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رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد:

بسـترى 133 بیمـار کرونایى در 
مراکـز درمانـى قم

شهردار قم :

ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت از 
دغدغه هاى شـهردارى اسـت

وزیر صمت خبر داد :

واردات 50 هـزار تـن مـرغ بـراى 
تنظیـم بـازار مـاه رمضان
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برای مهار بیماری «کووید -19» و جلوگیری از شیوع ویروس «کرونا»، «فاصله گذاری اجتماعی» را رعایت می کنیم. 
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امام جمعه قم   :

ـــارزه توطئـــه دشـــمنان  ـــا درس مب شـــهدا ب

ـــد ـــى کردن را خنث

رئیس جمهور:

ـــیون  ـــد واکسیناس ـــت رون وزارت بهداش

ـــد ـــفاف کن ـــردم ش ـــراى م را ب
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استاندار خواستار شد:

 سفر به قم در ایام نیمه شعبان 
محدود شود

فعالیــت 250 مســافر پذیــر 
غیرمجــاز در قــم

ــى در  ــات احتمال ــز از تجمع پرهی
ــال ــر س ــنبه آخ چهارش
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سـیامک محبـى  بـا اشـاره بـه چالـش کرونایـى 250 
مسـافرپذیر غیرمجاز در قم در ایام سـفرهاى نوروزى، از 
کاهش اسـتفاده از ماسـک در ادارات و سـازمان ها انتقاد 
کـرد.  وى    اظهـار کـرد: بایـد گفـت در ایام شـلوغ پایان 
سـال، بـا چالش هایـى در کشـور و سـطح اسـتان رو به 
رو هسـتیم که مـى تواند در صـورت عدم توجه، شـیوع 

مـوج جدیـد کرونـا را به دنبال داشـته باشـد.

 سـید مجتبى اشـرفى از شـهروندان خواسـت، نسـبت 
بـه عـدم حضـور در معابرعمومـى و حتى جمـع فامیل 
و همچنیـن دورى از تجمـع احتمالـى در چهارشـنبه 
آخر سـال، اهتمام داشـته باشـند.  بـا بیـان اینکه یکى 
از اولویـت پلیـس پیشـگیرى از سـرقت اسـت، اظهـار 
داشـت: تمـام ظرفیـت هـاى پلیس قـم در خدمـت به 

امنیـت و سـالمت مـردم قـرار دارد.
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رئیس قوه قضاییه خربداد

ــش از 20  ــدن بیـ ــف شـ ــن تکلیـ تعییـ

ــى ــزار زندانـ هـ

رئیس مجلس  در نشست کمیسیون صنایع: 

صف گوشت قرمز نداریم چون مردم 
دیگر نمى توانند گوشت بخرند

سالمت

وزارت بهداشت روند واکسیناسیون را براى مردم شفاف کند  آغاز فاز دو  -   سه تست انسانى واکسن «کوو ایران برکت» 

نیروى دریایى از ارکان مهم دفاعى سپاه است

کاهش رعایت پروتکل هاى بهداشتى

بیشتر استا ن هاى کشور در آستانه موج چهارم کرونا هستند

رئیس جمهـور گفـت: مـردم طبـق سـند ملـى 
تصویب شـده درخصوص عملیات واکسیناسـیون، 
بایـد در جریـان جزییات این اقـدام بزرگ قرار گیرند. 
حجـت االسـالم حسـن روحانـى پـس از دریافـت 
گـزارش دسـتگاه هاى ذیربـط درخصـوص اقدامات 
انجام شـده در مسـیر تهیه و تامین واکسـن مطمئن 
از کشـورهاى روسـیه، چیـن و هنـد، در پى نوشـت این گـزارش با قدردانـى از تالش هاى 
انجـام شـده و همچنیـن تاکید بر تداوم پیگیرى ها، از وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکى، وزارت امـور خارجـه و بویـژه سـفیران ایـران در این کشـورها و همچنین بانک 
مرکـزى و سـازمان برنامـه و بودجه براى تامیـن منابع ارزى مورد نیاز براى تهیه واکسـن 
مطمئـن خارجـى قدردانـى کرد. رئیس جمهور با اشـاره به اقدامات انجام شـده در زمینه 
تهیه و تامین واکسـن خارجى کرونا از سـوى وزارت بهداشـت و همه دسـتگاه هایى که 
در ایـن زمینـه همـکارى داشـته اند، تاکیـد کـرد: اینکه توانسـته ایم در شـرایط سـخت 
و نفسـگیر جنـگ اقتصـادى دشـمن، هـم در زمینـه تحقیق و تولیـد واکسـن داخلى و 
هـم تهیـه و تامیـن واکسـن خارجـى مـورد نیاز کشـور عملکرد موفقى داشـته باشـیم، 
از افتخـارات ملـت ایـران اسـت. روحانـى همچنیـن به وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکى دسـتور داد همانطورکه در یک سـال گذشـته تالش شـده با ایجاد شـفافیت و 
اطـالع رسـانى و ارائـه آمـار دقیـق از میزان شـیوع و نحـوه مقابله با این بیمـارى به عنوان 
یکـى از اصـول و اسـتانداردهاى پذیرفته شـده جهانى در فرایند مقابله بـا پاندمى کووید 
19 بـه عنـوان یـک اقـدام اطمینـان بخش عمل شـود، در خصوص واکسیناسـون نیز به 
همیـن شـیوه اقـدام گـردد. رئیـس جمهور تاکیـد کرد: ضرورى اسـت که ملت شـریف 
طبق سـند ملى تصویب شـده درخصوص عملیات واکسیناسـیون، در جریان جزییات 
ایـن اقـدام بـزرگ نیـز قـرار گیرنـد و بـا ایجاد شـفافیت در ایـن خصوص گامـى دیگر در 
راسـتاى اهتمـام بـه دسترسـى آزاد بـه جریان اطالعـات در دولت تدبیر و امید برداشـته 

شـود تـا از بـروز هرگونـه تردیـد و ابهامـى در این زمینه جلوگیـرى گردد.

ــ سـه واکسـن «کوو   کارآزمایـى بالینـى فـاز دوـ 
ایـران برکـت» صبـح امـروز بـا تزریق به تعـدادى از 
داوطلبـان آغـاز شـد.  پویا مراسـم کارآزمایى بالینى 
فاز دو ـ  سـه واکسـن «کـوو ایران برکت» بـا تزریق به 
تعـدادى از داوطلبـان در هتل ارم تهران برگزار شـد.
دکتـر حامـد حسـینى، مدیـر کارآزمایـى بالینى 
دانشـگاه علـوم پزشـکى تهـران، گفـت: فـاز یـک مطالعـه بـا تزریـق بـه 56 داوطلب با 
موفقیـت تمـام شـد؛ امروز خیلى خوشـحالم که شـروع فـاز دو و سـه کارآزمایى بالینى 
واکسـن کـوو یـاران برکـت کلیـد خواهد خـورد. در فاز دو واکسـن کرونا به حـدود 300 
نفـر و در فـاز سـوم بـه 20 هـزار داوطلب در 6 شـهر مختلف تزریق خواهد شـد. وى ادامه 
داد: داوطلبیـن مـا گروه هـاى مختلـف زیـر 50 و بـاالى 50 سـال را شـامل مى شـوند و 

چندیـن مطالعـه به صـورت همزمـان با یکدیگـر پیش خواهـد رفت  .

فرمانـده کل سـپاه از نیـروى دریایـى بـه عنـوان 
یکـى از ارکان مهـم دفاعـى سـپاه نـام بـرد و گفت: 
قـدرت افزایـى مـا براسـاس تدبیر و آرمـان طلبى و 
بـراى ارتقـاء دادن بـه شـکوه و عظمت ملـت ایران 
اسـت.  سـردار سرلشـکر حسـین سـالمى فرمانده 
کل سـپاه پاسـداران امروز در آیین الحاق تجهیزات 
موشـکى بـه نیـروى دریایـى سـپاه، از انقـالب شـکوهمند اسـالمى ایـران بـه عنـوان 
چشـمه سـارآگاهى بـه جغرافیـاى عالـم در عصـر جهالت مـدرن نام برد و گفـت: برغم 
هم پیمـان شـدن تمامى زورگویان، شـیاطین و مسـتکبران عالم در 4 دهـه اخیر براى 
بـه شکسـت کشـاندن انقـالب الهـام بخـش اسـالمى ایـران، فرجامـى جـز ناامیدى، 

ناکامـى، شکسـت و فرسـودگى بـراى آنـان حاصل نشـده اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه دشـمنان اسـالم و ایـران پـس از شکسـت در جنگ هـاى بـزرگ 
نظامـى، جنگ هـاى نیابتـى و تهاجم فرهنگى، سـه خط اساسـى را بـراى ضربه زدن به 
نظامـى اسـالمى مـا دنبال کردنـد، گفت: فلج کردن اقتصاد و فشـار معیشـتى بر مردم 
بـا هـدف بـه تسـلیم در آوردن ملـت ایـران نقطه مرکزى اسـتراتژى دشـمن در تحقق 
ایـن اهـداف شـوم اسـت. فرمانـده کل سـپاه افـزود: ایجاد اختـالل در گسـترش توان 
دفاعـى ایـران اسـالمى بـا هـدف تضعیـف روند قـدرت افزایى و عـزت آفرینـى و ایجاد 
تفاضـل وسـیع قـدرت و حـذف نفـوذ گفتمانى ایـران انقالبـى در منطقـه و نیز خنثى 
سـازى ایـن قـدرت نافذ در میدان ذهن و قلـب ملت هاى مسـلمان از دیگر راهبردهاى 

دشـمن برابـر نظـام مقدس جمهورى اسـالمى اسـت.
فرمانـده کل سـپاه از نیـروى دریایـى به عنـوان یکى از ارکان مهم دفاعى سـپاه نام برد 
و اظهـار داشـت: قـدرت افزایـى مـا براسـاس تدبیـر و آرمان طلبـى و براى ارتقـاء دادن 
بـه شـکوه و عظمـت ملـت ایـران اسـت و بر همین اسـاس در سـال 1399 پنـج الحاق 
قـدرت مندانـه سـامانه هاى پیشـرفته در حوزه هـاى مختلـف بـه مجموعـه عملیاتى 

نیـروى دریایى سـپاه صـورت گرفت.

سـخنگوى وزارت بهداشت گفت: در هفته گذشته 
رعایـت شـیوه نامه هاى بهداشـتى حـدود 10 تا 15 

درصـد کاهـش داشـته و این نگران کننده اسـت.
سـیما سـادات الرى، افـزود: مـرگ و میـر بـه علت 
کرونـا در 50 درصـد اسـتان هاى کشـور صفـر و 
ایـن بـه دلیـل افزایش شناسـایى بیمـاران و رعایت 
پروتکل هـاى بهداشـتى از طـرف مـردم و اصنـاف و همچنیـن اجـراى طرح هایى مانند 
طـرح شـهید سـلیمانى اسـت. سـخنگوى وزارت بهداشـت بـا عنـوان ایـن مطلـب که 
شـرایط کرونایى کشـور شـکننده اسـت، گفت: نگران تعطیالت نوروز و سـفرها هستیم.

وى ادامـه داد: از مـردم مى خواهیـم پروتکل هاى بهداشـتى را رعایت کرده و سـفر نروند 
تـا دچـار خیـز جدیـد بیمارى نشـویم. الرى گفت: نوسـان مـرگ و میر به علـت کرونا در 
حـال حاضـر بـه علت فوتى هایى اسـت که در خوزسـتان رخ مى دهد و حتى اسـتان هاى 
همجوار مثل کهگیلویه و بویراحمد هم در خطر هسـتند و شـنبه هفته جارى مشـاهده 
کردیـم کـه گچسـاران هم دچار وضعیت قرمز شـد. وى اظهـار کرد: وزارت بهداشـت در 
زمینـه محدودیت هـا پیشـنهاد دهنده اسـت، امـا تصمیم نهایى را سـتاد ملـى مقابله با 
کرونـا اتخـاذ مى کند. پیشـنهاد وزارت بهداشـت این اسـت که مـردم در ایام نوروز سـفر 
نرونـد و مباحثـى ماننـد قرنطینه بیماران جدى گرفته شـود. محدودیت هـا و جریمه ها 
بر اسـاس رنگ بندى شـهرها اگر جدى گرفته شـده و نظارت ها بیشـتر باشـد، وضعیت 

شـهرهایى مانند تهـران هم بهتر خواهد شـد.

 رئیـس سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در کالنشـهر تهران 
گفـت: در شـرایطى تعطیـالت نـوروز پیش رو اسـت 
کـه اکثـر اسـتان ها، موج سـوم بیمارى را پشـت سـر 
گذاشـته اند و در آسـتانه موج چهارم به سـر مى برند.  
علیرضـا زالـى گفت : اسـتان و شـهر تهران بـه عنوان 
مبـدا اصلـى و پرتواتـر سـفرهاى نـوروزى، از اهمیت 
ویـژه برخـوردار اسـت و بـه همین منظـور هماهنگى ها بـراى مدیریت بحـران کرونا، باید 
بیـش از گذشـته صـورت گیـرد. البته در شـرایطى تعطیـالت نوروز پیش روسـت که اکثر 
اسـتان ها، موج سـوم بیمارى را پشـت سـر گذاشـته اند و پیش بینى مى شـود با یک تاخر 
زمانـى در تناسـب بـا شـرایط هـر اسـتان، در آسـتانه مـوج چهارم به سـر مى برنـد.   وى در 
خصـوص عـدم ترویـج سـفرهاى نـوروزى با اشـاره به تصمیـم مقام معظـم رهبرى مبنى 
بر سـفر نکردن ایشـان، تصریح کرد: ایشـان با نگاهى آینده نگارانه، این راهبرد را تسـهیل 
کـرد. از همیـن رو انتظار مى رود راهبرد اعالمى مجارى ادارى، اجرایى و تبلیغاتى کشـور بر 
مبنـاى عـدم ترویـج سـفر باشـد.  وى افزود:با توجه به زیسـت بوم هـاى مدیریتى متفاوت 
در اسـتان هاى تهـران، البـرز، قـم، گیالن و مازنـدران، تفویض اختیارات موثق در تناسـب 
با مدیریت کرونا به اسـتانداران، روسـاى دانشـگاه هاى علوم پزشـکى اسـتان، فرماندهان 

نیـروى انتظامـى و سـپاه در تسـریع اعمال تصمیمـات مى تواند کمک کننده باشـد.

اخبار کوتاه 

تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار  گلدان گل در شهر قم؛ 

قم تنها کالن شهر خودکفا در تولید گل ها و گیاهان زینتى
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٢جامعه و  شهر 

اتمـام  از  قـم  شـهردارى  چهـار  منطقـه  مدیـر 
محوطه سـازى تلـه سـیژ بوسـتان علـوى بااعتبـارى 

داد. خبـر  ریـال  میلیـارد   10 بالغ بـر 
اتمـام  بـه  اشـاره  بـا  مقـدم  اصفهانیـان  مهـدى 
بااعتبـارى  علـوى  بوسـتان  تله سـیژ  محوطه سـازى 
بالغ بر10میلیـارد ریـال، اظهار داشـت: در اجرا و تکمیل 
ایـن طـرح 500 مترمربـع زیرسـازى، محوطه سـازى و 

اسـت. انجام شـده  سـنگ فرش 
مدیـر منطقـه چهـار شـهردارى قـم افـزود: در تکمیل 
محوطه سـازى تله سـیژ بیـش از 200 تـن آسـفالت در 
مسـاحت 1400 مترمربـع مورداسـتفاده قرارگرفتـه 

اسـت.
اصفهانیـان مقـدم در ادامـه بـه اقدامـات انجام شـده 
در بوسـتان علـوى اشـاره و بیـان کـرد: در طرح توسـعه 
بوسـتان علـوى نصـب آالچیق هـاى جدیـد، افزایـش 
پایه هـاى روشـنایى، احـداث رینگ دوم بوسـتان جهت 
تـردد و پیش بینـى پارکینـگ نیـز در دسـتور کار قـرار 

گرفـت اسـت.
وى فضاهـاى همگانى شـهرى را محلى بـراى تعامالت 
اجتماعى دانسـت و تأکید کـرد: با افتتـاح و بهره بردارى 
از تله سـیژ بوسـتان علـوى و ارتقـاى فضـاى سـبز 
شـهرى و تجهیـزات بوسـتان، امیدواریم شـاهد ارتقاى 
رضایتمندى شـهروندان و توسـعه پایدار گردشگرى در 

منطقه باشـیم.

اخبار
 فرمانـدار شهرسـتان قـم با بیـان اینکـه 13 فروردیـن 1400 ثبت نـام از نامزدهاى 
حضـور در انتخابـات میـان دوره اى مجلـس خبـرگان آغـاز مى شـود، گفـت: پایان 

وقـت ادارى 19 فروردیـن زمـان ثبـت نـام بـه پایان مى رسـد.
سـیدمرتضى حیـدرى   بـا بیـان اینکـه داوطلبـان نامزدى شـهر در ششـمین دوره 
انتخابات شـوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتا براى ثبت نام تا 26 اسـفند مهلـت دارند، 
گفـت: از داوطلبین درخواسـت مى کنم ثبت نام خـود را به روز پایانـى موکول نکنند. 

فرمانـدار شهرسـتان قـم با اشـاره بـه اینکـه برابـر قانـون مـاده 25 قانـون انتخابات، 
انتخـاب کننـدگان بایـد داراى شـرایطى از جمله تابعیت جمهـورى اسـالمى ایران، 
حداقل سـن پانزده سـال تمـام در روز اخـذ رأى، سـکونت حداقل یک سـال در محل 
اخذ رأى به اسـتثناى شـهرهاى بـاالى یکصد هزار نفر جمعیت، باشـند، افـزود: بنابر 
مـاده 26 قانون انتخابـات نیز انتخاب شـوندگان باید داراى شـرایطى از جمله تابعیت 
جمهورى اسـالمى ایران، دارا بودن حداقل سـن 25 سـال تمام، اعتقـاد و التزام عملى 

بـه اسـالم و والیت مطلقـه فقیه، ابـراز وفـادارى به قانون اساسـى جمهورى اسـالمى 
ایـران را دارا باشـند. وى بـا تاکید اینکه شـهرهاى اقمارى بـراى ثبت نـام در انتخابات 
شـوراى اسـالمى مدرك فـوق دیپلـم مى خواهد یـا معـادل آن، ادامه داد: بـراى ثبت 
نـام افراد در شـهر قم مدرك لیسـانس و معـادل آن و باالتر از آن الزم اسـت و کسـانى 
کـه داراى سـابقه 6 مـاه جبهـه، اسـارت، جانبازى و یـا فرزند شـهید را دارا هسـتند با 

ارائـه مـدرك فـوق دیپلم یـک طبقه مـدرك آنها باالتر محسـوب مى شـود.

سیزده فروردین 1400 آغاز ثبت نام نامزدهاى میاندوره اى خبرگان رهبرى

ــاى  ــعه فض ــه توس ــاره ب ــا اش ــان ب ــام جوادی  پی
ــاه،  ــن گل و گی ــزوم تأمی ــم و ل ــهر ق ــبز در ش س
اظهــار داشــت: شــهر قــم طــى چنــد ســال اخیــر 
ــه  ــیدن ب ــبز و رس ــاى س ــعه فض ــر توس ــالوه ب ع
رتبــه ســوم در بیــن کالن شــهرها در تولیــد 
ــه اى  ــات قابل توج ــز اقدام ــى نی ــاى زینت گل ه

ــت. ــام داده اس انج
پارك هـا و فضـاى سـبز  مدیرعامـل سـازمان 
شـهردارى قـم قم را تنها کالن شـهرى دانسـت که 
در تولیـد گل هـا و گیاهـان زینتـى بـه خودکفایى 
رسـیده اسـت و افـزود: شـهردارى قـم در طـول 

سـال هیـچ گلـدان گلـى خریـدارى نکـرده و 
تماماً توسـط خـود سـازمان تولید و پـرورش داده 

. د مى شـو
جوادیـان تصریـح کـرد: در ایـن مرکـز بـا تولیـد 
انواع گل هـا و گیاهـان زینتى خاص و اصالح شـده 
سـاالنه بیـش از یک میلیـون و 300 هـزار گلـدان 
مناطـق  بـه  رایـگان  به صـورت  و  تولیـد  گل 
هشـت گانه جهـت کاشـت فرسـتاده مى شـود.

وى هزینـه خریـد گل هـا و گیاهـان زینتى شـهر 
را از بخـش خصوصـى  5/4 میلیون تومان دانسـت 
و بیـان کـرد: درصورتى کـه مرکـز تولیـدات گل و 

گیاه غدیر تولید نداشـتیم بایسـتى سـاالنه حدود 
4/5 میلیـارد تومـان گل و گیـاه از تولیدکننـدگان 

خصوصـى خریـدارى مى کردیـم.
پارك هـا و فضـاى سـبز  مدیرعامـل سـازمان 
شـهردارى قم هزینـه تولیـد در مرکز غدیـر کمتر 
از یک پنجـم هزینه هـاى بخـش خصوصـى اعـالم 
کـرد و گفـت: خودکفایـى در تولیـد گل و گیاهان 
زینتـى در قم یکى از دسـتاوردهاى شـهردارى قم 
در طـى چنـد سـال اخیـر در گلخانه هـاى مرکـز 
تحقیقـات، آمـوزش و تولیـد گل هـا و گیاهـان 

زینتـى غدیـر محقـق شـده اسـت.

رییــس شــوراى اســالمى شــهر قنــوات قــم گفت: 
ــق  ــن در مناط ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــهر ب ــن ش ای
ــراى  ــى ب ــاى جذاب ــر، ظرفیت ه ــیه اى کوی حاش
گردشــگران عالقه منــد بــه حضــور در دامــان 

طبیعــت دارد.
سـید حسـن حسـینى   بیان کرد: مناطق حاشـیه 
کویـر همـواره یکـى از مکان هـاى مـورد توجـه 
عالقه منـدان بـه حضـور در طبیعـت اسـت و ایـن 
بسـتر در اطـراف شـهر قنـوات قـم در دسـترس 

گردشـگران قـرار دارد.
وى افـزود: ظرفیت هـاى طبیعت گـردى قنوات به 
دلیـل نزدیکى این منطقـه به مرکز اسـتان مى تواند 
مـورد اسـتقبال فـراوان گردشـگران قـرار گیـرد و 

موجـب توسـعه اقتصادى این شـهر شـود.
وى ادامـه داد: اسـتفاده مطلـوب از ظرفیت مناطق 
گردشـگرى شـهر قنـوات درحاشـیه کویـر نیازمند 

سـرمایه گـذارى و ایجاد زیرسـاخت هـاى تفریحى 
و اقامتـى اسـت کـه به طـور حتـم در صـورت توجه 

الزم ایـن فعالیـت هـا نتیجه بخـش خواهـد بود.
حسـینى گفت: بسـیارى از منازل قدیمى مسـتقر 
در شـهر قنـوات قابلیت بوم گـردى و اسـکان عالقه 
منـدان بـه طبیعـت و زیبایى هـاى مناطـق کویرى 
را دارد و بـا از بیـن رفتـن ویـروس کرونـا، مـى توان 
شـاهد تقویـت اقتصـاد مبتنـى بـر گردشـگرى و 

اشـتغال مرتبـط بـا آن در این شـهر باشـیم. 
وى ادامه داد: شـهر قنوات قطب مهمـى در پرورش 
انواع دام و کشـت محصوالت متنوع کشاورزى است 
و مشـاهده ظرفیت هاى باالى منطقـه در این بخش 

ها نیـز از دیگر قابلیت هاى گردشـگرى آن اسـت.
شـهر قنـوات پرجمعیـت تریـن شـهر اسـتان 
قـم پـس از شـهر قـم اسـت کـه در بخـش مرکزى 
اسـتان قرارگرفتـه و فاصلـه آن بـا شـهر قـم حـدود 

10 کیلومتـر اسـت، ایـن شـهر در سـال 79 بـا 
ادغـام روسـتاهاى حاجى آبـاد لک هـا، مرادآبـاد، 
والیجـرد و حسـن آباد ایجاد شـد و از سـابقه تاریخى 
قابل توجهـى برخـوردار اسـت و گویـش برخـى از 
مـردم سـاکن در ایـن شـهر بـه زبـان لکـى اسـت.

ایـن شـهر در مناطـق خشـک و کویـرى قـم قـرار 
گرفتـه اسـت و درگذشـته از طریـق حفـر قنـات، 
آب مـورد نیـاز مـردم منطقـه تامیـن مى شـد و بـه 
دلیـل همیـن پیشـینه تاریخى بـه نام شـهر قنوات 

مى شـود. شـناخته 
ــن  ــه همی ــتان ب ــک شهرس ــم داراى ی ــتان ق اس
نــام و پنــج بخــش مرکــزى، جعفریــه، ســلفچگان، 
کهــک و خلجســتان اســت؛ بخــش مرکــزى قــم بــا 
ــع داراى  ــزار و 500 کیلومترمرب ــت ه ــش از هف بی
2 دهســتان قنــوات و قمــرود اســت کــه جمعیتــى 

ــن دارد. ــزار ت حــدود 35 ه

معـاون هماهنـگ کننـده فرماندهـى انتظامـى 
اسـتان قم از شـهروندان خواسـت، نسـبت به عدم 
حضـور در معابرعمومـى و حتـى جمـع فامیـل و 
همچنیـن دورى از تجمـع احتمالى در چهارشـنبه 

آخـر سـال، اهتمام داشـته باشـند.
 سـید مجتبـى اشـرفى بـا بیـان اینکـه یکـى از 
اولویـت پلیس پیشـگیرى از سـرقت اسـت، اظهار 
داشـت: تمـام ظرفیـت هـاى پلیس قـم در خدمت 

بـه امنیـت و سـالمت مـردم قـرار دارد.
وى بــا اشــاره بــه احتمــال افزایش شــیوع ویروس 
کرونــا و اهمیــت خودمراقبتــى از شــهروندان 
خواســت، نســبت به عــدم حضــور در معابرعمومى 
و حتــى جمــع فامیــل و همچنیــن دورى از تجمــع 
احتمالــى در چهارشــنبه آخــر ســال، اهتمــام 

ــند. ــته باش داش
معـاون هماهنـگ کننـده فرماندهـى انتظامـى 
اسـتان قـم ادامـه داد: توصیـه همه کارشناسـان بر 
ایـن اسـت کـه نـوروز امسـال را در خانـه بمانیـم و 
مـردم عزیـز مطمئن باشـند ان شـاهللا بعـد از برون 
رفـت از ایـن بیمـارى مهلـک تمهیـدات انتظامـى 
و ترافیکـى را بـراى سـفر شـهروندان بـه بهتریـن 

شـکل ممکـن تامیـن خواهیـم کـرد.
وى بـا تاکیـد بـر حفـظ خونسـردى و رعایـت 
مسـائل بهداشـتى در شـرایط حال حاضر جامعه از 
شـهروندان خواسـت همکارى و همدلى گذشته را 
بـا مجموعه خدمتگـزاران خود در نیـروى انتظامى 
بـه عمـل آورده و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات 
راهنمایـى و رانندگـى همچـون گذشـته همـکار و 

همیـار پلیـس باشـند.
سـرهنگ اشرفى، از شـهروندان خواست، کودکان 
و نوجوانـان خـود را در این روزها تنهـا نگذارند و در 
کنـار آنها و مراقبشـان باشـند، همچنیـن فرزندان 
خـود را بـا خطـرات ترقـه و آتش بـازى آشـنا کرده 
و آسـیب هـاى ناشـى از بـازى بـا مـواد منفجـره و 

محترقـه را بـه آنها گوشـزد کنند.
معــاون هماهنــگ کننــده فرماندهــى انتظامــى 
ــت  ــاکان محدودی ــه کم ــان اینک ــا بی ــتان ب اس
ــا 3بامــداد  هــاى ترافیکــى شــبانه از ســاعت 21ت
درمعابــر دورن شــهرى در حــال اجراســت 
،خاطرنشــان کــرد: لغــو و یــا تشــدید محدودیــت 
هــاى ترافیکــى شــبانه منــوط بــه تصمیــم گیــرى 

ــت. ــا اس ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س

پرهیز از تجمعات احتمالى در چهارشنبه آخر سال

فعالیت 250 مسافرپذیر غیرمجاز در قم

مدیرعامل مجمع حامیان جامعه نخبگان علوم اسالمی:

نخبگان علمى، حمایت مهارتى و 
معیشتى مى شوند

اتمام محوطه سازى تله سیژ بوستان 
علوى بااعتبارى بالغ بر 10میلیارد ریال

معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم 
پزشــکى قــم بــا اشــاره بــه چالــش 
کرونایــى 250 مســافرپذیر غیرمجــاز در 
قــم در ایــام ســفرهاى نــوروزى، از کاهش 
ــازمان  ــک در ادارات و س ــتفاده از ماس اس
ــا  ــى  ب ــیامک محب ــرد. س ــاد ک ــا انتق ه
بیــان ایــن کــه 40 درصــد افــراد بــا 
ــه  ــم و در هفت ــا در ق ــت کرون ــه مثب نمون
اخیــر، ســابقه شــرکت در مراســم عــزا یــا 
عروســى را داشــته انــد اظهــار کــرد: بایــد گفــت در ایــام شــلوغ پایــان ســال، بــا چالــش هایى 
در کشــور و ســطح اســتان رو بــه رو هســتیم کــه مــى توانــد در صــورت عــدم توجــه، شــیوع 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــا را ب ــد کرون ــوج جدی م
وى افـزود: تردد بیشـتر مـردم در مجتمع هاى خرید و پاسـاژها و عدم توجه برخـى از اعضاى 
هیئـت مدیره این مجتمـع ها و یا اتحادیـه هاى صنفى در کنار حضور بیشـتر مـردم در اماکن 

متبرکـه در روزهاى پایانى سـال مى تواند چالش برانگیز باشـد.
رئیـس مرکـز بهداشـت قـم در ادامـه از خادمان زحمتکـش اماکن متبرکه اسـتان خواسـت 
تـا به صـورت جـدى زائـران و بویـژه اتبـاع خارجى را بـه رعایـت حداکثرى شـیوه نامـه هاى 
بهداشـتى توصیـه کننـد. محبـى در ادامـه به حضـور بیشـتر مـردم در تاالرهـا براى مراسـم 
جشـن، عروسـى و مانند آن توجـه داد و گفت: یکـى دیگر از چالـش ها، فعالیت خانـه بازى ها 
و شـهربازى هـاى مسـّقف اسـت، در حالى کـه در شـرایط ورود ویـروس جهش یافتـه و خطر 
آن بـراى کودکان، این مکان ها باید تعطیل باشـند. معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى 
قـم همچنیـن به وجـود 250 مسـافرپذیر غیرمجاز در قم اشـاره و خاطرنشـان کـرد: تردیدى 
نیسـت که در ایـن ایام، اماکـن اقامتى، مسـافرخانه ها، پایانه هاى مسـافربرى، ایسـتگاه قطار 
شـهر و همچنیـن مسـافران ورودى باید تحت نظـارت ویژه باشـند. وى اضافه کرد: آرامسـتان 
هـا و روزبازارهـا هـم بایـد تحت نظـارت شـدیدتر قـرار گیرنـد، البتـه روزبازارها بـا تذکرهاى 
قبلى توانسـته اند حـدود 50 درصد انتظـارات را در رعایت شـیوه نامه هاى بهداشـتى برآورده 
کنند. رئیس مرکز بهداشـت قم با انتقاد از تشـکیل برخى تورهاى مسـافرتى در درون اسـتان، 
به چالش تشـکیل صـف در برخى فروشـگاه ها اشـاره کرد و گفت: متأسـفانه هنوز هم شـاهد 

برگـزارى برخـى کالس هاى حضورى در اسـتان هسـتیم.
محبـى ادامـه داد: قم در شـرایط آبى کرونایى اسـت و مى تـوان همایش ها و جشـنواره هایى 
بـا حداکثـر حضـور 40 نفـر و البتـه با رعایـت دیگر شـیوه نامـه هـاى برگزار کـرد، اما شـاهد 
هسـتیم کـه برخى همایش هـا و جشـنواره ها به صـورت محدود برگـزار نمى شـوند که جاى 
پرسـش و تعجـب دارد. وى همچنیـن بـه کاهـش اسـتفاده از ماسـک در ادارات و سـازمان ها 
توجـه داد و گفـت: کارمنـدان باید در خط مقدم رعایت شـیوه نامه هاى بهداشـتى باشـند، اما 
آمـار نشـان مى دهـد اسـتفاده 90 درصدى آنـان از ماسـک در دى ماه سـال جـارى، اکنون به 
حدود 75 درصد کاهش داشـته اسـت. معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى قـم در ادامه 
خواسـتار بررسـى ممنوعیت ورود مسـافر به قـم در ایام نوروز شـد و دربـاره آخریـن ارزیابى از  
رعایـت شـیوه نامه هاى بهداشـتى در مشـاغل و اصناف گفـت: جایگاه هاى سـوخت در هفته 
اخیـر با رشـد رعایت شـیوه نامه هاى بهداشـتى مواجه بوده اند کـه باید از مسـؤوالن آن تقدیر 
کـرد. وى یادآور شـد: ادارات، اصناف، مراکز شـماره گـذارى خودرو، جایگاه هاى سـى ان جى، 
آرامسـتان بهشـت معصومه (س)، پایانه هاى مسافربرى درون و برون شـهرى، آموزشگاه هاى 
هنـرى، مسـاجد، اماکـن متبرکـه، هتل ها و مسـافرخانه هـا، مجتمع هـاى خرید و پاسـاژها، 
نانوایـى هـا، کافـى نت هـا، قنـادى و سـوهانى هـا، گیم نـت ها، فروشـگاه هـاى زنجیـره اى، 
داروخانـه هـا، مطـب ها، بیمارسـتان هـا و بانک هـا از مواردى هسـتند کـه متأسـفانه رعایت 

شـیوه نامه هـاى بهداشـتى در آن هـا در حد قابل قبول نیسـت.
محبـى با اشـاره بـه پلمب اخیـر یـک داروخانه در قـم گفت: پیـش از ایـن تالش داشـتیم تا 
بـراى داروخانـه هـا به تذکر بسـنده کنیـم و به پلمب نرسـیم، امـا در این هفته مجبور شـدیم 

کـه یـک داروخانـه را بـه دلیل عـدم رعایت شـیوه نامه هاى بهداشـتى پلمـپ کنیم.
وى دربـاره سـامانه 190 و شـکایات مردمى از برخى مطب ها و سـاختمان پزشـکان نیز بیان 
کـرد: تـا زمانى که دسـتگاه هاى اصلـى نظارتـى مانند تعزیـرات و نظام پزشـکى رأسـا به این 
شـکایات ورود نکننـد و اقـدام الزم را انجـام ندهند، نمى تـوان به نتیجه مطلوب دسـت یافت.
رئیس مرکز بهداشـت اسـتان قـم همچنین دربـاره آخریـن آمار اسـتفاده از ماسـک در بین 
مـردم اسـتان یـادآور شـد: بررسـى ها نشـان مـى دهـد حداکثـر 66 درصـد مـردم در اماکن 
عمومـى و وسـائل نقلیه عمومى ماسـک مى زنند کـه این امر به معناى ماسـک نـزدن حداقل 

34 درصـد از مردم اسـتان اسـت.

جامعـه  حامیـان  مجمـع  مدیرعامـل 
نخبـگان علـوم اسـالمى و انسـانى گفت: 
بـراى جلوگیـرى از افـت علمـى، حمایت 
از افـراد نخبـه و بسترسـازى براى رشـد و 
تعالـى جامعـه، حمایـت هاى معیشـتى، 
مهارتـى و خدماتـى از جامعـه نخبگانـى 

انجـام مـى شـود.
حجـت االسـالم والمسـلمین حسـین 
فخر روحانى   در نشسـت تشریح عملکرد 
یکسـاله مجمع حامیان جامعه نخبگانى در جمع خبرنـگاران، افزود: پیگیـرى امور نیازمندان 
و خدمـات اجتماعـى یکـى از وظایـف مهـم جامعـه روحانیـت اسـت، همچنیـن حمایـت از 
نخبـگان دانشـگاهى و حـوزوى در دسـتور کار این مجمـع قرار گرفته اسـت. به گفتـه وى، در 
راسـتاى شناسـایى و حمایت از نخبگان حوزوى و دانشـگاهى مطالعات سه سـاله انجام گرفته 
اسـت و در ایـن زمینـه حمایت هایـى در زمینـه معیشـتى، خدمات علمـى و امـور مهارتى به 

آنهـا ارائـه مى شـود.
فخـر روحانى یادآور شـد: تـا زمانى که نخبـگان علمى با مشـکالت معیشـتى و نیازهاى پایه 

اى دسـت و پنجـه نرم کنند نمـى توانند به حل مسـله مشـکالت جامعه ورود پیـدا کنند.
مدیرعامـل مجمع حامیان جامعه نخبگان علوم اسـالمى و انسـانى خاطرنشـان کرد: مجمع 
حامیـان جامعـه نخبگانـى از فروردیـن مـاه سـال جـارى فعالیـت خـود را به صورت رسـمى 
آغـاز کـرده اسـت و اهـداف این مجمع بـه نحوى تنظیم شـده کـه بـا کارهاى مرکـز خدمات 
حـوزه علمیـه مـوازى کارى نشـود. فخر روحانـى گفت: حمایت هـاى مجمع حامیـان جامعه 
نخبگانـى منحصـر به طالب نیسـت و شـامل تمام نخبگان علوم انسـانى و اسـالمى مى شـود 
و حمایـت هاى معیشـتى ایـن مجمع از نخبـگان نیز به صـورت ویـژه ترى صورت مـى گیرد.
بـه گفته وى، مجمع حامیـان جامعه نخبگانى در امر شناسـایى نخبـگان ورود پیدا نمى کند 
و اسـامى نخبـگان علوم اسـالمى و انسـانى از نهادهاى تخصصى دریافت مى شـود و بعـد از آن 
حمایـت هـاى الزم از ایـن افـراد در مسـیر بهبود مشـکالت و معضـالت جامعـه عملیاتى مى 
گـردد. وى تصریح کـرد: تمام بودجه مجمـع حامیان جامعه نخبگانـى از طریق خیرین تامین 

مـى شـود و از ایـن نظر به هیچ نهـاد یا سـازمانى وابسـتگى ندارد.
مدیرعامـل مجمـع حامیـان جامعـه نخبگان علوم اسـالمى و انسـانى با اشـاره بـه احصاى 7 
هزار نخبه علوم انسـانى و اسـالمى گفت: تاکنون 650 نخبه علوم انسـانى و اسـالمى شناسایى 
شـده و بـه زودى تعـداد این افـراد به هـزار تن در رشـته هاى مختلف علوم اسـالمى و انسـانى 
ارتقـا مى یابـد. وى افـزود: به محض شناسـایى نخبگان علوم انسـانى و اسـالمى حمایت هاى 

معیشـتى، خدمات علمـى و مهارت آمـوزى الزم عملیاتى مى شـود.
فخـر روحانـى اظهار داشـت: تاکنون در 5 نوبت بسـته هاى معیشـتى به صورت گسـترده در 

بین جامعه نخبگانى علوم انسـانى و اسـالمى توزیع شـده اسـت.
وى یـادآور شـد: تاکنون فعالیت مجمع نخبگان علوم انسـانى و اسـالمى جزء اسـتان قم در 5 
اسـتان دیگر کشـور نیـز آغاز شـده و 15 میلیارد ریال توسـط ایـن مجمع به صـورت بالعوض 

بـه جامعه نخبگانى اهدا شـده اسـت.
وى تاکیـد کـرد: در سـال 99، با حمایـت هاى مجمع حامیـان جامعه نخبگان علوم اسـالمى 

و انسـانى 39 کتاب و مقاله چاپ و منتشـر شـده است.

ــه  ــد: ب ــادآور ش ــم ی ــهردارى ق ــه دو ش ــر منطق مدی
دنبــال برنامه ریــزى بومــى در ســطح منطقــه هســتیم 
تــا ســطح ســرانه هاى خدماتــى را بــراى مــردم و 

ــم. ــعه دهی ــهروندان توس ش
رضـا رحیمى   بـا اشـاره به بهره بـردارى بوسـتان حنانه 
در منطقـه دو، اظهار داشـت: این بوسـتان 7 هکتـار بوده 
که 4 هکتار آن را بوسـتان شـهرى و 3 هکتـار آن را فضاى 

سبز شـهرى تشـکیل مى دهد.
مدیـر منطقـه دو شـهردارى قم بـا تأکیـد بر وجـود دو 
پیسـت دوچرخه سـوارى، زمیـن کـودکان و زمین بازى، 
ابراز کـرد: این بوسـتان 22 هزار متر فضاى سـبز دارد که 
داراى زیرگـذر بـراى عبور و مـرور و فضاى مناسـب براى 

تفریح شـهروندان اسـت.
رحیمـى بـا تأکیـد بـر اینکـه در برنامـه، رویکردمـان 
ایـن اسـت کـه سـرانه فضـاى سـبز منطقـه را در قالـب 
بوسـتان توسـعه دهیم، تصریـح کرد: سـعى مى کنیم در 
پروژه هایـى کـه احداث مى شـود توسـعه فضاى سـبز را 
به عنـوان مـکان تفرج گاهـى و تفریحى براى شـهروندان 

داشـته باشـیم.
ــراى  ــى ب ــاى عمران ــه برنامه ریزى ه ــاره ب ــا اش وى ب
ســال آینــده، عنــوان کــرد: برخــى از پروژه هــاى 
شــاخص شــهرى در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه بــراى 
ســال 1400 پــروژه زیرگــذر بلــوار جمهــورى اســالمى، 
ــت  ــهداى روحانی ــوار ش ــل 9 دى، بل ــوپ پ ــپ و ل رم
و تعــدادى زیرگــذر عابــر پیــاده جــزء برنامه هــاى 
اساســى منطقــه 2 اســت کــه بــه بهره بــردارى 

مى رســد.
مدیـر منطقـه دو شـهردارى قـم ادامـه داد: پیسـت 
هیئـت  نظـر  بـا  حنانـه  بوسـتان  دوچرخه سـوارى 
مسـابقات  بـراى  کـه  انجام شـده  دوچرخه سـوارى 
بین المللـى، کشـورى و اسـتانى آماده شـده و مکانـى 
اسـت بـراى تفریـح و بـراى نخسـتین بـار در سـطح 

اسـت. انجام شـده  قـم  بوسـتان هاى 
رحیمـى یـادآور شـد: بـه دنبـال برنامه ریـزى بومى در 
سـطح منطقه هسـتیم تا سـطح سـرانه هاى خدماتى را 

بـراى مـردم و شـهروندان توسـعه دهیم.

ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــکى ق ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــت:  ــم گف ــت در ق ــاى کرونامثب ــى ه ــر فوت ــار صف آم
کل بیمــاران بســترى در مراکــز درمانــى قــم 133 نفــر 

ــم اســت. ــان وخی ــر آن ــه حــال 10 نف هســتند ک
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــر   در گف ــا قدی  محمدرض
بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت از مبتالیــان بــه 
کوویــد19 در قــم اظهــار کــرد: در 24 ســاعت منتهــى 
بــه بیســت و چهــارم اســفند مــاه 25 بیمــار بــا عالئــم 
ــم  ــاى ق ــتان ه ــى و بیمارس ــز درمان ــا در مراک کرون

ــد. ــده ان ــرش ش پذی
وى آمــار بســترى جدیــد از بیــن ایــن افــراد را 23 نفــر 
ذکــر کــرد و افــزود: همچنیــن از بیــن بیماران بســترى 

شــده روزهــاى گذشــته 18 نفــر ترخیــص شــدند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکى قــم بــا اشــاره بــه آمار 
ــان  ــم خاطرنش ــت در ق ــاى کرونامثب ــى ه ــر فوت صف
کــرد: کل بیمــاران بســترى در مراکــز درمانى قــم 133 

نفــر هســتند کــه حــال 10 نفــر آنــان وخیــم اســت.

آمادگى پیست دوچرخه سوارى بوستان حنانه 
براى مسابقات بین المللى و کشورى

بسترى 133 بیمار کرونایى در مراکز 
درمانى قم

تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار  گلدان گل در شهر قم؛ 

قم تنها کالن شهر خودکفا در تولید گل ها و گیاهان زینتى

رییس شورای اسالمی شهر قنوات قم:

قنوات ظرفیت هاى جذابى براى گردشگرى طبیعت محور دارد

اسـتاندار قم با اشـاره بـه جمعیـت میلیونى حاضر 
در مراسـم نیمـه شـعبان سـنوات قبـل مسـجد 
مقـدس جمکران، خواسـتار اتخـاذ تدابیـر ویژه در 
راسـتاى محدودیت سـفر به اسـتان قم در این ایام 
شـد. بهـرام سرمسـت در جلسـه ویدئوکنفرانسـى 
وزیـر کشـور بـا اسـتانداران طـى سـخنانى سـفر 
اخیـر مقـام عالـى وزارت به قـم را مورد توجـه قرار 
داد و گفـت: این سـفر منشـاء بـرکات براى اسـتان 
قـم خواهـد بـود. وزیـر کشـور پنجشـنبه هفتـه 

گذشـته در سـفر بـه قم عـالوه بـر افتتاح شـمارى 
از طرح هـاى مدیریت شـهرى و عمرانى با شـمارى 
از مراجـع عظـام تقلیـد و علمـاى برجسـته حـوزه 

علمیـه قـم دیـدار و گفت وگـو کـرد.
اسـتاندار قـم در ادامـه بـا اشـاره به نزدیک شـدن 
بـه ایـام نیمـه شـعبان، وضعیـت آبـى کرونایى قم 
را مـورد توجـه قـرار داد و افـزود: نگـران موج سـفر 
بـه قـم در سـالروز والدت حضـرت مهدى(عـج) و 
افزایـش شـیوع بیمـارى کوویـد 19 در ایـن ایـام 
هسـتیم. سرمسـت بـا بیـان اینکـه در ایـام نیمـه 
شـعبان سـال گذشـته، شـاهد اعمـال ممنوعیـت 
سـفر به قم بودیم، خاطرنشـان کـرد: امیدواریم در 
سـال جارى نیـز چنیـن تصمیمى از سـوى سـتاد 

ملـى کرونـا اتخاذ شـود.
کرونـا، ویروسـى اسـت کـه گسـتردگى شـیوع 
آن بسـیار وسـیع اسـت و از جملـه راه هـاى انتقال 
آن عطسـه، سـرفه، دسـت  دادن و روبوسـى اسـت؛ 
پزشـکان توصیـه مى کننـد، افـراد عالوه بـر پرهیز 
از دسـت دادن، روبوسـى و حضـور در مرکزهـاى 

عمومـى؛ بـه  هنـگام عطسـه الزم اسـت، جلـوى 
بینـى خـود را بـا دسـتمال بگیرنـد و یا بـراى مهار 

آن از آرنـج خـود اسـتفاده کننـد.
بـراى جلوگیرى از شـیوع ویـروس کرونـا؛ رعایت 
از  بهداشـتى همچـون اسـتفاده  شـیوه نامه هاى 
«ماسـک» و «فاصله گـذارى اجتماعـى» توصیـه 

شـده اسـت.
همشـهریان قمـى در صـورت مشـاهده هـر گونه 
عالمتـى در رابطـه بـا ویـروس «کرونـا» در خـود و 
افـراد خانـواده، مى تواننـد بـه «مرکزهـاى جامـع 
سـالمت» امـام حسـن عسـکرى(ع) در شـهرك 
امـام حسـن عسـکرى(ع)، امـام خمینـى(ره) در 
بلـوار شـهید کریمـى (بنیـاد)، فرقانـى در انتهـاى 
شـیخ آباد، پردیس در پردیسـان (خیابـان ایمان)، 
خوراکیـان در بلـوار 15 خـرداد، بعثـت در نیروگاه، 
شـهدا در خیابـان انقالب اسـالمى (چهارمـردان)، 
پنبه چـى در خیابان امـام خمینـى(ره) و جندقیان 
در خیابـان زاویـه مراجعـه و خدمـات «رایـگان» 

دریافـت کننـد.

استاندار خواستار شد:

 سفر به قم در ایام نیمه شعبان محدود شود
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اقتصاد و فرهنگ  ٣

رئیس قـوه قضاییه، اعطاى مرخصـى به زندانیان 
در ایـران در دوران شـیوع کرونـا در کشـورمان را 
بى سـابقه خوانـد و از کسـانى گالیـه کـرد کـه در 
تریبون هـاى مختلـف بـا اسـتناد به برخـى منابع 
نادرسـت علیـه این حرکـت موضع گیرى کـرده و 

اطالعیـه و بیانیـه دادند.
ابراهیـم  حجـت االسـالم والمسـلمین سـید 
رئیسـى در آخریـن جلسـه شـوراى عالـى قـوه 
قضاییـه در سـال 99 بـا تبریـک حلـول مـاه 
شـعبان المعظـم و اعیاد شـعبانیه و گرامیداشـت 
روز پاسـدار اظهـار داشـت: برکاتـى کـه سـپاه و 
پاسـداران انقـالب اسـالمى بـراى کشـور، نظام و 

مـردم داشـته، بـر کسـى پوشـیده نیسـت.
رئیس قـوه قضاییه افـزود: حرکت سـپاه در دفاع 
از نظـام و ارزش هـا و برگـزارى رزمایش هاى اخیر 
بـا همـکارى نیروهـاى مسـلح و حضـور مقتدرانه 
ایـن نهـاد انقالبـى در همـه عرصه هـا افتخـار 
آفرین اسـت. رئیسـى یادآور شـد: سـپاه در عرصه 
سـازندگى بعد از جنـگ کارهاى مانـدگارى انجام 

داده کـه یکى از آنهـا پروژه «سـتاره خلیج فارس» 
اسـت کـه کشـور را از واردات بنزیـن بى نیـاز و بـه 
کشـورى صادرکننـده در این زمینـه تبدیل کرده 
اسـت. حجـت االسـالم رئیسـى همچنیـن بـه 
موضـوع اشـتغالزایى در زندان و توجـه به وضعیت 
اقتصـادى خانواده هـاى زندانیـان اشـاره کـرد 
و گفـت: توجـه بـه اشـتغال در زنـدان از 15 و 20 
درصد بـه 50 درصد رسـیده و در برخى اسـتان ها 

حتـى بیـش از ایـن رقـم بوده اسـت.
رئیس قـوه قضاییـه در ادامـه به موضـوع اعطاى 
مرخصـى بـه زندانیـان در ایام شـیوع کرونا اشـاره 
کـرد و گفت: اعطاى مرخصـى به زندانیـان در ایام 
کرونایـى حرکتى کامًال انسـان دوسـتانه و مبتنى 

بر دیـن و ارزشـهاى الهـى و اسـالمى بود.
وى ادامـه داد: کرونـا یـک بحـران جهانى بـوده و 
اگـر در کشـورهاى دیگـرى کـه مدعـى دفـاع از 
حقـوق انسـان هسـتند ایـن میـزان مرخصـى به 
زندانیان داده شـده، اعـالم کنند که چـه کرده اند.
حجـت االسـالم رئیسـى اعطـاى مرخصـى بـه 

زندانیـان در ایـران در دوران شـیوع کرونـا در 
کشـورمان را بى سـابقه خوانـد و از کسـانى گالیه 
کـرد کـه در تریبون هـاى مختلـف بـا اسـتناد 
بـه برخـى منابـع نادرسـت علیـه ایـن حرکـت 
موضع گیـرى کـرده و اطالعیـه و بیانیـه دادنـد.
از  دیگـرى  بخـش  در  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
سـخنانش بـا اشـاره بـه برنامـه  تحـول در حـوزه 
حدنـگارى و کاداسـتر نیـز گفـت که در سـال 99 
اقداماتـى کـه در این زمینـه صورت گرفـت، تا 10 

برابـر اقدامـات گذشـته بـوده اسـت.

رئیـس مجلـس گفت: در گوشـت قرمـز اگر صف 
نمى بینیـم بـه دلیـل ایـن اسـت کـه مـردم دیگر 
نمـى توانند گوشـت قرمـز تهیه کنند و متاسـفانه 
اکنـون اتفاقاتـى مى افتـد که خانـواده هـا از خرید 

گوشـت مرغ هـم محروم شـوند.
محمدباقـر قالیبـاف در نشسـت فـوق العـاده 
کمیسـیون هـاى صنایـع و معـادن، کشـاورزى و 
اقتصـادى در خصـوص بررسـى مشـکالت بـازار 
شـب عید، گفـت: این نشسـت براسـاس ضرورت 
بـه وجود آمـده براى مردم تشـکیل شـده، در حال 
حاضـر در همه اسـتان هاى کشـور مـردم در صف 

هـاى طوالنـى خریـد مـرغ حضـور دارند.
رئیـس مجلـس شـوراى اسـالمى بـا اشـاره بـه 
اینکه ممکن اسـت وضعیـت تامین برخـى کاالها 
مناسـب باشـد این وظیفه دولت اسـت، ادامـه داد: 
نشسـت فعلـى به منظـور حـل تمامى مشـکالت 
نیسـت، بنابـر پیشـنهاد دولـت در سـال هـاى 
گذشـته وزارت بازرگانـى و صنعـت ادغـام شـدند 
و دولـت موظـف بـوده، وظایـف آن هـا را تفکیک و 
مشـخص کند اما این اتفـاق نیفتـاد و صرفا تابلوى 
ایـن وزارتخانـه عـوض شـد لـذا ایـن مشـکالت 
نتیجـه ضعـف مدیریـت و بى عملـى اسـت. وى با 

بیـان این کـه مشـکلى که در مـرغ هسـت نمادى 
از مشـکالت متعـدد در زنجیـره تولیـد تـا توزیـع 
اسـت گفت: بحث بر سـر ایـن مشـکالت دردى از 
مـردم دوا نمى کنـد و مجلـس  حتمـا بـه آن ورود 
خواهـد کـرد اما فعـال باید بحـث تنظیم بـازار مرغ 
مدیریـت شـود. وى اضافـه کـرد: یکـى از مسـائل 
جدى کشـور ایـن بود کـه کشـور 8 میلیـارد دالر 
بـراى کاالهاى اساسـى اختصاص داد تـا در تامین 
این کاالها مشـکلى نباشـد اما مردم نفعـى نبردند. 
قالیبـاف تاکیـد کـرد: در گوشـت قرمـز اگـر صف 
نمـى بینیـم بـه دلیـل این اسـت کـه مـردم دیگر 
نمـى توانند گوشـت قرمـز تهیه کنند و متاسـفانه 
اکنـون اتفاقاتـى مـى افتد که خانـواده هـا از خرید 

گوشـت مـرغ هم محـروم شـوند.
وى با اشـاره به اینکـه در آذرماه بـا وزیران مربوطه 
و رئیـس کل بانـک مرکـزى نشسـتى در خصوص 
تامین ارز کاالهاى اساسـى تشـکیل شـد که بانک 
مرکـزى اعـالم کرد تـا آن زمـان 4.2 میلیـارد دالر 
ارز 4200 تومانـى بـه واردات کاالهـاى اساسـى 
اختصـاص داده شـده اسـت، افـزود: ارز 4200 
تومانـى تخصیـص داده شـده اما شـرایط بـه گونه 
اى اسـت کـه قـدرت خریـد گوشـت قرمـز مـردم 

کاهش یافتـه و این موضـوع را در خصوص لبنیات 
نیـز شـاهد هسـتیم. وى اضافـه کـرد:  مجلـس به 
دنبال حـذف ارز 4200 تومانى بود چون 8 میلیارد 
دالر هزینه شـد ولى مردم نفعى نبردنـد و درحالى 
کـه حتـى وزیـر صمـت موافـق این اتفـاق بـود اما 
دولت درخواسـت کـرد که ایـن ارز در سـال آینده 
حـذف نشـود و مـا در راسـتاى تعامـل بـا دولت به 
ایـن خواسـت احترام گذاشـتیم ولـذا دیگـر نباید 
شـاهد این اتفاقات باشـیم. رئیس مجلس شـوراى 
اسـالمى ادامـه داد: رئیس جمهـور در جلسـه روز 
گذشـته سـتاد اقتصادى دولت نیز بـه این موضوع 
اشـاره کـرده و مطـرح کردنـد که مشـکل کنونى، 
اجرایـى بـوده و دسـت مـا اسـت، در واقـع رئیـس 

دولـت ایـن مشـکل را پذیرفت.

خـبـر
رونمایى تندیس شهداى جبهه مقاومت اسالمى در قم  

آئیـن رونمایـى از تندیس هـاى شـهداى جبهـه مقاومت اسـالمى با حضـور نماینده 
ولى فقیـه در اسـتان و شـهردار قـم برگزار شـد.

مراسـم رونمایـى از تندیس هـاى شـهداى جبهه مقاومت اسـالمى   با حضـور آیت اهللا 
سـعیدى نماینده ولى فقیـه و امام جمعه قم، دکتر سـقاییان نژاد شـهردار قـم، نماینده 
ولـى فقیـه و جانشـین فرمانده سـپاه على بـن ابیطالـب(ع)، نمایندگان سـفارت عراق 
در ایـران، نماینـده سـپاه قـدس در قـم، معـاون حشدالشـعبى و معاونـان شـهردار، 

مدیرعامل هـاى سـازمان هاى مختلـف شـهردارى قـم برگزار شـد.
در ایـن مراسـم کـه در مرکـز همایش هـاى مجموعـه فرهنگـى و باغ مـوزه انقـالب 
اسـالمى و دفـاع مقـدس برگـزار شـد، خانـواده آزادگان، رزمنـدگان و شـهداى جبهه 

مقاومـت و خانـواده شـهید مظفـرى نیـا نیـز حضور داشـتند.
گفتنــى اســت در ایــن مراســم از معــاون خدمــات شــهرى، معــاون فنــى و عمرانــى، 
معــاون مالــى و اقتصــادى، مدیرعامــل ســازمان پارك هــا و فضــاى ســبز شــهردارى، 

ــهردارى،  ــرى ش ــى هن ــازمان فرهنگ ــل س ــم، مدیرعام ــار ق ــه چه ــر منطق مدی
ــور  ــات و ام ــرکل ارتباط ــازى و مدی ــازمان زیباس ــت س ــر، سرپرس ــارك زائ ــر پ مدی
ــا  ــان ب ــم و همزم ــن مراس ــد.همچنین در ای ــر ش ــم تقدی ــهردارى ق ــل ش بین المل
ــى  ــد. گفتن ــه عمــل آم ــر ب ــم تقدی ــژاد شــهردار ق ــر ســقائیان ن روز شــهردار از دکت
اســت تندیس هــاى ســردار ســلیمانى و ابومهــدى المهنــدس بــراى نصــب در محــل 

ــه کشــور عــراق منتقــل خواهــد شــد. شــهادت ب

شـهردار قم بـا تأکید بـر اهمیت ترویـج فرهنـگ ایثار و 
شـهادت گفت: مجموعه شـهردارى قم با توسـل به سیره 
شـهدا و با هدف خدمتگزارى به شـهروندان تـالش کرده 
بخشـى از کمبودهـاى شـهر را جبـران کـرده و شـهرى 

درشـان حرم اهل بیـت (ع) بسـازد.
دکتر سـید مرتضى سـقاییان نـژاد   در مراسـم رونمایى 
از تندیس شـهداى جبهه مقاومت اسـالمى که در سـالن 
همایش هـاى مجموعـه فرهنگـى و باغ مـوزه انقـالب 
اسـالمى و دفـاع مقدس برگزار شـد، با اشـاره بـه اهمیت 
بزرگداشـت شهدا و فرهنگ شـهادت و ایثار اظهار داشت: 
حیـات اسـالم مرهـون خون شـهدا در طـول تاریـخ بوده 
اسـت.  وى هشـت سـال جنـگ تحمیلـى را لیله القـدر 
انقـالب اسـالمى خوانـد و افـزود: عصـاره ایـن لیله القـدر 
فرهنگ ایثار و شـهادت بـوده و این فرهنـگ امنیت امروز 
مـا را تأمیـن کـرده و ادامـه انقـالب مدیـون ایـن ایثـار و 

شـهادت و تضمین کننـده دوام انقـالب اسـت.
شـهردار قم تأکید قـرآن کریـم را در بیان جایگاه شـهدا 
و صابـران یـادآور شـد و گفت: شـعار شـهدا و صابـران در 
دیـن دارى و حفظ اسـالم، پایـدارى و گسـترش فرهنگ 

عدالـت، شـجاعت و ایثـار بوده اسـت.
وى زنـده نگه داشـتن فرهنـگ ایثـار و شـهادت را در 
سـیره شهید سـپهبد حاج قاسم سـلیمانى و هم رزمانش 
موردبررسـى قـرارداد و تأکیـد کـرد: برگـزارى مراسـم 
بزرگداشـت و یـادآورى یـاد شـهدا یکـى از عوامـل زنـده 
نگه داشـتن فرهنـگ ایثـار و شـهادت در جامعـه اسـت.

سـقاییان نژاد ادامه راه شـهدا را منت و هدیـه اى از طرف 
شـهدا دانسـت و ابـراز کـرد: خداونـد بـه همـه مدیـران و 
مسـئوالن و افـراد جامعـه توفیق ادامـه راه شـهدا را داده و 
امیدواریـم در ایـن راه خدمت گـذار مردم بوده و پرسـنل 
شـهردارى تـالش مى کننـد خادمـان خوبى بـراى مردم 
باشـند.  وى سـال 99 را  سـال پربرکتى بـراى خادمان در 
شـهردارى اعالم و تصریح کرد: مجموعه شـهردارى قم با 
توسل به سـیره شـهدا و هدف خدمتگزارى به شهروندان 
تالش کرده بخشـى از کمبودهاى شـهر را جبـران کرده و 

شـهرى درشـان حرم اهل بیت (ع) بسـازد.

دبیـر کنگـره ملـى شـهداى اسـتان قـم، شـهردارى 
قـم را بـازوى یارى دهنـده در برگـزارى کنگـره خوانـد 
و گفـت: نقش شـهردارى قم و شـوراى اسـالمى شـهر 
در پیشـبرد برنامه هاى کنگـره و ترویج فرهنـگ ایثار و 
شـهادت کم نظیر اسـت. احمـد حاجى زاده   در مراسـم 
رونمایـى از تندیـس شـهداى جبهه مقاومت اسـالمى 
کـه در سـالن همایش هـاى مجموعـه فرهنگـى و 
باغ مـوزه انقـالب اسـالمى و دفاع مقـدس برگزار شـد، 
بـه آغـاز قیـام اباعبـداهللا (ع) در ماه شـعبان اشـاره کرد 
و اظهـار داشـت: قیـام اباعبداهللا(ع) درسـى بـراى تمام 
تاریـخ و نمـاد حـق علیـه باطـل و پیامـى بـراى همـه 

دوران تـا آخـر زمان اسـت.

رئیس قوه قضاییه خبرداد

تعیین تکلیف شدن بیش از 20 هزار زندانى

کاهـش 30 درصـدى انتشـار کربـن سـوخت در 
ایـران بحـران بیمـارى کرونـا از اسـفند 1398 تـا 
اسـفند 1399 خیلـى از آمارهـا را تغییـر داد. یکى 
از آنهـا حجـم مصـرف سـوخت بـود. در ایـن بـازه 
زمانـى میزان مصـرف بنزین و نفـت گاز (گازوئیل) 
کشـور به طـرز غیرقابل بـاورى کم شـد. هیچکس 
پیش بینـى نمى کـرد میانگیـن مصـرف بنزین در 
سـال 1399 حـدود 75 میلیـون لیتر در روز باشـد 
و یـا اینکـه مصـرف نفـت گاز بـه میانگیـن روزانـه 
97 میلیـون لیتر برسـد. امـا محدودیت هـاى تردد 
ناشـى از همه گیرى کووید19 ایـن کاهش مصرف 
سـوخت را در کشـور رقـم زد و به دنبال آن، انتشـار 
کربـن ناشـى از مصـرف سـوخت نیـز در ایـران به 

سـال ها قبـل بازگشـت.

براى یک سال ترمز مصرف کشیده شد
 بررسـى  هـا  نشـان مى دهـد کـه اگرچه آبـان ماه 
1398 طـرح سـهمیه بندى بنزیـن اجـرا شـد امـا 
در پایـان این سـال دوبـاره رونـد افزایشـى مصرف 
آغـاز شـده بود. بـه طورى کـه بعد از سـهمیه بندى 
بنزین، میانگین مصرف کشـور حـدود 75 میلیون 
لیتـر در روز شـد امـا در 9 روز نخسـت بهمـن مـاه 
ایـن رقـم بـه 82 میلیـون لیتـر در روز رسـیده بود 
و پیش بینـى مى شـد کـه در تعطیـالت نـوروز 
ایـن رقم بـه بیـش از 90 میلیـون لیتر نیز برسـد و 
روند افزایشـى ادامه دار باشـد. ولى با شـروع بحران 
همه گیـرى کرونـا در ایـران ارقـام نزولـى شـدند. 
حتـى نـوروز امسـال مصـرف بنزیـن بـه روزى 44 
میلیـون لیتر نیز رسـید. شـرایط به گونـه اى پیش 
رفـت که حـاال مى توان گفـت میانگین مصـرف در 
سـال 1399 حـدود 75 میلیـون لیتـر در روز بوده 
اسـت. برخـى کارشناسـان مى گوینـد که بـا توجه 
بـه کاهـش قیمـت نسـبى بنزیـن در سـبد هزینه 
خانـوار دیگر سـهم چندانى براى تغییـرات قیمتى 
آبـان 1398 و سـهمیه بندى بنزیـن نمى تـوان 

قائـل بود و حـاال مهم تریـن عامل کاهـش مصرف، 
محدودیت هـاى کرونایـى، دورکارى هـا، تعطیلـى 
مـدارس و دانشـگاه ها و صـرف نظـر برخـى افـراد 
از سـفرها و ترددهاسـت. به طـورى کـه اگـر ایـن 
محدودیت هـا نبود احتمـاالً میزان مصـرف مجدداً 
از 100 میلیـون لیتـر در روز عبـور مى کـرد. عالوه 
بـر بنزیـن میـزان مصـرف نفـت گاز نیـز به سـبب 
بسـته بودن مرزها بویـژه در ابتداى سـال و کاهش 
ترددهـا، به میانگین 97 میلیون لیتر در روز رسـید.

فاصله تولید و مصرف بنزین
مطابـق بـا تازه ترین آمار به دسـت آمـده، ظرفیت 
تولیـد بنزیـن و نفـت گاز کشـور بـه ترتیـب رقمى 
در حـدود 115 میلیـون لیتـر و 120 میلیـون لیتر 
اسـت و اگـر بیمـارى کرونا نبـود اکنـون میانگین 
مصـرف در حـدود تولیـد فعلـى بـود. بررسـى ها 
نشـان مى دهد، ایـران در بـازه زمانى اول اسـفند تا 
روز گذشـته، روزانه 105 میلیون لیتر بنزین و 110 

میلیـون لیتـر نفـت گاز تولید کرده اسـت.
بنابرایـن، ایـران در 1399 روزانـه 30 میلیون لیتر 
بنزیـن و 13 میلیـون لیتر نفت گاز کمتر از شـرایط 

بـدون کرونـا مصرف کرده اسـت.
و  انـرژى  کمیسـیون  رئیـس  پدیـدار،  رضـا 
محیط زیسـت اتـاق تهـران در این باره بـه «ایران» 
مى گویـد: «بـا وجـود کاهـش مصـرف بنزیـن و 
نفـت گاز در طـى سـال 1399، مدتى اسـت که به 
مرور شـاهد رشـد تقاضا هسـتیم. به عبارتى دیگر 
ایـن مؤلفـه تأثیرگـذارى جـدى در رونـد مصـرف 
سـوخت نـدارد و زنـگ خطـر افزایـش مصـرف به 
صـدا درآمـده اسـت.»  او ادامـه مى دهد: «امـا باید 
توجـه داشـت کـه افزایـش مصـرف مشـکالتى را 
در پـى دارد و نبایـد اجـازه داد کـه دوبـاره به نقطه 
سـر بـه سـرى تولیـد و مصـرف برسـیم.»  او ادامه 
مى دهـد: «علت ایـن افزایش مصـرف بى کیفیتى 
خودروهـاى فعـال در نـاوگان حمل ونقـل، کمبود 

وسـایل حمل ونقـل عمومـى بویـژه وسـایل نقلیه 
ریلـى و برقـى، اکتـان پاییـن بخش قابـل توجهى 
از بنزیـن مصرفى کشـور، نامناسـب بـودن راه ها و 
جاده هـا و ترافیک هـاى سـنگین اسـت. مجمـوع 
ایـن عوامـل مصـرف بنزیـن در ایـران را باالتـر از 
حـد اسـتاندارد کـرده اسـت.» ایـن کارشـناس 
انـرژى اذعـان مى کنـد: «اگـر ایـن مشـکالت 
رفـع شـده بـود، در دوران بیمـارى کرونـا مصـرف 
بنزیـن بـه 50 الـى 55 میلیـون لیتـر درروز بایـد 
مى رسـید و در شـرایط غیـر کرونایـى میانگیـن 
مصـرف بنزیـن  75 میلیـون لیتـر در روز مى شـد. 
یعنـى رقمـى در حـدود میانگیـن مصـرف سـال 
1399.» به گفتـه پدیـدار، بـر اسـاس مطالعـات 
اتـاق بازرگانـى تهـران، از حـدود 25,5 میلیـون 
دسـتگاه خـودرو بنزین سـوز کشـور حـدود 4.5 
میلیـون دسـتگاه خودروهـاى عمومى و تاکسـى 
هسـتند؛ امـا مابقـى خودروهـا نیـز بـا حـدود 50 
درصـد ظرفیـت به صـورت روزانـه فعالیـت دارند. 
یعنى نیمـى از این تعـداد که حـدود 10 میلیون و 
500 هزار دسـتگاه مى شـود، بخش اعظـم بنزین 
کشـور را مصرف مى کننـد. این درحالى اسـت که 
در کشـورهاى دیگر این نسـبت حـدود 60 درصد 
اسـت و مصـارف خودروهاى فعـال نیز بیـن 1.25 
تـا 1.5 برابر کمتـر از خودروهاى فعال ایران اسـت. 
ایـن مسـأله موجـب هدرسـوزى بنزیـن در ایران 

مى شـود.

کاهش انتشار کربن
امـا با وجـود ایـن هدرسـوزى بنزیـن در ایـران، 
امسـال یـک اتفـاق مهـم رقـم خـورد و آن هـم 
کاهـش انتشـار کربـن ناشـى از مصـرف بنزین و 
گازوئیـل بـود. به طـورى کـه در نیمـه ابتدایـى 
سـال این انتشـار کربـن 50 درصـد و در میانگین 
1399 حـدود 30 درصـد کاهـش انتشـار کربن و 

آالینده هـا را تجربـه کردیـم.

کرونا در سال ۱۳۹۹ رقم زد

مصرف بنزین کشور به  ایده آل نزدیک شد

سـخنگوى سـتاد ملى مقابله بـا کرونا، بـا اعـالم اینکه 31 
شـهر کشـور در وضعیت نارنجى قرار دارند، گفت: 9 شـهر 

قرمـز داریم که در اسـتان خوزسـتان قـرار دارند.
علیرضـا رئیسـى در اختتامیـه جشـنواره کرونـا روایت در 
بـرج میـالد تهـران، افـزود: بـه جـز 8 تا 9 شـهر در اسـتان 
خوزسـتان و گچسـاران در کهگیلویـه و بویراحمـد، دیگر 

شـهر قرمـز نداریم امـا نگـران روزهـاى آینده هسـتیم.
وى ادامـه داد: در مجموع 31 شـهر نارنجى در کشـور داریم 
و تنها مرکز اسـتان که نارنجى اسـت، ارومیه اسـت. اهواز در خوزسـتان قرمز اسـت بنابراین سایر مراکز 
اسـتان ها زرد هسـتند و ایـن بـه معنـاى آن اسـت کـه مـردم براى سـفر همـه جـا مى توانند برونـد اما 
خواهـش مـا آن اسـت که سـفر نرونـد. رئیسـى تاکید کـرد: باز هـم مى گویم کـه وضعیت کشـور فعًال 
خـوب اسـت امـا مؤلفه مهـم ویروس جهـش یافته انگلیسـى اسـت کـه در 29 اسـتان کشـور در حال 
گـردش اسـت. این ویـروس مهاجم تر اسـت و مرگ و میـر بیشـترى دارد که مى تواند به شـدت جامعه 
را درگیـر کنـد. رئیسـى ادامـه داد: در حال حاضر سـوش غالب کرونا در کشـور ویروس «ووهان» اسـت 
چراکه کنترل شـدیدى در کشـور صورت گرفته اسـت اما 62 درصد سـوش غالب در خوزستان مربوط 
بـه ویروس جهـش یافتـه انگلیسـى اسـت بنابراین درهـم آمیختگـى جمعیـت در جریان سـفرهاى 
نـوروزى مى توانـد شـرایط را غیرقابـل کنترل کنـد. وى با عنـوان این مطلب کـه راه طوالنـى در پیش 
داریـم، افـزود: پیش بینـى مـا این اسـت کـه میـزان واکسیناسـیون از تیـر مـاه 1400 به بعـد با حجم 
بیشـترى از واکسـن که به دسـت ما برسـد، باالتـر خواهد رفـت و تـا آذر 1400 گروه هدف را واکسـینه 
خواهیم کرد. رئیسـى گفت: بـر اسـاس برنامه ریزى هاى صورت گرفته تـا نیمه فروردیـن 1400، 350 
هزار نفر از جامعه پزشـکى کشـور واکسـینه مى شـوند. وى افزود: مطمئن باشید سـال آینده کرونا را از 

پـا در خواهیـم آورد و یـک سـال دیگر دنیـا را بر اسـاس مدیریت کرونـا قضـاوت خواهند کرد.

 معـاون فرهنگى آسـتان مقـدس کریمـه اهل بیت(س) 
از برگـزارى جشـنواره سـالم به مناسـبت نـوروز 1400 
خبـرداد و گفـت: ایـن جشـنواره در پنـج قالـب مختلف 
و بـا هـدف بهره منـدى عمـوم زائـران و مجـاوران از 
برنامه هـاى فرهنگـى آسـتان مقـدس دنبـال مى شـود.
حجت االسـالم والمسـلمین مهـدى احمـدى   با اشـاره 
بـه برگـزارى ویـژه برنامه هـاى نـوروزى آسـتان مقدس 
بانـوى کرامت اظهـار کـرد: برنامه هـاى نوروزى امسـال 
آسـتان مقدس بـا محوریت جشـنواره سـالم در قالب بخش هاى سـالم زائر، سـالم بچه ها، جشـن 
سـالم، مسـابقه و پویـش و همچنیـن ویژه هـاى روزانـه برگـزار مى شـود. وى اضافـه کـرد: برنامـه 
سـالم زائـر با محوریـت روایتگرى سـیره علمـا و سـتارگان حـرم در مقبـره علما، محفـل گفتمان 
انقـالب در مقبـره شـیخ فضـل اهللا نـورى، روایتگرى سـیره شـهدا در مقبره  شـهدا، محفل شـعر و 
هنـر در مقبـره شـعرا، پرسـمان خانـواده در جوار مقبـره شـهید مفتح و سـالم بانو با هـدف اجراى 
برنامه هـاى فرهنگـى و قرآنـى بـراى بانـوان دنبـال مى شـود. معـاون فرهنگـى حرم مطهـر بانوى 
کرامـت از اجـراى ویـژه برنامه سـالم بچه ها بـا مخاطب کـودك و نوجوان یـاد کرد و گفـت: در ایام 
نـوروز برنامـه بچه هـاى بهشـت در صحـن صاحب الزمان(عج) و سـالم جوان نـو در مرکـز نوجوان 
فاطمـى در صحـن جواداالئمه(ع) حرم مطهـر اجرا مى شـود. وى به برگزارى جشـن هاى همراهى 
بـا عنوان جشـن سـالم با حضـور خانواده ها اشـاره کرد و گفت: هر شـب بعـد از نماز مغرب و عشـاء 
جشـن خانوادگـى با برنامه هـاى متنوع و جـذاب از جلمه مسـابقه فرهنگـى و قرعه کشـى در حرم 
مطهـر برگزار مى شـود. احمـدى ادامـه داد: پویش نـذر قربانـى خانـواده فاطمى به نیت سـالمتى 
امـام زمان(عـج) تا نیمه شـعبان به صـورت ویژه پیگیـرى مى شـود. وى از برگزارى مسـابقه روزانه 
سـالم یـاد کرد و گفت: این مسـابقه معارفى در سـه سـطح کودك، نوجـوان و عمومى با اسـتفاده از 
سـامانه هاى پیامکـى و پرتـال جامع آسـتان مقـدس برگزار مى شـود.  احمـدى خاطرنشـان کرد: 
نمایشـگاه حریـم حرم، مـوزه آسـتان مقـدس، مرکز مشـاوره حـرم و اتاق عقد حـرم نیز بـا عنوان 
ویژه هـاى روزانـه در ایـام نوروز بـه زائران و مجـاوران حـرم مطهر خدمت رسـانى خواهند داشـت. 
معـاون فرهنگـى حـرم بانـوى کرامت تصریـح کرد: «بـراى ظهـور همدل باشـیم» شـعار محورى 
برنامه هـاى نـوروزى آسـتان مقـدس اسـت و تبلیـغ و ترویـج ایـن شـعار در فضاهـاى مجـازى  و 

فضاسـازى هاى محیطـى مـورد توجـه قـرار مى گیرد.
ــا شــرایط خاصــى را بــراى همــه مــردم و مراکــز  وى یــادآور شــد: امســال شــیوع ویــروس کرون
ــته  ــال هاى گذش ــالف س ــال برخ ــت و امس ــم زده اس ــدس رق ــتان مق ــه آس ــف از جمل مختل
ــت دســتورالعمل هاى  ــا رعای ــا خدمت رســانى در حــرم ب ــم داشــت ام ــوروز نخواهی نمایشــگاه ن

ــتى دنبــال مى شــود. بهداش

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت (صمـت) پیشـنهاد داد 
تـا نمایندگانـى از سـه کمیسـیون صنایـع و معـادن، 
کشـاورزى و اقتصـادى مجلـس شـوراى اسـالمى در 
سـتاد تنظیم بـازار حضـور یابند تـا از نزدیـک در جریان 
تصمیمـات اتخـاذ شـده و مصوبـات ابالغى از سـوى این 

سـتاد، قـرار بگیرنـد.
علیرضا رزم حسـینى در نشسـت فوق العاده کمیسـیون 
هـاى صنایـع و معـادن، کشـاورزى و اقتصـادى مجلس 
در خصـوص تمهیـدات انجـام شـده بـراى بـازار شـب عیـد و مـاه مبـارك رمضـان، گفـت: جهاد 
کشـاورزى مسـئولیت تأمیـن مرغ در کل کشـور را بـر عهـده دارد و وزارت صمت بر اسـاس وظیفه 
ابـالغ شـده، مرغ را از کشـتارگاه بر اسـاس مصـرف و نیـاز تحویل مى گیرد تا در شـبکه تشـکل ها، 
اصنـاف و فروشـگاه هاى سراسـر کشـور توزیع کنـد. وى همچنین تصریـح کرد: در تنظیـم هر چه 
بهتـر بـازار، هماهنگـى و تعامل تمامـى دسـتگاه هاى مرتبط و ذیربـط حائز اهمیت اسـت. به گفته 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت بـراى تأمین مـرغ در مـاه مبـارك رمضـان مجـوز واردات 50 هزار 
تـن مـرغ براى شـرکت پشـتیبانى امور دام صادر شـده اسـت تـا در کنار تولیـد داخل بتوانیـم بازار 

را تنظیـم نماییم. 

رییــس ســازمان هواپیمایــى کشــورى اعــالم کــرد: هــر 
پــروازى را مســئوالن حــوزه بهداشــتى از مــا بخواهنــد، 
ــه  ــده ب ــو ش ــاى لغ ــول بلیت ه ــم و پ ــل مى کنی کنس
ــت  ــا تس ــافرى ب ــر مس ــا اگ ــردد ام ــاز مى گ ــردم ب م
ــى  ــه او بهای ــود، ب ــو ش ــروازش لغ ــت پ ــاى مثب کرون

ــد. ــد ش ــت نخواه پرداخ
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــه   اظه ــان زنگن ــورج دهق  ت
ــى از  ــتان محدودیت های ــاى خوزس ــراى پروازه ــا ب تنه
ســوى ســتاد ملــى مقابلــه بــا کرونــا و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى اعــالم شــده 
اســت کــه شــامل اجبــارى بــودن ارائــه نتیجــه منفــى تســت PCR از ســوى مســافران اســت و 

ــم. ــکل بهداشــتى نظــارت مى کنی ــن پروت ــد اجــراى درســت ای ــر رون ــه دقــت ب ب
وى افــزود: تاکنــون هیــچ دســتور یــا ابالغیــه اى از ســوى ســتاد ملــى مقابلــه بــا کرونــا یــا وزارت 
ــاى مســافرى  ــت پروازه ــا ممنوعی ــت ی ــراى محدودی ــوزش پزشــکى ب ــان و آم بهداشــت، درم
نیامــده اســت امــا اگــر در ایــن زمینــه مصوبــه اى داشــته باشــیم و ابــالغ شــود، تابــع دســتورات 

هســتیم و آن را بــه ســرعت اجرایــى خواهیــم کــرد.
ــر اســاس پروتــکل هــاى ابالغــى  رییــس ســازمان هواپیمایــى کشــورى ادامــه داد: تاکنــون و ب
تنهــا رعایــت محدودیــت پذیــرش 60 درصــدى مســافر در پروازهــاى داخلــى و رعایــت الزامــات 
بهداشــتى دیگــر وظیفــه شــرکت هاى هواپیمایــى اســت کــه در ایــن راســتا نیــز نظــارت هــاى 
ــه شــدت نظارت هــا  ــوروز ب ــام ن الزم صــورت مى گیــرد. زنگنــه تاکیــد کــرد: در ایــن روزهــا و ای
ــى از  ــازه تخط ــرکتى اج ــا ش ــخص ی ــچ ش ــه هی ــم و ب ــدید مى کنی ــود را تش ــاى خ و ارزیابى ه
پروتکل هــاى بهداشــتى را نمى دهیــم. اگــر ایرالینــى هــم مرتکــب تخلــف شــود ماننــد 

ــا او برخــورد خواهیــم کــرد. ــه صــورت جــدى ب گذشــته و ب

سفر به کدام مناطق آزاد است

برگزارى جشنواره «سالم» به مناسبت نوروز 1400

واردات 50 هزار تن مرغ براى تنظیم بازار ماه رمضان

پول بلیت هواپیما به کرونایى ها برنمى گردد

شـهدا با درس مبارزه،  توطئه دشـمنان 
را خنثـى کردند

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دغدغه هاى 
مجموعه شهردارى قم است

شـهردارى قـم بـازوى یارى دهنـده در 
برگـزارى کنگـره ملـى شهداسـت

امام جمعـه قـم گفـت: شـهدا بـه مـردم درس مبـارزه 
بـا دشـمنان دادنـد و دشـمن توقـع نداشـت کـه مـا 40 
سـالگى انقالب را ببینیم، اما شـهدا نابودى دشـمن را در 
ایـن عرصه رقـم زدند. آیت اهللا سـید محمد سـعیدى   در 
مراسـم رونمایى از تندیس هاى شـهداى جبهه مقاومت 
اسـالمى کـه در سـالن همایش هاى مجموعـه فرهنگى 
و باغ مـوزه انقـالب اسـالمى و دفاع مقـدس برگزار شـد، 
اظهار داشـت: شعار حب الحسـین(ع) یجمعنا حقیقتى 
اسـت که خداونـد در دل محبان اهل بیت (ع) قـرار داده و 
حـب اهل بیـت(ع) عقـل، عاطفه و احسـاس مـا را جهت 
مى دهـد. وى محبـت اهل بیت(ع) را راهگشـا دانسـت و 
افزود: شـهدا بر اسـاس محبت بـه خداونـد و اهل بیت(ع) 
قدم برداشـته و کشـور را سـاماندهى کردند و باید بدانیم 
انقـالب اسـالمى و نهضـت کشـور ما در عـراق، سـوریه و 
یمـن دارویى بـراى بسـیارى از دردهاى دنیـا و آخرت ما 
اسـت. امام جمعه قم محبت بـه امام حسـین(ع) را عامل 
پیـروزى در جبهه هـاى جنـگ خوانـد و تصریح کـرد: بر 
اسـاس محبـت بـه امـام حسـین(ع) در جبهه هـا مردم 

آنچـه را که رضـاى خدا بـود تحقق بخشـیدند.
وى ادامـه داد: در دوران دفـاع مقـدس مردم با توسـل به 
اهل بیت(ع) رزمندگان را هدایت و تشـویق کـرده و امروز 
ایـن فرهنـگ در تمـام عرصه ها بـا اجتماع حسـینیان و 
علویـان در جنگ ها و مراسـم شـادى معنا پیـدا مى کند.
تولیت آسـتان مقدس حضـرت فاطمـه معصومه (س) 
بـه اهمیـت والیتمـدارى در دوران غیبـت اشـاره کـرد و 
گفـت: زمانـى که انسـان در عصـر غیبـت گوش به فرمان 

والیت فقیـه باشـد قلـب دیگر مـرزى نمى شناسـد.
وى عامـل حضـور رزمنـدگان و فداییـان راه حـق در 
جبهه هاى جنگ را والیت مدارى دانسـت و خاطرنشـان 
کـرد: والیت مـدارى رزمنـدگان و فداییـان راه حق عامل 

تشـکیل این نهضـت عظیـم در منطقه بوده اسـت.
وى مقاومـت مـردم را در خنثـى کـردن توطئه هـاى 
دشـمنان در 40 سـال انقـالب یادآور شـد و مطـرح کرد: 
شـهدا به مـردم درس مبارزه با دشـمنان دادند و دشـمن 
توقـع نداشـت که مـا 40 سـالگى انقـالب را ببینیـم، اما 

شـهدا نابـودى دشـمن را در ایـن عرصـه رقـم زدند.

رئیس مجلس  در نشست کمیسیون صنایع: 

صف گوشت قرمز نداریم چون مردم دیگر نمى توانند گوشت بخرند
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