـت 

کـه بـراى آن تاکنـون 10 هزار غـذا با مشـارکت 
مـردم تـدارك دیده شـده و قطعـا این تعـداد غذا 

تـا اربعیـن بیشـتر هـم مى شـود. 
وى تصریـح کـرد: پخـش مـواد غذایـى طـرح 
«خانـه مـن آشـپزخانه اربـاب» هـم بـه صـورت 
غـذاى آمـاده و هـم جیـره خشـک و در بیـن 
نیازمنـدان اسـت.  وى افـزود: بـا اسـتعانت از 
حضـرت زینب کبـرى(س) که الگوى اسـتقامت 
و عفت هسـتند طـرح صـدف را داریم که شـامل 
تعویـض چادرهـاى کهنـه بـا چادرهاى نـو براى 
خانـواده هـاى نیازمنـدى اسـت کـه شناسـایى 
هـم شـده انـد؛ شناسـایى محرومـان از طریـق 
38 کانـون هـاى خادمیـارى بوده کـه در محالت 
مختلف و بیشـتر حاشـیه اى و فقیرنشین حضور 
دارنـد. تکیـه اى تصریـح کـرد: در قـدم اول ایـن 

تعویـض  بـوده کـه  قـواره چـادر  طـرح 110 
شـده اسـت ولـى بـا توجـه بـه مشـارکت فعـال 
نفـر   3000 شـامل  کـه  رضـوى  خادمیـاران 

هسـتند ایـن مقـدار بیشـتر هـم خواهـد شـد.
خادمیــاران  از  کــرد:  خاطرنشــان  وى 
ــامانه  ــا س ــاط خــود را ب ــم ارتب درخواســت داری

خادمیــارى بیشــتر از قبــل داشــته باشــند تــا از 
ــوند. ــع ش ــتان مطل ــر آس ــاى دفت ــه ه برنام

وى گفــت: در ابتــداى مــاه صفــر برنامــه قربانــى 
اول مــاه را داشــته ایــم کــه بــا نیــت دفــع بالیــا 
ــوده  ــج) ب ــام زمان(ع ــا ام ــرج آق ــل در ف و تعجی

ــت.  اس

مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه قم گفـت: بزرگان 
دینـى ما همـواره در نهایـت ادب و احتـرام و وقار 
سـخن مى گفتنـد و حتى جایـى که بـه دنبال بى 
آبرو کردن دشـمن بوده انـد، هیـچ گاه از واژه هاى 
نامناسـب اسـتفاده نکرده انـد زیرا زمام زبانشـان 

به دسـت خودشـان است.
حجت االسـالم والمسـلمین عباس اسـکندرى 
در نشسـت بـا مداحـان اسـتان قـم، بـا اشـاره به 
ایـام محـرم و صفـر و هفتـه دفـاع مقـدس اظهار 
داشـت: شـهداى گرانقـدر هشـت سـال جنـگ 
تحمیلـى بـا تاسـى بـه مکتـب عاشـورا گام در 
میـدان جنـگ و جهـاد نهادنـد و جـان بـر سـر 

گذاشـتند. آرمان هایشـان 
وى افـزود: خداونـد در آیـات 40 و 41 سـوره 

مبـارك «نازعات» بـه مسـائلى پـردازد؛ از جمله 
اینکـه اگر کسـى تـرس از مقـام ربوبیـت خداوند 
داشـته باشـد و نفـس خـود را از هـوى و هـوس 
بـاز دارد، سرنوشـت او بـا بهشـت گـره مى خورد، 
در واقـع خداترسـى و دورى از هـواى نفـس، دو 
عامـل بهشـتى شـدن و سـعادت انسـان معرفـى 

شـده اسـت.
وى بـا اشـاره بـه آیـات قبلـى همیـن سـوره 
عنـوان کرد: کسـانى کـه دنیـا را مقدم بـر آخرت 
مى داننـد و ترسـى از خداوند ندارند، سـرانجام به 

وارد مى شـوند. دوزخ 
وى ادامـه داد: اگـر انسـان به طبیعت خـود نگاه 
کنـد مى بینـد کـه طغیانگـرى در ذات او وجـود 
دارد ولـى الزم اسـت بـر نفـس امـاره غلبـه و بـه 

سـمت سـعادت و خوشـبحتى حرکـت کنـد.
اسـکندرى بـا بیـان اینکـه طغیانگـرى در کالم 
و عمـل امکان پذیـر اسـت گفـت: سـخنى کـه 
طغیـان مـى کننـد و بـر اسـاس موازیـن عقالنى 
یـا وحیانـى نباشـد، طغیـان محسـوب مى شـود 
بنابرایـن آدمـى پیـش از آنکـه حرفى بزنـد، باید 
همـه جوانب را بسـنجد و ببیند سـخن او به ضرر 
کسـى هسـت یا نـه، عقالنى هسـت یا خیـر و آیا 
بـر اسـاس موازیـن وحیانـى خواهد بود و سـپس 

زبـان بـه سـخن بـاز کند.
وى افزود: سـخنرانان و مداحـان بیش از دیگران 
در معـرض طغیانگـرى لسـانى وزبانى هسـتند و 
ممکـن اسـت گرفتار هـواى نفس شـوند، یـا نفع 
شـخصى یـا بـا نیـت ضربـه بـه دیگـران کـه هر 

دو طغیانگـرى اسـت، در حالـى کـه انسـان مجاز 
نیسـت از ایـن جایـگاه و فرصـت بـراى چنیـن 

اهدافـى اسـتفاده کنـد.
وى بــا اشــاره بــه تاثیــر گســترده زبــان در 
ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــى عن ــگاه آدم شــخصیت و جای
کســى در اعتقــادات خــود مشــکلى داشــته 
ــى  ــى آبروی ــن موجــب ب ــا ســخن گفت باشــد، ب
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــود، اینجاس ــودش مى ش خ
مراقبــت لحظــه اى در مــورد زبــان آشــکار 

. د مى شــو
وى تاکیـد کـرد: نبایـد اجـازه دهیـم هـواى 
نفـس به حریم زبـان و اندیشـه وارد شـود، وگرنه 
شـقاوت و بدبختـى را بـراى صاحـب زبـان بـه 

مى آورنـد.  همـراه 

اسـکندرى گفـت: مراقبـت لحظـه اى از زبـان 
همیشـگى  نیـاز  کـه  اسـت  امـورى  از  یکـى 
انسـان ها بـه شـمار مـى رود چـرا کـه یـک حرف 
شـقاوت  یـا  سـعادت  بـه  را  آدمـى  مى توانـد 

. ند بکشـا

رئیـس شـوراى سیاسـتگذارى ائمـه جمعـه قـم گفـت: در 
صـورت تصویـب نهایى سـتاد ملـى مقابله بـا کرونا، بـه زودى 

نمـاز جمعـه در قـم و سراسـر کشـور برپـا مى شـود.
حجـت االسـالم والمسـلمین علـى مهدیـزاده در جمـع 
خبرنگاران اظهار داشـت: دستورالعمل شـوراى سیاستگذارى 
نمـاز جمعـه به سـتاد ملـى مبـارزه بـا کرونـا تقدیم مى شـود.
وى افـزود: در صـورت تصویـب نهایـى سـتاد ملـى مقابلـه 
بـا کرونـا، بـه زودى نمـاز جمعـه در قـم و سراسـر کشـور برپا 

. د مى شـو
وى تصریـح کـرد: بـا توجه بـه حساسـیت در قم جلسـه اى با 
مسـئوالن شوراى سیاسـتگذارى کشور برگزار شـد و همکارى 
و نظـارت خوبـى در رعایـت فاصلـه گـذارى اجتماعـى و ارایـه 

تـب سـنج و امکانـات بهداشـتى را مطالبـه  کرده ایم.
مهدیزاده بیان کرد: اگر این دسـتورالمعل در کشـور و توسـط 

سـتاد ملـى مبـارزه بـا کرونا بـه تصویـب برسـد بـا عنایتى که 
بـه دسـتورالعمل هاى علـوم پزشـکى و مراکز بهداشـتى در قم 
داریـم و حساسـیت قم را نیـز ابالغ کـرده، اما وضعیـت کرونا با 

هـر رنگى باشـد، بـه زودى نمـاز جمعه برپا مى شـود.

ــم اعــالم کــرد:  ــوم پزشــکى ق ــط عمومــى دانشــگاه عل رواب
تزریــق واکســن آنفلوانــزا بــه کادر درمــان بیمارســتانى ایــن 

ــاز شــد. اســتان آغ
در اطالعیـه روابـط عمومـى ایـن دانشـگاه آمـده اسـت: 
 بالفاصلـه پـس از ورود بخـش اول واکسـن بـه اسـتان، تزریق 
بـه کادر درمانـى در بیمارسـتان امیرالمومنیـن(ع) مربـوط به 

بیمـاران کرونایـى شـروع شـد. 
طبـق اعـالم وزارت بهداشـت، بایـد تمامـى کادر درمـان که 
در معـرض ویـروس هسـتند، از واکسـن اسـتفاده کننـد؛  
متخصصـان پزشـکى معتقدنـد کـه اگـر از ماسـک اسـتفاده 
شـود، احتمـال انتقـال ویـروس آنفلوانزا بـه کمتریـن حد مى 

رسـد.
همچنین بر اسـاس اعـالم وزارت بهداشـت، اولویـت دریافت 
واکسـن بـراى کارکنـان مراکـز بیمارسـتانى، زنـان بـاردار و 

مبتالیـان بـه بیمارى هـاى خـاص هسـتند. 
واکسـن آنفلوانـزا هیـچ تاثیـرى در پیشـگیرى از بیمـارى 

کوویـد19 نـدارد، نکتـه مهـم رعایـت دسـتورالعمل هـاى 
پیشـگیرانه و فاصلـه گـذارى اجتماعـى بـراى پیشـگیرى از 
ویـروس کرونـاى جدیـد در حیـن دریافـت واکسـن آنفلوانـزا 
اسـت کـه در صـورت عـدم رعایـت مى تواند سـبب گسـترش 

خطـر انتشـار کرونـا شـود.

مدیرکل بهزیستی قم:

  کرونا، فرصتى براى تغییر نگاه به سالمندان

مسئول کمیته اعزام به بیªرستان های ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمرتقبه: 

استقرار طالب جهادى در 2 بیمارستان کرونایى قم  

رئیس دفرت ®ایندگی آستان قدس رضوی در قم:

 فراخوان مرثیه شعر رضوى 

مدیرکل اوقاف قم:

  متانت در گفتار، شاخصه بزرگان دینى است

 رئیس شورای سیاستگذاری ا¯ه جمعه قم: 

برگزارى نماز جمعه، وابسته به تصویب ستاد ملى 
مقابله با کرنا

 دانشگاه علوم پزشکی قم:

شروع تزریق واکسن آنفلوانزا به کادر درمان  
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۴ اقتصاد 

به  توجه  با  گفت:  قم  دامپزشکى  مدیرکل 
نظارت هاى  اعمال  و همچنین  واکسیناسیون طیور 
بهداشتى مناسب، تلفات مرغ گوشتى در نیمه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،  36 درصد 

کاهش  یافته است.
مهـدى رفیعـى محمـدى   افـزود: در نیمـه نخسـت 
امسـال، 136 میلیـون ُدز انـواع واکسـن طیـور در 
مرغدارى هـا به صـورت تزریـق، تلقیح و یا آشـامیدنى 
اسـتفاده شـده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته هفـت 

درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
وى اضافه کرد: امسال در 2 مرحله واکسیناسیون 
طیور روستایى علیه بیمارى نیوکاسل انجام شد که این 
اقدام نقش قابل توجهى در کاهش بیمارى در صنعت 

مرغدارى داشت.
وى با بیان اینکه امسال بیمارى هاى طیور به خوبى 
واکسیناسیون  کنترل و مدیریت شده است، گفت:  
طیور روستایى علیه نیوکاسل با هماهنگى اتحادیه 
مرغداران در تمام روستاها انجام شده که نقش بسزایى 
در کاهش تلفات و ایجاد ایمنى در مرغدارى ها داشته 

است.
نیمه  در  گوشتى  مرغ  تلفات  میزان  گفت:  رفیعى 
در  درصد،   36 پارسال  به  نسبت  امسال  نخست 
مرغدارى هاى تخم گذار 31 درصد و در مرغدارى هاى 
درصد  تخم گذار)  81  مرغ  (جوجه  پولت  پرورشى 

کاهش یافته است.
بهره ورى  افزایش  باعث  تلفات  کاهش  افزود:  وى 
در تولید و کاهش میزان خسارت مى شود و هرچه 
مرغدارى ها شرایط بهداشتى را بیشتر رعایت کنند،  

تلفات کمترى در طیور خواهیم داشت.
«قم چهارمین استان کشور از نظر تراکم مرغدارى هاى 
فعال است، این استان رشد قابل  توجهى در صنعت 
طیور دارد و به  طور میانگین هشت درصد نیاز تخم مرغ 

و سه درصد نیاز مرغ گوشتى کشور را تامین مى کند.
همچنین هر ساله در قم حدود 70 هزار تُن تخم مرغ و 
40 هزار تن گوشت مرغ تولید مى شود که بخشى از آن 

به سایر استان ها صادر مى شود.» 

مدیرکل دامپزشکی قم:

 کاهش 36 درصدى تلفات 
مرغ گوشتى در قم  

خـبـر

راســتاى  در  ایــران  مرکــزى  بانــک 
و  بانکــى  تراکنش هــاى  شفاف ســازى 
کاهــش ریســک پولشــویى، شــبکه بانکــى 
ــت  ــه رعای ــف ب ــى را مکل ــات مال و موسس
ســقف تعییــن شــده بــراى تراکنــش هاى 
روزانــه و ماهانــه افــراد زیــر 18 ســال 

ــت. ــرده اس ک
 بانــک ملــى تعییــن ســقف تراکنش هــاى 
غیرحضــورى افــراد زیــر 18 ســال را روزانــه 
ــه 50 میلیــون  15 میلیــون تومــان و ماهان

تومــان تعییــن کــرد.
برخــى  ســوى  از  کــه  اقــدام  ایــن 
بانک هــاى دیگــر نیــز اعمــال شــده، 
شفاف ســازى  دســتورالعمل  پیــرو 
ــورت  ــخاص ص ــى اش ــاى بانک تراکنش ه
پذیرفتــه اســت کــه در اســفند مــاه ســال 
گذشــته بانــک مرکــزى بــه شــبکه بانکــى 

و موسســات مالــى ابــالغ کــرد.
ایــن دســتور العمــل طبــق تکلیــف قانون 
ــا  ــارزه ب ــون مب ــال 1398 و قان ــه س بودج
پولشــویى بــه بانــک مرکــزى بــراى افزایش 
ــش  ــى، کاه ــاى بانک ــفافیت تراکنش ه ش
ســطح ریســک پولشــویى و جلوگیــرى 
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــادر ش ــى ص ــرار مالیات از ف
تعییــن ســقف روزانــه 15 میلیــون تومان و 
ماهانــه 50 میلیــون تومــان بــراى خدمــات 
غیرحضــورى افــراد زیــر 18 ســال، تکالیف 
دیگــرى را هــم بــراى شــبکه بانکــى و 
ــرده اســت. ــى مشــخص ک موسســات مال

تفکیــک حســاب هاى ســپرده تجــارى از 
ســپرده شــخصى در شــبکه بانکــى کشــور 
و  محــدود شــدن اعطــاى درگاه هــاى 
ــا  ــرش صرف ــاى پذی ــا ابزاره ــت ی پرداخ
ــرایط و  ــد ش ــى واج ــتریان حقوق ــه مش ب
مشــتریان حقیقــى داراى حســاب تجــارى 
و شناســه اقتصــادى مــورد تاییــد ســازمان 
امــور مالیاتــى کشــور ازدیگــر تکالیــف ایــن 
دســتورالعمل بــراى شــبکه بانکــى کشــور 

ــت. اس

مطابــق ایــن دســتورالعمل در کلیــه نقــل 
ــارد  ــک میلی ــر از ی ــوه باالت ــاالت وج و انتق
تومــان درون بانکــى و بیــن بانکى مشــترى 
حقوقــى یــا داراى حســاب ســپرده تجــارى 
و نیــز نقــل و انتقــال باالتــر از 200 میلیــون 
تومــان درون بانکــى و بیــن بانکى مشــترى 
حقیقــى، انتقــال وجــه منــوط بــه تکمیــل 
فیلــد «بابــت» در فرم هــاى مربــوط و 
ارائــه اســناد اثبــات کننــده انجــام معاملــه، 

قــرارداد و یــا علــت انتقــال وجــه اســت.
تعییــن ســقف روزانــه برداشــت 100 
میلیــون تومــان از درگاه هــاى غیرحضورى 
بــراى مشــتریان حقوقــى و حقیقــى بــاالى 
ــه 500  ــت ماهان ــقف برداش ــال، س 18 س
میلیــون تومانــى بــراى مشــترى حقیقــى 
فاقــد ســپرده تجــارى، محدودیــت خریــد 
ــى  ــترى حقیق ــه مش ــق ب ــر کارت متعل ه
ــه 50 میلیــون تومــان  ــر از 18 ســال ب باالت
و در مجمــوع روزانــه 100 میلیــون تومــان 
ــده در  ــال ش ــاى اعم ــر محدودیت ه از دیگ

ــن دســتورالعمل هســتند. ای
ــى  ــه تمام ــن آنک ــنامه ضم ــن بخش در ای
عملیــات بانکــى بــراى مشــترى، منــوط به 
دریافــت شناســه شــهاب از طریــق ســامانه 
ــال  ــل و انتق ــه نق ــده اســت، کلی ــاب ش نه
حضــورى مشــتریان حقیقــى کمتــر از 18 
ســال مکلــف بــه حضــور نماینــده قانونــى 

ــم شــده اســت. ــا قی ــى ی ــم از ول وى اع

شـاخص کل در بـازار بـورس دیـروز (سه شـنبه) 
23 هـزار و 28 واحـد افـت داشـت کـه در نهایـت این 
شـاخص بـه رقـم یـک میلیـون و 492 هـزار واحـد 

رسـید.
 براسـاس معامالت دیـروز بیش از 9 میلیـارد و 580 
میلیون سـهم، حـق تقـدم و اوراق بهادار بـه ارزش 86 

هـزار و 836 میلیارد ریال داد و سـتد شـد.
همچنین شـاخص کل (هم وزن) با سـه هـزار و 863 
واحـد کاهـش بـه 398 هـزار و 399 واحد و شـاخص 
قیمـت (هم وزن) بـا دو هزار و 531 واحـد افت به 261 

هـزار و 65 واحد رسـیدند.
شـاخص بـازار اول 27 هـزار و 154 واحد و شـاخص 

بـازار دوم پنـج هـزار و 77 واحد کاهش داشـتند.
عـالوه بر ایـن در بیـن تمامـى نمادها، نماد شـرکت 
سـرمایه گـذارى نفـت و گاز و پتروشـیمى تامیـن 
(تاپیکـو) بـا دو هـزار و 104 واحد، پتروشـیمى پارس 
(پـارس) بـا یـک هـزار و 41 واحـد، پتروشـیمى جم 
(جم) بـا 459 واحد، فـوالد کاوه جنوب کیـش (کاوه) 
بـا 407 واحـد، پتروشـیمى فناوران (شـفن) بـا 385 
واحـد، گروه صنعتى پاکشـو (پاکشـو) بـا 337 واحد، 
خدمـات انفورماتیـک (رانفـور) بـا 219 واحـد، پلـى 
پروبلیـن جم (جـم پیلن) بـا 216 واحد، پتروشـیمى 
شـازند (شـاراك) بـا 214 واحـد، بانـک خاورمیانـه 
(وخـاور) بـا 199 واحـد، مبیـن انـرژى خلیـج فارس 
(مبیـن) بـا 182 واحـد، فروشـگاه هـاى زنجیـره اى 
افـق کوروش (افـق) بـا 162 واحد، پتروشـیمى نورى 
(نورى) بـا 146 واحد، صنایع پتروشـیمى کرمانشـاه 
( کرماشـا) بـا 126 واحد و گروه پتروشـیمى سـرمایه 
گـذارى ایرانیـان (پتـرول) بـا 126 واحـد بیشـترین 

تاثیـر مثبـت را بـر شـاخص بورس داشـتند.

در مقابـل نمـاد ملـى صنایـع مـس ایـران (فملـى) 
بـا دو هـزار و 726 واحـد، صنایـع پتروشـیمى خلیج 
فـارس (فارس) با دو هـزار و 521 واحـد، فوالد مبارکه 
اصفهـان (فـوالد) بـا دو هـزار و 392 واحـد، پاالیـش 
نفـت اصفهـان (شـپنا) بـا یـک هـزار و 724 واحـد، 
پاالیـش نفـت بندرعبـاس (شـبندر) بـا یـک هـزار و 
474 واحـد، مخابـرات ایـران (اخابـر) بـا یـک هـزار و 
214 واحـد، توسـعه معـادن و فلـزات (ومعـادن) بـا 
یـک هـزار و 52 واحـد، ایـران خـودرو (خـودرو) بـا 
963 واحد، شـرکت ارتباطات سـیار ایـران (همراه) با 
904 واحـد، بانک پارسـیان (وپـارس) بـا 749 واحد، 
بانـک ملـت (وبملـت) بـا 716 واحـد، بانـک تجـارت 
(وتجـارت) بـا 715 واحد و بانک پاسـارگاد (وپاسـار) 
با 715 واحد، سـرمایه گـذارى غدیر (وغدیـر) با 690 
واحد، گسـترش نفت و گاز پارسـیان (پارسان) با 636 
واحد، سـایپا (خسـاپا) با 572 واحد، فوالد خوزسـتان 
(فخـوز) بـا 557 واحـد بـا تاثیـر منفـى بـر شـاخص 

بودند. همـراه 
برپایـه ایـن گـزارش، امـروز نمـاد بانک ملـت، فوالد 
ایـران خـودرو، پاالیـش نفـت  مبارکـه اصفهـان، 
اصفهـان، ملـى صنایع مس ایـران، گروه پتروشـیمى 
سـرمایه گـذارى ایرانیـان و بانـک تجـارت در گـروه 

نمادهـاى پربیننـده قـرار داشـتند.
گـروه فلـزات اساسـى هـم در معامـالت امـروز 
صدرنشـین برتریـن گروه هاى صنعـت شـد و در این 
گـروه 706 میلیـون و 203 هـزار برگه سـهم به ارزش 

16 هـزار و 294 میلیـارد ریـال داد و سـتد شـد.
شـاخص فرابـورس نیـز 108 واحد کاهش داشـت و 

بـر روى کانـال 17 هـزار و 453 واحد ثابـت ماند.
همچنیـن در ایـن بـازار دو میلیـارد 305 هـزار برگه 
سـهم بـه ارزش 47 هـزار و 835 میلیـارد ریـال داد و 

سـتد شد.
دیـروز نمادهاى پتروشـیمى مارون (مـارون)، پلیمر 
آریا ساسـول (آریـا)، پتروشـیمى زاگـرس (زاگرس)، 
فـوالد مرمـزگان جنـوب (هرمـز)، سـرمایه گـذارى 
مالـى سـپهر صـادرات (وسـپهر)، موسسـه اعتبـارى 
ملـل (وملـل)، پتروشـیمى غدیـر (شـغدیر)، تهیـه 
توزیـع غذاى دنـا آفریـن فـدك (گدنا)، بهمـن دیزل 
(خدیـزل)، توکاریـل (توریـل)، شهرسـازى و خانـه 
سـازى باغمیشـه (ثبـاغ)، گـروه سـرمایه گـذارى 
میـراث فرهنگى (سـمگا) بـا تاثیر مثبت بر شـاخص 

ایـن بـازار همـراه بودند.
همچنین نمـاد بیمه پاسـارگاد (بپـاس)، هلدینگ 
صنایع معدنـى خاورمیانه (میدکو)، سـرمایه گذارى 
صبا تامیـن (صبـا)، بانـک دى (دى)، سـهامى ذوب 
آهـن گهرزمیـن  (ذوب)، سـنگ  اصفهـان  آهـن 
(کگهـر)، پتروشـیمى تندگویـان (شـگویا)، گـروه 
توسـعه مالى مهـر آینـدگان (ومهان)، تولیـد نیروى 
بـرق دماونـد (دماوند)، فرابـورس ایـران (فرابورس)، 
شـرکت آهـن و فـوالد ارفـع (ارفـع) و پاالیـش نفت 
الوان (شـاوان) تاثیـر منفـى بر شـاخص این بـازار را 

داشـتند.

57 میلیون دالر کاال از گمرکات قم صادر شد 
مدیرکل گمرکات قم گفت: از ابتداى امسال تا پایان شهریورماه باوجود شیوع ویروس 
کرونا و تاثیرات منفى آن درعرصه فعالیت هاى تجارى، 57 میلیون و 443 هزار دالر کاال 

از گمرکات استان به بازارهاى بین المللى صادر شد.
اسفندیار دریکوندى بیان کرد: در همین رابطه 48هزار و 171تن انواع کاال همچون 
گرانول، پفک، کفش و صندل،  شمش سرب، مفتول مسى، مواد و محصوالت پالستیکى، 
شیمیایى و هیدروکربن به کشورهایى نظیر عراق،  افغانستان،  امارات، چین، هند، ترکیه 

و ازبکستان صادر شد. وى با اشاره به تعامل گسترده شبکه گمرکى کشور در استان هاى 
مختلف با یکدیگر افزود: در بخش ترانزیت هم طى این مدت مقدار 35هزار تن انواع کاال 

از سایر گمرکات به گمرکات استان قم ترانزیت شد.
وى ادامه داد:  درآمد کل گمرکات استان نیز در 6  ماهه نخست امسال به 100 میلیارد 
تومان رسید که از مجموع کل درآمد مبلغ 486 میلیون تومان درآمد استانى بوده است.

دریکوندى گفت: در بخش واردات نیز در این مدت 23هزار تن انواع کاال همچون اجزا 

و قطعات موتورسیکلت، الیاف اکرولیک، اجزا و قطعات ماشین لباسشویى و پکیج و 
لوازم آرایشى و بهداشتى از طریق گمرکات قم به کشور وارد شد. وى گفت:  این کاالها 
از کشورهایى همچون کره، چین، هند،  ایتالیا، امارات، ترکیه،  هلند و آلمان به ارزش 
106میلیون و 420 هزار دالر وارد شد. وى افزود: عمده محصوالت واردشده به گمرکات 
قم به عنوان مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهاى صنعتى مورداستفاده قرار مى گیرد 

و نقش مهمى در تحقق راهبرد جهش تولید استان دارد.

اعمال سقف برداشت روزانه و ماهانه از 
حساب هاى بانکى افراد زیر 18 سال

افـت شـاخص بـورس ادامه دار شـد

سهم 90 درصدى چین و ترکیه از صادرات کاتد مس ایران
بررسى ارزش صادراتى کاتد مس در دوره پنج 
ماهه نخست امسال، گویاى جذب بیش از 90 
درصدى این فلز راهبردى توسط کشورهاى چین 
و ترکیه است. برپایه جداول آمارى گمرك ایران، 
ارزش صادرات کاتد مس در دوره این گزارش به 
رقم 263 میلیون دالر رسید که بیش از 76 درصد 
آن به چین اختصاص یافت. همچنین کشورهاى 

ترکیه و هند به ترتیب 38 و 23 میلیون دالر از کاتد 
مس صادراتى کشورمان را به خود اختصاص دادند.

عالوه براین در مدت پنج ماهه نخست امسال 51 
میلیون دالر سنگ و کنسانتره مس به بازارهاى 
هدف صادر شد. بررسى آمار بخش معدن وصنایع 
معدنى در دوره پنج ماهه ابتدایى امسال گویاى 
آن است که 74.3 هزار تن مس و تولیدات پایین 

دستى به ارزش 334.1 میلیون دالر به بازارهاى 
مزبور  دوره  در  اینکه  ضمن  شد.  صادر  مرتبط 
400 تن مس و تولیدات پایین دستى به ارزش 
4.8 میلیون دالر هم وارد کشورمان شد.آمارهاى 
رسمى شرکت ملى صنایع مس ایران گویاى آن 
است که پارسال 250 هزار تن کاتد مس تولید شد 

و برنامه امسال دستیابى به 280 هزار تن است.
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اقتصاد ۵

طالى سیاه، قربانى موج دوم کرونا

و  گسـترش  سـازمان  عامـل  هیـات  سرپرسـت 
نوسـازى صنایع ایـران (ایدرو) بر ضرورت پشـتیبانى 
مسـتمر نهـاد قانون گـذارى از سـرمایه گذارى هـاى 
مولـد و تنوع بخشـى بیشـتر بـه مشـوق هاى قانونـى 
سـرمایه گذارى بـراى توسـعه سـاخت داخـل بـا 

مشـارکت سـازمان هاى توسـعه اى تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت؛ امیر 
بیـات در دیـدار سـخنگوى هیـات رئیسـه مجلـس، 
همچنیـن اسـتفاده از همـه ظرفیت هـا و تـالش 
بـراى تعمیـق سـاخت داخـل از طریـق هم افزایـى 
دسـتگاه هاى مختلـف در راسـتاى تحقـق «جهـش 
تولیـد» را در بسـیارى مـوارد نیازمنـد حمایت هـاى 
پیوندآفریـن و متناسب سـازى قوانیـن مـورد نیـاز 

برشـمرد.
ــا و قراردادهــاى  ــا امضــاى تفاهم نامه ه  پارســال ب
مرتبــط بیــش از ســه میلیــارد دالر از برنامــه 
ــراى  ــد و ب ــى ش ــدات عملیات ــازى تولی داخلى س
ــارد و 200 میلیــون  ــز تحقــق ســه میلی امســال نی
دالر داخلى ســازى کاالى وارداتــى در دســتور 
ــداف  ــق اه ــراى تحق ــت ب ــت. وزارت صنع کار اس
برنامــه تعمیــق ســاخت داخــل، در مجمــوع بــراى 
ــدف  ــه ه ــتیابى ب ــال هاى 98، 99 و 1400 دس س
10 میلیــارد دالرى داخلى ســازى انــواع اقــالم 
ــورى  ــه مح ــوان برنام ــه عن ــى را ب ــى واردات کاالی

ــت. ــرده اس ــن ک ــود تعیی خ
در ایـن دیـدار، محمدحسـین فرهنگـى نماینـده 
مـردم تبریـز آذرشـهر و اسـکو در مجلـس شـوراى 
اسـالمى و سـخنگوى هیـات رئیسـه مجلـس نیـز از 
وجـود سـازمان هاى توانمند و پـر قدمتى چـون ایدرو 
کـه تـوان و تخصص ثابـت شـده اى در عرصه توسـعه 
صنعتى کشـور دارند، ابراز خرسـندى کرد و از آمادگى 
مجلـس بـراى پشـتیبانى هاى قانونـى در راسـتاى 

تحقـق جهـش تولیـد خبـر داد.

مدیـر پروژه پایش تجـارت الکترونیکى ایـران گفت: فقط 
داروخانه هایـى کـه نماد اینترنتـى دریافـت کرده اند مجوز 
فـروش آنالین شیرخشـک و مکمل هاى دارویـى را دارند.

 آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا موجـب شـد تـا محدودیت 
هایـى بـراى تـردد شـهروندان در کشـور اعمال شـود و در 
پـى آن مردم نیـز براى به حداقل رسـاندن خـروج از منازل 
بـراى تهیـه اقالم مـورد نیاز خود، بـه خریدهـاى اینترنتى 
روى آوردنـد و در ایـن میـان بـه دلیـل کاهـش تقاضـاى 
خریـد چهره به چهـره فروشـندگان نیز بـراى ادامه حیات 
فعالیت خـود با توجه بـه افزایش درخواسـت خرید برخط 
(آنالیـن) بـه فضـاى مجـازى بـراى ارتبـاط بـا متقاضـى 

محصـوالت روى آوردنـد.
کرونا موجب شـد موانـع حضور عرضه کننـده و متقاضى 
در فضـاى مجازى برداشـته شـود و افـراد بیشـترى به این 
فضـاى جدیـد روى بیاورند که بخشـى از تقاضاى بـازار نیز 
براى خریـد محصوالت دارویـى و غیردارویى بـود که فقط 

داروخانـه ها مجـوز فـروش آن را دارند.
بـر همیـن اسـاس «فرانـک ابوالمعصـوم» مدیـر پـروژه 
پایـش تجـارت الکترونیکـى ایـران در گفت وگـو بـا ایرنـا 
قوانیـن موجـود در این زمینـه را توضیـح داد و در خصوص 
نحـوه دریافت مجـوز داروخانه ها براى فـروش محصوالت 
خـود در فضـاى مجازى تصریـح کـرد: داروخانه ها بـا ارائه 
مجوز فروش اینترنتـى اقالم غیردارویى و پروانه تاسـیس، 

مـى تواننـد بـه عنـوان داروخانـه اینترنتـى نمـاد دریافت 
کننـد.

وى افـزود: بعـد از گذرانـدن ایـن رونـد و دریافـت نماد به 
عنـوان داروخانـه اینترنتـى، مى توانند نسـبت بـه فروش 
کاالى بهداشـتى از جمله شیرخشـک و مکمـل به صورت 
برخـط (آنالیـن) اقـدام کننـد کـه البتـه مجـوز فـروش 
مجـازى ایـن کاالهـا فقـط مختـص بـه داروخانـه هـاى 

اینترنتـى داراى نمـاد اسـت.
وى بـا بیـان اینکه برخى مقـررات مانع برنامـه ریزى براى 
افزایـش فـروش برخـط (آنالیـن) کاالهـاى غیردارویـى 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: قانـون ممنوعیـت تبلیغـات 
شیرخشـک در داروخانـه هاى حقیقـى و مجـازى یکى از 

ایـن مقـررات اسـت.
ابوالمعصـوم تاکیـد کـرد: فروش شیرخشـک به اسـتناد 
مـوارد قانونـى در «دسـتورالعمل فـروش اینترنتـى اقـالم 
غیردارویى در داروخانه هاى کشـور و سـازمان غـذا و دارو» 

تنهـا از طریـق داروخانـه ها مجاز اسـت.
وى خاطرنشـان کـرد: از سـوى دیگـر بـه اسـتناد اعـالم 
سـازمان غـذا و دارو و بـه منظـور صیانـت از اجـراى قانون 
ترویـج تغذیـه بـا شـیرمادر و حمایـت از مـادران در دوران 
شـیردهى مصوبـه سـال 1376 و آیین نامه هـاى اجرایى و 
الحاقـات بعدى آن تبلیغ شـیر خشـک ممنوع اعالم شـده 

اسـت.

معاون آبخیزدارى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى گفت: 
برنامه امسال براى اجراى طرح هاى آبخیزدارى در کشور در 

سطح 1/5 میلیون هکتار در دست اقدام است.
پرویز گرشاسبى در حاشیه بهره بردارى از 32 طرح آبخیزدارى 
استان ایالم اظهار داشت: تاکنون 30 میلیون و 400 هزار هکتار 
در کشور طرح آبخیزدارى انجام شده و امسال نیز قرار است این 

طرح در سطح یک و نیم میلیون هکتار تداوم داشته باشد.
وى با اشاره به کارکردهاى آبخیزدارى افزود: حوزه آبخیز 
کارکردهاى متنوعى دارد که کاهش فرسایش خاك، کنترل 
سیل، تغذیه سفره هاى زیرزمینى، افزایش بیومس مرتعى و 

چوبى و ترسیب کربن و میکرو اقلیم از جمله آن هاست.
اقتصادى عملیات  یادآور شد: به طور متوسط ارزش  وى 

آبخیزدارى در کشور 4.7 است یعنى به ازاى هر یک میلیون 
تومان هزینه، 4.7 میلیون تومان ساالنه درآمد ایجاد مى شود.

و ى تاکید کرد:بنابراین در یک سرزمین گرم و خشک که آب 
بهاى باالیى دارد بهترین کار اجراى طرح هاى آبخیزدارى و 

تغذیه سفره هاى زیرزمینى است. 
گرشاسبى گفت: در کشور 140 میلیارد مترمکعب ذخایر 
راهبردى آب زیرزمینى استفاده شده است که اکنون نیاز است با 

اجراى طرح هاى آبخیزدارى تقویت شوند.
وى اضافه کرد: اگر 4.5 میلیون هکتار طرح هاى آبخیزدارى 
را توسعه دهیم پنج میلیارد مترمکعب به ذخایر آب زیرزمینى 
اضافه و به طور متوسط در هر هکتار هزار مترمکعب آب به ذخایر 

سفره هاى زیرزمینى اضافه مى شود.

رسپرست هیات عامل ایدرو تاکیدکرد:

لزوم تنوع بخشى بیشتر به 
مشوق هاى قانونى سرمایه گذارى

خـبـر
قیمت نفت به دلیل افزایش نگرانى ها نسبت به باالگرفتن موج دوم کرونا در جهان 
با کاهش همراه شد. قیمت نفت که چند ماهى است در کانال 40 دالرى تثبیت شده، 

 حاال نگران است که با شیوع دوباره کرونا در جهان، با افت قیمت همراه شود.
این در شرایطى است که بازار نفت در ابتداى همه گیرى کرونا در اسفند ماه، افت 
قیمتى 70 درصدى را تجربه کرد و حتى قیمت نفت آمریکا در برخى روزها منفى 

شد.

با این حال نگرانى ها نسبت به کاهش قیمت در مقایسه با روزهاى ابتدایى همه گیرى 
کرونا، کمتر است، زیرا در شرایط فعلى توافق کاهش تولید نفت از سوى اوپک پالس 
اجرا مى شود. توافقى که تعادل را به بازار نفت بازگرداند و رشد قیمت ها را به دنبال 

داشت.
با این حال همچنان موج دوم کرونا مى تواند به عنوان تهدیدى قوى براى قیمت 
طالى سیاه به شمار آید. با ایجاد موج دوم احتماال محدودیت ها باز مى گردد و این 

موضوع بر تقاضاى نفت نیز اثرگذار است.
این در شرایطى است که همچنان سفرهاى هوایى کمتر از گذشته بوده و وضعیت 

تقاضاى نفت به روزهاى پیش از کرونا بازنگشته است.  
با توجه به اینکه شمار مبتالیان به کرونا رو به افزایش است، قیمت نفت برنت با افتى 
0.5 درصدى به قیمت 42 دالر و 20 سنت معامله شد. قیمت نفت شاخص آمریکا نیز 

0.6 درصد پایین آمد و 40 دالر و 34 سنت در هر بشکه قیمت خورد.

مشـاور فناورى و نوآورى شـرکت سـپرده گذارى مرکـزى اوراق 
بهـادار و تسـویه وجـوه (سـمات)، از راه انـدازى سـامانه جدیـد 
صـدور کدهـاى PRX خبـر داد کـه فعالیـت سـبدگردانى در 

بـازار سـرمایه را توسـعه مـى دهد.
بـه گـزارش بـازار سـرمایه ایـران، علیرضا ماهیـار با بیـان اینکه 
سـامانه جدیـد کـه بـا چنـد شـرکت سـبدگردان بـه صـورت 
آزمایشـى شـروع بـه کار کـرده اسـت، زمـان صـدور کدهـاى 
سـبدگردانى را بـه کمتـر از سـه روز کاهـش خواهـد داد، افزود: 
شـرکت سـپرده گذارى، درگاه هـاى اختصاصـى و تخصصـى 
بـراى ذى نفعـان مختلـف در نظـر گرفتـه اسـت؛ از جملـه 
درگاه اختصاصـى کارگـزاران بـا عنـوان ”کارا“ و درگاه یکپارچه 
ذینفعـان بازار سـرمایه کـه بخـش سـهامداران آن ”دارا“، بخش 
ناشـران و نهادهـاى مالـى آن ”دانـا“ و بخـش نهادهـاى نظارتى 
آن ”ناظـر“ نـام دارد. به تازگى هـم درگاه ویژه اى بـراى مجموعه 

شـرکت هاى سـبدگردان، طراحـى و  راه  انـدازى  شـد.
وى گفـت: ایـن سـامانه بـر اسـاس تعامـل فشـرده بـا مجموعه 
مدیریـت نظـارت بـر نهادهـاى مالـى سـازمان بـورس و اوراق 
نهادهـاى  کانـون  و  اطالعـات  فنـاورى  مدیریـت  بهـادار، 

اسـت. گرفتـه  شـکل  سـرمایه گذارى 
ماهیـار با بیـان اینکـه پیاده سـازى و آزمایش سـامانه در دو ماه 
انجـام شـد، اضافـه کـرد: هـر دو هفتـه یک بـار جلسـات تحلیل 
و طراحـى و متعاقـب آن پیاده سـازى ایـن نیازمنـدى در داخـل 

مجموعـه درگاه یکپارچـه ذى نفعـان بـازار سـرمایه انجام شـد.
وى بـا اشـاره بـه نقش مهـم مجموعه شـرکت هاى سـبدگردان 
در مدیریـت سـبد دارایى سـهامداران بازار سـرمایه گفـت: نکته 
خیلـى مهم آن اسـت که شـرکت هاى سـبدگردان باید سـجامى 
باشـند تـا بعـد از سـجامى شـدن، بـدون هیچ گونـه حضـور و 
مراجعـه اى در درگاه یکپارچـه ذى نفعـان بـازار سـرمایه وارد 
شـوند و بعد از آن در قسـمت مدیریت عملیـات، عملیات مربوط 
بـه ارتباطـات خـود بـا مجموعـه سـپرده گذارى را انجـام دهند.

ــراى  ــد ب ــبدگردان  مى توانن ــرکت هاى س ــت: ش ــار گف ماهی
ــخ  ــد و فس ــم، تمدی ــرارداد، متم ــاد ق ــد ایج ــى مانن فرآیندهای
ــد  ــرارداد جدی ــه شــیوه مکانیــزه درخواســت ق ــرارداد، هــم ب ق
ــاز  ــگام، نی ــد و هن ــى را ببینن ــرارداد قبل ــم ق ــد و ه ــاد کنن ایج

ــد. ــش کنن ویرای
وى افـزود: نکتـه حایز اهمیـت اینکـه در مدل قبلـى وقتى یک 
قـرارداد سـبدگردانى ایجـاد مى کردنـد، به شـیوه اتوماسـیون و 
دسـته اى بـه شـرکت سـپرده گذارى مى آمـد تـا در نوبـت قـرار 
گیـرد و  همـکاران سـپرده گذارى اسـتعالم گیرى مى کردنـد. 
در ایـن اسـتعالم گیرى خیلـى از درخواسـت ها خـارج مـى شـد 

و عمـال فراینـد رفـت و برگشـت تـا ایجـاد،  بسـیار طوالنـى و 
زمان بـر شـده بـود.

سـرمایه،  بـازار  بـه  عمومـى  اقبـال  افزایـش  افـزود:  وى 
پیاده سـازى ایـن سـامانه جدیـد مى توانـد نقـش بسـیارمهمى 
داشـته باشـد و زمانـى کـه یـک مجموعـه سـبدگردان قـرارداد 
PRX را ایجـاد مى کنـد، کنتـرل اینکـه سـهامدار انتخابـى، 
سـجامى هسـت یـا خیـر، در همـان مرحلـه اول انجام مى شـود.
ماهیـار اضافـه کـرد: قسـمت دوم بحـث، کنتـرل دارایى اسـت 
و اینکـه آیـا تمـام یـا تنهـا بخشـى از آن اختصـاص داده شـده 
و سـپس قسـمت سـوم  اینکـه دارایـى کـه سـهامدار بـراى کـد 

PRX  مدنظـر داشـته، فریـز نباشـد.
وى گفـت: وقتـى چـک لیسـت ها توسـط سـبدگردان انجـام 
از رفـت و برگشـت غیرضـرورى بیـن سـبدگردان و  شـود، 
سـپرده گذارى جلوگیـرى و زمـان بسـیار قابـل توجهـى ذخیره 
مى شـود؛ ضمـن اینکه ایـن خدمـات، کامال بـه شـیوه مکانیزه و 

الکترونیکـى شـکل مى گیـرد.
ماهیـار توضیـح داد: نکتـه بعـدى ایـن اسـت کـه شـرکت 
سـپرده گذارى هـم بـر اسـاس زمان بنـدى کـه بـا شـرکت هاى 
سـبدگردان دارد، فایل هـاى تجمیعـى ایـن سـبدها را به شـکل 
یکجـا در داخل سـامانه پـس از معامـالت در روز اعمـال مى کند 
و بعـد بـه شـیوه خـودکار از فـرداى آن روز مى تواننـد نسـبت به 

کنتـرل دارایـى بـر اسـاس شـرایط ایجـاد شـده، اقـدام کنند.
به گفتـه این کارشـناس، بخش قابـل توجهى از ایـن نیازمندى 
مشـخصه آن را دارد کـه ارتبـاط بتوانـد بـه شـکل یکپارچـه و 
درقالـب یـک سیسـتم تعامـل محور شـکل بگیـرد کـه االن این 

اتفـاق رخ داده اسـت.
درگاه  وسـیله  بـه  اطالعـات سـهامداران  کـرد:  تاکیـد  وى 
سـجام جمـع آورى و راسـتى آزمایـى شـده، بنابرایـن مى تـوان 
سـهامداران سـجامى را بدون هیچ گونـه مشـکلى از این خدمت 
جدیـد بهـره منـد کـرد و شـرکت هاى سـبدگردان هـم ایـن 

خدمـت را بـه شـیوه مکانیـزه ارایـه خواهنـد داد.

  مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکى:

فروش آنالین شیرخشک و مکمل فقط در داروخانه هاى اینترنتى مجاز است

 اجراى 1/5 میلیون هکتار طرح آبخیزدارى در کشور 

راه اندازى سامانه جدید صدور کدهاى سبدگردانى 



  w w w . b a z t a b e k h a b a r . i r  

37848705baztab_news@yahoo.com@baztabekhabar_ir-025چهارشنبه    ۹ مهر  ۱۳۹۹   شماره  ۱۵۱ 

w w w . b a z t a b e k h a b a r . i r

۶ علم و فرهنگ

خـبـر

با حضور ه³مندان ه³های ®ایشی

تولید تله تئاتر
 «آخرین سوى چراغ» در قم  

عوامــل  و  میرباقــرى  داوود  ســید 
مجموعــه تلویزیونــى «ســلمان فارســى» 
ایــن  تصویربــردارى  ادامــه  بــراى 
ــهرك  ــه ش ــى ب ــر تاریخ ــه فاخ مجموع

ســینمایى نــور قــم آمدنــد.
فیلمبـردارى سـریال سـلمان فارسـى به 
کارگردانـى داوود میرباقـرى کـه از عیـد 
سـعید قربـان در حومـه شـاهرود (اسـتان 
سـمنان) از سـر گرفتـه شـده بـود، بعـد 
از حـدود 40 روز کارى فشـرده بـه پایـان 
رسـید و با شـروع پاییز، ادامـه فیلمبردارى 

در شـهرك سـینمایى نـور آغـاز شـد.
در شــهرك  فیلمبــردارى  آغــاز  بــا 
ــا  ــور، احتــرام برومنــد و رامون ســینمایى ن
شــاه نیــز بــه جمــع بازیگــران ایــن 
ــل  ــرى و عوام ــتند و میرباق ــریال پیوس س
ســریال ســلمان فارســى بــه مــدت 2 
ــان  ــور مهم ــینمایى ن ــهرك س ــاه در ش م

هســتند.  قمى هــا 
سـریال  تهیه کننـده  طاهـرى  حسـین 
سـلمان فارسـى در ایـن بـاره گفـت: تمام 
فضـاى 100 هکتـارى شـهرك سـینمایى 
و  کامـل  به طـور  مـدت  ایـن  در  نـور 
اختصاصـى در اختیـار ایـن سـریال قـرار 

. د مى گیـر
وى افزود: با مسـاعدت بنیاد مسـتضعفان 
سـریال  لوکیشـن هاى  مـدت،  ایـن  در 
«سـلمان فارسـى» تا زمان پخـش آن، بکر 

و محفـوظ باقـى خواهـد ماند.
علیرضـا شـجاع نـورى در نقش «سـلمان 
نقـش  در  اصالنـى  فرهـاد  و  فارسـى» 
تاجـر در مجموعـه سـلمان فارسـى بـازى 

. مى کننـد
چنگیـز  دهکـردى،  علـى  همچنیـن 
جلیلونـد و محمدرضـا هدایتى نیـز در این 
سـریال بـه ایفـاى نقـش مى پردازنـد و در 
ایـن مجموعه از تعـداد کثیـرى از بازیگران 
جـوان نمایـش در سـطح کشـور بـراى 

ایفـاى نقـش اسـتفاده کـرده اسـت.
مجموعـه تلویزیونى سـلمان فارسـى که 
مجرى طرح آن موسسـه فیلمسـازى زالل 
فیلم اسـت، از محصوالت مرکز سـیمافیلم 

محسـوب مى شـود.
ایـن سـریال در سـه مقطـع ایـران دوره 
ساسـانى، بیزانـس و حجـاز صدر اسـالم به 
زندگى سـلمان فارسـى، یار ایرانـى پیامبر 

مى پـردازد. اسـالم(ص) 
میرباقـرى کـه از کارگردانـان برجسـته 

سـینما و تلویزیـون بـه شـمار مـى رود، 
«امـام  تاریخـى  سـریال هاى  پیش تـر 
«معصومیـت  «مختارنامـه»،  علـى(ع)»، 
از دسـت رفتـه» و «مسـافر رى» را راهـى 
آنتـن سـیما کـرد و حـاال بعـد از سـال ها 
شـخصیت  دربـاره  پژوهـش  و  مطالعـه 
سـلمان فارسـى، بـه دنبـال اداى ِدین خود 
بـه ایـن شـخصیت بـزرگ تاریـخ اسـالم 
اسـت و در مصاحبـه اى عنـوان کـرد: براى 
نوشـتن فیلمنامـه ایـن مجموعه 20 سـال 

فکـر و پژوهـش کـرده اسـت.
میرباقـرى افزود: هنـوز نمى توانـم درباره 
کار خـودم اظهارنظـر قطعى بکنـم، از نظر 
دوسـتان کار شـروع شـده اسـت، ولـى تـا 
بـه یـک حـد تناسـبى برسـد، نمـى توانم 
اظهـار نظـر قطعـى بکنـم، دوره طوالنـى 
از عمـرم را راجـع بـه سـلمان پژوهـش 
کـردم کـه وقـت زیـادى از مـن گرفـت، 
سـعى کـردم در نهایـت ظرافـت و دقـت و 
بـه شـکل دراماتیکـى اتفاقـات را روایـت 
کنـم، بقیـه اش ان شـاءاهللا منـوط به کمک 

عوامـل تولیـد اسـت.
را  فارسـى»  «سـلمان  مجموعـه  وى 
یـک طـرح بـزرگ برشـمرد و گفـت: اگـر 
بـا سـریال  را  ایـن مجموعـه  بخواهیـم 
«مختارنامـه» قیـاس شـکلى بکنیـم، 3 
برابـر آن اسـت، چـون در «مختارنامـه» با 
یـک جغرافیا و یـک منطقه عربى سـروکار 
داشـتیم. اینجا یک منطقه هسـت به اسـم 
ایـران دوره ساسـانى که تـا به حـال درباره 
آن دوران و تمـدن قبـل از اسـالم کارى 

نکـرده ایـم، از صفر تـا صدش باید سـاخته 
شـود. ایـن کار بـه خـودى خود یـک طرح 
کامـل اسـت و یـک طرح هـم بیزانـس که 
قلمروى بسـیار وسـیعى از اورشـلیم و بیت 
المقدس شـروع مى شـود، از ترکیـه امروز 
یعنـى همـه ایـن کشـورهاى حدفاصـل را 

شـامل مـى شـود.
وى زمـان تقریبـى پایـان تصویربـرداى 
«سـلمان فارسـى» را پنـج سـال عنـوان و 
اضافـه کـرد: نسـبت بـه زمانى که سـریال 
هـاى «مختارنامـه» و «امـام علـى (ع)» 
را سـاختیم، هـم تجربـه بیشـتر و هـم 
نیـروى انسـانى مجـرب تـرى داریـم، من 
بـه دوسـتانم در سـیمافیلم گفتـم اگـر 
پشـتیبانى و حمایـت خوبـى بشـود، مـى 
توانیـم زمـان تولیـد را کوتـاه تـر کنیـم، 
مـى توانیـم کارى کـه یـک مـاه وقـت مى 
گیـرد را در 10 روز انجام بدهیم، ان شـاءاهللا 
اگـر عمـرى باقـى باشـد و سـالم باشـیم با 
تـوکل بـه خـدا کار را بـا عشـق و ایمـان و 
قلـب شـروع کردیـم و امیدواریم تـا آخر با 
همیـن انگیزه جلـو برویم و یـک کار خوب 

تحویـل بیننـدگان عزیزمـان بدهیـم.
بزرگ تریـن  نـور،  سـینمایى  «شـهرك 
کـه  اسـت  ایـران  سـینمایى  شـهرك 
نخسـتین بـار بـراى فیلـم «محمد رسـول 
اهللا (ص)» سـاخته مجیـد مجیـدى مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفـت. 
شـهرك سـینمایى نـور در کیلومتـر 60 
محـور آزادراه قم- تهران واقع شـده اسـت 

و بیـش از 100 هکتـار مسـاحت دارد.» 

طلبـه مستندسـاز و پژوهشـگر هنـر و 
رسـانه گفـت: از جملـه بـرکات انقـالب 
اسـالمى در عرصـه فرهنگـى مـى تـوان به 
درخشـش فیلـم هـاى مسـتند ایرانـى در 

دنیـا و رشـد ژانـر مسـتند اشـاره کـرد.
یـزدان پرونـده   بـا بیـان اینکـه در زمینه 
انقـالب  پیـروزى  از  بعـد  مستندسـازى 
اسـالمى بـه لطـف الهـى شـاهد تحـوالت 
خوبـى بـوده ایـم، اظهـار داشـت: همـان 
طـور کـه پـس از انقـالب در عرصـه هـاى 
مختلفى، رشـد و پیشرفت داشـته ایم، باید 
در مباحـث فرهنگـى به پیشـرفت صورت 
گرفتـه در زمینـه تولید و پخـش فیلم هاى 
مسـتند نیـز اشـاره کـرد کـه در ایـن میان 
خـود انقالب و دفـاع مقـدس در تحقق این 

امـر بسـیار مؤثـر بوده اسـت.
ایـن مستندسـاز قمـى افـزود: البتـه در 
کلیت سـینما نیز این رشـد و پیشـرفت رخ 
داده اسـت، کما ایـن که به اذعان بسـیارى 
از منتقـدان و کارشناسـان ایـن حـوزه، 
سـینماى ایران قبـل از انقـالب قابل قیاس 
بـا بعـد از انقـالب نیسـت، پـس از پیروزى 
انقـالب اسـالمى چـه در بُعـد کمـى و چـه 
کیفى، رشـد و پیشرفت بسـیار محسوسى 

در زمینـه هنـر هفتـم داشـته ایم.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه فیلـم مسـتند 
وابسـته به سـوژه هـاى نـاب اسـت، گفت: 
مستندسـاز وقتى سـوژه نـاب پیـدا کند بر 
اسـاس آن مى توانـد اثر خـود را تولید کند 
و یکـى از مهـم تریـن منابع سـوژه نـاب در 
دنیـا، بحـث جنگ اسـت کـه در ایـن میان 
دفـاع مقـدس بـا تعریـف و تمایـز خـاص 

خـود نسـبت بـه جنـگ هـاى مرسـوم در 
جهـان، حـاوى جـذاب تریـن سـوژه هاى 

تولیـد مسـتند بـوده اسـت.
ایــن مستندســاز حــوزوى همچنیــن 
ــدس  ــاع مق ــع در دوران دف ــت: در واق گف
ــا تحمیــل شــد  ــر م ــه اى ب جنــگ ظالمان
و در آن اتفاقاتــى رخ داد کــه شــاید در 
سرتاســر دنیــا نمونــه اش را در تاریــخ 
نداشــته باشــیم، مگــر جنــگ هــاى 
زمــان معصومیــن(ع) و بــه خصــوص 
ــام  ــت ام ــود نهض ــه خ ــال ک ــه کرب واقع
ــدس  ــاع مق ــام بخــش دف حســین(ع) اله

ــت. ــوده اس ــا ب م
وى افـزود: بـه دیگـر سـخن، در جنـگ 
تحمیلـى بسـترى فراهـم شـد کـه بـه 
واسـطه آن سـوژه هـاى زیـادى در اختیـار 
همیـن  و  گرفـت  قـرار  مستندسـازان 
امـر نیـز موجـب رشـد و پیشـرفت مـا 
در زمینـه مستندسـازى بـه خصـوص از 
منظـر فنـى شـد و در ایـن میـان مجموعه 
مسـتندهاى روایـت فتـح شـهید آوینـى، 
باعـث  کـه  بـود  مهمـى  عطـف  نقطـه 

شـکلگیرى ماندگارتریـن و تأثیرگذارترین 
مسـتندهاى پـس از انقالب اسـالمى شـد.
سـید  شـهید  مسـتندهاى  گفـت:  وى 
مرتضى آوینـى نه تنها در داخـل که برخى 
از آن هـا حتى در خارج از کشـور تأثیرگذار 
و الهـام بخـش بـود، کمـا اینکـه هنـوز هم 
این مسـتندها بسـیار جـذاب و گیراسـت.
وى یـادآور شـد: در واقـع خـود دفـاع 
مقـدس این فضـا را شـکل داد کـه بتوانیم 
بـر اسـاس هویـت دینـى و انقالبـى خـود 
بـه ترسـیم حـال و هـواى جنـگ بپردازیم 
و اینـک ایـن میـراث عظیـم فراروى نسـل 
جوانى اسـت که تشـنه دریافـت و انعکاس 

حقایـق اسـت.
ــه  ــرى ک ــت انکارناپذی ــت: واقعی وى گف
ــا  ــا در دنی ــه م ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
در زمینــه ســینماى مســتند، حــرف هــاى 
ــژه  ــه وی ــم و ب ــن داری ــراى گفت ــادى ب زی
ــاع  ــال دف ــت س ــاب هش ــاى ن ــوژه ه س
هــاى  جذابیــت  همچنــان  مقــدس 
بســیارى بــراى کار در زمینــه فیلــم و 

مســتند و ســریال ســازى دارد.

بـه همـت صداوسـیماى مرکـز قـم و بـا حضـور 
هنرمنـدان هنرهـاى نمایشـى، تلـه تئاتـر آخریـن 

سـوى چـراغ در قـم تولیـد مـى شـود.
 تلـه تئاتـر آخریـن سـوى چـراغ بـه نویسـندگى 
سـید صـدرا میرئـى و تهیـه کنندگـى و کارگردانى 
علـى  آفرینـى  نقـش  بـا  و  یـاورى  امیرحسـین 
فرحناك، سـید محمـد حسـینى، محمد یوسـفى، 
محمـد قمـرزاده و نگیـن رسـولى بـراى پخـش در 
ایـام شـهادت امـام رضـا(ع) در روزهـاى پایانى ماه 
صفـر توسـط صـدا و سـیماى مرکـز قـم تولیـد مى 

شـود.
در ایـن اثـر کـه درحـال حاضـر مراحـل پایانـى 
تمریـن و پیـش تولیـد خـودرا مـى گذرانـد و علـى 
آن  تلویزیونـى  کارگردانـى  ورجانـى  عسـگرى 
را برعهـده دارد، داسـتانى از زمـان حیـات امـام 
رضـا(ع) مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت کـه در آن، 
حمیـد ابـن قحطبـه طایى، بـه دسـتور خلیفه وقت 

بـه کشـتار شـیعیان مـى پـردازد.
ایـن تلـه تئاتـر قـرار اسـت از شـبکه اسـتانى قـم، 

شـبکه شـما و شـبکه چهـار سـیما پخـش شـود.
دیگر عوامل حاضردراین تله تئاتر عبارتند از:

مدیـر تولیـد: محمدباقر یونسـى نـژاد، مدیر چهره 
پـردازى: فاضـل حایـرى یـزدى، اجـراى چهـره 
پـردازى: مهـدى مقـدم، مدیـر تصویربـردارى و 
طـراح نـور: داوود رجبـى، تصویربـرداران: مهـدى 
معنـوى، علیرضـا عنایتـى و اسـالم عبـادى، مدیـر 
صدابـردارى: مصطفـى کوچکـى، طـراح صحنـه 
و لبـاس: هـادى افضلـى، اجـراى صحنـه و لبـاس: 
علیرضا عباسـپور، آرش عسـکر و مهدى ایـام، مدیر 
هنـروران و مباشـر تهیـه: مهـدى دهقـان، منشـى 
صحنـه: مونـا شـیرازى، موشـن گرافـى: ریحانـه 
بخشـنده، مدیـر برنامـه ریـزى: شـهاب نیازمنـد، 
تدویـن: حسـن عنایتـى، مشـاور هنـرى: محمـود 
الیاسـى، ناظـر کیفـى: وحید درخشـش فر، مباشـر 
تولید: سـید مهدى موسـوى آزاد، عکاس و دسـتیار 
کارگـردان: حسـین جعفـرى، دسـتیار کارگـردان 
تلویزیونـى: امیرحسـین اخـوان، دسـتیار صحنـه: 
احمدیـان،  راوى: شـاهین  نیـک روش،  حسـین 
روابـط  و  تبلیغـات  ارزانـى،  مهـدى  تـدارکات: 
عمومـى: هانى احمـدزاده، على حاجـى رمضانعلى، 
سـینمایى  موسسـه  پرتابـل:  و  فنـى  تجهیـزات 

سـیماى مهـان. 

به میزبانی شهرک نور:

«سلمان فارسى» به قم رسید 
طلبه مستندساز:

درخشش مستندهاى ایرانى در جهان از برکات انقالب است

در آخریـن نظرخواهـى از مخاطبـان شـبکه آى فیلـم فارسـى در تارنمـا (سـایت) و 
شـبکه هاى اجتماعى، طرفداران این شـبکه، شـهاب حسـینى را با بیشـترین آرا به عنوان 

محبـوب تریـن بازیگـر نقـش شـهدا در  آثـار ژانـر دفـاع مقـدس برگزیدند.
بـه گـزارش حـوزه، ایـن نظرخواهى کـه به مناسـبت هفتـه دفاع مقـدس بـراى انتخاب 
بهتریـن بازیگر ایفاگر نقش شـهدا انجام شـد، بیانگر محبوبیت شـهاب حسـینى در میان 

طرفـداران آى فیلم اسـت.
در ایـن نظرسـنجى، شـهاب حسـینى ایفاگـر نقـش شـهید بابایـى در سـریال مانـدگار 

«شـوق پـرواز» بـا نزدیـک بـه 49 درصـد آرا، در صـدر قـرار گرفـت.
بـر اسـاس این گزارش سـید جـواد هاشـمى بازیگر سـریال «سـیمرغ» در نقش شـهید 
کشـورى، فریبـرز عرب نیـا بازیگـر فیلم سـینمایى «چ» در نقش شـهید چمـران و هادى 
حجازى فـر ایفاکننـده نقـش حـاج احمـد متوسـلیان در فیلـم سـینمایى «ایسـتاده در 

غبـار» به ترتیـب در مقام هـاى بعـدى قـرار گرفتنـد.

شهاب حسینى محبوب تریِن بازیگر ژانر دفاع مقدس

هیـأت حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امـالك منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانه 
مفـروزى متقاضیـان پرونده هـاى تشـکیلى طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارك موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006952 شـماره  رأى   -1
1397114430002000898 آقاى/خانـم  سـکینه فـرح ابـادى    فرزنـد محمـد  در قسـمتى 
از ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 66 مترمربع پالك شـماره3 
فرعـى از  1895  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامـه عـادى خریـدارى مـع 

الواسـطه از روح الـه افشـار ثبـت دفتـر 33 صفحـه 443) (م الـف 7387 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006902 شـماره  رأى   -2
1398114430002001439 آقاى/خانـم  فرخنـده رهسـپار    فرزنـد فتـح اله   در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 52/25 مترمربع پالك شـماره 
1924/5/148  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامـه عـادى خریـدارى از حمید 
فرهمنـد بمیـزان 5/50 متـر مربـع و مالکیـت متقاضى طى سـند مالکیت مشـاعى ثبـت دفتر 

321 صفحـه 151)  (م الـف 7386 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002007110 شـماره  رأى   -3
1398114430002001556 آقاى/خانـم  علـى قاسـم بیـژن  فرزنـد  ولـى اله  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 69/90 مترمربع پالك شـماره 
2303  اصلى واقـع در بخش دو ثبـت قم( مبایعـه نامه عادى خریـدارى مع الواسـطه از محمد 

بختیـارى ثبـت دفتـر 334 صفحـه 587)   (م الـف 7385 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006521 شـماره  رأى   -4
1398114430002000178 آقاى/خانـم  مجیـد آمـره فرزنـد عطـا ء الـه  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 69/06 مترمربع پالك شـماره  
باقیمانـده 1947/161  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبت قـم( مبایعه نامـه عادى خریـدارى مع 

الواسـطه از ابراهیـم بیگدلـى ثبـت دفتـر 144 صفحـه 439)   (م الـف 7384 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006137 شـماره  رأى   -5
1398114430002001463 آقاى/خانـم  مریـم محمـود ابـادى بـز چلویى فرزنـد محرمعلى 
در قسـمتى از ششـدانگ قطعه زمین کـه دران احداث بنـا شـده  بمسـاحت 121/50 مترمربع 
پـالك شـماره  2214  اصلى واقـع در بخـش دو ثبت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریـدارى مع 

الواسـطه از وراث نسـل دوم سـید علـى اکبـر تولیتـى)   (م الـف 7383 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002007504 شـماره  6-رأى 
1391114430002017466 آقاى/خانـم   وجیـه الـه میرزایـى فرزند محمد على در قسـمتى 
از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 128/66 مترمربـع پـالك 
شـماره  2381  اصلـى واقـع در بخش دو ثبت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مع الواسـطه 

ازمحمـد مهـدى محمـد هـادى و محمـد علـى و محمـد تقـى  همگـى زریـن اقبـال)
(م الف 7382 ) 

کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002005900 شـماره  رأى   -7
1398114430002001557 آقاى/خانـم  حوریـه عبـدى  فرزنـد پرویـز  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 95مترمربـع پـالك شـماره  

1945/1/131 اصلـى واقـع در بخش دو ثبـت قم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مع الواسـطه 
از علـى صادقـى ثبـت دفتـر 169 صفحـه 318)  (م الـف 7381 ) 

کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002001039 شـماره  رأى   -8
1397114430002002439 آقاى/خانـم  فاطمـه قاسـمیان فرزنـد یعقـوب  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 42/87 مترمربع پالك شـماره  
2281  اصلـى واقـع در بخش دو ثبـت قم( مبایعـه نامه عـادى خریـدارى مع الواسـطه ازبتول 

زنـد)   (م الـف 7380 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002002044 شـماره  رأى   -9
1398114430002001964 آقاى/خانـم  مریـم صفـرى فرزنـد علـى اصغـر   در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 34 مترمربـع پـالك شـماره  
2734  اصلـى واقـع در بخش دو ثبـت قم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از زهرا 

صفـرى ثبـت دفتـر 183 صفحـه 497)  (م الـف 7379 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002005899 شـماره  رأى   -10
1392114430002001688 آقاى/خانـم  شـعبان غفـورى فرزنـد محمدعلى   در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 88/40 مترمربع پالك شـماره  
1967  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامـه عـادى خریـدارى مـع الواسـطه از 

مهـدى شـاکرى)  (م الـف 7378 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  139960330002006817مربـوط  شـماره  رأى   -11
1399114430002000395 آقاى/خانـم  ابراهیـم قربانـى نجفـى فرزنـد محمـد علـى   در 
قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 60/70 مترمربـع 
پـالك شـماره  2185 و2186  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامـه عـادى 
خریـدارى مع الواسـطه از على و فاطمـه و منیره و قدسـى همگـى بیگدلى وراث رضـا بیگدلى 

ثبـت دفتـر 25 صفحـه 572و 575)  (م الـف 7377 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139860330002025122 شـماره  رأى   -12
1392114430002001097 آقاى/خانـم  نـوذر کاظمـى زاد فرزنـد فرامـرز  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعه زمین کـه دران احداث بنـا شـده  بمسـاحت 127/50 مترمربع پالك شـماره  
1949  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامـه عـادى خریـدارى مـع الواسـطه از 

محمدرضـا شـاکرى ثبـت دفتـر 61 صفحـه 35)   (م الـف 7376 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006836 شـماره  رأى   -13
1398114430002000187 آقاى/خانـم  محمـد زمـان تقـى لـو فرزنـد محمـد علـى   در 
قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 150مترمربـع 
پـالك شـماره  106 فرعـى از 1943  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبت قـم( مبایعه نامـه عادى 
خریـدارى مـع الواسـطه از حسـن تقـى لـو ثبـت دفتـر 165 صفحـه 240)   (م الـف 7375 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002004942 شـماره  رأى   -14
1398114430002001653 آقاى/خانـم  یعقوبعلـى وروانـى فرزنـد علـى اکبـر  در قسـمتى 
از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 80 مترمربع پالك شـماره  
668فرعـى از1965  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریـدارى مع 

الواسـطه از علـى پـازخ)  (م الـف 7374 ) 

کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002004344 شـماره  رأى   -15
1397114430002002534 آقاى/خانـم  علـى صبـاح جمیـل فرزنـد نجـات  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 50 مترمربـع پـالك شـماره  
1947/551  اصلـى واقـع در بخش دو ثبت قـم( مبایعـه نامه عادى خریـدارى مع الواسـطه از 

اکبربـادى ثبـت دفتـر 363 صفحـه 335)   (م الـف 7373 ) 
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006383 شـماره  رأى   -16
1392114430002004135 آقاى/خانـم  مجیبـه نویسـى پورفرزنـد عطـا ء الـه  در قسـمتى 
از ششـدانگ قطعه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 140مترمربع پالك شـماره  
2460  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مالکیـت متقاضـى طـى سـند رسـمى شـماره 

104053 مـورخ 81/09/21 دفترخانـه 8 قـم) (م الـف 7372 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006610 شـماره  رأى   -17
139711443000200473 آقاى/خانـم  حجـت الـه کبیـرى فرزنـد امـر الـه  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 90 مترمربـع پـالك شـماره  
2214اصلـى واقع در بخـش دو ثبت قـم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از احمد 
دلیربـه میـزان 30متـر و اعظـم شـوکت بـه میـزان 60متـر ثبـت دفتـر 441 صفحـه 529)

(م الف 7371 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002006896 شـماره  رأى   -18
1398114430002002338 آقاى/خانم  حسـین یل فرزند برجعلى  در قسـمتى از ششـدانگ 
قطعه زمین کـه دران احداث بنا شـده  بمسـاحت 93/50 مترمربـع پالك شـماره  2160/117  
اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قم(مالکیـت متقاضـى طى سـند مالکیت مشـاعى ثبـت دفتر 

126 صفحـه 188)  (م الـف 7370 )
کالسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   139960330002005957 شـماره  رأى   -19
1398114430002002005 آقاى/خانـم  نـادر شمشـیرى فرزنـد محرمعلـى  در قسـمتى از 
ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده  بمسـاحت 93/26 مترمربع پالك شـماره  
2207  اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مالکیـت متقاضـى طـى سـند  رسـمى شـماره 

94105  مـورخ 97/02/02 دفترخانـه 41قـم)
(م الف 7369 )

مورد تایید قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقرر گردیده اسـت پـس از نشـر آگهى و انقضـاء موعد 
مقـرر سـند مالکیت رسـمى صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـى بـه مالکین مشـاعى 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـى تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع اعتراضى داشـته 
باشـند ظرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـى نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت 
اسـناد منطقه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتراض 
بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعه و دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائـى تقدیم و گواهـى آنرا 
بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم به توضیح اسـت کـه صدور سـند بر اسـاس قانـون مذکور 

مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود. 
(بازتاب خبر - امروز )

تاریخ انتشار اول: 99/06/25          تاریخ انتشار دوم: 99/07/09
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى
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 ورزش ٧

برابـر  تاکنـون  تهـران  پرسـپولیس  فوتبـال  تیـم 
پاختاکـور بـه برتـرى نرسـیده و آمـار پیروزى هـاى 
نماینـده ازبکسـتان مقابل تیم هـاى ایرانـى، 70 درصد 

اسـت.
تیـم فوتبـال پرسـپولیس در چارچـوب مرحلـه یـک 
چهـارم نهایـى مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا امروز 
(چهارشـنبه) بـه مصاف پاختاکـور ازبکسـتان مى رود.  
سرخپوشـان تهرانـى به مصـاف تیمى مى رونـد که در 
ایـن فصـل از مسـابقات در سـه تقابل بـا 2 تیـم ایرانى 
بـه سـه بـرد رسـیده و 2 تیـم را بـه صـورت مسـتقیم 
و مسـتقیم حذف کـرده اسـت. مـرداِن شـوتا آروالدزه 
ابتـدا در دور گـروه و در 2 بـازى رفـت و برگشـت بـا 
نتایـج سـه بـر صفر و یـک بـر صفر از سـد شـهرخودرو 
گذشـتند و سـپس در مرحلـه یـک هشـتم نهایـى بـا 
نتیجـه 2 بـر یـک بـر اسـتقالل فائـق آمدنـد و بـه این 

مرحلـه رسـیدند.
البتـه کـه درخشـش شـیرهاى تاشـکند در برابـر 
تیم هـاى ایرانـى به ایـن فصـل برنمى گـردد. آنها فصل 
قبـل همیـن پرسـپولیس را در مرحلـه گروهـى با یک 
بـرد و یـک تسـاوى در گـروه به رتبـه آخر رسـاندند و با 
توجـه بـه اینکه خودشـان هم صعـود نکردند امـا اجازه 
صعود بـه پرسـپولیس را ندادند. نماینده ازبکسـتان در 
پنـج بـازى اخیر بـا نماینـدگان ایـران چهار بـرد و یک 
تسـاوى داشـته و آخرین شکستش در سـال 2016 در 

برابـر تراکتـور تبریز بوده اسـت.
در مجمـوع هـم پاختاکور یـک تیم قدرتمنـد در برابر 
تیم هـاى ایرانـى بوده اسـت. این تیـم تا پیـش از دیدار 
برابـر پرسـپولیس در مرحله یـک چهـارم در 20 تقابل 
با تیم هـاى پرسـپولیس(3)، ذوب آهن(2)، فـوالد(2)، 
نفـت(2)،  اسـتقالل(3)،  سـپاهان(2)،  صبـا(2)، 
تراکتـور(2)و شـهرخودرو(2) بـه 14 بـرد، 2 تسـاوى و 
تنهـا چهار باخـت رسـیده اند. 70 درصد پیـروزى براى 
ایـن تیـم در برابر نماینـدگان ایرانـى به ثبت رسـیده و 

تنهـا 20 درصد شکسـت بـه ارمغـان آمده اسـت.
پاختاکـور و پرسـپولیس بـراى چهارمیـن بـار بـه 
مصاف هـم مى رونـد. در فصـل 2002-2003 این تیم 
ازبکسـتانى بودکـه بـا یـک گل از سـد پرسـپولیس در 
دور گروهـى گذشـت و در نهایت به مرحلـه نیمه نهایى 
رسـید.  ایـن 2 تیم در فصـل 2019 هم به یک تسـاوى 
یک بـر یک دسـت پیـدا کردنـد و در بازى برگشـت در 

ازبکسـتان تیـم میزبـان با یـک گل برنده شـد. 
بـه عبارتـى پرسـپولیس در سـه تقابـل پیشـین برابر 
پاختاکـور به بـردى نرسـیده و 2 بـار شکسـت نخورده 
اسـت. پـس حـاال وقـت طلسم شـکنى بـراى نماینـده 
فوتبـال کشـورمان اسـت؛ حتـى اگـر اعـداد علیـه او 

باشـد.

خـبـر

اعداد علیه پرسپولیس؛ 

طلسِم پاختاکوِر 70 
درصدى را بشکن

ادامـه  در  تهـران  اسـتقالل  باشـگاه  مدیرعامـل 
افشـاگرى هاى خـود در خصـوص مذاکـره بـا «آنـدره آ 
اسـتراماچونى» تصویـرى از مکالمـه خـود را بـا بـا 
مدیربرنامـه سـرمربى ایتالیایى در صفحه اینسـتاگرام 

خـود منتشـر کـرد.
 احمـد سـعادتمند در ویدیوهایـى کـه در تارنمـاى 
باشـگاه اسـتقالل منتشـر شـد، از تالش بى وقفـه خود 
و مقامـات باشـگاه بـراى بازگردانـدن اسـتراماچونى به 
ایـن تیم حـرف زد و اسـناد و اعـداد و ارقامى را منتشـر 

کـرد.
در ادامـه اسـتراماچونى بـا انتشـار پسـتى در صفحـه 
اینسـتاگرام خـود، صحبت هـا و ادعاهـاى سـعادتمند 

را تکذیـب کـرد.
و حـاال مدیرعامـل آبـى هـا بـا انتشـار تصویـرى از 
مکالمـه خـود بـا «فدریکـو پاسـتورلو» دسـت بـه 

اسـت. زده  افشـاگرى 
در ایـن مکالمـه آمـده اسـت: فدریکـو عزیز ما بسـیار 
خوشـحالیم کـه در آخریـن مراحـل توافـق هسـتیم و 
همـان طـور کـه مى دانیـد از 10 سـپتامبر در دوحـه 
(قطـر) خواهیـم بـود و اکنون وکیـل ما و شـما در حال 
آمـاده سـازى پیـش نویـس توافـق نامـه هسـتند، مـا 
بـه شـما و آنـدره پیشـنهاد مى کنیـم در ایـن بازى هـا 
مهمان ویـژه ما براى دیـدن بازى ها باشـید و همچنین 
مى توانیـم توافق نامـه را در دوحه نهایـى و امضا کنیم و 
دوبـاره مى دانیـد که پـس از ایـن بازى ها، آماده سـازى 
بـراى فصـل جدید لیـگ ایـران آغـاز مى شـود. منتظر 

پاسـخ شما هسـتیم.
پاسـخ پاسـتورلو: موضع آنـدره آ اسـتراماچونى کامال 
روشـن اسـت تازمانـى کـه همـه چیـز قطعـى و نهایى 

نشـده باشـد، او بـه هیچ کجـا نخواهـد رفت.

-1 900هزار یورو به حساب استرا واریز شود.
-2 فدراسیون مجوز حضور استرا را بدهد.

-3 قـرارداد جدیـد بـا مبلـغ 1.350 هـزار یـورو امضا 
شـود. تـا زمانى که این سـه کار انجام نشـود، متاسـفانه 
ایـن موضـوع  بابـت درك  نمـى رود؛  اسـترا جایـى 

ممنونـم.

مدیــر برنامــه هافبــک اســتقالل تهــران از 
مذاکراتشــان بــا باشــگاه هاى گاالتاســراى، 
باشــاك شــهیر و ترابــزون اســپور خبــر داد.

بــه گــزارش  ســایت «فاناتیــک» ترکیــه، 
ــى،  ــى کریم ــه عل ــران، مدیربرنام ــینا رنجب س
ــگاه هاى  ــئوالن باش ــا مس ــتقالل ب ــک اس هافب
ــرده  ــدار ک ــهیر دی ــاك ش ــراى و باش گاالتاس
ــزون اســپور  ــه نظــر مى رســد تراب ــا ب اســت، ام
گامــى خــوب بــراى جــذب ایــن هافبــک 

برداشــته اســت.
کریمــى اکنــون بــه همــراه مدیربرنامــه 
هایــش در اســتانبول اســت و مذاکــرات بــا 

ترابــزون اســپور در جریــان اســت.
مدیربرنامــه بازیکــن ایرانــى دربــاره ایــن 
ــى  ــه دارد. م ــرات ادام ــت: مذاک ــرات گف مذاک
ــراى،  ــران گاالتاس ــا مدی ــا ب ــم م ــم بگوی توان
باشــاك شــهیر و ترابــزون اســپور دربــاره 
کریمــى مذاکراتــى داشــتیم. 3 پیشــنهاد 
دیگــر از قطــر رســید کــه رقــم باالتــرى دارنــد 
ــازى کــردن در ترکیــه  ولــى اولویــت کریمــى ب

اســت.
ایــن تارنمــاى (ســایت) ترکیــه در ادامــه 
ــتانبول  ــه اس ــون ب ــى اکن ــى کریم ــت: عل نوش
آمــده اســت و انتظــار مــى رود اگــر اتفــاق 
ــرارداد  ــپور ق ــزون اس ــا تراب ــد ب ــى نیفت خاص
ــد  ــک مجی ــت نزدی ــى دوس ــد. کریم ــا کن امض
حســینى بازیکــن ملــى پــوش ایرانــى ترابــزون 
ــا  ــن هــم باعــث مــى شــود ت اســپور اســت و ای

ــد. ــتر باش ــه بیش ــزون از بقی ــانس تراب ش

تیـم لیـگ برتـرى فوتسـال اسـتان قـم بـا نـام جدیـد «فـردوس» در 
مسـابقات بیسـت و دومین دوره لیگ برتر فوتسـال باشـگاه هاى کشـور 

بـه مصـاف حریفان مـى رود.
 فوتسـال قـم در 21 دوره قبلـى مسـابقات لیـگ برتـر فوتسـال 
باشـگاه هاى ایـران نام هـاى متفاوتى از جمله فـراز، ارم کیـش، کیش ایر، 
صبـا، ماهان تندیـس، آتلیه طهـران، یاسین پیشـرو و سـوهان محمـد 
سـیما را تجربـه کـرده و حـاال بـا نام جدیـد مجتمع فـردوس بـه مصاف 

رقیبـان خـود مـى رود. 
در حالـى کـه قمى هـا در دو دوره قبلـى مسـابقات لیـگ برتر فوتسـال 
ایـران شـاهد حضـور تیـم سـوهان محمـد سـیماى قـم در لیـگ برتـر 
بودنـد، ایـن تیـم در مسـابقات فصـل 1399 لیگ برتـر با نـام «مجتمع 
تجـارى فـردوس» رو در روى حریفان قـرار مى گیرد تا از اعتبار فوتسـال 

قـم در باالتریـن سـطح رقابت هـاى باشـگاهى ایـران دفـاع کند.
تصمیم گیـرى راجـع بـه تغییـر نـام نماینـده فوتسـال قـم از سـوهان 
محمـد سـیما بـه مجتمـع تجـارى فـردوس در جلسـه هیـات مدیـره 

شـرکت تعاونى مسـکن طـالب رزمنده با نـام مجتمع تجارى مسـکونى 
فـردوس انجـام و مقـرر شـد ایـن شـرکت بـه مـدت دو فصـل حامـى 

نماینـده فوتسـال قـم در لیـگ برتـر کشـور باشـد.
پـس از ایـن جلسـه قـرارداد همـکارى طرفیـن بـا حضـور رسـول 
قلـى زاده مالـک تیـم لیـگ برتـرى فوتسـال قـم بـه امضـا رسـید و تـا 
در فاصلـه حـدود سـه هفتـه بـه شـروع فصـل جدیـد مسـابقات لیگ 
برتـر فوتسـال باشـگاه هاى کشـور سـرانجام تکلیـف نماینـده اسـتان 
قـم مشـخص شـود و ایـن تیـم در دو فصـل متوالى بـا نام فـردوس در 

مسـابقات حضـور یابـد.
بـر اسـاس برنامه ریزى صـورت گرفتـه از سـوى کمیته فوتسـال ایران، 
قـرار اسـت دیدارهـاى ایـن فصـل لیگ برتـر فوتسـال ایـران بـا حضور 
14 تیـم از اول آبـان مـاه آغاز شـود، اما بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا و 
همچنیـن در پیـش بـودن بازى هاى تیـم ملى در جـام ملت هاى آسـیا، 
ایـن لیـگ در دو گـروه برگـزار مى شـود و از هر گروه سـه تیم بـه مرحله 

پلـى آف مى رونـد.

تیـم لیـگ برتـرى فوتسـال قـم که قـرار اسـت بـا نـام جدید فـردوس 
در لیـگ حضـور یابـد، طبـق برنامـه سـازمان لیگ فوتسـال نخسـتین 
مسـابقه خـود را اول آبان ماه برابـر تیم تـازه راه یافته به لیـگ برتر یعنى 

کـراپ الونـد برگـزار مى کند.

تیـم فوتسـال دلسـوختگان اهـل بیـت(ع) قـم بـا کسـب نخسـتین 
پیـروزى و تـداوم شکسـت ناپذیرى خـود در رقابت هـاى دسـته دوم 

باشـگاهى فوتسـال ایـران صدرنشـین جـدول رده بنـدى شـد.
 تیـم فوتسـال تیـم فوتسـال دلسـوختگان اهـل بیـت(ع) قـم کـه در 
گـروه پنجـم از مرحلـه مقدماتـى مسـابقات لیـگ دسـته دوم فوتسـال 
باشـگاه هاى کشـور جـاى گرفته و براى کسـب مجـوز صعود بـه مرحله 
بعـدى رقابت هـا تـالش مى کند، در سـومین مسـابقه خود به نخسـتین 

پیـروزى دسـت یافت.
نماینـده قـم کـه در دو دیـدار متوالى بـه ترتیب بـا مـارون کهکیلویه و 
بویراحمـد و رعـد پدافند هوایـى اصفهان به تسـاوى رسـیده و دو امتیاز 
کسـب کـرده بود، در سـومین مسـابقه خـود به مصـاف تیم امیـد پیروز 
کویـر آران و بیـدگل رفـت و بـا ارائه یک بـازى جذاب و تماشـایى حریف 

خـود را 7 بر 2 شکسـت داد.
ایـن نخسـتین پیـروزى شـاگردان سـیدعلى اصغر احمـدى در مرحله 
گروهـى بازى هـاى ایـن فصـل لیـگ دسـته دوم فوتسـال باشـگاه هاى 

ایـران بـود، نکته قابـل توجه این اسـت کـه نماینـده قم توانسـت تیمى 
را شکسـت دهد که سـرمربى آن سـیدوحید غیاثى مربى شـناخته شده 
فوتسـال قـم و چنـد مهـره کلیـدى آن از فوتسالیسـت هاى مطـرح قـم 

هسـتند.
در روز سـوم از گـروه پنجـم مرحلـه مقدماتى فصل 1399 لیگ دسـته 
دوم فوتسـال باشـگاه هاى کشـور که در شـهر میبد یزد برگزار مى شـود، 
دو مسـابقه دیگـر نیز بـه انجام رسـید کـه در آن تیم مـارون کهکیلویه و 
بویراحمـد با نتیجه سـه بـر دو از سـد صباى یزد گذشـت و رعـد پدافند 
هوایـى اصفهـان با نتیجـه 6 بر 4 تیـم بازرگانى سـناتور میبـد را مغلوب 
کـرد. بدین ترتیـب در جـدول رده بنـدى ایـن گـروه، تیم دلسـوختگان 
اهـل بیـت(ع) قـم بـا پنـج امتیـاز و تفاضـل گل مثبـت پنـج در صـدر 
ایسـتاد، تیـم رعـد پدافنـد هوایـى اصفهان بـا پنـج امتیـاز و تفاضل گل 
مثبـت دو در رده دوم قـرار گرفـت و تیـم مـارون بـا پنج امتیـاز و تفاضل 

گل مثبـت یـک، رقبـاى خـود را در مکان سـوم تعقیـب مى کند.
تیم هـاى صبـاى یـزد بـا چهـار امتیـاز، بازرگانـى سـناتور میبـد بـا دو 

امتیـاز و امیـد پیـروز کویـر آران و بیـدگل بـا یـک امتیـاز در رده هـاى 
چهارم تا ششـم ایـن گروه هسـتند و نماینده قـم دو بازى بعـدى خود را 
بـا نماینـدگان یـزد و میبد انجـام مى دهد تا یکـى از دو سـهمیه صعود از 

ایـن گـروه را کسـب کند.

عملیـات بازسـازى، تعمیر و تجهیز فضاهـاى روباز و سرپوشـیده بزرگ 
تریـن مجموعـه ورزشـى شـهر قـم توسـط اداره کل ورزش و جوانان قم 

آغاز شـد.
 در حـال حاضـر مجموعـه ورزشـى شـهید جعفـر حیدریـان بـزرگ 
تریـن مجتمـع ورزشـى در اسـتان قم اسـت کـه در مرکـز این شـهر در 
ابتـداى بلـوار شـهید صدوقـى (زنبیـل آباد) واقع شـده اسـت و بـا توجه 
بـه امکانات، فضاهـاى روبـاز و سرپوشـیده مختلف و همچنین اسـتقرار 
دفاتـر هیات هـاى ورزشـى، پر رفـت و آمدترین مجموعه ورزشـى شـهر 

قـم محسـوب مى شـود.
به واسـطه قـرار گرفتن سـالن دو هـزار نفـرى، زمین چمـن مصنوعى، 
زمیـن تنیـس، خوابـگاه ورزشـکاران، اسـتخر، زمیـن گلـف، زمیـن 
اسـکیت، سـالن اختصاصى ورزش  زورخانـه اى و چندین مـکان و فضاى 
دیگـر، در حال حاضـر مجموعه ورزشـى شـهید حیدریـان، مجهزترین 

مـکان ورزشـى در اسـتان به شـمار مـى رود.
ایـن مجموعه بـه واسـطه برخـوردارى از امکانـات و فضاهـاى مطلوب، 
در طـول سـال میزبـان رویدادهاى بزرگ ورزش اسـتان و کشـور اسـت 
و بـا توجـه بـه قدمت سـاخت و اسـتفاده بـاالى بخش هاى مختلـف آن، 

ظاهـرا دچـار فرسـودگى شـده و اداره کل ورزش و جوانـان قـم را به فکر 
بازسـازى، تجهیـز و مرمـت آن انداخته اسـت.

متّولـى ورزش قم پس از پیش بینـى بودجه الزم و همچنین شناسـایى 
پیمانـکار مـورد نظـر بـا اسـتفاده از ظرفیت هـاى قانونـى، عملیـات 
بازسـازى، تعمیـر و تجهیز بخش هاى مختلف مجموعه ورزشـى شـهید 
حیدریـان را آغـاز کـرد، عملیاتـى که یکـى از مهـم ترین آن هـا تعویض 
چمن مصنوعى فوتبال و مرمت سـکوهاى تماشـاگران ایـن مجموعه به 

مسـاحت حدود هشـت هـزار متـر مربع را شـامل مى شـود.
یکـى از اتفاقـات بسـیار مهـم و قابـل توجـه در تجهیـز مجموعـه 
ورزشـى شـهید حیدریان، بازسـازى دفاتر هیات هاى ورزشـى اسـت 
کـه زیر سـکوهاى اسـتادیوم فوتبـال این مجموعـه اسـتقرار یافته اند 
و مطالبـه همیشـگى هیات هـاى ورزشـى از اداره کل ورزش و جوانان 

بـود. قم 
همچنین ایجاد امکانات بهداشـتى و رفاهى براى اسـتفاده ورزشـکاران 
و عالقـه مندان به ورزش توسـط اداره کل ورزش و جوانان در دسـتور کار 
قـرار گرفته اسـت و در این راسـتا بـراى نخسـتین بار رسـتوران خوابگاه 
ورزشـکاران این مجموعه راه اندازى مى شـود و سـه سـرویس بهداشتى 

آن نیـز بازسـازى و تجهیز مى شـوند.
اداره کل ورزش و جوانـان قـم پیـش از شـیوع ویـروس کرونـا، در 
زمسـتان سـال 1398 تجهیـز مجموعه ورزشـى شـهید حیدریـان را با 
مرمـت و بازسـازى پیسـت دوومیدانـى ایـن مجموعـه آغاز کـرد تا یکى 
از پیسـت هاى اسـتاندارد دوومیدانـى کشـور در اختیار ورزشـکاران این 

رشـته قـرار بگیرد.

ــادى کالســیک  ــک، ب ــاى ســه رشــته فیزی برترین ه
پایــان طــرح  اســتان قــم در  بادى بیلدینــگ  و 
اســتعدادیابى ورزش پــرورش انــدام معرفــى و تجلیــل 

شــدند.
 طــرح اســتعدادیابى پرورش انــدام قــم بــا همــکارى 
کادر اجرایــى و تیــم داوران هیــات بدنســازى و 
پرورش انــدام اجــرا شــد و در پایــان نفــرات برتــر 
ــق  ــى دقی ــا ارزیاب ــورى ب ــه حض ــه مرحل ــه ب راه یافت
ــه  ــن اینک ــدند، ضم ــدى ش ــه بن ــه داوران رتب کمیت
ــود  ــم یادب ــه رس ــال ب ــدال ط ــه م ــک قطع ــم و ی حک
بــه تمــام ورزشــکاران حاضــر در مرحلــه نهایــى اهــدا 

ــد. ش
همچنیــن محمدرضــا بشــیرى عنــوان بهتریــن 
ــى  ــاگران یعن ــگاه تماش ــرح را از ن ــن ط ــکار ای ورزش
مخاطبــان در فضــاى مجــازى بــه خــود اختصــاص داد، 
در حالــى کــه مســابقات در ســه رشــته فیزیــک، بــادى 

کالســیک و بادى بیلدینــگ بــه انجــام رســید و نفــرات 
ــى شــدند. ــر معرف برت

برترین هــاى رشــته فیزیــک؛ اول: عابــد حســین زاده، 
خــدرى،  علــى  ســوم:  عزتــى،  مرتضــى  دوم: 
چهــارم: امیرحســین حســن پور، پنجــم: شــهاب 
ــا  ــم: علیرض ــنى، هفت ــد حس ــم: مجی ــارى، شش جب

هیمــى. ا بر ئیس ا ر
ــدى  ــیک؛ اول: مه ــادى کالس ــته ب ــاى رش برترین ه
نجفى شــاملو، دوم  محمدمتیــن نصرتیــان، ســوم: 
محمــد وروانــى فراهانــى، چهــارم: محمدرضــا رهبرى، 
على اصغــر  ششــم:  موثــق،  محمدرضــا  پنجــم: 

باحقیقــت، هفتــم: على اصغــر کاروان. 
اول:  بیلدینــگ؛  بــادى  رشــته  برترین هــاى 
ــوم:  ــى، س ــى یکتای ــیرى، دوم: مجتب ــا بش محمدرض
علــى رجبــى، چهــارم: علــى اســماعیلى، پنجــم: رضــا 

وثوقــى.   

قصه های سعادتمند و استرا؛ 

مدیرعامل استقالل َچت 
واتس اَپى منتشر کرد

«فردوس» نماینده قم در لیگ برتر فوتسال شد

صدرنشینى دلسوختگان قم در لیگ دسته دوم فوتسال کشور

شروع عملیات بازسازى بزرگ ترین مجموعه ورزشى قم

قدردانى از اثرگذارى مثبت شیمیدر در ورزش قم

معرفى برترین هاى بادى کالسیک و بادى بیلدینگ در قم

مذاکره کریمى با 3 باشگاه ترکیه اى

سـیدمحمد ناظم الشـریعه سـرمربى تیـم ملـى 
فوتسـال ایـران، فهرسـت 14 نفـره این تیـم را براى 

شـرکت در اردوى ازبکسـتان اعـالم کـرد. 
اردوى  برگـزارى  بـراى  فوتسـال  ملـى  تیـم   
آماده سـازى و انجـام 2 دیدار دوسـتانه با ازبکسـتان 
در کاروان مشـترك با تیـم ملى فوتبال بزرگسـاالن 
15 مهـر بـا یـک پـرواز اختصاصـى راهـى تاشـکند 

پایتخـت ازبکسـتان مـى شـوند.  
به ایـن منظور، پنجمیـن اردوى تیم ملى فوتسـال 
در سـال جارى به مـدت 2 روز در مرکـز ملى فوتبال 
برگـزار مـى شـود و بازیکنـان دعـوت شـده بعـد از 
ظهـر روز 12 مهـر در هتل آکادمى حاضر مى شـوند 
و سـپس از آنهـا و کادر فنى آزمایـش PCR گرفته 

مى شـود.
محمـد شـجرى، مسـلم اوالدقبـاد، میثـم خیـام، 
سـاالر آقاپـور، علیرضـا عسـگرى، سـپهر محمدى، 
توکلـى،  فرهـاد  سـفیدى،  سـنگ  محمدرضـا 
على اصغـر حسـن زاده، علـى ابراهیمـى، مسـعود 
محمدى، طاهـا نعمتیان، مهدى کریمـى و  علیرضا 
رفیعى پـور 14 بازیکـن حاضـر در این اردو هسـتند.
در ایـن اردو پنـج نوبـت تمرینى داخل سـالن براى 

ملى پوشـان در نظر گرفته شـده اسـت.

2 مربى کشتى در لیگ برتر که مشکوك به کرونا 
بودند به قرنطینه رفتند.

برتر  لیگ  رقابت هاى  دوره  بیستمین  رفت  دور 
کشتى فرنگى جام یادگار امام(ره) درگروه الف، از 
امروز و به مدت 2 روز در سالن 12 هزار نفرى آزادى 

تهران برگزار مى شود.
از  فدراسیون کشتى  مجوز  دریافت  به  توجه  با 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى براى برگزارى این مسابقات با رعایت شیوه 
نامه هاى بهداشتى، در محل خانه کشتى شهید 
ابراهیم هادى از نفرات حاضر در این مسابقات اعم 
از کشتى گیران، مربیان، داوران و عوامل اجرایى 

آزمایش کرونا گرفته شد.
البتـه پیـش از ایـن کشـتى گیـران و کادر فنـى 
و عوامـل اجرایـى تیـم هـا پیـش از حضـور بـراى 
مسـابقات آزمایـش pcr گرفتـه بودنـد کـه نتیجه 
همـه آزمایـش هـا منفـى بـود. امـا 2 روز پیـش در 
آزمایشـى کـه دوبـاره از همـه گرفتـه شـد 2 مربى 
مشـکوك بـه کرونـا بودنـد کـه در حـال حاضـر در 

اتاق هـاى جداگانـه قرنطینـه هسـتند.

گفـت:  فرنگـى  کشـتى  ملـى  تیـم  سـرمربى 
از  بـا کشـتى آشـتى کننـد و  امیـدوارم مـردم 

ببرنـد. لـذت  برتـر  لیـگ  تماشـاى 
 محمـد بنا بیـان کرد: شـروع دوباره لیگ کشـتى 
بعـد از وقفه طوالنى، باعث خوشـحالى اسـت. مهم 
همین اسـت که کشـتى شـروع شـد و امیـدوارم به 
سـالمتى و خوشـى و بدون مشـکل مسـابقات تمام 

. د شو
وى در مـورد وضعیـت جسـمانى کشـتى گیران 
حاضـر در لیـگ گفـت: در مجمـوع شـرایط بدنـى 
بچه هـا نشـان از ایـن دارد کـه آماده سـازى بدنـى 
وجـود  کـه  محدودیت هایـى  خاطـر  بـه  آن هـا 
داشـت، بـه آن شـکلى کـه بایـد خـوب نبـوده 
ولـى خوشـحالم کـه «رامیـن طاهـرى»، «امیـن 
کاویانى نـژاد» و «پویـا ناصرپـور» را روى تشـک 

دیـدم. 
وى در مـورد آمادگـى ملى پوشـان تاکیـد کـرد: 
البتـه تعـدادى از بچه هـاى ملى پـوش مـا مثـل 
«پویـا ناصرپـور» و «امیـن کاویانى نـژاد» بودنـد 
و هرچنـد تغییـر وزن دادنـد امـا شـرایط بهتـرى 
نسـبت بـه بقیـه دارنـد و بـا زمانـى کـه در اختیـار 
داریـم اگـر مسـابقات جهانـى برگـزار شـود بـه 
یـک شـکل و اگـر گزینشـى المپیـک را در پیـش 
داشـته باشـیم، بـه یـک صـورت دیگـر بایـد بـه 
فکـر آماده سـازى تیـم باشـیم. بـراى المپیـک هم 
نزدیـک بـه 290 روز دیگر فرصت داریـم که به حد 
ایـده آلـى کـه مى خواهیـم، برسـیم. بـه هر شـکل 
امیدوارم مـردم کشـتى ها را ببینند و لـذت ببرند و 
کشـتى گیران نیز جـذاب و خـوب کشـتى بگیرند.

خـبـر

اعالم اسامى 14 بازیکن تیم 
ملى فوتسال 

2 مربى کشتى مشکوك به 
کرونا در قرنطینه

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

 امیدوارم مردم با کشتى 
آشتى کنند

مدیـر کل ورزش و جوانان قم از باشـگاه شـیمیدر به واسـطه اثرگذارى 
مثبـت در ورزش قـم و نقـش موثر آن در توسـعه و پیشـرفت بسـکتبال 

قـم قدردانـى کرد.
 شـیمیدر یکـى از باشـگاه هاى قدرتمنـد بسـکتبال ایـران اسـت کـه 
نزدیـک بـه یـک دهـه در ایـن رشـته فعـال اسـت و از سـال 1398 بـه 
عنـوان نماینده اسـتان قـم در مسـابقات لیگ برتر این رشـته بـه میدان 
مـى رود، تیمـى که اگـر کرونا نبود شـاید قهرمانـى لیگ برتـر را در فصل 

اخیـر ایـن رقابت هـا بـه نـام خـود ثبـت مى کرد.
این تیم از آبان ماه سـال گذشـته که در سـالن شـهید حیدریان میزبان 
رقبـاى لیگ برتـرى خود شـد، شـور و هیجـان فوق العـاده اى در ورزش 
قـم به ویـژه در بین اهالى رشـته بسـکتبال ایجاد کرد، سـکوهاى سـالن 
سـال ها بـود کـه بـا تماشـاگران رشـته بسـکتبال میانـه اى نداشـت اما 
شـیمیدر بار دیگر شـوق بـه بسـکتبال را در دل قمى هاى عالقـه مند به 

ایـن ورزش زنـده کرد. 
شـیمیدر بـه واسـطه برخـوردارى از کادر مدیریتـى موفـق و کاردان، 
اکنـون الگـوى بسـیارى از تیم هـاى باشـگاهى ورزش قـم اسـت و 
زمینه سـاز تحـول در بسـکتبال قـم شـده، حـاال عالقـه منـدان بـه 

بسـکتبال امیدوارند بـا تداوم حضـور، حمایت و پشـتیبانى این باشـگاه 
از اسـتعدادهاى بسـکتبال، بـار دیگـر این رشـته در بخش هـاى مختلف 
رونـق بگیـرد. اثرگذارى مثبـت باشـگاه شـیمیدر در ورزش قـم و نقش 
موثر آن در توسـعه و پیشـرفت رشـته ورزشـى بسـکتبال، رسـول منعم 
مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان قـم را بـر آن داشـت تـا با اهـداى لوح 
تقدیـر به «هنریـک درغوکاسـیان» مدیرعامل این باشـگاه از تالش هاى 
وى و حضـور موفق تیم شـیمیدر در لیگ برتر بسـکتبال ایـران قدردانى 

کنـد.
در متـن پیـام و لـوح تقدیـر مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان از 
باشـگاه شـیمیدر خطـاب بـه مدیرعامـل ایـن باشـگاه آمـده اسـت: 
بـدون شـک توسـعه و پیشـرفت ورزش مرهـون تالش هـاى بـى دریـغ 
دسـت اندرکاران و همـت واالى نیـک اندیشـان و خیرخواهـان عزیـزى 
مى باشـد کـه همـواره بـراى تعالـى و ارتقـاى امـر ورزش در بین اقشـار 
مختلـف جامعـه قـدم برداشـته و خدمتگـزارى بـه جوانـان عزیـز را 

افتخـارى بـزرگ بـر خویشـتن مى داننـد.
لـذا اکنـون کـه حضـور تیـم بسـکتبال شـیمیدر در رقابت هـاى فصل 
99 - 1398 لیـگ برتـر بسـکتبال بـه همـت حضـرت عالـى بـه منصـه 

ظهـور رسـیده و با حضور شایسـته و غـرور انگیـز خود موجى از شـادى، 
شـعف را غـرور را در بیـن عالقه مندان به این رشـته ورزشـى در اسـتان 
کریمـه اهل بیـت(ع) فراهـم نموده اسـت، بر خـود واجـب مى دانیم که 
بـه مصـداق حدیث شـریف «َمن لَم یَشـُکِر الَمخلـوَق لَم یَشـُکِر الخالَِق» 
از ایـن نّیـت خیـر و تـالش ارزشـمند آن جنـاب در تحقـق ایـن حضـور 
شایسـته تقدیـر و تشـکر نمـوده و از خداوند سـبحان براى جنـاب عالى 

و خانـواده محتـرم سـالمتى و طـول عمـر با عـزت مسـئلت مى نمایم.



B a z t a b  N e w s

صاحب امتیاز :   ناصر کاروان 
    مدیر مسئول : مهدى کاروان      |       زیر نظر شوراى سردبیرى

دبیر تحریریه  :  محمد احمدى نژاد شلمانى
مدیر سازمان آگهى ها:   مریم یقینى 

سازمان آگهى ها :        37744449          |         دورنگار :  37848705
Baztab_news@yahoo.com      :پست الکترونیک
نشانى:  قم، خیابان شهیدان فاطمى( دورشهر )، کوچه 3، پالك 69
WWW.Baztabekhabar.ir  :چاپ:  ولیعصر (عج)       سایت

   چهارشنبه   ۹   مهر   ۱۳۹۹    شماره ۱۵۱ 

www.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.irwww.Baztabekhabar.ir

 رییس مجلس شـوراى اسـالمى در جریان 
تصویـب کلیـات طـرح تامیـن کاالهـاى 
اساسـى تاکیـد کرد که شـبکه توزیـع کاال 
در کشـور نابسـامان اسـت و نیاز بـه اصالح 
دارد. کلیـات طرح تامین کاالهاى اساسـى   
بـا 213 راى در مجلـس تصویب شـد و در 
ادامـه ایـن طـرح بـا 204 راى موافـق براى 

چکـش کارى بیشـتر  بـه کمیسـیون برنامـه و بودجه ارجاع شـد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شـوراى اسـالمى از نابسـامانى شـبکه توزیع کاال 
در کشـور انتقـاد کـرد و گفـت: مجلـس پیـش از این نیـز به طـرح جهـش تولید و 
تامین مسـکن راى مثبت داده بـود که این نشـان دهنده  تالش مجلـس یازدهم در 
بهبود شـرایط اقتصادى اسـت. وى با اشـاره به سـخنان حمید پورمحمـدى معاون 
اقتصادى سـازمان برنامه و بودجـه و نماینده دولـت در جریان تصویـب طرح تامین 
کاالهاى اساسـى اظهار داشـت: در سـخنان پورمحمدى و همکاران در کمیسـیون 
برنامـه و بودجـه نکاتى بـود که الزم اسـت این طـرح براى بررسـى بیشـتر جزئیات 
به کمیسـیون ارجاع شـود تا پـس از بررسـى پیشـنهادهاى نماینـدگان در صحن 
علنى مطـرح شـود.  رییس مجلـس شـوراى اسـالمى ادامـه داد: اینکـه کاالها بین 
مردم توزیع شـود بسیار مهم اسـت و نابسامانى فعلى در شـبکه توزیع سبب محقق 
شـدن این امـکان مـى شـود و دولـت در این بخـش هنـوز موفق نبـوده اسـت. زیرا  
وقتـى ارز 4200 تومانى به کاالهـا اختصاص داده شـد، انتظار مى رفت کـه با همان 
قیمت به دسـت مردم برسـد ولى در واقع چنین اتفاقى رخ نـداد. زیرا مابـه التفاوت 

ارز تخصیـص داده شـده با قیمـت اصلى بـه جیـب دالالن مى رفت.

قالیباف: شبکه توزیع کاال در کشور نیاز به اصالح دارد
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مسـکو: والدیمیـر پوتیـن در گفتگـوى تلفنـى با همتـاى کره 
اى خـود فـاش کرد قبل از سـفر بـه این کشـور واکسـن کروناى 
توسـعه یافتـه در روسـیه (اسـپوتنیک V) را دریافت مـى کند. 

والدیمیـر پوتین رئیـس جمهور روسـیه تصمیـم دارد واکسـن 
«اسـپوتنیکV» را براى مقابله بـا کووید19 دریافـت کند.  البته 
او زمان تزریق این واکسـن را مشـخص نکرده اسـت.پوتین هنوز 
بـه طوررسـمى این خبـر را اعـالم نکـرده، امـا در یـک گفتگوى 
تلفنى بـه «مـون جا-ایـن»، رئیـس جمهور کـره جنوبـى گفته 

قبل از سـفر به ایـن کشـور واکسـن را تزریق مـى کند.

 کلمبـو: مقام هـاى سـریالنکا کانتینر هـاى حـاوى زبالـه 
انگلسـتان را به دلیـل وجـود زباله هـاى سـمى در آنهـا بـه ایـن 
کشـور بازگرداندنـد. به گـزارش سـایت بریتانیایى متـرو، این در 
حالى اسـت کـه براسـاس توافق هـاى میـان دو کشـور قـرار بود 
فقط زباله هاى قابـل بازیافتى همچون تشـک و فـرش راهى این 
کشـور شـود. چندى پیش فیلیپین هم سـفیر خـود را در کانادا 
به دلیـل بى تفاوتى بـه بازگردانـدن محموله هـاى زبالـه و نادیده 

گرفتـن مهلـت نهایـى بـراى این امـر احضـار کرد.

 یوتــا:  کودکــى در آمریــکا پــس از دیــدن یــک اســکلت 
ــرد  ــاب ک ــود انتخ ــک خ ــن عروس ــوان بهتری او را به عن
و هیــچ جــا بــدون او نمــى رود. بــه گــزارش تــودى، 
ــه  ــى ب ــده را حت ــک یاد ش ــاله عروس ــربچه 2س ــن پس ای
ــه وابســتگى  ــد. از آنجــا ک ــح مى ده ــم ترجی ــادرش ه م
ایــن کــودك بــه ایــن اســکلت باعــث شــده او را بــا خــود 
ــروز  ــب ب ــناك موج ــراه ترس ــن هم ــرد ای ــرون بب ــه بی ب

ــت. ــده اس ــم ش ــودك ه ــن ک ــراى والدی ــکالتى ب مش

 داالس: پـس از یـورش پلیـس آمریـکا بـه خانـه اى در ایالـت 
داالس ایـن کشـور کـه مـردى آنجـا را به عنـوان محـل حملـه 
تروریسـت ها معرفـى کـرده بود مشـخص شـد آنجا فقـط چند 
جـوان در حـال تماشـاى مسـابقه هاى هاکـى روى یخ هسـتند. 
مردى کـه به پلیس خبـر داده بـود ناگهـان فریاد هاى بلنـدى را 
 «!Shoot! Shoot» از این خانه بـا مضمون شـلیک شـلیک
مى شـنود و گمـان مى کنـد تروریسـت ها بـه آنجـا حملـه 
کرده انـد. حـال آنکـه آن چنـد جـوان فقـط از خـط حملـه تیم 

خـود مى خواسـتند کـه بـه دروازه حریـف حملـه کننـد.

 کوه چانـگ: یـک آمریکایـى کـه پـس از اقامـت در هتلـى 
واقـع در سـواحل جزیـره کوه چانـگ تایلنـد از خدمـات ایـن 
هتل ناراضى بـود میـزان نارضایتى خـود را در سـایت  پربازدید 
تریپ ادوایـزر، بارگـذارى کـرد. چندى نگذشـت کـه مدیر این 
هتل از او شـکایت کرد و اکنـون دادگاهـى در تایلند بـراى این 
فرد حـدود 2سـال محکومیـت زنـدان تعیین کـرده اسـت. به 
گـزارش فرانس پـرس، ایـن مسـافر فقـط از برخورد نامناسـب 

کارکنـان هتـل و بى کفایتـى هتلـدار  نوشـته بود.

 زندان به خاطر بدگویى از یک هتل حمله اشتباه پلیس به طرفدار ها زندگى کودك 2ساله با اسکلت بازگرداندن کانتینر هاى انگلستانپوتین با واکسن کروناى واکسینه مى شود

 سـخنگوى دولـت گفـت: هیـچ دولتى نه 
در ایـران و نـه در هیـچ کشـورى وجـود 
نداشـته و نخواهد داشـت کـه بتوانـد ادعا 
کند همـه وظایف خـود را بى نقـص انجام 
داده اسـت. هیـچ قـوه اى هـم نمى توانـد 
ربیعـى  علـى  کنـد.  ادعایـى  چنیـن 
سـخنگوى دولـت در بخشـى از نشسـت 
خبـرى خود بـا خبرنـگاران به سـوال ایـن خبرگـزارى بـا موضـوع اظهـارات اخیر 
حسـن روحانى رئیس جمهـور در مـورد آدرس غلـط ندادن بـه مردم درباره منشـأ 
مشـکالت کشـور پاسـخ گفت.  خبرنگارى پرسـیده بـود: آقـاى روحانى در سـتاد 
ملى مبـارزه بـا کرونا گفت کـه «مردم اگـر مى خواهند بخاطر مشـکالت کسـى را 
لعن و نفریـن کننـد، آدرس آن کاخ سـفید اسـت . عده اى بـه خاطر منافـع باندى 
و جناحـى درمورد مشـکالت کشـور بـه مـردم آدرس غلط ندهنـد » هـر چند که 
درسـت اسـت باید واشـنگتن دى سـى را نفرین کرد امـا در عین حـال نمایندگان 
مجلس معتقدند شـخص آقـاى روحانى  بـا تصمیات غلطـى چون انتصـاب وزارى 
ناکارآمـد مانند آخونـدى و نعمت زاده و شـیوه ناصحیـح اجـراى تصمیماتى چون 
افزایش قیمـت بنزین در نابسـامانى اقتصادى و سیاسـى کشـور سـهیم هسـتند.
ربیعـى در پاسـخ گفت: بیـان رییس جمهـور ناظر به کسـانى اسـت که انـگار ما در 

شـرایط عادى هستیم.

نماینـدگان مجلس به رزم حسـینى بـراى تصدى گـرى وزارت 
صنعت معـدن و تجـارت اعتمـاد کردند.

در پایـان این بررسـى و پـس از اظهـارات مخالفـان و موافقان و 
نطق رزم حسـینى، نماینـدگان خانه ملـت بـا 175 راى موافق، 
80 راى مخالـف و 9 راى ممتنع از مجمـوع 264 آرا ماخوذه؛ به 
رزم حسـینى براى تصدى گـرى وزارت صنعت معـدن و تجارت 
اعتمـاد کردند. در این جلسـه معـاون اول رئیس جمهـور،  وزیر 
اطالعـات، وزیـر آمـوزش و پـرورش و معـاون پارلمانـى رئیس 

جمهـور بـه همـراه علیرضـا رزم حسـینى وزیـر پیشـنهادى 
صنعت، معـدن و تجارت در جلسـه علنى مجلس حاضر شـدند 
و مجلـس وارد دسـتور کار بررسـى صالحیـت و برنامه هـاى 
وزیر پیشـنهادى صنعـت شـد. متفکـر آزاد عضو هیأت رئیسـه 
مجلـس هـم عـدم حضـور رئیـس جمهـور در ایـن مجلـس را 
اعالم کـرد و گفـت: طبـق آیین نامـه یک سـاعت فرصـت براى 
دفـاع رئیـس جمهـور از وزیـر پیشـنهادى پیش بینى شـده که 

با توجـه بـه عـدم حضـور ایشـان از آن عبـور مى کنیم.

 وزیرآمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه 
امسـال مجـوز اسـتخدام 73 هـزار نفـر را 
در ایـن وزارتخانـه گرفته ایـم گفـت: ایـن 
افـراد یـا بـه دانشـگاه فرهنگیـان رفتـه یا 
طبـق مـاده 28 در آزمون جـذب آموزش 
و پرورش شـرکت کـرده و یـا تبدیل وضع 
مى شـوند. محسـن حاجى میرزایـى وزیر 
آمـوزش و پـرورش اظهـار داشـت:  نماینـدگان مجلـس سـواالتى دربـاره تبدیل 
وضعیـت نیروهاى حـق التدریـس یا تبدیـل وضـع نیروهـاى پیمانـى و وضعیت 
نیروهـاى خریـد خدمـت و مباحث مربـوط بـه نیـروى انسـانى در وزارت آموزش 
و پـرورش داشـتند. وى افـزود: توضیحـات الزم را بـه سـؤاالت و ابهامـات موجود 
در اذهان نماینـدگان مجلـس ارائـه کردم.وزیرآمـوزش و پرورش تصریـح کرد: ما 
در آمـوزش و پـرورش گام هاى بلندى برداشـتیم. امسـال در مقایسـه با سـالهاى 
گذشـته تبدیل وضعیت نیروها بى سـابقه اسـت. حاجـى میرزایى گفـت:  افزایش 
نیـروى انسـانى کـه آمـوزش و پـرورش بـراى جـذب 73 هـزار نفـر گرفته اسـت 
بى سـابقه اسـت که آنها در شـرایط مختلـف تبدیل وضعیـت خواهند شـد ضمن 
اینکه این افـراد یا به دانشـگاه فرهنگیـان رفته یا طبـق مـاده 28 در آزمون جذب 
آموزش و پرورش شـرکت کرده و یـا تبدیل وضع مى شـوند. وى گفـت:  این مقدار 
جذب نیـرو در آمـوزش و پـرورش در طـول هفت - هشـت سـال اخیر بى سـابقه 

اسـت که امـکان بسـیار خوبـى را در ایـن وزارتخانه ایجـاد کرده اسـت.

هیچ دولتى در ایران و جهان نمى تواند ادعا کند بدون نقص است

پایان بالتکلیفی وزارت صنعت؛ 

«رزم حسینى» وزیر 
صمت شد 

تشریح جزئیات استخدام 73 هزار نفر در آموزش و پرورش

دانشـمندان در یکـى از 
روش هـاى  جدیدتریـن 
درمـان سـرطان از حملـه 
مخفیانـه مانند اسـب تروا 
سـلول هاى  و  اسـتفاده 
سـرطانى را بدون استفاده 

از دارو تخریـب کردنـد
یکـى از جدیدتریـن روش هـاى پیشـگام دانشـمندان بـراى درمان 
سـرطان، حملـه غافلگیرانـه و تحریـک سـلول هاى سـرطانى 
بـراى خودتخریبـى اسـت. در ایـن روش از هیـچ دارویـى اسـتفاده 
نمى شـود. به گـزارش سـاینس آلـرت، نکته کلیـدى در ایـن روش 
اسـتفاده از نانـوذره اى اسـت کـه در یـک آمینو اسـید خاص بـه نام 
L-phenylalanine پوشـانده شده اسـت. این آمینواسید یکى 
از چندیـن اسـیدى اسـت که سـلول هاى سـرطانى بـراى رشـد به 
آن اعتمـاد مى کنند. L-phenylalanine توسـط بدن سـاخته 

نمى شـود بلکـه از گوشـت و محصـوالت لبنـى جـذب مى شـود.
در آزمایش هایى که روى موش ها انجام شد، نانوذره اى به نام

 Nanoscopic phenylalanine یـا Nano-pPAAM 
Porous Amino Acid Mimic - سـلول هاى سـرطانى 
را به طـور خـاص و مؤثـرى از بیـن بـرد. ایـن نانـوذره پیـش از آنکه 
سـلول هاى خود را از بین ببـرد به عنوان یک اسـید آمینه دوسـتانه 
ظاهـر مى شـود. هنگامى کـه نانـوذره تولیـد برخى مواد شـیمیایى 
معـروف به گونه هـاى واکنـش اکسـیژن (ROS) را بیـش از حـد 
انجام مى دهـد، حالـت خودتخریبـى آغاز مى شـود. در این شـرایط 
کافى اسـت میزان سـلول هاى سـرطانى پاییـن آمده و سـلول هاى 

سـالم همسـایه را دسـت نخورده باقى بگـذارد.
 Nanyang دالتـون تـاى» دانشـمند مـواد از دانشـگاه فنـاورى»
در سـنگاپور مى گویـد: برخـالف آنچـه پیش از این شـناخته شـده 
اسـت، رویکـرد مـا شـامل اسـتفاده از نانومـواد به عنـوان دارو بـه 
جـاى حامـل داروسـت. در اینجـا خـواص انتخابـى و از بیـن برنده 
سـرطان توسـط نانـوذره  Nano-pPAAM ذاتى اسـت و نیازى 
به فعال شـدن توسـط هیـچ محـرك خارجـى نـدارد. اسـید آمینه 
L-phenylalanine ماننـد یـک اسـب تـروا از بیـن برنـده  
سـلول هاى سـرطانى را در خـود پنهان مى کنـد و سـپس نانوتراپى 

در داخـل بـدن آغـاز مى شـود.
Nano-  در آزمایش هاى انجام شـده، نشـان داده شـد که نانـوذره

pPAAM حدود 80درصد سـلول هاى سرطانى پسـتان، پوست و 
معـده را در موش هـا از بین مى بـرد که تقریبا عددى اسـت هـم تراز 
با داروهـاى شـیمى درمانى فعلى که تـازه عـوارض جانبـى داروها را 
هم نـدارد. ایـن روش درمانـى مؤثـر، تاکنـون فقـط روى موش هاى 
آزمایشـگاهى انجام شـده، اما نتایـج اولیـه آن امیدوار کننده اسـت و 
البته تنهـا یکى از چندین روشـى اسـت که دانشـمندان مى خواهند 
بـا موفقیـت در آن بدن را از شـر سـرطان خـالص کنند. بسـیارى از 
مطالعـات اخیـر روش هایـى را بررسـى کرده انـد کـه از طریـق آنهـا 
نانـوذرات مى توانند سـلول هاى سـرطانى را بـدون ایجـاد اختالل در 
بقیـه اعضاى بـدن به خوبـى هدف قـرار دهنـد، امـا در ایـن روش ها 
معمـوال از دارو اسـتفاده مى شـود کـه در روش فوق الذکـر اینچنین 
نیسـت. اسـتفاده مکـرر از داروهـاى متعدد، به سـلول هاى سـرطان 
کمک مى کند که سـرانجام نسـبت بـه داروهایى کـه ما سـلول ها را 
با آنها بمبـاران مى کنیم مقاوم شـوند، امـا در نانوتراپى هیـچ دارویى 
وجود نـدارد، بنابرایـن چیزى بـراى مقاومت نیـز وجود نـدارد. «تان 
 Tan Tock ارن یـو» متخصـص سـرطان سـینه، از بیمارسـتان
Seng سـنگاپور کـه در ایـن مطالعـه نقشـى نداشـت، مى گویـد: 
ایـن رویکـرد جدید مى توانـد در مسـیر درمـان سـرطان هایى که به 
درمان هـاى متـداول ماننـد شـیمى درمانى پاسـخ نداده انـد، بسـیار 

نویدبخش باشـد.

 درمان سرطان؛ بدون دارو

سالمت 

در اینکه محبوبیت حاج قاسـم فراتـر از مرزهـاى ایران 
اسـالمى رفته اسـت هیـچ شـکى نیسـت، در اینکه هر 
کس در گوشه گوشـۀ ایران عالقمند اسـت کارى براى 
وى انجـام دهـد هم هیچ شـکى نیسـت، ولى آیـا نباید 
در سـاخت تندیـس و یادبود بـراى چنین شـخصیتى 
سـازماندهى خاصـى صـورت گیـرد تـا شـاهد خلق و 
سـاخت آثار هنرى متناسـب بـا جایـگاه و اهمیت وى 

شیم؟  با
تاریـخ سـاخت تندیـس و سـردیس از امپراتـوران، 
صاحب منصبان، فرماندهـان و ... به دوره یونان باسـتان 
مى رسـد، خصوصـا در دوره کالسـیک کـه بـه حـدود 
500 سـال قبـل از میـالد مى رسـد. یکـى از مهمترین 
ویژگى هـاى این هنـر که بـه تمدن هـاى مختلف مثل 
روم و ایـران باسـتان و دوره هاى بعد خصوصا رنسـانس 
ایتالیـا و حتى تـا سـده نوزدهم میـالدى منتقل شـد، 
عـالوه بـر ایده آلیسـم یعنـى خلـق تندیـس در نهایت 
زیبایـى، تعـادل و تناسـب، توجـه بـه رئالیسـم روحى 

شـخصیت بـا تندیس و سـردیس اسـت.
رئالیسـم روحى، یعنـى شـباهت و نزدیکـى تندیس با 
خصلتها و شـخصیت فـردى کـه تندیس وى سـاخته 
شـده اسـت. رافائـل، یکـى از معروفتریـن هنرمنـدان 
رنسـانس ایتالیـا کـه بـه خلـق شـخصیت هاى زیبـا 
معروف بـود، نیز بـه رئالیسـم روحـى اهمیت ویـژه اى 
مـى داد. کاربردهاى چنین تندیس سـازى، اصـوال براى 

مانـدگار کـردن شـخصیت مـورد نظـر بوده اسـت. 
مساله سـاخت تندیس و سـردیس انسـانى در ایران در 
80 سـال حضور یونانیـان در ایـران (سـلوکیان) تحت 
تاثیر مولفه هاى سـاخت تندیـس در یونان بـود، یعنى 
توجه به ایده الیسـم و رئالیسـم روحى. سـپس در دوره 
اشـکانیان و ساسـانیان قـدرت مى گیـرد، ولـى بعـد از 
ورود اسـالم به ایـران، به دلیـل برخـى محدودیت ها از 

جمله پرهیـز از خلق تندیسـى که به انسـان شـباهت 
داشـته باشـد، این هنر رو به افول گذاشـت. هر چند در 
دوره هـاى مختلف بـه دلیل نزدیکـى حاکمـان به دین 
و مقیـد بـودن بـه آن، شـاهد اوج و فرودهایـى در هنـر 

تندیـس و سردیس سـازى هسـتیم.
بعد از انقالب اسـالمى با وجود ماهیـت دینى حکومت، 
توجه به سـاخت تندیس و سردیس در دسـتور کار قرار 
گرفت. کارکـرد آن نیز همچـون کارکرد اولیه، سـاخت 
تندیس بـراى مانـدگار کـردن فـرد اسـت. چه بسـیار 
تندیس هـا و سـردیس هایى کـه از شـخصیت هاى 
ادبـى، هنـرى و علمـى ایـران از دوره هـاى گذشـته تـا 
امـروز طـى سـال هاى گذشـته سـاخته و در فضاهـاى 

شـهرهاى مختلف نصب شـده اسـت.
این هنـر آنقـدر جایـگاه خـود را در میـان هنرهـا پیدا 
کـرد کـه عـالوه بـر بناهـاى یادبـودى بـراى شـهداى 
جنـگ هشـت سـاله، تندیس هایـى از فرماندهـان و 
شـهدا و حتى تندیس هایى گمنـام که نمادى از شـهدا 
و تفکـر آنهاسـت، سـاخته شـد و بـه تاریـخ هنـر ایـن 

سـرزمین غنـا بخشـید.
همچنیـن باید بـه وجـود رشـته دانشـگاهى ایـن هنر 
اشـاره کرد کـه اسـاتید مجـرب بـه تربیـت هنرمندان 
جـوان در حـوزه تندیس سـازى در ایـران امـروز اشـاره 
کـرد و ایـن یعنـى وجـود غنـاى فکـرى و خالقیت که 
باید بـه نحو احسـن از آن بهره بـردارى کـرد. از تندیس 
بازیگران در موزه سـینما همچون تندیس اسـتاد عزت 
اهللا انتظامى یا اسـتاد علـى نصریان (که اخیـرا رونمایى 
شـد)، یا تندیس هایى از شـخصیت هاى ادبـى و هنرى 
کشـور در طبقـات بـرج میـالد و تندیـس فرماندهـان 
جنگ در موزه دفـاع مقـدس از نمونه هاى حـدودا یک 
دهه اخیر تندیس سـازى در کشـور و تاییـدى بر قدرت 

تندیس سـازى هنرمنـدان ایـن عرصه اسـت.

چند روزى اسـت که در شـبکه هاى مجـازى تصاویرى 
از تندیس هـاى سـردار شـهید، حاج قاسـم سـلیمانى 
دسـت به دسـت مى شـود که حیرت برانگیز اسـت. این 
تندیس هـا نه تنها هیچ شـباهتى بـه ظاهر حاج قاسـم 
نـدارد، بلکـه در نهایـت بدسـلیقگى و عـدم شـناخت 
هنرى هیـچ نشـانى نـه ایده آلیسـم ظاهـرى دارد و نه 

هیـچ نشـانى از رئالیسـم روحى.
ابعاد نامتناسـب انسـانى، فـرم صـورت و چهره سـردار 
دلهـا آه از نهـاد مخاطـب برمـى آورد. خصوصـا کـه 
در عصـر ارتباطـات و وجـود شـبکه هاى مجـازى در 
دور افتاده تریـن نقـاط کشـور، جغرافیـاى نصـب ایـن 
تندیس هـا اهمیـت زیـادى نـدارد. بـه عبارتـى، مهـم 
نیسـت ایـن تندیس هـا در کـدام شـهر و کـوى و برزن 
نصب شـده اسـت، مهـم این اسـت کـه امـروز هر کس 
که بـه شـبکه هاى مجـازى دسترسـى دارد، مى تواند از 

وجـود چنیـن تندیسـى باخبر باشـد.
مگـر نـه اینکـه رشـادتها و تـالش شـبانه روزى حـاج 
قاسـم در مقابلـه بـا زور و اسـتکبار چشـم جهانیـان را 
خیره کـرده بود؟ مگـر نه اینکـه این کهنه سـرباز وطن 
زندگـى اش را وقـف ایـران و اسـالم و مسـلمانان کرده 
بـود؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه هر جـا ظلمـى بـه امت 
اسـالمى روا مى شـد، حـاج قاسـم پیش قـدم بـود؟ و 
هـزاران مگر نـه اینکـه دیگر... پس چرا شـاهد سـاخت 

چنیـن تندیس هایـى از سـردار دلهـا هسـتیم؟
در اینکه محبوبیت حاج قاسـم فراتـر از مرزهـاى ایران 
اسـالمى رفته اسـت هیـچ شـکى نیسـت، در اینکه هر 
کس در گوشه گوشـۀ ایران عالقمند اسـت کارى براى 
وى انجـام دهـد هم هیچ شـکى نیسـت، ولى آیـا نباید 
در سـاخت تندیـس و یادبود بـراى چنین شـخصیتى 
سـازماندهى خاصـى صـورت گیـرد تـا شـاهد خلق و 
سـاخت آثار هنرى متناسـب بـا جایـگاه و اهمیت وى 
باشـیم؟ آیـا بایـد در ایـن مـورد هـم بـه جریـان نفوذ 
فکـر کنیـم یا همیـن کـه تصـور کنیـم مسـووالن امر 
سـهل انگارى کـرده و یـک بـار دیگـر کار بـه دسـت 

کاردان نسـپرده اند، کفایـت مى کنـد؟
آیـا نبایـد نهادهـا و سـازمانهاى مربـوط بـا فعالیـت 
چهـل سـاله حـاج قاسـم بـراى ماندگارتـر کـردن این 
چهـره شـاخص جهانـى برنامه ریزى هـاى دقیق تـر، 
هنرمندانه تر و سـنجیده ترى انجام دهنـد و از نیروهاى 

خـالق در ایـن زمینـه بهـره ببرند؟
یکـى از مهمتریـن وجـوه خلـق یک اثـر هنـرى در هر 
زمان، مـکان و تمدنى ارتبـاط فرم و محتواى آن اسـت. 
فرمـى کـه در خدمـت محتـواى مـورد نظر اسـت، مى 

تواند منجـر بـه ماندگارشـدن اثر هنرى شـود. 
نتیجـه آنکـه از بنیـاد حفـظ ارزشـهاى دفـاع مقـدس 
و سـپاه پاسـداران انقـالب انتظـار مـى رود جلـوى این 
اقدامات بعضا اهانـت آمیـز را گرفته و به خاطـر احترام 
به افکار عمومـى اقدام به جمـع آورى این سـردیس ها 

و تندیس هـا نمایـد .

رییـس جمهـورى بـا تاکیـد 
براینکـه آیـت اهللا سیسـتانى 
همـواره نـزد مـردم و دولـت 
ایـران مـورد احترام بوده اسـت، 
تاکیـد کـرد: نقـش مرجعیـت 
ایشـان در ثبات و امنیـت عراق 

بـى بدیـل اسـت.
 حجــت االســالم و المســلمین 
حســن روحانى روز ســه شــنبه 
هنــگام دریافــت اســتوارنامه 
«نصیــر عبدالمحســن عبداهللا» 

در  عــراق  جدیــد  ســفیر 
تهــران، بــا بیــان اینکــه روابــط 
جمهــورى اســالمى ایــران 
ــور  ــوان کش ــه عن ــراق ب ــا ع ب
دوســت، بــرادر و همســایه 
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
تاکیــد کــرد: دولــت جمهــورى 
اســالمى ایــران مصمــم بــه 
حمایــت از صلــح، ثبــات و 

امنیــت عــراق اســت.
رییـس جمهـورى بـا اشـاره به 

اینکـه ایـران در دوران مبـارزه 
بـا داعـش بـا تمـام تـوان و 
امکانـات در کنـار دولـت و ملت 
عـراق بـود، خاطرنشـان کـرد: 
شـهادت سـردار سـلیمانى و 
ابومهـدى المهندس بـه عنوان 
دو فرمانـده بـزرگ نشـانگر این 
اسـت کـه مـردم ایـران وعـراق 
در کنـار یکدیگـر در مقابلـه بـا 
تروریسـم ایسـتادگى مى کنند.
«نصیـر عبدالمحسـن عبداهللا» 
سـفیر جدیـد عـراق در تهـران 
اسـتوارنامه  تقدیـم  بـا  نیـز 
خـود بـه رییـس جمهـورى بر 
ضرورت گسـترش و شـکوفایى 
بیـش از پیـش روابـط تهـران-
بغـداد تاکیـد کـرد و افـزود: 
دولـت و ملـت عـراق کمک ها و 
تالش هـاى جمهورى اسـالمى 
ایـران در مبارزه بـا داعـش را از 

یـاد نمى برنـد.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکى گفـت کـه توزیـع 1/5 میلیون 
واکسـن آنفلوآنـزا بـراى اسـتفاده زنـان 
بـاردار، بیمـاران سـرطانى و پرسـنل 

درمانـى کشـور آغـاز شـد.
سـعید نمکـى در پایـان جلسـه سـتاد 
اسـتانى پیشـگیرى و مقابله بـا کرونا در 
گلسـتان به خبرنگاران گفـت: در مرحله 
دوم، ایـن واکسـن بیـن افـراد بـاالى 65 
سـال و گـروه هـاى پرخطـر توزیـع مى 
شـود و جامعه هـدف نگران برخـوردارى 

از این واکسـن نباشـند.
ارز  تامیـن نشـدن  بیـان کـرد:  وى 
و خـوددارى کشـورهاى تولیدکننـده 
واکسـن از فروش این تولیدات بـه ایران، 
از دالیـل اصلى تاخیـر در خریـد آن بود.
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکى افـزود: تولیـد سـال گذشـته 
واکسـن آنفلوآنزا در جهـان 400 میلیون 
واحـد بـود کـه امسـال ایـن رقـم بـه 
700 میلیـون رسـید. نمکـى ادامـه داد: 

بـا وجـود افزایـش 10 درصـدى تولیـد 
واکسـن آنفلوآنزا در جهان، بـراى تامین 
آرامـش مـردم، خریـد ایـن واکسـن را 
بـه 20 درصـد رسـاندیم تـا هیـچ گـروه 
نیازمند از تهیه آن ناتوان و ناامید نشـود.
وى بـه رونـد تولید واکسـن کرونا اشـاره 
کـرد و گفـت: تاکنـون هیچ کشـورى به 
طـور قطعى موفق بـه خرید واکسـن این 
بیمارى نشـده و چند گـروه در ایران هم 
به پیشـرفت هاى خوبـى در زمینه تولید 
آن رسـیده اند.وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکى همچنین در پاسـخ به 
سـوالى گفت که کارانه سـه مـاه (ابتداى 
امسـال) کادر درمانـى اعم از پزشـکان و 

پرسـتاران بـه زودى واریز مى شـود.

نمکى بیـان کرد: بـراى جـذب کامل این 
اعتبـار (6 مـاه نخسـت امسـال) تـالش 
فراوانـى انجـام شـد و از محـل  منابـع 
مختلـف بخشـى از مطالبـات (نصـف) 
را تامیـن کردیـم و بقیـه هـم در دسـت 
انجام اسـت.وى بدون اشـاره بـه جزییات 
و بـا تصریـح بـر اینکه تـالش مـى کنیم 
شـرمنده زحمـات کادر درمـان نشـویم، 
یـادآور شـد: تـالش عوامـل پزشـکى و 
درمانـى باعث شـد بـراى مقابله بـا کرونا 
از هیـچ کشـورى عقـب نباشـیم و حتى 
یـک بیمـار را پشـت در بیمارسـتان ها 

نگـه نداشـتیم.
وزیـر بهداشـت پرداخـت مطالبـات 
پزشـکان خانـواده را هـم مـورد اشـاره 
قـرار داد و اضافـه کـرد: تـالش داریـم 
و  مشـکالت  نیروهـا،  مشـکالت  تـا 
کمبودهـاى بخـش درمـان و حوزه هاى 
مربوطـه را تـا قبـل از پایـان دولـت 
دوازدهـم بـه حداقـل ممکن برسـانیم تا 

یـادگار خوبـى برجـاى گذاریـم.

 به بهانه ساخت تندیس هایی از سردار دلها 

اوج بدسلیقه گى!  

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید عراق مطرح کرد؛

  نقش مرجعیت آیت اهللا سیستانى در ثبات و امنیت عراق بى بدیل است
وزیر بهداشت: 

توزیع  1/5 میلیون واکسن آنفلوآنزا در کشور آغاز شد

رئیـس سـازمان حـج و زیـارت گفـت: 
بازگشـایى حـج عمـره و اعـزام زائـران 
بـه سـرزمین وحـى پـس از بازگشـایى 
اسـالمى  جمهـورى  کنسـولگرى هاى 
ایـران در عربسـتان انجـام خواهـد شـد.
علیرضـا رشـیدیان در حاشـیه بازدیـد از 
نمایشـگاه ملـى دسـتاوردهاى دفـاع 
مقـدس و مقاومـت بـا عنـوان «اقتـدار40» افـزود: وزارت امـور خارجـه در حـال 

پیگیـرى امـور دیپلماسـى مربـوط بـه روابـط دو کشـور اسـت. 
وى دربـاره شـرط اعـزام زائـران پـس از بازگشـایى کنسـولگرى هـاى ایـران در 
عربسـتان خاطر نشـان کرد: زائران ایرانى نباید بدون پشـتیبانى و حمایت کشـور 
به حج عمـره اعزام شـوند. رئیس سـازمان حـج و زیـارت تاکید کـرد:  کارگـزاران 
جمهورى اسـالمى پشـتیبان و حامى زائران بیت اهللا حـرام در هر زمانى هسـتند. 

حج عمره پس از بازگشایى کنسولگرى هاى ایران در عربستان


