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همه با هم، از هنگاِم خروج از منزل «ماسک» می زنیم. 
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 دادستان قم خرب داد:

ــد فیشــینگ  دســتگیرى اعضــاى بان
ــد هــزار حســاب بانکــى چن

با حضور رئیس دانشگاه قم

ــاى  ــگاه ه ــامانه نمایش ــاح س افتت
ــم  ــگاه ق ــازى دانش مج
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امام جمعه قم خواستار شد؛

برخورد    قاطعانه با مفسدان 
دانه درشت اقتصادى  

تکریـم دو هـزار کارگـر سـاختمانى در 
آسـتانه نـوروز

اولین سـایت نسـل پنجـم ارتباطى قم 
بـه زودى افتتاح مى شـود
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سـرهنگ محمـود داودآبـادى از برگـزارى مراسـم 
تکریـم دو هزار کارگـر سـاختمانى با همـکارى مجمع 
خیرین سـالمت اسـتان قم خبـر داد.  وى  اظهـار کرد: 
با مشـورتى کـه با مسـئولین مجمـع خیرین سـالمت 
اسـتان داشـتیم بـرآن شـدیم کارگـران سـاختمانى 
که ابتـداى صبـح بـراى کسـب روزى حـالل در برخى 
میادیـن تجمـع مـى کننـد، را جمـع کـرده و مراسـم 

تکریمـى بـراى آنـان برگـزار کنیم.

جـواد غالمپـور  بـا بیـان اینکـه نخسـتین سـایت 
اینترنـت نسـل پنجـم (5G) ، بـه زودى دراین اسـتان 
افتتـاح مى شـود گفـت: تحقق ایـن امر نقـش موثرى 
در تحقق و توسـعه شهر هوشمند درکالنشـهر قم دارد. 
وى با اشـاره بـه ویژگى هاى این نسـل جدیـد ارتباطى 
افـزود: نسـل پنجـم ارتباطـات داراى تاخیـر کمتـر، 
سـرعت چندیـن برابـرى و از جملـه فناورى هـاى روز 

دنیاسـت.

2

استاندار؛

ــت  ــم وضعی ــا در ق ــش تجمع ه افزای
ــد ــکننده مى کن ــى را ش کرونای

خروجی های اضطراری تونل غدیر ساخته نشده است

تونل غدیر آسیب پذیر در برابر حوادث

رعایت پروتکل ها، قطعی ترین راه پیشگیری از کرونا

سفر و دورهمى؛  تعطیل !
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٢جامعه و  شهر 

عضـو کمیته علمى سـتاد مقابلـه با کرونا با اشـاره 
بـه وضعیـت جهـش در ویـروس کرونـا و احتمـال 
عـدم تاثیـر واکسـن بـر روى ویـروس جهـش 
یافتـه، گفـت: توصیـه مى کنـم که بـراى ایـام عید 
برنامه ریـزى مسـافرت و دورهمـى نکنیـم؛ چراکه 
اگـر دور هـم جمع شـویم، دوباره وضعیـت بیمارى 

ماننـد قبـل شـده و افزایـش مى یابـد.
دکتـر مینو محرز  دربـاره وضعیت جهـش ویروس 
کرونـا، گفت: تـا زمانیکه ویـروس کرونا از انسـان به 
انسـان سـرایت پیـدا کند، ایـن جهش ها هـم وجود 
دارد. عمـده ایـن جهش هـا خیلـى نگـران کننـده 
نیسـت و بـا رعایـت همـان شـرایط پیشـگیرى اعم 
از فاصله گـذارى فیزیکـى، شست وشـوى دسـت ها 
و اسـتفاده از ماسـک مى تـوان از ابتـال بـه ویـروس 

کرد. پیشـگیرى 
وى بـا بیـان اینکـه برخى اظهـارات مبنى بـر تاثیر 
واکسـن ها بـر روى ویـرس کرونـاى جهـش یافتـه 
مطـرح مى شـود، افـزود: بایـد دید که واکسـن هایى 
که سـاخته مى شـود بـر روى ویروس جهـش یافته 
هـم موثـر اسـت یـا خیـر. تاکنـون معتقدنـد کـه 
واکسـن ها بـر روى همـه جهش هـاى کنونـى موثر 
اسـت. البتـه هنـوز  وضعیـت تاثیر واکسـن بـر روى 
جهـش آفریقا و برزیل مشـخص نشـده اسـت.  حال 
اگـر جهـش بیمـارى بسـیار خطرنـاك باشـد، بـاز 
هـم واکسـن مى توانـد باعـث شـود کـه فرد بـه نوع 

ضعیـف بیمـارى مبتال شـود.
ــر  ــن در کشــورهاى دیگ ــه داد: بنابرای محــرز ادام

ــران  ــد. در ای ــه نمى کنن ــش تکی ــى روى جه خیل
همــه توجــه مــردم بــر روى جهــش ویــروس 
متمرکــز شــده اســت و نگراننــد کــه چــه مى شــود. 
ــاى  ــان روش ه ــر هم ــه اگ ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ــد.  ــروس در امانن ــد، از وی ــه دهن ــى را ادام محافظت
یعنــى رعایــت فاصلــه گــذارى فیزیکــى، شســتن 

ــع. ــدم تجم ــک و ع ــتفاده از ماس ــت، اس دس
وى بـا بیـان اینکـه جهش هـاى برزیـل و آفریقاى 
جنوبى بـد بوده اسـت، گفت: منتها خوشـبختانه ما 
از آن کشـورها مسـافر نداریـم و هنـوز این جهش ها 
در ایـران وارد نشـده اسـت. بـا این حال بـه طور کلى 
یک ویـروس تا زمانیکه از انسـان به انسـان سـرایت 
کنـد، دائمـا جهـش پیـدا مى کنـد. ایـن جهش هـا 
پشـت سـر هـم اتفـاق مى افتـد، امـا راه پیشـگیرى 

همان اسـت کـه گفته شـد.
محـرز تاکیـد کـرد: بـه طـور کلـى معتقدنـد کـه 
واکسـن روى ویـروس کرونـا موثـر اسـت و اگـر هم 
ویـروس جهـش یابـد، واکسـن مى توانـد شـدت 

بیمـارى را کاهـش دهـد.
وى دربـاره وضعیـت کرونا در کشـور با بیـان اینکه 
بعضـى اسـتان ها ماننـد خوزسـتان قرمز شـده اند، 
گفـت: در تهـران هنـوز بیمـارى خیلى اوج نداشـته 
اسـت. البتـه همچنـان شـاهدیم کـه بیمـاران و 
حتـى خانواده هایـى بـا بیمـارى مراجعـه مى کنند. 
بنابرایـن بایـد همـان اصـول پیشـگیرى را رعایـت 
کنیـم، بـراى ایـام عیـد برنامه ریـزى مسـافرت و 
دورهمـى نکنیـم؛ چراکه اگـر دور هم جمع شـویم، 

دوبـاره وضعیـت بیمارى ماننـد قبل شـده و افزایش 
مى یابـد. مسـافرت و دیـد و بازدیـد را کنـار بگذارید 
تـا بتوانیـم در سـال هاى آینـده بـا واکسیناسـیون 
بیشـتر، شـرایط بهترى داشـته باشـیم. البته بعد از 
واکسیناسـیون هم باید رعایت اسـتفاده از ماسـک و 
فاصلـه فیزیکـى را داشـته باشـیم تا ببینیـم نتیجه 

واکسیناسـیون چـه مى شـود.
وى گفـت: مسـافرت رفتـن و جایجایـى و تجمـع 
مى تواند تاثیر زیادى در شـیوع داشـته باشـد. اینکه 
مى گوینـد بـا ماشـین شـخصى نرویـد و بـا اتوبوس 
و ... برویـد، بـاز هـم فرقـى نـدارد بـه هـر حـال فـرد 
مبتـال ممکن اسـت جابجـا شـود و عـده اى را بیمار 
کنـد. اکنـون خیلى هـا بـا تاکسـى به شـمال سـفر 
مى کننـد. بنابرایـن فرقـى نـدارد و مردم خودشـان 
بایـد رعایـت کننـد. ایـن سـفرها کامـال خطرنـاك 
اسـت. سـفر، دیـد و بازدیـد و دورهمـى و ... را بایـد 

کنـار بگذاریـم.
محـرز گفت: بعـد از واکسیناسـیون هـم نمى توان 
دقیقـا گفـت کـه اثر واکسـن تـا چـه زمانى اسـت و 
دنیـا ایـن موضـوع را نمى دانـد. برخى خوشـبینانه 
مى گوینـد ممکـن اسـت واکسـن ماننـد آنفلوآنـزا 
تـا یکسـال ایمنـى ایجاد کنـد، امـا هنـوز نمى توان 
قطعـى گفت. زیرا نهایتا سـه مـاه از واکسـن زدن در 
دنیا گذشـته اسـت. وقتـى ابتال بـه کرونـا و بهبودى 
بعـد از آن، مصونیـت دائـم نمى دهد، قطعا واکسـن 
هـم مصونیـت دائـم نخواهـد داد. فعـال قطعى ترین 

راه پیشـگیرى، رعایـت پروتکل هاسـت.

رعایت پروتکل ها، قطعی ترین راه پیشگیری از کرونا

سفر و دورهمى؛  تعطیل !

سرپرسـت سـازمان مدیریـت پسـماند شـهردارى قم 
از اجـراى طـرح اسـتقبال از بهـار بـه منظور پاکسـازى 
مبـادى ورودى و خروجـى شـهر از نخاله و پسـماندهاى 

سـاختمانى خبـر داد.
 سید عبداهللا میرابراهیمى  با بیان اینکه طرح پاکسازى 
محورهاى اصلى سطح شهر در قالب طرح استقبال از بهار 
برگزار مى شود، اظهار کرد: در پایان هر سال با مشارکت 
بخش خصوصى از تمام ماشین آالت فعال در حمل و نقل، 
نسبت به پاکسازى حریم و مبادى ورودى شهر از خاك و 

نخاله و ضایعات اقدام مى شود.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهردارى قم ادامه 
داد: هدف از اجراى طرح، پاکسازى مسیر و معابر سطح 
شهر از ضایعات خاك و نخاله، بهسازى مسیر ها و ایجاد 
منظرى زیبا و مناسب براى شهروندانى است که در شهر 
تردد مى کنند. میرابراهیمى یادآور شد: پاکسازى در 
محورهاى اطراف شهر، جاده کوه سفید، جاده اصفهان، 
و  آالت  ماشین  حضور  با  و…  على  امام  کمربندى 

دستگاه ها برداشت و حمل خاك و نخاله انجام مى شود.
وى با اشاره به اینکه پاکسازى حریم راه ها به طور مستمر 
در طول سال انجام مى شود، تصریح کرد: این اقدام یک 
نگاه بازدارندگى براى افراد متخلف و حذف محیط هاى 
نا زیبا از سطح شهر است. به گفته سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شهردارى قم، تیم هاى پاکسازى با 
ماشین آالت الزم، پسماندهاى عمرانى و ساختمانى 
تخلیه شده در زمین هاى باز مشرف به معابر را جمع آورى 

نموده و زمین ها را پاکسازى مى کنند.
میرابراهیمى با بیان اینکه سازمان مدیریت پسماند 
که  است  شهر  سطح  در  پسماند ها  مدیریت  متولى 
پسماندهاى عمرانى و ساختمانى هم بخشى از آن است، 
افزود: کمیته اجرایى پسماندهاى عمرانى و ساختمانى از 
سال 87 ، در سازمان مدیریت پسماند راه اندازى شد که 
نظارت کلى بر فعالیت هاى عمرانى و خاکبردارى هایى که 

در سطح شهر اتفاق مى افتد، دارد.
وى با اشاره به فعالیت تیم هاى گشت و کنترل سازمان 
در مناطق شهرى، تصریح کرد: هر نوع فعالیت عمرانى 
و خاکبردارى که در سطح شهر اتفاق مى افتد باید از 
کمیته اجرایى پسماندهاى عمرانى و ساختمانى سازمان 
مجوز دریافت کنند. سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهردارى قم خاطرنشان کرد: کلیه ماشین آالتى که در 
این حوزه فعالیت مى کنند مجوز دارند و باید در هر پروژه 

مجوزهاى خود را تمدید کنند.

اخبار
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى قم از آغاز 
عملیات آماده سازى جایگاه هاى ده گانه عرضه سوخت، جهت ارائه خدمات مطلوب به 

شهروندان و زائرین، ویژه ایام پایانى سال خبر داد.
علیرضا مظفرى با اشاره به اهمیت آماده سازى جایگاه هاى عرضه سوخت CNG در ایام 
پایانى سال، اظهار داشت: تهیه البسه نو، ماسک، دستکش و موادضدعفونى کننده جهت 
کارکنان، زیباسازى و رنگ آمیزى، آماده سازى نمازخانه و سرویس هاى بهداشتى، رفع 

معایب روشنایى محوطه جایگاه ها و اورهال تجهیزات دستگاه هاى موجود، بخشى از فرآیند 
آماده سازى جایگاه هاى تحت پوشش در ایام پایانى سال مى باشد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى قم با تأکید 
بر اهمیت حفظ سالمت عمومى جامعه و تمهیدات در نظر گرفته شده جهت مقابله با شیوع 
ویروس کرونا در جایگاه هاى عرضه سوخت، بیان داشت: اماکن عمومى با توجه به حجم کثیر 
مراجعین، در محضر خطرات بیشترى قرار دارند، از همشهریان محترم مى خواهیم، اجازه 

دهند سوخت گیرى صرفاً توسط اپراتورها انجام شود و هزینه سوخت را با رعایت موازین 
بهداشتى به صورت الکترونیک پرداخت نمایند. مظفرى با اشاره به اجراى دستورالعمل هاى 
بهداشتى مقابله با ویروس کرونا و نصب بنرهایى در این خصوص در محوطه جایگاه ها، افزود: 
نازل هاى عرضه سوخت و همچنین مبادله وجوه نقدى مى تواند از جمله عوامل مهم در 
انتقال ویروس کرونا باشد، لذا ضدعفونى و گندزدایى تجهیزات از قبیل نازل ها، دستگاه هاى 

کارت خوان و شست وشوى محیط عمومى جایگاه ها به صورت مداوم اجرا خواهد شد.

آماده سازى جایگاه هاى عرضه سوخت سازمان میادین به مناسبت ایام پایانى سال

مدیـرکل ارتباطات و فنـاورى اطالعات قـم با بیان 
 (۵G) اینکه نخستین سـایت اینترنت نسـل پنجم
، بـه زودى درایـن اسـتان افتتـاح مـى شـود گفـت: 
تحقـق ایـن امـر نقـش موثـرى در تحقق و توسـعه 

شـهر هوشـمند درکالنشـهر قم دارد.
جـواد غالمپـور  با اشـاره بـه ویژگى هاى این نسـل 
جدیـد ارتباطى افزود: نسـل پنجم ارتباطـات داراى 
تاخیـر کمتـر، سـرعت چندیـن برابـرى و از جملـه 

فناورى هـاى روز دنیاسـت.
وى بـا بیـان اینکـه پهنـاى بانـد نسـل پنجـم 
اینترنـت، 100 برابر نسـل چهارم اسـت، ادامـه داد: 
ویژگى هـاى بسـته نسـل پنجـم اینترنـت از جمله 
سـرعت بسـیار بـاال نسـبت به نسـل هاى پیشـین،  
امـکان رشـد و خالقیت هـاى جدیـد نوآورانـه را 

درکشـور فراهـم مى کنـد.
غالمپـور، افـزود: امیدواریـم اولیـن سـایت نسـل 
پنجـم ارتباطـات درایـن اسـتان درفروردیـن مـاه 

سـال آینـده بـه بهره بـردارى برسـد.
وى در ادامـه بـا تاکیـد بـر تامیـن پایدارى شـبکه 
ارتباطى اسـتان درایام نوروز، گفت: پایدارى شـبکه 
ارتباطـى قـم و تأمیـن تجهیـزات بـراى اسـتفاده از 
فیبـر نـورى بـراى مراکـز مخابراتـى و رسـیدگى به 
مشـکالت اینترنـت ثابـت از اولویت هـاى ایـن اداره 

کل در ایـام نـوروز اسـت.
وى بـا تاکیـد بـر تسـریع در رسـیدگى و رفـع 
بـه  توجـه  گفت:بـا  ثابـت،  اینترنـت  مشـکالت 
گسـتره اسـتفاده هاى عمومـى از فنـاورى ارتباطى 
و ارائـه بخـش قابـل توجهـى از خدمـات بـر بسـتر 
ایـن فنـاورى،  حفـظ پایدارى شـبکه به عنـوان یک 

اولویـت در دسـتور کار اسـت.
غالمپـور، روند رشـد و توسـعه فنـاورى اطالعات 
را  درسـال جارى  اسـتان  درایـن  ارتباطـات  و 
بسـیار چشـمگیر دانسـت و افـزود: قم در شـاخص 

ضریـب نفـوذ مشـترکان اینترنـت پهن باند سـیار 
بعـد از تهـران بـا 99.53 درصـد 1.5  برابـر رشـد 

داشته اسـت.
وى بـا تاکید بر اولویـت وزارت ارتباطات به توسـعه 
زیرسـاخت هاى ارتباطـى افـزود: بر اسـاس گزارش 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات رادیویـى،  قم 
در شـاخص ضریب نفوذ مشـترکان پهن باند سـیار 
بـا مقـدار 99.53 درصـد در رتبـه دوم و در ضریـب 
نفـوذ مجمـوع اینترنـت سـیار و ثابت با مقـدار 113 

درصـد در رتبـه چهارم کشـورى قـرار دارد.

آییـن افتتاحیـه نمایشـگاه مجـازى چهارمیـن 
جشـنواره رویـش دانشـگاه قـم همـراه بـا نشسـت 
صمیمانـه فعـاالن کانون هـاى فرهنگـى، هنـرى، 
اجتماعـى و دینـى با رئیس و مسـئوالن دانشـگاه به 

صـورت برخـط برگـزار شـد.
عبـاس شـبان نیا، مدیـر فرهنگـى دانشـگاه در 
ابتـداى مراسـم بـه ارائـه توضیحاتـى در خصـوص 
فعالیـت کانـون هـاى فرهنگـى پرداخـت و عنـوان 
کرد: امسـال حال کانـون هاى فرهنگـى، اجتماعى 
دانشـگاه هـم در بخـش خواهـران و هـم در بخـش 
بـرادران بسـیار خوب اسـت. وى افزود: امسـال سـه 
کانـون جدیـد در قسـمت بـرادران بـا عنـوان هـاى 
انقالب اسـالمى، شـهید سـلیمانى و ایران شناسـى 
و گردشـگرى ایجـاد شـده اسـت کـه کانـون گام 
دوم 16 برنامـه، کانـون قـرآن و عتـرت 27 برنامـه، 
کانـون فیلـم و عکـس 12 برنامه، کانون شـعر و ادب 
6 برنامـه و کانـون بـوى زندگى 2برنامه در فهرسـت 

فعالیت هـاى خـود بـه ثبـت رسـاندند.
مدیـر فرهنگى دانشـگاه افـزود: بـا وجـود اینکه از 
قبـل کانونها، کانالهـا و راه هـاى ارتباطى خـود را در 
فضـاى مجـازى داشـتند اما پـس از شـیوع ویروس 

کرونـا همـه فعـاالن ایـن بخـش تـالش مضاعفـى 
انجـام دادنـد تـا امـروز شـاهد نتایـج چشـمگیر 

فعالیت هـا در بسـتر فضـاى مجـازى باشـیم.
شـبان نیا اضافه کرد: در قسـمت خواهـران هم 11 
کانون وجـود دارد کـه 9کانـون در ایام کرونا بسـیار 
خوش درخشـیدند که شـامل کانون ثقلیـن، کانون 
مـرآت، کانـون فیلم و عکـس، کانـون ترنـج، کانون 
تپـش، کانـون تاتـر و نمایـش، کانـون هـالل احمر، 
کانـون گام دوم، کانـون شـعر و ادب و کانـون بـوى 

زندگـى با حـدود 100 عنـوان برنامه هسـتند.
رقابـت  محـل  رویـش  جشـنواره  گفـت:  وى 

در  کانونهـا  اجتماعـى  و  فرهنگـى  فعالیتهـاى 
سراسـر کشـور اسـت کـه 4 سـال در دانشـگاه 
قـم در کنـار جشـنواره کشـورى، بـه صـورت 
دانشـگاهى در حـال برگـزارى اسـت و انشـاءاهللا 
امـروز هـم به صـورت جشـنواره مجـازى افتتاح و 
رونمایـى خواهد شـد. دکتر عسـکر دیربـاز، رئیس 
دانشـگاه قـم نیـز در ادامـه این مراسـم عنـوان کرد: 
در معاونـت فرهنگى دانشـگاه برنامه هـاى متنوعى 
وجـود دارد بـراى اینکـه کار دانشـجو فقـط درس 
خوانـدن و پژوهـش نیسـت و میخواهد شـخصیتى 
تکامل یافته و متعالى داشـته باشـد و این هم در گرو 
آن اسـت که ابعاد اشـخصیتى دانشـجو رشـد کند و 
یکـى از کارهاى بسـیار مهـم معاونـت فرهنگى این 
اسـت کـه زمینه هاى رشـد و تعالـى ابعـاد گوناگون 
شـخصیتى دانشـجویان را فراهـم کنـد؛ جشـنواره 
رویـش هـم عرصـه اى اسـت کـه مشـخص شـود 
کـدام کانـون بیشـتر فعالیـت کـرده و نیـاز اسـت 
مـورد تجلیل بیشـترى قرار گیـرد. در ادامه سـامانه 
نمایشـگاه هـاى مجـازى دانشـگاه قـم با برگـزارى 
نمایشـگاه مجـازى چهارمیـن جشـنواره رویـش 
دانشـگاه قـم توسـط ریاسـت دانشـگاه افتتاح شـد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم:

اولین سایت نسل پنجم ارتباطى قم به زودى افتتاح مى شود

با حضور رئیس دانشگاه قم

افتتاح سامانه نمایشگاه هاى مجازى دانشگاه قم 

تعطیلى آرامستان ها محدود به 
پنجشنبه آخر سال نشود

خروجی های اضطراری تونل غدیر ساخته نشده است

تونل غدیر آسیب پذیر در برابر حوادث
سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى قم از نصب 12 
المان مناسبتى در ایام نوروز در شهر قم خبر داد و گفت: 
35 المان ثابت و موقت شهرى تا ایام نوروز بازسازى و 

نصب مى شود.
ــت  ــان اهمی ــا بی ــش   ب ــوى من ــد موس ــید محم س
زیباســازى شــهر در ایجــاد نشــاط اجتماعــى و 
ســرزندگى، اظهــار داشــت: یکــى از اقداماتــى کــه 
ــار و  ــتقبال از به ــتاى اس ــازى در راس ــازمان زیباس س
افزایــش نشــاط و ســرزندگى اجتماعــى در دســتور کار 

قــرار داده، موضــوع خانه تکانــى عیــد اســت.
و  احیاء  قم  شهردارى  زیباسازى  سازمان  سرپرست 
بازسازى المان هاى سطح شهر را موردتوجه قرارداد و افزود: 
یکى از اقداماتى که ذیل خانه تکانى عید پیش بینى شده 
موضوع احیاء و بازسازى المان هاى سطح شهر بوده که در 

سال هاى گذشته ساخته و به بازسازى نیاز دارد.
موسـوى منش نحـو اجراى کار را تشـریح کـرد و گفت: 
المان هایـى که در سـطح شـهر به صورت ثابـت جانمایى 
شـده در محـل بازسـازى و المان هـاى موقـت در محـل 

کارگاه احیـا و بازسـازى مى شـود.
وى تعـداد المان هـاى در حـال بازسـازى را 35 المـان 
اعـالم و بیـان کـرد: المـان میـدان شـهید زین الدیـن، 
میـدان شـهردارى و سـایر المان هـاى ثابـت و موقـت 

به مـرور بازسـازى و تـا ایـام نـوروز نصـب مى شـود.
سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى قم از نصب 12 
المان مناسبتى در نوروز 1400 خبر داد و گفت: المان هاى 
مناسبتى باهدف استقبال از بهار در ورودى هاى شهر و 

میدان هاى اصلى و پرتردد جانمایى مى شود.
موسوى منش یکى از هدف اجراى جشنواره هاى بهارى 
را آوردن رنگ هاى شاد و جذاب در محیط شهرى دانست 
و تأکید کرد: یکى از دغدغه هاى مهم شهردارى قم ایجاد 
نشاط و سرزندگى اجتماعى بوده که از زمان شیوع ویروس 

کرونا این مهم اهمیت بیشترى پیداکرده است.

مدیر اجرایى پروژه واکسن داخلى کووید- 19 گفت: 
خوشبختانه واکسن هاى داخلى اى که در حال گذراندن 
مراحل کارآزمایى بالینى هستند، مشغول ارائه گزارش 
دوم و سوم خود به کمیته اخالق وزارت بهداشت هستند 
که تاکنون نه تنها عارضه  نگران کننده اى نداشته اند، بلکه 
ایمنى خوبى هم داشته اند. زمان عرضه  واکسن انستیتو 

پاستور به همکارى کشور کوبا وابسته است.
دکتر حسین وطن پور  و در پاسخ به پرسشى درباره  این 
سمت که به تازگى در وزارت  بهداشت ایجاد شده است، 
گفت: با توجه به توسعه و تولید محصوالت واکسن 
توسط شرکت هاى دانش بنیان متفاوت در پلتفرم هاى 
مختلف، ظرفیت خطوط تولید، مواد الزم براى تولید و 
بسته  بندى واکسن از دغدغه  مقام عالى وزارت بود که 
قرار شد با جدیت تمام مراحل تولید واکسن تا ورود به 
بازار رصد و مرتبا خدمت ایشان گزارش شود. امید است 
تا با جمع آورى اطالعات میدانى و زمان بندى اتمام 
مراحل تولید واکسن داخلى بتوانیم وعده هاى خود 
را در زمینه واکسیناسیون گروه هاى در معرض خطر 

اقدام مساعد به عمل آوریم.

نصب 12 المان مناسبتى در ایام نوروز 
در شهر قم

تاکنون عارضه  نگران کننده اى از واکسن هاى 
داخلى کرونا گزارش نشده است

پاکسازى مبادى ورودى و خروجى شهر از  
پسماندهاى ساختمانى  

معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى قم با اشـاره بـه آغاز اطـالع رسـانى تعطیلى آرامسـتان 
هـاى قم در پنج شـنبه آخر سـال گفـت: تدابیـر الزم براى ازدحـام مـردم در آرامسـتان ها در 

برخـى دیگـر از روزهـا نیز باید اندیشـیده شـود.
سـید امیر سـامع   با بیان این که مناسـبت هاى مختلف مذهبـى و سـنتى در روزهاى پایانى 
سـال جـارى و همچنیـن آغـاز سـال جدیـد یـادآور ضـرورت برنامه ریـزى براى تجمـع هاى 
احتمالـى در شـرایط کرونایى اسـت اظهار کـرد: در روزهاى آینـده، اعیاد روزهاى نخسـت ماه 
شـعبان و همچنیـن چهارشـنبه و پنج شـنبه آخـر سـال و در ادامه نـوروز، نیمه شـعبان و روز 
طبیعـت را در پیـش داریـم کـه هر یک از این مناسـبت هـا مى تواند تجمـع مـردم را در مکان 

هـاى مختلف به دنبال داشـته باشـد.
وى بـا اشـاره به مصوبّه سـتاد پیشـگیرى، هماهنگـى و فرماندهى عملیات پاسـخ بـه بحران 
اسـتان قم درباره تعطیلى آرامسـتان هاى اسـتان در روز  پنجشـنبه بیسـت و هشـتم اسـفند 
ماه سـال جـارى به عنـوان آخرین پنجشـنبه سـال افزود: اطـالع رسـانى هاى مربـوط به این 
تعطیلى در سـطح شـهر آغاز شـده اسـت، ضمـن آن که این تعطیلـى فقط مربوط به شـهر قم 

نیسـت و همه اسـتان را شـامل مى شود.
معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى قـم یـادآور شـد: البتـه عالوه بـر پنج شـنبه آخر سـال، 
مـردم به طـور سـنتى در برخى روزهـاى دیگـر مانند جمعه آخر سـال و یا روز نخسـت سـال 
جدیـد نیـز بر مـزار اموات خـود در آرامسـتان هـا حاضر مى شـوند که بایـد در ایـن زمینه نیز 

تمهیدات الزم را اندیشـید.
سـامع در ادامـه لزوم همـکارى پلیس راهـور و نیـروى انتظامى اسـتان را در پنجشـنبه آخر 
سـال جارى یادآور شـد و اضافـه کرد: البته درباره آرامسـتان هاى داخل شـهر قـم نیز نیازمند 

همـکارى کامـل سـازمان اوقاف و امـور خیریه به عنـوان متولى این آرامسـتان ها هسـتیم.
وى در ادامـه اذعـان کـرد: همچنان بایـد اقناع سـازى براى عدم بـروز تجمعات مردمـى را به 

دلیل شـرایط کرونایى در دسـتور کار داشـته باشـیم و آن را اولویت نخسـت بدانیم.
معـاون خدمات شـهرى شـهردارى قم همچنین مدیریت سـفرهاى نـوروزى را امرى بسـیار 
مهـم خوانـد و بیان کرد: الزم اسـت تا هرچه سـریع تر تکلیف نهایـى درباره انجام سـفر یا عدم 
انجـام سـفر به قم مشـخص شـود، چراکه از یـک طرف قـم در محـدوده آبى کرونایـى تعریف 
و پذیـرش مسـافر بـا رعایت شـیوه نامـه هـاى بهداشـتى، آزاد اعالم شـده اسـت، امـا از طرف 
دیگـر بحث إعمـال محدودیت سـفرهاى نوروزى براى شـهرهاى مسـافرپذیر ماننـد قم براى 

مدیریـت بحث کرونـا هم مطرح اسـت.
وى ادامـه داد: قـم هـر سـاله در ایـام نیمـه شـعبان نیـز بویـژه در محـدوده مسـجد مقدس 
جمکـران، میزبـان و پذیـراى خیـل عظیم مسـافران و زائران بوده اسـت کـه اگر قرار باشـد در 
سـال جـارى نیز ایـن میزبانى صورت گیـرد، بایـد تدابیـر الزم در این زمینه ماننـد تعبیه 200 

هکتـار فضـاى پارکینگـى پیش بینى شـود.

رئیـس کمیسـیون خدمـات شـهرى و امـور زائریـن شـوراى اسـالمى شـهر قـم بـا اشـاره 
بـه برگـزارى مانـور در تونـل غدیـر گفت: ایـن مانـور نشـان داد که مسـیرها و خروجـى هاى 
اضطـرارى تونـل غدیر تعریف و سـاخته نشـده و البته کپسـول هاى آتش نشـانى نیـز در این 

تونـل و بـراى مواقـع ضـرورى و حـوادث احتمالـى موجود نیسـت.
سـید مجتبـى سـبحانى ثابت   با اشـاره بـه مانـور اخیـر مدیریت بحـران شـهردارى قم در 
تونـل غدیـر اظهار کـرد: این مانـور در روزهـاى اخیر و سـاعت یک بامـداد برگزار شـد و قرار 
بـود تـا در آن تصـادف نمادین منجـر به انفجـار و آتش سـوزى دو دسـتگاه خودرو سـبک و 

سـنگین انجام شـود.
وى افـزود: بـر این اسـاس مقرر بود تا آتش سـوزى ناشـى از این تصـادف، تراکـم دود در تونل 
را بـه دنبـال داشـته باشـد تا مأمـوران امـداد و نجات بتواننـد با مسدودسـازى تونل نسـبت به 

نجـات مصدومان و مهـار آتش اقـدام کنند.
رئیس کمیسـیون خدمات شـهرى و امور زائرین شـوراى اسـالمى شـهر قم همچنیـن ادامه 
داد: البتـه بایـد اذعان کرد که برگـزارى چنین مانورهایى نقـاط قوت زیـادى دارد، بویژه آن که 
مانـور یاد شـده بـراى اولین بار برگزار مى شـد و خوشـبختانه مطابـق با برنامه نیـز پیش رفت، 
امـا در عیـن حـال باید توجه داشـت که آسـیب شناسـى ایـن مانورها هـم باید در دسـتور کار 

مدیریت شـهرى قرار داشـته باشد.
سـبحانى ثابـت با انتقـاد از عدم حضـور الزم و کافى مسـؤوالن در این مانور خاطر نشـان کرد: 
متأسـفانه تنهـا تعـداد اندکى از مسـؤوالن شـهر و اسـتان در این مانـور حاضر بودنـد که جاى 

پرسـش و گالیه دارد.
وى در عیـن حـال اضافـه کرد: ایـن مانور نشـان داد کـه مسـیرها و خروجى هـاى اضطرارى 
تونـل غدیر تعریف و سـاخته نشـده و البته کپسـول هاى آتش نشـانى نیز در این تونـل و براى 
مواقـع ضـرورى و حوادث احتمالى موجود نیسـت، ضمن آن که این متأسـفانه ایـن تونل فاقد 

تجهیـزات نظارتـى مانند دوربین هاى مدار بسـته اسـت.
رئیس کمیسـیون خدمات شـهرى و امور زائرین شـوراى اسـالمى شهر قم با اشـاره به فقدان 
بـرق اضطـرارى در تونـل غدیر یادآور شـد: یکـى از مهم تریـن نیازهـا در مانورهـاى مدیریت 
بحـران، میزان تسـلط نیروهاى حاضـر در مانور و مدیریت میدانـى آنان اسـت، در حالى که در 
ایـن مانـور به نظر مى رسـید که تسـلط کافى در نیروهـاى حاضر در محـل مانور وجـود ندارد.
سـبحانى ثابـت همچنیـن گفت: قطعا شایسـته نیسـت که بـا توجه بـه نیاز جـدى مدیریت 
شـهرى بـه برگـزارى چنیـن مانورهایـى، مدیـر مرکـز پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت بحران 

شـهردارى قـم، 4 مـاه به دنبـال مجـوز بـراى  برگـزارى این مانـور بوده باشـد.
وى بـا تاکیـد بر اینکه شـهر قم به تازگى حادثه میدان کشـاورز را پشـت سـر گذاشـته اسـت 
تأکیـد کـرد: آمـاده سـازى نیروهـا بـراى حـوادث غیرمترقبـه و احتمالى یـک اصـل مهم در 

مدیریت شـهرى اسـت.
رئیس کمیسـیون خدمات شـهرى و امور زائرین شـوراى اسـالمى شـهر قم در پایان سخنان 
خـود بر پیگیـرى این نـکات در کمیسـیون متبوع خـود تأکید و اذعـان کرد: قطعا مسـؤوالن 
شـهردارى و شـوراى اسـالمى شـهر قـم بایـد حداکثر تـالش خود را داشـته باشـند تـا ردیف 
بودجـه اى بـراى ایـن گونـه مانورهـا در نظـر گرفتـه شـود تـا بـا آمادگى کامـل به اسـتقبال 

حـوادث غیرمترقبه برویـم و غافلگیر نشـویم.
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اقتصاد و فرهنگ  ٣

اسـتاندار قـم بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
وضعیـت کرونایى به نسـبت ثابت و آرامـى در این 
اسـتان وجـود دارد گفـت: طبـق تجربـه اى که از 
مـوج هـاى اول تا سـوم کرونـا داریم ایـن وضعیت 
مـى توانـد در صورتـى کـه ترددهـا و تجمـع هـا 
افزایش پیدا کند شـکننده باشـد. بهرام سرمست 
در پایـان شـصت و یکمیـن جلسـه سـتاد ملـى 
مبارزه بـا کرونا که بـه صورت ویدیـو کنفرانس در 
آن شـرکت کـرده بـود در گفت و گو بـا خبرنگاران 
اظهـار داشـت: در این جلسـه قرار شـد فـردا رنگ 
بندى شـهرها به روز رسـانى شـود و امیدواریم که 
وضعیـت قم همچنـان آبـى بماند و ایـن وضعیت 
تـداوم داشـته باشـد، بلکـه بـه وضعیـت بهتر هم 
برسـیم. وى ادامـه داد: بـه هر جهت ایـن وضعیت 
تغییـر پیـدا کنـد محدودیـت هـاى کرونایـى 

مشـمول حـال اسـتان نیـز خواهد شـد.
اســتاندار قــم بــا بیــان اینکــه در وضعیــت فعلى 
کمــاکان بنــا داریــم تمــام مصوبــه هایــى کــه در 
ــتر  ــارت بیش ــت و نظ ــا جدی ــوده را ب ــته ب گذش

اعمــال کنیــم افــزود: بویــژه در شــرایط پیــش رو 
کــه مســافرت هــا و ترددهــا و همچنیــن رفــت و 
آمدهــاى بیــن خانــواده هــا افزایــش پیــدا مــى 
کنــد محدودیــت تــردد خودروهــاى شــخصى را 
نیــز بــا جدیــت اعمــال خواهیــم کــرد. اســتاندار 
قــم تاکیــد کــرد: در مراکــز اقامتــى اســتان نیــز 
ــتى  ــاى بهداش ــکل ه ــت پروت ــر رعای ــارت ب نظ

تشــدید خواهــد شــد.
وى خاطرنشـان کرد: از مردم انتظـار داریم مانند 
گذشـته رعایت بیشـترى داشته باشـند تا بتوانیم 

سـال جدیـد را با خوبى و خوشـى و سـالمتى آغاز 
کنیم. اسـتاندار قم همچنین در پاسـخ به سـوالى 
مبنى بر اینکـه در صورت تغییر رنـگ کرونایى قم 
به زرد ما شـاهد منع تـردد به این اسـتان خواهیم 
بـود؟، یادآور شـد: منع سـفر براى شـهرهاى قرمز 
و نارنجـى اسـت امـا توصیـه ما ایـن اسـت زائرانى 
کـه به قم سـفر مى کننـد محدودیت هـا را رعایت 
کننـد بویـژه در اماکن زیارتـى نیاز اسـت مراقبت 
هاى بیشـترى داشـته باشـیم که سـالمتى زائران 

به خطـر نیفتد.

 رییس شـوراى اسـالمى شـهر قـم با بیـان اینکه 
محـدوده 315هکتارى بافـت تاریخى قـم قدرت 
عمل در احیا و بازآفرینى آن را گرفته اسـت، گفت: 
محـدوده بافت تاریخـى قم بر مبنـاى عکس هاى 
هوایى سـال 1335 تعییـن و این تصمیم اشـتباه 
سـبب شـده تـا رونـد سـاماندهى و احیـاى ایـن 

بخـش به شـدت پیچیده و دشـوار شـود. 
عبداهللا جاللـى   در جمـع خبرنگاران بیـان کرد: 
مـا بـراى احیـاى بافـت هـاى تاریخـى آمادگـى 
داریـم امـا ایـن 315 هکتـار بـر مبنـاى اصـول 
کارشناسـى و واقعیـت عینـى مسـاله در طـرح 

تفصیلـى انجـام نپذیرفتـه اسـت.
یـادآور  قـم  شـهر  اسـالمى  شـوراى  رییـس 
شد:سـطح اشـغال، تراکـم و سـرانه هـا در طـرح 
تفصیلى شـهر قـم موجـب نارضایتى شـهروندان 

شـده اسـت.
وى بیـان کـرد: یکـى از راه هـاى توسـعه قـم 
اسـتفاده از ظرفیـت بخش خصوصى اسـت و روند 
جـذب سـرمایه گـذارى در قـم برغـم مشـکالت 

اقتصـادى مطلـوب اسـت.
به بـاور جاللى، توازن بخشـى عادالنـه در مناطق 
شـهرى از رویکرد هاى مهم شـوراى شـهر است و 
در ایـن بین منطقـه 6 با کمبودهاى زیـادى همراه 

اسـت. وى مشـکل کمبود پارکینگ را مورد توجه 
قـرار داد و اظهار داشـت: عملکرد کلى شـهردارى 

قـم در احـداث پارکینگ رضایت بخش نیسـت.
وى اولویـت هاى شـوراى شـهر در سـال آینده را 
مـورد توجه قـرار داد و گفـت: الکترونیکـى کردن 
خدمات شـهردارى، شـهر هوشمند، سـاماندهى 
ورودى هـا، احیاى بافت هاى فرسـوده، شـفافیت 
و انضباط مالى شـهردارى و پاکدستى از مهمترین 
برنامـه هـاى ایـن نهـاد اسـت. جاللـى بـا بیـان 
اینکـه مشـکالت معیشـتى سـبب بـه حاشـیه 
رفتـن تـالش هـاى مجموعـه مدیریـت شـهرى 
شـده اسـت، گفت: مشـکالت معیشـتى و صفوف 
روغـن و مرغ نبایـد اقدامات شـهردارى و شـوراى 
شـهر را در توسـعه سـرانه ها زیر سـوال ببـرد. وى 
مسـاله بازآفرینـى اطـراف حـرم مطهـر حضـرت 
معصومـه(س) را مورد اشـاره قـرار داد و گفت: آرام 
سـازى و پیاده راه سـازى اطراف حرم مطهـر از هر 

چهـار سـمت آن اجرایـى خواهد شـد.
وى خاطرنشـان کـرد: بـا موافقت تولیت آسـتان 
مقـدس حـرم حضـرت معصومه(س) گیـت هاى 
بازرسـى در محـدوده خیابـان ارم جمـع آورى 
خواهـد شـد و شـهردارى قـم مـى تواند پیـاده راه 
سـازى این محور تـا چهـار راه شـهدا را ادامه دهد.

جاللى گفـت: براى بهره بردارى از بسـت شـرقى 
حـرم مطهـر یـک سـرمایه گـذار اعـالم آمادگـى 
کرده و در سـال آینـده روند فعالیت هـاى عمرانى 

آن از سـر گرفتـه خواهد شـد.
رییـس شـوراى اسـالمى شـهر قـم بـا اشـاره به 
مسـاله نماهاى رومى یادآور شـد: براى جلوگیرى 
بایـد طـرح هـاى  رومـى  نماهـاى  توسـعه  از 
جایگزینـى توسـط معمـاران و مسـئوالن ذیربط 
ارائه گـردد. وى بیان کرد: شـیوع کرونـا و وضعیت 
اقتصادى حاکم بر کشـور بـر فرآیندهاى شـوراى 
شـهر قـم تاثیـر منفـى گذاشـت امـا هیچ پـروژه 
عمرانـى شـهردارى قم به تعطیلى کشـیده نشـد 
و سـال 99 یـک سـال طالیـى در به ثمر نشسـتن 

پـروژه هـاى عمرانـى و رفاهـى بـود.

جانشـین سـتاد امـر بـه معـروف و نهـى از منکر 
اسـتان قـم گفت: دیـن اسـالم دین بسـیار کاملى 
مى باشـد که بـه تمام ابعـاد زندگـى توجـه الزم را 
داشـته و مـا باید بـه ابعـاد مختلـف آن نیـز توجه 
کنیم. سـیدمحمدتقى حسـینى  با بیـان اینکه در 
دین مبین اسـالم بر اسـتفاده صحیـح از فرصت ها 
و زمـان تأکیـد فـراوان شـده اسـت و در روایتـى 
آمـده کـه از دسـت دادن فرصت هـا باعـث غصه و 
نگرانـى مى شـود، گفت: پس همـه انسـان ها باید 
بـا برنامه ریزى دقیق و حسـاب شـده و هدفمند از 

فرصت هـاى خـود نهایـت اسـتفاده را نماینـد.
جانشین ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان 
قم با اشاره به روایت نورانى از امام موسى کاظم (ع) 
که مى فرمایند: «سعى کنید زمان خود را به چهار 
قسمت مناجات با خداى متعال و انجام عبادات 

در شبانه روز، امرار معاش و کسب روزى حالل 
براى خود و خانواده، معاشرت با خانواده و دوستان 
و زمانى را براى تفریحات سالم خود اختصاص 
دهید»، افزود: هیچ برنامه و چشم اندازى بدون سعى 
و تالش به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و انسان 
در سایه برنامه ریزى صحیح به اهداف خود دست 
پیدا مى کند. وى با تاکید بر اینکه منظور از ساعت 
در این روایت و منابع دینى مطلق زمان مى باشد نه 
ساعت اصطالحى و مراد از مناجات اعم از واجبات و 
مستحبات مى باشد، ادامه داد: کسب و روزى حالل 
براى گذران زندگى خود و خانواده مورد تأکید دین 
مبین اسالم است و اسالم با بیکارى و تنبلى مخالف 

بوده و از َکّل بر جامعه بودن نهى فراوان شده است.
جانشین ستاد امر به معروف و نهى از منکر استان 
قم با اشاره به اینکه بهره گیرى از تفریحات سالم 

بدون گناه، مورد تأکید اسالم مى باشد، گفت: دین 
اسالم بسیار دین کاملى مى باشد که به تمام ابعاد 
زندگى توجه الزم داشته است و ما باید به ابعاد 
مختلف آن توجه نموده و یک جانبه به آن نگاه نکنیم 
و آنچه مهم است این است که هدف آخرت بوده و 
دنیا شبیه پلى مى باشد که ما باید با استفاده از آن 

به هدف نهایى که همان جهان آخرت است برسیم.

خـبـر
مصمم به انجام اصالح ساختار بودجه هستیم
رییـس مجلس شـوراى اسـالمى گفـت: در مجلس یازدهـم مصمم به انجـام اصالح 
سـاختار بودجـه هسـتیم. محمدباقـر قالیبـاف  در همایش بیـن المللى بزرگداشـت 
شـیخ محمـد خیابانـى در تـاالر وحـدت دانشـگاه تبریـز، بـا بیـان اینکـه این شـیخ 
شـهید یکـى از اسـوه هاى ایـن مـرز و بـوم اسـت، اظهـار کـرد: همـه مـا ایرانى هـا به 
آذربایجـان غیـور افتخـار مى کنیـم، بـه آذربایجانـى کـه وقتـى بـه تاریـخ آن نـگاه 
مى کنیـم در تمامـى زمینه هـا و بـه ویـژه مبارزه و ایسـتادگى نقشـى برجسـته دارد.

وى بـا بیـان اینکـه در راسـتاى رفـع مشـکالت، بارهـا تاکید شـده کـه اصالح سـاختار 
بودجـه شـکل بگیـرد و ناتـرازى کـه در بودجـه سـاختارى و عملیاتـى وجـود دارد، 
اصـالح شـود، ادامـه داد: در دهـه اخیـر بـه ایـن امـر توجـه نشـده و نیازمنـد وقت اسـت 
کـه ایـن کار بـا پختگـى انجام شـود. قالیبـاف بـا بیان اینکـه در مجلـس یازدهـم مصمم 
بـه انجـام اصالح سـاختار بودجه هسـتیم، افـزود: البتـه در بودجـه سـال 1400 گام هایى 
را در ایـن مسـیر برداشـتیم، امـا یک قـدم جدى و اساسـى نبـود و بسـتر آن فراهـم نبود، 

چنانچـه مجلـس در مرحلـه اول بودجـه را تصویـب نکـرد، امـا امـورات کشـور بایـد با 
بودجـه و تصویـب بودجـه پیـش مى رفـت کـه با یـک دوازدهـم و سـه دوازدهم مسـیر 
درسـتى نبـود، در هرحال تـا جایى که امکان داشـت انضبـاط بودجه، شـفافیت بودجه، 
محرومیـت زدایـى و اینکـه بودجه بـا اولویت به سـمت اشـتغال زایى، تولیـد، کمک به 
معیشـت مـردم و توجـه بـه سـالمت در حوزه هاى مختلـف، به ویـژه شـرایط فعلى پیش 

بـرود، ایـن مـوارد را در اولویـت قـرار دادیم.

سـخنگوى شـوراى نگهبان گفت: ایرادات بودجه هنوز 
به صـورت رسـمى بـه مجلـس ارائـه نشـده اسـت و کار 

بررسـى بودجه در شـوراى نگهبان هنـوز ادامـه دارد.
عباسـعلى کدخدایى اظهار داشـت: طرح اصـالح قانون 
انتخابات ریاسـت جمهورى در شـوراى نگهبان بررسـى 
شـد و ایراداتـى داشـت کـه جهـت اصـالح، بـه مجلـس 
شـوراى اسـالمى ارجاع شـد. کدخدایى بیان کـرد: هنوز 
پاسـخ رسـمى شـوراى نگهبان درباره بودجـه به مجلس 
اعالم نشـده اسـت و متأسـفانه برخى نماینـدگان عجله 
و نظـرات غیررسـمى شـوراى نگهبـان دربـاره بودجه را 
اطالع رسـانى کردند. سخنگوى شـوراى نگهبان تصریح 
کـرد: ایـرادات بودجه هنـوز به صورت رسـمى به مجلس 
ارائه نشـده اسـت و کار بررسـى بودجه در شوراى نگهبان 
هنـوز ادامـه دارد. کدخدایـى در واکنش به سـوالى مبنى 
بـر اینکـه بـا توجـه بـه اینکـه تعـدادى از آقایـان نظامى 
براى کاندیداتـورى در انتخابـات به نوعى اعـالم آمادگى 
کردند، آیـا نظامى ها در تعریف رجال سیاسـى و مذهبى 
مى گنجنـد یا خیر و اگـر مى گنجند کجـاى این تعریف 
هسـتند، اظهـار داشـت: اگـر رویـه شـوراى نگهبـان و 
قوانیـن را بررسـى بفرماییـد، منـع قانونـى بـراى حضور 
افرادى که سـابقه نظامى دارنـد، وجود نداشـته و در ادوار 
مختلـف هم افـرادى کـه نظامى بودنـد حضور داشـتند.
وى ادامـه داد: البتـه دخالـت نظامیـان بـه معنـاى 
سـوگیرى سیاسـى در انتخابـات ، خـالف سیاسـت هاى 

کلـى انتخابـات و ممنـوع اسـت.

معـاون اول رییـس جمهور با اشـاره بـه اینکـه گاهى نحوه 
نامناسـب توزیـع کاال باعـث اجتمـاع مـردم و صـف هـاى 
طوالنـى بـراى دریافت کاال شـده اسـت، از کارگـروه تنظیم 
بازار و دسـتگاه هاى مسـئول در امر تولیـد و توزیع کاالهاى 
اساسـى و اقالم ضرورى مردم خواسـت تدابیـر و راهکارهاى 
الزم را بـکار گیرنـد تـا با نحـوه صحیـح توزیع کاالهـا، مردم 
بـراى دریافت اقالمى همچـون مرغ و روغـن در صف معطل 
نشـوند.  اسـحاق جهانگیـرى  بـا بیـان اینکـه دود اختـالف 
نظرهـا میـان دسـتگاه هـاى مختلـف به چشـم مـردم مى 
رود، گفـت: امـروز کـه بـه نظر مى رسـد فشـارها و سـختى 
هـا رو بـه پایان اسـت، باید تـالش کنیـم برادرانـه، همدالنه 
و با انسـجام و وحـدت اجـازه ندهیم که فشـارهاى مضاعف 
و سـختى هـاى بیشـتر بر مـردم تحمیل شـود. معـاون اول 
رییس جمهور بـا قدردانى از کارگروه تنظیم بازار و دسـتگاه 
هـاى عضـو ایـن کارگـروه، اظهـار داشـت: وزارتخانـه هاى 
صنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشـاورزى، دادگسـترى و 
نمایندگان سـایر دسـتگاه هاى عضـو کارگروه تنظیـم بازار 
در طول سـال 99 مسـئولیت سـنگینى برعهده داشـتند و 
بانـک مرکزى نیـز عملکرد مطلوبـى در تامین ارز مـورد نیاز 
کاالهـاى اساسـى از خـود نشـان داد کـه الزم اسـت از همه 
آنهـا قدردانـى کنـم. وى بـا تاکیـد بر اینکـه باید نسـبت به 
تامیـن کاالهـاى اساسـى در ایـام عیـد نـوروز و مـاه مبارك 
رمضـان حساسـیت ویـژه داشـته باشـیم، افـزود: وظیفـه و 
مسـئولیت همه مـا این اسـت که کاالهـاى اساسـى و اقالم 
مـورد نیـاز ایـام عید نـوروز و مـاه مبـارك رمضان بـا قیمت 

مناسـب تامیـن و در اختیـار آنها قـرار گیرد.

افزایش تجمع ها در قم وضعیت کرونایى را شکننده مى کند

قدرتى در بافت تاریخى قم نداریم

تاکید اسالم بر بهره گیری از تفریحات سالِم بدون گناه

 امـام جمعه موقـت قم گفـت: امروز مسـؤوالن 
کشـورمان باید بـا دالالن، محتکران و مفسـدان 
دانه درشـت اقتصـادى، چنان برخوردى داشـته 
باشـند کـه مایـه عبـرت دیگـران و خـرده پاهـا 
شـود. آیت اهللا سـید محمـد سـعیدى در خطبه 
هـاى نمـاز جمعه ایـن هفته شـهر قـم با اشـاره 
بـه گرانى ها، خاطرنشـان کرد: فسـاد و شـرارت 
دالالن دانـه درشـت از چالش هاى بـزرگ امروز 
کشـورمان اسـت و مـردم و مسـؤوالن بایـد در 

برابر آن هوشـیار باشـند.
 وى بـا بیـان اینکـه مسـؤوالن هریـک بایـد بـه 
سـهم خود جلـوى زیـاده خواهـى و فسـاد دالالن 
را بگیرنـد، اظهـار داشـت: مردمى که مسـؤوالن را 
انتخـاب کـرده انـد، از آنهـا انتظاراتى دارنـد و یکى 
از مهمتریـن ایـن خواسـته ها، مبـارزه بـا دالالن و 

مفسـدان اقتصـادى اسـت.
سـعیدى بـا بیـان اینکـه برخوردهـا با مفسـدان 

اقتصـادى بـه صـورت مقطعـى و فصلـى ارزشـى 
نـدارد، گفـت: امـروز برخـى دالالن و واسـطه هـا 
کنتـرل بـازار را بـه دسـت گرفتـه انـد، از ایـن رو 
دسـتگاههاى نظارتـى بایـد به میـان مـردم و بازار 
آمـده و از نزدیـک بـه وظیفه خـود عمل کننـد و با 

مفسـدان برخـورد کننـد.
وى بـا بیـان اینکـه برخـى مفسـدان اقتصـادى 
اغراض سیاسـى داشـته و بـا برخوردهـاى مقطعى 
ادب نمـى شـوند، تصریـح کـرد: آنها مـى خواهند 
نظـام اسـالمى را ناکارآمد جلـوه داده و در راسـتاى 
تحقق اهـداف شـوم نظام سـلطه، یعنـى براندازى 
نظام مقـدس جمهورى اسـالمى گام برمـى دارند.
وى در بخـش دیگرى از سـخنان خود فرمایشـات 
رهبر معظـم انقالب اسـالمى و تأکید ایشـان بر دو 
عنصـر ”بصیرت“ و ”صبـر“ در مبارزه با دشـمنان را 
مـورد توجه قـرار داد و گفـت: هرگاه ایـن دو عنصر 
در جامعه وجود داشـته باشـد، دشـمن نمـى تواند 

کارى انجـام دهـد. سـعیدى بـا بیـان اینکـه مردم 
بایـد یکدیگـر را بـه راه حـق و صبر توصیـه کنند تا 
جامعه در مسـیر صراط مسـتقیم الهى گام بردارد، 
خاطرنشـان کرد: دشـمنان با راه انـدازى جنگ نرم 
مـى خواهند مـردم در برابـر آرمان هـا و ارزش هاى 

دینـى و انقالبـى بى تفاوت باشـند.
وى با اشـاره به تالش دشـمنان بـراى وارونه جلوه 
دادن حقایـق، بـر اهمیـت نقـش آفرینـى جوانـان 
در رویارویـى بـا جنـگ نـرم دشـمنان تأکیـد کرد 
و گفـت: جوانـان بایـد فضـاى مجـازى را در اختیار 
گرفتـه و جلوى خطر سـیطره دشـمنان بـر فضاى 
مجـازى را بگیرند.  امام جمعـه موقت قم همچنین 
بـا قدردانى از تـالش ها و مجاهدت هـاى مجموعه 
درمانـى و نظـام سـالمت کشـور در دوران کرونـا، 
گفـت: بهتریـن و باالتریـن قدردانـى عملـى از این 
عزیـزان، رعایـت دسـتورالعمل هـاى بهداشـتى و 

مراقبـت از سـالمتى خودمـان و دیگران اسـت.

امام جمعه موقت قم خواستار شد؛

برخورد قاطعانه با مفسدان دانه درشت اقتصادى  

 جانشـین قرارگاه پیشـرفت و آبادانى اسـتان قم از برگزارى مراسـم تکریم دو هزار کارگر سـاختمانى با 
همکارى مجمع خیرین سـالمت اسـتان قم خبر داد. سـرهنگ محمود داودآبادى در حاشیه برگزارى 
مراسـم تکریـم دو هـزار کارگر سـاختمانى اسـتان قم که در مصلـى قدس برگزار شـد در گفـت و گو با 
خبرنـگاران با اشـاره بـه اینکه بـا ادامه یافتن شـیوع ویـروس کرونا و ایجاد مشـکالتى معیشـتى براى 
افـراد کـم بضاعت و اقشـار محروم جامعـه رزمایش هاى کمک مومنانه به شـکل هاى مختلف توسـط 
خیریـن و گـرو ه هـاى جهـادى در حـال اجراسـت، اظهـار کـرد: با مشـورتى کـه با مسـئولین مجمع 
خیرین سـالمت اسـتان داشـتیم برآن شـدیم کارگران سـاختمانى که ابتداى صبح براى کسب روزى 
حـالل در برخـى میادین تجمع مـى کنند، را جمـع کرده و مراسـم تکریمى بـراى آنان برگـزار کنیم. 
وى ادامـه داد: بـراى برنامـه امـروز بالـغ بـر دو هـزار کارگـر سـاختمانى از 9 میدان شـهر بـا اتوبوس به 
مصلـى قـدس منتقـل شـدند و نکته جالـب این بـود که ایـن افـراد را بـدون اطـالع قبلـى از برگزارى 
مراسـم و به بهانه کار سـر پروژه سـوار اتوبوس ها کرده و به مصلى قم منتقل کردیم.   مسـئول سـازمان 
بسـیج سازندگى اسـتان قم افزود: سـخنرانى دکتر سرمست اسـتاندار قم، حجت االسالم والمسلمین 
فرحـزاد و مولـودى خوانـى از بخـش هـاى برنامـه امـروز بـود که با مشـارکت خوبـى صـورت گرفت. 
داودآبـادى بـا اشـاره به اینکـه در این برنامـه دو میلیـون ریال بن خریـد کاال از فروشـگاه جانبـازان به 
هـر نفر اهدا شـد، خاطرنشـان کـرد: همکارى خوبى بیـن مجمع خیرین سـالمت و قرارگاه پیشـرفت 
و آبادانى و بسـیج سـازندگى اسـتان قم بـراى برگزارى این مراسـم شـکل گرفت که جاى تقدیـر دارد.  

 رئیـس اتـاق اصنـاف مرکـز اسـتان قـم از وجـود 
بالـغ بـر 7 هـزار واحد بـى پروانـه در قـم و چالش 
عـدم رعایـت شـیوه نامـه هـاى بهداشـتى در آن 
هـا خبـر داد. حسـن احمدلو با اشـاره بـه گزارش 
مرکـز بهداشـت اسـتان از کاهـش رعایت شـیوه 
نامـه هـاى بهداشـتى در بیـن اصنـاف قـم اظهار 
کـرد: باید گفـت بخشـى از کاهش رعایت شـیوه 
نامـه هاى بهداشـتى در بین اصنـاف و در روزهاى 
پایانـى سـال اجتنـاب ناپذیـر اسـت. وى افـزود: 
البتـه بالـغ بـر 7 هـزار واحد بـى پروانـه در قم وجـود دارد کـه بخشـى از عدم رعایـت شـیوه نامه هاى 
بهداشـتى و برخـى دیگـر از تخلـف ها هـم مربوط بـه همین واحدهاسـت. رئیـس اتاق اصنـاف مرکز 
اسـتان قـم همچنین دربـاره فروش فـوق العاده نیز خاطر نشـان کـرد: اتحادیه هاى صنفى ایـن اجازه 
را دریافـت کـرده انـد کـه به شـرط رعایـت شـیوه نامه هـاى بهداشـتى و نظـارت کامل، فـروش فوق 
العـاده را در روزهاى پایانى سـال در دسـتور کار خـود قرار دهند. احمدلـو درباره بازرسـى هاى اصناف 
و اتحادیـه هـا نیـز گفت: بازرسـى هاى ویـژه مربوط به رعایت شـیوه نامـه هاى بهداشـتى و همچنین 
فـروش پایـان سـال، از روز بیسـتم بهمن ماه سـال جـارى آغاز شـده و تا پایـان تعطیالت نـوروز ادامه 
خواهـد داشـت. وى در عیـن حـال از همه مردم و مسـؤوالن اسـتان تقاضا کرد تـا همیارى خـود را در 
ایـام پایانى سـال جارى به اوج برسـانند تـا عالوه بر تأمین معیشـت اصناف و همچنیـن رعایت انصاف 

در قبـال مشـترى، از شـیوع مـوج جدید بیمـارى کرونـا نیز در اسـتان جلوگیرى شـود.

 دادسـتان قم از انهدام و دستگیرى باند فیشینگ 
و هـک حرفـه اى چنـد هـزار حسـاب بانکـى بـا 
اقدامـات قضایـى و پلیسـى اسـتان قـم خبـر داد 
و گفـت: متأسـفانه دو نفـر از اعضـاى ایـن بانـد 9 
نفـره، نوجـوان 16 سـاله بودند. حجت االسـالم و 
المسـلمین حسـن غریب از انهدام و دسـتگیرى 
باند فیشـینگ و هک حرفه اى چند هزار حسـاب 
بانکـى بـا اقدامـات قضایـى و پلیسـى اسـتان قم 
خبـر داد و گفـت: متأسـفانه دو نفـر از اعضاى این 
بانـد 9 نفره، نوجوان 16 سـاله بودند. دادسـتان عمومى و انقـالب قم با بیان اینکه متهمـان این پرونده 
تنهـا بـا هویت مجازى خـود مانند آلفا جوکر، شـیطان، امیرخسـته، اپل، حـاج محمد و تایفـون با هم 
در ارتبـاط بودند، تشـریح کرد: مجرمان سـایبرى در ایـن پرونده، از طریق انتشـار لینکهـاى پربازدید 
و هدایـت افـراد بـه اسـتفاده از درگاه جعلـى، اقـدام به دسترسـى غیرمجـاز و خالى کردن حسـابهاى 
بانکـى قربانیـان کـرده و بـا آن از طریـق خرید طـال، سـکه، مسـافرت هاى طوالنى، پرداخـت خالفى 
خـودرو و خرید شـارژ پولشـویى مـى کردنـد. این مقـام قضایى با اشـاره به دسـتگیرى این افـراد طى 
عملیـات فنى و پلیسـى و به صـورت غافلگیرانه در اسـتانهاى مختلـف بیان داشـت: توقیف تجهیزات 
فنى، بررسـى گوشـى ها، اسـتخراج شـماره کارتها، ردیابى شـماره حسـابها و خطوط تلفن مربوطه و 
بازجویـى از متهمان از اقداماتى اسـت که با صدور دسـتورات قضایى براى انجام تحقیقات و شناسـایى 
مرتبطیـن و سـایر مجرمان این کالهبـردارى صورت گرفته اسـت. دادسـتان قـم در خصوص کنترل 
و مراقبـت بیشـتر نوجوانـان در اسـتفاده از فضـاى مجازى بـه خانواده هـا هشـدار داد و گفـت: یکى از 
متهمـان این پرونده نوجوانى 16 سـاله اسـت که اقـدام به سـاخت درگاه جعلى بانکى حرفـه اى کرده 
بـود کـه به صـورت خـودکار بـا ورود افـراد بـه درگاه جعلـى از حسـاب آنها شـارژ خریدارى مى شـد و 
از طریـق خریـد همیـن شـارژهاى 20 هـزار تومانى، طـى یک سـال حـدود 60 میلیون تومـان وجه 
تحصیـل کـرده بود و نوجـوان دیگـر 16 سـاله اى نیز بـا ایجـاد کانال هـاى تلگرامى حـاوى فیلم هاى 
خارجـى و مسـتهجن اقـدام به انتشـار لینک جعلـى و تارگت زنـى مى نموده اسـت و اطالعـات کارت 
قربانیـان از طریـق ربات هاى تلگرامى به وى ارسـال مى شـد. حجت االسـالم غریب نقش هـاى افراد را 
در یک باند کالهبردارى فیشـینگ شـامل افرادى دانسـت کـه درگاه جعلى طراحى مى کند، کسـانى 
کـه مبالغ به دسـت آمده را پولشـویى و تبدیل به جنس دیگر مى کنند، کسـانى کـه صفحات تبلیغى 
اغلـب بـا عناوین «سـایت هاى همسـریابى»، «خریـد شـارژ رایـگان»، «افزایـش فالـور»، «چت ها را 
ببیـن» و تبلیغات مشـابه در فضاى مجازى بـراى به دام انداختـن کاربـران در درگاه جعلى به اصطالح 
تارگـت زنـى مى کنند. همچنین گـروه دیگـرى از مجرمان نیـز در ادعاهـاى واهى در فضـاى مجازى 
باالخص تلگرام مانند «کار در منزل»، «درآمد نجومى با گوشـى» و عناوین مشـابه از شـماره حسـابها 
و هویـت افـراد جویـاى کار بـراى واریز وجوه سـرقتى و هک شـده و خرید ارز دیجیتال سـوء اسـتفاده 
مى کننـد.  دادسـتان قم در پایـان به کاربران هشـدار داد: از ارائه مدارك هویتى و شـماره حسـاب خود 
بـه افـراد در فضـاى مجـازى بـراى کار در منـزل و یا هر عنـوان دیگـرى جدا خـوددارى کننـد و براى 

خریدهـاى اینترنتى حتمـاً از درگاه هـاى بانکى معتبر اسـتفاده کنند.

 معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهردارى قـم از فعال بـودن 29 دوربین ثبـت تخلف و پالکخـوان در 
محـدوده مرکـزى شـهر و همچنیـن بلوارهایـى ماننـد آیـت اهللا بروجـردى و غدیـر خبـر داد.  عباس 
ذاکریـان بـا بیـان این کـه دو نـوع دوربین در سـطح شـهر قم کار نظـارت و ثبـت تخلفـات احتمالى را 
انجـام مـى دهـد خاطـر نشـان کـرد: 130 دوربین نظارتـى در شـهر قم وجـود دارد کـه این تعـداد در 
آینـده اى نزدیـک بـه 200 دوربین خواهـد رسـید. وى افزود: ایـن دوربین ها بـه عنـوان دوربین هاى 
نظارتـى شـهردارى فعال اسـت، اما بـا توجه بـه نظر متخصصان فنـاورى اطالعـات، این امـکان وجود 
دارد کـه ایـن دوربیـن ها بـا نصب یک نـرم افـزار، قابلیـت پالکخوانى را نیز داشـته باشـند کـه در این 
صـورت، تمـام معابر و ورودى هاى شـهر نیز زیرپوشـش دوربین هاى ثبت تخلف و پالکخـوان قرار مى 
گیرنـد. معـاون حمل و نقل و ترافیک شـهردارى قم همچنین اظهار کرد: متأسـفانه 4 سـال اسـت که 
سـهم شـهردارى قم از جرایم راهنمایى و رانندگى پرداخت نشـده اسـت، در حالى که طبـق قانون این 

سـهم شـهردارى بـراى ارتقـاى دوربین هـاى نظارتى شـهرى هزینه مى شـود.

تکریم دو هزار کارگر ساختمانى در آستانه نوروز

فعالیت 7 هزار واحد صنفى بدون پروانه در قم

دستگیرى اعضاى باند فیشینگ چند هزار حساب بانکى

29 دوربین ثبت تخلف در قم فعال است

تولید در دوران کرونا تعطیل نشد

حضــور نظامیــان درانتخابــات 
منعــى نــدارد

با توزیع صحیح، مردم نباید براى مرغ 
و روغن در صف معطل شوند

رئیس جمهـور بـا بیان اینکـه خطر موج چهـارم منتفى 
نیسـت و همواره وجـود دارد، گفت: تا االن مراقبت شـده 
اسـت کـه وارد ایـن مـوج نشـویم اما هـر لحظـه ممکن 

اسـت این خطـر پیش رو باشـد.
حجت االسـالم حسـن روحانى بیان کـرد: از تولیدگران 
و اصنـاف هم تشـکر مى کنیـم که حتـى یـک روز تولید 
را تعطیـل نکردنـد. کارخانـه هـاى بـزرگ و کارگاه هاى 
کوچک کـه پروتکل هـا را خوب مراعـات کردنـد و تعداد 
مبتالیـان بـه بیمـارى در میـان آنهـا بسـیار کـم و حتى 
انگشت شـمار بـود و بسـیارى از مراکز تولید بـزرگ اصال 
فوتـى نداشـتند.  اصناف مـا در فشـار بودنـد و روزهایى را 
تعطیـل کردیم و در کل سـال آنها هم مشـکالت فراوانى 
را تحمـل کردند، انصافا خـوب همراهى و کمـک کردند. 
صدا و سـیما هـم از جاهایى اسـت کـه از روز اول پاى کار 
بـود و بـه خوبـى مصوبـات را تبییـن کردند و خطـرات را 
گوشـزد کردنـد و نکاتى کـه براى مـردم مهم بـود را بیان 
کردنـد. صدا و سـیما کار بزرگـى انجـام داد و در طول این 

مدت شـبانه روز تـالش بسـیارى کرد.
وى اضافـه کـرد: اساسـا کارى که در این یکسـال و چند 
هفتـه کـه در ایران انجـام گرفـت، مى توانـد مجموعه اى 
مـدون بـه عنـوان نقشـه راه در آینـده باشـد کـه خداى 
ناکـرده اگر در سـال هاى آینده با اپیدمـى و پاندمى روبرو 
شـدیم، مى شـود این هـا را دسـته بندى کـرد و این هـا 
مى توانـد منبعـى بـراى کالس هـاى درس دانشـگاهى 
باشـد کـه برخـى 100 درصـد موفـق و برخـى بسـیار 
موفـق بـوده اسـت و مى تواند به یـک مدل بـراى مقابله با 
بیمارى هـاى واگیردار و یا به کتاب درسـى تبدیل شـود.



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

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

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

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

B a z t a b  N e w s۲۷۱   یکشنبه    ۲۴   اسفند   ۱۳۹۹    شماره  


