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وزیر صمت خبر داد:

عرضـه فـراوان مـرغ منجمـد با 
کیفیـت و قیمـت مناسـب

آیت الله اراکی:

فضالى حوزه شاخصه هاى انقالبى 
بودن را براى انتخابات تبیین کنند

وزیر اقتصاد مطرح کرد: 

تحقق کامـل درآمدهـاى مالیاتى 
بـدون ایجاد فشـار بـه مودیان
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سوم شعبان میالد با سعادت  سیدالشهدا،  حضرت اباعبدالله الحسین علیه السالم مبارک باد.

سالمت

ایران در بهار 1400 یکى از بهترین واکسن سازان جهان خواهد شد

سفر با خودروى شخصى به 40 شهر قرمز و نارنجى ممنوع است

وزیـر بهداشـت در ارتبـاط بـا روند تولید واکسـن 
هـاى کرونا در کشـور، توضیحاتى ارائـه داد و گفت: 
امـروز ایـران سـرافراز بـراى مانـدن در عرصـه بین 
المللـى از قـدرت چانـه زنى باالیى برخوردار اسـت.
 سـعید نمکـى، در مراسـم آغاز فـاز اول کارآزمایى 
بالینـى واکسـن ایرانـى فخرا، اظهار داشـت: سـال 
نـو انشـااهللا سـالى پـر از آرامـش بـراى هموطنـان خواهـد بـود. وى با اشـاره بـه حضور 
جانبـازان سـرافراز کشـورمان، گفـت: تردید ندارم تـا زمانى که این نفس هـاى عارفانه 
هسـت، باکـى از دشـمنى ها نداریـم. نمکـى با خطاب قرار دادن همسـر شـهید فخرى 
زاده، ادامـه داد: بزرگ تریـن رنـج بشـر تحمـل داغ عزیزانى اسـت که از دسـت داده ایم.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان، گفــت: همــان روزهــا 
بــه دوســتانم گفتــم کــه بایــد خودمــان را آمــاده کارزارى بســیار ســخت و ســنگین 
کنیــم و امــروز در روزهــاى پایانــى ســال بــا افتخــار مــى گویــم کــه بــه رغــم همــه 
ــه عنــوان یــک کشــور  ــد، ب ــه وجــود آوردن ــراى مــا ب تحریم هــا و مشــکالتى کــه ب

ــا مى درخشــد. ــت کرون مطــرح در مدیری
وى افـزود: واکسـن سـازان بـزرگ دنیـا بـه مـا واکسـن نخواهنـد داد و بایـد روى پاى 
خودمـان بایسـتیم.  نمکـى گفت: با جلسـات و گفتگوهاى متعددى که داشـتیم، قدم 
به قدم در مسـیر سـاخت و تولید واکسـن پیش رفته ایم و مته به خشـخاش گذاشـتن 
در پروسـه هاى عادى در مسـیر سـاخت واکسـن جایگزین نیست و سـازمان غذا و دارو، 
بـه طور شـبانه روزى اسـتانداردهاى محکم را در کوتاه ترین زمـان ممکن تهیه کردند.
وزیـر بهداشـت تاکیـد کـرد: ایران در بهار آینده یکى از بهترین واکسـن سـازان جهان 
خواهـد شـد. وى ادامـه داد: مـا امـروز به دلیل شـرایط خـاص گروه هاى آسـیب پذیر، 
در تـالش بـراى تأمین واکسـن از بهترین واکسـن هاى تولید شـده در جهان هسـتیم.
وزیـر بهداشـت گفـت: مـا از معتبرتریـن منابع دنیا، کـم ضررترین واکسـن ها را تهیه 

کرده ایـم و امـروز منتقـدان ما متوجه شـدند کـه چه اشـتباهى کردند.
نمکـى در پایان بیان داشـت: براى پدیده واکسـن نمایشـى عجله نمى کنیـم اما براى 
واکسـن زدن از معتبرتریـن منابـع عجلـه مى کنیم. امـا امید ما به واردات نیسـت، بلکه 
امیـد مـا بـه تولیـدات ملى اسـت. اولین واکسـن ما کـه تزریـق آن به صورت انبـوه آغاز 
خواهـد شـد، واکسـن پاسـتور خواهـد بود و بـه دنبال آن، واکسـن کووایران و واکسـن 

رازى خواهند بود و در ادامه واکسـن سـپند را خواهیم داشـت.

بـه  اشـاره  بـا  بهداشـت،  وزارت  معـاون کل 
محدودیت هـاى کرونایـى و رنگبنـدى شـهرها، 
گفـت: سـفر بـا خـودروى شـخصى بـه 40 شـهر 
قرمـز و نارنجـى ممنـوع اسـت.  ایـرج حریرچـى، 
افـزود: بر اسـاس اعالم کمیته امنیتـى، اجتماعى 
و انتظامـى سـتاد ملـى مدیریـت بیمـارى کرونـا، 
مسـافرت بـه دو اسـتان خوزسـتان و کهگیلویـه و بویراحمـد در مجمـوع بـا 9 شـهر 

قرمـز و 11 اسـتان بـا 31 شـهر نارنجـى، ممنـوع اسـت.
وى با اعالم رنگ بندى کرونایى شـهرهاى کشـور، گفت: از 25 اسـفند 1399 تا 15 

فروردین 1400، 295 شـهر با رنگ زرد و 113 شـهر کم خطر مشـخص شـده اند.
معـاون کل وزارت بهداشـت بـا عنـوان ایـن مطلـب کـه محدودیت هاى شـبانه 21 
تـا 3 بامـداد در همـه شـهرها اعمـال مى شـود، افـزود: اسـکان در پارك هـا، مدارس، 
اسـتقرار چادرهـاى مسـافرتى و مراکـز غیـر رسـمى ماننـد منـازل اجـاره اى موقت 
ممنـوع اسـت. وى دربـاره ظرفیت وسـایل نقلیه عمومى گفت: مسـافرت بـا هواپیما 

بـا 60 درصـد ظرفیـت، اتوبـوس و قطـار هـم بـا 50 درصـد ظرفیت مجاز اسـت.
حریرچـى دربـاره مکان هـاى مسـافرتى افـزود: 50 درصـد هتل ها و رسـتوران ها با 

رعایـت فاصلـه گذارى اعالم شـده قـادر به فعالیت هسـتند.
وى بـا بیـان اینکـه هیـچ گاه مسـافرت ها بـه صفر نمى رسـد، گفت: سـفر بـا خودرو 
شـخصى ممنـوع اسـت، اما سـفرهاى ضرورى با خودروها و وسـایل نقلیـه عمومى با 

رعایـت دسـتورالعمل هاى بهداشـتى انجام مى شـود.

اخبار کوتاه 

عرضه فراوان مرغ منجمد با کیفیت و قیمت مناسب

 به بیگانگان در منطقه نیاز نداریم

فاصله دولتمردان با مردم زیاد است

وزیـر صمـت با بیـان اینکـه   کار توزیع مرغ منجمد 
نیـز بـا کیفیـت و تناژ مناسـب آغاز مى شـود، گفت: 
عرضـه مناسـب مرغ منجمد باعث تعـادل در قیمت 

و فرونشسـت هیجانات خرید خواهد شـد.
علیرضـا رزم حسـینى در نشسـت مشـترك بـا 
کاظـم خـاوازى وزیـر جهـاد کشـاورزى و معاونـان 
ایـن وزارتخانـه کـه در خصوص تنظیـم بازار کاالهاى کشـاورزى برگزار شـد، مهمترین 
مسـئولیت بخش اقتصادى دولت را تأمین معیشـت مردم به خصوص در شـرایط جنگ 
اقتصـادى کنونى دانسـت و اظهار داشـت: هماهنگى و تعامل بسـیار خوبى میـان وزارت 
صنعـت، معـدن وتجـارت و وزارت جهـاد کشـاورزى وجـود دارد کـه ایـن جلسـه نیز به 
منظـور انسـجام بیشـتر برگـزار شـده اسـت. وزیـر صمـت همچنین بـا تاکید بـر اینکه 
سیاسـت هاى تنظیـم بـازار تـداوم دارد، بیان کـرد: سیاسـت وزارت صمت وفـور کاال در 
کشـور در کنار عرضه مناسـب اسـت. رزم حسـینى با اعالم اینکه افزایش تولید در اقالم 
مـورد نیـاز مـردم در حـال انجام اسـت، گفت: پیش بینى مـواد اولیه مورد نیاز و تسـهیل 

مقـررات و فرآیندها شـده اسـت.

وزیـر امـور خارجه گفـت: ایـران آمـاده گفت وگو 
بـا تمامـى همسـایگان اسـت و نیازى بـه بیگانگان 

بـراى ترسـیم آینده منطقه نیسـت.
 محمدجـواد ظریـف وزیر امور خارجه کشـورمان 
در دومیـن نشسـت مجمـع گفت وگـوى تهـران 
کـه بـه صـورت مجـازى در حـال برگـزارى اسـت، 
بـا تشـریح وضعیـت منطقـه غـرب آسـیا، گفـت: اقدامـات مخـرب آمریـکا در منطقه 
مـا محـدود بـه دخالـت نظامـى نمى شـود و جنگ اقتصـادى امریـکا علیه ملـت ایران 

عواقبـى از جملـه مشـکالت مقابلـه بـا پاندمـى کرونـا در ایران داشـته اسـت.
وزیـر امـور خارجـه افـزود: ایـران آمـاده گفتگـو بـا تمامى همسـایگان اسـت و نیازى 
بـه بیگانـگان بـراى ترسـیم آینـده منطقـه نیسـت. ظریـف گفـت: از طریـق گفتگو و 
دیپلماسـى مى توان منطقه اى جدید سـاخت و توسـعه انسـانى، اجتماعى و اقتصادى 
را در پیـش گرفـت. وى تاکیـد کـرد: ملت هـاى منطقـه بـراى حل و فصـل اختالفات و 
زندگـى در یـک فضـاى صلح آمیـز، نیازمنـد گفت وگـو هسـتند. ظریف در سـخنانش 
بـار دیگـر، بـر اهمیـت ابتکار ایـران بـراى گفت وگوهـاى منطقه اى بـا عنـوان «ابتکار 

صلـح هرمـز» تاکیـد کرد.

از  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  دبیـر 
راه انـدازى سـامانه مردم یـار خبـر داد و گفت: بنده 
رئیس جمهـور شـوم یا هر فرد دیگرى، این سـامانه 
را در اختیـارش قـرار مى دهیـم. محسـن رضایـى 
اظهـار کـرد: گام دوم انقـالب سـر آغـاز تحوالتـى 
در انقـالب اسـت از مهمتریـن تحـوالت بایـد یکى 
شـدن دولـت و ملـت، یکى شـدن همـه گروه ها و احزاب باشـد زیرا باید بسـیج عمومى 
براى حل مشـکالت ایجاد شـود.  وى در مورد مشـکالت معیشـتى در آسـتانه سـال نو 
گفـت: دولـت کام ملـت ایـران را نزدیک عید نوروز شـیرین کند و از اتاق هاى در بسـته 
بیـرون بیایـد. دولتمـردان در فاصلـه دورى از زندگى مـردم قرار دارند. اگـر دولتمردان 
نیـز در صـف مـرغ حضـور پیـدا کننـد این مشـکالت حـل مى شـود. رضایـى در مورد 
وحـدت اصولگرایـان در انتخابـات ریاسـت جمهـورى گفـت: قبل و بعـد از انتخابات به 
وحـدت نیـاز داریـم، کشـور از ناکارآمـدى و فسـاد رنـج مى برد و باید فسـاد ریشـه کن 
شـود. اگـر دولـت تشـکیل دهیـم اجـازه نمى دهیـم فسـاد شـکل بگیـرد. دولـت باید 
سـازمان بازرسـى داشـته باشـد.  وى ادامـه داد: 10 سـال فرصـت داریـم که قـدرت از 

نسـل اول و دوم بـه نسـل سـوم و چهـارم منتقـل شـود کـه فرصـت کمى اسـت.  

رئیس  جمهور: 

اقدامى از دولت جدید آمریکا ندیده ایم
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رئیس مجلس  با اشاره به تشکیل صف برای توزیع کاالهای اساسی مطرح کرد: 

کرامــت مــردم در توزیــع کاال حفــظ 
نمــى شــود 

امکان پذیرایى از زائران   در بوستان هاى

 قم وجود ندارد

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 

نسل پنجم تلفن همراه یک فناورى ارتباطى 

در جهت نشر معارف دین است
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رئیس شورای اسالمی شهر قم عنوان کرد:

سـال طالیى مدیریت شـهرى در اتمام 
پروژه هـاى عمرانى

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم:

مبـادى ورودى قـم بایـد معـرف فضاى 
معنوى شـهر باشـد

سوم شعبان میالد با سعادت  سیدالشهدا،  حضرت اباعبدالله الحسین علیه السالم مبارک باد.
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٢جامعه و  شهر 

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهردارى قم گفت: 
با تدبیر مدیریت استانى و شهرى و حمایت آن ها سال 
گذشته بخش اعظمى از خرید میلگرد با قیمت بسیار 
مناسبى به صورت عمده انجام شده و خرید قیر براى تولید 

آسفالت را سال گذشته انجام دادیم.
فعالیت هاى  تشریح  با  امامى  میریک  سیدابوالفضل 
سازمان توسعه و عمران شهردارى قم، اظهار داشت: 
سازمان توسعه و عمران یکى از سازمان هاى اجرایى و 
توانمند شهردارى بوده که فعالیت هاى عمرانى را دو 
بخش عمده اجراى پروژه هاى عمرانى و ارائه خدمات 

انجام مى دهد.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهردارى قم با بیان 
اینکه یکى از وظایف مهم سازمان، اجراى پروژه هاى 
عمرانى ازجمله پروژه هاى پل سازى، تقاطع ها، تونل ها 
و غیره در سطح شهر و به صورت کالن است، گفت: در 
بخش دوم وظایف نیز به ارائه خدمات توسط این سازمان 
و مجموعه فنى چه از نظر توان پرسنلى و خدمات فنى 
مى پردازیم که انجام آسفالت و تولید قطعات بتنى و ارائه 
مصالح زیرسازى در سطح شوارع توسط این سازمان انجام 
مى شود. میریک امامى ابراز کرد: پروژه هاى مهمى در 
سازمان توسعه و عمران به سرانجام رسیده است و یکى از 
سازمان ها از لحاظ بودجه و اعتبارات باال به شمار مى رود و 
نخستین سازمانى بوده که اعتباراتى بالغ بر 150 میلیارد 

تومان از لحاظ درآمدى و هزینه اى در بر دارد.
وى خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینى تا پایان سال 
مبلغى بیش از 170 میلیارد تومان در این بخش اعتبار 
مورداستفاده قرار بگیرد و دراین باره مجوزهاى افزایش 
اعتبارات را به دلیل اجراى پروژه هاى متعدد دریافت 
کرده ایم. مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهردارى 
قم در مورد بودجه سال آینده این سازمان عنوان کرد: 
با توجه به نوسانات قیمت، افزایش اعتبار براى سال 
1400 داشتیم که بالغ بر 230 میلیارد تومان است و 
چند پروژه اى که به تازگى به سازمان محول شد شامل 
اجراى کلنگ زنى ادامه تونل غدیر، حدفاصل خیابان 
معلم تا انتهاى خیابان شهیدین که در راستاى خیابان 
معلم تا ادامه میدان سپاه است که یک بخش اعظمى که 
بالغ بر 76 میلیارد تومان بوده است در ماه گذشته کلنگ 
زنى انجام داده ایم. میریک امامى ادامه داد: در حال حاضر 
پیمانکار در این پروژه مشغول فعالیت است و به موازات که 
معارضات ملکى و تأسیساتى در حال انجام بوده و تجهیز 
کارگاه و عملیات اجرائى را شروع کردیم که از اسفندماه 
شروع مى شود و به مدت 18 ماه برنامه زمان بندى این 
پروژه به طول مى کشد. وى خاطرنشان کرد: اجراى 
پروژه ها در سطح شهر با یک ریسک بسیار باالیى انجام 
مى شود و با تدبیر مدیریت استانى و شهرى و حمایت آن ها 
سال گذشته بخش اعظمى از خرید میلگرد با قیمت بسیار 
مناسبى به صورت عمده انجام شده و خرید قیر براى تولید 

آسفالت را سال گذشته انجام دادیم.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهردارى قم شیوع 
کرونا را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: در جلسه شوراى 
سازمان، استاندار از اقدامات سازمان توسعه و عمران 
نداشتیم،  تعطیلى  پروژه ها  در  داشتند چراکه  تقدیر 
ممکن است یک وقفه بسیار کوتاهى انجام شده باشد اما 

تعطیلى مطلق نداشتیم.

اخبار
ــر  ــت: رهبـ ــالمى گفـ ــات اسـ ــر تبلیغـ ــت دفتـ ــوزه ریاسـ ــر کل حـ مدیـ
ــر  ــس دفتـ ــئولیت رئیـ ــى، مسـ ــى احکامـ ــالمى طـ ــالب اسـ ــم انقـ معظـ
تبلیغـــات اســـالمى و هیـــأت امنـــاى ایـــن دفتـــر را بـــراى یـــک دوره ى 

پنـــج ســـاله دیگـــر تمدیـــد کردنـــد.

ــت  ــالمى، حجـ ــات اسـ ــر تبلیغـ ــى دفتـ ــط عمومـ ــزارش  روابـ ــه گـ بـ
ــاه  ــول مـ ــک حلـ ــن تبریـ ــدوم،  ضمـ ــى مخـ ــلمین علـ ــالم والمسـ االسـ
ـــواره  ـــا هم ـــرت آق ـــاد حض ـــرد: اعتم ـــح ک ـــعبانیه تصری ـــاد ش ـــعبان و اعی ش
ـــکام  ـــى) اح ـــه العال ـــرى (مدظل ـــم رهب ـــام معظ ـــت و مق ـــار اس ـــه افتخ مای

ـــن  ـــم و همچنی ـــه ق ـــوزه علمی ـــالمى ح ـــات اس ـــر تبلیغ ـــاى دفت ـــت امن هیئ
حکـــم حجـــت االســـالم والمســـلمین احمـــد واعظـــى بـــه عنـــوان 
«رئیـــس دفتـــر» را بـــراى دوره ســـوم و بـــه مـــدت پنـــج ســـال دیگـــر 

ــد. ــد کردنـ تمدیـ

ابقاى رئیس و هیأت امناى دفتر تبلیغات اسالمى از سوى رهبر معظم انقالب

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت قـم،  
گفـت: براسـاس اقدام هـاى انجـام شـده در سـال 
جهـش تولیـد، حجـم فعالیت هـاى صنعتـى در 
اسـتان بـا راهبـرد تکمیل زنجیـره تولید گسـترش 
یافتـه و فرصت هـاى متعدد بـراى سـرمایه گذارى و 

اشـتغال در آن ایجـاد خواهـد شـد.
محمود سـیجانى  بیان کـرد: صنعت قـم دراجراى 
دسـتاوردهاى  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  راهبـرد 
قابـل توجهـى داشـته و امـروز صنایـع مـادرى در 
قـم فعالیـت مى کنـد کـه وجـود هـر کـدام از آن ها 
موجـب شـکل گیرى واحدهـاى تولیـدى متعـدد 
بـراى تامیـن مـواد مـورد نیـاز در تولیـد محصـول 

شده اسـت. نهایـى 
وى افـزود: شـکل گیرى مجموعـه اى از واحدهاى 
صنعتـى کـه محصـول تولیـدى آن هـا در نهایـت 
براى سـاخت یـک کاالى مشـخص مورد اسـتفاده 
قـم،  صنعتـى  شـهرك هاى  در  مى گیـرد  قـرار 

سـرمایه گذارى  فرصت هـاى  افزایـش  موجـب 
و عالقـه  فعـاالن اقتصـادى بـراى حضـور در ایـن 
بخـش شده اسـت. وى ادامـه داد: توجه بـه راهبرد 
تکمیـل زنجیره تولیـد درقم باعث شـده تـا هزینه 
تولیـد محصوالتـى کـه در قالـب ایـن طـرح مورد 
توجـه بـوده اسـت، کاهـش یافتـه و صنعتگـران با 
سـهولت بیشـترى به مـواد و محصوالت مـورد نیاز 
خـود براى تولیـد کاالى نهایى، دسترسـى داشـته 

باشـند.
سـیجانى گفـت: همچنیـن ایـن راهبـرد موجـب 
کاهـش آثـار منفـى تحریم هـاى ظالمانـه در بخش 
صنعت اسـتان شـده و فعالیت هـاى صنعتى بـا اتکا 
بـه تـوان داخلى حتى در شـرایط دشـوار فشـارهاى 

اقتصـادى، بـدون توقـف ادامـه مى یابد.
وى بـا اشـاره بـه ظرفیـت بـاالى شـهرك هاى 
صنعتـى قم بـراى اسـتقرار صنایـع تکمیـل کننده 
زنجیـره تولیـد، بیـان کـرد: در ِآینـده نزدیـک قم با 

تکمیـل زنجیره تولید بسـیارى از محصـوالت مورد 
نیـاز کشـور بـه یکـى از قطب هـاى مهـم تولیـد و 

صـادرات ایـن کاالهـا تبدیـل خواهـد شـد.
قم داراى هفت شـهرك صنعتى شـکوهیه، الغدیر، 
چـاپ و نشـر، سـلفچگان، محمودآبـاد، ثامن االئمه 
(ع) - قنـوات - و فنـاورى اطالعـات و ارتباطـات 
(I.C.T) و چهار ناحیه صنعتى خورآباد، دسـتجرد، 
سـیرو و طغرود اسـت که هرکـدام از آنها به خصوص 
دو شـهرك راهبـردى شـکوهیه و محمـود آبـاد 
موقعیـت ممتـازى براى توسـعه سـرمایه گـذارى، 

تولیـد و اشـتغال دارد.
حجم سـرمایه گذارى انجام شـده بـراى واحدهاى 
صنعتـى قـم فراتـر از 59 هـزار میلیـارد ریال اسـت 
که بـا ایـن حجـم از سـرمایه گذارى صـورت گرفته 
در حـدود 2 هـزار و 400 واحـد صنعتـى و تولیـدى 
اسـتان بـراى بیـش از 58 هـزار تَن فرصت اشـتغال 

ایجادشده اسـت.

کمتـر از چند روز  تا پایان سـال 1399 مانده اسـت. 
سـالى کـه بـا شـیوع کرونـا آغـاز شـد و مشـکالت 
زیـادى ایجـاد کـرد و حـال آخریـن روزهاى خـود را 
با تشـکیل صف هـاى طوالنى بـراى خریـد مرغ مى 
گذرانـد.   افزایـش قیمـت مرغ تـا 30 هزارتومـان در 
خـرده فروشـى هـا و  از آن طرف عرضه مـرغ تنظیم 
بـازارى 20 هـزارو400 تومانـى در میادیـن میـوه و 
تـره بـار و برخى از خرده فروشـى هاى سـطح شـهر 
باعـث شـده تـا مـردم ایـن روزهـا بـراى خریـد این 
کاالى پروتئینـى سـبد غذایـى خـود در صـف هاى 
طوالنى بایسـتند و رعایـت پروتکل هاى بهداشـتى 
و عـدم تجمع در ایـن دوران به طور کل به فراموشـى 

سـپرده شود.

گرانى مرغ از چه زمانى شروع شد؟
رونـد افزایشـى قیمـت مـرغ از دى ماه امسـال آغاز 
شـد و مرغ تنظیـم بـازارى 20 هـزار و 400 تومانى را 
در یـک مرحله بـه 22 تـا 23 هزارتومـان و در مرحله 
بعـد یعنى اواخـر بهمن ماه در سـطح خرده فروشـى 
هـا بـه 27 تـا 30 هزارتومـان  رسـاند. در آن زمـان 
بسـیارى از فروشـندگان علت افزایش قیمـت مرغ را 
کاهش عرضه مـرغ تنظیم بـازارى در میـدان بهمن 
(بزرگتریـن مرکز عرضـه مـرغ تهـران) و خرید مرغ 
به صـورت عمده بیـش از نـرخ مصوب اعـالم کردند.
فعـاالن صنعـت طیـور نیـز  علـت گرانـى مـرغ را 
افزایـش مولفه هاى تولید مانند ذرت و سـویا، جوجه 
و... اثـرات آن را بـر روى قیمت تمام شـده تولید، عدم 
هـم خوانـى نرخ مصـوب بـا قیمت تمـام شـده مرغ 
بـراى تولیدکننـدگان، کاهـش رغبـت بـه تولیـد،  
تصمیمـات جزیـره اى و ممنوعیـت خـروج مـرغ از 

برخـى اسـتان هـا  عنـوان کردند.
با ایـن وجـود امـا وزارت جهـاد کشـاورزى و وزارت 
صمـت از همـان روزهـا وعـده تعدیـل قیمـت هـا و 
افزایـش عرضـه مـرغ تنظیـم بـازارى را دادنـد. مثال 
وزیـر صمـت در روزهـاى پایانـى بهمـن مـاه اعـالم 
کـرد بـا توجـه بـه نوسـانات اخیـر در بـازار گوشـت 
مـرغ، وزارت جهاد کشـاورزى در سـتاد تنظیـم بازار 
بیـان کـرده که ظـرف 3 روز آینده نسـبت بـه عرضه 
گوشـت مـرغ در بـازار اقـدام مى کنـد تـا شـرایط به 
حالـت عـادى بازگـردد یـا دبیـر سـتاد تنظیم بـازار 
کشـور در روزهـاى پایانى بهمـن اعالم کـرده بود که 
ذخایـر مرغ منجمـد در کشـور کافـى اسـت و اگر تا 
آخـر هفتـه قیمت مـرغ عـادى نشـود از ایـن ذخایر 
به بـازار عرضـه خواهد شـد و اینکـه  در حـال حاضر 
مشـکلى در تامین نهاده  مـورد نیاز مرغـداران وجود 

ندارد و نوسـانات اخیـر قیمت مرغ به دلیـل اقدامات 
وزارت جهادکشـاورزى در خصـوص زمینـه سـازى 
بـراى تنظیم بازار موثر ایـن کاال براى ایام نـوروز و ماه 
مبـارك رمضان بـوده که به صورت موقتـى در برخى 
اسـتان ها نوسـانات افزایش قیمت مرغ شـده اسـت 
ولـى در در روزهاى آینده شـاهد کاهـش قیمت مرغ 

خواهیـم بود.

آیا وعده هاى مسئوالن عملیاتى شد؟
در حالـى کـه بـه نظـر مـى رسـید بـا وعـده هـاى 
مسـئوالن مربوطه بازار بـه زودى روى ثبـات به خود 
ببینـد و مردم دیگـر نگران تامین مرغ بـا نرخ مصوب 
نباشـند اما مشـاهدات میدانـى ایسـنا در هفته هاى 
ابتدایـى اسـفندماه حاکى از آن بـود که نه تنهـا بازار 
مـرغ به ثبات نرسـید بلکـه برخـى از خرده فروشـى 
ها یا مـرغ کیلویى20 هـزار و 400 تومانى نداشـتند 
یـا با قیمت هـاى باالتر یعنـى 28 هزارتومـان، مرغ را 
عرضـه مـى کردند یا اینکه بـا قطعه بندى کـردن آن 
اقـدام بـه فـروش مـرغ بـا قیمت هـاى مختلـف مى 
کردنـد و البتـه فروشـندگان هـم گله هاى بسـیارى 
از ایـن داشـتند کـه نمـى تواننـد حواله مـرغ تنظیم 

بـازارى در میـدان بهمن دریافـت کنند.
البتـه در ایـن میـان موضوعـات جدیـد تـر ى هـم 
در کنـار مسـائل قبلـى مطرح شـد. اینکـه انحرافات 
شـدیدى در توزیـع مـرغ بعـد از کشـتار وجـود دارد 
و هیـچ نظارتـى بـرآن نیسـت و برخى ماشـین هاى 
تحویل مـرغ وارد میـدان بهمن شـده و همانطور هم 
خـارج مـى شـوند و یـا حوالـه هـاى سـنگین بدون 
نظارت صـادر مى شـود و اصال  معلوم نیسـت مرغ ها 
و حواله هـا را بـه کجـا مـى برنـد و در کنـار آن نیـز 

احتـکار خانگـى نیـز صـورت مـى گیرد.

 وزارت جهاد کشاورزى چه کرد؟
مباحـث مطرح شـده در مـورد کاهش عرضـه مرغ 
در میـدان بهمن باعث شـد تـا وزیر جهادکشـاورزى 

شـخصا از این میـدان بازدید کنـد و در حیـن بازدید 
اعـالم کـرد کـه مشـکل میـدان بهمـن  در توزیـع 
و نحـوه نظـارت برصنـف بـوده و وعـده داد کـه بـا 
همـکارى وزارت صمـت ایـن مشـکالت بـه زودى 
حـل خواهـد شـد.   وى همچنیـن اعـالم کـرد کـه 
مـردم نگـران تامین مرغ گرم نباشـند، مرغ بـه اندازه 
کافى وجـود دارد و عالوه بـر توزیع  مرغ گـرم در بازار 
هـزاران تن مـرغ منجمد با کیفیت مناسـب و قیمت 

ارزان نیـز توزیع شـده اسـت.
در حالـى کـه بـه  نظـر مـى رسـید کمبـودى در 
تولیـد وجـود نـدارد و فقط مشـکل توزیع مـرغ بعد 
از کشـتار و در میـدان بهمـن بـوده اسـت امـا اخیـرا 
عبـاس قبـادى- دبیر سـتاد تنظیم بـازار اعـالم کرد 
کـه  ”بـه وزارت جهـاد کشـاورزى تکلیـف شـده بود 
کـه 130 میلیون قطعه جوجـه ریزى شـود و در غیر 
ایـن صـورت مـرغ بـه کشـور وارد شـود. نیاز کشـور 
110 تـا 115میلیـون قطعـه جوجـه اسـت. وزارت 
جهـاد مى گویـد این میـزان تولیـد را انجـام داده، اما 
برآوردهـا تاییـد نمى کنـد. ” موضوعى که نیاز اسـت 
وزارت جهـاد کشـاورزى در خصوص آن روشـنگرى 

هـاى الزم را انجـام دهـد.
البتـه در ایـن راسـتا هیـات دولـت روز گذشـته به 
منظور ترمیم ذخایر راهبردى گوشـت سـفید کشور 
و بـا هدف تنظیم بازار و حمایـت از مصرف کنندگان، 
به شـرکت پشـتیبانى امور دام کشـور اجازه داد تا 50 
هـزار تُن گوشـت مـرغ را بـا اسـتفاده از ارز ترجیحى 

(4200 تومانـى) خریـدارى و وارد کشـور کند.
اگرچـه واردات مـرغ بـا ارز ترجیحـى قطعا به شـب 
عیـد نخواهد رسـید اما بایـد دید که آیـا این تصمیم 
دولـت منجـر بـه سـاماندهى بـازار مـرغ مى شـود و 
آیـا باالخـره مـردم مـى تواننـد بـدون نگرانـى به هر 
میزانـى کـه مـرغ نیـاز دارنـد تهیـه کننـد بـى آنکه 
بخواهنـد در صـف هاى طوالنـى بایسـتند و یا اینکه  
قـرار اسـت این مشـکالت در سـال 1400  هـم ادامه 

دار باشـد؟  |  ایسـنا 

آیت الله اراکی:

فضالى حوزه شاخصه هاى انقالبى 
بودن را براى انتخابات تبیین کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر قم:

مبادى ورودى قم باید معرف فضاى 
معنوى شهر باشد

ارتباط مستمر با دانشجویان اولویت مهم
جهاد دانشگاهى است

هیچ پروژه اى در قم تعطیل نیست

عضـو شـوراى عالى حـوزه هـاى علمیه، 
وظیفـه مسـئولین و بدنه حـوزه را تعیین 
و تبیین شـاخص هاى ریاسـت جمهورى 
دانسـت و گفـت: فضـالى انقالبـى بایـد 
تـالش کننـد تـا نامـزدى کـه بیشـترین 
و باالتریـن شـاخص هاى انقالبى گـرى، 
تدیّـن، تعهـد و پیـروى از مقـام معظـم 
رهبـرى را داراسـت، معرفـى نماینـد و در 

ایـن راسـتا تـالش کننـد.
 آیـت اهللا محسـن اراکـى در همایـش «سـالگرد مطالبـه رهبـر معظـم انقالب اسـالمى در 
مـورد تحقق حـوزه انقالبى» که در سـالن همایـش هاى اداره کل تبلیغات اسـالمى اسـتان 
قـم برگزار شـد، اظهار داشـت: دین به معناى برقـرارى نظام عـدل و فرمانروایى الهى اسـت، 
پـس یکـى از شـاخص هاى انقالبـى  گرى این اسـت کـه اعتقـاد بـه حاکمیـت و فرمانروایى 
خـدا داشـته باشـیم و از آنجـا کـه در دوران غیبـت معصـوم(ع)، حاکمیـت خـدا تعطیـل 
نمى شـود، باید شـخصى وجود داشـته باشـد تـا از طـرف او حاکمیـت را اعمال کند. اسـتاد 
حـوزه علمیه قم با اشـاره به آیـه «َفاتَُّقـوا اَهللاَّ َوأَِطیُعـوِن» (شـعرا/126) ادامه داد: بـا توجه به 
ایـن آیـه بایـد از انبیا اطاعـت کرد و اطاعـت از انبیا بـدون فرمـان روایى و حکومـت آنها معنا 
نـدارد. سیاسـت یعنـى امر و نهـى یعنى چگونـه امر و نهـى کنیم؛ سیاسـت به معنـاى نظام 
فرمـان اسـت پس بر اسـاس آیـات و روایات حوزه بـه تبعیت از انبیـا باید در سیاسـت و نظام 

فرمان حضور داشـته باشـد.
عضـو مجلـس خبرگان رهبرى بـا بیان اینکـه مأموریت حـوزه انقالبى، تبیین و اجـراى نظام 
امـر و نهـى الهى اسـت، تصریح کـرد: حوزه علمیـه در راه تبیین و اجـراى نظام امـر و نهى الهى 

از هیـچ تـالش و هزینه اى نبایـد دریغ کند و ایـن مهم، اولین شـاخص حوزه انقالبى اسـت.
آیـت اهللا اراکـى افـزود: نظـام امـر و نهـى الهـى شـامل همه شـئون جامعـه مى شـود و دین 
وظیفـه تبییـن و تعییـن ایـن نظـام را دارد. علم فقه علمى اسـت کـه این نظام سیاسـت الهى 
را بـراى مـا بیـان مى کنـد پس شـاخص دوم حـوزه انقالبـى، اعتمـاد به فقـه به عنوان اسـاس 
سیاسـت الهى اسـت. اسـتاد درس خارج حوزه علمیه سومین شـاخصه حوزه انقالبى را تالش 
حوزه در راسـتاى مأموریت خودش دانسـت و گفـت: مأموریت حوزه انقالبـى، تبیین نظام امر 
و نهـى الهى و اجـراى آن بر روى زمین اسـت و حوزه در ایـن راه از هیچ تـالش و هزینه اى نباید 
دریـغ کند. عضو مجلـس خبرگان رهبـرى افزود: چهارمین شـاخصه حوزه انقالبى این اسـت 

کـه حوزه نبایـد اهل دنیـا باشـد و عالمى که اهل دنیا باشـد، شایسـته تبعیت نیسـت.
آیـت اهللا اراکـى ادامـه داد: در شـرایط کنونى حق نداریم خودمان را از سیاسـت کنار بکشـیم 
زیـرا مـا با خـدا عهد بسـته ایم که دیـن را اجـرا کنیـم و دخالت نکردن در سیاسـت بـه معناى 
زیـر بارِ امانت نرفتن اسـت لـذا هر کس در شـأن و توان خودش موظف اسـت که در سیاسـت، 
دخیل باشـد. عضو شـوراى عالى حـوزه هاى علمیه، در پایان وظیفه مسـئولین و بدنـه حوزه را 
تعیین و تبیین شـاخص هاى ریاسـت جمهورى دانسـت و گفـت: فضالى انقالبـى باید تالش 
کننـد تا نامزدى که بیشـترین و باالترین شـاخص هاى انقالبى گـرى، تدین، تعهـد و پیروى از 

مقـام معظم رهبـرى را داراسـت، معرفى نماینـد و در این راسـتا تالش کنند.

رئیس کمیسـیون فرهنگـى و اجتماعى 
شـوراى اسالمى شـهر قم ایجاد تمهیدات 
الزم در مبادى شـهر بـراى آمادگـى ورود 
زائـران و مسـافران بـه فضـاى معنـوى و 

تاریخـى قـم را ضرورى دانسـت.
حسـن مالکى نژاد  با اشـاره بـه پیگیرى 
دو سـال اخیـر برخـى مسـؤوالن بـراى 
سـاماندهى مبـادى ورودى شـهر اظهـار 
کـرد: کمیسـیون فرهنگـى و اجتماعـى 
شـوراى شـهر نیـز در این بـاره نشسـت هـاى مختلفـى را با مسـؤوالن شـهر و اسـتان براى 
تحقـق ایـن سـاماندهى در موضوعـات مختلـف داشـته اسـت کـه از آن جملـه مى تـوان به 
جلسـات اخیـر بـا اداره کل راهـدارى و عقـد تفاهـم نامـه با ایـن اداره کل اشـاره کـرد. وى با 
بیـان ایـن کـه واگـذارى تبلیغـات مبـادى ورودى شـهر بـه شـهردارى از مصوبات شـوراى 
فرهنـگ عمومـى اسـتان اسـت خاطـر نشـان کرد: بـه دنبـال آن هسـتیم تـا همـه مبادى 
ورودى کالنشـهر مقـدس قـم، ُمعـّرف حقیقـت قـم بویـژه حـرم مطهـر کریمه اهـل بیت، 
حضـرت فاطمه معصومـه (س) به عنوان نگین شـهر، مسـجد مقدس جمکـران و همچنین 

قدمـت تاریخـى ایـن منطقه باشـد.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـى و اجتماعى شـوراى اسـالمى شـهر قـم همچنین بـه ضرورت 
معرفى شـهداى سـرافراز قـم در مبادى ورودى شـهر توجـه داد و اذعـان کـرد: البته مجموعه 
اى از تمثال مبارك شـهیدان با عنوان «قم، سـرآمد شـهادت و سـرافرازى» توسـط شهردارى 
قـم و با همکارى سـتاد کنگره بزرگ شـهداى اسـتان طراحى و نصب شـده اسـت، امـا این امر 
بایـد تا تکمیل نهایى تداوم داشـته باشـد. مالکى نژاد افـزود: همه این تمهیدات براى آن اسـت 
کـه زائـر و یا مسـافر قبـل از ورود به شـهر قـم و از طریق این نشـانه هـا، متوجـه ورود به فضاى 
معنـوى و جایـگاه مقدس قم شـود و خـود را بـراى ورود بـه این حریـم - که از سـوى حضرات 
معصومیـن (ع) بـه عنـوان «حرم اهل بیـت (ع)» معرفى شـده اسـت - آماده سـازد، ضمن آن 

کـه در ایـن تمهیـدات بایـد معرفى خود شـهر قم هم در دسـتور کار قرار داشـته باشـد.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـى و اجتماعـى شـوراى اسـالمى شـهر قـم در پایـان بیـان کـرد: 
بنابرایـن سـاماندهى مبـادى ورودى شـهر همچنان در دسـتور کار مدیریت شـهرى قـم قرار 
دارد و امیدواریـم معرفـى شـهر قم به عنوان یک شـهر معنـوى و تاریخى با ارائـه اطالعات الزم 
و نصـب نمادهاى هنرى بـه عنوان بخشـى از این پروژه در سـال 1400 به نتیجه نهایى برسـد 

تـا زائـران و مسـافران عزیز، بیشـتر با جایـگاه حقیقى این منطقه آشـنا شـوند.

معـاون فرهنگـى جهاد دانشـگاهى در خصـوص اولویت معاونـت فرهنگى جهاددانشـگاهى 
اسـتان قم درسـال 1400 عنوان کرد: حفظ ارتباط مسـتمر با دانشـجویان، کانون ها، تشـکل 

هـا و انجمـن هـا، کارکنان و اسـاتید ذى نفـوذ از اولویت هـاى مهم این نهاد اسـت.
على حسـینى  با اشـاره بـه اقدامات معاونـت فرهنگى جهاد دانشـگاهى درحوزه دانشـگاهى 
در سـال جـارى بـه برگـزارى جلسـات متعدد با روسـاى دانشـگاه هـاى اسـتان اشـاره کرد و 
گفـت: باتوجه بـه لزوم حضـور مسـتمر جهاد دانشـگاهى در دانشـگاه هـاى اسـتان اقداماتى 
از قبیـل حضـور مدیـران شـعب در دفاتـر دانشـگاهى بـه صـورت محـدود، ارتبـاط گیـرى با 
کارشناسـان فرهنگـى دانشـگاه ها،ارتبـاط گیرى بـا انجمن هـا و کانون هـاى دانشـگاه ها به 
صـورت محدود،حضـور در شـعب و ارجـاع متقاضیان ثبت نـام دوره هاى آموزشـى بـه مراکز 
صـورت گرفتـه اسـت. وى در ادامـه از برگـزارى برنامـه هـاى ملـى در سـال 1399خبـر داد و 
گفـت: برگـزارى اختتامیه دومین جشـنواره ملى مهدویـت به صـورت آنالین بـراى اولین بار 
دسـتاورد مهمـى در این عرصـه بود، همچنین در سـطح اسـتانى نخسـتین جشـنواره نماى 
مطلـوب با مشـارکت جهاد دانشـگاهى برگزار شـد. معـاون فرهنگى جهـاد دانشـگاهى قم با 
اشـاره بـه برنامه هـاى هماهنـگ در سـال جـارى اظهارکـرد: برنامه هایـى از قبیـل برگزارى 
شـانزدهمین دوره ى اردوى ایـران مـرز پرگوهـر، مرحله اسـتانى نهمین دوره مسـابقات ملى 
مناظرات دانشـجویان ایران، سلسـله نشسـت هاى نقد و بررسـى کتاب، سلسـله نشست هاى 
نقـد فیلـم، مرحله اسـتانى مسـابقات ملى دفاع سـه دقیقـه اى از پایـان نامه و مرحله اسـتانى 

جشـنواره دانشـجویى کتـاب سـه دقیقه اى، در سـال 99 انجام شـده اسـت.

ــم  ــهرى ق ــار ش ــازمان قط ــل س ــه مدیرعام ــه گفت ب
اولیــن دســتگاه کــراس اور تولیــد داخلــى بــراى اولین 
بــار در صنعــت متــرو و کلیــه قطــار شــهرى هاى 
کشــور در قطــار شــهرى قــم مورداســتفاده قرارگرفتــه 
اســت. منصــور درویشــى  بــا اشــاره بــه تأکید ســازمان 
قطــار شــهرى در اســتفاده از تولیــدات داخلــى اظهــار 
داشــت: رویکــرد ســازمان قطــار شــهرى و شــهردارى 
ــن  ــدا ای ــرو از ابت ــروژه مت ــاى پ ــوان کارفرم ــم  به عن ق
بــود کــه حمایــت از توانمندى هــا و تولیــدات ســاخت 
ــه  ــى را در برنام ــد داخل ــرکت هاى توانمن ــل و ش داخ

داشــته باشــیم.
ــاره  ــا اش ــم ب ــهرى ق ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
ــزات  ــته اى از تجهی ــر بس ــا ه ــب ب ــه متناس ــه اینک ب
ــا  ــرى در رابطــه ب ــاز قطــار شــهرى تصمیم گی موردنی
اســتفاده از تولیــدات داخلــى گرفتــه شــد، افــزود: در 
ــدى  ــه کار ج ــى س ــا دو ال ــن تصمیم گیرى ه ــن ای بی
درزمینــه بومى ســازى در قطــار شــهرى صــورت 
گرفتــه اســت کــه یکــى از آن هــا ســوزن هاى 
کــراس اور اســت. درویشــى تصریــح کــرد: بــر اســاس 
ــراس آور  ــن ســوزن  ک ــراى تأمی ــه ب ــزى اولی برنامه ری
ــى را در برنامــه داشــتیم  ــر اروپای از ســازنده هاى معتب
ــى رفتیــم و  ــه ســمت تولیــدات داخل ــا درنهایــت ب ام
ــات  ــاژ قطع ــه سالهاســت در حــال مونت شــرکتى را ک

ــم. ــت کردی ــت حمای ــى اس خارج
وى ادامــه داد: بــا ایــن حمایت هــا شــرکت هاى 
ایرانــى مى تواننــد همــان قطعــات را در کشــور 
خودمــان و در قالــب همــکارى بــا شــرکت هاى 

دانش بنیــان تولیــد کننــد.
ــاره  ــا اش ــم ب ــهرى ق ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
بــه اســتفاده از دســتگاه کــراس اور ایرانــى در 
ــن  ــه همی ــزود: درنتیج ــم اف ــهرى ق ــار ش ــروژه قط پ
حمایت هــا اولیــن دســتگاه کــراس اور تولیــد 
ــه  ــرو و کلی ــت مت ــار در صنع ــن ب ــراى اولی ــى ب داخل
قطــار شــهرى هاى کشــور در قطــار شــهرى قــم 

مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت.

استفاده از اولین دستگاه کراس اور 
صددرصد ایرانى در مترو قم

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت قم:

حجم فعالیت هاى صنعتى در قم 
با راهبرد تکمیل زنجیره تولید گسترش مى یابد

آغاز با کرونا پایان با صف مرغ!

رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر قـم سـال 99 را 
سـال طالیى مدیریت شـهرى در اتمـام پروژه هاى 
عمرانـى دانسـت و گفـت: اقدامات شـهردارى قم و 
توسـعه شـهر قابل تقدیر بـوده و حتى بـراى زائران 
و مسـافران این تغییرات و توسـعه شـهر قابل توجه 
افتتـاح  بـه  اشـاره  بـا  اسـت. عبـداهللا جاللـى  
پروژه هـاى عمرانـى در چند مرحله، اظهار داشـت: 
امسـال مـردم شـاهد بهره بـردارى از پروژه هـاى 

زیـادى در طـول سـال بـوده و سـال طالیـى براى 
مدیریـت شـهرى بـوده اسـت.

رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر قـم افتتـاح 99 
پـروژه عمرانـى در روز مبعـث پیامبـر اکـرم(ص) 
یـادآور شـد و افـزود: ایـن 99پـروژه در حوزه هـاى 
مختلـف بـوده کـه مهم تریـن آن تقاطـع غیـر 
هم سـطح ولى عصر(عـج) بـا ویژگى هـاى خـاص 
ازلحـاظ فنـى و موقعیـت حمل ونقـل و ترافیکـى 
اسـت. جاللـى یکـى از ویژگى هـاى مهـم تقاطـع 
غیـر هم سـطح ولى عصر(عـج) را بیان کـرد و گفت: 
یکـى از ویژگى هـاى مهـم ایـن پـروژه اجـراى آن 
توسـط متخصصان و مهندسـان سـازمان توسـعه 
عمران شـهر قم و اسـتفاده از مصالح بومـى و ایرانى 
بـوده اسـت. وى پیـاده راه خیابـان انقـالب را نیـز 
موردتوجه قـرارداد و تصریح کرد: پیـاده راه انقالب 
در ادامـه رضایـت شـهروندان و کسـبه از اجـراى 
پیـاده راه خیابـان ارم انجام شـده و خوشـبختانه 
خیابان هـاى  نسـبى  سـاماندهى  شـاهد  امـروز 

منتهـى بـه حـرم مطهـر هسـتیم.
رئیس شـوراى اسـالمى شـهر قم بوسـتان حنانه 
را نیـز موردبررسـى قـرارداد و خاطرنشـان کـرد: 
بوسـتان حنانـه و پـل 9 دى باهدف توازن بخشـى 
خدمـات و فضاى سـبز در مناطق مختلف شـهرى 
اجرایـى شـده و امیدواریـم شـاهد افزایـش ایـن 

تـوازن در بیـن مناطـق مختلف باشـیم.
جاللـى مناطـق 2، 3 و6 را کـم برخوردار دانسـت 
و تأکید کـرد: این کـم برخوردارى دالیل بسـیارى 
داشـته کـه یکـى از آن عدم فضـاى کافى اسـت که 
امیدواریـم بـا همـکارى هـم ارگان هـاى مرتبط به 

توانمنـدى ایـن مناطق کمـک کنیم.
وى ادامـه داد: اقدامـات شـهردارى قـم و توسـعه 
شـهر قابل تقدیـر بـوده و حتـى زائـران و مسـافران 
نیـز به ایـن تغییـرات و توسـعه شـهر عکس العمل 
نشـان داده و امیدواریـم با بازگشـایى 4 معبر اصلى 
در شـهر شـاهد سـاماندهى بهتـر ترافیـک نیـز 

باشـیم.

سال طالیى مدیریت شهرى در اتمام پروژه هاى عمرانى
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اقتصاد و فرهنگ  ٣

رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه ظلـم دولـت قبلى 
آمریکا بـه مردم ایران گفـت: در این دو مـاه اقدامى 

از دولـت جدیـد آمریکا ندیـده ایم.
 حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـى 
در مراسـم افتتـاح طـرح هاى ملـى وزارت نیـرو، با 
تبریـک اعیاد شـعبانیه و تشـکر از وزارت نیرو بابت 
افتتـاح طـرح هـاى مهـم اظهـار کـرد: ما در سـال 
بسـیار سـخت کرونا و جنـگ اقتصادى توانسـتیم 
جهـش تولید را در مقام عمل محقق کنیـم.  وزارت 
نیـرو در ایـن زمینـه تـالش بسـیارى انجـام داد و 
رهبـر معظم انقـالب کتبـا و شـفاها از ایـن وزارت 
خانه تشـکر کـرده اند. مـن هـم از وزیر ، مدیـران و 
مهندسـان و طراحان و مجریان وزارت نیرو تشـکر 
مى کنـم. وى ادامه داد: امسـال 307 طـرح و پروژه 
وزارت نیـرو با رقـم 81 هزار میلیارد تومـان افتتاح 
شـد و طرح هاى دیگرى هم در دسـت اجرا اسـت.
روحانـى خاطرنشـان کـرد: از سـایر وزرا هم بابت 
طرح هاى بسـیار مهمـى که افتتاح کردند، تشـکر 
مـى کنـم. دیـروز مـن خدمـت رهبـرى بـودم و 
ایشـان از طـرح آبرسـانى به شـرق کشـور رضایت 
داشـتند. که آب به سـیرجان، اردکان و یزد رسیده 
اسـت، در ایـن طـرح قـرار اسـت آب به اصفهـان ، 
خراسـان جنوبى و مشهد و سیسـتان وبلوچستان 
هم برسـد.برخى از ایـن افتتاح هایى که انجام شـد 

در تاریـخ ایـران بـى نظیـر و برخـى هـم در تاریـخ 
ایـران جهشـى بود.

روحانى با بیان اینکه امسـال سـال بسیار سختى 
بـود و مـن متوجه هسـتم مـردم با چه مشـکالتى 
مواجـه بودنـد، گفت: بـراى کسـب و کار و سـفر  و 
تحصیـل مشـکالت زیـادى وجـود داشـت.اقدام 
تروریسـیتى آمریکا از سـه سـال پیـش علیه ملت 
ایـران آغاز شـد و هنوز هـم ادامـه دارد. آنهـا منابع 
مالى مـا را قفـل کردند ، صـادرات را دچار مشـکل 
کردنـد و حتـى ما بـراى خرید واکسـن هـم دچار 
مشـکالت زیادى شـدیم. رییس جمهور ادامه داد: 
دولـت جنایتـکار آمریکا ظلم بزرگـى علیه ملت ما 
انجـام داد . دولـت فعلـى هم کـه مى گویـد دولت 
قبـل اشـتباه کـرده اسـت ، اقدامـى بـراى جبران 
انجـام نـداده  و مـا درایـن دو مـاه چیـزى از دولـت 
جدیـد آمریـکا ندیدیـم. آنهـا بایـد در مقـام عمل 
کارى انجـام دهنـد.  رئیـس جمهـور تاکیـد کرد: 
اقـدام دولـت آمریـکا به نفـع تعهدات بیـن المللى 
سـازمان هاى بیـن المللى ، مـردم منطقـه و ایران 
اسـت و امیـدوارم آنها به مسـیر عقالنیـت و قانون 
بازگردنـد. رئیـس جمهـور در بخـش دیگـرى از 
سـخنان خـود بـا بیان ایـن که امسـال طـرح هاى 
بسـیار بزرگـى را افتتـاح کردیم خاطر نشـان کرد: 
جلسـه امروز جلسـه امروز 58 امین جلسـه افتتاح 

هاست و جلسـه بعدى 5 فروردین سـال بعد است. 
و مـا تـا هفتـه آخـر دولـت افتتـاح هـا را ادامه مى 
دهیـم. خیلى خوشـحالم امسـال با نظـم و ترتیب 
خاصـى افتتـاح هـا انجـام شـد که ایـن افتتـاح ها 
براى مـردم موجب خوشـحالى و به دشـمن ضربه 
بسـیار بزرگـى بـود. و نشـان داد ملـت ما زنـده اند.
وى همچنیـن گفت: طرح هـاى امروز با سـرمایه 
گذارى 140 هـزار میلیارد تومان افتتاح شـد فقط 
بـا افتتاح طـرح فاضالب تهـران بیـش از 2 میلیون 
نفـر منتفـع مى شـوند. یکـى از افتخـارات مـا این 
اسـت که کـه هر مـاه یک تصفیـه خانـه فاضالب، 
هـر دو مـاه یـک تصفیـه خانـه آب، و هر یـک ماه و 
چنـد روز یـک سـد بـزرگ افتتـاح کردیـم.   مردم 
شـاهد افتتاح نیـروگاه سـیکل ترکیبـى و تصفیه 
خانـه هـاى آب و فاضـالب در اسـتانهاى مختلـف 
بودنـد. روحانـى در پایـان گفـت: ان شـاء اهللا تـا 
آخریـن سـاعاتى کـه وظیفـه خدمـت بـه مـردم 
ایـران را داریـم ایـن فعالیت هـا را ادامه مـى دهیم 
و ان شـاء اهللا خدمـت گـذاران بعـدى مسـیر ایـن 

خدمـات را ادامـه خواهنـد داد.

رییـس مجلـس شـوراى اسـالمى بـا اشـاره بـه 
وضعیـت نامطلوب بازار شـب عید و تشـکیل صف 
بـراى توزیع کاالهاى اساسـى، تاکید کـرد: کرامت 
مـردم در توزیـع کاال هـا حفظ نمـى شـود، دولت 

بـازار شـب عیـد را سـاماندهى کند. 
محمـد باقـر قالیبـاف  بـا بیـان ایـن کـه از نیمـه 
دوم امسـال امیـدوار بودیـم تـا دولـت اراده کافـى 
بـراى تدویـن بودجـه بـا سـاختار اصـالح شـده را 
داشـته باشـد و سـال پایانى دولت نوید بخش آغاز 
اصالحـات اساسـى در سـاختار مالـى و اقتصـادى 
کشـور باشـد ادعا کرد: ولى در هر حـال اراده و توان 
اجرایى کافى براى تغییر اساسـى  میسـر نشد و در 
دولـت وجود نداشـت، مجلس نیـز تصمیم گرفت 
در این شـرایط هدف گـذارى خود را بـراى کاهش 
ایـرادات بودجـه و اعمـال تغییـرات در حـد تـوان 
اجرایـى دولـت و تامیـن حداکثـرى منافـع مردم 
قـرار دهد. رییس مجلـس بیان کرد: بـراى کاهش 
اختـالف طبقاتـى و کاهـش فاصله فاحـش میان 
درآمـد کارکنـان و مدیـران دولـت مصمـم بودیم، 

در ایـن بودجه توانسـتیم با مالیات هـاى پلکانى تا 
سـقف 35 درصد حقوق مدیران پردرآمد و کاهش 
(میـزان افزایـش) حقـوق مدیران و کاهش سـقف 
حقـوق دریافتـى پردرآمدهـا نسـبت بـه حداقـل 
حقـوق اقدامـات موثـرى انجـام دهیـم، عـالوه بر 
این بسـیارى از معافیـت هاى مالیاتى بـى مبنا که 
بر اسـاس سـال هـا بى توجهـى به اولویـت کاهش 
تبعیـض ایجاد شـده بـود لغو شـد که با اسـتقبال 
مـردم و البتـه ناراحتى صاحبان منافـع خاص روبه 
رو شـد.   رییـس مجلـس شـوراى اسـالمى اضافه 
کـرد: مردم امـروز مى گوینـد اگر دولـت نمى تواند 
گرانـى را مهـار کند الاقـل کرامت مـا را حفظ کند 
تـا در روزهـاى شـیوع کرونـا، سـاعت ها در صـف 
خرید مـرغ نمانیم، دولت صـداى مردم را بشـنود، 
گـوش مـردم از توضیحـات پر شـده اسـت، دولت 
موظـف اسـت در اسـرع وقـت بـازار شـب عیـد را 
سـامان دهـد و از هرگونه دلیل تراشـى پرهیز کند، 
مـردم انتظار دارنـد دولت الاقـل در ایـن 100 روز، 
بـازار مرغ و مایحتـاج ضرورى را در سـطح حداقلى 

مدیریـت کند.  
وى در پایـان بیـان کـرد: اگـر اراده الزم وجـود 
داشـته باشـد، این بـازار بـا توجه بـه اینکـه کاالها 
موجـود اسـت، ظرف 48 سـاعت قابل سـاماندهى 
اسـت و مسـئوالن اجرایـى بـه ایـن امـر واقـف 
هسـتند، انتظار مـى رود دولت تمـام توان خـود را 
براى بازگردانـدن آرامش به بازار کاالهاى اساسـى 
متمرکز کند و با تشـکیل سـتاد سـاماندهى فورى 
بـازار شـب عیـد، بـه مشـکالت پایـان دهنـد و 
گـزارش اقدامات عاجل را در اسـرع وقـت به اطالع 

مـردم برسـاند.

خـبـر
صدور چهارهزار و 897 مجوز الکترونیکى تردد بین استانى درقم  

 مدیـر فناورى اطالعـات، امنیت مجازى و شـبکه دولت اسـتاندارى قم گفـت:  از ابتداى 
اجـراى طـرح صدور مجـوز تردد بین اسـتانى تا 19 اسـفندماه جـارى، چهار هـزار و 897 

مجـوز به صـورت الکترونیکـى در این اسـتان صادر شده اسـت.
اکـرم روح پـرور  افـزود: بـا توجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و اعمال قانـون منع تـردد به 
اسـتان هایى بـا شـرایط قرمـز و نارنجى، اسـتان قـم جزو معـدود اسـتان هایى اسـت که 

مجـوز تـردد را به صـورت الکترونیکـى صـادر مى کنـد.

وى اضافـه کـرد: سـامانه الکترونیکـى مجـوز ترددهـا دى ماه امسـال با همـکارى مرکز 
توسـعه دولـت الکترونیـک وزارت کشـور راه انـدازى و بـا هماهنگـى اداره کل امنیتـى 
اسـتاندارى و همـکارى اداره کل روابـط عمومـى اسـتاندارى از تاریخ 27 دى مـاه اجرایى 
شـد. وى ادامـه داد: تعداد مجوزهاى درخواسـت شـده تا 19 اسـفندماه جـارى، پنج هزار 
و 686 مجـوز بـوده کـه چهـار هـزار و 897 مـورد تاییـد و از طریـق پیامک به شـهروندان 
اطالع رسـانى شـده اسـت. به گفتـه روح پرور، دسترسـى به ایـن خدمت از طریـق پورتال 

وزارت کشـور و اسـتاندارى بـه آدرس ghom.ir – taradod.moi.ir  امکان پذیـر 
مى باشـد. وى در ادامـه بـه راه اندازى میز خدمت الکترونیکى اسـتان و ایجـاد پنجره واحد 
خدمات اسـتان از طریق پرتال اسـتانى اشـاره کرد و گفـت: با همکارى سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزى اسـتان،  اداره کل روابـط عمومـى اسـتاندارى و ادارات مرتبـط در راسـتاى 
اجـراى میـز خدمـت الکترونیکـى اسـتان، میـز خدمـت الکترونیکـى در دسـتگاه هاى 

اجرایـى ایجاد شـد.

ــا کمــک وزارت   رئیــس کل بانــک مرکــزى گفــت: ب
اقتصــاد طــى 41 حــراج توانســتیم 115 هــزار میلیارد 
تومــان اوراق دولتــى را بــه فــروش برســانیم و اگــر این 
ــد  ــد درص ــى 32 واح ــه پول ــد، پای ــام نمى ش کار انج
و نقدینگــى 26 واحــد درصــد افزایــش مى یافــت 
کــه بانــک مرکــزى جلــوى تحقــق آن را گرفــت.   
ــاد  ــوالت اقتص ــریح تح ــه تش ــى ب ــر همت عبدالناص
کشــور و اقدامــات بانــک مرکــزى در خصــوص 
ــى و  ــاى اساس ــن ارز کااله ــازار ارز، تامی ــت ب مدیری

ــت. ــى پرداخ ــت نقدینگ مدیری
همتـى بـا اشـاره بـه رشـد اقتصـادى 2.2 درصـدى 
کشـور در 9 ماهـه سـال جـارى ابـزار امیـدوارى کـرد: 
افزایـش رشـد اقتصـادى طى فصول دوم و سـوم سـال 
1399 نویـد بخـش عبـور از شـرایط سـخت بخـش 
واقعـى اقتصـاد ایـران و حاکى از خـروج از رکـود و آغاز 

دوره رشـد مجـدد اقتصـادى اسـت. 

 وزیر امـور اقتصـاد و دارایى گفـت: 100 درصد درآمد 
مالیاتـى تـا 20 اسـفند 99 در حالـى محقـق شـده که 
هیچگونـه فشـارى روى مودیـان نبـوده اسـت.  فرهاد 
دژپسـند در جلسـه شـوراى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصـى بـه رویکـرد اصلـى اعضاى شـورا نسـبت به 
رونـد واگذارى هـا و لـزوم توجه به کاهـش تصدى گرى 
دولـت و رسـیدن به توسـعه پایدار اشـاره کـرد و گفت: 
بـه اعتقـاد او آنچـه از روح حاکـم بر سیاسـت هاى اصل 
44 برمى آیـد همیـن نکتـه بـوده و بایـد این اصـل را با 
تمـام جزئیـات آن مـورد توجـه قـرار داد. وزیـر اقتصاد 
ادامـه داد: در بحـث واگذارى هـا و مشـوق هاى مالیاتى 
نیـز قدم هـاى جـدى برداشـته شـد و یـا دربـاره مـاده 
20 قانـون رفـع موانـع تولیـد که عیـن مصوبه شـوراى 
گفت وگـو بـه تصویـب نهایـى رسـید. وى همچنین از 
تحقـق 100 درصـدى میـزان مالیـات مصـوب در 20 
اسـفندماه خبـر داد و گفـت: مهـم ایـن اسـت کـه این 
تحقـق صددرصـدى بـه گونـه اى روى داده کـه هیـچ 
فشـارى روى مـودى نبود و تـا حد ممکـن معافیت ها و 

بخشـودگى ها را اعمـال کردیـم.

رئیس  جمهور: 

اقدامى از دولت جدید آمریکا ندیده ایم
مدیرعامـل سـازمان پارك هـا و فضاى سـبز شـهردارى 
قـم بـا بیـان اینکـه در سـکونتگاه هاى شـهرى بـه دلیـل 
شـرایط بهداشـتى و رعایت نـکات بهداشـتى به هیچ وجه 
امـکان اسـکان در پارك هـا و بوسـتان ها وجـود نـدارد، 
گفـت: در بوسـتان اجازه برپایـى چادر نیز داده نمى شـود.
پیـام جوادیـان در جلسـه سـتاد تسـهیالت زائریـن و 
خدمـات سـفر شـهردارى قـم در نـوروز و نیمـه شـعبان، 
برنامه هـاى سـازمان پارك هـا و فضـاى سـبز شـهردارى 
قـم را در ایـام نـوروز و نیمه شـعبان تشـریح کرد و اظهار داشـت: طبـق اعالم هـا در ایام نـوروز و نیمه 
شـعبان سـفر به شـهر قم ممنوع نبوده ولى ورود مسـافر بـه بوسـتان ها در بحث نصب چـادر و کمپ 
ممنوع اسـت. مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى قم تجربیات سـال هاى گذشـته 
شـهر قـم را در ایام نـوروز و نیمه شـعبان یادآور شـد و افزود: در سـال هاى گذشـته باوجـود مدارس، 
هتل هـا و مهمان پذیرها در اوایل فروردین و سـاعات آغاز سـال مشـکالت بسـیارى داشـته و امسـال 
باوجـود تعطیلـى مـدارس و بوسـتان ها چالـش بزرگـى در پیـش داریـم. جوادیان بـا بیـان اینکه در 
سـکونتگاه هاى شـهرى بـه دلیـل شـرایط بهداشـتى و رعایت نـکات بهداشـتى به هیچ وجـه امکان 
اسـکان در پارك هـا و بوسـتان ها وجـود نـدارد، ابـراز کرد: در بوسـتان اجـازه برپایـى چادر نیـز داده 
نمى شـود. وى بـا تأکیـد بـر اینکـه هرگونـه تجمـع و اسـتقرار چادرهـا در بوسـتان ها ممنوع اسـت، 
تصریـح کـرد: در بوسـتان ها و پارك ها فقط براى اسـتفاده هاى شـهروندان تا محدودیت هاى شـبانه 

امکان اسـتفاده وجـود دارد.

شـهردار قم گفـت: 6 مرحله افتتـاح پروژه هـاى عمرانى 
بـا اعتبار 5 هـزار و 500 میلیـارد تومان در قم انجام شـد.
سـید مرتضـى سـقائیان نـژاد در برنامـه گفت وگـوى 
ویـژه خبرى شـبکه نـور، بـا گرامیداشـت ایام شـعبان و 
پاسداشـت یـاد و خاطـره شـهید باکـرى بـه عنـوان روز 
شـهردار، اظهار داشـت: سـال 99، سـال بسـیار سـختى 
بود و با کرونا و سـیل و مشـکالتى براى مدیریت شـهرى 
آغـاز شـد.  شـهردار قم افـزود: بخـش عظیمـى از کار در 
ابتـدا، پیرامـون تسـهیالتى براى جلوگیـرى از شـیوع کرونا و ضـد عفونى شـهر و پارك هـا و آماده 
کـردن بهشـت معصومـه(ص) و فرهنـگ سـازى بـراى پیشـگیرى از بیمـارى و اقدامـات اجرایـى 
در ایجـاد خـط تغسـیل و تدفین شـرعى گذشـت. سـقائیان نـژاد تصریـح کرد: بـا این همه، سـال 
99 یکـى از پرفروغ تریـن سـالها از نظـر توسـعه عمرانـى در برنامه شـهرى بـود و 6 مرحلـه افتتاح 

پروژه هـاى عمرانـى بـا اعتبـار 5 هـزار و 500 میلیـارد تومـان در قـم انجام شـد.

مدیرعامـل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى قـم از 
تعطیلـى پنجشـنبه و جمعـه آخـر سـال آرامسـتان هاى 
داخـل شـهر و بهشـت معصومـه (س) خبـر داد. سـید 
سـیف الدین موسـوى نیارکى در جلسـه سـتاد تسهیالت 
زائریـن و خدمـات سـفر شـهردارى قـم در نـوروز و نیمـه 
شـعبان، از تعطیلـى پنجشـنبه و جمعـه آخـر سـال 
آرامسـتان هاى داخل شـهر و بهشـت معصومه (س) خبر 
داد و اظهار داشـت: بـا توجه به هماهنگى هاى انجام شـده 
در اسـتاندارى و سـتاد بحـران، پنجشـنبه و جمعـه آخر سـال آرامسـتان هاى داخل شـهر و بهشـت 
معصومه(س) تعطیل اسـت. مدیرعامل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى قم اهمیت اطالع رسانى 
دقیـق به مـردم را مطرح کرد و افزود: بنرهاى اطالع رسـانى در سـطح شـهر نصب شـده و چند مرتبه 
از طریـق رسـانه ها و صداوسـیما تعطیلى پنجشـنبه و جمعه آخر سـال آرامسـتان هاى داخل شـهر 
و بهشـت معصومـه (س) اعالم شـده اسـت.  موسـوى نیارکى بـا تأکید بر عـدم حضور شـهروندان در 
آرامسـتان ها، تصریح کرد: از سـتاد تخلفات شـهرى درخواسـت داریم  قبرسـتان هاى داخل شـهر را 
پوشـش داده و سـازمان نیز چند اکیپ براى اسـتقرار در آرامسـتان ها آماده دارد. وى خواستار حضور 
خودروهـاى آتش نشـانى در آرامسـتان هاى شـلوغ شـد و خاطرنشـان کرد: بـراى اسـتقرار نیروهاى 

پلیـس راهـور و نیـروى انتظامـى  نیز هماهنگ هـاى الزم انجام شـده اسـت.

سـخنگوى دولت با بیان اینکه در سـال 99 دسـتاوردهاى 
زیـارى در عرصـه خارجـى بدسـت آوردیـم از محکومیت 
و بـه انـزوا کشـیده شـدن آمریـکا در مجامع بیـن المللى 
بـه عنوان یکـى از ایـن دسـتاوردها نام بـرد .  علـى ربیعى  
با بیان اینکه مردم امسـال سـال نسـبتا سـختى را پشـت 
سـر گذاشـتند، گفت: دولـت بـه نمایندگى از مـردم همه 
تـالش خـود را بـه کار بـرد تـا بـه رغـم همـه فشـارهاى 
داخلـى و فشـارهاى بى حـد و حصـر خارجـى هـم به فکر 
زندگـى امـروز و هم زندگى فـرداى ایرانیان باشـد. وى گفت: اطمینـان داریم که در مـاه هاى نزدیک 
آینـده، دولـت آمریکا چاره اى جـز تن دادن به رونـد صلح جهانى و پایـان دادن به ظلم ایران نداشـته 
و زمسـتان برجـام بـه پایـان خواهد رسـید و فصـل تـازه اى از تعامل بـا جهان کـه رضایـت و امنیت 
اقتصـادى بیشـترى بـراى مردم مـا و البته همـه ملت هاى منطقـه فراهم مـى کند آغاز خواهد شـد. 
وى تصریـح کرد: با اطمینان مى گویم سـال 1400 سـال پسـاکرونا و پسـا تحریم اسـت بـه این معنا 
کـه هر چنـد که تحریم هـا و کرونا بـه پایان خود نرسـیده انـد، اما در نقطـه حضیض قـرار گرفته اند. 
وى ادامـه داد: مـا در سیاسـت خارجـى موفقیت هـاى بزرگى  بـه دسـت آورده ایم و نه تنها فشـار کم 
نظیـر دولت سـابق آمریکا بـراى امنیتى سـازى و منـزوى کردن ایـران را نـاکام گذاشـته ایم، بلکه به 
جـاى بحـران آفرینى آمریـکا، او را در نشسـت هاى مجمع عمومى سـازمان ملـل و دادگاه بین المللى 

الهه بـه انـزواى اخالقـى و محکومیت حقوقى کشـاندیم.

امکان پذیرایى از زائران  در بوستان هاى 
قم وجود ندارد

آرامستان هاى داخل شهر و بهشت معصومه (س) قم 

پنجشنبه و جمعه آخر سال تعطیل کامل است

6 مرحله افتتاح پروژه هاى عمرانى با اعتبار 5 هزار و 

500 میلیارد تومان در قم انجام شد

سخنگوى دولت : آمریکا را به انزوا کشاندیم

ســهمیه بنزیــن بــراى ســفرهاى 
نــوروزى منتفــى اســت

31 سال حبس اکبر طبرى قطعى شد

 سـخنگوى شـرکت ملـى پخـش فـراورده هـاى نفتى 
گفـت: سـهمیه بنزین بـراى سـفرهاى نـوروزى منتفى 
اسـت. فاطمـه کاهى  بـا بیـان اینکه بـا توجه به شـرایط 
کرونـا، بعیـد بـه نظر مـى رسـد در روزهـاى باقـى مانده 
سـال، تصمیـم جدیـدى در این بـاره گرفته شـود، اظهار 
کـرد: بنابرایـن سـهمیه فروردیـن مـاه خودروهـا، طبق 

روال هرمـاه در کارتهـاى سـوخت واریـز خواهدشـد.
بـه گفتـه وى سـهمیه سـوخت فرودیـن، سـاعت صفر 
روز یکشـنبه اول فروردیـن ماه در کارت سـوخت مالکان 

واریـز مى شـود.

سـخنگوى قـوه قضاییـه از تاییـد حکـم پرونـده اکبـر 
طبـرى در دیـوان عالـى کشـور خبـر داد.  غالمحسـین 
اسـماعیلى   افـزود: سـالى کـه بـر مـا گذشـت سـالى 
سـخت و تـوام بـا صبـر و اسـتقامت بود. سـالى سـخت 
از نظـر وضعیـت معیشـتى مـردم و گرانـى هاى افسـار 
گسـیخته و تـورم بیـش ازحـد و همـراه با دغدغـه هاى 
کرونایـى امـا در مقابـل شـاهد جهـاد مقـدس مدافعان 
سـالمت بودیـم. سـخنگوى قـوه قضاییـه در پاسـخ بـه 
سـوالى دربـاره پرونده طبرى گفـت: پرونده مهـم و ویژه 
اکبـر طبرى بعـد از آنکه بـا دادرسـى عمیق و گسـترده 
در دادسـرا و دادگاه انجـام شـد و حکم نهایـى صـادر 
شـد. شـهریور مـا اعـالم کردیـم کـه بـا تقاضـاى اعاده 
دادرسـى محکومـان به دیوانعالى ارسـال شـد.  در دیوان 
عالـى رسـیدگى و حکـم نهایى قطعـى در مـورد طبرى 
صـادر شـده و محکومیـت طبـرى در ارتباط بـا رهبرى 
و سردسـتگى بانـد ارتشـا کـه امـالك متعـدد و وجـوه 
متعـددى را بصـورت رشـوه از اصحـاب پرونـده هـا اخذ 
کـرده بودنـد و در نتیجـه محکـوم  بـه 31 سـال حبـس 
تعزیـرى و پرداخـت جـزاى نقـدى معادل قیمـت اموال 
و وجـوه ماخـوده و انفصـال دایـم از خدمـات دولتـى و 
اسـترداد امالك شـده بود  توسـط دیوان تاییـد و قطعى 
شـده اسـت. ایشـان اتهامات متعدد دیگرى مانند جعل 
اسـناد رسـمى و سواسـتفاده از اسـناد و اعمال نفـوذ در 
مقامـات و  3 فقـره اعمال نفـوذ و  یک فقره غـرض ورزى 
داشـت کـه  تاییـد شـد. در مـورد اتهـام پولشـویى براى 
دیـوان عالى  تردیـدى پیش امـده و دادگاه گفتـه  قانون 
پولشـویى اخیرالتصویب اسـت و با توجه به قانون جدید 
ایـن اتهـام مـورد رسـیدگى و راى مجـدد اسـت  ولى در 
مـورد  سـایر محکومیت هـاى ایشـان باید بگویـم که  به 

تاییـد دیـوان  عالـى رسـیده و الزم االجراسـت.

رئیس مجلس  با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار شب عید و تشکیل صف برای توزیع کاالهای اساسی مطرح کرد: 

کرامت مردم در توزیع کاال حفظ نمى شود 

تحقـق کامـل درآمدهـاى مالیاتـى بدون 
ایجـاد فشـار بـه مودیان

جلوگیـرى از جهـش نقدینگى بـا فروش 
115 هـزار میلیـارد تومـان اوراق بدهى

ایمنـى  سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات 
شـهردارى قـم گفت: نوجوان 16 سـاله در حادثـه انفجار 
مـواد محترقه دست سـاز مصدوم شـد. حمیـد کریمى با 
اشـاره بـه نظـارت خانواده ها بر وسـایل و لـوازم نوجوانان 
اظهـار داشـت: ظهـر امـروز نوجـوان 16 سـاله اى که در 
پارکینـگ منـزل اقدام به سـاخت مـواد محترقه دسـت 
سـاز مى کرده، بر اثـر انفجار ایـن مواد دچـار مصدومیت 
شده اسـت. سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات 
ایمنـى شـهردارى قـم تصریـح کـرد: وضعیت عمومـى این نوجـوان بـر اثر شـدن جراحـات وارده 
ناشـى از انفجار مسـاعد نیسـت و بالفاصلـه پس از انجـام عملیات نجات توسـط نیروهـاى امدادى 
بـه مراکـز درمانى منتقل شـده اسـت.  وى در ادامـه افـزود: از خانواده ها خواهشـمندیم بـا افزایش 
نظـارت بـر فرزندان خـود در خصوص چهارشـنبه آخر سـال و تأکید بـر پرهیز از اسـتفاده هرگونه 
مـواد محترفـه، از بـروز مشـکالتى از ایـن قبیل جلوگیـرى نماینـد.  در ایام چهارشـنبه آخر سـال 
و روزهـاى نزدیـک بـه آن، انفجـار مـواد محترقـه همـواره معضلـى در شـهر قم و کشـور بـوده که 
تعـدادى از جوانـان و نوجوانـان را دچـار آسـیب هاى جبران ناپذیـر و یـا بـه کام مرگ مى کشـاند.

مصدومیت نوجوان در انفجار مواد محترقه

 رئیـس جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم نسـل 
پنجـم تلفن همراه را یک فنـاورى ارتباطى در جهت 
تسـهیل در کار مردم و همچنین توسعه، گسترش و 
نشـر معارف نورانـى قـرآن و اهل بیت (ع) دانسـت و 
گفت: این مسـاله چـه در بُعد زندگى مـادى و چه در 
بُعـد زندگى معنـوى افـراد جامعه یک نیـاز ضرورى 
اسـت. آیت اهللا سـید هاشـم حسینى بوشـهرى   در 
آییـن افتتـاح پنجمیـن سـایت نسـل پنجـم تلفن 
همـراه کشـور در قـم در تـاالر کرامـت اسـتاندارى 
قـم اظهار داشـت: نشـر و معـارف دین بُعدى اسـت 
که هـم تامین کننده دنیـاى مردم به عنـوان مزرعه 
آخـرت و زندگـى جاودان اسـت و هـم تامین کننده 
نیازهـاى زندگـى مـردم اسـت. وى بـا تاکیـد اینکه 
مسـئوالن اسـتان از خدمـت بـه مـردم احسـاس 
خسـتگى نکننـد، گفـت: طبـق روایت ها هـر وقت 
نیازهـاى مـردم بـه سـمت شـما آمـد نعمـت هاى 
خداسـت و شـکر ایـن نعمت نیـز تعهد، مسـئولیت 
پذیرى و به اسـتقبال رفتن شـما بـراى رفع نیازهاى 

اسـت. مردم 
وى افـزود: در روایتى از امیرالمومنیـن (ع) بهترین 
مـردم کسـانى هسـتند کـه بیشـترین خدمـت را 
مى کنند و بـا رصد مشـکل هاى جامعه متناسـب با 
نیازهـا اقدام هـاى به جا و مناسـب انجـام مى دهند. 
حسـینى بوشـهرى همچنیـن بـا بیـان اینکـه در 
کشـور مشـکل سـخت افزارى نداریم و بـه تعبیرى 
زیرسـاخت ها و جـاده را همـوار مى کنیـم تصریـح 
کـرد: گاهـى وقت ها امنیـت بـراى این جـاده وجود 
نـدارد تامین امنیت بـراى این جاده که چه کسـى از 
این جاده آسـفالته عبـور کند موضوع مهمى اسـت. 
وى افـزود: گاهـى ممکـن اسـت جـاده آسـفالته اى 
درسـت کنیـم و داعـش بخواهـد از آن عبـور کند و 
این خیلى خطرناك اسـت. رئیس جامعه مدرسـین 

حـوزه علمیـه قـم اضافـه کـرد: امـا گاهى جـاده اى 
درسـت مى کنیم کـه اردوى اربعین قرار اسـت از آن 
عبـور کند و بـه کربالى معلى برسـد از ایـن رو میان 
این 2 جاده و مسـیر از زمین تا آسـمان تفاوت اسـت. 
دبیـر شـوراى عالى حوزه هـاى علمیه با بیـان اینکه 
توسـعه فـن آورى بایـد بـا توسـعه فرهنگـى همراه 
باشـد خاطرنشـان کـرد: مجموعه دسـت انـدرکار، 
ایـن 2 بـال را در کنـار هم پیـش ببرنـد. وى رویکرد 
دینـى و فرهنگى شـرکت ارتباطات سـیار بـراى راه 
انـدازى نسـل پنجم تلفـن همـراه را قابـل قدردانى 
دانسـت و گفـت: شـعار و عمـل مـا بایـد همخوانى 
داشـته باشـد. وى بیان داشـت: نسـل جـوان ما یک 
تلفـن همـراه را به دسـت مـى گیـرد، اگـر محتـوى 
درسـت در اختیـار او قـرار دهیم به سـمت و سـوى 
دیـن و ارزش هـاى اسـالمى گرایـش پیـدا مى کند 
و در غیـر ایـن صـورت راه نفـوذ براى دشـمن فراهم 
مى شـود. مهدى اخـوان بهابادى مدیرعامـل همراه 
اول بـا بیان اینکه ظرف یکسـال گذشـته کـه درگیر 
ویـروس کرونـا بودیم بسـیارى از کسـب و کارها کم 
رنـگ و بسـیارى از فعالیـت هـا بـه فضـاى مجـازى 
منتقل شـد، اظهـار کـرد: امسـال پرکارترین سـال 
بـراى حـوزه ارتباطـى کشـور و بـه ویـژه اپراتورهـا 
بـود. مصرف اینترنـت در همـراه اول تقریبـا دو برابر 
سـال قبـل شـده اسـت. وى افـزود: ایـن موضـوع 
توسـعه پایـدار مى طلبد؛ زیـرا مردم انتظـار دریافت 
سرویسـى باکیفیت سـابق را دارنـد؛ به عبارتى دیگر 

نیـاز بـه اقدامى جهـادى در ایـن زمینه داشـتیم.
مدیرعامـل همـراه اول ابـراز کـرد: به عنـوان مثال 
در حـوزه دانـش آمـوزى بـه محـض شـیوع کرونـا 
توانسـتیم ظـرف یک مـاه، «شـبکه دانش آمـوزى 
شـاد» را صفـر تـا صـد در همـراه اول بـاال بیاوریـم و 
اکنـون نزدیک بـه 12 میلیـون دانش آمـوز در حال 

اسـتفاده از این بسـتر هسـتند.
وى تصریـح کـرد: ناگزیر هسـتیم بخاطـر افزایش 
تقاضـا در بـازار به سـمت تکنولـوژى هـاى جدیدتر 
حرکـت کنیـم؛ شـاید تـا چنـد سـال قبل داشـتن 
سـرویس 3G براى عده اى خوشـحال کننـده بود؛ 
امـا االن اگـر 4G نباشـد، در حـوزه ارتباطـى یـک 

نقـص تلقـى مى شـود.
اخـوان بهابـادى بـا بیـان اینکـه بعـد از چند سـال 
طرح مباحث مطالعاتـى 5G در همـراه اول، اکنون 
به صـورت تجـارى وارد مرحله بهـره بـردارى از این 
نسـل ارتباطـى در شـبکه شـده ایـم، بیـان کـرد: 
اکنـون در حـال کار مطالعاتـى بـراى نسـل بعـدى 

فنـاورى یـا همـان 6G هسـتیم.
مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات سـیار ایران اشـاره 
اى بـه راه انـدازى سـایت هـاى 5G ابتدا در مشـهد 
مقـدس و سـپس تهـران داشـت و گفـت: سـومین 
اسـتان هـم با توجـه به هـدف و دیـدگاه مـان قم در 
نظر گرفته شـد. مى توانستیم سـایتمان را در جایى 
توریسـتى روشـن کنیم، اما معتقدیم اپراتـورى که 
در چارچـوب نظـام جمهورى اسـالمى کار مى کند، 

بایـد اعتقاداتـش را هم بـروز کند.
وى بـا تأکید بر اینکه معتقد هسـتیم حفظ آرمانها 
در شـعار هـم بایـد دیـده شـود، خاطـر نشـان کرد: 
موضـوع «محتـوا» از ایـن به بعـد مهم خواهـد بود؛ 
هـر چنـد در تکنولـوژى هاى قبلـى هم مهـم بوده، 

اما نسـبت بـه آن غفلت شـده اسـت.
اخـوان بهابـادى یکـى از نقـص هـاى بـزرگ را در 
حـوزه محتـوا دانسـت و یـادآور شـد: بـا اسـتفاده از 
تکنولـوژى 5G مـى توانیم یـک فیلم دو سـاعته را 
ظـرف یکـى دو دقیقـه دانلـود کنیم؛ لـذا اگـر از این 
فضـا بـا تولیـدات ایرانى-اسـالمى و بـا حجـم انبوه 
اسـتفاده کنیـم، جوالنـگاه بیگانـگان نخواهد شـد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 

نسل پنجم تلفن همراه یک فناورى ارتباطى در جهت نشر معارف دین است
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