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وزیــر بهداشــت گفــت: ایهاالنــاس بدانیــد کــه مــن بــه 
ــن  ــى ای ــه تنهای ــم ب ــت نمى توان ــر بهداش ــوان وزی عن

اپیدمــى و وضعیــت را جمــع کنــم.
ــگیرى  ــتانى پیش ــتاد اس ــى در س ــعید نمک ــر س دکت
ــان  ــتان آذربایج ــد-19 اس ــارى کووی ــت بیم و مدیری
ــک  ــودم را ی ــواره خ ــن هم ــه م ــان اینک ــا بی ــى ب غرب
ســرباز کوچــک و کوچکتریــِن نظــام مقــدس جمهــورى 
اســالمى و زیــر بیــرق رهبــرى مى دانــم. مــن هیــچ گاه 
ــق  ــام ســردارى الی ــدم. مق ــن ندی ــر از ای خــودم را فرات
ــاد  ــه در ی ــاد رفت ــر ب ــهید ب ــون ش ــى همچ بزرگواران
ــا حتــى در  ــده، شــهید قاســم ســلیمانى اســت و م مان
ــوز  ــت، هن ــم هس ــهادت ه ــه ش ــى ک ــن مقام باالتری

ــتیم. ــم نیس ــردارانى ه ــن س ــرباز چنی س

مى خواهم واقعیت ها را بگویم
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــى کرونــا در 
کشــور، تصریــح کــرد: امــا امــروز مى خواهــم واقعیاتــى 
را بگویــم کــه چــرا امــروز آمدیــم و در اســتان آذربایجــان 

ــاد  ــز عجیــب و زی ــک خی ــار ی ــى نشســتیم و گرفت غرب
بیمــارى هســتیم کــه وزیــر مضطــرب مى شــود و 
ــا هــم خســته نباشــید بگویــد و هــم بگویــد  مى آیــد ت

کــه چــه بایــد انجــام دهیــم.
ــد در  ــه بای ــه را ک ــدم آنچ ــرد: معتق ــد ک ــى تاکی نمک
ــه کار مى گرفتیــم، گرفتیــم. گرچــه  وزارت بهداشــت ب
بــا یــک رویکــرد جدیــد داریــم کار را آغــاز مى کنیــم. بــه 
طــورى کــه در حــوزه بیماریابــى، وقتــى طــرف را یافتیم 
بــا چــه ضمانــت اجرایــى بایــد ایزولــه کنیــم کــه دیگران 
را آلــوده نکنــد کــه در ایــن زمینــه پیش نویس هــا 
را آمــاده کردیــم و تعــداد تســت هایمان را افزایــش 
مى دهیــم. امــروز روزانــه 1200 تســت را بــه روزى 
ــزار  ــه 25 ه ــام روزان ــانده ایم. انج ــت رس ــزار تس 25 ه
تســت یعنــى روزى 6.5 میلیــارد تومــان هزینــه. 
ــه 40 هــزار تســت  ــزان را ب ــن می ــم ای حــال مى خواهی
برســانیم یعنــى روزى 10 میلیــارد تومــان هزینــه. حــال 
در حصــر اقتصــادى و وقتــى 10 مــاه کارانــه پرســتاران را 
عقــب هســتیم، روزى 10 میلیــارد هزینــه تســت بــراى 

ــه هــر حــال  مــن تحریــم زده هزینــه کمــى نیســت. ب
شــروع کردیــم و تمــام مــوارد مثبــت در ســامانه ســیب 
ثبــت شــده و ردیابــى مى شــوند، تمــام افــرادى کــه بــا 
ــوند  ــرى مى ش ــتند، پیگی ــاط داش ــت ارتب ــوارد مثب م
ــه  ــل اولی ــا در مراح ــه دارد ت ــرر ادام ــاى مک و ردیابى ه
ــل  ــه در دوره قب ــم. کارى ک ــر کنی ــارى را زمین گی بیم
ــا 4030 انجــام  ــا ســامانه ســیب و در کنــار بســیج و ب ب
ــه اول غربالگــرى  ــم و 80 میلیــون نفــر را در مرحل دادی
ــا 320 هــزار اکیــپ و در مرحلــه دوم بیــش  کردیــم و ب
ــوم  ــه س ــک و در مرحل ــر ریس ــراد پ ــون اف از 40 میلی
حــدود 34 میلیــون نفــر را غربالگــرى کردیــم. مجــددا 
بایــد ایــن اقدامــات را بــا همدلــى بــا ســایر دســتگاه ها 

ــى نیســت. ــا کاف ــا این ه ــم، ام انجــام دهی

چنــد نفــر را جریمــه کردیــد و چــه تعــداد از 
ــتید؟ ــا را بس جاده ه

ــر  ــه ه ــم ک ــا کردی ــى تقاض ــتاد مل ــزود: در س وى اف
ــد  ــا بروی ــد، ام ــه کنی ــزد، جریم ــک ن ــه ماس ــس ک ک
ــد.  ــه کردن ــر را جریم ــد نف ــه چن ــد ک ــار را دربیاوری آم
ــور  ــتند؟ اینط ــا را بس ــد، چندت ــاده ببندی ــم ج گفتی
ــال  ــن ب ــر ای ــرد. اگ ــع ک ــى جم ــود اپیدم ــه نمى ش ک
شکســته مــا را ترمیــم نکننــد، اپیدمــى در ایــن مملکــت 
جمــع نمى شــود و مــا تــه رودخانــه بایــد جنــازه جمــع 
کنیــم. بعــد از مدتــى هــم پرســنل مــن هــم مى بُرنــد 
ــه  ــد، بلک ــان نمى رون ــه خیاب ــا ب ــه آنه ــد. البت و مى رون
ــد. امیــدوارم خداونــد چنیــن  ــه خانه هایشــان مى رون ب
روزى را نیــاورد، امــا اگــر روزى خســتگى و بى توجهــى 
دیگــران بــه حریــم همــکاران مــن شــدت پیــدا کــرد، به 
خیابــان نمى آینــد و اهــل غربتى بــازى نیســتند، بلکــه 
ــختى  ــینند و آن روز، روز س ــه مى نش ــد در خان مى رون

ــل تحمــل اســت. اســت و غیرقاب
وزیــر بهداشــت گفــت: مــا ایــن ضعــف را کــه ضعــف 
بزرگــى اســت، داریــم. یعنــى ضعــف عــدم حمایــت از 
ــل  ــتادن در مقاب ــدم ایس ــف ع ــکل و ضع ــراى پروت اج
پروتــکل شــکن و قانون شــکن و برخــورد بــا آنهــا. عــده 
ــم  ــده اى ه ــا ع ــد، ام ــوش مى دهن ــردم گ ــادى از م زی

گــوش نمى دهنــد.

اظهارات رصیح وزیر بهداشت، درباره وضعیت کرونا در ایران

مى خواهم واقعیت ها  را بگویم
 ایهاالناس تنها �ی توانم 

سالمتاخبار کوتاه از کورنا 

آمار جانباختگان از مرز 31هزار نفر گذشت

شیوع کرونا صعودى است

دالیل گرانى گوجه فرنگى و پیازوضعیت 144 بیمار کرونایى در قم وخیم است

بهداشــت،  وزارت  ســخنگوى 
آمــار  تازه تریــن  ارائــه  ضمــن 
کرونــا در کشــور، از 322 مــورد 
فوتــى در شــبانه روز گذشــته خبــر 
ــاران  ــر از بیم ــت: 4810 نف داد و گف
تحــت  و  شــدید  وضعیــت  در 

قراردارنــد. ویــژه  مراقبت هــاى 
ســیما ســادات الرى افــزود: از روز دوشــنبه  تــا روز ســه شــنبه 29 مهــر 
1399 و بــر اســاس معیارهــاى قطعــى تشــخیصى، 5 هــزار و 39 بیمــار 
جدیــد مبتــال بــه کوویــد 19 در کشــور شناســایى شــد کــه دو هــزار و 
254 نفــر از آنهــا بســترى شــدند.  الرى گفــت: مجمــوع بیمــاران کوویــد 
19 در کشــور بــه 539 هــزار و 670 نفــر رســید. وى افــزود: متأســفانه 
در طــول 24 ســاعت گذشــته، 322 بیمــار کوویــد 19 جــان خــود را از 
دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــارى بــه 31 هــزار و 

34 نفــر رســید.

ــکى  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــه آخریــن وضعیــت  ــا اشــاره ب قــم ب
کرونــا در ایــن اســتان گفــت: در حــال 
ــه  ــکوك ب ــار مش ــر 669 بیم حاض
کرونــا در مراکــز درمانــى قم بســترى 
مــى باشــند کــه وضعیــت 144 تَــن 
از آنهــا وخیــم اســت. محمــد رضــا قدیــر اظهــار داشــت: در شــبانه روز 
منتهــى بــه بیســت و نهــم مهرمــاه مــاه 106 تـَـن بــا تشــخیص احتمالى و 
مشــکوك بــه کرونــا در مراکــز درمانــى قــم مــورد پذیــرش قــرار گرفتند. 
ــد در بخــش هــا و  ــه بســترى شــدن 89 بیمــار جدی ــا اشــاره ب ــر ب قدی
تحــت نظــر اورژانــس بیمارســتان افــزود: 102 تـَـن از کل بیمارانــى کــه 
طــى روزهــاى گذشــته بســترى بودنــد نیــز ترخیــص شــدند. وى بیــان 
کــرد: در 24 ســاعت گذشــته 12 تـَـن کــه نتیجــه آزمایــش کرونــاى آنهــا 

مثبــت بــود نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد.

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان میـوه و سـبزى با اشـاره به تغییـر فصل و کاهـش تولید و 
عرضـه برخـى محصـوالت صیفـى، گفت: تـا 40 روز آینـده با ورود محصـوالت جنوب به 

بـازار، قیمت هـا متعادل خواهد شـد.

 اسـداهللا کارگـر دربـاره دالیـل گرانـى قیمت گوجـه فرنگى و پیـاز در بـازار گفت: تغییر 
فصـل و کاهـش تولیـد ایـن محصـوالت از جمله دالیـل این امر اسـت. تولیـد در مناطق 
اطـراف تهـران از جملـه ورامیـن، کرج و شـهریار به دلیل کاهش دما کم شـده و در نتیجه 
قیمت هـا بـاال رفتـه اسـت.   وى بـا بیـان اینکـه قیمـت این محصـوالت بـا ورود تولیدات 
جنـوب کشـور متعـادل خواهد شـد، افزود: حـدود یک ماه تـا 40 روز آینـده محصوالت 

جنـوب کشـور وارد بـازار مى شـود و نرخ هـا متعادل خواهد شـد.
کارگـر دربـاره اینکـه آیـا بـا توجه به تعطیـالت پیش رو آیـا پیش بینـى افزایش قیمت 
بیشـتر بـراى ایـن محصـوالت را دارید؟، افـزود: خیر، پیش بینى نمى کنیـم که قیمت ها 
بیـش از ایـن افزایـش یابـد. وى ادامـه داد: هـم اکنـون میانگیـن قیمـت عمده فروشـى 
هـر کیلوگـرم پیـاز قرمـز در میـدان مرکـزى میوه و تره بـار بین 4 تـا 6 هزار تومـان، پیاز 
شـیرى نیـز 4 تـا 6 هـزار تومـان، پیـاز زرد 3.5 تـا 5.5 هـزار تومان، گوجه فرنگـى 6 تا 10 

هـزار تومـان و سـیب زمینـى نیـز 1700 تا 3,500 تومان اسـت.

 موضـوع برنگشـتن ارز هـاى صادراتى بـه داخل 
ایـران بعـد از جهـش یکبـاره قیمـت ارز قبـل از 
خـروج آمریـکا از توافق هسـته اى برجـام و تعیین 
قیمـت دالر 4200 تومانى از سـوى دولت حسـن 
روحانـى مطـرح بـوده اسـت. بـه دلیـل اختـالف 
قیمـت ارز دولتـى بـا قیمـت ارز در بـازار آزاد صادر 
کننـدگان تمایلـى بـه بازگردانـدن منابـع ارزى 

حاصـل از صـادرات خـود بـه داخـل ایـران ندارند. 
عبدالناصـر همتـى، رئیس کل بانـک مرکزى، در اظهاراتـى نامتعارف دربـاره «صادرکنندگانى 
کـه ارز دولتـى خـود را بازنگردانده انـد»، گفتـه اسـت کـه بررسـى ها نشـان داد که 70 نفـر از این 

افـراد «کارتن خـواب» بوده انـد.
او گفـت «بـا اسـتفاده از کارت هـاى بازرگانى یکبار مصرف این صادرات انجام شـده اسـت. از این 

رو بانـک مرکـزى نـام این متخلفـان را به قوه قضاییه تحویـل خواهد داد».
بـه گفتـه رئیـس کل بانک مرکزى ایران اسـامى 250 صادرکننده بدحسـاب کـه حتى یک دالر 

ارز بـه کشـور بازنگردانده انـد را به قوه قضاییه تحویل داده اسـت.
همتـى پیشـتر بـراى بازگردانـدن ارز هـاى صادراتـى به ایـران ضرب االجل گذاشـته و گفته بود 
صادرکنندگانـى کـه تعهـدات خـود را اجـرا نکنند به قوه قضایـى معرفى خواهند شـد. او تحویل 
نـام «صادرکننـدگان بدحسـاب» بـه قـوه قضاییه را مصوبه سـران قوا دانسـت و گفـت «ما حتى 
تـالش کردیـم افـرادى کـه بخشـى از ارز خـود را بازگردانده اند نیـز به این قوه معرفى نشـوند. من 
حتـى در صحبـت بـا رئیـس قوه قضاییه اعـالم کردم که بانک مرکـزى عالقه اى به ایـن کار ندارد، 

امـا بایـد نسـبت به رفع تعهـد ارزى اقدام شـود».
رئیـس بانـک مرکـزى در اظهـارات خـود در «نشسـت دولت با بخـش خصوصـى» اضافه کرده 
اسـت کـه «وقتـى واردکننـدگان در مقابـل بانـک مرکـزى تجمـع مى کننـد کـه چـرا به مـا ارز 
نمى دهیـد مـا بایـد بـه آن ها چه پاسـخى بدهیـم. در ایـن تردیدى نکنیـد که نظر دولـت و بانک 
مرکـزى حمایـت قاطـع از صادرکنندگان اسـت. اما بحـث تعهد ارزى نیز بـراى مدیریت نیاز هاى 
کشـور اهمیـت جـدى خواهـد داشـت». بانک مرکـزى ایران پیشـتر تهدید کرده بود که اسـامى 
صادرکننـدگان کاال و خدماتـى کـه ارز هـاى صادراتى را به چرخه اقتصـادى ایران بر نمى گردانند 

را در رسـانه ها منتشـر خواهـد کرد.
همتـى در سـخنان خـود همچنین ابـراز امیدوارى کرده که «کشـور دوران اوج تحریم را پشـت 
سـر گذاشـته» و «بـا توجـه بـه افزایش عرضه ارز در سـامانه نیما، نـرخ ارز به زودى کنترل شـود». 
موضـوع برنگشـتن ارز هـاى صادراتـى بـه داخـل ایـران بعـد از جهـش یکبـاره قیمـت ارز قبل از 
خـروج آمریـکا از توافـق هسـته اى برجـام و تعییـن قیمـت دالر 4200 تومانـى از سـوى دولـت 

حسـن روحانى مطـرح بوده اسـت.
بـه دلیـل اختـالف قیمـت ارز دولتـى بـا قیمـت ارز در بـازار آزاد صـادر کننـدگان تمایلـى بـه 
بازگردانـدن منابـع ارزى حاصـل از صـادرات خـود بـه داخل ایـران ندارند. در شـرایطى که ایاالت 
متحـده تحریم هـاى فراگیـرى علیـه ایـران از جملـه صـادرات نفـت ایـن کشـور اعمـال کـرده، 
خـوددارى صادرکننـدگان از بازگشـت همـه منابـع ارزى خـود بـه داخـل، بـه یکى از مشـکالت 
بانـک مرکـزى در تامیـن ارز دامـن زده اسـت. وزارت اقتصـاد سـال پیش گفته بود کـه از مجموع 
40 میلیـارد دالر صـادرات غیرنفتـى ایـران تنهـا 10 میلیـارد دالر آن به کشـور بازگشـته اسـت؛ 
بـر اسـاس آنچـه اعالم شـد 30 میلیـارد از مجمـوع 40 میلیـارد دالر ارز حاصل از صـادرات، نه به 
صـورت کاال و نـه بـه هیـچ صـورت دیگـرى به ایران برنگشـته اسـت. برخـى نیز اعـالم کردند که 

حـدود 20 میلیـارد دالر ارز صادراتـى بـه ایـران باز نگشـته اسـت.
مسـعود خوانسـارى، رئیـس اتـاق بازرگانى تهـران، گفته مقام هـاى دولتى از جملـه رئیس کل 

بانـک مرکـزى ایـران دربـاره «ارز هاى بازنگشـته صادر کننـدگان» را تایید نکرده اسـت.
خوانسـارى از دولـت حسـن روحانـى انتقـاد کـرده که «بدون مشـورت بـا ذینفعان» دسـت به 
تصمیـم گیر هـاى اقتصـادى مى زنـد و گفتـه «زمانى کـه دولت نمى توانـد پول نفـت را برگرداند 
آیـا صادرکننـده ایـن امـکان را دارد؟ این مسـئله باید بررسـى شـود، اینگونـه برخورد ها لطمه به 
صـادرات کشـور اسـت». تـا پیـش از دوران جدیـد تحریم هاى آمریـکا، صادرکنندگان سـى روز 
فرصـت داشـتند تـا بـا بازگردانـدن ارز حاصـل از صـادرات، بر اسـاس قانـون از معافیـت مالیاتى 
برخـوردار شـوند کـه بعـدا بـا تشـدید تحریم هـاى آمریکا این مـدت به چهـار ماه افزایـش یافت.

در  گفــت:  دولــت  ســخنگوى 
شــرایط فعلــى، رونــد شــیوع کرونــا 
در 12 اســتان ســیر صعــودى و 
ــدار  ــرایط هش ــم در ش ــتان ه 9 اس
قــرار دارنــد و تهــران هــم در مرحلــه 

صعــودى قــرار دارد.
ــت دســتورالعمل هاى  ــا رعای ــه تاکیده ــم هم ــه رغ ــت: ب ــى گف ربیع
بهداشــتى از 42 درصــد در دو هفتــه قبــل بــه 54 درصــد رســیده اســت 
و امیدواریــم بــا همــکارى همــه مــردم عزیــز ایــن رونــد افزایــش یابــد و 

ــاالى 90 درصــد برســد. ــه ب رعایــت دســتورالعمل ها ب
ــراى  ــزا ب ــن آنفوالن ــگان واکس ــق رای ــن تزری ــه داد: همچنی وى ادام
ــراد داراى بیمــارى  ــاردار و مراکــز نگهــدارى ســالمندان و اف ــادران ب م
ســرطان در هفتــه گذشــته دنبــال شــده اســت. از همــه مــادران بــاردار 
ــه  ــاً ب ــدان در راه، حتم ــراى حفــظ ســالمت خــود و فرزن مى خواهــم ب
ــت  ــخنگوى دول ــد. س ــه کنن ــود مراجع ــق خ ــت مناط ــز بهداش مراک
تاکیــد کــرد: ایــن روزهــا فشــار بســیار زیــادى بــر کادر درمــان مــا وارد 
ــا  ــت خــود ب ــم ضمــن حمای ــان مى خواهی ــه هموطن مى شــود. از هم
مراعــات پروتکل هــا، بــه اقدامــات حمایتــى کــه توســط آحــاد مــردم 
و نهادهــاى اجتماعــى و خیریــه اى در روزهــاى اول شــکل گرفتــه بــود 

ــد. ــه دهن ادام

اظهارات رصیح وزیر بهداشت، درباره وضعیت کرونا در ایران

مى خواهـم واقعیت ها  را بگویـم
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آیت الله مکارم شیرازی:

ناجا مقابل سم پاشـى فضـاى مجازى 
هوشـمندانه برخورد کند

رییس مجلس : 

در جنگ تمـام عیار اقتصادى 
قـرار داریم

آیـت اهللا ناصر مـکارم شـیرازى از مراجع تقلیـد در دیدار 
با فرمانـده نیـروى انتظامى گفت: بایـد ناجا در مقابل سـم 
پاشـى هاى فضـاى مجـازى بسـیار هوشـمندانه برخورد 
کنـد گرچـه خوشـبختانه مـردم مـا بـه آنهـا اعتنایـى 

نمى کننـد. 

معاون استاندار قم: 

قطعـى آب گسـترده در منطقه 
غـرب قم 

۳۰ مهر آخرین مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن:

اگر پیامک دریافت وام 
اجاره را دریافت نکردیم 

چه کار کنیم؟

 2

شهردارقنوات قم:

حفظ قنات هاى 
قنوات با انتقال آب هاى 

سطحى  
امیر آبادی دلیل مجلس برای منصرف شدن از 

استیضاح روحانی  را تشریح کرد؛ 

 چرا استیضاح
 منتفى شد؟

8

رئیس بانک مرکزی ایران:

۷۰ صادر کننده بدحساب 
کارتن خواب هستند!

رئیس بانک مرکزی ایران:

70 صادر کننده بدحساب کارتن خواب 
هستند!

1

استیضاح روحانی  را تشریح کرد؛ 

 چرا استیضاح
 منتفى شد؟
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اقتصاد  
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٢شهر 

تقویـت  به منظـور  گفـت:  قـم  قنـوات  شـهردار 
ذخایـر آبـى و حفظ اقلیـم منطقه، آب هاى سـطحى 
شـهر  قنات هـاى  سـمت  بـه  را  جمع آورى شـده 

مى کنیـم. هدایـت 
رضـا شـکارى بیان کـرد: تمامـى آب هاى سـطحى 
ناشـى از بارندگى ها توسـط گروه هاى کارشناسـى به 
قنات هـاى اطراف شـهر منتقـل و یا توسـط چاه هاى 

جذبـى احداث شـده، جـذب زمین خواهد شـد.
وى افـزود: در همیـن رابطـه 50 حلقـه چـاه جذبى 
طـى یک  سـال گذشـته در شـهر قنـوات ایجادشـده 

اسـت تـا ذخایر آبـى منطقـه تقویت شـود.
وى در بخــش دیگــرى از ســخنان خــود، بــا اشــاره 
ــهر  ــى ش ــاى عمران ــد طرح ه ــراى هدفمن ــه اج ب
قنــوات گفــت: طــرح زیرســازى و آســفالت خیابــان 
امــام علــى(ع) به عنــوان یکــى از ورودى هــاى اصلــى 
ــیرهاى  ــه مس ــهروندان ب ــى ش ــهر و راه  دسترس ش
مواصالتــى اســتان بــا ســرعت و همچنیــن 
رعایــت  عیــن  در  هزینه هــا  در  صرفه جویــى 
اســتانداردهاى تعیین شــده در حــال انجــام اســت.
وى تاکیــد کــرد: افزایــش کیفیــت عبــور و مــرور، 
مدیریــت آب هــاى ســطحى و کســب رضایــت 
اهــداف اصلــى طــرح  به عنــوان  شــهروندان، 
ــى(ع) مدنظــر  ــام عل ــوار ام زیرســازى و آســفالت بل

ــت. ــوات اس ــهرى قن ــت ش ــه مدیری مجموع
طرح هــاى  همزمــان  اجــراى  بــه  شــکارى 
آزادســازى امــالك در مســیر بلــوار حضــرت 
ــن  ــراى ای ــت: اج ــرد و گف ــاره ک ــج) اش ولى عصر(ع
طرح هــا در جریــان همــکارى مــردم و کســبه 
ــا مجموعــه شــهردارى و صبــورى ایشــان  قنــوات ب

در حــال انجــام و تکمیــل شــدن اســت.
«شـهر قنـوات در بخـش مرکـزى شهرسـتان قـم 
قرارگرفته و فاصله آن با شـهر قم حـدود 10 کیلومتر 
اسـت، ایـن شـهر در سـال 79 بـا ادغـام روسـتاهاى 
حاجى آبـاد لک هـا، مرادآبـاد، والیجـرد و حسـن آباد 
ایجاد شـد و از سـابقه تاریخى قابل توجهـى برخوردار 
اسـت و گویـش برخى از مردم سـاکن در این شـهر به 

زبـان لَکى اسـت.
این شـهر در مناطق خشـک و کویرى قم قرارگرفته 
اسـت و درگذشـته از طریق حفر قنـات، آب موردنیاز 
مـردم منطقـه تامیـن مى شـد و بـه دلیـل همیـن 
پیشـینه تاریخـى بـه نـام شـهر قنـوات شـناخته 

مى شـود. 
بخـش مرکـزى قـم بـا بیـش از 7 هـزار و 500 
کیلومترمربـع داراى 2 دهسـتان قنـوات و قمـرود 
اسـت کـه جمعیتـى حـدود 35 هـزار نفـر دارد.» 

ــتاندارى  ــى اس ــور عمران ــى ام ــاون هماهنگ مع
ــالح  ــر) اص ــنبه (28 مه ــب دوش ــت: از ش ــم گف ق
شــبکه انتقــال آب در غــرب قــم آغــاز شــد و اگــر به 
ــان دیگــرى موکــول مــى شــد، امــکان نشــتى  زم
ــه  ــدى ب ــیب ج ــا و آس ــى لوله ه ــى برخ و ترکیدگ
ــى آورد. ــه وجــود م ــر ســاخت هاى شــهرى را ب زی
محسـن بهشـتى  با بیان اینکه از دوشـنبه شب این 
هفتـه اصالح شـبکه انتقـال آب توسـط پیمانکاران 
شـرکت آبفاى اسـتان قم شـروع شده اسـت، گفت: 
در ایـن قطعـى بخشـى از قسـمت غـرب شـهر قم با 

قطعـى آب روبرو مى شـود.
وى بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل فنــى پیــش آمده 
در شــبکه انتقــال آب نیازمنــد اصــالح اســت، ادامــه 
داد: اگــر ایــن اتفــاق بــه زودى انجــام نگیرد، نشــتى 
آب و ترکیدگــى برخــى لوله هــا آســیب جــدى بــه 
ســاختمان هاى  و  شــهرى  ســاخت هاى  زیــر 

مــردم وارد خواهــد کــرد.
ــزى و  ــه برنامه ری ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی وى ب
آســیب شناســى اصــالح شــبکه انتقــال آب از قبــل 
صــورت گرفتــه بــود، افــزود: بــا همــکارى پیمانــکار 
شــرکت آبفــا، دربــاره اطالعــات و برنامه ریــزى 
هــاى صــورت گرفتــه بــراى اصــالح شــبکه انتقــال 
آب در ســتاد مدیریــت بحــران بحــث و تبــادل نظــر 
شــد و چــاره اى جــز اقــدام ســریع بــراى حــل ایــن 

مســاله وجــود نداشــت.
اطــالع  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  بهشــتى 
رســانه هاى  طریــق  از  قبلــى  رســانى هاى 
ــه  ــار آب ب ــت فش ــا اف ــى و ی ــاره قطع ــف درب مختل
ســاکنان منطقه هــاى مــورد نظــر در اســتان، 
ــراى  گفــت: تانکرهــاى ســیار و ثابــت در مناطــق ب
ــا 72  ــن 24 ت ــده و بی ــه ش ــردم تعبی ــتفاده م اس
ــع  ــا رف ــاز دارد و ب ــان نی ــه زم ســاعت در مناطــق ب
مشــکل در هــر منطقــه بالفاصلــه جریــان آب مثــل 

گذشــته جــارى مى شــود.
گفتنــى اســت مناطقــى کــه در طــرح رفــع 
حادثــه خــط 1400 اصلــى آبرســانى بــه قــم 
ــع آب  ــا قط ــار ی ــت فش ــار اف ــت دچ ــن اس ممک

شــوند، بدیــن شــرح اعــالم شــده انــد: 
توحیـد،  شـیخ آباد،  دو:خیابان هـاى  منطقـه 
موسـوى، سـواران، شـاهد، باهنـر، جواداالئمـه(ع)، 
یـادگار امـام، ولى عصر(عـج)، حکمـت، 20 متـرى 

معصومیـه بـا فرعى هـاى منشـعب. 
منطقـه شـش: خیابان هـاى کشـاورز، امامـزاده 
ابراهیـم(ع)، سـوم خرداد شـمالى و جنوبـى، بعثت، 
20 متـرى زاد، قلعه کامـکار با فرعى هاى منشـعب. 
(اراك)،  امیرکبیـر  منطقـه هفـت: خیابان هـاى 
شـهید کیوانفـر، بوعلـى، ایسـتگاه، خاکفـرج بـا 
سـه:خیابان هاى  منطقـه  منشـعب.   فرعى هـاى 
امـام خمینـى(ره)، سـعیدى، تولیـد دارو، شـهید 
بهشـتى، چمران، شـهرك امام حسـن(ع)، آزادگان، 
انصـار الحسـین، 24 متـرى مطهـرى بـا فرعى هاى 

 . منشـعب

اخبار

شهردارقنوات قم:

حفظ قنات هاى قنوات با انتقال 
آب هاى سطحى  

معاون استاندار قم: 

قطعى آب گسترده در منطقه 
غرب قم 

نایب رئیس شوراى عالى استان ها، با اشاره به طرح اصالح قانون ماده 100 شهردارى ها 
گفت: اصالح این قانون در دستور کار قرار گرفته و الزم است نظرات اعضاى شوراها در 
خصوص آن بیان شود تا ضمن بررسى و تدوین اصلى اصالح قانون، الیحه پیشنهادى را به 
مجلس ارایه دهیم. حمید بادامى نجات، در بخش دیگر سخنان خود با ارائه گزارشى از سى 
و ششمین اجالس عمومى شوراى عالى استان ها گفت: دراین اجالس رئیس دیوان عدالت 
ادارى نیز حضور داشت که تفاهمنامه همکارى بین دو مجموعه دیوان عدالت ادارى و 

شوراى عالى استان ها منعقد شد.
وى با بیان اینکه یکى از مفاد تفاهمنامه دیوان عدالت ادارى و شوراى عالى استان ها 
حضور یکى ازنمایندگان شوراى عالى استان ها در شعب دیوان عدالت ادارى است، افزود: 
مقررشد کارگروه مشترکى تشکیل شود که در این کارگروه موضوعات مرتبط با حقوق 

شورا و شهردارى ها در قالب تفاهمنامه پیگیرى شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالى شوراى شهر همدان همچنین با اشاره به برنامه 

وزارت فرهنگ و ارشاد کشور در خصوص نامگذارى شهرهاى خالق کشور یادآور شد: 
همدان مى تواند در حوزه شهرهاى خالق به عنوان برندى خاص شناخته و معرفى شود. 

وى بــر ضــرورت ایجــاد دفتــر نمایندگــى شــهردارى همــدان در تهــران تاکیــد کــرد و 
افــزود: مى تــوان بــا بــه کارگیــرى نیروهــاى متخصــص در ایــن دفتــر، پیگیــر مباحــث 
شــهردارى در وزارتخانه هــا و دســتگاه هاى متولــى بــود چــرا کــه ایــن امــر در جــذب 

اعتبــارات ملــى بســیار تاثیرگــذار اســت.

طرح اصالح قانون ماده 100 شهردارى ها 

معـاون هماهنگـى امـور عمرانـى اسـتاندارى قم، مهـم ترین 
دسـتاورد سـفر پر خیـر و برکـت مقام معظـم رهبرى بـه قم را 
ایجـاد نگاه توسـعه ملـى به پـروژه هاى قـم در بین مسـئوالن 

عنـوان کرد.
 محسـن بهشـتى در برنامه ویـژه گفت وگوى خبرى سـیماى 
مرکـز قـم (شـبکه نـور) کـه دربـاره دسـتاوردهاى سـفر مقام 
معظـم رهبرى سـخن مى گفـت، با اشـاره به اینکـه مهم ترین 

مصّوبه سـفر سـال 1374 رهبر معظـم انقالب به قم، تأسـیس 
اسـتان قـم بـود، خاطـر نشـان کـرد: سـفر مهـم دیگر نیـز که 
اکنـون در ایام سـالگرد آن قـرار داریـم در سـال 1389 بود که 

حرکـت هـاى آغاز شـده براى پیشـرفت قـم را تسـریع کرد.
وى افـزود: مهم نـوع نگاهى بود کـه معظم له بـراى قم تبیین 
کردنـد، یعنـى مختصـات و ویژگى هایـى براى قم تعریف شـد 
کـه نشـان مـى داد امـور قم فراتـر از یـک شـهر یا یک اسـتان 

اسـت و ایـن امر سـبب ایجاد گشـایش هایـى براى قـم بود.
معـاون هماهنگـى امـور عمرانى اسـتاندارى قـم ادامـه داد: با 
توجـه به عقـب افتادگى هـاى زیاد قم بـه ویـژه از دوران قبل از 
انقـالب، بایـد گفت ایـن دو سـفر مقام معظـم رهبرى بـه ویژه 
سـفر دوم سـبب شـد کـه قـم بـه یـک کارگاه بـزرگ عمرانى 

تبدیل شـود.
وى اضافـه کـرد: کارهـا و پـروژه هاى فـراوان بـراى احیاى قم 
بـه جایـى رسـید کـه هـر سـال و در ایـام هفتـه دولـت و دهه 
فجـر شـاهد افتتـاح 300 تـا 600 پـروژه بودیـم کـه برخـى از 
ایـن پـروژه ها مانند خطـوط انتقال آب شـیرین به قـم در واقع 

بودند. ابرپـروژه 
بهشـتى تصریح کرد: تردیدى نیسـت که مهم ترین دسـتاورد 
سـفرهاى رهبـرى به قـم، ایجاد نـگاه توسـعه ملى به قـم بود و 
همین امر سـبب شـد تا مسـئوالن قـم، مطالبات اسـتانى خود 
را از مسـیر ملـى و بـا تکیـه بـر منویّـات رهبـر معظـم انقـالب 

مطـرح و پیگیـرى کنند.
معــاون هماهنگــى امــور عمرانــى اســتاندارى قــم بــا اشــاره 
ــوى  ــمت و س ــه س ــت ب ــبب حرک ــد س ــن رون ــه ای ــه اینک ب
ــار  ــرد: آم ــار ک ــد اظه ــم ش ــتان ق ــه اى در اس ــادل منطق تع
نشــان مــى دهــد کــه 315 پــروژه از ســال 1389 بــر اســاس 
ــورت  ــه ص ــم ب ــروژه ه ــرى  و 400 پ ــفر رهب ــارات س اعتب
مشــترك شــامل اعتبــارات ســفر رهبــرى، اعتبــارات اســتانى 
ــه  ــوع ب ــار در مجم ــن آم ــد و ای ــده ش ــى دی ــارات مل و اعتب
ــا اعتبــارى بالــغ بــر یــک هــزار و 800  715 پــروژه اســتانى ب

ــید. ــان رس ــارد توم میلی
وى افـزود: نگاه توسـعه اى که از سـفر حضرت آقا اتفـاق افتاد 
سـبب شـد تا بسـیارى از سـرمایه گـزاران و خیرین به اسـتان 

قم توجه بیشـترى داشـته باشـند.
بهشـتى اولویـت کنونـى اسـتان را اتمـام پـروژه هـاى نیمـه 
تمـام دانسـت و اضافـه کـرد: البته همان نـگاه توسـعه اى ملى 

کـه حضـرت آقـا پایـه گـذار آن در قـم بودنـد سـبب شـده تـا 
عـالوه بـر اتمـام پـروژه هـاى نیمـه تمـام، برخـى پـروژه هاى 
بـزرگ همچنـان در قـم تعریف شـوند کـه احـداث کمربندى 
جدیـد 110 کیلومتـرى بـه نام شـهید قاسـم سـلیمانى از آن 

جملـه اسـت.
معـاون هماهنگـى امـور عمرانى اسـتاندارى قـم بـا تأکید بر 
اینکـه هنوز با شـاخص هـاى توسـعه اى در قم فاصلـه داریم به 
مشـکالت فعلى در تکمیل و توسـعه ضلع شـرقى حـرم مطهر 
حضـرت معصومـه(س) و پـروژه سـاماندهى چهـل اختـران 
و مرقـد منـور حضـرت موسـى مبرقـع(ع) توجـه داد و گفـت: 
بخـش هایـى مانند سـازمان مجـرى این طـرح ها تعلـل هایى 
در کار دارنـد کـه امید اسـت بـا تعریـف ردیف بودجه مسـتقل 
در سـال 1400 و بـه همـت نماینـدگان مـردم قـم در مجلس 

شـوراى اسـالمى، ایـن مشـکالت حل شـود.
وى اضافـه کـرد: در عیـن حـال طرحـى بـراى تزریـق اراضى 
48 هکتـارى در پردیسـان بـه 8 پـروژه شـهرى قـم و از جمله 
سـاماندهى اطراف حرم مطهـر حضرت کریمه اهـل بیت(س) 
شـامل مـواردى مانند حـذف مغازه هـاى تجارى اطـراف حرم 
مطهـر، قبرسـتان شـیخان و قبرسـتان نـو و همچنیـن پروژه 
هـاى چهـل اختـران و دروازه رى دیـده شـده کـه امیدواریـم 

شـود. نهایى 
ــداث  ــرو و اح ــرودگاه، مت ــرح ف ــه ط ــتى س ــن بهش محس
کمربنــدى جدیــد بــراى قــم را از طــرح هــاى اولویتــدار ایــن 
اســتان خوانــد و خاطــر نشــان کــرد: تکمیــل ایــن ســه طــرح 
ــدى  ــاى بع ــرفت ه ــا و پیش ــعه ه ــّرك توس ــا ُمح ــم قطع مه

ــود. ــد ب ــم خواه اســتان ق
وى ادامـه داد: فرامـوش نشـود کـه قـم شـهرى در تـراز بیـن 
المللـى اسـت کـه وجـود فـرودگاه و متـرو بـراى آن ضـرورى 
اسـت و در عیـن حال نمى توانـد  ترافیک درون شـهرى و برون 

شـهرى مختلط داشـته باشـد.

معاون استاندار قم: 

دستاورد مهم سفر مقام معظم رهبرى  به قم ایجاد 
نگاه توسعه ملى به پروژه ها بود

عملیـات اجرایـى اتصـال بلـوار عمـار یاسـر قـم بـه بزرگراه 
امیرکبیـر بـا تصویـب شـوراى برنامه ریزى و توسـعه اسـتان 

قـم بـه مرحلـه اجرایى رسـید.
 ایـن طـرح یکى از طـرح هاى مطرح شـده در سـال 1392 و 
در ادامـه طـرح حرم تا حـرم (راه جدیـد قم - مشـهد و اتصال 
دو حـرم مطهـر حضـرت امـام رضـا(ع) و حضـرت معصـوم 

(س)) اسـت.
طـرح اتصـال بلـوار عمـار یاسـر قـم بـه بزرگـراه امیرکبیـر 
پیـش از ایـن در کارگـروه امـور زیربنایـى اسـتان بـه تصویب 
رسـیده بـود و نیـاز بـه تصویـب در شـوراى برنامـه ریـزى و 
توسـعه اسـتان را داشـت که ایـن امر نیـز در جلسـه اخیر این 

شـورا بـا 14 رأى موافـق از 14 رأى مأخـوذه نهایـى شـد.
با انجـام این طـرح، کالنشـهر قـم داراى یـک ورودى جدید 

مى شـود کـه مى تواند مسـافران و زائـران را به طور مسـتقیم 
به حـرم مطهر حضـرت کریمه اهـل بیت(ع) برسـاند.

در ایـن طـرح که بالـغ بـر 130 میلیارد تومـان اعتبـار دارد، 
120 هـزار متـر مربـع از اراضـى منطقـه تملّـک مى شـود و 
همچنیـن چنـد کیلومتر راهسـازى اصلـى و فرعـى و احداث 
پـل بـر روى بزرگـراه امیرکبیـر از جملـه برنامـه هـاى پیـش 

بینـى شـده در ایـن طرح اسـت.
در ایـن بـاره رئیس کمیسـیون عمران و حمل و نقل شـوراى 
اسـالمى شـهر قـم در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فـارس اظهـار 
داشـت: این طـرح ورودى خوب و راهگشـایى بـراى قم فراهم 
و اتصـال مسـتقیم بزرگـراه امیرکبیـر به حرم مطهـر حضرت 

فاطمـه معصومـه(س) را ایجـاد مـى کند.
روح اهللا امراللهـى ادامـه داد: همچنیـن وجـود بلـوار پیامبـر 

اعظـم(ص) سـبب مى شـود تـا مسـافران و زائـران بتوانند از 
حـرم مطهـر تـا مسـجد مقـدس جمکـران را نیـز بـه راحتى 

طـى کننـد.
وى افـزود: البتـه آغـاز گفـت وگوهـا دربـاره ایـن طـرح و 
پیوسـت فرهنگـى این محـور چنان بود کـه اتصال مسـتقیم 
آزادراه قم-گرمسـار بـه این طـرح لحاظ شـود، اما متأسـفانه 
بدسـلیقگى وزارت راه و شهرسـازى ایـن اجـازه را نـداد و این 

دو طـرح اتصـال مسـتقیمى بـا هـم ندارند.
بـه هـر حـال بـه نظـر مـى رسـد بـا اجـراى ایـن طـرح، گام 
مثبتـى بـراى کنتـرل ترافیـک میـدان 72 تـن و همچنیـن 
دیگـر معابـر قـم برداشـته مـى شـود تـا زائـران و مسـافران 
بتواننـد بـه طـور مسـتقیم از طریـق کمربنـدى شـهر یعنـى 
بزرگـراه امیرکبیـر و پیمـودن بلـوار عمـار یاسـر بـه آسـتان 

مقـدس فاطمـى(س) و در ادامـه، مسـجد مقـدس جمکـران 
دسترسـى مسـتقیم داشـته و نیـازى بـه اسـتفاده از دیگـر 

معابـر شـهرى نداشـته باشـند. 

مسـئوالن قـم خواسـتار تأمین بودجـه تهیه تجهیـزات نوین 
ضّدعفونـى شـهرى در بودجه سـاالنه قم شـدند.

 یکـى از موارد بررسـى شـده در نشسـت اخیر سـتاد مدیریت 
بحـران اسـتان بررسـى کارایـى تجهیـزات ضّدعفونى شـهرى 
بـراى تـداوم مقابلـه بـا کرونا بـود که گـزارش معـاون خدمات 
شـهرى شـهردارى قـم در ایـن بـاره نشـان داد در حـال حاضر 
26 دسـتگاه شسـت و شـوى شـهرى براى ضّدعفونى وسـائلى 
ماننـد اتوبوس هاى شـهرى و همچنین اماکنـى مانند میادین 
میـوه و تره بـار و برخـى ورودى هـا و معابر علیه بیمـارى کرونا 

مورد اسـتفاده قـرار مـى گیرد.
سـید امیـر سـامع معـاون شـهردار قـم در ایـن بـاره گفـت: 
بـا ایـن حـال، نیـاز بـه تأمیـن تجهیـزات نویـن ضّدعفونـى 
(ضّدعفونـى 360 درجـه) کـه بتوانـد با میـزان مصـرف کمتر، 
تأثیر بیشـترى براى ضّدعفونى شـهرى داشـته باشـد احساس 

مـى شـود و ایـن امـر حداقـل بـه یـک میلیـارد تومـان بودجه 
نیازمنـد اسـت.

در عیـن حـال اسـتاندار قم نیـز با بیـان اینکه مـدت درگیرى 
بـا ویـروس کرونا مشـخص نیسـت بر ضـرورت تخصیـص این 
بودجـه در شـوراى اسـالمى شـهر قـم و بـه عنـوان بخشـى از 

بودجـه سـاالنه شـهر کریمـه اهل بیـت(ع) تأکیـد کرد.
بهـرام سرمسـت در عیـن حال بـه دسـتور اخیر رهبـر معظم 
انقـالب بـه نیروهـاى مسـلّح بـراى در اختیـار قـرار دادن 
تجهیـزات و نیروهـاى خـود بـراى مبارزه همـه جانبه بـا کرونا 
توجـه داد و بیـان کرد: البته نیروهاى مسـلّح وظایف مشـخص 
خـود را دارند، اما این دسـتور نشـان مى دهد امر مبـارزه ملى و 
اسـتانى با کرونـا همچنان نیازمنـد یک مدیریت جهـادى و در 
عیـن حال بـه صحنـه آوردن همه امکانـات و تجهیزات اسـت.
اسـتاندار قـم همچنیـن بـه این نکتـه اشـاره کرد که دسـتور 

اخیـر مقـام معظـم رهبرى بـه نیروهـاى مسـلّح، حجـت را بر 
همـگان تمـام کـرده و به نوعـى به همه دسـتگاه هـاى اجرایى 
و نهادهـاى عمومـى و اسـتانى یـادآورى مى کند کـه همه باید 
بـر اسـاس تصمیمـات سـتاد ملى مبـارزه بـا کرونـا، پـاى کار 

باشـند و از هیـچ کوششـى دریـغ نکنند.
همچنیـن در ایـن بـاره اسـتاندار قـم بـه عنـوان عالـى ترین 
مقام اجرایى در اسـتان به شـهردارى و شـوراى اسـالمى شـهر 
دسـتور داد تـا هماننـد رویـه گذشـته، ضّدعفونـى هدفمنـد 
شـهرى علیـه ویـروس کرونـا را در دسـتور داشـته باشـند و از 
همـه ظرفیـت هـاى اسـتانى و حتـى نیروهاى مسـلّح اسـتان 

نیـز کمـک بگیرند.
مرتضـى حیـدرى فرمانـدار قـم نیـز در این بـاره گفـت: الزم 
اسـت شـوراى اسـالمى شـهر قـم دربـاره تخصیـص بودجه به 
ایـن امـر، هـم بـراى ادامـه سـال جـارى و هم بـراى سـال بعد 

وارد عمـل شـود، چراکه هـم احتمال ادامـه یافتـن ایپدمى ها 
در آینـده وجـود دارد و هـم ایـن که مى تـوان از ایـن تجهیزات 
بـراى ضّدعفونى وسـائل شـهرى ماننـد اتوبوس هـاى عمومى 

نیـز در همـه حـال اسـتفاده کرد.

مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهردارى قـم از 
آمادگـى شـهردارى قـم بـراى نورافشـانى آسـمان شـهر در 

شـب میـالد پیامبـر اکـرم(ص) و 13 آبـان خبـر داد.
 مهـدى کالنتـرزاده در جلسـه شـوراى هماهنگـى تبلیغات 
اسـالمى اسـتان قـم بـه نمایندگـى از شـهردارى قـم بـراى 
برگـزارى مراسـم 13 آبـان امسـال طبـق مصوبـات شـوراى 

هماهنگـى تبلیغـات اسـالمى اعـالم آمادگـى کـرد.
ــدت  ــه وح ــا هفت ــم ب ــن مراس ــارن ای ــه تق ــاره ب ــا اش وى ب
ــاى  ــام ظرفیت ه ــى دارد تم ــم آمادگ ــهردارى ق ــت: ش گف
خــود را در حوزه هــاى تبلیغــى، خدماتــى، فرهنگــى، 

ــن  ــدن ای ــزار ش ــر برگ ــه بهت ــر چ ــراى ه ــى و... ب ترافیک
مراســم بــه کار گیــرد.

مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهردارى قـم بـا 
اعـالم آمادگى براى نورافشـانى آسـمان شـهر در شـب میالد 
پیامبـر اکـرم(ص) اضافـه کـرد: شـهردارى قـم همـکارى 
هرچـه بیشـتر بـراى برگـزارى مراسـم هاى روز ملـى مبارزه 

بـا اسـتکبار جهانـى را وظیفـه خـود مى دانـد.
ــدت و  ــه وح ــى هفت ــه همزمان ــه ب ــا توج ــن ب وى همچنی
ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــى مب ــرم(ص) روز مل ــر اک ــالد پیامب می
ــن دو  ــق ای ــهرى تلفی ــات ش ــه داد: در تبلیغ ــى ادام جهان

مناســبت هــم مــد نظــر قــرار خواهــد گرفــت و بــا محوریــت 
ــهروندان در  ــش ش ــدن نق ــگ ش ــى و پررن ــاط اجتماع نش
گرامى داشــت مناســبت هاى ملــى از هیــچ کوششــى 

ــرد. ــد ک ــه نخواه مضایق
کالنتــرزاده ضمــن اشــاره بــه فعالیت هــاى گســترده 
مدیریــت شــهرى در ایــام محــرم و صفــر و ایجــاد شــور 
حســینى در شــهر قــم گفــت: از تمــام شــهروندان و 
ــک  ــه ی ــر خان ــرح «ه ــا مشــارکت در ط ــه ب ــى ک خانواده های
حســینیه» بــه خیــل عظیــم عــزاداران حســینى پیوســته اند، 

مى کنــم. تشــکر 

مدیـر منطقـه هفـت شـهردارى قـم گفـت: 90 درصـد 
مسـاحت منطقـه هفـت بافـت فرسـوده و تاریخـى اسـت که 
ایـن موضـوع کار در ایـن منطقه را بـا پیچیدگى هایـى مواجه 

کـرده اسـت.
 مجیـد متیـن فـر در گفـت و گویـى، بـا اشـاره بـه اهمیـت 
منطقـه هفـت بـه عنـوان تابلوى شـهر قم اظهـار داشـت: قم 
داراى هشـت منطقه شـهرى اسـت که منطقه هفـت با وجود 
بـارگاه مطهـر حضـرت معصومـه(س)، حـوزه هـاى علمیـه 
و دفاتـر مراجـع از مناطـق دیگـر شـهر متمایـز شـده و یکـى 
ازممتازتریـن فضاهـا درعرصـه کار در شـهر را رقم زده اسـت.
وى بـا اشـاره بـه تـردد بـاالى زائـران در ایـن منطقـه افزود: 
اگـر ادعـا داریـم کـه قـم سـالیانه پذیـراى 20 میلیـون زائـر 
اسـت مـى توانیم ادعـا کنیم کـه عین ایـن 20 میلیـون براى 
حضـور حـرم مطهـر حضـرت معصومـه(س) در ایـن منطقه 
هفـت حضـور پیدا مـى کننـد و این موضـوع اهمیـت فعالیت 

بـراى ایـن منطقـه را بیشـتر مى کنـد.

وى تصریـح کرد: اگر زائـران منطقه هفـت را از نظر خدماتى 
و فضـاى سـبز و فعالیـت عمرانـى یـک منطقه خـوب ببینند، 
آن را بـه کل قـم بسـط مـى دهنـد و اگـر قصـورى در ایـن 
منطقه مشـاهده کننـد آن را به پـاى کل شـهرقم مى گذارند.
متیـن فـر همیـن موضـوع را عاملـى بـراى سـخت تر شـدن 
اجـراى پـروژه هـاى عمرانـى در این منطقـه خوانـد و تصریح 
کـرد: بسـیارى از فعالیت هـاى عمرانـى و خدماتـى کـه در 
مناطـق دیگـر آسـیبى به همـراه نـدارد امـا در منطقـه هفت 
بـه عنـوان یک عمـل ناپسـند محسـوب مى شـود و اعتراض و 

نارضایتـى مردمـى را بـه همـراه دارد.
وى بـا اشـاره بـه مسـاحت460 هکتـارى منطقـه افـزود: 
یکـى دیگـر از سـختى هـاى کار در منطقه هفت وجـود بافت 
فرسـوده گسـترده اسـت به گونه اى که بالغ بـر 90 درصدکل 
مسـاحت بافـت منطقه بافت فرسـوده اسـت و این نـوع کار را 

پیچیـده تـر و سـخت تر مـى کند.
مدیرمنطقـه هفـت شـهردارى قـم ادامـه داد: بسـیارى از 

پروژه هـاى عمرانـى و خدماتـى کـه مـى توانسـت در منطقه 
اجرایى شـود بـه دلیل همیـن محدودیت هـا با تاخیـر مواجه 

و بـا سـختى هاى بسـیارى حیـن اجـرا همـراه مى شـوند.
وى بـر ضـرورت همـراه کـردن مـردم در اجـراى پروژه هاى 
عمرانـى تاکیـد کـرد و افـزود: همراهـى مـردم بـه ویـژه در 
پروژه هـاى منطقـه هفـت بـه دلیـل تراکـم و تـردد بـاالى 
جمعیـت در آن ضـرورت دارد کـه در پـروژه پیـاده راه ارم 

نمونـه اى از ایـن لـزوم همراهـى مشـاهده شـد.
متیـن فـر با اشـاره بـه اینکـه در اجـراى ایـن پـروژه در ابتدا 
اعتراضـات زیـادى وجـود داشـت تصریـح کـرد: در ابتـدا 
اعتراضـات گسـترده از سـوى علمـا و کسـبه و مـردم کار را 
سـخت کرده بـود، اما بـا همه ایـن اعتراضـات با صبـورى کار 
پیـش رفـت و امـروز بـر اسـاس گزارش هـاى میدانـى که در 
منطقـه صـورت گرفتـه اسـت رضایـت حداکثـرى از اجـراى 

ایـن پـروژه وجـود دارد.

کالنشهر قم داراى ورودى جدید مى شود

تأمین تجهیزات ضّدعفونى شهرى در بودجه لحاظ شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم: 

آسمان شهر شب میالد پیامبر نورافشانى مى شود 

مدیر منطقه هفت شهرداری قم: 

90 درصد مساحت منطقه هفت بافت فرسوده است 
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جامعه  ٣

آیــت اهللا جعفــر ســبحانى از مراجــع تقلیــد 
ــه ســفر  ــردم ب ــد م ــى کن ــالم م ــت اع ــت: دول گف
«غیرضــرورى» نرونــد؛ مســئوالن بایــد قیــد 
ــه  ــع هرگون ــد و مان ــفر بردارن ــرورى را از س غیرض
ــى  ــروى انتظام ــوند، نی ــى ش ــافرت و جابجای مس
ــه  هــم بایــد محکــم ایــن دســتور را اجــرا کنــد، ب
ــت.  ــى اس ــى و اخالق ــاله دین ــن مس ــال ای هرح
ــروى  ــده نی ــترى فرمان ــردار اش ــدار س وى در دی
انتظامــى کشــور، بــا انتقــاد از وضعیــت گرانــى در 
کشــور بیــان کــرد: در ســطح جامعــه مــى بینیــم 
کــه برخــى امــروز قیمــت مایحتــاج مــردم را یــک 
ــاك  ــغ را پ ــردا آن مبل ــغ اعــالم مــى کننــد، ف مبل
ــکل  ــن مش ــد، ای ــى زنن ــر م ــت باالت ــرده و قیم ک

ــداد دارد. ــه امت ــا دو روز نیســت بلک ــک ی ی
وى همچنیــن بــه مســاله دارو اشــاره کــرد و 
ــرار  ــردم ق ــه م ــار هم ــد در اختی ــت: دارو بای گف
ــردم مطــرح اســت  ــرد چــون مســاله جــان م بگی

ــت.    ــارف نیس ــل تع ــردم قاب ــالمتى م و س
آیــت اهللا ســبحانى بــا اشــاره بــه مشــکالت 
ــان  ــم آقای ــت: امیدواری ــه گف ــتى در جامع معیش
بــا یــک همــت بــاال، روز بــه روز ایــن مشــکالت را 
کــم کننــد البتــه وظیفــه مــا ایــن اســت کــه هــم 
ــم، هــم حرکــت مردمــى و دولتــى هــم  ــا کنی دع

ــیم. ــته باش داش
ــه معنــاى کــم  وى تصریــح کــرد: ایــن ســخنان ب
کارى آقایــان نیســت بلکــه هــم تقدیرى از گذشــته 
ــم در  ــه محک ــت ک ــتى اس ــم درخواس ــت، ه اس
ــدوارم اعمــال  ــن بایســتند و امی ــن قوانی ــل ای مقاب
ــج)  ــى عصر(ع ــرت ول ــول حض ــورد قب ــان م آقای

ــرد. ــرار گی ق
وى در بخـش دیگـرى از سـخنان خـود بـه تـالش 
ها و زحمـات شـبانه روزى کادر درمانـى در مواجهه 
بـا کرونـا اشـاره و عنـوان کـرد: کادر درمانـى را باید 
خیلى تقویـت کرد، آن هـا واقعا در مـداواى بیماران 
جانبـازى مـى کننـد، همـه ایـن هـا را بایـد تقدیـر 
کنیـم، همه اشـخاصى کـه در این راه جان خـود را از 

دسـت دادنـد در جرگه شـهدا هسـتند.
آیــت اهللا ســبحانى گفــت: آمــار مبتالیــان 
ــى  ــان م ــا نش ــور ه ــى کش ــا برخ ــه ب در مقایس
ــاى  ــه ه ــیوه نام ــد، ش ــه بای ــه ک ــه آنگون ــد ک ده
بهداشــتى رعایــت نمــى شــود. تقدیــر الهــى 
ــا  ــت م ــر حرک ــا دارد، اگ ــت م ــه حرک ــتگى ب بس
ــا  ــق م ــم مواف ــى ه ــر اله ــد، تقدی ــح باش صحی

خواهــد بــود.

آیت اهللا حسـین نـورى همدانـى از مراجـع تقلید 
گفـت: امـروز خدمـت بـه مـردم در اولویـت تمـام 
امـور اسـت، ملـت ایـران ثابـت کردنـد همیشـه 
باعـزت و عظمت اسـت و اجـازه نخواهد داد کسـى 
امـرى را بـه آن هـا تحمیـل نمایـد و همـه بایـد 
بداننـد حفظ ایـن انقـالب از واجبات اسـت و محور 

وحـدت در جامعـه ولـى فقیـه اسـت.
 وى در دیــدار بــا ســردار اشــترى فرمانــده 
ــوع  ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــى، ب ــروى انتظام نی
ــردى و  ــئولیت ف ــه مس ــان دارى س ــر انس ــه ه ک
ــل  ــا در مقاب ــت: م ــت گف ــغلى اس ــى و ش اجتماع
جامعــه و همــه مــردم مســلمان مســئولیت داریــم 
ــار  ــه در اختی ــغلى ک ــم و ش ــک نمایی ــد کم و بای
ــه  ــراى خدمــت ب ــب خــدا ب ــى از جان ــم امانت داری
مــردم تلقــى کنیــم کــه اشــرف عبــادات خدمــت 
ــت  ــد در اولوی ــئولین بای ــت و مس ــردم اس ــه م ب

ــد. ــردم باش ــه م ــت ب ــان خدم کارش
وى افـزود: امروز گرانـى و پایین بـودن ارزش پول 
کشـور مـردم را آزار مـى دهـد مسـئوالن بـه فکـر 
مـردم باشـند بخـش عمـده مشـکالت مربـوط بـه 
عـدم مدیریت اسـت و نبایـد به تحریـم آمریکا ربط 
داد چـون آنهـا از ابتـدا انقـالب اسـالمى تحریـم و 
ظلـم به ملت ایـران را داشـته اند متأسـفانه باز عده 
اى نـگاه به غـرب و آمریـکا دارند آن هم بعـد از این 

همـه خیانـت آمریـکا و ایـادى آنها.
ایـن مرجـع تقلیـد بـه مسـئوالن توصیـه کـرد: 
بـه جـاى حاشـیه سـازى وقتتـان را صـرف حـل 
مشـکالت مردم و خدمـت کنید، نبایـد از کلمات و 
زندگـى امامان گزینشـى انتخاب کـرد و بایدجلوى 

تحریفـات گرفتـه شـود.
وى گفـت: امـام و رهبـرى بـا نـگاه صحیـح بـه 
زندگـى اهـل بیـت(ع) و درك درسـت ایـن انقالب 
و کشـور را اداره نمودنـد و امـروز ایـن کادر درمـان 
بـا اخـالص مشـغول  امکانـات ولـى  باکمتریـن 
خدمـت هسـتند کـه صمیمانـه تشـکر مـى کنم و 

دعاگـو هسـتم.

آیت الله سبحانی

 مسئوالن از  مسافرت 
مردم جلوگیرى کنند

آیت الله نوری همدانی:

 خدمت به مردم در اولویت 
تمام امور است 

خـبـر
 فهرست نویسى بیش از 1800 نسخه خطى در کتابخانه فاطمى

رئیس اداره کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س)، با اشاره به وجود بیش 
از 1800 نسخه خطى در این کتابخانه گفت: فهرست نویسى هزار نسخه خطى در 
گذشته در قالب سه جلد به چاپ رسیده و در حال حاضر 800 نسخه دیگر نیز فهرست 
نویسى شده و تا پایان سال به چاپ خواهد رسید. محمد عباسى یزدى در گفت وگویى 
افزود: 800 نسخه خطى دیگر نیز فهرست نویسى شده و در حال بازنگرى نهایى است 
تا در قالب دو جلد به صورت محدود به چاپ برسد و نسخه الکترونیک آن هم در اختیار 

عالقه مندان قرار بگیرد که امیدواریم تا پایان سال این کار هم انجام شود.  رییس اداره 
کتابخانه آستان مقدس فاطمى با بیان اینکه بیشتر کتاب هاى خطى و چاپى کتابخانه 
آستان مقدس فاطمى اهدایى است، گفت: این کتاب ها از جانب مردم عادى، مراجع 
و شخصیت ها و برخى نهادهاى فرهنگى به این کتابخانه اهدا شده و همچنان این 
اهدایى ها ادامه دارد و به همین خاطر در آینده نیز کار فهرست نویسى ادامه خواهد 
داشت. وى بیان کرد: بخش اعظمى از کتاب هاى خطى این کتابخانه اهدایى مراجع 

عظام تقلید و شخصیت ها است و براى مثال آیت اهللا مرعشى نجفى(ره) با وجود اینکه 
خودشان کتابخانه بزرگى داشته اند ولى حدود 250 نسخه خطى به کتابخانه آستان 
اهدا کرده اند. عباسى یزدى گفت: ازاین رو تعدادى از نسخ خطى موجود است که هنوز 
مراحل قبل از فهرست نویسى را طى مى کنند و به محض آماده شدن در جلدهاى 
بعدى فهرست نویسى خواهند شد و در اختیار عالقه مندان و پژوهشگران قرار خواهد 

گرفت. 

ــت:  ــد گف ــع تقلی ــیرازى از مراج ــکارم ش ــر م ــت اهللا ناص آی
بایــد ناجــا در مقابــل ســم پاشــى هاى فضــاى مجــازى بســیار 
هوشــمندانه برخــورد کنــد گرچــه خوشــبختانه مــردم مــا بــه 

ــد. ــى نمى کنن ــا اعتنای آنه
ــد در  ــع تقلی ــن مرج ــس ای ــرى پلی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــى،  ــروى انتظام ــده نی ــترى فرمان ــین اش ــردار حس ــدار س دی
عنــوان کــرد: مســاله مهمــى کــه بایــد مــورد توجه شــما باشــد 
بحــث پیشــگیرى اســت چــرا کــه پیشــگیرى بهتــر از درمــان 

ــت. اس
ــه  ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــیرازى ب ــکارم ش ــت اهللا م آی
نیــروى انتظامــى بایــد عوامــل جــرم زا و آســیب زا را در ســطح 

ــد،  ــته باش ــه داش ــا توج ــه آن ه ــد و ب ــایى کن ــه شناس جامع
گفــت: توجــه بــه مســائل فرهنگــى و ارتقــاى فرهنــگ 
عمومــى در ایــن خصــوص بســیار حائــز اهمیــت اســت گرچــه 
ســازمان هاى فرهنگــى ماننــد صــدا و ســیما و وزارت فرهنــگ 
ــوزش  ــاى آم ــراى ارتق ــوص ب ــن خص ــالمى در ای ــاد اس و ارش

ــد. ــرار بگیرن ــى ق ــروى انتظام ــار نی ــد در کن ــى بای همگان
ــروى  ــه نی ــب ک ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب ــد ب ــن مرجــع تقلی ای
انتظامــى یــک نیــروى محبــوب مردمــى اســت و اقدامــات آن 
مــورد تاییــد و حمایــت اســت گفــت: شــما بیشــترین ســطح 
تمــاس بــا مــردم را داریــد و بــه همیــن دلیــل اقدامات شایســته 
شــما باعــث شــده کــه مــردم شــما را دوســت داشــته باشــند؛ 

گرچــه عواملــى هســتند کــه در کار شــما خلــل وارد مــى کنند 
نبایــد بــه آن هــا اعتنــا کنیــد و کار خودتــان را انجــام دهیــد.

وى بــا اشــاره بــه اهمیــت شــهر قــم بــه عنــوان پایــگاه علمــى 
تشــییع، افــزود: مــردم انتظــار دارنــد کــه قــم یــک شــهر پــاك 
و عــارى از آســیب هــاى اجتماعــى باشــد کــه در ایــن زمینــه 
گرچــه همــکاران شــما تــالش هــاى خوبــى انجــام داده انــد اما 

بایــد بیشــتر توجــه شــود.
آیــت اهللا مــکارم شــیرازى بیــان کــرد: حفــظ نظــام عبــادت 
ــى ســهم مهمــى در حفــظ نظــام  اســت و نیــروى انتظام
جمهــورى اســالمى دارد و ایــن حساســیت را بایــد بــراى 

ــد. ــاد کنی ــود ایج ــر خ ــت ام ــاى تح نیروه

فرمانـده نیـروى انتظامى ایـران، با اشـاره به افتتـاح پروژه هاى 
هوشمندسـازى پلیـس گفت: بهره گیـرى از فناورى هـاى روز تا 

حد زیـادى کمبودهـا را جبـران مى کند.
 سـردار حسـین اشـترى درحاشـیه مراسـم افتتاح پروژه هاى 
هوشمندسـازى پلیـس در اسـتان قـم بیـان داشـت: نیـروى 
انتظامـى درهمـه سـاعات و درتمـام مکان هـا باید حضـور فعال 
و موثرى داشـته باشـد کـه لطف الهـى ایـن وظیفه را بـه خوبى 

انجـام مـى دهد.
وى تصریـح کـرد: طبـق برنامـه توسـعه ششـم بـه ازاى هـر 
یکهـزار تـن باید پنـج نیروى پلیس داشـته باشـیم کـه در حال 
حاضـر حدود 50 درصـد را داریـم؛ اما با توجه به شـرایط موجود 
کارکنـان نیـروى انتظامـى سـعى مى کننـد ماموریتشـان را به 

بهتریـن نحـو انجـام دهند.
وى بـا اشـاره به اینکـه بهره گیـرى از فناورى هـاى روز مى تواند 
تـا حـد زیـادى خالء هـا را جبـران کنـد، گفـت: دقت و سـرعت 
مامـوران نیـروى انتظامـى در اجـراى ماموریت هـا بسـیار حائز 

اهمیـت اسـت که بایـد این شـاخص هـا افزایـش یابد.
اشـترى با اشـاره به بخشـى از سـخنان فرمانده معظـم کل قوا 
مبنـى برتاکید ایشـان در بحث هوشمندسـازى پلیس طى یک 
برنامه سـه سـاله خاطرنشـان کرد: این مهـم در دسـتور کار قرار 
گرفتـه و امروز نیز در اسـتان قم شـاهد افتتاح چندین پـروژه در 

این زمینه هسـتیم.
فرمانـده نیـروى انتظامـى کشـور، بـا اشـاره بـه شـعار هفتـه 
ناجـا «با هـم بـراى امنیت و سـالمت» گفـت: مجموعـه نیروى 

انتظامى از همان روزهاى نخسـت شـیوع ویـروس کرونا در کنار 
مدافعـان سـالمت در بحـث مقابلـه بـا آن بوده اسـت.

وى عنـوان داشـت: طـى دیـدارى کـه اخیرا بـا وزیر بهداشـت 
داشـتیم؛ وى تاکیـد کـرد کـه ناجـا بهترین یـاور مـا در مقابله با 
شـیوع ویـروس کرونا بـود که در ایـن زمینه براى سـالمت مردم 

هر چـه در تـوان داشـت به کمـک آورد.
وى با اشـاره به اینکـه ماموریت هاى پلیس توقف ناپذیر اسـت، 
افـزود: کارکنان نیـروى انتظامـى هر چه در تـوان دارنـد با جان 
و دل بـراى خدمتگـزارى بـه مـردم انجـام مـى دهنـد و بـر این 
باورنـد که هر چه وظیفه شـان را بهتـر انجام دهنـد نفعش براى 

جامعه بیشـتر است.
سـردار اشترى با سـفر به اسـتان قم با شـمارى از مراجع تقلید 

به مناسـبت هفته نیروى انتظامـى دیدار و گفـت و گو کرد. 
از بیسـت و هفتـم مهرمـاه تـا دوم آبـان ماه سـال جارى بـه نام 

هفتـه نیـروى انتظامـى نامگذارى شده اسـت.

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاورى اطالعات قـم، با اشـاره به برخى 
از خدمـات صورت گرفتـه در دوران دولت تدبیـر و امید در حوزه 
ارتباطـات و فنـاورى اطالعات گفـت: تمامى روسـتاهاى بخش 

جعفرآبـاد از اینترنـت پرسـرعت همراه بهره مند شـدند.
 سـید رضـا موسـوى، ضمـن اشـاره بـه اهـداف عالیـه وزارت 
ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات در توسـعه ارتباطـات در مناطق 
روسـتایى و کمتر برخـوردار و اجـراى عدالت ارتباطى افـزود: در 
حـال حاضر همه روسـتاهاى بـاالى 20 خانوار بخـش جعفرآباد 
بـه شـبکه ملـى اطالعـات متصـل و از اینترنـت پرسـرعت 

برخـوردار هسـتند.
وى طـى گزارشـى در خصـوص توسـعه ارتباطات در راسـتاى 

کاهـش شـکاف دیجیتـال و اجـراى عدالـت ارتباطى در سـطح 
بخـش ها و روسـتاها و بـا اشـاره بـه خدمـات وزارت ارتباطات و 
فنـاورى اطالعات در اسـتان گفـت: با کمک بخـش خصوصى و 
احداث سـایت همراه اول در روسـتاى باقرآباد بخش جعفرآّباد و 
 (G3/G4) 4به جى3/جـى (G2) 2ارتقـاى فناورى دکل جـى
در روسـتاى طغرود، تمامى روسـتاهاى بـاالى 20 خانوار بخش 
جعفرآبـاد به اینترنت پرسـرعت و شـبکه ملـى اطالعات متصل 

   . ند شد
وى افـزود: تمامى روسـتاهاى بخش جعفرآباد به جز روسـتاى 
شـریف آباد گاوخونى از خدمات تلفن ثابت و اینترنت پرسـرعت 
روسـتایى برخـوردار بوده که نشـانگر توسـعه زیر سـاخت هاى 

ارتباطـى در این بخش اسـت.     
«بخـش جعفرآبـاد یکـى از بخش هـاى اسـتان قـم با وسـعتى 
حـدود 650 کیلومترمربع در 35 کیلومترى شـمال غربى شـهر 
قـم بـا جمعیتـى بیـش از 16 هـزار نفـر بـا 2 گویـش فارسـى و 
ترکـى بـا مرکزیـت شـهر جعفریه اسـت؛ ایـن بخش در مسـیر 
راه ارتباطـى اسـتان هاى غربـى و مرکـزى کشـور قـرار دارد و 
داراى یـک دهسـتان (جعفرآبـاد) و یـک شـهر (جعفریـه) و 
33 روستاسـت؛ فاصلـه شـهر جعفریـه تـا شـهر قم حـدود 40 

کیلومتـر اسـت.
اسـتان قـم داراى یـک شهرسـتان قـم و پنـج بخـش مرکزى، 

خلجسـتان، کهـک، جعفرآبـاد و سـلفچگان اسـت.» 

به مناسـبت هفته ملـى سـالمت بانوان ایران (سـبا)، نشسـت 
کتابخـوان آنالین ویـژه کادر سـالمت و درمان توسـط اداره کل 
کتابخانـه هـاى عمومـى اسـتان و بـا همـکارى دانشـگاه علـوم 
پزشـکى قـم و محفل ادبـى پرویـن اعتصامى در فضـاى مجازى 

برگزار شـد.
در آغـاز این نشسـت، نرگس اسـکندرى، متخصص بهداشـت 
بـارورى و عضـو هیـات علمـى دانشـگاه علـوم پزشـکى قـم بـه 
معرفى کتاب «تربیت جنسـى» نوشـته رگینا فینکه پرداخت و 
افزود: سـالمت جنسـى در بارورى و نابارورى نقـش مهمى دارد 

و ایـن غریزه از آغـاز تولد در انسـان وجـود دارد.
معصومـه اکبـرى، متخصـص پرسـتارى جراحى و عضـو گروه 
سـالمندى وزارت بهداشت انجمن پرسـتارى کتاب «سالمندى 
سـالمت» نوشـته سیدامیرحسـین بتولى را معرفى کرد و اظهار 
داشـت: این کتاب شـامل چهار فصل با عناوین «رشـد جمعیت 
سـالمندان در ایـران و جهـان»، «اهمیت توجه به سـالمندان»، 
«بهبـود سـبک زندگـى» و «دسـتیابى بـه سـالمندى سـالم» 
اسـت که در آن بـه اصالح سـبک زندگى براى دسـتیابى به یک 
زندگـى سـالم و افزایـش طـول عمرهمراه با  شـادى، سـالمتى، 

آرامـش و انتقـال تجربـه بـه جوان ترها مى پـردازد.

اشـرف خرمى راد، پرسـتار و عضـو هیات علمى دانشـگاه علوم 
پزشـکى قم با معرفى کتاب «دا» نوشـته سـیده زهرا حسـینى، 
بیان کـرد: این کتـاب خاطرات بانویى اسـت کـه در زمان جنگ 
16 سـال بـوده و در خرمشـهر زندگـى مـى کـرده  و تاریـخ آن 

دوران را بـا ذکـر جزئیات به تصویر کشـیده اسـت.
وى سـپس بخشـى از کتاب را خواند و در ادامـه درباره مدیریت 
اسـترس و مقابلـه با آن بـه ویـژه در روزهـاى کرونایـى صحبت 

. د کر
مریم خاکبـازان خوش، پزشـک عمومى و مدیر گروه سـالمت 
خانواده و بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکى قم بـه معرفى کتاب 
«طبیب عشـق» نوشـته مهدى طیب پرداخـت و افـزود: این اثر 
مباحثـى ماننـد «حادثه آفرینى جـز خدا نیسـت»، «خیر بودن 
حوادث و شـرایط زندگـى»، «دعا و خیر بودن هر آنچه هسـت»، 
«معنـاى خیـر بـودن حـوادث»، «زندگـى دنیـا بـازى اسـت»، 
«تسـلیم در برابر مقدرات و مقـررات الهى» را در خـود جاى داده 
اسـت و راه دسـتیابى به عرفان واقعى و تاثیـرات مثبت آن را بیان 
کـرده که باعث رفع اضطراب و افسـردگى و رسـیدن بـه آرامش، 

امید شـادمانى مى شـود.
سـمانه الجـوردى، روانشـناس بالینـى و کارشـناس سـالمت 

روان مرکـز بهداشـت اظهار داشـت: کتـاب «هنر خـوب زندگى 
کـردن» نوشـته رولـف مجموعـه اى از روش هـاى عملـى و 
کاربـردى اسـت که به تاکیـد نویسـنده حاصل سـال ها تحقیق 
و گـردآورى مطالب گوناگون در حوزه ى روان شناسـى، فلسـفه، 
علـوم اقتصـاد، ریاضـى و تجـارت اسـت و بـا بهره گیـرى از ایـن 
ابزارهـاى هوشـمند، بسـیارى از انگاره هـاى ذهنـى را دگرگون 

مـى کند.
وى گفـت: کتـاب «هنر خوب زندگـى کردن» یکـى از بهترین 
کتاب هـاى انگیزشـى اسـت کـه 52 ترفنـد بـراى رسـیدن بـه 
شـادکامى را تشـریح کرده اسـت و بهترین ایده ها را بـه گونه اى 
بـا یکدیگـر ترکیـب کـرده کـه ارزش نهایـى آن هـا از ارزش 

تک تـک آن اجـزا بیش تـر اسـت.
مهناز سـلیمى، مدیر مرکـز خدمـات جامع سـالمت درمانگاه 
بقیـه اهللا(عـج) و کارشـناس ارشـد مدیریـت سیسـتم هـاى 
اطالعاتـى بـه معرفـى کتاب «شـفاى ذهـن» نوشـته لوئیز هى 
پرداخـت و افـزود: ایـن کتـاب در 4 بخـش و چندیـن فصـل 
نگاشـته شـده و ماهیتى جمعـى دارد و مرزهاى هویـت یک فرد 

را بـه تصویـر مى کشـد.
وى گفـت: در ایـن کتاب عبـارت «من خـودم را تایید مى کنم» 

تضمینـى نسـبى بـراى آوردن همـه آرزوهـاى دسـت یافتـى و 
سـالمت فیزیکـى در خـودآگاه خویـش اسـت به این شـرط که 
افـکار منفـى را از بیـن ببریـم و اراده و تـالش و تفکراتـى مثبت 
داشـته باشـیم ضمن اینکه باید در کنـار این موارد باید اسـترس 

و اضطـراب خـود را مدیریـت کنیم.
در پایـان عاطفه جوشـقانیان، دبیرمحفل پرویـن اعتصامى قم 
اشـعارى را بـا موضوع مدافعان سـالمت و خدمـات و تالش هاى 

کادر درمـان و سـالمت خواند.

آیت الله مکارم شیرازی:

ناجا مقابل سم پاشى فضاى مجازى هوشمندانه برخورد کند

فرمانده نیروی انتظامی ایران:

بهره گیرى از فناورى هاى روز کمبودها را جبران مى کند

مدیرکل ارتباطات قم:

اتصال همه روستاهاى جعفرآباد به اینترنت  

به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان: 

برگزارى نشست کتابخوان برخط ویژه کادر سالمت و درمان 

مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـاى پزشـکى کاشـان، 
از فـوت پنـج نفـر و آسـیب دیـدن 12 نفـر دیگـر در نتیجـه 
واژگونـى یـک دسـتگاه اتوبـوس در آزادراه قم - کاشـان خبر 

داد.
حسـین ریاحـى بیـان کـرد: ایـن حادثـه در کیلومتـر 44 
آزادراه قـم بـه کاشـان رخ داد کـه پنـج دسـتگاه آمبوالنـس 
115 بـه همـراه یـک دسـتگاه آمبوالنـس از هـالل احمـر و 
آتش نشـانى  حریـق  اطفـاى  و  نجـات  امـداد  تیم هـاى 
«کاشـان» بـه همـراه یـک آمبوالنـس و اتوبـوس آمبوالنس 

از «قـم» در محـل حادثـه حضـور یافتنـد.
وى بـا اشـاره بـه اینکـه اتوبـوس واژگون شـده حامـل اتباع 

پاکسـتانى بوده اسـت، افـزود: پنج نفـر در جریان ایـن حادثه 
جان باختنـد و 12 نفـر مصدوم شـدند.

مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـاى پزشـکى کاشـان 
بیـان کـرد: آسـیب دیدگان ایـن حادثـه واژگونـى شـامل 2 
نفـر بـا آمبوالنـس و 10 نفـر بـا اتوبـوس آمبوالنس بـه مرکز 

درمانـى در قـم انتقـال یافتنـد.
«آزادراه قـم بـه کاشـان کـه بـا طـول 100 کیلومتـر یکـى 
از پـر رفت وآمدتریـن محورهـاى اسـتان اصفهـان محسـوب 
مى شـود، بخشـى از آزادراه 465 کیلومتـرى هفـت اسـت که 
از تهـران آغاز شـده و بـا عبور از اسـتان قم، در غـرب اصفهان 

پایـان مى یابـد.» 

نماینده شـوراى عالى اسـتان ها، با بیان اینکه 4 هـزار کیلومتر 
از راه  هاى روسـتایى اسـتان گیالن خاکى است، گفت: پیشنهاد 
ایـن اسـت کـه مجلـس مصوبـه اى را در خصـوص راه هـاى 
روسـتایى تصویـب و دولـت را ملـزم بـه آسـفالت جاده هـاى 

کند.  روسـتایى 
سـید حسـین موسـوى در گفت وگـو بـا پایـگاه اطالع رسـانى 
شـوراى عالـى اسـتان ها، بـا بیان اینکـه عمـر آسـفالت راه هاى 
روسـتایى 8 سـال اسـت، توضیـح داد: ایـن راه هـا باید بعـد از 8 
سـال اسـتفاده دوبـاره روکش آسـفالت شـوند اما متاسـفانه به 
دلیـل بى توجهـى و کمبـود اعتبـار 25 سـال از عمـر آسـفالت 
راه هـاى روسـتایى مى گـذرد و اگـر بـه همیـن ترتیـب ادامـه 
دهیـم راه هـاى آسـفالت تبدیل بـه راه هـاى خاکى مى شـوند.
وى در خصـوص وضعیـت راه هـاى اسـتان گیـالن گفـت: در 
گیـالن حـدود 1723 کیلومتـر راه اصلـى با پوشـش آسـفالت 
و حـدود 9255 کیلومتـر راه روسـتایى داریـم کـه از ایـن مقدار 
5275 کیلومتـر داراى پوشـش آسـفالت و 3984 کیلومتـر بـه 

صـورت خاکى اسـت.
وى ادامـه داد: ایـن راه هـا براسـاس نیـاز روز و تعـداد جمعیـت 
زمـان سـاخت احداث و آسـفالت شـده اند و بـا افزایش جمعیت 
عـرض آن هـا افزایـش پیـدا نکـرده اسـت و جوابگـوى نیـاز 
وسـایل نقلیـه حاضر نیسـت کـه این موجـب افزایـش ترافیک 

و تصادفـات جـاده اى مى شـود.
عضـو شـوراى شهرسـتان شـفت گفـت: شهرسـتان شـفت 
حـدود 583 کیلومتـر راه ارتباطـى دارد کـه از این مقـدار حدود 

463 کیلومتـر بـه صـورت آسـفالت و 120 کیلومتر بـه صورت 
خاکى اسـت که مـردم انتظـار دارنـد با گذشـت چند دهـه این 

راه هـا نیـز آسـفالت ریزى شـوند.
وى تصریح کـرد: از آنجایى که اسـتان گیالن جزو اسـتان هاى 
پـر بـارش اسـت شـرایط ایجـاب مى کنـد راه خاکـى نداشـته 
باشـیم چـرا کـه بـا هـر بارندگـى وضعیـت راه هـاى اسـف بار 

مى شـود و رفـت و آمـد را مشـکل مـى کنـد.
وى افـزود: همچنیـن از آنجایـى کـه بـرف هـاى سـنگینى در 
ایـن اسـتان مى بـارد هنـگام بـرف روبى، جـاده هاى روسـتایى 
خسـارت مـى بیننـد و نیازمنـد بازسـازى دوبـاره هسـتند کـه 

هزینـه زیـادى را تلـف مـى کنـد.
وى اضافـه کـرد: بـراى مثـال در شهرسـتان شـفت از 463 
کیلومتر راه آسـفالته نزدیک بـه 300 کیلومتـر نیازمند روکش 

هسـتند و بایـد تعمیر شـوند.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان: 

پنج فوتى در واژگونى اتوبوس حامل اتباع پاکستانى 
در محور قم- کاشان  

نماینده شورای عالی استان ها:

 مجلس به موضوع آسفالت راه هاى روستایى ورود کند
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۴ اقتصاد 

کاهش شدید قیمت انواع ارز در معامالت امروز و تقویت 
احتمال افت قیمت دالر به 20 هزار تومان، بازار فروش 
انواع ارز را داغ کرده است به طورى که دارندگان دالر از 

ترس ضرر بیشتر روانه بازار ارز شده اند.
 حال و هواى دیروز (سه شنبه) میدان فردوسى و 
صرافى هاى سطح شهر تهران از ریزشى پر سرعت در نرخ 
ارز حکایت دارد و همین موضوع، تردد مردم براى فروش 
را بیشتر کرده است، صرافى ها نیز بیشتر تماشاچى بوده 
و تمایلى نداشتند که اقدام به خرید و فروش ارز کنند. 
نرخ فروش دالر در بازار ارز در ظهر دیروز به 28 هزار و 
200 تومان عقب نشینى کرده و بهاى خرید دالر نیز 
حدود 26 هزار تومان بود. دولت طى ماه هاى گذشته 
با اعمال تدابیرى در تالش براى کاهش و ثبات بهاى ارز 
بود و چندى پیش نیز عبدالناصر همتى رییس کل بانک 
مرکزى تاکید کرده بود که بانک مرکزى با حضور پرقدرت 
در بازار پول و ارز، تمام تالش خود را براى تعادل بازار به 
کار خواهد بست. بر همین اساس در روزهاى گذشته، 
بانک مرکزى تدابیر جدیدى براى عرضه ارز به بازار اتخاذ 
کرد تا با بازگشت ارزهاى صادراتى بازرگانان بتواند طبق 
وعده هاى پیشین اقدام به کنترل نرخ ها کند؛ در همین 
راستا پریشب گذشته نیز همتى پس از برگزارى جلسه 
شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى از عرضه 
مداوم ارز صادراتى به سامانه نیما و تزریق آن به بازار خبر 
داد که موجبات کاهش و کنترل نرخ ارز را فراهم مى کند. 
این موضوع باعث شد که میدان فردوسى از همان ساعات 
پایانى پریشب با حجم فروشندگان ارز مواجه شود. بر 
اساس مشاهدات دیروز خبرنگار ایرنا، نرخ هاى ثبت 
شده بر تابلوى صرافى ها به طور مداوم در حال تغییر بود 
اما خود آن ها قصدى براى خرید ارز از دست متقاضیان 
فروش نداشتند، در حالى که دالالن به طورى سرشان 
شلوغ بود که چند نفر به دور هر کدام از آن ها حلقه زده 
بودند و سعى در فروش ارز خود با قیمتى مناسب داشتند. 
یکى از صرافان به خبرنگار ایرنا گفت: نرخ ارزهاى مختلف 
هر لحظه در حال تغییر است به همین دلیل ارز نمى 

خریم تا به قیمتى با ثبات تر برسد.
وى افزود: به نفع ما نیست اقدام به خرید ارزى کنیم که 
ممکن است تا ساعتى دیگر کاهش بیشترى داشته باشد 

در حالى که ما به قیمتى باالتر آن را خریده ایم.
یکى از دستفروشان دالر که با بیش از 1500 تومان 
کمتر از قیمت فروش، ارز مى خرید، تاکید کرد: شایعه 
شده است که قیمت دالر بیشتر از 6 هزار تومان کاهش 

مى یابد پس اگر دالر دارى، من مى خرم.
وى ادامه داد: دهان به دهان مى چرخد که نرخ ارز به 20 
هزار تومان نیز مى رسد و بازار به سرعت ریزش مى کند 
که البته تاکنون با کاهش دو هزار تومانى قیمت شاهد 

هستیم.

بازار داغ فروش ارز به دلیل 
ترس از دالر 20 هزار تومانى

خـبـر

بـراى سـاخت سـایت  و سـرمایه گزار  جانمایـى  موضـوع 
پسـماند صنعتـى و ویـژه اسـتان قـم، باالخـره پس از گذشـت 
بیـش از یـک دهـه معطلـى، در سـومین کارگـروه مدیریـت 

پسـماند اسـتان بـه سـرانجام رسـید.
معـاون هماهنگى امور عمرانى اسـتاندارى قم در این جلسـه، 
بـر اهمیـت و ضـرورت اجراى ایـن طرح بـر زمین مانـده تاکید 
کـرد و گفـت: مـکان احـداث سـایت پسـماند صنعتـى و ویـژه 
اسـتان قـم واقـع در کنـار سـایت پسـماند البـرز در جـاده کوه 
سـفید، پیـش از ایـن در شـوراى برنامـه ریـزى بـه تصویـب 

رسـیده اسـت.
محسـن بهشـتى بـا اشـاره بـه حساسـیت هـاى اجتماعـى و 
زیسـت محیطـى در اسـتان نسـبت بـه پسـماندهاى صنعتى 
و ویـژه بیـان کـرد: در سـایت پسـماند صنعتـى کـه بـه زودى 
احـداث مى شـود، به هیـچ عنوان پسـماندهاى صنعتـى دیگر 
اسـتان ها را نخواهیـم پذیرفت و ایـن موضوعى اسـت که بارها 

به سـرمایه گـزار طـرح یـادآور شـده ایم.
وى بـا بیـان اینکـه از تمامـى ظرفیـت هـاى قانونـى بـراى 
الـزام واحدهـاى تولیـدى و صنعتى بـراى انتقال پسـماندهاى 
صنعتـى و ویـژه خـود بـه ایـن سـایت اسـتفاده خواهیـم کرد، 
اظهـار داشـت: باید سـاخت و بهـره بردارى از سـایت پسـماند 
صنعتـى قـم هرچـه سـریعتر انجام شـود و تـالش مـى کنیم، 

زیرسـاخت هـاى آن را بـه طـور کامـل فراهـم بیاوریـم.
وى بـا بیـان اینکه در حـال حاضـر مطالبه جدى بـراى تعیین 
مـکان بـراى تخلیـه پسـماندهاى صنعتـى از سـوى واحدهاى 
تولیـدى وجـود دارد، گفـت: اسـتان قـم بـراى جذب سـرمایه 
گـزاران در بخش هـاى گوناگون به طـور کامل آمادگـى دارد و 
راه اندازى سـایت پسـماند صنعتى اسـتان در آینـده نزدیک از 

موفقیـت هـاى بزرگى اسـت کـه به دسـت آمده اسـت.

طرح پژوهشـى نـوع و میـزان پسـماندهاى صنعتى 
قـم بـه زودى آماده مى شـود

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت قـم نیـز، احـداث سـایت 
پسـماند صنعتـى و ویـژه را از دغدغـه هـاى جـدى مـردم، 
مسـئوالن و صاحبـان صنایـع دانسـت و گفـت: ایـن طـرح در 
فازهـاى مختلـف در زمینى به مسـاحت 50 هکتار و با سـرمایه 
گـذارى 225 میلیـارد تومـان انجـام خواهد شـد و تـالش مى 
کنیم فـاز نخسـت آن کم تر از یک سـال در 6 هکتـار مصوب به 

بهره بـردارى برسـد.
سـید رضا موسـوى مشـکینى با بیـان اینکه پـس از تصویب و 
تعییـن سـرمایه گزار بـراى اجراى طـرح مذکور، طـرح ارزیابى 
زیسـت محیطـى آن بـا جزییـات کامـل اخـذ مى شـود، گفت: 
موضـوع پسـماند در سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور 
بسـیار جدى در حـال پیگیـرى اسـت و اقدامات خوبـى نیز در 

ایـن زمینـه به انجام رسـیده اسـت.
وى با اشاره به راه اندازى سامانه «ثبت پسماندهاى واحدهاى 
صنعتى» به نشانى اینترنتى https://iranemp.ir از ثبت 
اطالعات حدود 500 واحد تولیدى استان در این سامانه خبر 
داد و گفت: به زودى با تکمیل این بانک اطالعاتى و همچنین 
اتمام طرح پژوهشى که در این رابطه در حال انجام است، داده 
هاى خوبى درباره نوع و میزان پسماندهاى صنعتى و ویژه 

استان قم خواهیم داشت.
در سـومین کارگـروه مدیریـت پسـماند اسـتان قـم کـه بـا 
حضـور جمعى از مدیـران و کارشناسـان دسـتگاه هاى اجرایى 
مرتبـط برگـزار شـد، شـرکت «پیشـگامان فرزانـگان جاوید» 
بـه عنوان سـرمایه گـزار طرح سـایت پسـماند صنعتـى و ویژه 

اسـتان قـم انتخاب شـد.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزى گفت: طى هفت 
سال گذشته (از سال 92 تاکنون) بیش از 12 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذارى در بخش مکانیزاسیون کشاورزى کشور انجام 

شده است.
کامبیز عباسى افزود: طى مدت یاد شده با این سرمایه گذارى 
حدود 130 هزار دستگاه تراکتور، هفت هزار دستگاه کمباین 
برنج، سه هزارو 800 دستگاه کمباین غالت و 280 هزار ادوات 

به بخش کشاورزى تزریق شد.
وى با اشاره به اینکه از ابتداى سال جارى تا نیمه نخست مهر 
ماه بیش از یک هزارو 460  میلیارد تومان تسهیالت از محل خط 
اعتبارى شماره هشت مکانیزاسیون کشاورزى به بهره برداران 
تخصیص یافته است، گفت: این میزان تسهیالت تخصیصى در 

مقایسه با 6 ماه سال قبل سه برابر رشد داشته است.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزى جذب تسهیالت 
مکانیزاسیون کشاورزى در 6 ماه سال گذشته را 500 میلیارد 

تومان عنوان کرد.
عباسى تصریح کرد: طى 6 ماهه امسال به رغم محدودیت هاى 
اقتصادى و ناشى از بیمارى کرونا قریب به هشت هزار دستگاه 
تراکتور در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و امیدواریم این 

روند در نیمه دوم سال ادامه یابد.
وى یادآور شد: حدود 95 درصد ماشین ها و ادوات کشاورزى 
که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، از محل تولید 
صنعت داخل بوده و پنج درصد واردات به این دلیل است که 
براى تولید برخى ماشین هاى مورد نیاز، تولیدکننده داخلى در 

کشور نداریم.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزى درباره افزایش 
قیمت ماشین هاى کشاورزى اظهار داشت: با توقف پرداخت ارز 
ترجیحى به بخش مکانیزاسیون کشاورزى، قیمت ماشین هاى 

کشاورزى نیز تغییر خواهد داشت و از این رو امیدواریم بخشى از 
قیمت این ماشین ها را به کشاورزان کمک کنیم.

سود  نرخ  کاهش  قالب  در  مى کنیم  تالش  داد:  ادامه  وى 
تسهیالت، هنگام خرید ماشین ها از کشاورزان حمایت کنیم.

عباسى در عین حال بر برنامه ریزى و آماده سازى بسته هاى 
حمایتى از کشاورزان در حوزه مکانیزاسیون تاکید کرد.

وى افزود: با توجه با افزایش نرخ دالر و توقف تخصیص ارز 
ترجیحى، کشور باید به سمت بومى سازى واقعى براى ساخت 

ماشین هاى کشاورزى برود.
به گزارش ایرنا، در دولت یازدهم ردیف اعتبارى مستقلى به 
بخش مکانیزاسیون کشاورزى تعلق گرفت؛ به شکلى که براى 
پروژه تجهیز و نوسازى ناوگان ماشینى بخش کشاورزى با محور 
اقتصاد مقاومتى از نیمه دوم سال 1392 تاکنون به تدریج  هفت 

خط اعتبارى به این بخش اختصاص یافته است.
خط اول اعتبارى در سال 1392 به ظرفیت هفت هزار و 
500 میلیارد ریال (750 میلیارد تومان)، خط دوم به میزان 
هشت هزار میلیارد ریال (800 میلیارد تومان) در سال 1393، 
خط سوم در سال 1394 به میزان 10 هزار میلیارد ریال، خط 
اعتبارى چهارم در سال 1395 به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال، در 
دولت دوازدهم خط اعتبارى پنجم در سال 1396 به مبلغ  15 
هزار میلیارد ریال، خط اعتبارى ششم در سال 1397 به مبلغ 
15 هزار میلیارد ریال و خط اعتبارى شماره هفت در سال 1398 

به مبلغ یک هزار و 800 میلیارد تومان اختصاص یافته است.
آمارها نشان مى دهد سالیانه 25 هزار میلیارد ریال تقاضاى 
تسهیالت براى توسعه و نوسازى ماشین آالت کشاورزى وجود 
دارد. پس از چند دهه ضریب مکانیزاسیون کشاورزى کشور ما 
به 1.65 اسب بخار در هکتار رسیده و قرار است این رقم به 2.1 

اسب بخار افزایش یابد.

پرداخت 11هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهاى تولیدى قم 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) قم گفت: بر اساس راهبردهاى 
تعیین شده درسال جهش تولید 11 هزار میلیارد ریال تسهیالت در اختیار واحدهاى 

صنعتى و تولیدى فعال در استان قرار مى گیرد.
محمود سیجانى بیان کرد: این تسهیالت در قالب کمک به تامین سرمایه در گردش و 
سرمایه ثابت موردنیاز تولیدکنندگان و همچنین بازسازى و نوسازى واحدهاى صنعتى به 

بهره برداران متقاضى پرداخت مى شود.

وى ادامه داد مشارکت و همراهى کامل بانک هاى عامل استان در اعطاى تسهیالت و قبول 
مدارك و اسناد ضمانت ارایه شده توسط متقاضیان در اجراى موفق پرداخت ها از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم خاطرنشان کرد: حمایت 
از تولیدکنندگان و پرداخت تسهیالت موردنیاز به ایشان در شرایط کنونى عامل مهمى 

براى کاهش فشارهاى اقتصادى ناشى از تحریم هاى ظالمانه است.
سیجانى اظهار داشت: صنعت قم باوجود شرایط تحریم، روند رو به رشدى دارد و بسیارى 

از واحدهاى صنعتى فعال در استان با تالش فراوان توانسته اند، نیاز خود به مواد اولیه 
و تجهیزات را داخلى سازى و یا آن را از طریق شرکت هاى ایرانى تامین کنند تا سطح 

تولیدشان حفظ شود.
وى بیان کرد: تالش ما این است که با تشکیل منظم جلسات ستاد تسهیل و رونق تولید 
استان و بررسى میدانى مشکالت تولیدکنندگان، شرایط براى فعالیت ایشان بیش ازپیش 

مهیا و قم به کانون جذب سرمایه گزاران تبدیل شود.

در کارگروه مدیریت پس¶ند قم اعالم شد:

مشخص شدن سرمایه گزار و مکان سایت پسماند صنعتى قم 
 طی هفت سال: 

سرمایه گذارى 12 هزار میلیارد تومانى مکانیزاسیون کشاورزى 
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اقتصاد ۵

اولویت توزیع کودهاى یارانه اى براى محصوالت اساسى به ویژه گندم

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 30 مهر (امروز) را آخرین 
مهلت ثبت نام متقاضیان براى دریافت وام ودیعه مسکن 
اعالم کرد و گفت: متقاضیانى که هنوز پیامکى دریافت 

نکرده اند باید به سامانه طرح اقدام ملى مراجعه کنند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازى، پروانه اصالنى تصریح 
کرد: ضرورى است تمامى مستاجران فاقد مسکن داراى 
اجاره نامه رسمى با در اختیار داشتن کد رهگیرى قرارداد 
محل اجاره خود براى ثبت نام در طرح تسهیالت ودیعه 
مسکن تا تاریخ 30 مهرماه به سامانه طرح اقدام ملى 
مسکن به نشانى tem.mrud.ir مراجعه و نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند. وى افزود: متقاضیانى که داوطلب 
دریافت وام ودیعه مسکن شده و ثبت نام را انجام داده اند و 
هنوز پیامکى دریافت نکرده اند باید به سامانه طرح اقدام 
ملى مراجعه کرده و در بخش مشاهده درخواست با ثبت 
کدملى، وضعیت خود را استعالم کنند. وى گفت: چنانچه 
امکان ورود براى آنها فراهم نشد، با انتخاب فراموشى رمز 
عبور و دریافت کد براى متقاضیان این امکان فراهم خواهد 
شد. وى تصریح کرد: الزامى براى ثبت شماره همراه به نام 
سرپرست خانوار نیست و شماره همراه تنها براى اطالع 

رسانى به متقاضیان مطالبه مى شود.

قائم مقام سـازمان توسـعه ونوسـازى معادن وصنایع معدنى ایـران ( ایمیدرو) گفت: 
بررسـى ها نشـان مى دهـد از ابتـداى امسـال تاکنـون ( نزدیـک بـه هفت مـاه) تعداد 

147 معـدن کوچـک مقیاس کـه راکد بودنـد، احیا و بـه چرخه تولید پیوسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـى ایمیـدرو، عبـاس نعیمـى در جلسـه پایش طـرح احیا، 
فعال سـازى و توسـعه معـادن کوچـک مقیـاس اضافـه کـرد: براسـاس برنامـه تـا 
پایـان مهـر امسـال، در چارچـوب طـرح یـاد شـده تعـداد 672 معـدن شناسـایى و 

اولویت بنـدى شـده و بـر روى 194 معـدن، اقـدام کلینیکـى انجـام شـد.
وى اضافـه کـرد: طـى این مـدت تعـداد 64 معـدن بـه شـیوه مسـتقیم و 83 معدن 
بوسـیله فراهم سـازى زیرسـاخت هاى الزم، احیـا، فعال سـازى و توسـعه یافته انـد.

ــش  ــیس، افزای ــواز تاس ــدور ج ــه ص ــوط ب ــاى مرب ــى،  اقدام ه ــه نعیم ــه گفت ب
ظرفیــت و تامیــن مــواد اولیــه بــراى 12 واحــد فــرآورى از 25 واحــد بــراى امســال 

هدف گــذارى شــده اســت.
قائـم مقـام ایمیـدرو با اشـاره بـه عملکرد طـرح احیـا، فعال سـازى و توسـعه معادن 
کوچـک مقیـاس از ابتـداى اجـرا تصریـح کـرد: ایـن طـرح از اوایـل پارسـال تاکنون 
موجـب شـد تا دو هـزار و 800 معدن شناسـایى و اولویـت بندى شـود و روى یکهزار و 

214 معـدن، اقـدام کلینیکـى اجرا شـد.
وى افـزود: براسـاس طـرح احیـا، فعال سـازى و توسـعه معـادن کوچک مقیـاس، از 

ابتـدا تاکنـون 293 معـدن، احیـا، فعال سـازى و توسـعه یافته اسـت.
ــن  ــز در ای ــى نی ــاى معدن ــرمایه گذارى و فعالیت ه ــه س ــدوق بیم ــل صن مدیرعام
ــدوق،  ــن صن ــاس در ای ــک مقی ــدن کوچ ــراى 35 مع ــون، ب ــت: اکن ــت گف نشس
ــه  ــل، در حــال ارجــاع ب ــده تکمی ــزان، 16 پرون ــن می ــده تشــکیل شــده و از ای پرون

ــت.  ــه اس ــدور بیمه نام ــک و ص بان
فریـد دهقانـى گفـت: بـراى 14 پرونده نیـز مهلت یـک ماهه بـراى تکمیـل مدارك 
داده شـده و پـس از اتمـام ایـن مرحلـه، بـراى صـدور بیمـه نامـه بـه بانـک معرفـى 

خواهنـد شـد.
بـه گـزارش ایرنا، براسـاس آمـار وزارت صمت، اکنون بالـغ بر پنج هـزار و 600 معدن 
در سـطح کشـور فعال محسـوب مى شـوند که به طور متوسـط سـالیانه 400 میلیون 
تـن انواع مـواد معدنى از آنها اسـتخراج مى شـود که سـهم مصالـح سـاختمانى 60 تا 

65 درصـد برآورد مى شـود. 

٣٠ مهر آخرین مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن:

اگر پیامک دریافت وام اجاره را 
دریافت نکردیم چه کار کنیم؟

خـبـر
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتى کشاورزى، از اولویت توزیع کودهاى یارانه اى براى 

محصوالت اساسى به ویژه گندم خبر داد.
 حمید رسولى در نشست مشترك این شرکت و بنیاد ملى گندم کاران کشور ضمن ارایه 
گزارشى از تامین، تدراك و توزیع کودهاى یارانه اى افزود: از مقدار دو میلیون تن کود اوره 
که توزیع آن در سال 1399 در تعهد شرکت خدمات حمایتى کشاورزى است، تاکنون 
مقدار یک میلیون و 103 هزار تن کود اوره در سراسر کشور از طریق کارگزاران توزیع شده 

است. وى اظهارداشت: در زمینه کودهاى فسفاته و پتاسه نیز تا امروز توزیع مناسبى در 
سراسر کشور انجام شده و کشاورزان محصوالت اساسى مى توانند براى خرید به کارگزاران 
منطقه خود مراجعه کنند. در این نشست، عطاءاهللا هاشمى رییس بنیاد ملى گندمکاران 
ضمن تشریح جایگاه این بنیاد بر اهمیت همکارى با شرکت خدمات حمایتى کشاورزى 

تاکید و همکارى در زمینه نظارت بر توزیع و مصرف کودهاى یارانه اى را پیشنهاد کرد.
گفتنى است ؛  تعامل با تشکل هاى کشاورزى براى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى 

حایز اهمیت بوده و این شرکت در برنامه ریزى هاى خود به ویژه در ماه هاى اخیر تالش 
مى کند از ظرفیت هاى تشکل ها براى بهینه سازى گردش کار توزیع نهاده هاى کشاورزى 

استفاده کند.
 همچنیـن در ایـن ابالغ کـه با هفت بنـد و یک جـدول تایید و تصویب شـده، عـالوه بر 
تعیین قیمـت دیگر محصـوالت زراعى، قیمـت خرید تضمینى گنـدم معمولى هرکیلو 

گـرم 40 هـزار ریال در نظر گرفته شـده اسـت.

راه  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
جزئیـات افتتـاح  مسـکن ملـى را کـه بـا حضـور 
رییس جمهـورى در اول آبان مـاه انجـام مى شـود، 
تشـریح کـرد و از تعیین تکلیـف نهایـى 400 هـزار 
واحـد مسـکن ملـى در قالـب واگـذارى زمیـن و یـا 
معرفـى افـراد بـه پروژه هـاى آغـاز شـده و در حـال 

داد.  سـاخت خبـر 
محمـود محمـودزاده دربـاره جزئیات افتتـاح  طرح 
اقـدام ملـى مسـکن کـه بخشـى از آن هـا شـامل 
افتتـاح و برخـى شـامل آغـاز عملیات اجرایى اسـت 
ویدئوکنفرانسـى  برنامه هـاى  از  بخشـى  گفـت: 
ریاسـت جمهورى در بخـش مسـکن نیـز شـامل 
بهره بـردارى از بیـش از 40 هـزار واحـد مسـکن 
مهـر باقى مانـده اسـت کـه بـه متقاضیـان تحویـل 

. د مى شـو
وى گفـت: بنابـر قولـى کـه وزارت راه و شهرسـازى 
داده بـود، افتتـاح  طرح هـاى اقـدام ملـى مسـکن 
روز  مهـر،   مسـکن  باقى مانده هـاى  همچنیـن  و 
پنجشـنبه اول آبـان 99، به ریاسـت حجت االسـالم 
ریاسـت جمهورى،  روحانـى  حسـن  والمسـلمین 

بـا حضـور 31 اسـتاندار و وزراى راه و شهرسـازى و 
آمـوزش و پـرورش بـه شـکل ویدئوکنفرانـس انجام 

. د مى شـو
وى در خصـوص جزئیـات افتتـاح ایـن طرح هـا، 
توضیـح داد: بخـش اول مراسـم روز پنجشـنبه، اول 
آبان مـاه، افتتـاح پروژه هـاى طـرح اقدام ملى اسـت 
کـه در ایـن بخـش 11 هـزار و 560 واحد در هشـت 

اسـتان افتتـاح مى شـود.
از  برخـى  واحدهـا،  ایـن  بـر  عـالوه  گفـت:  وى 
پروژه هـاى بافت فرسـوده که توسـط مالـکان احداث 
شـده اسـت نیز در سراسـر کشـور، افتتاح خواهد شد.
شـامل  را  افتتاح هـاى  دوم  بخـش  محمـودزاده 
واگـذارى زمیـن بـه گروه هـاى سـاخت عنـوان کرد 
و گفـت: 135 هـزار زمیـن بـه گروه هـاى سـاخت 
واگـذار مى شـود کـه از ایـن تعـداد 95 هـزار قطعه، 
ظـرف یک سـال گذشـته واگـذار شـده و در ایـن 
مراسـم 40 هـزار واحـد دیگـر واگـذار مى شـود. در 
ایـن بخـش، هر پـالك بـه گروه هاى سـه  نفر بـه باال 
واگـذار مى شـود تـا نسـبت به احـداث واحد مسـکن 

ملـى، اقـدام کننـد.

وى بخـش دیگـر مراسـم روز پنجشـنبه را معرفـى 
253 هـزار نفـر بـه 253 هـزار واحد مسـکن ملى در 

حال احـداث برشـمرد.
بـه گفتـه معـاون وزیـر راه و شهرسـازى، حـدود 14 
هـزار و 500 واحد مسـکن ملـى در بافت هاى فرسـوده 
در حـال انجـام اسـت کـه از ایـن تعـداد 6 هـزار و 700 

واحـد در ایـن مراسـم بـه بهره بـردارى مى رسـد.
محمـودزاده همچنیـن بخشـى از ایـن مراسـم را  
آغـاز واحدهاى مسـکن ملـى در قالـب تفاهم نامه ها 
بـا دیگـر وزارتخانه هـا عنـوان کـرد و  گفـت: حـدود 
69 هـزار واحـد مسـکن ملـى در قالـب تفاهم نامه ها 
آغـاز عملیـات اجراییشـان انجـام خواهد شـد که از 
ایـن تعـداد، 30 هزار واحد مسـکن ملـى فرهنگیان، 
37 هـزار واحد مسـکن ملى نیروهاى مسـلح، 2 هزار 
واحـد مسـکن ملى کارگـران اسـت. در این مراسـم، 
آغاز عملیـات اجرایى سـاخت مسـکن فرهنگیان به 
شـکل نمادیـن بـا حضـور وزیـر آمـوزش و پـرورش 
انجـام خواهـد شـد. پیش تـر نیـز 14 هـزار و 500 

واحـدى بـراى فرهنگیـان کلنگ زنـى شـد.
وى گفـت: در مجمـوع بـه غیـر از مسـکن مهـر 
تعـداد 400 هـزار واحـد مسـکونى اقـدام ملـى، 
تعییـن تکلیف مى شـود که برخـى از آن هـا در قالب 
واگـذارى زمیـن و برخـى در قالـب معرفـى افـراد به 

اسـت. پروژه هـا 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازى، بخـش آخـر برنامـه 
افتتـاح  را  رییس جمهـور  بـا  ویدئوکنفرانسـى 
گفـت:  و  برشـمرد  مهـر  مسـکن  باقى مانده هـاى 
افتتـاح 40108 واحد مسـکن مهر در روز پنجشـنبه 
انجـام خواهد شـد کـه با ایـن افتتـاح در تعـدادى از 
اسـتان هاى کشـور مسـکن مهـر، به طـور کامـل بـه 
اتمام مى رسـد و جشـن اختتـام آن همزمـان برگزار 

خواهـد شـد.
واحـد  هـزار   53 مجمـوع  در  شـد:  یـادآور  وى 
مراحـل  در  کـه  اسـت  باقى مانـده  مهـر  مسـکن 
مختلـف سـاخت قـرار دارد. بـر اسـاس برنامه ریـزى 
کـه اسـتان ها و دسـتگاه هاى متولـى داشـتند بایـد 
ظـرف روزهـاى آتـى آنهـا نیـز بـه اتمـام برسـد و 

شـود. متقاضیـان  تحویـل 

 اول آبان با حضور رییس جمهوری: 

افتتاح 12 هزار واحد مسکن ملى  
یک مقام مسئول:

147 معدن کوچک مقیاس فعال شد

رییس بیمه مرکزى از تاسیس چهار شرکت بیمه اى 
جدید خبر داد و گفت: عالقه بخش هاى حقیقى و حقوقى 
براى ایجاد شرکت هاى بیمه زیاد شده است و این تعدد 
شرکت هاى بیمه باعث رقابت در صنعت بیمه مى شود تا 
خدمات بیمه اى با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت در 
دسترس بیمه گذاران قرار گیرد. غالمرضا سلیمانى با تاکید 
بر نقش بى بدیل بیمه در حوزه اجتماعى و اقتصادى جامعه 
از بیمه به عنوان حفظ کرامت انسانى یاد کرد و گفت: بیمه 
در قالب پرداخت هاى خرد و بدون کمک دولت (یارانه) 
در ازاى درصد اندکى از سرمایه افراد، کل دارایى هایشان 
را بیمه و در هنگام حوادث، خسارت را بى منت پرداخت 
مى کند. سلیمانى با بیان اینکه ماهیت بیمه، مدیریت 
ریسک است و هرجا که ریسک وجود دارد بیمه باید ایفاى 
نقش کند، افزود: پرداخت خسارت یکى از مولفه هاى 
مهم در انتخاب شرکت بیمه از سوى بیمه گذاران است 
که افزایش رقابت در صنعت بیمه به باال رفتن کیفیت این 
بخش کمک مى کند. وى با اشاره به قدمت 80 ساله بیمه 
در کشور گفت: خوشبختانه شرکت هاى بیمه اى با گرایش 
به سمت جوان گرایى و استفاده از کارشناسان و مدیران 
جوان و با دانش فنى باال توانسته اند همگام با شرکت هاى 

قدیمى فعالیت کنند و جهش خوبى داشته باشند. 

رئیس کل بیمه مرکزی؛

4 شرکت بیمه جدید در راه است
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۶ علم و فرهنگ

خـبـر

یادى از ماه چهره خلیلى
 در رادیو نمایش

  افتخاری دیگر برای سعید روستایی: 

«مترى شیش و نیم» بهترین 
فیلم در جشنواره فرانسه 

معرفى عکاس سال سینماى 
ایران   

«خاطره نمناك» در مکزیک 

رئیـس شـبکه روسـتاهاى و عشـایر  دوسـتدار کتـاب گفـت: 
هفتمیـن دوره «جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب» را 
در سـطح روسـتاها و عشـایر سراسـر کشـور به صورت مجازى و با 

هـدف ترویـج کتـاب و کتابخوانـى برگـزار مى شـود. 
ســعید صوفــى   افــزود: مجموعــه فعالیت هــاى فرهنگــى 
ترویجــى مرتبــط بــا کتابخوانــى کــه بــا مشــارکت هاى مردمــى، 
ــایر  ــتائیان و عش ــان روس ــال در می ــازمان هاى فع ــا و س نهاده
ــزى شــده  ــده برنامه ری ــرا در ســال آین ــراى اج ــا ب ــرا شــده ی اج
ــده  ــد.  نماین ــنواره باش ــرکت در جش ــزد ش ــد نام ــت، مى توان اس
اســتان مرکــزى در شــوراى عالــى اســتان هــا ادامــه داد: در هــر 
ــد اهــداف،  ــا پیش بینــى شــده، بای برنامــه، اعــم از اجــرا شــده ی
شــیوة اجــرا، نهادهــاى مشــارکت کننــده و نحــوه تأمیــن بودجــه 

ــود. ــخص ش آن مش
وى افـزود: بـا توجه به شـرایط بـه وجود آمـده در اثـر همه گیرى 
ویـروس کرونـا و فرصت هـاى بیشـتر مـردم بـراى مأنوس شـدن 

بـا کتـاب و کتاب خوانـى فعـاالن فرهنگـى و مسـئوالن محلـى در 
روسـتاها برنامه هاى تـازه اى براى ترویـج کتاب خوانى با اسـتفاده 
از امکانـات موجـود در فضاهـاى مجـازى طراحـى، برنامه ریـزى و 
اجرایـى مى کننـد. وى گفـت: از ایـن رو، برنامه هایـى کـه در 
روسـتاها بـا رویکـرد مجـازى در ایـن روزهـاى کرونایـى بـه 
اجـرا گذاشـته مى شـود در ایـن دوره اهمیـت پیـدا مى کننـد و 
مى تواننـد عـالوه بـر غنـى کـردن اوقـات فراغـت در الگوسـازى و 

بهره گیـرى سـایر روسـتاها تأثیرگـذار باشـد.
وى توضیـح داد: بـا توجـه بـه شـرایط موجـود بخـش ویـژه اى 
بـراى ارائـه برنامه هـا و مجموعـه اقدامـات روسـتاها در سـال 
1399 اضافه شـده اسـت و دبیرخانـۀ اجرایى جشـنواره در فرایند 
اجرایـى آن اعـم از محتوایى و شـکلى، تغییراتى را بـه وجود آورده 
اسـت و تـالش مى کند بـراى حفـظ سـالمتى شـهروندان، بخش 
عمـده اى از فراینـد اجرایـى را به صـورت الکترونیکى انجـام دهد.

و  مطالعـات  دفتـر  سـوى  از  ایـن جشـنواره  افـزود:  صوفـى 

برنامه ریـزى فرهنگـى و سـتاد شـهرها و روسـتاهاى دوسـتدار 
کتـاب معاونت امـور فرهنگـى وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمى با 
مشـارکت دسـتگاه ها و نهادهـاى مختلفـى اعم از معاونت توسـعه 
روسـتایى و مناطق محروم ریاسـت جمهورى، نهـاد کتابخانه هاى 
عمومى کشـور، انجمـن کتابدارى و اطالع رسـانى ایران، سـازمان 
فرهنگـى سـازمان ملل متحـد یونسـکو، سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى هـاى کشـور، اتحادیـه ناشـران و کتاب فروشـان تهـران، 
سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـى ایـران، سـتاد عالـى کانون هـاى 
فرهنگـى و هنرى مسـاجد کشـور، انجمـن نویسـندگان کودك و  

نوجـوان و نهادهـاى دیگـر همـکار برگـزار مى شـود.
وى اضافـه کـرد: روسـتاهاى متقاضى شـرکت در این جشـنواره 
بـر اســاس فراخـوان ایـن دوره مى تواننـد اقدامــات انجام شـده، 
برنامه هـا، مــدارك و مســتندات خــود را کــه مبنــى بـر 
فعالیت هـاى مرتبــط بــا کتــاب و کتاب خوانى آن روستاســت، 
بـا امضــاى دهیـار و رئیـس شــوراى اسالمى روســتا، همراه بـا 

برگه هـاى تکمیل شـده به دبیرخانه اســتانى جشــنواره کــه در 
ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمى استان ها مســتقر است و یا 

دبیرخانـه مرکـزى در تهـران ارســال نماینـد.
« آخریـن مهلـت ارسـال آثـار بـه هفتمیـن دوره «جشـنواره 
روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب» را در سطح روسـتاها و عشایر 
سراسـر کشـور 10 دى مـاه امسـال اعـالم شـده اسـت و عالقـه 
منـدان بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر مـى تواننـد در تهـران بـا 
تلفـن 88861324 بـا پیش شـماره 021  تمـاس بگیرنـد و یـا بـه 
دبیرخانـه مرکـزى جشـنواره بـه نشـانى تهـران، خیابـان شـهید 
مطهـرى، خیابـان فجـر، شـماره 7، سـاختمان فجر، طبقـه پنجم 

مراجعـه کننـد. 
تمامــى برگه هــاى خــام و دســتورالعمل هاى اجرایــى در 
ــانى  ــه نش ــى» ب ــج کتابخوان ــبکه تروی ــایت) «ش ــاى (س تارنم
دریافــت  قابــل   www.bookpromotion.ir اینترنتــى 

اســت. 

ــازده 60» اســت،  ــادان ی ــردان «آب ــه کارگ ــرداد خوشــبخت ک مه
فرکانــس رادیــو ملــى نفــت آبــادان در زمــان جنــگ را ســوژه فیلــم 

ــت. ــرار داده اس اش ق
 فیلــم ســینمایى «آبــادان یــازده 60» از ســاخته هاى جدیــد 
ســازمان ســینمایى اوج اســت کــه در حــوزه دفــاع مقــدس ســاخته 

ــزى هــم توانســته کســب کنــد. شــده اســت و جوائ
در خالصــه داســتانى کــه از ســمت عوامــل فیلــم منتشــر شــده، 
ــقوط  ــتانه س ــهر در آس ــادان ... ش ــور آب ــردم غی ــت: «م ــده اس آم
ــازده 60،  ــد ی ــه بدانی ــت ک ــب اس ــا جال ــت!» ام ــه اس ــرار گرفت ق
ــوده  ــگ ب ــال هاى جن ــادان در س ــت آب ــى نف ــو مل ــس رادی فرکان

ــت. اس
تنهــا رســانه اى کــه مــردم آبــادان در آن روزهــا خبرهــا و 

ــى در  ــش اساس ــو نق ــن رادی ــنیدند. ای ــا را از آن مى ش اطالعیه ه
زمانــه خــود داشــت، از دلگــرم کــردن و تهییــج مــردم بــه مقاومــت 
ــا  ــوش آنه ــه گ ــا را ب ــه خبره ــى ک ــا صدای ــا تنه ــهر ت ــراى ش ب

ند. مى رســا
ــازده 60»  اســت  ــادان ی ــردان «آب ــه کارگ ــرداد خوشــبخت ک مه

ــرار داده اســت. ــو را ســوژه فیلمــش ق ــن رادی همی
ســازمان ســینمایى اوج در ایــن ســال ها نشــان داده بــا هــدف و در 

ــد.  ــرمایه گذارى مى کن ــا س ــاص روى فیلم ه ــوب خ ــک چارچ ی
ــادان یــازده 60» نیــز توســط همیــن ســازمان ســاخته  فیلــم «آب
شــده اســت و توانســته ســیمرغ طالیــى مقاومت در جشــنواره ســى 
و هشــتم فیلــم فجــر را از آن خــود کنــد و همچنیــن در میــان پنــج 
ــرار داشــت. از  ــن دوره از جشــنواره ق ــاگران در ای ــر تماش ــم برت فیل

ــژه ســردار ســلیمانى در ســى و هشــتمین دوره  ــزه وی ــى جای طرف
ــه خــود اختصــاص داد. جشــنواره فیلــم فجــر را ب

ــده دارد،  ــه عه ــن کار را ب ــى ای ــه کارگردان ــبخت ک ــرداد خوش مه
ــن  ــت. اولی ــتان اس ــوان خوزس ــینماى ج ــل دوره س فارغ التحصی
ــى  ــم تلویزیون ــاخت فیل ــى، س ــه کارگردان ــدى اش در عرص کار ج

ــود. ــرگ» ب ــس از م ــات پ ــوع «حی ــا موض ــرواز» ب «پ
ــروس  ــه ع ــدا فیلمنام ــینایى در ابت ــرو س ــه خس ــاس گفت ــر اس ب
ــاه  آتــش اولیــن جرقــه ایــده ایــن فیلــم پــس از دیــدن فیلــم کوت

ــاد.  ــاق افت ــبخت اتف ــرداد خوش ــاخته مه ــه س ــت موج جنای
عــروس آتــش بــه ســنت هاى عشــیره اى در جنــوب ایــران، ازدواج 
ــه از  ــز برگرفت ــم نی ــام فیل ــردازد کــه ن ــارى و خودســوزى مى پ اجب

همیــن صحنــه اســت.

ــى نیســت  ــاى مــن، جــاى او دیگــر خال عقــاب صحــرا، صــداى پ
از دیگــر کارهایــى اســت کــه خوشــبخت آنهــا را کارگردانــى 
ــلیمانى،  ــادر س ــى، ن ــى، حســن معجون ــرده اســت.علیرضا کمال ک
ــین  ــودرزى، یاس ــبنم گ ــوان، ش ــدا ج ــدى، وی ــا محم حمیدرض
ــعودى  ــا مس ــى و رض ــین طای ــده، افش ــین پوری ــعودى، حس مس

ــتند.  ــم هس ــن فیل ــران ای بازیگ
منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه بازى هــا چنــدان دلچســب نیســت 
ــه  ــراى ارائ و کارگــردان نتوانســته از قابلیت هــاى گــروه بازیگــرى ب
صحیــح شــخصیت ها بهــره گیــرد. از ســویى شــخصیت هاى فیلــم 
کــه بهمــن، موســیو، مریــم، اســى نــام دارنــد، آن گونــه در فیلمنامه 
تعریــف نشــده اند کــه تماشــاگر بتوانــد بــا آنهــا خــود را یکــى کنــد 

و ارتباطــى بگیــرد.

ــا شــاهد پخــش آن از شــبکه  ــن روزه ــه ای ــل دا» ک ــه «ای مجموع
ــا فــرار از  یــک ســیما هســتیم، ســریالى اســت کــه نویســنده آن ب
ــه نمایــش  ــان را ب ــى ایرانی ــى فرهنــگ همدل ســریال هاى آپارتمان

ــت. ــته اس گذاش
ــن روزهــا شــاهد پخــش آن از  ــل دا کــه ای ــى ای ســریال تلویزیون
شــبکه یــک ســیما هســتیم، ســریالى اســت کــه نویســنده یــک 
ــالت و عشــایر در حــوزه  ســوژه عاشــقانه را در دل رشــادت هاى ای
ــر مخاطــب  ــه پیش ت ــى ک ــد. روایت ــت مى کن ــدس روای ــاع مق دف
عــادت داشــت یــک قهرمــان در مقابــل ضدقهرمان هــا قــرار 
ــردم  ــادت هاى م ــه رش ــراى اینک ــریال ب ــن س ــا در ای ــرد، ام گی
ــان  ــک قهرم ــه ی ــر بکشــد از ارائ ــه تصوی ــرب کشــور را ب خطــه غ
ــى  ــمت جمع گرای ــه س ــى ب ــریال را از فردگرای ــرده و س ــز ک پرهی

ــت. ــوق داده اس س
عــدم ارائــه لهجــه کــه مــورد مناقشــه برخــى از کارشناســان قــرار 
گرفتــه کامــال بــه جــا اســت. گــروه ســازنده فراگیر بــودن موضــوع و 
پخــش از شــبکه سراســرى را در نظــر گرفتنــد و همیــن امــر موجب 
عــدم اســتفاده از لهجــه مى شــود تــا همــه اقشــار جامعــه بتواننــد 

از آن اســتفاده کننــد. 
ــتى  ــه درس ــاس ب ــه و لب ــى صحن ــه طراح ــل دا ب ــریال ای در س
ــگ، رســم  توجــه شــده اســت. در مناطــق غــرب تنــوع لبــاس، رن
و رســومات بــه وفــور دیــده مى شــود کــه قویــدل از ایــن تنــوع بــه 
خوبــى اســتفاده کــرده اســت. شــخصیت ها بــه درســتى معرفــى و 
روایــت بــه ســمتى هدایــت مى شــود کــه فرهنــگ انتقــام و خــون 
ــاع  ــى در دف ــى و همگرای ــه ســمت همدل ــالت ب ــزى در ای و خون ری

ــود.  ــدل ش از وطــن ب
در مجمــوع ســریال ایــل دا جــداى از نقــاط ضعفــش، نقــاط قــوت 
ــن آن نمایــش زندگــى، رســوم و آییــن  بســیارى دارد کــه مهم تری
و ســنن مــردم لــر در قــاب تلویزیــون اســت و بــراى مخاطبــى کــه 
ــه و  ــاى روز جامع ــا فض ــى ب ــریال هاى آپارتمان ــاهد س ــب ش مرت
مشــکالت قابــل لمــس در روز اســت، تنــوع ایجاد کــرده و بیننــده را 
از مشــغله هاى روزانــه دور مى کنــد و او را بــا فضایــى تــازه و جــذاب 

روبــرو مى کنــد.
ایــن ســریال بــراى اولیــن بــار جنــگ را خــارج از قــاب همیشــگى 
کــه فضــاى نبــرد در جبهــه و پشــت جبهــه اســت، نمایش مــى دهد 
ــده  ــاره دالورى هــاى ایــالت ندی ــر درب ــا فضایــى کــه پیش ت و او را ب

ــد. ــه مى کن مواج

ــهراز  ــرو ش ــون خس ــى چ ــر هنرمندان ــه پربازیگ ــن مجموع در ای
(نصیــر خــان)، علــى دهکــردى (دکتــر هوشــنگ)، جعفــر دهقــان 
(کاکاونــد)، کاظــم هژیــر آزاد (شــیر علــى خــان)، کــوروش 
ــى  ــان نجف ــاد)، قرب ــد (فره ــد زن ــیرزاد)، امیرمحم ــلیمانى (ش س
(شــیخ رحیــم)، ســینا رازانــى (کریــم)، مهــدى صبایــى (منصــور)، 
رضــا نجفــى (عمــو برفــى)، مــژگان صابــرى (هاویــر)، بهــروز چاهل 
ــیامک  ــادر)، س ــر و ق ــک (جاب ــادق مل ــدى)، محمدص ــر هن (دکت
ادیــب (قبــاد)، پویــان گنجــى (یــاور)، میتــرا رفیــع (گنــدم)، زینــب 
قــادرى (راحیــل)، مســعود امیــن ناجــى (بهــادر)، طیبــه دوســت 
(زیــور)، منصــور نواصــرى (کامــل)، امیــد محمــد نــژاد (کیومــرث)، 
فاطمــه آقــا بابایــى (ننــه نــازار)، مهــدى افشــار (گروهبــان واحدى)، 

ــد. معصومــه بافنــده (آســاره) ایفــاى نقــش کــرده ان

ایـن هفتـه رادیـو نمایـش، برنامـه «رادیـو فیلم» 
بـا پخـش «فصـل انـار» یـاد و خاطـره زنده یـاد ماه 
چهـره خلیلـى از بازیگـران فیلـم سـینمایى فصـل 

انـار را گرامـى مـى دارد.
بـه  اجتماعـى  ژانـر  در  فیلمـى  انـار  فصـل   
و  شـرفى نیا  محسـن  کارگردانـى  و  نویسـندگى 
تهیه کنندگـى علـى سـرتیپى، نخسـتین فعالیـت 

اسـت. شـرفى نیا  سـینمایى 
فصـل انـار از جشـنواره فیلـم ایرانى تورنتـو جایزه 
بهتریـن کارگردانـى، بهترین بازیگر نقـش اول مرد 

و دیپلـم افتخـار بازیگـر زن را دریافت کرده اسـت.
داسـتان ایـن فیلـم دربـاره جـوان معلولـى بـه نام 
رضـا اسـت کـه قصـد ازدواج بـا دخترخالـه معلول 
خـود را دارد ولـى بـه خاطـر مخالفـت پـدرش 
کـه بـه تازگـى از دنیـا رفتـه نمى توانـد رضایـت 
مادربزرگـش را کـه تنهـا ولـى اوسـت، جلـب کند.
در ایـن فیلـم محمدرضـا فروتـن، زنـده یـاد مـاه 
چهـره خلیلـى، شـقایق فراهانـى و امیـد روحانى به 

ایفـاى نقـش پرداختـه اند.
عالقه منـدان مى تواننـد روز جمعـه دوم آبان ماه، 
سـاعت 9 صبـح، مـى تواننـد برنامـه رادیـو فیلـم را 
بـا گویندگـى شـیما جـان قربـان از رادیـو نمایـش 

کنند. دنبـال 

بـه  نیـم»  و  شـیش  «متـرى  سـینمایى  فیلـم 
نویسـندگى و کارگردانـى سـعید روسـتایى موفـق 
بـه کسـب جایـزه بـزرگ بهترین فیلـم از جشـنواره 
بین المللـى فیلـم بـوردو در کشـور فرانسـه شـد. 
 پیمــان معــادى، پرینــاز ایزدیــار، نوید محمــدزاده، 
ــار  ــا، مازی ــینى نی ــدى حس ــى، مه ــاد اصالن فره
ــن  ــرى، هوم ــان قم ــرى، مرج ــى باق ــیدى، عل س
ــر  ــى، اصغ ــا ملک ــریعتى، دلس ــان ش ــى، پیم کیای
پیــران، گیتــى قاســمى، یوســف خســروى، محمــد 
ــینمایى  ــم س ــن فیل ــران ای ــدى بازیگ ــى محم عل

هســتند.
در خالصه داسـتان مترى شـیش و نیم آمده اسـت: 
در بزنـگاه روزهاى سـخت، اعتیـاد و مـواد مخدر هم 
گریبـان زندگـى مـردم ایـن شـهر را رها نمـى کند. 
داسـتان «مترى شـش و نیم» داسـتان جسـتجوى 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر بـه سردسـتگى صمد 
(پیمـان معادى) بـراى پیدا کـردن فروشـنده بزرگ 
شیشـه به اسـم ناصـر خاکزاد (نویـد محمـدزاده) در 
پایتخت اسـت... (تماشـاى این فیلم به افـراد زیر 15 

سـال توصیه نمى شـود)
ایـن فیلـم تاکنـون موفق به کسـب چندیـن جایزه 
بین المللـى از جملـه بهتریـن کارگردانـى و بازیگرى 
و  توکیـو  فیلـم  از جشـنواره  (نویـد محمـدزاده) 
تقدیـر ویـژه بهتریـن فیلـم بین المللـى ازجشـنواره 
فیلـم زوریـخ شـده و در جشـنواره  فیلـم ونیـز، 
اسـتکهلم، شـیکاگو، مینسـک و جوایـز سـینمایى 

آسیاپاسـیفیک نیـز حضـور داشـته اسـت. 

احمدرضا شجاعى تندیس ششمین مسابقه عکس 
سینماى ایران را دریافت کرد.

 امسـال بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا، جشـن 
عکاسـان سـینما بـه روال هرسـال برگـزار نشـد و 
آییـن تقدیـراز نامزدهاى این دوره ازمسـابقه عکس 
سـینماى ایـران و عـکاس برگزیـده بـا حضورهیات 
مدیـره انجمن صنفى عکاسـان سـینماى ایـران در 

خانه سـینما شـماره یـک برگزارشـد.
در ایـن مراسـم رئیـس هیـات مدیـره انجمـن 
صنفـى عکاسـان سـینماى بـا اشـاره بـه چگونگـى 
داورى عکـس هـاى ایـن دوره ازمسـابقه تاکید کرد 
که لـزوم تـداوم برگـزارى سـالیانه مسـابقه عکس، 

یکـى از اهـداف انجمـن اسـت.
على نیک رفتار افزود: امسال نیز به دلیل شرایط 
خاصى که همه گیرى ویروس کرونا ایجاد کرد، 
تمامى مراحل اعم از دریافت آثار و داورى به شیوه 
اى متفاوت تر در نظر گرفته شد و داوران این دوره 
غوغا بیات و شهاب الدین عادل و رضا مهاجر نیز در 
این شرایط با در نظر گرفتن تمامى محدودیت هایى 
که داورى برخط ایجاد مى کند، با صبورى ودقت 
نظر در این دوره از برگزارى مسابقه عکس، انجمن 

را همراهى کردند. 
مدیره  هیات  اعضاى  همراهى  از  تشکر  با  وى 
سینماى  عکس  مسابقه  ششمین  دربرگزارى 
ایران، لوح افتخار این دوره ازمسابقه عکس را به 
فتاح ذى نورى براى مجموعه عکس هاى شکستن 
همزمان بیست استخوان و حبیب مجیدى براى 
مجموعه عکس هاى «خط فرضى» و تندیس عکاس 
سال سینماى ایران را به احمدرضا شجاعى براى 

مجموعه عکس هاى سمفونى نهم اهدا کرد.

فیلم انیمیشن خاطره نمناك به کارگردانى مسعود 
قدسیه، به بخش رسمى جشنواره فیلم هاى محیط 

زیستى «سان سینه» مکزیک راه یافت.
جشنواره  دوره  دوازدهمین  ایرنا،  گزارش  به 
فیلم هاى محیط زیستى «سان سینه» مکزیک، از 
14 تا 21 آبان ماه برگزار مى شود و حدود 100 فیلم 
مستند و انیمیشن در این رویداد به نمایش گذاشته 

مى شوند.
امسال به دلیل همه گیرى ویروس کرونا در جهان، 

این جشنواره به صورت برخط برگزار مى شود.
کوکر»  «گلدن  جشنواره  در  پیشتر  فیلم  این 

بلغارستان هم به نمایش درآمده بود.

رئیس شبکه روستاهای و عشایر  دوستدار کتاب: 

برگزارى جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب    

اثری از مهرداد خوشبخت: 

فرکانس یازده 60 را به جاى شنیدن، ببینید

 شبکه یک نمایش مى دهد:  «ایل دا» و فرار از سریال هاى آپارتمانى  

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

هیـأت حـل اختـالف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالك منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزى متقاضیـان پرونده هـاى 
تشـکیلى طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارك موجـود در پرونده بـه شـرح آراء ذیـل تایید 

نموده انـد. 
1- رأى شـماره 139960330002009740 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430002000791 آقاى/خانـم  حسـن صالحى 
راد فرزنـد میرزاحسـین  در قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنا شـده بـه مسـاحت 98 مترمربع پالك شـماره 
1878/271 اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم (مبایعه نامه عـادى خریـدارى مـع الواسـطه از محمود دهقانـى محمد ابـادى ثبت 

دفتـر 196 صفحـه 106 )   (م الـف 7689 ) 
2- رأى شـماره 139960330002009196 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430002000642 آقاى/خانـم  احمـد رحمانى 
گلـدره فرزنـد فضـل الـه  در قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احداث بنـا شـده بـه مسـاحت 152/73 مترمربـع پالك 
شـماره 2167/3/79 اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم (مبایعـه نامـه عـادى خریـدارى مـع الواسـطه از حسـن وغریـب وتقى و 

مهـدى وفاطمه شـهرت همگـى صفـرى وطوبـى شـعبانى وراث حسـین صفـرى )   (م الـف 7690 ) 
3- رأى شـماره 139960330002009180 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 139911443000200528 آقاى/خانـم  مجیدسـعادتى 
فرزنـد  حیدرعلـى  در قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 151/80 مترمربع پالك شـماره 
2302/2 اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم( مالکیـت متقاضـى طـى سندرسـمى شـماره 139820330002004722 ثبـت در 

دفاترالکترونیکـى)   (م الـف 7691 ) 
4- رأى شـماره 139960330002008693 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002000799 آقاى/خانم  حسـین اسـدى 
ارجمند فرزنـد امیدعلى در قسـمتى از ششـدانگ قطعه زمیـن که دران احداث بنا شـده بـه مسـاحت 70/20 مترمربع پالك شـماره 

2170 اصلـى واقـع در بخش دو ثبـت قم (مبایعـه نامه عـادى خریدارى مع الواسـطه از حسـینعلى اکبـرزاده )   (م الـف 7692)
5- رأى شـماره 139960330002009315 مربـوط به پرونـده کالسـه 139911443000200089 آقاى/خانم  علـى نورنژاد فرزند 
سـبزمراد در قسـمتى از ششـدانگ قطعه زمین که دران احداث بنا شـده بمسـاحت 87/60 مترمربـع پالك شـماره 2277/11  اصلى 

واقع در بخـش دو ثبت قـم( مبایعه نامـه عادى خریـدارى مع الواسـطه از محمودپـور رحیمـى ووراث عباس پـور رحیمى )
 (م الف 7693)

6- رأى شـماره 139960330002003182 مربوط بـه پرونده کالسـه 1398114430002000931 آقاى/خانم  حامـد میرزاده اول 
نوقابى فرزند اسـماعیل  در قسـمتى از ششـدانگ قطعـه زمین کـه دران احـداث بنا شـده بمسـاحت 99/42 مترمربع پالك شـماره 
2406/43/59 اصلـى واقـع در بخـش دو ثبـت قـم (مالکیـت متقاضـى طـى سندرسـمى ثبـت دفاترالکترونیکـى به شـماره 8688 

مى باشـد)   (م الـف 7694 ) 
7- رأى شـماره 139960330002002040 مربـوط به پرونـده کالسـه 1391114430002010298 آقاى/خانـم  یعقوبعلى عبادى 
فر  فرزنـد محمـود  در قسـمتى از ششـدانگ قطعه زمین کـه دران احـداث بنا شـده بمسـاحت 120 متر مربـع پالك شـماره 2174 

اصلى واقـع در بخش دو ثبـت قم( مبایعـه نامه عـادى خریدارى مـع الواسـطه از فریدون روشـنى )   (م الـف 7696)
8- رأى شـماره 139960330002009744 بـه پرونـده کالسـه 1398114430002001140 آقاى/خانـم  فاطمه عسـگرى  فرزند 
حسـن درقسـمتى از ششـدانگ قطعه زمین که دران احداث بنا شـده بمسـاحت 120 متـر مربع پالك شـماره 2094 اصلـى واقع در 

بخش دو ثبت قـم( مبایعه نامه عـادى خریـدارى مع الواسـطه از محمدعلى شـریفیان  ثبـت دفتـر 425 صفحه 2) (م الـف 7695)
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکه مقـرر گردیده اسـت پـس از نشـر آگهـى و انقضـاء موعد مقـرر سـند مالکیت رسـمى صادر 
گردد بـا توجـه به عـدم دسترسـى بـه مالکیـن مشـاعى مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهى تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع 
اعتراضـى داشـته باشـند ظرف مـدت 2 مـاه از تاریخ انتشـار آگهـى نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد منطقـه دو قم 
تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظـرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعه و دادخواسـت خـود را به 
مرجـع قضائـى تقدیـم و گواهى آنـرا 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- ابتکار )  تاریخ انتشار اول: 99/07/15                            تاریخ انتشار دوم: 99/07/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

مدیرگـروه پیشـگیرى و مبـارزه بـا بیمارى هـاى مرکـز بهداشـت قم 
گفـت: در زمـان شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیت هـاى اعمال شـده 
بـراى خـروج از منـزل، بایـد ورزش با جدیـت در منزل پیگیرى شـود تا 

اثـرات مخـرب کم تحرکـى کاهـش یابد.
محمـد نیک پـور  افـزود: انجـام فعالیت هـاى بدنـى نه تنهـا موجـب 
پیشـگیرى از بیمارى هـاى غیرواگیـر مى شـود، بلکـه تحقیقات نشـان 
داده اسـت از ابتـال بـه بیمارى هـاى واگیـردار از جملـه کوویـد19 نیـز 

نقـش مهمـى ایفـا مى کنـد.
وى بـا ابـزار نگرانـى از کاهـش فعالیـت بدنـى افـراد در زمـان حاضر به 
دلیـل ممنوعیـت خـروج از منزل بیـان کـرد: فعالیـت بدنى بـا تقویت 
سیسـتم ایمنى افراد، کنتـرل وزن، جلوگیرى از چاقـى، موجب افزایش 
ظرفیـت قلبـى ریـوى بـراى افزایـش توانایـى افـراد در مقابله بـا عالیم 

ریـوى ویـروس کرونـا مى شـود.
پیـاده روى،  جملـه  از  بدنـى  فعالیت هـاى  انجـام  داد:  ادامـه  وى 
دوچرخه سـوارى، کارهـاى خانـه،  ورزش و انجـام تفریح هـاى فعـال 
ماننـد فوتبـال و بازى هـاى بومـى و محلـى در خانـه امکان پذیر اسـت.
وى بـا تاکیـد بـر انجـام ورزش هاى هـوازى در خانـه گفـت: در محیط 
خانـه پیـاده روى سـریع انجـام دهیـد، در صـورت نداشـتن مشـکالت 
عضالنـى اسـکلتى از پله هـا بـاال و پاییـن برویـد یـا طنـاب بزنیـد، این 

تمرینـات را 15 دقیقـه 2 تـا 3 بـار روزانـه انجـام دهیـد. 
بـه گفته نیک پور، در صورت داشـتن وسـایل ورزشـى ماننـد تردمیل، 
دوچرخـه ثابـت یـا اسـکى فضایـى از آن هـا اسـتفاده کنیـد؛ یـوگا و 

تکنیک هـاى تنفسـى بـه کاهـش اسـترس کمـک مى کنـد.
وى افـزود: مـدت تمریـن در هـر جلسـه حداکثر یک سـاعت باشـد و 

به جـاى ورزش طوالنى، 2 جلسـه در روز با حداقل 3 سـاعت اسـتراحت 
بیـن جلسـه ها و مصرف مناسـب مایعات باشـد.

وى تاکیـد کـرد: البتـه نباید انجـام فعالیت هـاى بدنى در زمان شـیوع 
ویـروس کرونا با شـدت باال باشـد،  زیرا فرد تا چند سـاعت پـس از انجام 

ورزش با شـدت بـاال دچـار اُفت ایمنى مى شـود.
وى تصریـح کـرد: در حیـن انجـام فعالیت ورزشـى در صورت داشـتن 
عالمت هایـى همچون تـب و درد بـدن،  تنگى نفس در حال اسـتراحت، 
 درد قفسـه سـینه،  تغییرات ناگهانى ضربان قلب، سـرفه خشـک، تنگى 
نفـس نامناسـب بـا فعالیـت و احسـاس ناخوشـى هنـگام ورزش؛ بایـد 

فعالیـت بدنى قطـع و به پزشـک مراجعه شـود.
«وضعیـت کرونـا در قـم از 20 شـهریورماه امسـال و به دنبـال افزایش 
قابـل توجه بیمـاران و مبتالیـان این بیمارى «فوق قرمز» شـده اسـت.

بـراى جلوگیـرى از شـیوع ویـروس کرونـا؛ رعایـت شـیوه نامه هاى 
بهداشـتى مثـل اسـتفاده از «ماسـک» و «فاصله گـذارى اجتماعـى» 

توصیـه شـده اسـت.»

کارشـناس سـالمت روان مرکز بهداشـت قم گفـت: با توجه به شـیوع 
ویـروس کرونـا و ممنوعیـت خـروج از منـزل، والدیـن بایـد بـا ایجـاد 
محیطـى آرام در خانـه، ترس هـا،  نگرانى هـا و اسـترس فرزندانشـان را 

کاهـش دهنـد.
نجیبـه یوسـف زاده   افـزود: در طـول دوران همه گیرى ویـروس کرونا، 
اقداماتـى چون فاصله گـذارى اجتماعى، ممنوعیـت فعالیت هاى خارج 
از خانـه، تعطیلـى مـدارس و مهدکـودك  هـا، دورى از دوسـتان، بـازى 
و ورزش، کـودکان را در شـرایطى پیچیـده قـرار مى دهـد و مى توانـد 
موجـب پریشـانى و باال رفتن سـطح اسـترس و اضطراب در آن ها شـود.
وى اضافـه کـرد: الزم اسـت ترس هـا و نگرانى هـاى آن هـا را از راه 
مناسـبى کاهش داد و ذهـن آن ها را تقویـت کنیم؛ والدیـن مى توانند با 

مراقبـت و عالقه منـدى بیشـتر، اسـترس آن هـا را کاهـش دهنـد.
وى ادامـه داد: زمانى که کودکان دچار اسـترس مى شـوند، پاسـخ هاى 
متفاوتى مانند جیغ زدن، پنهان شـدن و غمگین و خشـمگین شـدن از 
خود نشـان مى دهنـد؛ بـراى کمک به آن هـا در مقابلـه با این پاسـخ ها، 
مهـم اسـت از احساسـات آن هـا آگاه باشـیم و بـراى آن هـا فعالیت هاى 

گوناگونى در نظـر بگیریم.
وى با اشـاره بـه اجراى روش هاى سـالم و موثـر از سـوى والدین گفت: 
زمانـى بـراى ارتبـاط دوطرفـه با کـودك ایجاد کنیـد؛ براى هـر کودك 
جداگانـه وقـت بگذارید؛ این وقـت مى تواند 20 دقیقه یا بیشـتر باشـد، 
بهتـر اسـت هـر روز سـر یـک سـاعت مشـخص باشـد تـا کـودکان یـا 

نوجوانـان بتواننـد در زمـان خاصى منتظر آن باشـند. 

یوسـف زاده بـا بیان اینکـه انتخاب بـازى از سـوى کودك باعـث ایجاد 
اعتمـاد به نفس در او مى شـود، افـزود: خوانـدن کتاب، داسـتان گفتن، 
نقاشـى کردن، انجـام کارهاى هنرى و مهارتـى، انجام کارهـاى روزانه با 
کمـک هم، تفکـر و صحبت هـاى معنـوى، دعا کـردن، باغبانـى کردن، 
یادگیرى هـاى برخـط (آنالیـن)، معاشـرت از طریـق تلفـن، نوشـتن 
داسـتان و شـعر، انجـام بازى هـاى داخـل خانـه بـا اعضـاى خانـواده؛ 

فعالیت هایـى لذت بخـش بـراى کـودکان هسـتند.
وى افـزود: برنامـه اى بـراى خـود و کودکتـان تهیـه کنیـد کـه زمانى 
بـراى فعالیـت، فراغـت و اسـتراحت داشـته باشـید؛ ورزش را در برنامه 
هـر روز کـودك بگنجانیـد؛ زیـرا ایـن کار مى توانـد بـه کـودك کمـک 
کنـد، احسـاس امنیت نمایـد و رفتار بهترى داشـته باشـد و بـه کاهش 

اسـترس او نیـز کمـک مى کنـد.
وى بـا تاکیـد بـر اینکه بـه کودکتـان در مـورد «حفـظ فاصلـه ایمن» 
آمـوزش دهیـد، گفـت: بـه آن هـا بیاموزیـد، بـه طـور مرتـب دسـتان 
خـود را بـا آب و صابـون بشـویند، شسـتن دسـت ها و رعایت بهداشـت 
را سـرگرم کننده کنیـد، یـک شـعر 20 ثانیه اى براى شسـتن دسـت ها 
بسـازید؛ چنـد حرکت بـه آن اضافه کنید؛ بـه کودکان به خاطر شسـت 

وشـوى مرتـب دسـت ها امتیـاز دهیـد و آن هـا را تحسـین کنید.
وى خاطرنشـان کـرد: تـالش کنیـد در صـورت امـکان خـواب و 
وعده هـاى غذایـى معمولـى او برقـرار باشـد؛ اطمینـان حاصـل کنیـد 

به درسـتى غـذا مى خـورد و خـواب کافـى دارد.

 کارشناس بهداشت قم:

ضرورت ورزش در منزل براى کاهش اثرات کم تحرکى
 در روزهاى کرونایى 

کاهش استرس فرزندان با ایجاد محیطى آرام در منزل 
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 ورزش ٧

ــارس،  ــگار ورزشــى خبرگــزارى ف ــه گــزارش خبرن ب
ــود کــه اســماعیلى خلیــل زاده رئیــس  روز گذشــته ب
ــره اســتقالل در اســتورى اینســتاگرامش  هیــات مدی
اعــالم کــرد مبلــغ 200 هــزار دالر بــه حســاب 
ــد)   ــا ببینی ــت( اینج ــرده اس ــز ک ــفر واری ــرد ش وینف
امــا ســرمربى آلمانــى اســبق اســتقالل مدعــى اســت 

ــت. ــده اس ــز نش ــاب وى واری ــه حس ــى ب پول
وینفــرد شــفر در گفــت و گویــى   در خصــوص اینکــه 
ــر  ــا خی ــده ی ــز ش ــاب وى واری ــه حس ــى ب ــا پول آی
اظهــار داشــت: مــن بــا وکیلــم امــروز ســاعت 1 ظهــر 
( بــه وقــت آلمــان ) صحبــت کــردم و هیــچ پولــى بــه 

ــز نشــده اســت. ــابم واری حس
وى افــزود: آخریــن پیغامــى کــه از باشــگاه اســتقالل 
گرفتیــم، یــک پیــام صوتــى در یکشــنبه شــب 
گذشــته بــود کــه قــول دادنــد پرداخــت هــا بــه زودى 
ــام  ــا پیغ ــه حــال دهه ــا ب ــا ت ــا م انجــام مــى شــود ام

ــم! ــه ای ــارى گرفت ــاه ج ــراى م ــن، ب ــبیه ای ش
شــفر خاطــر نشــان کــرد: تــا االن هیــچ پولــى واریــز 
نشــده امــا باشــگاه قــول داده تــا فــردا رســید انتقــال 
ــاق  ــن اتف ــم ای ــم ببینی ــال کند.منتظری ــول را ارس پ

ــا خیــر؟ مــى افتــد ی

هافبـک جدید اسـتقالل مى گویـد از االن طرفـدار پر 
و پاقـرص آبـى ها اسـت و هـر کارى از دسـتش بربیاید 

بـراى موفقیـت این تیـم انجـام مى دهد.
 مهـدى مهدى پـور یکـى از بازیکنانـى اسـت که طى 
سـال هاى گذشـته بـدون آنکه به حواشـى توجـه کند 
از نظـر فنى قابلیـت هاى زیـادى از خودش بـه نمایش 
گذاشـته اسـت. او کـه در ذوب آهـن بـه فوتبـال ایـران 
معرفـى شـد و سـابقه حضـور در تراکتـور را نیـز دارد، 
توانسـته در همـه فصـول گذشـته یـک رونـد ثابـت و 
مطلـوب را نشـان بدهـد و با این شـرایط طبیعى اسـت 
کـه در لیـگ بیسـتم پیراهـن یکـى از تیم هـاى بزرگ 

ایـران را برتـن کند.
مهدى پـور کـه بـه تازگـى بـه اسـتقالل پیوسـته 
انگیـزه زیـادى دارد تـا توانایى هـاى خـودش را در تیم 
آبـى پـوش پایتخت بـه نمایـش بگـذارد و بـه بازیکنى 
محبوب نـزد طرفداران اسـتقالل تبدیل شـود. او حتى 
حـاال کـه تسـت کرونایـش مشـکوك تشـخیص داده 
شـده نیـز نگـران از دسـت دادن دوران آمـاده سـازى 
پیـش فصـل اسـت و بـه چیـز دیگـرى فکـر نمى کند.

سـکوت یحیـى گل محمـدى پـس از اتفاقات شـروع 
تمرینـات پرسـپولیس بـه معنـاى رضایـت او از نحـوه 

اداره باشـگاه نیسـت. 
ــود  ــیا صع ــال آس ــه فین ــرایطى ب ــپولیس در ش  پرس
کــرده اســت کــه در صــورت شکســت در ایــن مســیر 
ــروز  ــاوت از ام ــال متف ــرایط کام ــه ش ــود ک ــن ب ممک
باشــد امــا باوجــود همــه اختالفــات فعــال همــه حــول 
ــگاه  ــه کار در باش ــیا، ب ــى در آس ــا، قهرمان ــک روی ی
ــرمربى  ــه دل س ــد اگرچ ــه مى دهن ــپولیس ادام پرس
پرســپولیس از نحــوه اداره باشــگاه و بــه خصــوص 
ــر اســت و  ــه شــدت پ شــخص مهــدى رســول پنــاه ب

ــده. ــرف نش ــا برط ــى ه ذره اى از ناراحت
بیـن  مذاکـرات  بـه  بـاره  ایـن  در  مـورد  آخریـن 
دسـتیاران یحیـى بـا مدیـران پرسـپولیس برمى گردد 
کـه شـنبه شـب در مجموعـه انقـالب انجام شـده و در 
شـرایطى که آن هـا در انتظـار تحویـل برگه قـرارداد و 
امضـاى آن بودنـد، بازهـم همه چیـز به جلسـه هیئت 
مدیـره موکـول شـد در حالـى کـه شـخص مذاکـره 
کننـده (رغبتـى) به عنـوان یکـى از مذاکـره کنندگان 
پرسـپولیس در فصل نقل و انتقاالت مى توانسـت کار را 
تمـام کند  و کادرفنـى را از برزخ دربیـاورد. گل محمدى 
خـود نیـز انتظـار دارد بعـد از موفقیـت هـاى فعلـى، 
باشـگاه پرسـپولیس براى او شـأن ویـژه اى قائل شـود 
و میـزان و رقـم قـراردادش را تصحیح کنـد؛ اتفاقى که 
چندان هم بیراه نیسـت چرا که سـرمربى پرسـپولیس 
حتـى همین امـروز مى توانـد باشـگاه را بـه مقصد یک 
پیشـنهاد خارجـى نسـبتا خـوب و یـک ماجراجویـى 
جدیـد تـرك کنـد. امـا آنچـه کـه پیونـد بـا هـواداران 
باشـگاه و صـد البتـه جنگیـدن بـراى اولیـن قهرمانـى 

آسیاسـت، پـاى او را در پرسـپولیس نگـه مـى دارد.

خـبـر

شفر ادعای خلیل زاده را رد کرد: 

هیچ پولى به حسابم واریز 
نشده است

مهدی پور: 

نیامدم جاى کریمى را 
بگیرم، خدا کند بماند

گالیه های تند در جلسه با وزیر

فینال آسیا مانع از 
فروپاشى فینالیست آسیا!

تیم ملى بسکتبال ایران براى حضور در پنجره دوم 
انتخابى کاپ آسیا، از 23 آبان اردوى تمرینى خود را 

آغاز مى کند.
 با تصمیم فدراسیون وکادرفنى تیم ملى بسکتبال 
دوم   پنجره  در  حضور  براى  ملى پوشان  ایران، 
مسابقات انتخابى کاپ آسیا 2021 از تاریخ 23 آبان 
ماه وارد اردو خواهند شد تا تمرینات آماده سازى را 

براى دو بازى پیش رو آغاز کنند.
پنجره دوم مسابقات انتخابى کاپ آسیا به صورت 
متمرکز با میزبانى کشور قطر برگزار خواهد شد که 
تیم ملى ایران در تاریخ هاى 8 و 10 آذر به ترتیب با 

تیم هاى عربستان و سوریه دیدار خواهد کرد.
مسعود قاسمى سرپرست تیم  ملى بسکتبال ایران 
بازى  ایسنا، گفت: متاسفانه  به  این خبر  تایید  با 
تدارکاتى نداریم و تنها اردپهاى ما از 23 آبان آغاز 

مى شود تا ملى پوشان  خود را آماده  مسابقات  کنند.
مهران  را  ایران  بسکتبال  ملى  تیم  هدایت 

شاهین طبع به عنوان سرمربى در اختیار دارد.
با توجه به اینکه لیگ بسکتبال از 15 آبان شروع 
مى شود، ملى پوشان باید بالفاصله یک هفته پس از 

شروع لیگ خود را به اردوى تیم ملى برسانند.

سـرمربى تیـم والیبال زنـان پیـکان تغییـر نحوه و 
زمان برگـزارى لیگ برتـر زنان را تصمیمى درسـت 
دانسـت کـه در راسـتاى حفـظ سـالمتى بازیکنـان 

عمـل مى کنـد.
بـا اینکـه قـرار بود لیـگ برتـر والیبـال زنـان از اول 
آبـان و بـه صـورت رفـت و برگشـت برگزار شـود اما 
فدراسـیون والیبـال روز گذشـته (دوشـنبه) پس از 
بررسـى شـرایط و نظرسـنجى از تیم ها زمان و نحوه 
برگـزارى لیـگ را تغییـر داد، بنابرایـن هشـت تیـم 
حاضـر در دو گـروه قـرار گرفتنـد کـه قرار اسـت به 

صـورت متمرکـز بـا هـم رقابـت کنند.
میتـرا شـعبانیان، سـرمربى تیـم زنـان پیـکان در 
مورد شـرایط تیم خـود و تغییر نحـوه برگزارى لیگ 
به ایسـنا گفـت: هـر روز دو نوبـت تمریـن مى کنیم 
و وضعیـت خوبـى داریـم. فدراسـیون بـا توجـه بـه 
تجربیاتـى کـه از لیـگ برتر مـردان به دسـت آورده 
بـود، برنامـه اى بـراى زنـان چیـد کـه تـردد کمتر و 
تعـداد بازى ها بیشـتر شـود کـه در کل برنامه خوبى 

اسـت و راضـى هسـتم.
ــرد:  ــان ک ــابقات بی ــان مس ــر زم ــورد تغیی او در م
ــور  ــا در کش ــیوع کرون ــت ش ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
نمى تــوان برنامــه اى را طــرح کــرد کــه 100 
درصــد آن اجــرا شــود. در همیــن راســتا و بــا توجــه 
بــه اوج گیــرى شــیوع بیمــارى در برنامه فدراســیون 
وقفــه بــه وجــود آمــده تــا اوضــاع آرام تــر شــود. بــا 
ــرده  ــزى ک ــان برنامه ری ــراى اول آب ــا ب اینکــه تیم م
بــود امــا شــاهد اتفاقــات ناگــوارى در زمینــه 
ــر از  ــان مهم ت ــارى هســتیم و ســالمتى بازیکن بیم

ــت. ــازى اس ب
شـعبانیان بـا بیـان اینکـه هـدف پیـکان در فصـل 
گذشـته لیـگ جوان گرایـى بـود، افـزود: باشـگاه 
پیـکان در زمینـه بازیکن سـازى و پشتوانه سـازى 
همیشـه بـه تیـم ملـى مـردان کمـک کرده اسـت، 
سـال گذشـته بـه دنبـال اجـراى ایـن تفکـر  در 
بخش زنـان بودیـم و خوشـبختانه بازیکنـان خوبى 
هـم داشـتیم. البتـه چنیـن برنامه هایـى بایـد بلند 
مـدت باشـد، با ایـن حـال اگر لیـگ گذشـته ناتمام 
نمى مانـد و پلـى آف برگـزار مى شـد، کسـب سـکو 
دور از دسـترس نبـود امـا هـدف باشـگاه امسـال 
بسـتن تیمى خـوب و قوى اسـت تـا بـراى قهرمانى 
تـالش کنیـم. البتـه بیشـترین مهره هـا را سـایپا، 
ذوب آهـن و بعـد از آنهـا تیـم مـا دارد امـا امیـدوارم  
اتفاقـات خوبـى بیفتـد. او در مـورد گروه بندى لیگ 
گفـت: تیم هـاى اول تا چهـارم دور قبـل در دو گروه 
تقسـیم شـده اند. از طرفـى سـعى کردنـد تـا در هر 
گـروه دو نماینده از تهران و دو نماینده از شهرسـتان 
قـرار دهنـد. اگـر تیم هـا بیشـتر بودنـد هر کـدام از 
چهـار تیـم اول فصـل قبـل سـر گـروه چهار دسـته 
مى شـدند. هرچنـد تیم هـاى دیگـر را دسـت کـم 
نمى گیـرم امـا بـا توجـه بـه نـوع گروه بنـدى فشـار 
بازى هـا در دور اول کمتـر و برنامه ریـزى به درسـتى 
انجـام شـده اسـت. سـرمربى تیـم زنـان پیـکان در 
مـورد هم گروه هـاى تیم خـود بیان کـرد: ذوب آهن 
تیـم خوب، قوى و باسـابقه اسـت و اکثـر بازیکنانش 
بـا تجربـه هسـتند. خجسـته تیمـى جـوان اسـت و 
بـا هزینـه کـم کار بزرگـى کـرده کـه بـه جوان ترها 
فرصـت داده اسـت و در آینـده مى توانـد مهره هـاى 
خوبـى داشـته باشـد. تا جایـى کـه شـناخت داریم 

تیـم سـتارگان فـارس هـم جوان اسـت.
گـروه بندى لیـگ برتـر والیبال زنـان به شـرح زیر 

: ست ا
گـروه اول: سـایپا، شـهردارى قزویـن، اکسـون و 

بابـل سـروقامتان 
گـروه دوم: ذوب آهـن اصفهـان، پیکان، سـتارگان 

فـارس و خجسـته تهران

خـبـر

شروع اردوى تیم  ملى 
بسکتبال از 23 آبان

میترا شعبانیان:

براى قهرمانى تالش مى کنیم

بازیکـن تیـم فوتبـال پرسـپولیس گفـت: وقتـى به 
همـراه هفـت بازیکـن دیگر بـه باشـگاه آمدیـم و 30 
درصـد از مطالباتمـان را بخشـیدیم هیچکـس از مـا 

نکرد. تشـکر 
سـیامک نعمتى پس از جلسـه با مسـئوالن باشـگاه 
پرسـپولیس در جمـع خبرنـگاران گفـت: قول هایى 
داده شـده بـود تـا مشـکالت موجـود حـل شـود. 
امـروز اعالم کردنـد در یکـى، دو روز آینـده تکلیف را 

مشـخص مى کنیـم.
بازیکـن ملـى پـوش پرسـپولیس در مـورد غیبـت 
خـود در تمریـن امـروز این تیم افـزود: هر وقـت کادر 
فنى صـالح بدانـد حاضـر خواهم شـد. بابـت تمرین 
مشـکلى وجـود نـدارد، فقـط بـه ملـى پوشـان چند 

روزى اسـتراحت داده بودنـد.
وى دربـاره جزییـات مشـکالت خـود بـا مسـئوالن 
باشـگاه افزود: همیشـه مشـکالت مالى وجود داشته 
اسـت، از قراردادهـاى فصل گذشـته خودمـان هنوز 
طلـب داریـم. من از باشـگاه به ایـن دلیل گالیـه دارم 
کـه وقتى به همـراه هفـت بازیکن دیگر پرسـپولیس 
آمدیـم و 30 درصـد از طلب هایمـان را بخشـیدیم 

هیچکـس از ما تشـکر نکـرد. نمى خواهیم منتى سـر 
هـواداران پرسـپولیس بگذاریم ولى از مسـئوالن گله 

داریـم.
نعمتـى ادامـه داد: اگـر االن هـم این موضـوع را مى 

گویـم به خاطـر ایـن اسـت کـه هـواداران در جریان 
باشـد، پرسـپولیس را با جـان و دلمان دوسـت داریم 
و تمـام تـالش خـود را بـراى موفقیت تیـم مى کنیم.
بازیکـن پرسـپولیس یـادآور شـد: پـول سـال 96 را 

مى توانسـتیم در همـان بـازه زمانـى خـرج کنیـم اما 
همـان پـول در سـال 99 ارزش دیگـرى دارد ضمـن 
اینکـه 30 درصـد از همـان طلـب را بخشـیدیم. 

امیـدوارم مشـکالت حـل شـود.
نعمتـى دربـاره حضـور در اردوى تیـم ملـى ایـران 
گفـت: از آقـاى اسـکوچیچ ممنونم که به مـن اعتماد 
کردنـد. امیـدوارم بتوانـم رونـد خـوب فعلـى را ادامه 

دهـم و بتوانـم در اردوهـاى بعـدى شـرکت کنم.
او دربـاره حضـور در پسـت دفـاع راسـت افـزود: من 
مشـکلى نـدارم. هم آقـاى اسـکوچیچ هم آقـاى گل 
محمـدى گفتند مى توانـى در چند پسـت بازى کنى 

و در ایـن پسـت ها هم مـد نظرمـان قـرار گرفتى.
وى راجـع بـه تعویق زمـان شـروع دوباره لیـگ برتر 
خاطرنشـان کـرد: بـه خاطـر بیمـارى کرونـا اسـت. 
امیـدوارم بـى مـاروى کرونـا رفـع شـود تـا بتوانیم با 
هـواداران خـود پـس از فینـال لیـگ قهرمانان آسـیا 

جشـن بگیریـم.
نعمتـى دربـاره پیشـنهاد خـود از ترکیـه گفـت: 
پیشـنهاداتى وجـود دارد امـا بـه هـر حال مسـئوالن 

باشـگاه بایـد تمـاس بگیرنـد.

ــه  ــزار باشــگاه پرســپولیس ب ــى اســت کارگ مدت
ــن  ــان ای ــى از مربی ــى یک ــت تبلیغات ــل فعالی دلی
تیــم در فضــاى مجــازى پیــام هــاى گالیــه آمیــز 

ــد. ــگاه داده ان ــران باش ــه مدی ب
 از اول تیــر مــاه امســال کریــم باقــرى بــه 
ــارى و  ــرکت تج ــک ش ــا ی ــرارداد ب ــد ق ــل عق دلی
تبلیغاتــى در فضــاى مجــازى (اینســتاگرام)، نــوع 

فعالیــت خــود را تغییــر داد.
ــه  ــراردادى ک ــن ق ــق ای ــپولیس طب ــى پرس مرب
بســته، میهمانــان مختلفــى را دعــوت مــى کنــد و 
بــا انجــام مصاحبــه، بــا شــرکت مذکــور همــکارى 
ــم باقــرى حتــى در  ــرد. کری خــود را پیــش مــى ب
برخــى مواقــع بــا شــخصیت هــاى ورزشــى و 
ــز  ــتاگرام نی ــده در اینس ــورت زن ــه ص ــرى ب هن

ــد.  ــى کن ــو م ــت و گ گف
ــدان  ــرى چن ــى باق ــت تبلیغات ــن فعالی ــرا ای ظاه
بــه مــذاق کارگــزار پرحاشــیه پرســپولیس خــوش 

نیامــده و در مدتــى کــه کریــم باقــرى برنامــه اجــرا 
کــرده، در پیــام هایــى بــه مســئوالن باشــگاه 

ــد. ــرده ان ــه ک ــر و گالی تذک
مســئوالن شــرکت آتیــه داده پــرداز کــه در ایــن 
مــدت انتقادهــاى زیــادى بــه نحــوه قــرارداد 
ــراد  ــى از اف ــا پرســپولیس وارد شــده و خیل ــا ب آنه
معتقــد هســتند کــه ایــن قــرارداد بیشــتر از اینکــه 
ــرکت  ــن ش ــع ای ــه نف ــد ب ــگاه باش ــع باش ــه نف ب
ــهم  ــال س ــه دنب ــد ب ــره از برن ــا به ــا ب ــت و آنه اس
خواهــى هــاى بیشــترى نیــز هســتند، در پیامــى 
ــه ایــن باشــگاه بابــت فعالیــت هــاى کریــم  کــه ب
باقــرى ارســال کــرده انــد، متذکــر شــده انــد کــه 
ــازه  ــدون اج ــد ب ــق ندارن ــان ح ــان و مربی بازیکن
ایــن شــرکت در فعالیــت هــاى تجــارى غیــر 
ــن کار  ــد و ای ــدا کنن ــور پی ــزار حض ــن کارگ از ای
ــرکت  ــن ش ــى ای ــع از درآمدزای ــرى مان ــم باق کری

ــود.  ــى ش م

ــه  ــا ب ــن تذکره ــیده ای ــه رس ــارى ک ــق اخب طب
ــى  ــن مرب ــیده و ای ــم رس ــرى ه ــم باق ــوش کری گ
ظاهــرا بابــت ایــن گالیــه کارگــزار ناراحــت شــده 

اســت. وى معتقــد اســت کــه فعالیــت او در فضــاى 
مجــازى مربــوط بــه باشــگاه نمــى شــود و در 

ــت.  ــخصى او اس ــاى ش ــت ه ــه فعالی حیط

اسـپانیایى،  رسـانه هاى  گفتـه  طبـق 
بارتومئـو تصمیـم دارد دوشـنبه آینـده 
پـس از ال کالسـیکو در خصوص ریاسـت 

باشـگاه تصمیـم گیـرد.
 موضــوع آینــده ریاســت باشــگاه 
بارســلونا اکنــون بــه یکــى از مهمتریــن 
اتفاقــات ایــن باشــگاه بــدل شــده اســت. 
ــم، روزى  ــن تی ــته ای ــاى گذش در روزه
ــده  ــه رو نش ــال روب ــا جنج ــه ب ــوده ک نب

باشــد.
اخیراً جنجـال کاهش حقـوق بازیکنان 
اصلـى  تیتـر  بـه  بارتومئـو  توسـط 
رسـانه هاى اسـپانیایى بـدل شـده بـود.
2 هفتـه گذشـته در یـک جنبشـى کـه 
طرفـداران بارسـلونا آغـاز کـرده بودنـد 

عـزل  بـراى  راى  هـزار   20 از  بیـش 
«جـوزپ ماریـا بارتومئـو» جمـع شـد.
طبـق گزارش هایـى کـه گفته شـد باید 
راى اعتمـاد بـه ایـن رئیـس داده شـود 
ولـى ایـن مسـئله بیـش از 10 تـا 15 روز 

کارى زمـان مى بـرد.
اگـر راى اعتمـاد صادر نشـد، این رئیس 
برکنـار شـده و پـس از گذشـت تقریبا 2 

مـاه انتخابـات جدیـد برگزار مى شـود.
ریاسـت  انتخابـات  عـادى  حالـت  در 
مـاه  در  اسـت  قـرار  بارسـلونا  باشـگاه 
مـارس 2021، اسـفند 99 برگزار شـود.
مارتینز، خبرنـگار  آلفـردو  اکنـون 
مشـهور اونداسـرو نوشـت: در دوشـنبه 
26 اکتبـر ، 5 آبـان بارتومئو جلسـه اى با 

هیئـت مدیـره خـود برگـزار مى کنـد تـا 
در خصـوص آینـده ریاسـت این باشـگاه 

تصمیـم گیرنـد.
آنهـا قرار اسـت بحـث کنند کـه منتظر 
راى اعتمـاد بماننـد یـا زودتـر اسـتعفاى 

خـود را اعـالم کنند.
ــى  ــو شانس ــد بارتومئ ــر مى رس ــه نظ ب
ــاد  ــن راى اعتم ــود در گرفت ــراى خ را ب
ــم  ــنبه مه ــد دوش ــد دی ــد. بای نمى بین
بارســایى ها چگونــه ادامــه خواهــد 

یافــت.
چیـزى کـه رسـانه ها مى نویسـند ایـن 
اسـت کـه حـال و روز بارسـلونا در درون 
خـوب نیسـت و ایـن تیـم نیـاز دارد تـا با 

تغییـر مدیریـت مواجه شـود.

تعییـن زمـان انتخـاب مدیرعامـل بـراى باشـگاه 
استقالل از سـوى برخى نمایندگان مجلس، کار وزارت 
ورزش بـراى مدیـر بعـدى آبى هـا را سـخت کـرده و به 
نظـر مى رسـد از میـان مدیـران فعلـى یکـى انتخـاب 

خواهـد شـد.
به گـزارش مهر،   یکى از خواسـته هاى مهم هـواداران 
و پیشکسـوتان اسـتقالل در دیـدار بـا نماینـدگان 
مجلس و وزارت ورزش تعیین تکلیف مدیریت باشـگاه 
و مشـخص کـردن مدیرعامـل بـود کـه ایـن خواسـته 
در کنـار بـاز شـدن پنجـره نقـل و انتقـاالت و برکنارى 
رییـس هیـات مدیـره از محورهـاى درخواسـت هاى 
توجـه  مـورد  کـه  بـود  پیشکسـوتان  و  هـواداران 

نماینـدگان مجلـس قـرار گرفـت.
هیـات مدیره اسـتقالل کـه حاال بـا خلیـل زاده، زبده 
شـیرکوهى، عبدیـان و نظرى عمـًال 4 عضـو دارد، باید 
هرچـه سـریع تر بـه تعهداتى کـه دارنـد عمل کـرده تا 
وزیـر ورزش و جوانـان تـا حـدودى از فشـار هـواداران 
اسـتقالل خارج شـود. این هیـات مدیره بایـد در مدتى 
کوتـاه مدیرعامـل قانونـى اسـتقالل را مشـخص کند 
و بـراى ایـن منظـور گزینه هـاى خیلـى زیـادى هـم 

نیسـت. مطرح 
البتـه برخـى افراد شـهرت طلب هـم تـالش کرده اند 
در ایـن مـدت با مطـرح کردن اسـم خـود در رسـانه ها 
از کنـار نـام اسـتقالل اعتبارى براى خودشـان دسـت 
و پـا کننـد امـا بعید اسـت کـه کارنامـه آنهـا در حدى 
باشـد که بتواند به عنوان نامـزد مدیرعاملى هـم از آنها 

نـام برد.
بـا ایـن حـال چنـد گزینـه از شـانس بیشـترى 
بـراى نشسـتن روى صندلـى مدیریـت ایـن باشـگاه 
برخوردارنـد کـه گـروه ورزشـى خبرگـزارى مهـر بـه 

بررسـى شـرایط آنهـا پرداختـه اسـت.
1-  اسماعیل خلیل زاده

رییـس کنونى هیات مدیره اسـتقالل با وجود سـوابق 
طوالنـى و تجربـه فـراوان در شـغل هاى دیگـرش، در 
حـوزه ورزش، فوتبـال و اسـتقالل سـوابق طوالنـى 
نـدارد. وى کـه مقطعـى بیـن کنـار رفتـن فتحـى و 
انتخاب سـعادتمند سرپرسـتى باشـگاه را هم بر عهده 
داشـت، در معـادالت تعیین کننده یکى دو سـال اخیر 
اسـتقالل نقش مهمى داشته اسـت. او از اقبال عمومى 
خوبى نـزد هـواداران برخـوردار نیسـت. حتـى یکى از 
مطالبـات هـواداران و پیشکسـوتان اسـتقالل کـه نزد 
نمایندگان مجلـس و نماینـدگان وزارت ورزش مطرح 

شـد، کنـار رفتـن وى از ریاسـت هیـات مدیـره بـوده 
اسـت.

شـم بـاالى اقتصـادى، ارتبـاط حسـنه و دوسـتى 
حمایـت  مى توانـد  کـه  ورزش  وزارت  بـا  نزدیـک 
مسـتقیم وزارت را در بـر داشـته باشـد و نفـوذ فـراوان 
او نـزد اعضاى هیـات مدیـره از ویژگى هـاى مثبت وى 
بـه شـمار مى آیـد. پایـگاه ضعیـف او نـزد هـواداران و 
رسـانه ها، رویکرد منفى فضـاى مجازى، ابهام در سـفر 
وى به قطـر، اولین کارگزار اسـتقالل و پول هاى قرضى 
از سـوى اعضاى هیات مدیـره در زمان سرپرسـتى وى 
را مى تـوان نقاط ضعف وى دانسـت. شـاید پسـت هاى 
سـازمانى و مدیریتـى دولتـى وى در اتاق تعاون کشـور 
و اتـاق تعـاون تهـران نیـز مانعـى قانونـى بـر سـر راه 

مدیرعاملـى خلیـل زاده در اسـتقالل باشـد.
2-  مهدى عبدیان

عبدیـان که از مـردان اقتصـادى هیات مدیره اسـت و 
ورود او بـه هیـات مدیـره آبى ها بـا پرداخـت مبلغى به 
عنـوان کمـک به باشـگاه همراه شـد، به دلیـل فعالیت 
در نقـل و انتقـاالت اسـتقالل، انجـام مصاحبه هـا و 
انتشـار پسـت ها و اسـتورى هـاى هـوادارى در صفحه 
شـخصى اش و داشـتن پایـگاه رسـانه اى بیـن اصحاب 
رسـانه حوزه اسـتقالل، از اقبـال عمومى نزد هـواداران 

برخـوردار اسـت.
عبدیـان جـوان، پرانـرژى، داراى ارتباطـى حسـنه با 
رییـس هیـات مدیـره و داراى روابـط و ظرفیت هـاى 
اقتصـادى، فرهنگـى و رسـانه اى مناسـب اسـت کـه 
مى تواند در چنین شـرایطى کمک حال باشـگاه باشد. 
امـا وى از تجربـه کافى براى مدیریت در چنین باشـگاه 
بزرگـى آن هـم در شـرایط بحرانـى برخوردار نیسـت و 
در صـورت انتخـاب بـه عنـوان مدیرعامل باشـگاه باید 
از مشـاوران و معاونیـن باتجربـه و خبـره بـه منظـور 
بهـره ورى باالتر اسـتفاده نمایـد. عبدیان بـا رفتارهاى 
هیجانـى و فعالیـت در فضاى مجـازى بر پایه عشـق به 
اسـتقالل و تعصـب به ایـن تیم توانسـته نزد هـواداران 

باشـگاه جایـگاه خوبـى براى خـود ایجـاد کند.
در خصوص نامه احساسـى وى به رییـس قوه قضاییه 
نظـرات دو گانـه اى مطـرح اسـت. گروهـى معتقدند او 
کار درسـتى کـرده و وقتـى از وزارت ورزش و دولـت نـا 
امیـد شـده به دسـتگاه قضایى متوسـل شـده اسـت و 
گروهـى معتقدنـد ایـن عمـل او اشـتباه بـوده و نبایـد 
مشـکالت فوتبالـى را به دسـتگاه قضایى مى کشـید و 
ایـن عمل بـا روح فوتبـال و قوانیـن فیفا منافـات دارد.

وى در خصـوص عالقـه اش بـه اسـتقالل از گذشـته 
در بیـن هـواداران ایـن باشـگاه شـهرت داشـته و اگـر 
قرار باشـد مدیرعامـل بعدى اسـتقالل از بیـن اعضاى 
هیـات مدیره انتخاب شـود او داراى بیشـترین شـانس 
اسـت. بـه خصـوص کـه از هماهنگـى بـاال بـا سـایر 
اعضاى هیـات مدیره برخـوردار اسـت و حمایت کامل 
اسـماعیل خلیـل زاده رییـس بانفـوذ هیـات مدیـره 
را نیـز بـا خـود همـراه دارد. یکـى از مشـکالت سـر راه 
مدیرعاملـى عبدیـان، مدیـر عاملـى در کارخانه هـاى 
صنعتى اسـت کـه بـا مدیرعاملـى همزمان در باشـگاه 

اسـتقالل منافـات دارد.
3- مهدى نوروزى

مدیـرى اقتصـادى و حـدوداً 40 سـاله که نخسـتین 
حضـورش در مدیریـت ورزشـى را همزمـان بـا حضور 
سـعادتمند در اسـتقالل تجربـه کـرد. نـوروزى بـا 
برخـوردارى از ظرفیت هـاى بـاالى اقتصادى توانسـت 
تمـام بزنگاه هاى مالى باشـگاه را بدون هیاهـو (و تبلیغ 
براى خـودش در فضاى مجـازى) از پیش روى باشـگاه 
بـردارد. وى کماکان معـاون اقتصـادى و از بازوهاى این 
باشـگاه در امـر درآمدزایـى اسـت. این مدیر به واسـطه 
جوانـى شـاید از درك کافِى فنـى در امور باشـگاه دارى 
برخـوردار نباشـد، امـا مدیرى برنامـه محور اسـت و در 
صـورت انتخاب بـه عنوان مدیرعامـل، باید با اسـتفاده 
از معاونیـن و مشـاوران قدرتمند کمبود تجربـه در امور 

باشـگاه دارى را برطـرف نماید.
نـوروزى بـه واسـطه عـدم حضـور در رسـانه ها و عدم 
نمایش عملکـردش در فضـاى مجازى، کمتر از سـوى 
هـواداران شـناخته مى شـود و در صـورت اسـتفاده 
درسـت و بهینـه از معاونین و مشـاوران زبـده و باتجربه 
و اسـتفاده بـه جـا از ظرفیت هـاى مالـى و اقتصـادى و 
ارتباطـات گسـترده داخلى و بین المللى کـه در اختیار 
دارد مى توانـد ایـن باشـگاه را در مـدت زمانـى کوتاه از 
مشـکالت مالـى و فنى رها کنـد. هواداران اسـتقالل به 
دلیـل رسـانه اى نبـودن وى نسـبت به دیگـر گزینه ها، 
شـناخت نسـبى کمتـر از او دارنـد و همیـن موضـوع 

شـاید بسـتر دور از تنشـى را بـراى او فراهـم آورد.
4- احمد مددى

سرپرسـت کنونـى مدیرعاملـى اسـتقالل را هـم 
نمى تـوان فاقـد شـانس براى تصـدى مدیریـت در این 
باشـگاه دانسـت. مـددى کـه حمایـت الزم را از سـوى 
وزارت ورزش بـراى ایـن منظـور در اختیـار دارد و بـه 
همین واسـطه اعضاى هیـات مدیره نیز نسـبت به وى 

کم اقبـال نبوده و بـراى همین بعد از سـعادتمند حکم 
سرپرسـتى مدیرعاملى باشـگاه به نـام وى زده شـد، از 
جملـه افرادى اسـت کـه مى توانـد بر کرسـى مدیریت 

این باشـگاه بنشـیند.
مددى سـابقه مدیریـت در رده هاى میانى دو باشـگاه 
سـایپا و پیـکان را دارد و بـا اینکه بعضاً کارشناسـان در 
مـورد او معتقدنـد ظرفیـت مدیرعاملـى اسـتقالل را 
نـدارد، اما وى هم اکنون جسـورانه مسـئولیتى نزدیک 

بـه مدیرعاملـى را پذیرفته اسـت.
مـددى بر خـالف حمایتـى کـه از وزارت ورزش دارد، 
نـزد هـواداران اقبـال چندانـى نـدارد و بیشـتر از آنکـه 
مـورد حمایـت آنهـا باشـد، مـورد نقـد قـرار مى گیرد. 
تعلل او در جذب سـعید واسـعى و عدم حمایت باشگاه 
در زمـان مدیریـت وى از رشـید مظاهـرى در دعـواى 
حقوقـى بـا تراکتـور از نمرات منفى اسـت که از سـوى 

هـواداران به او داده شـده اسـت.
مددى مدیرى سـاختار محور اسـت کـه مدیریتش بر 
مبناى چارت سـازمانى و مسئولیت تعریف شـده افراد 
مبتنى اسـت. او اعتقاد دارد در سـازمان یک باشـگاه هر 
فـردى بایـد در جایـگاه خـود قـرار داشـته و از مداخله 
در مسـئولیت دیگـران پرهیـز کنـد و در همیـن مدت 
زمـان انـدك سرپرسـتى اش بـراى حفظ اصـول خود 
قاطعیت نشـان داده اسـت. اما وى شخصاً ظرفیت هاى 
مالـى چندانـى در اختیـار نـدارد و در صـورت مدیریت 
او، وابسـتگى مالـى اسـتقالل بـه وزارت ورزش افزایش 
پیـدا مى کنـد. بـه نظـر نمى رسـد مدیرعامـل آینـده 
اسـتقالل از ایـن جمع 4 نفـره خارج باشـد، مگـر آنکه 
اتفاقاتى پیش بینى نشـده در راه باشـد و احتمال اینکه 
هیـات مدیره اسـتقالل به واسـطه تعهدى که از سـوى 
نماینـدگان وزارت ورزش نـزد برخـى از نماینـدگان 
مجلـس و نماینـدگان پیشکسـوتان و هـواداران ایجاد 
شـده بـه زودى از بیـن ایـن 4 نفـر یکـى را بـه عنـوان 
مدیرعامـل انتخـاب کننـد، وجـود دارد. 4 نفـرى که 2 
نفـر (خلیـل زاده و عبدیـان) از اعضـاى هیـات مدیره و 
2 نفر دیگـر (مددى و نـوروزى) خـارج از اعضاى هیات 

مدیره هسـتند.
بـا این حال تصمیـم نهایـى در مورد مدیریت باشـگاه 
اسـتقالل را وزارت ورزش خواهـد گرفـت و بـا توجـه 
بـه نشسـتى کـه در مجلـس برگزار شـد، زمـان زیادى 
بـراى انتخـاب وى باقـى نمانـده و ایـن وزارتخانـه باید 
قبـل از آنکـه لیگ برتر شـروع مى شـود مدیرعامل آبى 

پوشـان را انتخـاب کند.

سیامک نعمتی:

بخشی از طلب مان به پرسپولیس را بخشیدیم 

اما هیچ کس تشکر نکرد!

دخالت عجیب کارگزار باشگاه پرسپولیس درباره فعالیت های کریم باقری

دوشنبه مهم بارسایی ها 

تصمیم بارتومئو برای آینده ریاست

بررسـی گزینه های مدیرعاملی اسـتقالل؛

از دوست نزدیک وزیر ورزش تا یک مدیر اقتصادی
صندلی آبی برای چه کسی؟
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بـا  داشـت  قصـد  کـه  منتقـدى  جـوان  شـیکاگو: 
رئیس جمهـورى آمریـکا دربـاره سیاسـت هاى او صحبـت 
کنـد، از طبقه شـانزدهم بـرج ترامپ آویزان شـد. بـه گزارش 
سـایت بریتانیایـى متـرو، او کـه تهدید کـرده بـود درصورت 
موفق نشـدن، خـود را از ایـن برج بـه پاییـن پرتـاب مى کند، 
سـرانجام توسـط پلیس دسـتگیر شـد. پیـش از ایـن، او طى 
ویدئویـى خـود را عضـو جنبش بلـک الیـوز مـدر یا دفـاع از 
حقوق سـیاهان معرفـى کـرده و سیاسـت هاى ترامـپ را زیر 

سـؤال بـرده بـود.

واشـنگتن: حدود 18 نوع زنبور سـرخ آسـیایى یک سـال پس 
از شناسـایى بـراى نخسـتین بار، در واشـنگتن پیـدا شـدند. بـه 
گزارش ایندیپندنت، هفته گذشـته دانشـمندان در کمیسـیون 
کشـاورزى واشـنگتن(WSDA) یـک زنبـور سـرخ نـادر را 
گرفتنـد و از نخ دنـدان براى اتصـال یک ردیـاب قوى به بـدن او 
اسـتفاده کردند. آنها توانسـتند این زنبور را با اسـتفاده از ردیاب، 
پس از آزادسـازى تا جنـگل دنبال کننـد، اما محققـان ارتباط با 
این حشـره را پـس از آنکه بـه محیطى با پوشـش گیاهـى انبوه 

وارد شـد، از دسـت دادنـد و او را روى رادار گـم کردند.

منچسـتر:  گارسـونى کـه پـس از کرونـا درآمـدش تقریبـا قطع 
شـده بـود، مجبـور شـد طوطـى اش را بفروشـد. بـه گـزارش 
سـایت بریتانیایـى متـرو، رومئـوى 31سـاله بـه خبرنگارهـا 
گفـت: سال هاسـت ایـن طوطـى در خانـه مـن زندگـى مى کند و 
جمله هـاى بسـیارى را یـاد گرفته و مـدام تکـرار مى کنـد. همین 
قابلیت او قیمت هاى پیشـنهادى براى طوطـى را باال بـرد و اکنون 
که در آمـدى ندارم، مجبورم یکى از پیشـنهادها را بپذیـرم. او پیش 
از فـروش طوطـى اش تـالش کـرده بـود بـا مربیگـرى در باشـگاه 
درآمد کسـب کنـد اما باشـگاه ها هم پـس از مدتى تعطیل شـدند.

ــادر در  ــفید ن ــت س ــه الك پش ــک بچ ــا:  ی کارولین
ــن  ــده اســت.  ای ــکا رصــد ش ــهرى در آمری ــاحل ش س
ــد  ــى رص ــاحل عموم ــادر  در س ــت ن ــه الك پش بچ
ــدن  ــگ ب ــد رن ــى ده ــان م ــر نش ــت. تصاوی ــده اس ش
ایــن حیــوان کوچــک بــه جــاى ســبز یــا خاکســترى 
، ســفید اســت. مقامــات شــهر کیــاواش ایســلند 
ــفید در  ــت س ــن الك پش ــرى از ای ــار تصوی ــا انتش ب
فیــس بــوك توضیــح داده انــد ایــن حیــوان مبتــال بــه 

لوسیســم (Leucism) اســت.  

قزاقسـتان: فضانورد ناسـا کـه در ایسـتگاه فضایـى بین 
المللـى اقامـت دارد، با انتشـار توئیت و پوشـیدن ماسـک 
آمادگى خود براى بازگشـت بـه زمین را نشـان داد. کریس 
کسـیدى، فضانورد ناسـا که اکنون 6 ماه اسـت در ایستگاه 
فضایـى بین المللـى اقامـت مى کند، با پوشـیدن ماسـک 

آمادگى خـود براى بازگشـت به زمیـن را نشـان داد.
Space_@او در توئیتـى نوشـت:  ماسـک زدن در 
Station( ایسـتگاه فضایى بین المللى)! خـودم را براى 
واقعیت جدیـد  آماده مـى کنم که بـه زمین برمـى گردم.

فضانورد ناسا با ماسک به زمین مى آیندرصد یک بچه الك پشت سفید   فروش طوطى پس از بیکارى فرار زنبور سرخ از دست دانشمندان آویزان شدن از طبقه 16 برج ترامپ

معـاون اول رییـس جمهـورى تاکیـد 
کـرد: از سـوى دولـت بـه مـردم اطمینان 
مى دهـم، لحظه اى تردید نداشـته باشـند 
کـه امنیـت غذایـى و تأمیـن کاالهـاى 
اساسـى و اصلـى مـورد نیـاز مـردم در هر 

شـرایطى تأمیـن خواهـد شـد.
اسـحاق جهانگیـرى   افـزود: ایـام مـاه 
مبارکـه ربیع االول  بیشـتر ناظر بر شـادى و خوشـى ها اسـت کـه امیـدوارم همه 
رنـج هـا و غم هایـى کـه در این ایـام بـا نگرانـى از سـالمت و معیشـت نسـبت به 
آینده بـراى مـردم دغدغه ایجـاد کـرده با تالش جـدى همه ما نسـبت بـه بهبود 
و اصـالح امـور انجـام مى دهیـم رنج هـا و غم هـا کاهـش پیـدا کنـد و مـا شـاهد 

روزهـاى پـر از نشـاط و شـادى و بـى غـم و غصـه بـراى ملت ایـران باشـیم.
 معـاون اول رییـس جمهـور همچنیـن بـا اشـاره بـه روز جهانـى زنان روسـتایى 
اظهار داشـت: زنان ایرانى یکـى از افتخارات شـان این اسـت که والدت باسـعادت 
حضرت زهرا فاطمـه (س) را به عنوان روز زن همیشـه جشـن مى گیرنـد، این روز 
فرصت هـاى خـوب ایجاد کـرده کـه مـا در مسـائل مرتبط بـا زن صحبـت کنیم 
و برنامـه ریـزى کنیـم و تالش هایـى انجـام دهیم کـه زن به جایـگاه واقعـى خود 
در  حوزه سیاسـى، اقتصـادى، مدیریتـى و اجتماعـى در جمهورى اسـالمى ایران  
برسـد و از طرف دیگـر روز جهانـى زنان روسـتایى فرصتى اسـت تا از تـالش ها و 
اقدامـات موثر این زنـان در مدیریـت خانواده و تولیـد محصوالت غذایـى قدردانى 

  . د شو

 کاالهاى اساسى در هر شرایطى تامین خواهد شد

News اخبار  کشور  

وزیـر دفاع و پشـتیبانى نیروهاى مسـلح با 
بیان اینکه بـراى تجهیز و تأمیـن نیازهاى 
نیـروى انتظامى همیشـه آماده ایـم، گفت: 
امنیـت بوجـود آمـده بـه میـزان قابـل 
توجهى مرهون زحمـات نیـروى انتظامى 
اسـت و احسـاس امنیت و  آرامـش کنونى 

را مدیـون ناجا هسـتیم.
 سـرتیپ امیر حاتمـى  در نشسـت راهبـردى وزارت دفاع بـا تبریک هفتـه نیروى 
انتظامى و گرامیداشـت شـهداى واالمقام نیـروى انتظامى  اظهارداشـت: با توجه به 
اسـتمرار مأموریت هـاى خطیر نیـروى انتظامـى، عمـًال شـهادت ها در صحنه هاى 
مختلف مسـتمراً اتفاق مى افتـد و این بـاب در نیروى انتظامـى همواره باز اسـت و 
نیروهاى مجاهد، سـربلند و عزیـز نیروى انتظامى همیشـه در مقابله با کسـانى که 
شـرارت مى کنند، جانشـان را در طبق اخالص گذاشـته که در برخى مـوارد منجر 
به شـهادت آنان مى شـود. وزیر دفـاع و پشـتیبانى نیروهاى مسـلح افـزود: امنیت 
براى همه ملت ها، بـه ویژه ملـت بزرگ ایـران که بـا تهدیدهاى متعددى از سـوى 
دشـمنان خبیث روبه روسـت، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و درك این نکتـه براى 
مردم عزیز مـا که دفاع مقـدس و جنگ تحمیلى، شـرارت هاى منافقیـن و اتفاقات 

مختلفى را پشـت سر گذاشـته اند، سـاده است.

وزیـر نیـرو از تامیـن آب شـرب 150 هزار 
روسـتایى در منطقـه چابهـار تـا پایـان 
سـال 99 خبـر داد و گفـت: خوشـبختانه 
طرح هـاى خوبـى بـه ویـژه درحـوزه 
تأمیـن آب روسـتایى در حـال اجرا اسـت 
و امیدواریـم تـا پایـان دولـت دوازدهـم 
هموطنـان  از  قابل توجهـى  جمعیـت 

روسـتایى از شـبکه آب شـرب پایـدار و سـالم برخـوردار شـوند.
ــع  ــس در جم ــران مجل ــیون عم ــور در کمیس ــد از حض ــان    بع ــا اردکانی  رض
ــه  ــى ب ــیون هاى تخصص ــات کمیس ــور در جلس ــت: حض ــگاران، اظهارداش خبرن
ویــژه کمیســیون هاى عمــران، انــرژى و کشــاورزى جــزو برنامه هــاى وزارتخانــه 
ــا از طریــق نماینــدگان کــه  محســوب مى شــود و ایــن مســاله فرصتــى اســت ت
ــتان ها را  ــکالت اس ــات و مش ــتند، موضوع ــردم هس ــا م ــتقیم ب ــاس مس در تم

ــم.   ــرار دهی ــورد بررســى ق م

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى در 
ــتان  ــدگان اس ــع نماین ــا مجم ــدار ب دی
ــم  ــص ک ــه تخصی ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
بودجــه بــه ایــن وزارتخانــه، تاکیــد کــرد: 
ــت  ــرزمینى، هوی ــه وســعت س ــه ب باتوج
فرهنگــى و دینــى و انقــالب فرهنگــى در 
ــم  ــا حج ــه ب ــزان بودج ــن می ــور، ای کش
ــد  ــى نیازمن ــه فرهنگ ــه دارد، در خصــوص بودج ــردم فاصل ــارات به حــق م انتظ
اصــالح ســاختارى هســتیم و اگــر دنبــال امنیــت پایــدار هســتیم بایــد فرهنــگ 
را دریابیــم.  ســیدعباس صالحــى در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه همدان اســتمرار 
تاریخــى ایــران بــزرگ اســالمى اســت، اظهــار داشــت: همــدان از نظــر فرهنگى، 
ــن  ــراى گفت ــادى ب ــاى زی ــف حرف ه ــاى مختل ــى در حوزه ه ــى و تمدن تاریخ
دارد. ایــن اســتان در هریــک از حوزه هــاى ذکــر شــده مى توانــد نمــاد و پرچمــى 
ــینا،  ــى س ــد، حضــور شــخصیت هایى چــون بوعل ــه شــمار بیای ــراى کشــور ب ب
ــاى  ــراى کاره ــى ب ــت باالی ــتان ظرفی ــن اس ــده ای ــث ش ــره باع ــر و غی باباطاه

ــد. ــته باش ــى داش ــى و بین الملل ــه اى، مل منطق
ــکل  ــن مش ــت و اولی ــیار اس ــا بس ــى دغدغه ه ــوزه فرهنگ ــه داد: در ح وى ادام
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و ســازمان هاى وابســته موضــوع بودجه اســت، 
ــه در بودجــه عمومــى ســال 99 تنهــا بیســت و پنــج صــدم  ســهم ایــن وزاتخان
درصــد از بودجــه کل کشــور بــوده و ایــن در شــرایطى اســت کــه مــا هزینه هــاى 

ــم. ــز داری ــا را نی ــک دارایى ه ــارى و تمل ج

براى تجهیز و تأمین نیازهاى نیروى انتظامى آماده ایم

طرح هاى خوبى در حوزه تأمین آب روستایى در حال اجرا است

حوزه فرهنگ را باید دریابیم

در حالى کـه نامزدهاى 
ریاسـت  انتخابـات 
آمریـکا  جمهـورى 
خـود را بـراى دومیـن 
مناظـره رو در رو آماده 
مى کنند نظرسـنجى 
رسـانه هـاى مختلـف 
وضعیـت متفاوتـى را بـراى آنهـا در خصـوص میـزان آراء مردمى 
نشـان مى دهند. نتایج نظرسـنجى هاى کلى در خصـوص میزان 
حمایت از نامزدهاى انتخابات ریاسـت جمهـورى آمریکا حکایت 
از آن دارد کـه در حال حاضر «جـو بایدن» نامزد حـزب دموکرات 
51.3 درصـد آرا و «دونالـد ترامـپ» نامـزد حـزب جمهوریخـواه 
 TIPP و IBD 42.3 درصد آرا را در اختیار دارند. در نظرسـنجى
میـزان اختـالف آراء دو نامـزد 7 درصـد بـه نفـع بایدن اسـت. در 
نظرسـنجى اکونومیسـت و موسسـه یوگاور اختالف دو نامزد 10 

درصـد بـه نفـع بایدن اسـت.

نمایندگى دائـم چین در 
سـازمان هاى بین المللى 
مسـتقر در وین، انقضاى 
تحریم تسـلیحاتى ایران 
را امـرى قطعـى و نشـانه 
تکمیـل اولین مرحلـه از 
اجـراى قطعنامـه 2231 
شـوراى امنیـت عنـوان کـرد. هیئـت نمایندگـى چین مسـتقر 
در ویـن در یـک رشـته توئیـت از لـزوم اجرایـى شـدن پایـان 

محدودیت هـاى تسـلیحاتى ایـران سـخن گفت.
بنـا بـر اعـالم هیئـت چینـى، طبـق قطعنامـه 2231 شـوراى 
امنیت، از روز 18 اکتبـر (27 مهر)، محدودیت انتقال تسـلیحات 
و همچنیـن سـفر برخـى اتبـاع ایرانى منقضى مى شـود کـه این 
نشـانه تکمیل اولین مرحله از اجـراى قطعنامه 2231 اسـت. این 
توافق که بـه وضـوح در قطعنامه شـوراى امنیت آمده اسـت باید 

صادقانـه اجرا شـود.

الصبـاح  الخالـد  صبـاح 
نخسـت وزیر کویت گفت 
فلسـطین  مسـئله  کـه 
همچنـان اولویـت اصلـى 
کویت محسـوب مى شود 
لـذا بـا حمایـت از مـردم 
فلسـطین در کنـار آرمان 

هـاى آنهـا باقـى خواهیـم مانـد.
صبـاح الخالـد در نشسـت پنجـم از دوره پانزدهم مجلس شـوراى 
ایـن کشـور کـه توسـط امیـر کویـت افتتـاح شـد ، اظهـار داشـت 
:مسـئله فلسـطین مسـئله اصلى ما اسـت و کویـت در کنـار مردم 

فلسـطین قـرار دارد و از آرمانهـاى آنهـا حمایـت مـى کند.
 وى در ادامـه سـخنانش با اشـاره بـه بـروز بحـران در روابـط میان 
اعضاى شـوراى همـکارى خلیـج فـارس ، ایـن اختـالف را موجب 
تضعیف شـورا دانسـت و گفت کـه  تالش هـاى خوب خـود را براى 
پایـان دادن به اختالفاتى کـه بین برادران بـه وجود آمـد ، قدرت ما 
را ضعیف و به دسـتاوردهاى ما آسـیب رسـاند ، ادامه خواهیـم داد.

این گزارش مـى افزاید کـه در افتتاحیه مجلس شـیخ نـواف االحد 
الجابـر الصباح امیـر کویت هـم در سـخنانى بر لـزوم وحـدت ملى 

بـراى مقابله بـا چالش هـاى این کشـور تاکیـد کرد.

رئیـس جمهـور ونزوئال 
پیامـى  انتشـار  بـا 
پیـروزى حـزب مـورد 
حمایـت مورالـس در 
انتخابـات بولیـوى را 
تبریک گفـت. نیکالس 
مـادورو رئیـس جمهور 
ونزوئال با انتشـار پیامـى در توئیتـر پیروزى حـزب «حرکت 
به سـوى سوسیالیسـم» (حزب مـورد حمایـت مورالس) در 

انتخابـات بولیـوى را تبریـک گفـت.
در پیـام تبریـک رئیـس جمهـور ونزوئـال در ایـن خصـوص 
آمده اسـت: پیروزى بزرگ! ملـت بولیوى متحد و هوشـیار با 
آرا خود، کودتایـى که علیه بـرادر مـا «ایوو» به انجام رسـید 

را شکسـت داد.
نیـکالس مـادورو در ایـن خصـوص ادامـه داد: بـه «لوئیـس 
آرسـه» رئیـس جمهـور منتخـب و «داویـد چوکـه ئوانکا»، 
معاون رئیـس جمهـور و به «ایـوو» رئیـس بومـى آمریکاى 

جنوبـى، تبریـک مـى گویم. 
ــت  ــورد حمای ــزد م ــى اســت، «لوئیــس آرســه» نام  گفتن
ــات  ــود در انتخاب ــروزى خ ــتر از پی ــت ها پیش سوسیالیس
ــورد  ــه م ــر داده بود.آرس ــوى خب ــورى بولی ــت جمه ریاس
حمایــت «ایــوو مورالــس» رئیــس جمهــور پیشــین 

ــرار دارد. ــوى ق بولی

وضعیت ترامپ و بایدن در آستانه   مناظره  دوم

 لغو تحریم تسلیحاتى ایران باید اجرایى شود

فلسطین همچنان اولویت اصلى ما محسوب مى شود

 پیروزى نامزد مورد تایید مورالس، پیروزى بر کودتا است

اخبار بین الملل

رییـس مجلـس شـوراى اسـالمى در نشسـتى بـا 
نماینـدگان جوان مجلس بـا بیان اینکـه در یک جنگ 
تمـام عیـار اقتصـادى قـرار داریـم، تصریـح کـرد: در 
این جنـگ اقتصـادى نمى تـوان هرگونـه تصمیمى را 

گرفـت و بایـد مراقـب اقدامـات خـود باشـیم.
محمـد باقـر قالیباف در نشسـت بـا نماینـدگان جوان 
مجلـس در کمیسـیون تلفیـق بـر ضـرورت تشـکیل 
کارگروه هـاى کارى میان جوانان مجلـس تاکید کرد و 
از آن ها خواست تا پیشـتاز زیسـت مومنانه در مجلس 

شـوراى اسـالمى باشند.
وى بـر تـداوم و تکـرار جلسـات بـا نماینـدگان جـوان 
مجلس تاکید کـرد و گفـت: از ویژگى هاى این جلسـه 
جوانانـه و مومنانـه حضور تمامـى مدعویـن و پیگیرى 
مباحث بـا نشـاط و اشـتیاق اسـت و اگـر چـه نظرات 
متضـادى نیـز وجـود دارد، امـا صمیمیـت و تعامل به 

خوبـى مشـاهده مى شـود.

رییس مجلس شـوراى اسـالمى بـا بیان اینکـه در یک 
جنـگ تمام عیـار اقتصـادى قـرار داریم، تصریـح کرد: 
در این جنـگ اقتصادى نمى تـوان هرگونه تصمیمى را 

گرفت، لـذا بایـد مراقـب اقدامات خود باشـیم.
قالیباف بـا تاکید بـر اینکه پیش قـراول حل بسـیارى 
از مشـکالت کشـور جمـع حاضـر در ایـن مـکان 
اسـت، اضافه کـرد: رسـیدن به فهـم مشـترك در این 
جمـع، نخسـتین کارى اسـت که بایـد در مسـیر حل 
مشـکالت کشـور انجام دهیم تـا از این فهم مشـترك 
اولویت هـاى مشـترك اسـتخراج و در نهایـت در روش 

پیـاده سـازى بـه توافق رسـید.
وى از نماینـدگان جـوان حاضـر در جلسـه خواسـت 
کارگروه هـاى کارى تشـکیل دهند و افزود: بهتر اسـت 
ایـن کارگروه هـاى کارى بـا همـکارى کمیسـیون ها 
و مرکـز پژوهش هـاى مجلـس و متناسـب بـا عالقـه 
و تخصـص نماینـدگان جـوان تشـکیل شـوند، لـذا 

درخواسـت دارم موضوعات مورد نظـر همچون اصالح 
سـاختار بودجـه، قاچـاق کاال و ارز، بـورس انـرژى و... 
را انتخـاب کـرده و شـبانه روز بـر روى ایـن موضوعات 

کار کنیـد.
رییس مجلـس شـوراى اسـالمى با بیـان اینکـه نباید 
در جلسـات بعـدى مشـکلى بـدون ارائـه راهـکار آن 
مطرح شـود، یـادآور شـد: نماینـدگان جـوان در کنار 
هر مشـکل، راهـکار نیـز ارائـه کنند. هـر گـروه کارى 
گـزارش کار بدهـد تـا فهـم و اولویـت مشـترك مورد 

نظـر ایجاد شـود.  
قالیبـاف وظیفـه مجلـس را سیاسـتگذارى و ریـل 
گـذارى دانسـت و گفـت:  البته ایـن مهم زمانبر اسـت 
و طرح هایى همچـون حل و فصـل طرح اخـذ مالیات 
از خانه هاى خالى، سـاخت و تولید مسـکن، اختصاص 
سـبد کاال به افراد نیازمنـد، طرح دوفوریتـى مربوط به 
بـازار بـورس و... از جمله اقدامـات قابل توجـه در چند 

ماه نخسـت آغاز بـه کار مجلـس یازدهم اسـت.
پیگیـرى طـرح شـفافیت آراى نمایندگان، مشـخص 
کـردن اولویـت هـاى مجلـس یازدهـم، برنامـه ریزى 
بـراى مقابله بـا افزایـش قیمـت ارز، خودرو و مسـکن، 
صیانـت از گام دوم انقـالب، شـفافیت مواضـع هیـات 
رئیسـه مجلس، ایجـاد پیوسـت رسـانه اى در مجلس، 
فعـال کـردن فراکسـیون انقـالب، ادامـه نظارت هـاى 
میدانى از مناطق محروم ازسـوى رییـس و نمایندگان 
مجلس، ضـرورت کاهـش مشـکالت اقتصـادى مردم 
در زمـان کوتـاه و... از جملـه مباحـث مـورد تاکیـد 
نماینـدگان جـوان در جلسـه بـا رییـس مجلـس بود.

رییس مجلس : در جنگ تمام عیار اقتصادى قرار داریم

عضـو هیـات رئیسـه مجلـس یازدهـم گفـت: اگـر االن 
اسـتیضاح رئیـس جمهـور را شـروع کنیـم، رونـد آن در 
حـدود 2 مـاه طـول مى کشـد و بـه مـاه دهـم سـال 
مى رسـیم، بعـد از آن نیـز معـاون اول رئیـس جمهـور 
بـه مـدت 3 مـاه رئیـس دولـت مى شـود و بعـد از هـم بـه 
تعطیـالت عیـد مى رسـیم و بعـد مهلـت کارِ دولـت تمـام 
مى شـود، بنابراین مـا در مجلس به ایـن نتیجه رسـیده ایم 

کـه اسـتیضاح انجـام نشـود.
 احمـد امیرآبـادى فراهانـى عضـو هیـات رئیسـه مجلس و 
نماینده مـردم قـم در برنامه تهـران 20 که از شـبکه پنجم 
سـیما پخش  شـد، اظهار کرد: مجلس با مصلحت اندیشـى 
بـه دولت کمـک مى کند تـا بـه راحتى به خـرداد ماه سـال 
آینده یعنى پایـان مهلت خـود قانونى برسـد. چراکه هدف 
مجلس کمک بـه دولـت بـراى سـهولت در ادامـه کار خود 
اسـت. اکنون شـرایط به گونه اى اسـت که اگـر مجلس یک 
یـا دو وزیر دیگـر از دولـت را اسـتیضاح کند دولت مسـتقر 
سـقوط خواهد کرد و امکان این که وزرا و رئیـس جمهور را 

به راحتـى اسـتیضاح کرد.
وى ادامه داد: شـب گذشـته آقاى قالیباف جلسـه اى با تیم 
اقتصادى دولـت یعنى آقایان خـاوازى وزیر کشـاورزى، رزم 
حسـینى وزیـر صمـت، همتـى رئیـس کل بانـک مرکزى، 
دژپسـند وزیـر اقتصـاد و چنـد عضو دیگـر این تیم جلسـه 
داشـت تـا وضعیـت اقتصـادى را بررسـى کنـد و بـه دولت 
کمک کند. در صورتى که رسـیدگى به وضعیـت اقتصادى 
وظیفه دولـت و رئیس جمهور اسـت نه رئیس مجلـس. اما 
رئیس مجلـس با کمک بـه دولت درصدد اسـت تـا دولت را 
بـراى ادامـه کار یارى کنـد. خود آقـاى زنگنـه مى گوید که 
من بیشـتر از اینکـه بـه جلسـات دولت بـروم در جلسـات 

مجلـس شـرکت مى کنم.
عضو هیـات رئیسـه مجلس گفـت: حقیقـت این اسـت که 
اگـر االن اسـتیضاح  رئیـس جمهـور را در مجلـس شـروع 
کنیـم، رونـد آن در حـدود 2 مـاه طـول مى کشـد و بـه ماه 
دهـم سـال مى رسـیم، بعـد از آن نیـز معـاون اول رئیـس 
جمهـور بـه مـدت 3 مـاه رئیـس دولـت مى شـود و بعـد از 
هـم به تعطیـالت عیـد مى رسـیم و اندکـى بعد نیـز مهلت 
کاِر دولـت تمـام مى شـود و اگـر نتیجـه اى داشـت انجـام 
مى شـد؛ بنابراین مـا در مجلـس به ایـن نتیجه رسـیده ایم 

کـه اسـتیضاح انجام نشـود.
وى افـزود: مـا در حـوزه تامیـن کاالهـاى اساسـى بـا تهیه 
کاالبرگ براى مـردم دو نکتـه را در نظر گرفته ایم. نخسـت 
اینکه تـا عیـد نـوروز کاالى اساسـى مـردم را تامیـن کنیم 
و مـردم از ایـن موضـوع خاطـر جمـع باشـند کـه حداقـل 
کاالهاى اساسـى مورد نیاز خـود را بدسـت مى آورند. منبع 
تامیـن اعتبـار ایـن موضـوع هـم بنـد (و) و فروش هایى که 

دولـت در حـال انجـام آن اسـت تامین مى شـود.
امیـر آبـادى فراهانـى در پاسـخ بـه سـوالى دربـاره اینکـه 
افـراد داوطلـب بـراى ریاسـت دولـت در انتخابـات سـال 
آینـده ریاسـت جمهـورى مطـرح اسـت، برنامه شـاخصى 
ارائـه نکـرده انـد، اظهـار کـرد: بلـه اگـر فـردى با یـک تیم 

منسـجم و به فکـر مـردم و اسـتفاده از ظرفیت هاى کشـور 
و تعامل با دنیـا روى کار بیایـد، مى توانیم مشـکالت را حل 
کنیـم. اسـتفاده از ظرفیت هـاى جوانـان بعـد از انقالب که 
رویش هـاى نظـام هسـتند یکـى از بهتریـن گام هـا در این 

حـوزه اسـت.  
وى ادامـه داد: در طـرح جدیـد اصـالح قانـون انتخابـات 
ریاسـت جمهورى که در مجلس بررسـى خواهد شـد تمام 
موضوعـات مهم و مـورد بحـث را بررسـى مى کنیـم.   یکى 
از مـوارد آن ایـن اسـت کـه فـردى کـه مى خواهـد رئیـس 
جمهـور شـود بایـد مشـاوران خـود را بـه شـوراى نگهبان 
معرفـى کنـد و برنامه هـاى خـود را ارائـه دهـد و احـزاب 
حامـى او نیز بایـد حمایت کتبى خـود را به صورت رسـمى 
اعـالم کننـد. کمیسـیون شـوراها ایـن موضـوع را تصویب 
کرده و این طرح چهارشـنبه ایـن هفته و یا یکشـبنه هفته 

بعـد در مجلـس بررسـى مى شـود.  
 امیرآبـادى گفـت: ارزش پولـى مـا در بدتریـن وضعیـت 
خـود قـرار دارد. برخـى اوقـات مى گوینـد کـه گرانـى 
قیمت ها مشـکل سـاز شـده در صورتى که گرانى قیمت ها 
مطـرح نیسـت بلکـه ارزش پـول ملى کاهـش یافته اسـت 
و متاسـفانه مسـئوالن بـه صحبت هـاى مـا ارزش قائـل 
نیسـتند. ما جلسـه اى که در تیرماه امسـال با آقـاى همتى 
در دفتـر آقـاى قالیبـاف داشـتیم و پـس از آن جلسـه بـه 
اقـاى همتـى گفتم که بـا ایـن وضعیتى کـه در حـال ادامه 
آن هسـتیم قیمـت دالر در مـاه هفتـم سـال بـه 30 هـزار 
تومـان مى رسـد، امـا ایشـان خندیدنـد. وى در ادامـه ایـن 
برنامه و در پاسـخ به سـوالى که سـرانجام وضعیـت کنونى 
چه نتیجـه اى خواهد داشـت، اظهـار کرد: مجلـس وظیفه 
کنترلـى و نظارتـى بـر قـوه مجریـه دارد و اجـرا در دسـت 
دولت اسـت. امـا این بـه معنـاى عـدم مسـئولیت مجلس 
در پاسـخگویى بـه مـردم نیسـت. ایـن موضوعى اسـت که 
در سـال هاى اخیـر انباشـته شـده که مـا مـدام مى گفتیم 

کـه دولـت کسـرى بودجـه دارد و ایـن کسـرى بودجه 
مشـکالت اقتصادى بسـیارى را بـراى جامعه مـا  ایجاد 
خواهد کـرد. مـن در یـک برنامـه تلویزیونى در شـبکه 
سـوم سـیما کـه مسـائل مربـوط بـه بودجـه در آن 

بررسـى مى شـد گفتم کـه تـورم در سـال آینده 
40 - 50 درصد افزایش خواهد داشـت 

و خط فقـر در تهـران بـه 4 میلیون و 
500 هـزار تومـان مى رسـد.

امیرآبـادى فراهانـى ادامـه داد: 
هنگامـى که به مجلس برگشـتم 
بـه خاطـر سـخنانم از سـوى 
چنـد نفـر از نماینـدگان مورد 
حملـه قـرار گرفتم. یکـى از 

این حمـالت بـه خصوص 
سـوى  از 
ى  ینـده ا نما
کـه از سـوى 
هیات رئیسه 

در شـوراى هماهنگـى اقتصادى سـران قـوا کـه رئیس آن 
وزیر کشـور اسـت عضویت داشـت نیز انجام شـد و ایشـان 
به مـن تذکر جـدى دادند کـه چرا چنیـن مطالبـى را بیان 
کردیـد، مـن در پاسـخ گفتـم کـه ایـن سـخنان واقعیـت 

جامعـه اسـت.
عضـو هیـات رئیسـه مجلـس در پاسـخ به ایـن سـوال که 
چـرا دولت دچـار کسـرى بودجه شـد، اظهـار کـرد: دولت 
هزینه هـاى جـارى خـود را بسـیار افزایـش داد کـه یکـى 
از آن هـا در بخـش اجتنـاب ناپذیرهـا بـود کـه مى توانـد 
هزینه هـاى ادارى، حقـوق و دسـتمزد و همایش هـا و 
سفرهاسـت که جـزو هزینه هـاى جـارى دولت اسـت. هر 
کـدام از ایـن وقتـى بـا یکدیگـر در بودجه جمع مى شـوند 
رقمـى در حدود 460 هـزار میلیارد تومان حاصل مى شـود 
و عـدم کمـک شـرکت هاى دولتـى بـه بودجـه عمومـى 
کشـور ایـن پیامـد را خواهـد داشـت. علـت آن هـم ایـن 
اسـت که شـرکت هاى دولتـى اول به فکـر افزایـش قیمت 
هاسـت، دوم افزایـش حقـوق و مزایـاى کارکنـان خـود و 
سـپس هـم افزایـش در سـایر بخش هـا شـامل افزایـش 
پـاداش اعضـاى هیـات مدیره هـاى خـود و مسـائل ماننـد 

ایـن اسـت طبعـا ایـن مشـکالت بـه وجـود مى آید.
امیرآبـادى فراهانـى گفـت: مجلـس قبلـى بـا دولـت 
هماهنـگ بود و بـه همیـن دلیل هم بـه کارهـاى دولت 
ایـراد وارد نمى کـرد، ولـى، امـا یک اصـل وجـود دارد به 
نام اصـل تخصیص که دسـت دولـت و رئیـس جمهور و 
رئیس سـازمان برنامه و بودجه کشـور را بـراى تخصیص 
بودجـه بـه بخش هـاى مختلـف بـاز مى کنـد. براسـاس 
همیـن اصـل تصمیـم مى گیرد کـه بـراى یـک موضوع 
تخصیص صـد در درصدى انجـام دهـد و در یک موضوع 
دیگر به یـک سـازمان دیگر درصـد متفاوتـى تخصیص 
دهد. بعـد از ایـن مرحلـه هفـت خوان 
بعـدى یعنـى مسـائل مربـوط بـه 
خزانه اسـت کـه بررسـى آن خود 

یـک موضـوع دیگر اسـت.
وى در پایـان خاطرنشـان کـرد: 
یعنـى دولـت بـا اختصاص سـهمیه 
فـرد  هـر  بـه  مشـخص 
بـه  مى توانسـت 
میـزان  فـرد  هـر 

مشـخصى 
سـهیمه 

ختصاص  ا
دهـد کـه 

حکـم 
ن  نـو قا
بودجـه هم 
امـا  شـد، 
لـت  و د
ا  جـر ا
 . د نکـر

امیر آبادی دلیل مجلس برای منصرف شدن از استیضاح روحانی  را تشریح کرد؛ 

 چرا استیضاح منتفى شد؟

عضو هیـات رئیسـه مجلس گفـت: حقیقـت این اسـت که 
اگـر االن اسـتیضاح  رئیـس جمهـور را در مجلـس شـروع 
 مـاه طـول مى کشـد و بـه ماه 
دهـم سـال مى رسـیم، بعـد از آن نیـز معـاون اول رئیـس 
 مـاه رئیـس دولـت مى شـود و بعـد از 
هـم به تعطیـالت عیـد مى رسـیم و اندکـى بعد نیـز مهلت 
کاِر دولـت تمـام مى شـود و اگـر نتیجـه اى داشـت انجـام 
مى شـد؛ بنابراین مـا در مجلـس به ایـن نتیجه رسـیده ایم 

وى افـزود: مـا در حـوزه تامیـن کاالهـاى اساسـى بـا تهیه 
کاالبرگ براى مـردم دو نکتـه را در نظر گرفته ایم. نخسـت 
اینکه تـا عیـد نـوروز کاالى اساسـى مـردم را تامیـن کنیم 
و مـردم از ایـن موضـوع خاطـر جمـع باشـند کـه حداقـل 
کاالهاى اساسـى مورد نیاز خـود را بدسـت مى آورند. منبع 
تامیـن اعتبـار ایـن موضـوع هـم بنـد (و) و فروش هایى که 

امیـر آبـادى فراهانـى در پاسـخ بـه سـوالى دربـاره اینکـه 
افـراد داوطلـب بـراى ریاسـت دولـت در انتخابـات سـال 
آینـده ریاسـت جمهـورى مطـرح اسـت، برنامه شـاخصى 
ارائـه نکـرده انـد، اظهـار کـرد: بلـه اگـر فـردى با یـک تیم 

دولت اسـت. امـا این بـه معنـاى عـدم مسـئولیت مجلس 
در پاسـخگویى بـه مـردم نیسـت. ایـن موضوعى اسـت که 
در سـال هاى اخیـر انباشـته شـده که مـا مـدام مى گفتیم 

کـه دولـت کسـرى بودجـه دارد و ایـن کسـرى بودجه 
مشـکالت اقتصادى بسـیارى را بـراى جامعه مـا  ایجاد 
خواهد کـرد. مـن در یـک برنامـه تلویزیونى در شـبکه 
سـوم سـیما کـه مسـائل مربـوط بـه بودجـه در آن 

بررسـى مى شـد گفتم کـه تـورم در سـال آینده 
40 - 50 درصد افزایش خواهد داشـت 

4و خط فقـر در تهـران بـه 4و خط فقـر در تهـران بـه 4 میلیون و 
500 هـزار تومـان مى رسـد.

امیرآبـادى فراهانـى ادامـه داد: 
هنگامـى که به مجلس برگشـتم 
بـه خاطـر سـخنانم از سـوى 
چنـد نفـر از نماینـدگان مورد 
حملـه قـرار گرفتم. یکـى از 

این حمـالت بـه خصوص 
سـوى  از 
ى  ینـده ا نما
کـه از سـوى 
هیات رئیسه 

دیگر به یـک سـازمان دیگر درصـد متفاوتـى تخصیص 
دهد. بعـد از ایـن مرحلـه هفـت خوان 
بعـدى یعنـى مسـائل مربـوط بـه 
خزانه اسـت کـه بررسـى آن خود 

یـک موضـوع دیگر اسـت.
وى در پایـان خاطرنشـان کـرد: 
یعنـى دولـت بـا اختصاص سـهمیه 
فـرد  هـر  بـه  مشـخص 
بـه  مى توانسـت 
میـزان  فـرد  هـر 

مشـخصى 
سـهیمه 

ختصاص  ا
دهـد کـه 

حکـم 
ن  نـو قا
بودجـه هم 
امـا  شـد، 


