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رئیس دستگاه قضا:

هیچ کس در کشـور مـا اجازه 
تخلف از قانـون را ندارد

رئیس جمهور:

ملزومات  و  اساسى  کاالهاى 
سفره مردم خط قرمز دولت است

وزیر آموزش و پرورش :

دریافـت پیـش ثبت نام توسـط 
مـدارس  غیر قانونى اسـت
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مهار بیماری «کووید -19» با رعایت «شیوه نامه های بهداشتی» به ویژه استفاده از «ماسک» امکان پذیر است. 
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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی   :

ایرادات شوراى نگهبان به بودجه تفاوتى با 

ادوار گذشته ندارد

مدیرکل ارشاد قم:

موفقیت شـوراى اطالع رسـانى استان در 

خنثى سـازى هجمه هـا علیه قم 
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رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر قم عنوان کرد؛

هزینه نگهدارى شهر قم  روزى 
یک میلیارد تومان  

بابــت اجــراى انتخابــات نگرانى 
نداریــم

نــوروز پرچالشــى را در پیــش 
داریــم 
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 عبدالرضا رحمانـى فضلى گفت: انتخابـات یک موضوع 
بسـیار مهم در شـرایط کنونى اسـت که الحمدا...تاکنون 
تمـام اقدامـات مقدماتـى، زمینه هـا، هماهنگى هـا و 
همکارى هـا انجـام گرفتـه اسـت و نگرانـى خاصـى در 
زمینـه اجراى انتخابات که به عهده وزارت کشـور اسـت 
نداریـم. وى افـزود: احـزاب و گروه هـا و شـخصیت هاى 
سیاسـى باید تـالش کنند یـک رقابـت با شـکوه و یک 

مشـارکت بسـیار خوبى داشـته باشیم.

سـعید نمکـى گفـت: همانگونـه کـه مقـام معظـم 
فرمودنـد و رئیـس جمهـور نیز در سـتاد ملـى مقابله با 
کرونا و سـایر بزرگان و مسـئوالن نظام توصیـه کردند، 
از مـردم تقاضا داریـم که سـفر نروند.  مـن و همکارانم 
همواره ایـن دلهـره و اضطـراب را داریم کـه اگر خداى 
ناکـرده بـه توصیه هـا توجـه نشـود و سـفرها باعـث 
جابجایـى ویروس بسـیار چمـوش جهش یافته شـود، 

دچـار گرفتـارى مى شـویم. 
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قم خرب داد؛

ــا بـــه  کمـــک 100 میلیـــاردى قمـــى هـ

ــداد ــه امـ کمیتـ

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم

اهداى 2000 سبد معیشتى به نیازمندان 
در آستانه عید نوروز

اشـاره  مى کند  بـهـار 
بـه واپسـین روزهاى سـال 1399 رسـیدیم و یکبار 
دیگـر بهـار بـا لباسـى غـرق شـکوفه هـاى رنگارنگ 

مهمـان خانـه ى زمیـن مى شـود.
نمـى دانـم چنـد صفحـه از تقویـم امسـال ات، بـه 
خوشـى و رضایتمنـدى ات ورق خـورد؟ نمـى دانـم 
کـدام فصـل را گرمتر در آغوش کشـیدى و خنکایش 
جـان تـازه اى بـه تو بخشـید؟ اصال بگـو بدانم چطور 
تـاب آوردى در کرونایـى تریـن حالـت ممکـن، یکسـال دیگر را هـم دل به آغوش    
مـادر نسـپارى و بیخیـال تـب بوسـه هایش باشـى ؟ از شـب هاى بلند زمسـتانت 
کمـى برایـم بگـو ، از اینکـه سـرخى انارهـا را بـا چنـد نفر قسـمت کـردى و چقدر 

دلواپـس تـن نحیف شـمعدانى هایت بـودى؟...
خـوب مـى دانـم نگرانـى هـاى امسـالمان آنقـدر زیـاد بـود کـه دیگر نشـد بین 

سـالم و احوالپرسـى هایمـان بگوییم،ماللـى نیسـت جـز دورى عزیـزان...
صـداى بلنـد بلنـد خندیـدن آدم هـا را نشـنیدم،آنقدر گرانـى بیـداد میکرد که 
ندیـدم دیگـر کسـى بـه کسـى زیـاد گل هدیه بدهـد و همه بـه همین پیـام دادن 

هـاى مجـازى قانـع مى شـدند.
البتـه تازگیهـا تعرفـه ى اینترنـت را هـم گـران کـرده انـد و بیچـاره مـردم  دیگر 
نمـى تواننـد از تـه مانـده هـاى پـول خرید ماسـک هایشـان دو گیگ حـال خوب 

اینترنـت را میـان خلوتـى خانـه هایشـان بیاورند...
عمـو نـوروز مـرد وفاداریسـت ،هـر سـال سـرموقع مـى آیـد و کارش را مـى 
کند،هرچنـد خـوب مـى دانـم او هـم غـم خـودش را دارد و بـه ظاهر خنـده اى بر 
لـب هایـش نشسـته و بـى گمـان بغض هـاى زیـادى را در گلویش پنهان کـرده...
ــد مــى آید...ســفره هفــت ســین  ــم هــا باطــل مــى شــوند و ســال جدی تقوی
ــا  ــد ب ــى خوردن ــم م ــه چش ــه ب ــه اى از خان ــم گوش ــادت قدی ــه ع ــم ب ــا ه ه
ســیب هــا و ســیرهایى کــه بخاطــر گرانــى قیمــت شــان چنــد ســالى ســت، 
مصنوعــى وســط ســفره هــا جــا خــوش کــرده انــد و دیگــر نــه بویــى دارنــد و نــه 
خاصیتــى...از اســکناس هــاى تــا نخــورده ى الى قــرآن هــم خبــرى نیســت و 
بچــه هــاى امــروز ،مثــل بچــه هــاى دیــروز دلشــان میــان ســفره هفــت ســین 

ــد... هــا جــا نمــى مان
نمــى دانــم مــا دیگــر مثــل قدیــم هــا نیســتیم یــا نــوروز هایمان،مثــل گذشــته 
حــال و هــواى نــو شــدن ندارد..اما.هــر چــه کــه هســت چنــدان چنگــى بــه دل 
نمــى زنــد و تنهــا اتفــاق اش ،رفتــن زمســتان اســت و بیــدار شــدن درخــت هــا 

از خوابــى طوالنــى.
ــاق بنشــینیم و ســاعاتى  ــاز ات ــار پنجــره ى ب ــا بازهــم از ســر امیــد کن ــا بی ام
ــروى  ــا نمکــى شــد ب ــه بادهــا بســپاریم...قبول دارم کرون دغدغــه هایمــان را ب
زخــم هــاى کهنــه ى ایــن روزهایمان،امــا چــه مــى شــود کرد،مگــر چــاره ى 

ــم؟ ــرى داری دیگ
کـم کـم کوچه ها مسـت عطـر یاس رازقـى مى شـوند،کم کم صورت خورشـید 

از داغـى گل مـى انـدازد و زمیـن هـم بـا آمدن بهـار عرض اندام مـى کند...
هـوا تـو را مـى طلبـد براى رها شـدن و قـدم زدن هایى از جنس طـراوت و تازگى 
فروردین...بقچـه اى بردار،سـوز دلـت را،غریبـى هایـت را و تمامـى آنچـه کـه تـو 
را از نفـس کشـیدن هـاى راحـت و پـى درپـى دور کـرده ،درون آن بریـز و میـان 
صندوقچـه اى پنهـان کن.بگـذار آمـدن بهـار بهانه اى باشـد بـراى اندکى زندگى 

را تـازه تـر تجربه کـردن ...
چنـد روزى کـه از رسـیدن نوروز گذشـت،چار قد مـادر بزرگ را امانـت بگیر،برو 

سـراغ درختهاى پشـتى باغ دوسـتى
بهـار نارنـج هـا را میانـش بریـز و بـا خـود بیـاور و چـاى تـازه و خـوش عطـرى با 

آنهـا درسـت کن.
به پایان آمد یکسال دیگر از تکرار شب ها و روزهایمان.

بـار دیگـر بـر سـر سـفره هـاى هفـت سـین مان مـى نشـینیم و بـا امیـد آنکه به 
پایـان برسـد سـردى اسـتخوان سـوز دورانمان،دعـاى یـا مقلـب القلـوب را مـى 

خوانیـم.
بهاران خجسته ،دلهایتان ماال مال از خوشى ها لبریز. 

ندا عبدالهی

یادداشت

آغاز واکسیناسیون کووید 19 براى جانبازان استان قم

روزهاى سختى در انتظار بیمارستان ها است

زمینه مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات را فراهم کنیم

 مدیـرکل بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران قم گفت: 
در ادامـه برنامـه واکسیناسـیون کوویـد 19 با توجه 
بـه اولویـت بنـدى هـاى وزارت بهداشـت طـرح 
واکسیناسـیون جانبـازان اسـتان قـم از امـروز آغـاز 
شـد. حجـت االسـالم حسـن هنرمنـد بـا اشـاره به 
آغـاز واکسنیاسـیون ایثارگـران گفـت: در این طرح 
280 دوز واکسـن بـه جانبـازان معـزز و خانـواده معظـم شـهداى اسـتان قـم تزریق مى 
شـود. وى ادامـه داد: ایـن طـرح از روز یکشـنبه 24 اسـفند مـاه در قـم آغـاز شـده و تا روز 
چهارشـنبه 27 اسـفند در اسـتان ادامـه دارد. حجـت االسـالم هنرمند ادامـه داد: تزریق 
واکسـن کووید 19 در دو پایگاه امام على النقى نیروگاه و شـهید نجاتى خیابان جمهورى 
اجـرا مـى شـود. وى اظهار داشـت: ایثارگرانى که واکسـن کرونـا را دریافت مى کنند باید 
تـا پایـان واکسـینه شـدن تمام افـراد جامعـه علیه این بیمـارى همچنـان پروتکل هاى 
بهداشـتى را رعایـت کننـد. وى اضافـه کـرد: در ایـن مرحلـه جانبـازان پـر خطـر مانند 
جانبازان شـیمیایى، نخاعى، بصیر از دو چشـم، قطع دو اندام، 70درصد  و والدین معظم 
چنـد شـهید واکسـن دریافـت مـى کنند. وى یـاد آور شـد: مرحلـه دوم این طـرح براى 
سـایر جامعه ایثارگر در سـال 1400 انجام مى شـود. حجت االسـالم هنرمند افزود: الزم 
به ذکر اسـت، براى آن دسـته از ایثارگرانى که امکان حضور در مراکز بهداشـتى نیسـت، 

بـا  هماهنگـى اداره بهداشـت اسـتان تزریـق واکسـن در منـزل صورت مـى گیرد.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى شـهید بهشـتى با 
تاکیـد بـر اینکه مدافعان سـالمت، افسـران جنگ 
بزرگ تریـن چالـش قرن هسـتند، گفـت: روزهاى 
بعـد از نـوروز، روزهـاى سـختى براى بیمارسـتان 
هـاى پایتخـت خواهـد بـود. علیرضا زالى  با اشـاره 
بـه اینکـه قریـب بـه یـک سـال از پاندمـى کرونـا 
مى گـذرد، از خدمـات ارزشـمند و ایثارگرى هـاى مدافعـان سـالمت در نبـرد بـا کرونا 
قدردانـى کـرد. فرمانـده عملیـات مدیریـت بیمارى کرونا در کالنشـهر تهران با اشـاره 
بـه وضعیـت آرام و کنتـرل کرونـا در تهـران افـزود: بـا توجه به شـرایط متفـاوت تهران 
هیـچ تضمینـى بـراى پایدارى شـرایط کرونایـى در پایتخـت وجود نـدارد و هر لحظه 
ممکـن اسـت وضعیـت شـیوع اپیدمـى تغییر کنـد. زالى با اشـاره بـه ترددهـا و تراکم 
بـاالى جمعیـت در واپیسـن روزهـاى سـال ادامه داد: پیـش بینى مى شـود در 10 روز 
اول تعطیـالت لـود بیمـارى افزایـش یابـد چـرا کـه بـه دلیل ماهیـت ویـروس کرونا و 
دوره نهفتگـى ایـن بیمـارى بـه نظـر مى رسـد بیمارسـتان هاى تهـران در هفته هـاى 

اول سـال جدیـد میزبـان شـمار باالتـرى از مبتالیان باشـند.

جلسـه ستاد هماهنگى نقشـه مهندسى فرهنگى 
کشـور به ریاسـت معاون اول رییس جمهـور برگزار 
شد.اسـحاق جهانگیـرى در ایـن جلسـه با اشـاره به 
اهمیـت حفـظ و ارتقاى سـرمایه اجتماعـى و امید و 
اعتمـاد مـردم گفت: مهم ترین مسـئولیت نخبگان 
و دلسـوزان کشـور زنـده نگه داشـتن امید مـردم به 
آینـده و بازسـازى سـرمایه اجتماعى اسـت. معـاون اول رییس جمهور بـا تأکید بر اینکه 
بحـث صیانـت از سـرمایه اجتماعـى و امیـد بـه آینـده در جامعـه دغدغـه جـدى همـه 
مسـئوالن اسـت، گفـت: همـه بر سـر این موضـوع تفاهم دارند کـه باید جامعـه به آینده 
امیـدوار باشـد و آینـده خـود را بر خالف تبلیغات منفى رسـانه هاى معانـد در جمهورى 
اسـالمى پیـدا کنـد. جهانگیـرى با اشـاره به جنگ اقتصـادى آمریکا علیه کشـورمان در 
سـال هـاى اخیـر اظهـار داشـت: آمریکایـى هـا با تحریـم ایران بـه دنبال خسـته کردن 
ملـت ایـران بـا قصد فروپاشـى ایران و اقتصاد کشـور بودند، این جنـگ اقتصادى با جنگ 
روانـى، فضاسـازى رسـانه اى و بمبـاران تبلیغاتى بـه منظور مأیوس کردن مـردم از نظام 

جمهـورى اسـالمى نیز همـراه بود.

اخبار کوتاه 

درخواست آتش نشانان قم از مردم؛ 

نه به چهارشنبه سورى
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٢جامعه و  شهر 

اتوبوسـرانى  و  تاکسـیرانى  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهردارى قم از مجهز شـدن بیش از سـه هزار تاکسـى 
درون شـهرى بـه پرداخـت الکترونیکـى کرایـه از طریق 

سیسـتم ”کیـو. آر. کـد“  خبـر داد.
 علـى نیـک از تجهیز سـه هـزار تاکسـى درون شـهرى 
به پرداخـت الکترونیکـى کرایه از طریق سیسـتم ”کیو. 
آر. کـد“  خبـر داد و اظهـار داشـت: باوجود مجهز شـدن 
80 درصـد از تاکسـى هاى فعـال اسـتان قم به سیسـتم 
پرداخـت الکترونیک، تراکنشـى بـا میزان بسـیار پایین 

اتفـاق افتاده اسـت.
مدیرعامل سازمان تاکسـیرانى و اتوبوسرانى شهردارى 
قـم بهره بـردارى درسـت از ایـن سیسـتم را نیازمنـد 
بهره بـردارى  افـزود:  اطالع رسـانى دقیـق دانسـت و 
درسـت از ایـن سیسـتم مى توانـد در کاهـش آلودگـى 
نیازمنـد  و  بـوده  کمک کننـده  بیمـارى  کنتـرل  و 
در  رسـانه  اصحـاب  اطالع رسـانى  و  فرهنگ سـازى 

اسـتفاده درسـت از ایـن سیسـتم هسـتیم.
نیـک سـپس بـه نحـو اسـتفاده از این سیسـتم اشـاره 
کـرد و گفت: بـا دانلود سـامانه قمیار و واردکـردن گزینه 
پرداخـت الکترونیکـى مى تـوان به راحتـى عملیـات 
پرداخـت را در هنـگام اسـتفاده از تاکسـى ها  انجـام داد.
وى همچنیـن در بخـش دیگـرى از سـخنان خـود 
بـا بیـان اینکـه نـرخ کرایـه اتوبـوس و تاکسـى هاى 
درون شـهرى در سـال 99 افزایـش نیافته اسـت، عنوان 
کـرد: اگر قرار باشـد مطابق بـا تورم، نـرخ کرایه ها تعیین 
شـوند قیمت هـا افزایش بسـیار زیـادى خواهد داشـت.
سرپرست سـازمان تاکسـیرانى شـهردارى قم ادامه داد: 
از سـال گذشـته تاکنـون نـرخ تـورم بسـیار زیاد بـوده و 
تأثیـر دو تـا سـه برابـرى در افزایـش قیمـت لوازم یدکى 
داشـته و در حـال حاضر هزینـه نگهدارى یک دسـتگاه 
خـودرو بیش از دو برابر شـده اسـت. نیک به نـرخ بنزین 
نیـز اشـاره و تصریـح کـرد: تنها هزینـه سـوخت در یک 
سـال اخیـر ثابـت مانـده اسـت امـا بااین وجود بـه دلیل 
یکسـرى مالحظـات، نرخ کرایـه تاکسـى و اتوبوس هاى 
درون شـهرى افزایـش نیافته و آخرین تغییر بـراى اواخر 

سـال 98 بوده اسـت.
وى حـذف یـک مسـافر در تاکسـى ها از زمـان شـیوع 
ویـروس کرونـا نیـز یـادآور شـد و گفـت: در تاکسـى ها، 
حـذف یک مسـافر و تقسـیم کرایه بین سـایر مسـافرها 
بـه دلیل رعایـت فاصله گـذارى اجتماعى بـوده و درواقع 
افزایش نرخى وجود نداشـته اسـت. سرپرسـت سازمان 
تاکسـیرانى شـهردارى قـم از آسـیب حداکثـرى بخش 
حمل ونقـل از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا خبـر داد و 
بیـان کـرد: راننـدگان تاکسـى در ایـن فاصله بیشـتر از 
قبل آسـیب پذیر شـده و مشکالت معیشـتى و درآمدى 

دارند. بسـیارى 
نیـک اضافـه کرد: تقریباً هشـت هـزار راننده در سـطح 
شـهر در حـال فعالیـت هسـتند کـه کمـک کوچـک 
100هزارتومانـى نیـز بـه ایـن قشـر مبلـغ قابل توجهى 
اسـت. وى تأکید کرد: متأسـفانه به علـت هزینه هاى باال 
نتوانسـتیم کمکى به همه خانواده تاکسـیرانى داشـته و 
از بین آن ها تعدادى را که  مسـتأجر هسـتند شناسـایى 
کـرده و در دو تـا سـه مرحلـه بسـته معیشـتى بـه ایـن 
دوسـتان تقدیـم شـد. سرپرسـت سـازمان تاکسـیرانى 
شـهردارى قـم بـه کاهـش مسـافر در یـک سـال اخیـر 
اشـاره کـرد و گفـت: در دو مـاه نخسـت سـال جـارى 
نزدیـک بـه 60 تـا70 درصـد کاهش مسـافر داشـتیم.

نیـک ادامـه داد: امـا در ماه هاى بعدى ایـن میزان کمتر 
شـده و در اسـفندماه  کـه جـزو روزهـاى خـوب کارى 
راننـدگان بوده نسـبت به مدت مشـابه آن در سـال هاى 
قبـل از 98، بیـن 30 تا 40درصد کاهش سـفر و مسـافر 

ثبت شـده اسـت.

اخبار
عملیات اجرایى کاشت نهال به یاد 6000 شهید استان قم در بوستان یادمان شهدا با حضور 

پیشکسوتان عرصه ایثار و جهاد در هشت سال دفاع مقدس آغاز شد.
پیام جوادیان مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى قم در حاشیه این مراسم 
در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سال 99 عملیات اجرایى احداث بوستان یادمان 
شهداى استان قم آغاز شد اظهار کرد: در عرصه اى که از یک طرف به بوستان شهید زین 
الدین و از یک طرف به مسجد خضرنبى و بلوار آیت اهللا بروجردى به مساحت 100 هزار 

مترمربع قرار است این بوستان احداث شود. وى با تاکید بر اینکه 6 هزار و 90 درخت از گونه 
هاى قرآنى انار، زیتون و انجیر در این بوستان کاشت مى شود گفت: تالش داریم در سه ماهه 
اول سال 1400 که با حضور اقشار مختلف انجام خواهد شد کاشت این درختان را به یاد 
شهداى استان انجام دهیم. مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى قم با بیان 
اینکه محوطه آمفى تئاتر روباز، سرویس بهداشتى، نمازخانه، میدان گردهمایى و... از جمله 
امکانات این بوستان است افزود: بخشى از این بوستان به شهداى سالمت اختصاص یافته 

است. وى بیان کرد: امروز هم با حضور پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس کاشت گونه 
هاى مختلف در این بوستان به یاد شهداى دفاع مقدس صورت مى گیرد؛ هر درخت در این 
بوستان به نام یک شهید بزرگوار دفاع مقدس خواهد بود و پالك کوبى روى درختان نیز انجام 
مى شود. جوادیان با تاکید بر موقعیت بسیار زیباى توپوگرافى بوستان یادمان شهدا افزود: 
آماده سازى زمین این بوستان حدود 3.5 ماه زمان از ما گرفت و بخشى از کارهاى آن صورت 

گرفت و در هفته درختکارى به صورت ویژه کاشت گونه هاى مختلف در آن صورت گرفت.

کاشت نهال به یاد 6000 شهید استان قم در بوستان یادمان شهدا

سـخنگوى آتش نشـانى قـم گفـت: به شـهروندان 
توصیه مى شـود که در چهارشـنبه آخر سـال از تردد 
درون شـهرى پرهیـز کننـد و درصورت نیـاز به تردد 
در شـهر، پنجـره هاى ماشـین را بسـته نگـه دارند و 
پنجـره هـاى منـازل را نیز ببندنـد تا از آتش سـوزى 
ناشـى از پـرت کـردن مـواد منفجـره بـه داخـل آن 
جلوگیرى کننـد همچنیـن از پارك کردن ماشـین 
هـا در کنـار درخـت هـا و تیرهـاى بـرق خـوددارى 
کننـد و حـد االمـکان وسـیله نقلیـه خـود را داخـل 

پارکینـگ منـازل پـارك کنند.
حمید کریمى، سـخنگوى آتش نشـانى قم  با اشاره 
به اینکه باتوجه به شـرایط حاکم به کشـور و بیمارى 
کرونـا اقدامـات آتـش نشـانى با سـال هاى گذشـته 
متفـاوت اسـت، عنـوان کـرد: سـال هاى گذشـته 
آمـوزش هـا به صـورت چهـره به چهـره در مـدارس 
انجـام مى شـد؛ امـا امسـال پوسـترها، بروشـورها و 
کلیـپ هـاى آموزشـى کـه حـاوى تصاویـر واقعـى 
آسـیب دیـدگان اسـت در فضـاى مجـازى و پیـام 

رسـان شـاد منتشـر مى شـود.
وى بابیـان اینکـه آمـوزش کار بـا کپسـول آتـش 
نشـانى و چگونگـى اطفـاى حریـق را بـه پاکبـان 
و حـوزه بسـیج کـه در ایـن روزهـا بـه کمک شـهر 
مى آینـد داده شـده اسـت همچنیـن برنامـه هایى 
در صدا و سـیما با حضـور کارشناسـان داریم، ادامه 
داد: از شـهروندان درخواسـت مـى کنیـم که حتما 
نظـارت کامـل و نامحسـوس را در روزهـاى پایانى 
سـال روى فرزندان داشـته باشـند؛ زیرا متاسـفانه 

افـراد سـودجو در مسـیر تـردد نوجوانـان ماننـد 
باشـگاه هاى ورزشـى، پارك هـا و... قـرار مى گیرند 
و این اجنـاس خطرناك  را مى فروشـند. وى افزود: 
اغلـب نوجوانـان این وسـایل را تـا روز چهارشـنبه 
سـورى در پاگردهـا، کمدهـاى شـخصى، کیـف 
مـدارس و...مخفـى مـى کننـد و بـه دلیـل عـدم 
آگاهى نسـبت به ایـن که ایـن مواد دست سـاز مى 
توانـد در محیط هاى گـرم و در اصطحکاك با جیب 
لبـاس و یـا در دسـت منفجـر شـود، در سـال هاى 
گذشـته شـاهد اتفاقـات ناگـوارى بـوده ایـم. وى 
بـا اشـاره بـه اینکـه در روزهـاى اخیـر متاسـفانه 
شـاهد منفجر شـدن یکى از ایـن مـواد منفجره در 
دسـت نوجوان 12 سـاله بودیـم، اظهارکـرد: هفته 
گذشـته یـک منـزل حـاوى مقادیـر زیـادى مـواد 
منفجـره کشـف شـد کـه دو تـن مصـدوم نیـز بـه 
همـراه داشـت. کریمـى اظهارکـرد: به شـهروندان 
توصیـه مـى شـود کـه در چهارشـنبه آخر سـال از 
تـردد درون شـهرى پرهیز کننـد و درصـورت نیاز 
بـه تـردد در شـهر، پنجـره هـاى ماشـین را بسـته 
نگـه دارنـد؛ زیـرا ممکـن اسـت شـیطنت هایـى 
نظیر پـرت کردن مـواد منفجـره به داخل ماشـین 
صـورت بگیرد و پنجـره هاى منازل را نیـز ببندند تا 
از آتش سـوزى ناشـى از پـرت کردن مـواد منفجره 
بـه داخل خانـه جلوگیرى کنند همچنیـن از پارك 
کـردن ماشـین هـا در کنـار درخـت هـا و تیرهاى 
بـرق خـوددارى کنند و حـد االمکان وسـیله نقلیه 
خـود را داخـل پارکینـگ منـازل پارك کننـد. وى 

خاطر نشـان کرد: خودروهاى آتش نشـانى از مالیات 
و عوارض شـهروندان تهیه شده اسـت و متاسفانه در 
سـال هاى گذشـته شـاهد بودیم کـه با پـرت کردن 
مـواد محترقـه بـه خودروهـاى آتش نشـانى سـبب 
آسـیب هاى جـدى به این ماشـین ها مى شـدند که 
باعث خارج شـدن این ماشـین هـا از چرخه عملیات 

مى شـد.
وى بـا تاکیـد براینکه آتش نشـان هایى کـه در این 
لباس به شـهروندان خدمت مى کنند فرزندان شـما 
هسـتند، اما متاسـفانه هر ساله شاهد آسـیب دیدن 
ایـن افـراد در چهارشـنبه سـورى هسـتیم، تصریح 
کـرد: مـا مخالف شـادى کـردن مـردم نیسـتیم؛ اما 
خواهـش مى کنیم بـه صورت سـنتى در گوشـه اى 
آتش روشـن کنند و در نظارت خانواده شـادى کنند 
و بـه هیـچ عنـوان از روى آتش نپرنـد؛ زیـرا برخى از 
لبـاس هـا به خاطـر بافت الیافـى ممکن اسـت آتش 
بگیرند. سـخنگوى آتش نشـانى قم ادامه داد: انشاهللا 
همه افـراد در لحظـه تحویل سـال سـالمت در کنار 
خانواده ها باشـند؛ اما متاسـفانه سـال گذشته شاهد 
آسـیب دیدن 24 نفـر از شـهروندان بودیـم که یکى 
از آنهـا نوجوانـى 12 سـاله بـود کـه از ناحیـه چشـم 

آسـیب جـدى متحمل شـده بود.
کریمى بااشـاره به اینکه سال گذشـته بیش از 750 
مصدوم در کشـور داشـتیم، بیان کـرد: امیدواریم که 
امسـال هیـچ محلـه اى دچـار حریـق نشـود و همه 
شـهروندان در سـالمت باشـند و در پایان چهارشنبه 

سـورى آمـارى شـادى بخش اعـالم کنیم.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى قـم گفـت: 
رسـانه هاى  همچنیـن  و  اطالع رسـانى  شـوراى 
اسـتان در خنثى کـردن هجمه هاى رسـانه اى علیه 
قـم طـى یـک سـال گذشـته موفـق عمـل کردند. 
سیدموسـى حسـینى کاشـانى افـزود: شناسـایى 
اولیـن موارد ابتـال به کرونا و جسـارت اسـتان قم در 
اعـالم این خبـر، موجب  هجمه هاى سـنگینى علیه 

این اسـتان شـد.
وى بـا بیـان اینکه شـوراى اطالع رسـانى قـم جزو 
شـوراهاى پیشـتار کشـور اسـت، ادامه داد: عملکرد 
خـوب اسـتان در مقابلـه بـا کرونـا بـه الگویـى براى 

سـایر اسـتان ها تبدیل شـده اسـت.
دبیر شـوراى اطالع رسـانى قم با اشـاره بـه افزایش 
نگرانـى هـا از شـیوع مجـدد کرونـا در ایـن اسـتان 
گفـت: نقش رسـانه هاى قـم در جلوگیـرى از عادى 
انـگارى شـرایط و همچنیـن رعایـت دسـتورالعمل 
هـاى بهداشـتى در شـرایط کنونـى بسـیار خطیـر 
اسـت. حسـینى کاشـانى بـا بیـان اینکـه کرونـا به 
پایـان خـود نرسـیده اسـت، افزود: همانگونـه کـه از 
ابتداى شـیوع کرونا در کشـور و اسـتان، رسانه هاى 
قم نقـش موثرى در اطـالع رسـانى و افزایش آگاهى 
ها در رعایت دسـتورالعمل هاى بهداشـتى داشتند، 

ایـن انتظـار وجـود دارد کـه این رونـد ادامـه یابد.
وى بـا تقدیـر از عملکـرد خبرنـگاران و عکاسـان 
اسـتان بـراى پوشـش خبـرى و اطـالع رسـانى 
پیرامـون کرونـا در یکسـال اخیـر گفـت: جامعـه 
مطبوعاتـى اسـتان قم ماننـد بخش هـاى مختلفى 
کـه متاثـر از ایـن ویـروس شـد، و آسـیب دیـد 
بـه لحظـات معیشـت، آسـیب زیـادى دیـد ولـى 
جانفشـانانه در کنار خدمتگزاران سـالمت  در میدان 
حضور داشـتند. وى شـوراى اطالع رسـانى استان را 
یکـى از شـوراهاى فعال و پرکار در کشـور دانسـت و 
ادامـه داد: برگزارى حدود 40 جلسـه شـوراى اطالع 
رسـانى بـه صـورت هفتگـى بـا حضـور مسـئوالن 
رسـانه اى اسـتان، بستر مناسـبى را براى هماهنگى 
و بهـره گیـرى از ظرفیـت رسـانه هـاى اسـتان بـه 
منظور آگاهى بخشـى و مقابلـه با شـایعات در زمان 

شـیوع کرونـا فراهـم کـرد.
حسـینى کاشـانى ادامه داد: شـوراى اطالع رسانى 
قـم، در یکسـال گذشـته بـراى مدیریـت و انسـجام 
بخشـى بـه اطـالع رسـانى، تبییـن، آگاه سـازى و 
سـازماندهى اهالـى رسـانه بـراى پاسـخگویى بـه 
شـبهات احتمالـى در حـوزه رسـانه اى اقـدام هـاى 

بسـیار موثـرى انجـام داد.

وى ادامـه داد: بـه دلیـل اهمیـت اطـالع رسـانى 
صحیـح، جلوگیـرى از شـایعات، ارائه آمـوزش هاى 
الزم بهداشـتى و همچنیـن تنویـر افـکار عمومـى، 
قرارگاه «تولیـد محتواى رسـانه اى در مقابل کرونا» 
ذیـل شـوراى اطـالع رسـانى اسـتان بـا مسـئولیت 
اهالـى رسـانه قم تشـکیل شـد که ایـن قـرارگاه در 
هماهنگـى و جهـت دهـى بـه نیازهـاى اسـتان در 
مقابلـه بـا کرونـا نقش تعییـن کننـده اى ایفـا کرد.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى قم افـزود: قم 
به اذعـان متخصصان یکـى از بهتریـن عملکردها را 
هـم در مدیریـت و مقابلـه بـا کرونـا و هـم در حـوزه 

رسـانه اى در ایـن زمینه داشـته اسـت.

مدیـرکل پسـت قـم گفـت: بـا توجه بـه اینکـه قم 
از جملـه شـهرهاى پیشـتاز اسـتان در تکمیل طرح 
ملـى جـى نـف بـود، 137 روسـتاى ایـن اسـتان 
بـه عنـوان پایلـوت کشـورى اجـراى ژئوکدینـگ 

روسـتایى انتخـاب شـد.
ابوالفضـل باقـرى منـش   افزود: بـا پایـان عملیات 
ژئوکدینـگ شـهرى در اسـتان قـم و نقطـه گذارى 
(پارسـل بندى) بیـش از 330 هـزار مـکان، پایلوت 
کشـورى ژئوکدینـگ روسـتایى در سـطح 137 
روسـتاى داراى نقشـه تـا پایان سـال آغاز مى شـود.
ــتان  ــوان اس ــه عن ــم ب ــه داد: در 1394 ، ق وى ادام
ــراى  ــف» ب ــى ن ــى «ج ــرح مل ــراى ط ــوت اج پایل
استانداردســازى نشــانى پســتى انتخــاب شــد و بــه 
همیــن دلیــل پیشــرفت اجــراى ایــن طــرح در قــم 
نســبت بــه اســتان هاى دیگــر بســیار چشــمگیرتر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــت ق ــرکل پس ــت. مدی بوده اس
ــانى  ــه روزرس ــراى ب ــه ب ــورت گرفت ــاى ص اقدام ه
بانــک اطالعاتــى کــد پســتى 10 قمــى در ســطح 
روســتاهاى اســتان گفــت: از 204 روســتاى 
موجــود ، نقشــه 142 روســتا از بنیــاد مســکن 
ــتان  ــتایى اس ــه هاى روس ــالح نقش ــت و اص دریاف
بــا 71 درصــد پیشــرفت درحــال اجراســت. باقــرى 
ــل ها در  ــوع کل پارس ــت: مجم ــار داش ــش اظه من
ســطح اســتان بیــش از 328 هــزار نقطــه اســت که 
از ایــن تعــداد 45 هــزار و 757 پارســل متعلــق بــه 

ــتایى اســت. مناطــق روس
وى بـا اشـاره به وجـود 40 هـزار سـاختمان و 150 
هـزار مـکان درمناطـق روسـتایى اسـتان گفـت: 

80 درصـد سـاختمان هاى روسـتاهاى 20 تـا 100 
نفـر جمعیـت کدگـذارى انجـام و بـا هماهنگـى 
شـهردارى ها و دهیارى هاى شـهرهاى و روستاهاى 
تابعه استانداردسـازى کد پستى روسـتاهاى زیر 20 

نفـر جمعیـت نیـز بـه زودى آغاز مى شـود.
باقـرى منـش، ادامـه داد: 242 هـزار سـاختمان و 
790 هـزار مـکان در شـهر قم وجـود دارد کـه براى 
100 درصـد سـاختمان هاى شـهرى کـد پسـتى 
اسـتاندارد تعریـف شده اسـت ضمـن اینکـه هـم 
اکنـون بانـک اطالعاتـى قـم در بسـتر جى نـف بـه 
طـور کامـل نقطه گـذارى شـده و این کدها بـر روى 

نقشـه تعییـن و آمـاده بهره بـردارى اسـت.
مدیـرکل پسـت قـم، بـا بیـان اینکـه مهمتریـن 
نشـانى ها،  استانداردسـازى  نـف،  جـى  کارکـرد 
تعریـف یـک نشـانى واحـد و حـذف نشـانى هاى 
پراکنده اسـت گفـت: بـا بهره بـردارى کامـل از ایـن 
طـرح، درحـوادث و مواقع اضطـرارى درحین تماس 
بـه مراکز امـدادى ماننـد اورژانس و یا آتش نشـانى، 
بـدون نیاز بـه بیـان نشـانى حادثـه، نشـانى تماس 
گیرنده بـر روى مانیتور مراکز فرماندهـى این مراکز 
ثبـت مى شـود و روند امدادرسـانى تسـریع مى یابد.
باقـرى منـش تاکید کـرد: هـم اکنـون ادارات آب،  
برق،  گاز، تلفن و همچنین شـهردارى که بیشـترین 
حجـم مشـترکان را دارنـد، هـر کـدام نشـانى هاى 
مختلفـى را از یـک محـل ثبـت کـرده و هیچ گونـه 
وجـه اشـتراکى میـان آنهـا نیسـت کـه بـا اجـراى 
کامـل جـى نـف، تمـام ایـن نشـانى هاى متفرقـه 
حـذف و مختصـات دقیـق جغرافیایى هر مـکان در 

تمـام ایـن سـازمان هـا یکسـان مى شـود.
مدیـرکل پسـت قـم، ادامـه داد: کاهـش هزینه ها، 
 افزایـش بهـره ورى، یـک پارچه سـازى بانک هـاى 
اطالعاتى، دسترسـى و شناسـایى دقیـق واحدهاى 
صنفـى و همچنیـن تسـریع در امدادرسـانى و ارائه 
خدمـات بخشـى از ویژگـى هـاى ممتـاز ایـن طرح 

اسـت. مهم 
بـر اسـاس مصوبه ششـمین جلسـه شـوراى عالى 
فنـاورى ارتباطـات در اواخر سـال 93، شـرکت ملى 
پسـت به عنـوان متولـى پایـگاه نظـام ملى نشـانى 
گـذارى مـکان محـور کشـور (جـى نـف) معرفـى و 

توسـط ریاسـت جمهـورى نیـز ابالغ شـد.
ــد  ــن ک ــف، تعیی ــى ن ــرح ج ــراى ط ــش از اج پی
پســتى 10 رقمــى از ســال 1374 در کشــور 
آغــاز شــد و هــم اکنــون 49 میلیــون کــد پســتى 
درکشــور وجــود دارد کــه بانــک اطالعانــى 
کدپســتى 10 رقمــى قــم جــزو کامــل تریــن 
ــد. ــمار مى آی ــه ش ــور ب ــى کش ــاى اطالعات بانک ه

مدیرکل ارشاد قم:

موفقیت شوراى اطالع رسانى استان در خنثى سازى هجمه ها علیه قم 

مدیرکل پست قم:

137 روستاى قم پایلوت کشورى اجراى طرح جى نف شدند

کمک 100 میلیاردى قمى ها به کمیته امداد

اهداى 2000 سبد معیشتى به نیازمندان در 
آستانه عید نوروز

تجهیز بیش از سه هزار دستگاه تاکسى فعال 
قم به سیستم پرداخت الکترونیکى

 مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـى 
اسـتان قـم بـا تقدیـر از روحیـه إنفـاق و 
کمـک بـه همنـوع در بیـن مـردم قـم از 
افزایـش 90 درصدى کمـک هاى مردمى 
بـه کمیتـه امـداد در سـال جارى نسـبت 
به سـال قبل خبـر داد و تصریح کـرد: این 
کمـک ها تـا پایـان بهمـن مـاه 1399 به 

104 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت.
 اکبـر میرشـکار در دیـدار با اسـتاندار قم 
بـا بیان این کـه تا پایـان بهمن ماه سـال جـارى، 21 هـزار و 248 خانواده به عنوان مسـتمرى 
بگیر کمیته امداد اسـتان شـناخته مى شـوند یـادآور شـد: از این تعـداد، سرپرسـتى 15 هزار 
و 944 خانـواده بـا زنـان اسـت، ضمـن آن که جمعیـت افراد زیرپوشـش حـدود 43 هـزار نفر 
اسـت کـه 12 هزار نفر از آنان جزو سـالمندان بیشـتر از 60 سـال، یک هـزار و 500 نفـر داراى 
بیمـارى هـاى صعـب العالج، حـدود 7 هزار نفـر از آن ها نیـز دانش آمـوز و بیـش از 500 نفر از 

آنان دانشـجو هستند.
وى بـا اشـاره بـه اینکه تـا پایان بهمـن ماه امسـال، 63 میلیـارد تومان مسـتمرى بـه خانواده 
هاى زیرپوشـش در اسـتان پرداخت شـده اسـت اذعان کـرد: یکـى از برنامه هاى ما این اسـت 
کـه بتوانیـم تعـادل بیـن ورودى هـا و خروجى هـاى کمیته امـداد اسـتان را حفـظ کنیم که 
بـر این اسـاس باید گفـت در 11 ماه نخسـت سـال جارى حـدود 3 هـزار و 400 نفـر ورودى و 

حـدود 3 هـزار و 100 نفـر خروجى داشـته ایم.
مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینى اسـتان قم سـپس بـه رکـورد اداره کل متبوع خـود در 
سـال جارى بـراى پرداخت وام قرض الحسـنه به افراد زیرپوشـش اشـاره کرد و گفـت: نزدیک 
بـه 9 هزار نفر از افراد زیرپوشـش در اسـتان توانسـته اند تـا پایان بهمـن مـاه 1399، از وام 10 
میلیـون تومانـى قرض الحسـنه اسـتفاده کنند کـه ایـن وام بـراى بسـیارى از آنان کارسـاز و 

راهگشـا بوده اسـت.
میرشـکار در ادامـه یکـى از مشـکالت اداره کل کمیتـه امداد امام خمینى اسـتان را در سـال 
جـارى افزایش 62 درصدى مراجعان نسـبت به سـال قبل دانسـت و خاطر نشـان کـرد: تأثیر 
کرونـا و تـورم از دالیـل مهم افزایـش مراجعات بوده اسـت، ضمـن آن که تالش کردیـم تا این 
مراجعـات را به شـکل موردى بـا پرداخـت وام و یا تأمین جهیزیه و مانند آن پاسـخگو باشـیم.
وى افـزود: بخشـى از این مراجعان نیز از نیازمندان روسـتایى هسـتند که با مشـکل مضاعف 

طـالق و یـا اعتیاد در یکـى از اعضاى خانـواده، به قـم مى آیند.
مدیـرکل کمیتـه امداد امـام خمینى اسـتان قم بـا ابـزار تأسـف از افزایش مراجعـان مطلّقه 
یـادآور شـد: باید گفت سـن ایـن افراد نیـز در حال جوان تر شـدن اسـت و اکنون بـه میانگین 
سـّنى 24 سـال رسـیده اسـت که البته سـعى مى شـود تا با طـرح راه انـدازى شـده در کمیته 
امـداد بـا عنـوان «دوبـاره زندگـى»، حداقل بخشـى از مشـکالت آنـان را رفع کنیم تـا بتوانند 

دوبـاره به زندگـى مشـترك بازگردند.
میرشـکار در ادامـه به 100 میلیـارد تومان منابع بانکى و قرض الحسـنه کمیته امداد اسـتان 
در سـال جـارى اشـاره کـرد و گفـت: خوشـبختانه بـا ایجـاد 3 هـزار و 75 اشـتغال در 11 ماه 

نخسـت سـال جارى، 47 درصد رشـد را نسـبت به کل سـال گذشـته شـاهد بـوده ایم.
وى دربـاره میانگیـن کسـب درآمـد افـراد مشـغول بـه کار شـده بـا طـرح هـاى کمیتـه 
امـداد اسـتان نیـز گفـت: میانگیـن درآمد آن هـا در سـال گذشـته 960 هـزار تومان بـود که 
خوشـبختانه در سـال جارى به میانگین یـک میلیون و 750 هزار تومان رسـیده کـه البته 44 
درصد این شـغل هـا خدماتـى، 17 درصد دامپـرورى، 15 درصـد در بخش صنعتـى و معدنى 
و مابقـى نیـز در بخـش فرش، گلیـم و... بوده اسـت.وى بـا تقدیر از روحیـه انفاق و إکـرام مردم 
قـم بیان کرد: مـردم فهیم قـم در 11 ماه امسـال، 104 میلیـارد تومان به کمیته امداد اسـتان 
کمـک کـرده اند کـه همـه آن صرف هزینـه نیازمندان شـده اسـت و رشـدى 90 درصـدى را 
نسـبت بـه کل سـال قبل نشـان مى دهـد. مدیـرکل کمیته امـداد امـام خمینى اسـتان قم با 
تاکیـد بر این که 3 هزار و 300 خانواده نیازمند در قم، مسـکن ندارند و مسـتأجر هسـتند بیان 
کـرد: خوشـبختانه نامه تنظیم شـده به وزیـر راه و شهرسـازى با دسـتور همراه با قیـد فوریت 
نسـبت به تأمین مسـکن نیازمندان اسـتان قـم همراه و مقـّرر شـد 50 هکتار زمیـن از طریق 
اداره کل راه و شهرسـازى اسـتان بـه نیازمنـدان قمى واگذار شـود تـا ان شـاء اهللا بتوانیم بدون 
اسـتفاده از منابـع دولتـى و در طـى فقط دو سـال و البته با کمـک خّیرین، مسـکن نیازمندان 

اسـتان را تأمیـن و بـه آنان تقدیـم کنیم.

مدیـر عامـل جمعیـت هـالل احمـر 
اسـتان قـم گفـت: سـومین مرحلـه از 
رزمایـش همدلـى، مواسـات و کمـک 
مومنانـه هـالل احمـر بـا تاسـى از بیانات 
مقـام معظـم رهبـرى در قالـب طـرح 
ملى فرشـتگان رحمـت با اهـداى 2000 
سـبد معیشـتى به ارزش 5 میلیـارد ریال 
بـه خانواده هـاى نیازمنـد تحت پوشـش 
هـالل احمـر بـا حفـظ کرامـت انسـانى 
صـورت خواهد گرفـت. محمد رضا بهرامـى در آغاز سـومین مرحله از رزمایـش همدلى هالل 
احمـر در قالـب طـرح ملـى فرشـتگان رحمـت با اشـاره بـه اینکـه تالش بـراى تسـکین آالم 
بشـرى و حمایـت از زندگى و سـالمت انسـان ها از اهـداف هالل احمر به شـمار مـى رود بیان 
کـرد: داوطلبان سـرمایه هـاى اجتماعى و حلقـه اتصال بین تـوان توانمندان و نیـاز نیازمندان 
مى باشـند کـه بـا بهره گیـرى از این سـرمایه عظیـم، هالل احمـر فعالیت هـاى مختلفـى را با 

موضوعـات عـام المنفعـه و بشردوسـتانه در طـول سـال  اجـرا مى کنـد.
بهرامـى افـزود: یکـى از فعالیت هایـى کـه در حـوزه داوطلبـان بـا تـالش و همـت خیریـن 
اسـتان قـم انجام مى  شـود ارائـه خدمـات دارو و درمانـى به خانـواده هـاى بیمـاران نیازمند و 
صعب العـالج  تحـت حمایـت هـالل احمـر در قالـب طرح ملـى فرشـتگان رحمت مى باشـد 
کـه در آسـتانه فرا رسـیدن عیـد نوروز عـالوه بر این خدمات، سـبدهاى معیشـتى نیـز به آنها 
اهدا مى شـود که با شـیوع ویـروس کرونا خانواده هـاى نیازمند متاثـر از کرونا نیـز در این طرح 
تحـت پوشـش قـرار گرفتنـد. وى هـدف از اجراى ایـن طـرح را ترویـج و اشـاعه فرهنگ غنى 
فعالیت هـاى خیرخواهانـه و نیکـوکارى، تکریم و مسـاعدت بـه خانواده هاى نیازمنـد با حفظ 

ارزش و کرامـت انسـانى، دلجویـى و دلگرمـى دادن بـه خانـواده هاى نیازمند دانسـت.
 مدیـر عامـل جمعیت هـالل احمر اسـتان قـم  گفت: سـومین مرحلـه از رزمایـش همدلى، 
مواسـات و کمـک مومنانه هـالل احمر با تاسـى از بیانـات مقام معظـم رهبـرى در قالب طرح 
ملى فرشـتگان رحمت با اهداى 2000 سـبد معیشـتى در قالب بن کارت و سـبد کاال از قبیل 
مـرغ، گوشـت، برنـج، ماکارونـى، رب گوجه فرنگى، قند، شـکر، حبوبات و سـایر اقالم کنسـرو 
شـده  بـه ارزش 5 میلیـارد ریـال بـه خانواده هـاى نیازمند تحت پوشـش هالل احمـر با حفظ 

کرامت انسـانى صـورت خواهـد گرفت.
بهرامـى افـزود: بـا توجه به اینکه بسـیارى از خانـواده هـا از لحاظ اقتصادى و معیشـتى تحت 
فشـار هسـتند  در این مرحله از رزمایـش، خانواده هاى نیازمندان را به سـه تیپ 4 نفـره، 4 تا 6 

نفـره و 6 نفـره بـه باال تقسـیم بندى کـرده تا این کمک ها متناسـب بـا نیاز آنها باشـد.
وى یـادآور شـد: در مرحلـه اول ایـن رزمایش 8 هـزار سـبد کاال و در مرحله دوم 1400 سـبد 
کاال و همچنیـن 1000 سـبد کاال بـه صـورت موضوعى در طول سـال با حفظ کرامت انسـانى 

بیـن نیازمندان اسـتان و بخش هـاى تابعه توزیع شـد.
مدیـر عامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان قـم  در ادامه بـه خدمات ارائه شـده توسـط بانک 
تجهیزات پزشـکى امانـى حوزه داوطلبان اشـاره کـرد و گفت: از ابتداى شـیوع ویـروس کرونا 
14 هـزار و 610 نفـر از خدمـات و تجهیـزات ایـن بانـک به صـورت رایـگان و امانى که شـامل  
کپسـول اکسـیژن، مانومتـر، تخت بیمارسـتانى، دسـتگاه اکسـیژن سـاز، ویلچر، واکـر، عصا 
و تشـک مـواج مى باشـد بـه ارزش 103 میلیـارد ریـال به همـت خیریـن بهره مند شـده اند.

بهرامـى تصریـح کـرد:1825   نفـر روز داوطلـب بـه مراجعـه کننـدگان بـه بانـک تجهیزات 
پزشـکى امانـى هـالل احمـر  خدمـات داوطلبانـه ارائـه دادند.

معـاون مالـى و اقتصادى شـهردارى قم با درخواسـت از 
مردم بـراى پرداخـت عوارض صـدور پروانه سـاختمانى 
تـا پایـان سـال 99 گفـت: شـهروندان تـا پایـان سـال 
عـوارض صـدور پروانـه سـاختمانى سـال 99 را پرداخت 

کننـد تـا مشـمول تعرفه سـال 1400 نشـوند.
  سـید مرتضـى حسـام نـژاد بـا توجـه بـه بروزرسـانى 
تعرفـه عـوارض بـر اسـاس مطالعـات تطبیقـى با سـایر 
کالن شـهرها، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه افزایـش 
هزینه هایـى که بـه شـهردارى تحمیل شـده تعرفه هاى 

جدیـد تهیـه و تنظیم شـده اسـت.
معـاون مالـى و اقتصـادى شـهردارى قـم از اجـراى 
تعرفه هـاى جدیـد از ابتـداى سـال 1400 خبـر داد و 
تصریـح کـرد: تعرفه هـاى جدیـد پـس از طـرح موضوع 
و تصویـب در شـوراى اسـالمى شـهر و تأییـد مراجـع 

ذیصـالح از ابتـداى سـال 1400 اجرایـى مى شـود.
ــال  ــا در س ــذارى تعرفه ه ــو قیمت گ ــژاد نح ــام ن حس
1400 را تشــریح کــرد و گفــت: در تدویــن و تهیــه 
تعرفــه ســال 1400 قیمــت منطقــه اى مــاده 64 قانــون 
ــه  ــالك قرارگرفت ــتقیم م ــاى مس ــى مالیات ه اصالح
کــه در میــزان و رشــد تعرفــه عــوارض نســبت بــه ســال 

ــد داشــت. ــر خواه 99 تأثی
وى بـا تأکیـد دوبـاره بـه شـهروندان بـراى پرداخـت 
به موقـع عوارض صدور پروانه سـاختمانى سـال 99 بیان 
کـرد: از شـهروندان تقاضـا داریـم تـا فرصـت باقى مانده 
عـوارض صدور پروانه سـاختمانى خـود را پرداخت کنند 

تـا شـامل تعرفه سـال 1400 نشـوند.

افزایش تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۰

شهروندان تا پایان سال عوارض صدور 
پروانه ساختمانى را پرداخت کنند

درخواست آتش نشانان قم از مردم؛ 

نه به چهارشنبه سورى
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اقتصاد و فرهنگ  ٣

رییس قـوه قضاییه گفت: هیچکس در کشـور ما 
اجـازه تخلف از قانـون را ندارد و چنانچه مسـئولى 
قانـون را نقـض کنـد مجازاتـش مضاعـف خواهد 
بـود.  سـید ابراهیم رئیسـى در دیـدار بـا نخبگان 
و نماینـدگان اقشـار مختلـف مـردم مازنـدران در 
خصـوص اهمیـت مقولـه حفـظ نهـاد خانـواده 
اظهـار کرد: اهمیت نهـاد خانواده و عوارض ناشـى 
از طـالق که بـر جامعه مترتب مى شـود بر کسـى 
پوشـیده نیسـت لـذا پژوهشـگران و فعـاالن در 
حوزه آسـیب هاى اجتماعـى باید بـه مقوله طالق 
و ارائـه راهکارهـا جهت کاهـش آن توجـه ویژه اى 

داشـته باشند.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکه مقـام معظم 
رهبرى نسـبت به موضـوع آسـیب هاى اجتماعى 
از جملـه طالق و اعتیاد بسـیار حسـاس هسـتند، 
افـزود: چنانچـه نسـبت بـه رفـع آسـیب هاى 
اجتماعـى نظیـر اعتیاد و طـالق توجه نشـود این 
آسـیب ها منتهى بـه جرم مى شـوند لـذا حتما در 
این جهت بایـد اقدامات پیشـگیرانه در حوزه هاى 

فرهنگـى و اقتصـادى صـورت گیرد.
رئیسـى با بیان اینکه بـراى مقابله با آسـیب هاى 
اجتماعـى کـه جامعـه را رنـج مى دهـد راهـکار 
وجـود دارد و ایـن راهکارهـا نیـز دسـت یافتنـى 
در  کـه  تسـهیالتى  کـرد:  عنـوان  هسـتند، 
زمینه هـاى اقتصـادى از جملـه تامیـن مسـکن و 
ایجـاد اشـتغال ارائـه مى شـود مى توانـد از ایجـاد 
خلـل در زندگـى زوجین بـه ویژه زوج هـاى جوان 

پیشـگیرى کنـد.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه بازدیـد صبح 
امـروز خـود از کارخانـه نسـاجى قائمشـهر گفت: 
در بازدیـدى کـه از کارخانـه نسـاجى قائمشـهر 
داشـتیم مشـاهده کردیم فردى که ایـن کارخانه 
بـه او واگذار شـده بود نتوانسـت به تعهـدات خود 
مبنـى بـر اشـتغالزایى بـراى 2 هـزار نفـر تا سـال 
90 عمـل کند؛ چنانچـه اشـتغالزایى در این واحد 
تولیـدى تحقـق یافته بود، مى توانسـت بسـیارى 

از مسـائل مرتبط با اشـتغال اسـتان را رفـع کند و 
به سـهم خـود در پیشـگیرى از وقوع آسـیب هاى 

اجتماعـى از جملـه طـالق موثر باشـد.
رئیسـى بـا مهـم خوانـدن نقـش سـازمان هاى 
مـردم نهـاد در حـوزه تعالـى جمعیـت و مقابله با 
گفـت: هر جـا کـه کار به مردم سـپرده شـد در آن 
عرصـه بـه توفیـق رسـیدیم کـه جلـوه بـارز ایـن 
مقولـه، دوران دفـاع مقـدس اسـت کـه اسـتان 
مازنـدران در آن دوران بیـش از 10 هـزار شـهید 
تقدیـم جبهـه اسـالم کـرد و همیـن جوانـان و 
رزمنـدگان بودنـد کـه علـى رغـم اعطـاى همـه 
از جملـه سـالح هاى  تسـلیحات  و  تجهیـزات 
شـیمیایى از جانـب غربى هـا به صـدام، پیـروزى 

را نصیـب جبهـه اسـالم کردنـد.
رئیـس قـوه قضاییـه با اشـاره بـه ظرفیت بسـیار 
بـاالى اسـتان مازنـدران در حوزه هـاى مختلـف 
اقتصـادى از جملـه کشـاورزى، دامـدارى و دریـا 
تصریح کـرد: فعال شـدن هر یـک از ایـن حوزه ها 
مى توانـد آمـار اشـتغال در اسـتان مازنـدران را 
افزایـش دهـد. رئیسـى بـا بیـان اینکـه چنانچـه 
زمینه هـاى تولیـدى و کاریابـى مدیریـت نشـود، 
عـدم اشـتغال به وجـود مى آیـد و به تبـع آن فقر و 
مشـکالت خانوادگـى ظهـور و بروز پیـدا مى کند، 
افـزود: مـا راه بـرون رفت از مشـکالت را در دسـت 
بیگانـگان نمى بینیـم بلکـه اعتقـاد داریم ایـن راه 
بـرون رفـت در دسـتان جوانان، مردم و مسـئوالن 
مـا قـرار دارد. رئیس دسـتگاه قضا با تاکیـد بر این 
نکتـه که نبایـد اجـازه داد مـردم و خانواده ها دچار 
یـاس و ناامیـدى شـوند، عنـوان کـرد: ایـن مهـم 
فقـط در مقام سـخن نیسـت بلکـه در مقـام عمل 
نیـز تمامى فعل هـا و تـرك فعل هاى ما بایـد براى 

مـردم امیدآفرین باشـد.
رئیسـى در ادامـه نظـام ادارى کارآمـد را یکـى از 
جلوه هـاى امیدآفرینى در کشـور دانسـت و گفت: 
بـا ابتـکار و خالقیـت و روحیـه انقالبـى مى تـوان 
بسـیارى از گره هـا را از امور مردم و کشـور گشـود 

کمااینکـه سـرداران و رزمنـدگان مـا در جنـگ با 
وجـود نبـود امکانـات کافـى، بسـیارى از گره ها را 
گشـودند و نشـان دادنـد کـه در قامـوس جبهـه 

انقالبـى «مـا نمى توانیـم» وجود نـدارد.
رئیـس دسـتگاه قضـا ادامـه داد: مـا در مجموعه 
عدلیـه و همـه نیروهـا در دسـتگاه هاى مختلـف 
مى تواننـد بـا اقدامـات فعاالنـه و اثرگذار خـود، در 
ایجـاد امیـد در جامعـه و ایجـاد یـاس در دشـمن 

نقـش آفرین باشـند.
رئیسـى با بیـان اینکـه جامعه متعالـى جامعه اى 
اسـت که نخبـگان آن در زمـان مناسـب اقدامات 
برجسـته و اثرگـذار انجـام دهنـد، تصریـح کـرد: 
جامعـه مـا نیـز از نخبگانـى بهره منـد اسـت کـه 

مى تواننـد جریـان سـاز باشـند.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه دشـمن 
سـعى دارد بـا ایجـاد آسـیب هاى فرهنگـى، اراده 
مسـتحکم مردم و جوانـان ما را متزلـزل و به جاى 
ایمـان، تردیـد را در وجود مردم و جوانـان ما ایجاد 
کنـد، افـزود: نقـش نخبـگان بـراى مقابله بـا این 
توطئـه دشـمن از طریق رصـد کردن آسـیب ها و 
ارائـه راهکار بـراى رفع آنهـا، تعیین کننده اسـت.
رئیسـى بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه راه مقابله با 
دشـمن، مایـوس کـردن آن اسـت، گفـت: راه 
مایـوس کردن دشـمن نیـز تولید قـدرت در همه 
عرصه هـا از جملـه عرصه هـاى نظامـى، علمـى، 
اقتصـادى و اجتماعى اسـت و این مهم بـا اقدامات 
فعاالنـه، اثرگـذار و بـا نیروهـاى انسـانى مومـن، 

مصمـم و بادانـش محقـق مى شـود.

رییس جمهـورى با بیـان اینکه کاالهاى اساسـى 
و ملزومات سـفره مـردم اولویت دولت اسـت، گفت: 
دسـتورات الزم براى جلوگیرى از افزایش قیمت ها 
بـا کنتـرل صـادرات و افزایـش نظارت هـا صـادر 
شـده اسـت. دویسـت و یازدهمین جلسـه شوراى 
هماهنگى اقتصادى دولت روز یکشـنبه به ریاسـت 
حجت االسـالم والمسلمین حسـن روحانى رییس 
جمهـورى برگـزار و در این جلسـه وزیـران صنعت، 
معـدن و تجـارت و جهـاد کشـاورزى گزارشـى از 
وضعیـت قیمـت کاالهـا در بـازار و اقدامـات انجام 

شـده بـراى کاهش قیمـت اجنـاس ارائـه کردند.
رییـس جمهـورى پـس از ارائـه ایـن گـزارش بـا 
بیـان اینکـه تامیـن کاالهـاى اساسـى و معیشـت 
مردم اولویت نخسـت دولت بوده اسـت، بر تسـریع 
اقدامـات هماهنـگ و فـورى بـراى جلوگیـرى از 
افزایـش بـى رویـه قیمـت هـا و همچنیـن کاهش 
قیمـت کاالهاى مورد نیـاز مردم به سـطح مطلوب 

و مناسـب تاکیـد کرد.
روحانـى بـا اشـاره بـه اینکـه دسـتورات الزم براى 
جلوگیـرى از افزایـش قیمـت کاالهـا بـا کنتـرل 
صادرات و همچنیـن افزایش نظارت ها صادر شـده 

اسـت، گفت: معیشـت مردم، نظارت بـر قیمت ها و 
جلوگیـرى از افزایـش بى رویـه آن در شـرایط ویژه 
شـب عیـد از فوریـت بیشـترى برخـوردار اسـت و 
دسـتگاه هاى مربوطـه بایـد نظارت هـاى خـود را 
بیشـتر کرده و دسـتورات صـادره را عملـى کنند تا 

مـردم نتیجـه را احسـاس کنند.
رییـس جمهـورى بـا بیـان اینکـه بـا وجـود همه 
تالش هـا در برخـى زمان هـاى مشـخص از جملـه 
روزهـاى پایانـى سـال برخـى سـوء اسـتفاده ها 
و جوسـازى ها موجـب القـاى کمبـود کاال و در 
نهایـت شـوك افزایـش قیمـت مى شـود، تصریـح 
کـرد: وزارتخانه هـا و دسـتگاه هاى ذیربـط بایـد بـا 
جدیـت و دقـت بیشـتر دسـتورالعمل هاى کنترل 
بـازار را بـه اجـرا گذاشـته و اجـازه ندهند مـردم در 
چنیـن مواقعى با سـختى مواجه شـوند ضمن آنکه 
رسـانه ها بـه ویـژه رسـانه ملى نیـز با اطالع رسـانى 
دقیـق مى بایسـت اسـباب آرامـش و رفـع نگرانـى 

مـردم را فراهـم کننـد.
روحانـى گفـت: مدیریـت واردات مـواد ضـرورى 
و کاالهـاى مـورد نیـاز مـردم در ایـن ایـام از جمله 

تصمیمـات سـتاد هماهنگـى اقتصـادى بود.

وى در ایـن زمینـه اظهـار کـرد: با توجه بـه تامین 
ارز مـورد نیـاز در سـخت ترین شـرایط و افزایـش 
تولیـد، نوسـانات قیمت هـا پیـش از آنکـه نشـات 
گرفتـه از کمبـود کاال باشـد برآمـده از التهـاب 
آفرینى هـا، القـاء تصـور جهـش قیمت هـاى آتى و 
ایجـاد تقاضاى کاذب اسـت، همچنین کاسـتى در 
هماهنگى هـاى الزم در امر نظـارت و کنترل دقیق 
بـر زنجیـره تولیـد تـا توزیـع هـم وجـود دارد کـه 
وضعیتـى غیرقابـل قبـول را درمورد برخـى کاالها 

ایجـاد کرده اسـت.
براسـاس گـزارش قائـم مقـام وزیر صمـت در امور 
بازرگانـى در ایـن جلسـه، توزیـع گسـترده میـوه، 
گوشـت و مرغ در دسـتور کار دسـتگاه هاى مرتبط 
براسـاس نـرخ مصـوب آغـاز شـده و تـداوم خواهد 
داشـت. در ایـن جلسـه همچنیـن دسـتگاه هاى 
مرتبـط با تولیـد و توزیـع کاال نیز بـا ارائه گزارشـى 
تاکید کردند که بـا اجراى برنامه ها و سیاسـت هاى 
اتخـاذ شـده، بـازار میـوه، گوشـت، مـرغ و روغـن 
بـا وفـور توزیـع کاال و نظـارت بـر قیمـت، متعادل 
خواهـد شـد. در جلسـه امـروز سـتاد هماهنگـى 
اقتصـادى دولـت همچنیـن عبدالناصـر همتـى 

رییـس کل بانـک مرکـزى گزارشـى از تحـوالت 
بخـش حقیقـى اقتصـاد در 9 ماهـه سـال 99 ارائه 
کـرد.  بـه موجـب ایـن گـزارش تولیـد ناخالـص 
داخلـى بـه قیمـت پایـه در 9 ماهـه سـال جـارى 
نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته با نفـت 2، 2 
درصد و بدون نفت 1، 9 درصد رشـد داشـته اسـت. 
در مـدت 9 ماهـه، ارزش افزوده گروه کشـاورزى 4، 
6 درصـد، گـروه نفـت 3، 9 درصـد، گـروه صنایع و 
معـادن 6 درصـد رشـد مثبـت داشـته انـد و صرفا 
ارزش افـزوده گـروه خدمات بدلیل شـیوع ویروس 
کرونـا و محدودیت هاى ناشـى از آن، 3 درصد رشـد 

منفى داشـته اسـت.
رئیـس کل بانـک مرکـزى تاکیـد کرد: بـا توجه 
بـه رشـد متوالـى مثبـت در دو فصـل تابسـتان و 
پاییـز، بـا اطمینـان مـى تـوان بـر خـروج اقتصاد 
از رکـود تاکیـد کـرد. رییـس جمهـورى پـس 
از ایـن گـزارش، بـا اشـاره بـه ظرفیت هـاى امیـد 
بخـش اقتصـاد کشـور تصریـح کـرد: آمارهـا و 
شـاخص هاى کالن اقتصاد نشـانگر مسـیر مثبت 
قطعـى  شکسـت  و  تحریم هـا  خنثى سـازى  و 
سیاسـت فشـار حداکثـرى و بارقه هـاى پیـروزى 

در جنـگ اقتصـادى اسـت و این توفیـق دقیقا در 
سـال هایى رخ داده اسـت که بسـیارى از کشورها 
بـه سـبب هجـوم کرونـا نـرخ منفـى را در رشـد 

اقتصـادى خـود شـاهد بوده انـد.
روحانـى افـزود: ایـن موفقیت همان چیزى اسـت 
کـه دشـمنان در چارچـوب اهـداف شـوم خـود 
نسـبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کـردن و نفى 
آن هسـتند و متاسـفانه برخى جریانات داخلى نیز 
اسـیر منافع زودگذر سیاسـى شـده و ایـن کامیابى 
ملـت را نادیـده مى گیرند. رییس جمهـورى تاکید 
کـرد: بى تردیـد سـال آینـده بـا همراهـى مـردم و 
فعـاالن اقتصادى سـالى پررونـق و امیدبخش براى 

اقتصـاد کشـور خواهـد بود.

خـبـر
نوروز پرچالشى را در پیش داریم 

وزیـر بهداشـت، از مسـافرت و سـفر بـه عنوان مهـم تریـن عامـل انتقال ویـروس نام 
برد. سـعید نمکى، در حاشـیه مراسـم رونمایى از سـامانه هاى نوین بیمارسـتانى سّیار 
تخصصـى دفـاع زیسـتى نیـروى زمینـى سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمى بـا رویکرد 
مقابلـه با کرونـا، اظهار کـرد: همکاران ما در کنار بسـیج، هـالل احمر و سـایر ارگان ها، 
سراسـر کشـور را از نظـر بیمـارى در اسـتمرار اجراى طرح بسـیار موفق شـهید قاسـم 
سـلیمانى، پایـش مى کننـد کـه اگـر نقاطـى را از ویـروس جدیـد، مشـتعل دیدیـم، 

بالفاصلـه بـه آن حملـه کنیم.
وزیـر بهداشـت تاکیـد کـرد: همانگونه که مقـام معظم فرمودنـد و رئیـس جمهور نیز 
در سـتاد ملـى مقابله با کرونا و سـایر بزرگان و مسـئوالن نظـام توصیه کردنـد، از مردم 
تقاضـا داریـم کـه سـفر نروند. امسـال هم بـه رغم خسـتگى و افسـردگى مـردم از یک 
سـال در خانـه مانـدن، بـاز هم تقاضـا داریم کـه در خانـه بمانند، مسـافرت نرونـد. اگر 
ایـن توصیه هـا رعایـت شـود، امیدواریم کـه روزهاى بهترى داشـته باشـیم، امـا من و 

همکارانـم همـواره این دلهـره و اضطـراب را داریـم که اگر خـداى ناکرده بـه توصیه ها 
توجـه نشـود، فاصلـه گـذارى رعایـت نشـود و تجمعـات و دیـد و بازدیدهاى نـوروزى 
بـدون رعایـت پروتکل هـا ادامـه پیـدا کنـد و سـفرها باعـث جابجایـى ویروس بسـیار 
چمـوش جهش یافته شـود، دچـار گرفتـارى مى شـویم. وى ادامه داد: بـا وجود هجمه 
ویـروس جهـش یافته انگلیسـى کـه توانسـت کشـورهاى اروپایـى را با همـه امکانات 

اقتصـادى و زیرسـاخت هایى کـه داشـت بـه زانو در بیـاورد.

وزیـر آمـوزش و پـرورش در پاسـخ بـه پرسشـى درباره 
پیـش ثبـت نـام برخـى مـدارس غیردولتـى، اخـذ وجه 
و آزمـون ورودى گفـت: هـم در شـرایط کرونـا ایـن امـر 
مطلوب نیسـت و هم در شـرایط غیرکرونا ما ایـن رویه را 
توصیه نمى کنیـم و قطعا مورد تایید نیسـت. پیش ثبت 
نام و آزمـون ورودى غیرقانونى اسـت و نباید انجام شـود.  
محسـن حاجـى میرزایى   بـا بیان اینکـه هرروز بـراى ما 
یـک روز خـاص اسـت کـه بایـد بـه مجموعـه ماموریت 
هـا و وظایفـى کـه داریـم عمـل کنیـم افـزود: در بـاب 
همکاریهـاى وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى از گذشـته هم تفاهم نامه هایى داشـته 
ایـم و در این جلسـه عرصه هاى متنـوع ترى بـراى ادامه 
همکارى بررسـى شـد. وى افزود: در این حـوزه ها کار مى 
کنیـم و همه اصـرار ما این اسـت کـه در همیـن ماه هاى 
پایانـى دولـت پایه این همکارى ها مسـتحکم شـود و در 
دولت هاى بعدى اسـتمرار یابـد. وزیر آمـوزش و پرورش 
دربـاره وضعیـت کتابخانـه هاى مـدارس گفت: توسـعه 
کتـاب و کتابخوانـى قطعـا جـزو اولویـت هاى ما هسـت 
و بایـد در ایـن زمینـه کارو تـالش کنیـم. مدارسـى کـه 
جدید سـاخته مى شـوند حتما امکاناتى چـون کتابخانه 
برایشـان پیـش بینـى مـى شـود و مدارسـى کـه از قبل 
سـاخته شـده انـد و امـکان دایـر کـردن کتابخانـه دارند 

حتمـا مـورد توجه قـرار مـى گیرند.

فرمانــده ناجــا بــا پیش بینــى افزایــش ســفرها 
در نــوروز 1400 ضمــن خواســت از مــردم بــراى 
پرهیــز از ســفرهاى غیرضــرور، در عیــن حــال گفــت: 
ــیم  ــاس تقس ــم و براس ــور داری ــا حض ــاده ه ــا در ج م
ــا اعمــال  ــا کرون ــه ب ــدى ســتاد مقابل ــدى و رنگ بن بن
ــون مــى کنیــم.  ســردار حســین اشــترى   گفــت:    قان
تصادفــات راهنمایــى و رانندگــى از ابتــدا بــوده و ادامــه 
هــم خواهــد داشــت امــا بایــد بــا تمــام ظرفیــت بــراى 
ــدام کنیــم. آمارهــا هــم نشــان  ــات اق کاهــش تصادف
ــه و 13  ــورت گرفت ــى ص ــات خوب ــد اقدام ــى ده م
درصــد کاهــش جــان باختــگان در ســال 99 نســبت 
ــى در  ــک مقطع ــا در ی ــه م ــم البت ــال 98 داری ــه س ب
ســال 99 کاهــش ســفر را داشــتیم امــا پیــش بینــى 
مــا ایــن اســت کــه در نــوروز 1400 بــا افزایــش ســفر 
ــاس  ــم براس ــه داری ــا وظیف ــه م ــیم البت ــه باش مواج
ــم و  ــا عمــل مــى کنی ــا کرون ــه ب ــه ســتاد مقابل مصوب
براســاس تقســیم بنــدى و رنگ بنــدى ســتاد مقابلــه 
ــردم از  ــه م ــم البت ــى کنی ــون م ــال قان ــا اعم ــا کرون ب
ســفرهاى غیرضــرورى پرهیــز کننــد امــا مــا در جــاده 
ــت  ــا رعای ــردم ب ــم م ــم و امیدواری ــور داری ــا حض ه

ــند. ــر باش ــارى موث ــش بیم ــا در کاه ــکل ه پروت

رئیس دستگاه قضا:

هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد

امـور  برنامـه  و بودجـه و  رئیـس کمیسـیون 
سـرمایه گذارى شـوراى اسـالمى شـهر قـم گفت: 
روزانـه یـک میلیـارد تومان بـراى نگهدارى شـهر 

قـم، هزینـه مى شـود.
مجیـد اخـوان در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران 
پیرامـون وضعیـت بودجه شـهر قم اظهار داشـت: 
وظیفه کمیسـیون رسـیدگى بـه فرآینـد بودجه، 
اصالحیه هـا و متمم هـاى احتمالـى و موضـوع 
تفریـغ بودجه و نظـارت بر تحقق منابـع و مصارف 
اسـت. رئیـس کمیسـیون برنامه وبودجـه و امـور 
سـرمایه گذارى شـوراى اسـالمى شـهر قـم افزود: 
در جهـت بررسـى بودجـه سـال 1400، بیـش از 
30 جلسـه پیرامـون ارزیابـى درآمدهـا و هزینه ها 
برگـزار شـد. وى تصریـح کـرد: در سـال 1400 
اختـالف 10 درصـدى در بودجـه پیشـنهادى 
شـهردارى قـم بـا بودجـه مصـوب 3 هـزار و 62 
میلیـارد تومانـى در شـوراى اسـالمى شـهر قـم 
دیـده مى شـود. اخـوان بیـان کـرد: درمجمـوع 
منابـع داخلى شـامل عـوارض، مالیات و بخشـى از 

کمک هـاى دولتـى حـدود 35 تا 40 درصـد منابع 
بودجه شـهردارى را شـامل مى شـود که در حدود 

1270 میلیـارد تومـان اسـت.
وى خاطرنشـان کرد:همچنین منابـع غیر نقدى 
بودجـه نیـز کـه از محـل فـروش امـالك و برخى 
سـرمایه گذارى بـه دسـت مى آیـد نیـز در حـدود 

850 میلیـارد تومان اسـت.
امـور  و  برنامه وبودجـه  کمیسـیون  رئیـس 
قـم  شـهر  اسـالمى  شـوراى  سـرمایه گذارى 
عنـوان کـرد: از طرفى مبلـغ 950 میلیـارد تومان 
از بودجـه 1400 نیـز از محـل منابـع خـارج از 
منابـع داخلـى شـامل تسـهیالت بانکـى، اوراق 
مشـارکت و اوراق خزانـه بابـت بازپرداخـت دیون 
دولـت بـه شـهردارى اسـت. وى گفـت: بر اسـاس 
پیش بینى هـا، 870 میلیـارد تومـان از مصـارف 
بودجـه 1400 شـهردارى قـم براى بودجـه جارى 
و 1950 میلیـارد تومـان ویـژه بودجـه عمرانـى و 
حـدود 270 میلیـارد تومـان نیز بـراى بازپرداخت 
اوراق مشـارکت و تسـویه بدهـى شـهردارى بـه 

سیسـتم بانکـى اسـت.
اخـوان افـزود: روزانـه یـک میلیـارد تومـان براى 
نگهـدارى شـهر قـم، هزینـه مى شـود و دراین باره 
مدیریـت شـهرى نیازمنـد مشـارکت و همراهـى 

شـهروندان در کاهـش هزینه هاسـت.
همچنیـن سـید مجتبى سـبحانى ثابـت رئیس 
کمیسـیون خدمـات شـهرى شـوراى اسـالمى 
شـهر قم بیان کرد: این کمیسـیون 9 زیرمجموعه 
شـامل سـازمان هاى مختلف تحت نظـارت دارد و 
هرسـال تصویـب و اصالحیـه بودجـه و تعرفه ها و 
بررسـى عملکرد این سـازمان ها را عهده دار اسـت.
وى افـزود: روزانـه 720 تـن زبالـه در قـم تولیـد 
مى شـود و دراین بـاره تولیـد 320 تـن کـود از 
پسـماند در قم داریم کـه ویژه مصارف کشـاورزى 
و فضـاى سـبز اسـت. رئیـس کمیسـیون خدمات 
شـهرى شـوراى اسـالمى شـهر قـم عنـوان کـرد: 
رونـد نامطلـوب دفـن زبالـه در قم مشـکالتى را به 
وجـود آورده اسـت و در آینـده بـه یک کالن شـهر 

دفـن پسـماند تبدیـل مى شـویم.

رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر قم عنوان کرد؛

هزینه نگهدارى شهر قم  روزى یک میلیارد تومان  

مدیـر فنـاورى اطالعـات، امنیت مجـازى و شـبکه دولت 
اسـتاندارى قـم گفـت:  زیرسـاخت هاى فنـى و مخابراتى 
بـراى برگـزارى انتخابـات تمـام الکترونیک در اسـتان قم 
مهیا اسـت. اکرم روح پرور افزود: با تشـکیل سـتاد مرکزى 
انتخابـات در وزارت کشـور، سـتاد انتخابـات اسـتانى و 
کمیته هـاى مربوطـه از جملـه کمیتـه فنـاورى اطالعات 
تشـکیل شـده و در این راسـتا ثبت نـام داوطلبان شـرکت 
در انتخابات شـوراها در قالب اپلیکیشـن موبایلى و نسـخه 
وینـدوز به صـورت غیرحضـورى و الکترونیـک و همچنیـن از طریـق دفاتـر پیشـخوان و فرمانـدارى 
به صـورت حضـورى در حـال انجام اسـت. وى اضافه کرد: انتخابات شـوراهاى اسـالمى سـال آینده به 
احتمال قوى در هشـت کالنشـهر کشـور از جمله شـهر قم به صورت تمـام الکترونیک برگـزار خواهد 
شـد، ولى انتخابات ریاسـت جمهورى و خبـرگان رهبرى به صـورت نیمه مکانیزه مى باشـد. وى ادامه 
داد: داوطلبـان شـرکت در انتخابـات مى تواننـد برنامه هـاى ثبت نـام را از طریـق پورتال وزارت کشـور 
بـه نشـانى entekhabat.moi.ir دانلـود نماینـد. روح پرور خاطرنشـان کـرد: در انتخابات سـال 
98 (دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـوراى اسـالمى و اولین میـان دوره اى پنجمیـن دوره مجلس 
خبرگان رهبرى)، اسـتان قم در بین اسـتان ها رتبه نخسـت را در زمینه شـاخص کل عملکرد فناورى 

اطالعـات کسـب کرد.

اجراى طرح حذف دریافت تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملى
وى در ادامـه بـا اشـاره بـه عملکـرد اداره فناورى اطالعـات اسـتاندارى قم، بیان کـرد: در اجـراى طرح 
حـذف دریافـت تصویر صفحـه اول شناسـنامه و کارت ملى، قـم در سـال 93 به عنوان اسـتان پایلوت 
انتخاب شـد و سـامانه اى بـا هماهنگـى مرکز فنـاورى اطالعات نهـاد ریاسـت جمهورى در راسـتاى 
اجـراى ایـن طرح بـراى اسـتعالم و احراز هویـت آنالین بر روى شـبکه دولـت در اختیار دسـتگاه هاى 
اجرایـى اسـتان قرار گرفت.  وى افزود: این طرح در سـال 97 با دسـتور وزیر کشـور در سـه اسـتان قم، 
سـمنان و خوزسـتان مـورد بهره بـردارى قـرار گرفـت و امسـال با صـدور بخشـنامه بانک مرکـزى در 
بانک هاى اسـتان نیز اجرایى شـد. به گفته مدیـر فناورى اطالعات اسـتاندارى قم، تعداد اسـتعالمات 
گرفته شـده در سـامانه توسـط دسـتگاه هاى اجرایـى و مراکز حـوزوى اسـتان از ابتداى اجـراى طرح 

تاکنـون 881 هـزار و 330 مـورد بـوده کـه 447 هـزار و 769 مورد آن مربوط به امسـال مى باشـد.

 معـاون اجتماعـى و پیشـگیرى از وقوع جرم دادگسـترى 
اسـتان قم با اشـاره بـه برگـزارى دوره هاى آموزشـى براى 
مجرمیـن مجـازات هـاى حبـس جایگزیـن گفـت: طبق 
ارزشـیابى هاى که خود مخاطبـان انجام دادنـد 90 درصد 
از دوره هـا رضایـت داشـتند و 85 درصـد دورهـا برایشـان 
تاثیرگـذارى داشـته و سـبک زندگـى آنهـا را تغییـر داده 
اسـت .  حجـت االسـالم و المسـلمین مجید یـزدى امروز 
در همایـش جـوان تمـدن سـاز، بـا بیـان اینکه براسـاس 
مـواد 62 تا 64 قانون مجازات اسـالمى مجازاتهاى  جایگزین حبس دردسـتور کار معاونت پیشـگیرى 
دادگسـترى قرار گرفته اسـت اظهارکرد: مـا نام این طـرح را جایگزین هاى مجـازات حبس میگذاریم 
چـون من معتقـدم اینها مجازات نیسـت چون انطـور کـه دربازخوردها و نتایجـى  که مـا دیدیم واقعا 

این امـور ضروریسـت کـه تحولـى درمخاظب ایجـاد کند.
وى بـا تاکیـد براینکه ایـن دوره ها باهماهنگى صـورت گرفته در حال برگـزارى بوده و قضـات به جاى 
مجـازات مـى توانند از جایگزین ها اسـتفاده کنند افزود: در این راسـتا براى اولین بار سـالن نمایشـگاه 
دادگسـترى در اختیـار قـرار گرفـت کـه عزیـزان بـه اینجا تشـریف مـى آوردنـد گرچه شـاید تخلف 
آنهـا در حیطـه راهنمایـى رانندگـى یـا یک مـورد جزئى بـوده ولى بـا مقوله هـاى متنوعى آشـنا مى 
شـوند وبازخورد بسـیار خوبى از ایـن آموزش هـا گرفتیم.معاون اجتماعـى و پیشـگیرى از وقوع جرم 
دادگسـترى اسـتان قم بـا بیان اینکـه ایام کرونـا باعث تعطیلى کار نشـد خاطرنشـان کرد: بابررسـى 
موسسـاتى که فعـال بودند مشـخص شـد موسسـه آواى توحیـد دراین زمینه نسـبت به موسسـات 
دیگـر توفیق خوبى دارند و ما ازمسـولین موسسـه درخواسـت کردیـم که باهماهنگى با دادگسـترى 
ایـن دوره هـا در فضـاى مجـازى برگزار شـود وهمه کسـانى که بصورت حضورى شـرکت مـى کردند 
بصورت مجازى شـرکت کنند و همان ارزشـیابى هـا اتفاق بیفتـد. وى ادامـه داد: در پنج بخش هویت 
شناسـى، مهارت زندگى، مشـکالت واسـیب هـاى اجتماعى، تصادفـات و مواد مخدر جلسـات خیلى 
خوبـى تهیه شـد و بیـش ازهزار نفـر درایـن دورها شـرکت کردند کـه طبق ارزشـیابى هـاى که خود 
مخاطبـان انجـام دادند 90 درصـد از دوره ها رضایت داشـتند و 85 درصد دورها برایشـان تاثیرگذارى 

داشـته و سـبک زندگى آنهـا را تغییر داده اسـت. 

عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: 
ایـرادات شـوراى نگهبان بـه مصوبـات مجلس بـه بودجه 
سـال 1400 تفـاوت چندانـى بـا دوره هـاى قبـل نـدارد.

احمـد امیرآبـادى فراهانى در جلسـه علنى امـروز مجلس 
شـوراى اسـالمى با اشـاره به ایـرادات شـوراى نگهبـان به 
مصوبات مجلـس درباره الیحه بودجه سـال آینـده، گفت: 
ایرادات شـوراى نگهبان بـه بودجه سـال 97، 13 مورد و به 

بودجـه سـال 98، 19 مورد بوده اسـت.
وى بـا  اشـاره به اینکه ایرادات شـوراى نگهبان بـه بودجه 1400، 20 مورد اسـت، اظهار داشـت: بر این 
اسـاس ایـرادات به مصوبات مجلـس درباره بودجه سـال آینده با سـالهاى قبل تفاوت چندانـى ندارد و 
تقریبا ایرادات به بودجه سـال آینده مانند سـالهاى قبل اسـت و در بیشـتر مـوارد ابهاماتى به مصوبات 

مجلـس وارد بوده اسـت کـه ما به این مـوارد رسـیدگى خواهیم کرد.

قم آماده برگزارى انتخابات الکترونیک است

رضایت 90 درصد مخاطبین از دوره هاى آموزشى 
مجازات حبس جایگزین

ایرادات شوراى نگهبان به بودجه تفاوتى با ادوار 
گذشته ندارد

بابت اجراى انتخابات نگرانى نداریم

دریافت پیش ثبت نام توسط مدارس 
غیردولتى، غیر قانونى است

پیش بینى افزایش سفرها در نوروز 1400

وزیـر کشـور بـا بیـان اینکـه بـراى اجـراى انتخابـات 
نگرانـى نداریم، گفـت: احزاب و گروه ها و شـخصیت هاى 
سیاسـى بایـد تالش کننـد یـک رقابت بـا شـکوه و یک 

مشـارکت بسـیار خوبـى داشـته باشـیم.
عبدالرضـا رحمانـى فضلى با بیـان اینکه چهـار موضوع 
اصلى درآخرین جلسـه سـال جارى با اسـتانداران مطرح 
شـد، گفـت: بحـث امنیت هـم از نظـر امنیـت عمومى و 
هـم امنیـت انتخابـات مطـرح شـد و نهایتـاً بـا توجـه به 
اطلـس امنیتى که بـراى انتخابـات همیشـه تعیین مى 
کنیم مقرر شـد همه اسـتان ها با حساسـیت این اطلس 
را پیگیـرى کنند و مرتـب گزارش دهى و گـزارش گیرى 
انجام شـود. بحمـدا... در حوزه امنیتى مشـکل خاصى در 
شـرایط کنونـى نداریم کـه ایـن را مرهون لطـف خداوند 

متعـال و همراهى هـاى مـردم عزیزمان مـى دانیم.
وزیر کشـور افـزود: دومین مسـئله بحـث تامیـن ارزاق 
و قیمت هـا در ایـام نـوروز اسـت. مـا در وزارت کشـور 
بـه عنـوان مسـئول سـتاد هماهنگـى اطـالع رسـانى 
اقتصـادى از 4 مـاه قبل بـرآورد هـا و تحلیل هـا را مرتب 
در دولـت مطـرح کردیـم و نقـاط نگرانى خودمـان را هم 
مطـرح کردیـم بـا توجه بـه شـرایط الزم بود اسـتانداران 
در هماهنگـى کامـل با دولـت، وزارت جهاد کشـاورزى و 
وزارت صمـت کمـک کنند بحث تنظیـم بـازار و نظارت 

بر اسـتانها بـا دقـت پیش بـرود.
وى بـه موضوع انتخابات اشـاره کـرد و گفـت: انتخابات 
یـک موضـوع بسـیار مهـم در شـرایط کنونـى اسـت که 
الحمدا...تاکنـون تمـام اقدامـات مقدماتـى، زمینه هـا، 
و  اسـت  گرفتـه  انجـام  و همکارى هـا  هماهنگى هـا 
همانطـور کـه در جریـان هسـتید امـروز روز پنجم ثبت 
نام شـوراها اسـت. من از تمام متخصصین، کارشناسـان 
و تحصیلکـردگان و کسـانى کـه در حوزه هـاى مدیریت 
شـهرى و اجرایـى تجربـه دارنـد، تقاضـا مى کنـم حتماً  
بـراى ثبت نام مراجعه کنند و مشـارکت خیلـى جدى در 
ایـن زمینه داشـته باشـند. بقیه ثبت نـام ها هم بـه مرور 
از فروردیـن انجام خواهد شـد و نگرانى خاصـى در زمینه 
اجـراى انتخابات که به عهده وزارت کشـور اسـت نداریم.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

کاالهاى اساسى و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
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