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پیشرفت هایى در مذاکره با «پنجشیر» حاصل شده است
 سـخنگو و سرپرسـت اطالعـات و فرهنـگ طالبان 
اعـالم کـرد کـه پیشـرفت هایى در مذاکـره بـا 
پنجشـیر حاصل شـده اسـت و امیداوریم تا از جنگ 
جلوگیـرى شـود.  «ذبیـح اهللا مجاهـد» سـخنگو 
و سرپرسـت اطالعـات و فرهنـگ طالبـان دربـاره 
مذاکـره بـا نیروهـاى پنجشـیر اظهـار داشـت کـه 
مذاکـرات پیشـرفتى داشـته اسـت امـا امیدواریم تـا از جنـگ اجتناب شـود.  وى گفت: 
«مسـئله پنجشـیر در حـال حاضر مورد بحث اسـت. مـا چندین پیام دریافـت کردیم. ما 
امیدواریـم کـه جنگـى رخ ندهـد و ایـن مسـئله از طریـق درك متقابل حل شـود».  یک 
منبـع نیـز بـه اسـپوتنیک گفتـه کـه مذاکرات بـا الزامـات هر دو طـرف بسـیار متفاوت 
اسـت.  پس از تاکید طالبان بر حل مسـالمت آمیز مسـئله پنجشـیر، هفته گذشـته یک 
هیئـت از طالبـان بـراى دیدار با «احمد مسـعود» فرمانده نیروهـاى محلى علیه طالبان 
عـازم ایـن والیت شـدند. عضو کمیسـیون فرهنگـى طالبان دربـاره اعزام ایـن هیئت به 
پنجشـیر گفتـه بـود کـه قـرار اسـت آن هـا با احمـد مسـعود و عده دیگـرى از مـردم که 
در قضیـه پنجشـیر دخیـل هسـتند، دیـدار کننـد و تالش ها بـراى حل مسـالمت آمیز 
مسـئله پنجشـیر جریـان دارد.  احمـد مسـعود پیـش از ایـن تاکیـد کرده که  خواسـتار 
تشـکیل حکومت فراگیر شـامل تمامى اقوام افغانسـتان اسـت و اگر طالبان براى تصرف 

پنجشـیر حملـه کننـد، مقاومـت خواهـد کرد.

بین الملل

خروج آمریکا   نشان داد سیاست تحمیل ارزش ها محکوم به شکست است
وزارت خارجـه چیـن گفتـه اسـت خـروج نیروهاى 
آمریکایـى از افغانسـتان نشـان داد کـه مداخـالت 
نظامـى و همچنیـن سیاسـت تحمیـل ارزش هـا 
محکوم به شکسـت اسـت.   وانگ ونبین ، سـخنگوى 
وزارت خارجـه چیـن در واکنـش بـه پایـان عملیات 
نظامـى 20 سـاله آمریکا در افغانسـتان گفت: خروج 
نیروهـاى آمریکایـى از افغانسـتان نشـان داد کـه مداخلـه نظامـى خودسـرانه در سـایر 
کشـورها و همچنیـن سیاسـت تحمیـل ارزش هـا و نظـام اجتماعـى به سـایر کشـورها 
محکـوم بـه شکسـت اسـت.  ونبین گفت کـه چین به ارتبـاط خود با جامعـه بین المللى 
در مـورد وضعیـت افغانسـتان ادامـه مى دهـد و آمـاده حمایت اسـت. سـخنگوى وزارت 
خارجـه گفـت کـه چیـن بـه مبارزه با تروریسـم ادامـه مى دهد و آماده اسـت تـا در مورد 
وضعیـت افغانسـتان حمایـت و مسـاعدت کنـد.  ونبیـن گفـت کـه چیـن از راى گیرى 
دربـاره قطعنامـه شـوراى امنیت سـازمان ملـل در مورد افغانسـتان خوددارى کـرد زیرا 

پیشـنهادات مسـکو و پکـن در ایـن مـورد مـورد توجه قـرار نگرفت.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 
در یـک برنامـه کوتـاه مـدت، بـه رفـع 
چالش هـاى نـرخ ارز و تنظیـم بـازار 
خواهیـم پرداخت تـا هرچـه زودتـر تورم 
کنترل شـود.  سـید رضا فاطمـى امین در 
ارتبـاط بـا رسـانه ملـى در خصـوص رتبه 
بندى اسـتان ها بر اساس شـاخص قیمت 
کاال و خدمـات مصرفـى توضیـح داد: در 
کوتـاه مـدت دو اولویـت تنطیـم بـازار و 
تـورم را در نظـر داریـم و براى رسـیدن به 
ایـن هـدف بـا دوسـتان در وزارتخانه هاى 
دیگـر جلسـاتى را شـروع کـه تسـلط بـه 
جریان تولیـد و توزیع کاال داشـته باشـیم 
تا بتوانیـم کمبود هـا را پیش بینـى کنیم.
تعییـن  کـرد:  اضافـه  صمـت  وزیـر   
اولویت هـا و مشـخص کـردن آن هـا در 
زیرمجموعه هـا، تنظیم گـرى، تسـهیل 
گرى و نظـارت 4 عامل مؤثر بـراى حرکت 
بـه سـمت حکمرانـى در بخش هـاى 
صنعتـى، معدنـى و تجـارى هسـتند. 
فاطمـى امیـن ادامـه داد: بایـد شـرایطى 
فراهـم شـود تـا کسـب و کار ها به سـمت 

اولویت هـا حرکـت کننـد، همچنیـن در 
حوزه تسـهیل گـرى وقتى مسـیر قطعى 
شـد، حرکـت کسـب و کار هـا بـه سـمت 
اولویت هـا تسـهیل خواهـد شـد.   وى بـا 
اشـاره بـه مصوبـه سـال 92 کـه دولـت را 
مکلف کـرده تا پایان سـال جارى سـامانه 
تجـارت را راه انـدازى کنـد ایـن مسـاله را 
در اولویـت برنامه هـا عنـوان کـرد و افزود: 
این سـامانه بـه ما اطالعـات بسـیار خوب 
و الزم را بـراى پیـش بینى و اعمـال قواعد 
مشـخص مى کنـد و همچنیـن در ایـن 
سـامانه بعضـى مـوارد وارداتى هـم تحت 
تأثیـر ارز هسـتند کـه آن هـا را هـم مورد 

بررسـى قـرار مى دهـد.
  فاطمـى امین در پایـان با تأکیـد بر اینکه 
ایـن سـامانه اطمینانـى از جهـت تأمیـن 
کاال را به مـا مى دهد تـا بتوانیم تـا انتهاى 
سـال بـازار را کنتـرل کنیم، تصریـح کرد: 
با جدیـت درصـدد کنتـرل تورم هسـتیم 
تـا بتوانیـم ایـن بیمـارى اقتصـادى را در 
طى چندسـال کاهش و شـرایط اقتصادى 

را به سـمت مطلـوب هدایـت کنیم.

 وزیر جهاد کشـاورزى بـا بیان این کـه براى 
تامیـن نهـاده دامـى تـا آخر سـال مشـکلى 
نداریـم گفـت: بـا توجـه بـه ظرفیت هـاى 
هوشـمند نابسـامانى هاى توزیـع مـرغ را 

کنتـرل مى کنیـم.
 سـید جـواد سـاداتى نـژاد  بـا بیـان اینکـه 
بـه دلیـل شـرایط متنـوع اقلیمـى، ظرفیت 
طبیعى خوبـى در کشـاورزى داریـم، گفت: 
در حـوزه منابـع انسـانى نیز ظرفیـت خوبى 
داریـم و5/4 میلیـون تولیدکننـده فعـال و 
حـدود 20 میلیـون نفـر از جمعیت کشـور 
در ایـن بخـش فعالیـت مى کننـد. او افـزود: 
کمتـر کشـورى در جهـان وجـود دارد کـه 
چنیـن ظرفیت هـاى طبیعـى و اقلیمـى در 
بخش کشـاورزى داشته باشـد و اگر مناسب 
و معقـول از این نعمات اسـتفاده نکنیم، جفا 
کرده ایم. وزیر جهـاد کشـاورزى تاکید کرد: 
ظرفیت کـم نظیـر کشـاورزى مـا عـالوه بر 
اینکـه مى توانـد غـذاى مـورد نیـاز داخـل 
کشـور را تامیـن کنـد، قـادر اسـت بـراى 
کشـورمان تولید قـدرت کنـد. سـاداتى نژاد 
همچنیـن کشـاورزان و دامـداران را عـالوه 

بر تامین کننـده غـذاى مـردم، تولیدکننده 
قدرت بـراى کشـور معرفـى و تصریـح کرد: 
یکـى از ابعـاد اقتـدار ملـى کشـورها، امـروز 
اقتدار غـذا تعریـف مى شـود.  به گفتـه وزیر 
جهـاد کشـاورزى اگـر کشـور هاى دیگـر از 
لحاظ غذا به ما وابسـته باشـند، قطعـا از نظر 
دیپلماسـى نیـز تاثیر گـذار خواهـد بـود.  او 
گفت: امـروز غـذا یک ابـزار حکمرانى اسـت 
و کشـور هایى قدرتمنـد هسـتند کـه تولید 
غـذا مى کننـد.  او در تشـریح برنامـه هـاى 
وزارتخانـه متبوعش بـراى برقـرارى آرامش 
بازار مـرغ و تامین نیـاز مصرف کننـدگان تا 
پایان سـال گفـت: بـراى تامین نهـاده دامى 
تا آخـر سـال مشـکلى نداریـم.  وزیـر جهاد 
کشـاورزى گفـت: تجـارب سـال 98 نشـان 
داد که ما از ایـن نقطه ضربه پذیریـم. امریکا 
در این سـال فروش مـرغ اجـداد به ایـران را 
تحریـم کـرد و همین امـر نیز نشـان دهنده 
اهمیت این بخش اسـت. او افزود: مشـکالت 
سـامانه بـازارگاه تاحـدودى برطرف شـده و 
االن مشـکلش تاخیـر در رسـاندن نهـاده به 
دامـدار اسـت کـه درحال رفـع آن هسـتیم.

 یک مقام مسـئول در سـازمان حمایت با 
تاکید بر ضرورت رعایـت وجاهت قانونى 
جهـت هـر گونـه افزایـش قیمـت وفـق 
ضوابـط عمومـى قیمت گـذارى مصـوب 
هیـات تعییـن و تثبیت قیمت هـا گفت: 
افزایـش قیمـت تایـر بـا تذکـر سـازمان 
حمایـت بـه انجمـن صفـى تایـر ملغـى 
شـد.  اکبر تقـوى شـوازى   ضمـن اعالم 
ایـن مطلـب، اظهـار داشـت: با توجـه به 
گزارشـات واصلـه و همچنیـن مصاحبـه 
سـخنگوى انجمـن صنفـى صنعـت تایر 
مبنـى بـر اینکـه از ابتـداى شـهریورماه 
سـال جـارى قیمـت انـواع تایـر تولیـد 
داخل بـه میـزان 15 درصـد افزایش مى 
یابـد ایـن سـازمان در راسـتاى اجـراى 
وظایـف ذاتـى و نیـز بـه جهـت نظـارت 
بـر رعایت مفـاد تصمیمـات اتخاذ شـده 
مرتبـط از سـوى کارگـروه تنظیم بـازار، 
نسـبت بـه پیگیـرى موضـوع از طریـق 
انجـام مکاتبـه بـا کلیـه شـرکت هـاى 

تولیـد کننـده تایـر اقـدام نمود.

مدیـر کل نظارت بـر کاالهـاى غیرفلزى 
سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان افـزود: سـازمان حمایت 
ضمـن مطالبـه توضیـح از صحـت و 
کیفیت انجام ایـن موضوع و لزوم ارسـال 
اسـناد و مدارك مرتبط از سـوى شرکت 
هـاى تولیـدى تایـر، هرگونـه افزایـش 
قیمت بر خـالف ضوابـط عمومى قیمت 

گذارى مصـوب هیـات تعییـن و تثبیت 
قیمت هـا را فاقد وجاهت قانونى دانسـته 
و عنـوان نمـوده در صـورت احـراز انجام 
آن با شـرکت هاى متخلف برابـر مقررات 

مربوطـه رفتـار خواهد شـد.
وى بیـان داشـت : بـر ایـن اسـاس و بـه 
دنبـال اقـدام و تذکر این سـازمان انجمن 
صنفـى صنعـت تایـر هـر گونـه افزایش 

قیمت در ایـن زمینه را کتبـاً ملغى اعالم 
نمـود.

شـوازى گفـت: مـردم مـى تواننـد در 
صـورت مشـاهده هـر گونـه افزایـش 
قیمت، مراتـب را از طریق تلفـن 124 در 
میان بگذارنـد تا با بررسـى موضـوع و در 
صـورت احراز تخلف، نسـبت به تشـکیل 

پرونـده اقـدام شـود.

سـرگئى الوروف وزیـر امـور خارجـه روسـیه اعالم 
کـرد: روسـیه بـا آمریـکا دربـاره کاهش تسـلیحات 
راهبـردى و نـوع تسـلیحات مشـمول کاهـش 
اختـالف دارد.   الوروف   در همایشـى تصریـح 
کـرد: دور جدیـد مذاکـرات دربـاره ثبـات راهبردى 
(موضوعات تسـلیحات موشکى و هسـته اى) در ماه 
سـپتامبر (مـاه آینـده میالدى) برگـزار مى شـود.   دور قبلى مذاکرات روسـیه و آمریکا 
در عرصـه ثبـات راهبـردى، روز هفتـم مرداد ماه در ژنو برگزار شـد و سـرگئى ریابکوف 
معاون وزیر خارجه روسـیه و مذاکره کننده ارشـد هسـته اى و موشـکى این کشـور و 
وندى شـرمن دسـتیار وزیر خارجه آمریکا، سرپرسـتى هیات هاى دو کشـور را در این 
مذاکـرات برعهـده داشـتند.   وى افـزود: مـا به طـرف آمریکایى پیشـنهاد مى کنیم که 
کاهـش همـه نـوع تسـلیحات راهبردى اعم از سـالح هاى هسـته اى یا غیرهسـته اى، 
تهاجمـى یـا دفاعـى در دسـتور کار مذاکرات بـراى ثبات راهبردى قرار گیـرد.    الوروف 
بـا بیـان اینکـه طرف آمریکایـى رویکرد دیگـرى دارد، بـه اختالف روسـیه و آمریکا در 
مـورد مسـائل مـورد گفـت و گـو در مذاکرات اشـاره کـرد.  وى ادامه داد: اطمینـان دارم 
کـه طـرف آمریکایـى عالقه منـد براى یافتـن نقاط مشـترك در مذاکرات بـراى ثبات 

راهبردى هسـتیم. 

روسیه با آمریکا درباره کاهش تسلیحات راهبردى اختالف دارد 

 کوتاه از کرونا 

مشکلى براى تامین نهاده دامى     نداریم  با جدیت درصدد کنترل تورم هستیم

افزایش    15 درصدی قیمت الستیک خودرو منتفی شد

1

پیگیـری مجلس درخصـوص پرداخـت فوق العاده 

ویـژه معلمان

 سـاخت ۱ میلیـون مسـکن در سـال تکلیـف 

قانونـی دولـت و عملـی اسـت 

 نیروهای شایسـته، مسـتعد و دارای شـأن قضایی 

222شناسـایی شوند

3

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد؛

واکسیناسیون 30 درصدى 
قمى ها در برابر کرونا

دادستان قم خرب داد:

دسـتگیرى کالهبردار میلیاردى جذب سـرمایه 

هایپرمارکـت اینترنتى

مدیرعامل رشکت آبفای قم:

21 روسـتا و یـک شـهر قـم بـا چالـش کمبـود آب 

مواجـه هسـتند

استاندارقم:

تولیـد برق بـراى واحدهـاى صنعتـى از اولویت هاى 

سـرمایه گذارى قم اسـت
3

2

33

11

3

مشکلى براى تامین نهاده دامى     نداریم  با جدیت درصدد کنترل تورم هستیم

مدیرعامل شرکت گاز قم:  35 درصد مصرف گاز در قم 

توسط بخش خانگى صورت مى گیرد

وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفـت: در یـک برنامه کوتاه 
مـدت، به رفع چالش هـاى نـرخ ارز و تنظیم بـازار خواهیم 
پرداخـت تا هرچـه زودتر تـورم کنترل شـود.  سـید رضا 
فاطمـى امیـن در ارتباط بـا رسـانه ملى در خصـوص رتبه 
بندى اسـتان ها بر اسـاس شـاخص قیمـت کاال و خدمات 
مصرفـى توضیـح داد: در کوتـاه مـدت دو اولویـت تنطیم 
بـازار و تـورم را در نظر داریم و براى رسـیدن بـه این هدف 
بـا دوسـتان در وزارتخانه هـاى دیگر جلسـاتى را شـروع 
که تسـلط به جریـان تولید و توزیع کاال داشـته باشـیم تا 

بتوانیـم کمبود هـا را پیش بینـى کنیم.

 وزیـر جهـاد کشـاورزى با بیـان این کـه بـراى تامین 
نهـاده دامـى تا آخـر سـال مشـکلى نداریم گفـت: با 
توجه به ظرفیت هاى هوشـمند نابسـامانى هاى توزیع 
مـرغ را کنتـرل مى کنیم.  سـید جواد سـاداتى نـژاد  با 
بیـان اینکه بـه دلیل شـرایط متنوع اقلیمـى، ظرفیت 
طبیعى خوبـى در کشـاورزى داریـم، گفـت: در حوزه 
منابع انسـانى نیز ظرفیـت خوبى داریـم و4/5 میلیون 
تولیدکننـده فعال و حـدود 20 میلیون نفـر از جمعیت 

کشـور در این بخـش فعالیـت مى کنند.

پاسخ به ابهامات درباره 

واکسیناسیون 

کرونا

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت، از 
سـرعت گرفتن واکسیناسـیون در کشـور 
خبـر داد و گفـت: بـه زودى هفتـه اى 5 
میلیون دوز واکسـن وارد کشـور مى شـود.

 علیرضـا رئیسـى در حاشـیه نشسـت 
رؤسـاى  بـا  بهداشـت  وزیـر  مجـازى 
دانشـگاه هاى علوم پزشـکى کشـور، گفت: فاز یک واکسیناسـیون شـامل کادر 
بهداشـت و درمان که انجام شـد. فاز 2 نیز براى سـالمندان باالى 60 سـال بود 
کـه 87 درصـد آنهـا واکسـینه شـده اند.  وى با اعالم اینکه فاز 3 شـامل مشـاغل 
حسـاس و گروه هاى شـغلى و بیماران خاص بوده اسـت که تقریباً انجام شـده 
اسـت، ادامه داد: در واقع االن وارد فاز 4 برنامه واکسیناسـیون کشـورى شـده ایم 
کـه بـراى افـراد زیر 60 سـال اسـت.  رئیسـى با اشـاره به اینکه جمعیـت زیر 60 
سـال کشـور حدود 42 میلیون نفر هسـتند، گفـت: براى این افـراد 85 میلیون 
دوز واکسـن نیـاز داریـم کـه از هفته آینده به طور مسـتمر میـزان قابل توجهى 
واکسـن وارد کشـور خواهد شـد.  وى افزود: از هفته آینده 5 میلیون دوز واکسـن 
بـه صـورت هفتگـى وارد خواهـد شـد و شـهریور 1400 مى توانیـم حداقل 20 

میلیـون و مهرمـاه نیـز حداقل 30 میلیـون دوز واکسـن وارد کنیم.

فرمانـده سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در 
کالنشـهر تهـران، وجـود سـویه المبـدا 
در تهـران و ایـران را تکذیـب کـرد و 
گفـت: تاکنـون هیچ نمونـه اى از ویروس 
جهش یافته المبدا در کشـور شناسـایى 
نشـده اسـت.  علیرضا زالى اظهار داشـت: 
تاکنـون هیـچ گونـه شـواهد آزمایشـگاهى، بالینى و بیمارسـتانى از کشـف 
ویـروس المبـدا در تهران و سـایر اسـتان هاى کشـور گزارش نشـده اسـت.  
وى بـا اشـاره به شناسـایى سـویه المبـدا در 40 کشـور جهان، خاطرنشـان 
کـرد: گرچـه ایـن ویـروس بـه مرزهـاى اطراف کشـور مـا نیز سـرایت کرده 
اسـت امـا تاکنـون نـه از نظـر تظاهـرات بالینـى و نـه از نظـر بررسـى هاى 
آزمایشـگاهى شـواهدى دال بـر وجـود ایـن ویـروس جهـش یافتـه در 
کشـورمان مشـاهده نشـده اسـت.  زالـى بـا توجه به اینکـه انتشـار از طریق 
مرزهـا صـورت مى گیـرد، تاکیـد کـرد: کنتـرل مرزهـا و ترددهـا مهم ترین 
موضـوع در پیشـگیرى از ورود ایـن سـویه جدیـد اسـت. بنابرایـن اعمـال 
محدودیت هـاى جـدى تـر در مرزهاى کشـور و به خصوص انجـام قرنطینه 
هوشـمند در مبـادى ورودى مرزهـاى زمینـى و هوایى بسـیار اهمیت دارد.

عضـو کمیتـه کشـورى سـالمت زنـان وزارت بهداشـت، گفـت: یکـى 
از واکسـن هایـى کـه از سـوى سـازمان جهانـى بهداشـت بـراى مـادران 
بـاردار تاییـد شـده، واکسـن سـینوفارم اسـت. اشـرف آل یاسـین، در مورد 
واکسیناسـیون کوویـد 19 در مـادران بـاردار، اظهـار کـرد: مادران بـاردار از 
آغـاز شـیوع کوویـد 19 در دنیـا، مانند سـایر مـردم از ابتالء به ایـن بیمارى 
مصـون نبودنـد، بنابرایـن همـواره بـر این موضوع توجه شـد که آیـا مادران 
بـاردار شـانس بیشـترى بـراى ابتـالء بـه کوویـد 19 دارنـد یـا خیـر و بعـد 
مشـخص شـد کـه ایـن موضـوع صحـت نـدارد و مـادران بـاردار نسـبت به 
بقیـه شـانس ابتـالى بیشـترى نـدارد، امـا زمانـى که بـه کوویـد 19 مبتال 
مى شـوند، شـدت بیمـارى در ایـن افـراد بیـش از افـراد معمولـى اسـت، به 
همیـن دلیل با شـروع واکسیناسـیون گروهـى از مادران بـاردار به خصوص 
مادرانـى کـه جـزو کادر درمـان بودند را واکسـینه کردنـد. در آمریکا حدود 
100 هـزار دز واکسـن بـراى مـادران بـاردار و در کشـورهاى اروپایى حدود 

30 هـزار دز بـه مـادران بـاردار تزریق شـده اسـت.

هفته اى 5 میلیون واکسن وارد مى شود

مشاهده ویروس المبدا در تهران کذب است

واکسن کرونا براى مادر و جنین هیچ عارضه اى ندارد
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   خبر         

 رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کـه پیـش از این 
بـا افزایش پرداخـت 21 تـا 27 درصـدى فوق العاده 
ویـژه معلمـان مخالفـت کرده بـود در ایـن خصوص 
گفـت: اگـر قـرار بـه تغییـر باشـد بایـد منابـع آن 
مشـخص و در دولـت تعییـن تکلیـف شـود. در 
روز هـاى پایانـى دولـت دوازدهـم بـود کـه بحـث 
اجرایـى شـدن برخى افزایـش پرداختى هـا از جمله 
همسان سـازى حقـوق بازنشسـتگان و رتبه بنـدى 
معلمـان مطـرح شـد. ایـن اقدامـات دقیقـه نـودى 
از ایـن جهـت کـه سـبب افـزوده شـدن بـار مالـى 
دولت سـیزدهم مى شـد، مـورد انتقاد گرفـت. حال 
و پـس از اسـتقرار دولت سـیزدهم، «سـید مسـعود 
میرکاظمـى» رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه، بـا 
پرداخـت فوق العـاده ویـژه معلمـان کـه براسـاس 
مجـوزى از سـوى سـازمان برنامـه و بودجـه قـرار 
بـود بیـن 21 تـا 27 درصـد افزایـش یابـد بـه دلیل 

مشـکالت قانونـى مخالفـت کـرد.
ویـژه  فوق العـاده  موضـوع  دربـاره  میرکاظمـى 
فرهنگیـان گفـت: مـا تعهـدى داریـم کـه جلـوى 
بـى انضباطـى را بگیریـم و اگـر شـرایط را مدیریـت 
نکنیم فشـار اصلى بر قشـر ضعیـف از جمله معلمان 
خواهـد آمـد و بنـا داریـم از طریـق روال قانونى این 
کار را انجـام دهیم. وى افـزود: در آموزش و پرورش با 
مجوزى کـه مغایر بـا قوانین بـوده احکامـى را صادر 
کردنـد کـه اصـالح احـکام سـه روز طول مى کشـد 
تـا آن را منطبـق بـا قانـون کنند و بـراى اینکـه این 
سـه روز حقوق دچار مشـکل نشـود، از طریـق فایل 
مـاه قبـل حقـوق را پرداخـت کردیـم ولى اگـر قرار 
بـه تغییـر باشـد بایـد منبـع بـراى آن دیده شـود تا 
بتوانیـم آن را انجـام دهیـم چون حـدود اختالف آن 
هـزار و 800 میلیارد تومان در سـال اسـت که مغایر 
بـا برنامـه اسـت و اگر قـرار بر افزایـش باشـد باید در 
دولـت تعییـن تکلیف شـود. رئیـس سـازمان برنامه 
و بودجـه گفـت: بعضـى از اتفاقـات در روزهـاى آخر 
دولـت قبلـى رخ داده که خیلـى اخالق مدارانه نبوده 
و امـروز مـا را در تنگنا قـرار داده اسـت. وى در رابطه 
با پـاداش بازنشسـتگى فرهنگیـان نیز گفـت: آنچه 
کـه در چارچـوب قانون اسـت حتماً دنبـال خواهیم 
کـرد و بـه تدریج در دسـتور پرداخت قـرار مى دهیم 
البتـه کار خیلـى سـختى اسـت ولـى امیدواریـم بـا 
انضباطـى کـردن برخـى هزینه هـا که مى تـوان آنها 
را کنتـرل کـرد امسـال را بگذرانیـم تـا وارد برنامـه 
سـال 1401 شـویم که اتفاقات اساسـى بایـد بیفتد.

ــت  ــوص پرداخ ــس درخص ــرى مجل پیگی

فوق العــاده ویــژه معلمــان

اقتصاد  -  سیاست   

 نایـب رئیـس مجلس شـوراى اسـالمى سـاخت یک میلیـون مسـکن در سـال را کامال 
عملى دانسـت و تاکید کرد: سـاخت حداقل یک میلیون مسـکن قانـون مصوب مجلس و 
تکلیفـى اسـت که دولت موظف به اجـراى آن مى باشـد.   على نیکزاد   گفت: بـراى اجراى 
ایـن طرح بایـد زمین هاى دولتـى در اختیار این طـرح قرار بگیرد و طبـق مصوبه مجلس 
بانـک هـا مکلف شـده انـد حداقـل 20 درصـد از تسـهیالت خـود را به بخش مسـکن با 
اقسـاط پلکانى اختصـاص دهند.  وى افـزود: همچنین براى تامین تاسیسـات زیربنایى و 

روبنایى به دسـتگاههاى ذیربط تکلیف شـده تا شـهرك هاى مسـکونى بـه امکانات الزم 
از جملـه حمل ونقل و امکانات رفاهى و معیشـتى تجهیز شـوند.  نیکزاد از طرح تاسـیس 
صندوق ملى مسـکن خبـر داد و گفـت: راه انـدازى این صنـدوق با هدف تامیـن بودجه و 
سـاماندهى و رونـق سـاخت و سـاز ها در کشـور صورت مى گیـرد که مى تواند به توسـعه 
سـاخت و سـاز هـا در کشـور کمک شـایانى کنـد.  وى رونـق سـاخت و سـازها را موجب 
رونق صنعت و افزایش اشـتغال در کشـور دانسـت و تاکیـد کرد: دولت باید رونق سـاخت 

و سـاز را در اولویـت برنامه هـاى خود قرار دهـد و اجراى این طـرح میتوانـد از 2 ماه آینده 
عملیاتـى شـود و اسـتارت بخـورد. نایب رئیـس مجلس شـوراى اسـالمى با بیـان اینکه 
بخش مسـکن تنها بخشـى اسـت که میتوان با اتـکا به توان داخلـى توسـعه داد و تحریم 
هـا مانعـى براى آن نیسـت، افزود: همه امکانات براى توسـعه سـاخت و سـازها در کشـور 
وجـود دارد و تنهـا به عزم و اراده جدى نیاز اسـت و مجلس شـوراى اسـالمى بـا همه توان 
آمـاده کمک و همـکارى با دولت براى رفع مشـکالت اقتصادى کشـور و مردم مى باشـد.

 ساخت 1 میلیون مسکن در سال تکلیف قانونى دولت و عملى است 

 رئیس قوه قضاییه:

 نیروهاى شایسته، مستعد و داراى شأن قضایى 
شناسایى شوند

 رئیـس قوه قضاییه گفـت: باید نیرو هاى شایسـته، 
مسـتعد و داراى شـأن قضایى را شناسـایى کنیم و 
ارتقـاء دهیـم و در مدیریت هـا و مسـئولیت ها از 
آن ها بهتـر بهره ببریم.  حجت االسالم والمسـلمین 
محسـنى اژه اى کـه در همایـش سراسـرى قضات 
دادسـرا و دادگاه عالـى انتظامـى قضـات در تـاالر 
اجتماعـات دیـوان عالـى کشـور سـخن مى گفت، 
نیـروى انسـانى را سـرمایه عظیـم هـر دسـتگاهى 
دانسـت و تأکیـد کرد هر انـدازه فناورى در یک سـازمان پیشـرفت کنـد باز هم نیروى انسـانى 
سـرمایه اصلى آن مجموعه اسـت. حجت االسالم والمسـلمین محسـنى اژه اى گفت: انسـان با 
همـه عظمتـى کـه دارد مى تواند دچار هـواى نفس شـده و فریب شـیطان را بخورد و به اسـفل 
السـافلین سـقوط کند و با تهذیب و تزکیـه نفـس و خودمراقبتى به اعلى علیین برسـد. رئیس 
قـوه قضاییه گفت: نیروى انسـانى سـرمایه اصلى دسـتگاه قضاسـت و در این میـان قاضى رکن 
محـورى دارد کـه همه سـتاد و بخشـى از صف در خدمت آن هسـتند تـا او حکمى صـادر کند 
کـه مورد رضـاى خدا و مـردم باشـد. حجت االسالم والمسـلمین محسـنى اژه اى افـزود: هرگاه 
یـک قاضى بمـا انزل اهللا حکـم بدهد و حق و عـدل اجرا شـود، جریان عدالت نعمت هـا و برکات 
زیـادى بـراى جامعـه خواهد داشـت؛ همانطور که صـدور یک حکم باطـل آثار سـوء و منفى در 
پـى دارد. رئیس قـوه قضاییه صیانـت از گوهر گرانبها و ارزشـمند نیروى انسـانى را وظیفه مهم 
دسـتگاه هاى نظارتـى دانسـت و بخشـى از این صیانـت را در گـرو فراهم کردن فضاى مناسـب 
و سـالم بـراى خدمـت عنـوان کـرد. حجت االسالم والمسـلمین محسـنى اژه اى با بیـان اینکه 
گام اول صیانـت از نیـروى انسـانى ایجاد فضـاى سـالم و غیرآلوده بـراى خدمت اوسـت، افزود: 
اگـر فضـا بـراى کار قضـات مناسـب و بـه دور از هرگونه آلودگـى نباشـد و زمینه رشـد و تعالى 
او فراهـم نباشـد و تجـارب و اطالعـات قاضى بروزرسـانى نشـود و بخواهـد از همـان روش هاى 
گذشـته اسـتفاده کند، در این شـرایط جـواب نمى دهد. رئیس قـوه قضاییـه گام دوم صیانت از 
نیـروى انسـانى را درمـان عنوان کرد و گفـت: اگر با وجود فضاى سـالم براى کار، نیروى انسـانى 
دچـار لغـزش و خطـا شـد و فریب شـیطان و هواى نفـس را خـورد باید بالفاصلـه به مـداواى او 
پرداخـت. وى با اشـاره به اهمیت تشـخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسـخه درسـت درمان، 
در عیـن حـال اراده نیـروى انسـانى بـراى ارائه خدمـت صادقانه را مهم دانسـت و گفـت: هرچه 
فضـا مناسـب باشـد، اما قاضـى و کارمند ما بـه هشـدار ها و تذکرات توجـه نکند و بـه تذکرات و 
عالئـم هشـداردهنده و خطرناکى پیچ و سـرعت مطمئنه توجه نکند سـقوط مى کنـد و درمان 
او بى اثـر یـا کم اثـر خواهد بـود.  حجت االسالم والمسـلمین محسـنى اژه اى جراحـى را مرحله 
بعدى سـالم سـازى در یک دسـتگاه دانسـت و گفـت: اگـر کار به جایى رسـید کـه حضور یک 
فـرد در سـازمان امکان پذیـر نباشـد، نباید احساسـاتى برخورد شـود چرا کـه اغمـاض در برابر 

فـرد خاطـى به جامعـه و اعتمـاد و بـاور مـردم و همکارانش لطمـه مى زند.
رئیـس قـوه قضاییـه با تأکیـد بر نظارت مسـتمر سـازمانى بر نیـروى انسـانى از زمـان گزینش 
و جـذب تـا پایان خدمـت تأکید کـرد: اینکه بگوییـم ما تقـوا داریم و به سـمت گنـاه نمى رویم 
کافـى نیسـت و باید در برابر هواى نفس و شـیطان «قدرت دافعه» داشـته باشـیم تـا وقتى گناه 
به سـمت مـا آمد یا به سـمت گنـاه دعوت شـدیم دچار لغـزش نشـویم. رئیس قـوه قضاییه در 
ادامـه بـه دسـتگاه هاى نظارتـى در قوه قضاییـه توصیه کـرد کـه در گام اول نیرو هاى شایسـته 
و پاکدسـت مجموعـه را به طـور دقیق شناسـایى کـرده و از آن ها بـه طور همـه جانبه حمایت 
کننـد. وى تصریـح کـرد: قاطبه همـکاران دسـتگاه قضا افـراد شایسـته و خدوم هسـتند که با 
انگیـزه و تالش و بر اسـاس خواسـت و اراده الهى عمل مى کنند که باید حمایت و تکریم شـوند. 
وى بـا بیـان اینکه نظارت مدیـران بر مجموعه بخش قابل توجهى از مشـکالت و مسـائل را حل 
مى کنـد، افـزود: بایـد نیرو هـاى شایسـته، مسـتعد و داراى شـأن قضایـى را شناسـایى کنیم و 

ارتقـاء دهیـم و در مدیریت هـا و مسـئولیت ها از آن ها بهتر بهـره ببریم.

افـراد بـا نشـانه هاى تـب، آبریـزش بینـى، سـردرد و 
سـرفه و آنهـا که در گذشـته آلرژى شـدید داشـته اند، 
ممنوعیـت تزریـق واکسـن دارنـد. بـه زنـان جـوان 
توصیـه مى شـود آسـترازنیکا نزننـد. واکنش بـدن به 
واکسـن خطرناك نیسـت، اگر شـدید شـد به پزشک 
مراجعـه کنیـد. تزریـق واکسـن و ابتـالى ندانسـته 
بـه کرونـا، خطرنـاك نیسـت و یـک تـا دو ماه پـس از 

بهبـودى کامـل، اقـدام بـه تزریـق واکسـن کنید.
پرسـش ها، شـایعه ها و امـا و اگرهـا دربـاره تزریـق 
واکسـن کرونا بى شـمار اسـت.حجم بـاالى اطالعات 
منتشـر شـده در فضاى مجازى و رسـانه هاى رسمى، 
مـردم را سـرگردان کرده اسـت، هر کـس اظهارنظرى 
مى کنـد و در ایـن میان مـردم، براى پرسش هایشـان، 
پاسـخ هاى ضـد و نقیـض و گاه نادرسـتى دریافـت 
مى کننـد. عمـده سـواالت پیرامـون واکسیناسـیون 
اسـت، اینکـه چه کسـانى باید چـه واکسـنى دریافت 
کننـد، یـا بـا دیـدن چـه نشـانه هایى نبایـد واکسـن 
بزننـد؟ چـه نشـانه هایى جـدى اسـت و  چـه زمانـى 
ایمنـى در بدنشـان ایجـاد مى شـود؟ محمدمهـدى 
گویـا، رئیـس مرکـز مدیریـت بیمارى هـاى واگیـر 
وزارت بهداشـت بـه مجموعـه پرسـش ها پیرامـون 
واکسیناسـیون کرونـا پاسـخ مى دهـد. بـه گفتـه او، 
بـا اطالع رسـانى درسـت بایـد مـردم را بـه دریافـت 
واکسـن، ترغیـب کـرد، چـرا کـه تـا وقتـى 75 تـا 80 
درصـد جمعیـت کشـور، دو دوز واکسـن را دریافـت 

نکننـد، ایمنـى ایجـاد نمى شـود.
  

چه کسانى نباید واکسینه شوند؟
تاکنـون ممنوعیتـى بـراى تزریـق واکسـن کرونـا 
اعـالم نشـده امـا گفتـه مى شـود افـرادى کـه تـب 
دارنـد یا نشـانه هاى مشـکوکى مثـل آبریـزش بینى، 
سـردرد، سـرفه و یـا تـب در خودشـان مى بیننـد، 
بهتر اسـت زمـان تزریـق واکسـن کرونـا را بـه تعویق 
بیندازنـد.  رئیـس مرکز مدیریـت بیمارى هـاى واگیر 
وزارت بهداشـت،   بـا توضیـح درباره سـؤاالت پیرامون 
واکسیناسـیون مى گوید: «تنها افرادى که در گذشـته 
آلـرژى شـدید داشـته اند یـا مصـرف دارو و یا واکسـن 
دیگـرى را تجربـه کرده انـد، نبایـد واکسـن کرونـا 
تزریـق کننـد. در غیر این صورت، واکسـن بـراى تمام 
افـراد توصیـه مى شـود.» به گفتـه گویا، واکسـن هاى 
مختلفـى در دنیـا تولید شـده کـه از نظر میـزان تأثیر 
و عوارضـى کـه ایجاد مى کننـد متفاوت انـد؛ در برخى 
واکسـن ها توصیـه ایـن اسـت کـه بـراى یک گـروه با 
احتیاط مصرف شـود و در برخـى دیگر هم ممنوعیت 
مصـرف اعـالم مى شـود. البتـه برخـى واکسـن ها هم 
هسـتند که عـوارض نـادرى دارنـد و توصیه مى شـود 
اسـتفاده  بیمـاران  بـراى گروه هـاى خـاص مثـل 
نشـود. مثـال واکسـن آسـترازنیکا بـراى زنان در سـن 
بـارورى توصیـه نمى شـود، بهتـر اسـت درصـورت 
دردسـترس بودن، نـوع دیگـرى از واکسـن بـراى این 
افـراد تزریـق شـود چراکـه ممکـن اسـت لخته هـاى 
خونـى در فـرد ایجـاد کند و بـه برخى اعضـاى حیاتى 
بـدن مثل قلـب، مغز، چشـم و ریه آسـیب بزنـد. البته 
همین عارضه هم بسـیار کـم و از هر یـک میلیون نفر، 
در 4 نفـر دیده شـده اسـت. با ایـن حال، به زنـان جوان 

توصیـه مى شـود از ایـن واکسـن اسـتفاده نکننـد.»
 

با داشتن چه نشانه هایى نباید واکسن زد؟
براسـاس پروتکل هـاى بهداشـتى، افـراد درصـورت 
بى حالـى،  مثـل  سـرماخوردگى  عالئـم  داشـتن 
بـدن درد، سـرگیجه، حالـت تهـوع و اسـتفراغ نباید 
مدیریـت  مرکـز  رئیـس  بزننـد.  کرونـا  واکسـن 
بیمارى هـاى واگیـر، عـالوه بـر ایـن توصیـه مى کند 
کـه افـراد درصـورت وجـود هـر نـوع تـب و عارضـه 
برطرف شـدن  تـا  موقـت  به صـورت  هـم  شـدید 
و  کننـد  خـوددارى  واکسـن  تزریـق  از  عـوارض 

واکسیناسـیون خـود را بـه تعویـق بیندازنـد.

او بـه پرسـش دیگرى کـه دربـاره نشـانه هاى بیمارى 
پـس از تزریـق واکسـن، مطرح مى شـود هـم توضیح 
مى دهـد و مى گویـد کـه ایـن نشـانه ها واکنـش بدن 
به واکسـن اسـت نه عـوارض جانبى؛ «ایـن واکنش ها 
مى توانـد پـس از دریافـت واکسـن بـروز کنـد امـا 
خطرنـاك نیسـت؛ مثـل درد در ناحیه تزریـق، تورم و 
قرمزشـدن پوسـت. همچنین عوارضى مثل سـردرد، 
خسـتگى مفـرط، درد مفاصـل، تب، درد عضلـه یا تب 
و لـرز جـزو همیـن واکنش هـا به شـمار مى رونـد.» 
به گفتـه او، بـا ایـن حـال، درصـورت بـروز هرگونـه 
عـوارض دیگر ازجمله سـردرد شـدید و ناگهانى، تارى 
ناگهانـى دیـد، درد شـدید قفسـه سـینه، بى حسـى 
ناگهانى در دسـت و پا، تب شـدید و استفراغ هاى مکرر 

و... افـراد بایـد به سـرعت بـه پزشـک مراجعـه کنند.
 

در مراکز واکسیناسـیون چه نشـانه هایى باید 
مـورد توجه قـرار گیرد؟

آنهایـى کـه بـراى واکسیناسـیون مراجعـه مى کنند، 
مى گویند در این مراکز تنها سـؤالى که از آنها پرسـیده 
مى شـود، ابتـال به بیمارى هـاى زمینه اى اسـت. غیر از 
این، هیچ بررسـى اى از وضعیت جسـمى و نشـانه هاى 
بالینـى ابتال بـه کرونـا، از مراجعه کنندگان نمى شـود. 
مشـاهدات میدانـى هـم بـر ایـن موضـوع صحـه 
مى گـذارد. آنها مى گویند شـاید یکى از دالیل تشـدید 
نشـانه هاى ابتال پس از تزریق واکسـن، نگرفتن شـرح 
حـال دقیق تـر از مراجعه کننده هاسـت. رئیـس مرکز 
مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشـت اما تأکید 
مى کند کـه در مراکز واکسیناسـیون، پزشـک حضور 
دارد و توصیه هـاى الزم قبـل و بعـد از واکسیناسـیون 
بـه مـردم داده مى شـود. بـا ایـن حـال گویـا مى گوید: 
«گاهـى به دلیـل شـلوغى و صف هـاى طوالنـى، روند 
گرفتـن شـرح حال سـخت تر مى شـود تا سـرعت باال 
بـرود امـا اصـال این طور نیسـت که بـدون ثبت شـرح 
حـال مراجعه کننـده، تزریق واکسـن صـورت بگیرد. 
البتـه در تمـام مراکـز واکسیناسـیون، بخشـى بـراى 
ثبت نـام مراجعه کننـده و بخشـى براى اطالع رسـانى 
و تزریـق واکسـن درنظـر گرفتـه شـده اسـت. در 
مرحلـه آخـر هـم توصیه هـاى پـس از تزریـق صورت 

مى گیـرد.»  

 آیا واکسن، عالئم کرونا را تشدید مى کند؟
بـا شـیوع گسـترده کرونـا در پیـک پنجـم و همزمان 
دایـره  بـه  دیگـر  گروه هـاى  اضافه شـدن  آن  بـا 
واکسیناسـیون، اینگونـه گفتـه مى شـود کـه تزریـق 
واکسـن، احتمـال ابتـال بـه کرونـا را بـاال بـرده اسـت. 
ایـن ادعایى اسـت که متخصصـان عفونـى آن را تأیید 
نمى کننـد و تأکیـد مى کننـد کـه دلیـل آن شـیوع 
گسـترده کروناسـت نـه تزریـق واکسـن. گویا هـم در 
ایـن زمینه توضیـح مى دهـد: «ماهیت کرونـا اینگونه 
اسـت کـه از یک بیمـارى کامال بـدون عالمت شـروع 
مى شـود و در مـدت زمـان کمـى بـه شـرایط حـاد 
مى رسـد. بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت فـرد آلوده 
به ویـروس شـده باشـد امـا از آنجاکـه هیچ نشـانه اى 
از بیمـارى نـدارد، بـا فرارسـیدن نوبتش بـراى تزریق، 
اقـدام بـه واکسینه شـدن کند، یـا حتى ممکن اسـت 
همزمـان با تزریق واکسـن، ویـروس وارد بدنش شـده 
باشـد؛ یعنـى او در همـان موقـع کـه واکسـن تزریـق 

مى کنـد، مبتـال هـم شـده باشـد.»
به گفته این مسـئول در وزارت بهداشـت، این وضعیت 
بـه هیچ وجـه نگران کننـده نیسـت؛ «اگـر مـردم بـا 
چنیـن شـرایطى مواجه شـدند، نگـران نشـوند، تنها 
بایـد مراقـب باشـند کـه درصـورت بـروز نشـانه هاى 
شـدید به پزشـک مراجعه کنند و مراقبت هـاى الزم را 
با توصیه پزشـک انجـام دهند.» به گفته این مسـئول، 
ایـن که عنوان مى شـود فـرد مبتال به کرونـا درصورت 
تزریق واکسـن بـا خطـر بیشـترى مواجه مى شـود یا 
واکسـن موجب تشـدید کرونـا در ایـن افراد مى شـود 

هم به هیچ وجه درسـت نیسـت؛ «برخى افراد نسـبت 
بـه ایـن مسـئله حسـاس شـده اند و اقـدام بـه انجـام 
تسـت قبل از تزریق واکسـن مى کنند. اما تسـت قبل 
از تزریـق اصال از سـوى ما توصیه نشـده اسـت. همین 
کـه فرد نشـانه هاى بالینـى بیمارى را نداشـته باشـد، 
کافـى اسـت و مى توانـد بـراى تزریق واکسـن مراجعه 
کنـد.»  براسـاس اعـالم گویـا، اگر فـرد پـس از تزریق 
واکسـن بـا نشـانه هاى شـدید بیمـارى مواجـه شـد، 
حتمـا بـه پزشـک مراجعـه کنـد؛ «در ایـن وضعیـت 
اگـر بـا انجـام تسـت، کرونـاى افـراد مثبت اعالم شـد 
مشـکلى نیسـت، فقط باید تحـت مراقبـت و قرنطینه 
قـرار گیرنـد. نکتـه مهم اینجاسـت کـه واکسـن ها به 
هیـچ وجه عامـل تأثیرگـذار در ابتـال یا تشـدید کرونا 
نیسـتند. ما توصیـه مى کنیم افـراد یک تـا دو ماه بعد 
از بهبـودى کامـل، نسـبت بـه تزریـق دوز دوم اقـدام 

کننـد.»
 

چه زمانى ایمنى با واکسن ایجاد مى شود؟
ثبـت مـوارد ابتـال بـه کرونـا پـس از تزریـق دوز اول 
واکسـن یـا حتـى هـر دو دوز واکسـن، تردیدهـاى 
زیـادى دربـاره ایمنـى ایجادشـده بـا تزریق واکسـن 
ایجـاد کـرده اسـت. هـر چنـد کـه گفتـه مى شـود 
ایمنـى 2 هفتـه پـس از تزریـق دوز دوم واکسـن، 
ایجـاد مى شـود نـه دوز اول. بـا ایـن حـال رئیـس 
مرکـز مدیریـت بیمارى هـاى واگیر وزارت بهداشـت 
تأکیـد مى کنـد کـه بـراى ایجـاد ایمنـى ناشـى از 
واکسیناسـیون، باید 75 تـا 80 درصد مـردم دونوبت 
واکسـن را دریافت کرده باشـند. برهمین اسـاس، این 
مسـئول در وزارت بهداشـت مى گوید کـه باید تمایل 
مـردم بـراى تزریق واکسـن را بـاال بـرد؛ «مـردم باید 
بداننـد کـه نـه فقـط به خاطـر خودشـان، بلکـه براى 
حفظ سـالمت خانواده و اطرافیانشـان واکسیناسیون 

علیـه کرونـا، ضـرورى اسـت. »
 

واکسـن  نزدن 25 درصـد از جمعیت 50 سـال 
به بـاال خطرناك اسـت

4 شـهریور مـاه، وزیـر بهداشـت دولـت سـیزدهم در 
بازدید شـبانه از بیمارسـتان مسـیح دانشـورى، اعالم 
کـرد که 25درصـد از افرادى که در گـروه تزریق بودند، 
واکسـن نزده اند؛ آمـارى که از نظر باالتریـن مقام نظام 
سـالمت در کشـور، خطرناك اسـت. حاال رئیس مرکز 
مدیریـت بیمارى هـاى واگیـر وزارت بهداشـت تأکید 
مى کنـد کـه این عـدد قابل توجـه اسـت و بـا توجه به 
گـروه سـنى کـه تاکنـون واکسـن دریافـت کرده اند، 
ایـن 25درصـد از جمعیـت، افـراد بـاالى 50 سـال 
هسـتند؛ «این عدد زیاد اسـت چراکه ایـن افراد عمدتا 
بـا یـک نـوع بیمـارى زمینـه اى مواجهنـد. براسـاس 
مطالعـات، بیمارى زمینه اى در افراد سـالمند نسـبت 
بـه جوانـان بیشـتر اسـت و بـه همیـن دلیل هـم این 
گروه سـنى، در اولویت واکسیناسـیون قـرار گرفته اند. 
بنابرایـن باید ایـن افراد را به دریافت واکسـن تشـویق 
کرد.» بـه اعتقاد گویا، تاکنون اسـتقبال از واکسـن در 
کشـور مناسـب بـوده و تمـام مراکـز ماه هاسـت که با 

شـلوغى جمعیـت مواجهند.
 ماجـرا امـا تنهـا بـه اسـتقبال  نکـردن از تزریـق 
واکسـن محـدود نمى شـود، حـاال انتقـادات زیادى 
بـه عملى نشـدن وعده هـا ازجملـه اعـالم گـروه 
سـنى جدیـد و واردات واکسـن بـا توجـه بـه نیـاز 
کشـور، شـده اسـت. گویـا، به عنـوان رئیـس مرکـز 
بهداشـت،  وزارت  واگیـر  بیمارى هـاى  مدیریـت 
درایـن بـاره مى گویـد کـه در ارتبـاط بـا کرونـا هیچ 
پیش بینـى درسـتى وجـود نـدارد چراکـه بیمـارى 
بسـیار پیچیـده اى اسـت و زوایاى ناشـناخته زیادى 
دارد. بنابرایـن بایـد در این بـاره بـا احتیـاط جلـو 
رفـت. او مى گویـد: «مـا امیدواریـم واکسیناسـیون 
جامعـه هـدف در ایـران تـا بهمـن  محقـق شـود اما 
همین مسـئله هـم بـه عوامل زیـادى بسـتگى دارد 
کـه ممکـن اسـت مـا را از هدف مـان دور کنـد.»  
به گفتـه گویـا، ناگفته هـاى زیـادى دربـاره کرونـا و 
واکسـن هایى که به کشـور وارد مى شـود وجود دارد. 
در دوره اى تمام راه ها براى واردات واکسـن به کشـور 
بسـته شـده بـود، شـاید یـک روز کـه بحـران کرونا 
تمـام شـود، بتوان تمـام حقایـق را براى اینکـه ایران 
به واکسـن دسترسـى پیـدا نکنـد، بازگو کـرد؛ «من 
به عنـوان یکى از قدیمى ترین کارشناسـان سیسـتم 
بهداشـت کشـور، در این بـاره شـاهد کارشـکنى ها و 
موانـع دسترسـى بـه واکسـن بـودم. بانـک مرکزى، 
وزارت امورخارجـه و ده هـا سـازمان دیگر در کشـور 
شـبانه روز تـالش کردند کـه 100 هزار دوز واکسـن 
وارد کنیـم. بـه همیـن دلیـل امیدواریـم از این پس، 
چنیـن موانعـى را پشت سـر بگذاریـم و تکمیـل 
واکسیناسـیون کشـور تـا زمـان پیش بینى شـده 

محقـق شـود.» /  همشـهرى 

پاسخ به ابهامات درباره واکسیناسیون کرونا

انتقاد وزیر راه از عملکرد برخی مسئوالن راه آهن 

 قاسمى: مردم ایران شایسته بهترین ها هستند 

 وزیر اقتصاد: 

نظام بانکى کشور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح مى دهد 

 صادرات ساالنه یک میلیون دستگاه لوازم خانگى بزرگ تا افق 1404

برخـى  عملکـرد  از  شهرسـازى  و  راه  وزیـر   
مسـئوالن راه آهـن جمهـورى اسـالمى ایـران در 

کـرد. انتقـاد  مـردم  بـه  خدمات رسـانى 
 رسـتم قاسـمى  بازدیـد سـرزده اى از ایسـتگاه 
راه آهـن داشـت. وى در این بازدیـد ضمن گفت وگو 
بـا مسـافران، پـاى درد و دل کارکنان شـرکت هاى 

حمل ونقـل ریلـى نشسـت.
 قاسـمى  دربـاره این بازدیـد در توئیتر نوشـت: «در 
بازدیـِد سـرزده اى کـه از ایسـتگاه راه آهن تهران داشـتم، بیشـتر از قبـل به نجابت مـردم عزیز 
ایـران پى بـردم. ایـن کم توقعى باعث شـده تا برخى مسـئوالن بـه حداقل هاى خدمت بسـنده 
کننـد.  بى شـک اولیـن شـرط همکارى بـا بنـده  اعتقاد بـه این موضـوع اسـت که مـردم ایران 
شایسـته بهترین ها هسـتند.»   روز گذشـته در غیـاب مدیرعامـل راه  آهن جمهورى اسـالمى 
ایـران،  وزیـر راه در بازدیـد از ایسـتگاه راه آهـن تهـران شـخصا در صف بلیت ایسـتاد و بـا مردم 
در رابطـه بـا خدمات رسـانى گفت و گـو کـرد.وى در ادامـه داخل قطارهاى مسـافرى رفـت و با 

کارکنـان راه آهـن گفت وگـو پرداخـت و به مشـکالت آنها رسـیدگى کرد.

 وزیـر امـور اقتصـادى و دارایـى گفت: نظـام بانکى 
فعلـى کـه بـراى اعطـاى تسـهیالت، وثیقـه محور 
اسـت ثروتمنـدان را بـه فقـرا ترجیـح مى دهـد و 

نابرابرى هـا را تعمیـق مى کنـد.
  احسـان خانـدوزى وزیر امور اقتصـادى و دارایى در 
سـى و یکمین همایش بانکـدارى اسـالمى، درباره 
موضـوع خلـق پـول و پشـتیبانى از تولیـد افـزود: 
بانک هـاى کشـور 97 درصـد پـول و نقدینگـى را 
منتشـر مى کننـد و تخصیـص مى دهنـد. وى گفت: گاهـى بانک ها به جـاى صرف ایـن پول ها 

در بخش هـاى مولـد بـا انحـراف پـول از بخـش واقعـى، باعث تخریـب اقتصاد مى شـوند.
خانـدوزى دربـاره حکمرانـى شـرکتى و نظـارت بـر بانک هـا افزود:اگـر منافع بانک هـا اقتضا 
نکنـد کـه وارد تولیـد شـوند نهـاد نظارتى بایـد در ایـن خصوص اقـدام کنـد. وى اضافـه کرد: 
بانک هـا ممکن اسـت در تخصیـص اعتبارات بیشـتر پول خـود را صرف سـاخت مجتمع هاى 
فروشـگاهى بـزرگ و یـا تأمیـن واحـد مسـکونى بـراى نهاد هـاى سـهامدار بانـک و یـا ایجاد 
حبـاب در بـازار ثانویـه صـرف کنند و یا صـرف نـرخ بهـره روى سـپرده هاى کنند کـه دارایى 
واقعـى بـه ازاى آن وجـود نـدارد کـه ایـن کار باعث افزایـش نقدینگى مخـرب مى شـود. وزیر 
اقتصـاد گفـت: نظـام حکمرانى بایـد بیـن مدیرانى که منابـع خـود را صرف تولیـد مى کنند و 
مدیرانـى کـه به این شـکل خلـق نقـدى مى کنند تمایـز قائل باشـد. وى با اشـاره به اسـتفاده 
از فناورى هـاى نویـن از جملـه قرارداد هـاى هوشـمند و پـول دیجیتـال افـزود: این مـوارد به 
مدیـران کمک مى کند تـا ترازنامه خـود را کنترل کننـد. خاندوزى گفت: همچنین اسـتفاده 
از فناورى هـاى نویـن باعـث شـفافیت و مبـارزه بـا فـرار مالیاتـى و پولشـویى مى شـود کـه با 
همـکارى بانـک مرکزى ایـن موضوع را دنبـال مى کنیم. وى دربـاره مدل کسـب و کار بانک ها 
بیـان کـرد: بانک ها بـه جاى تامیـن مالـى و اعطاى تسـهیالت به تولید بهتر اسـت کـه تامین 
مالـى زنجیـره ارزش را از طریـق خـط اعتبارى دنبـال کنند که هـم هزینه کمتـرى دارد و هم 
بـه هدف نزدیکتر اسـت. خانـدوزى دربـاره محور تفکیـک کار کـردى در بانک ها گفـت: امروز 
همـه بانک هـا کارکرد مشـابهى در زمینه سـرمایه گذارى دارنـد در حالى که باید بـا بازنگرى در 
قانـون بانکـدارى به سـایر عملیات بانکـى مانند کارکرد هـاى تجارى و توسـعه اى توجه شـود.
وى بـه محور فراگیرى یا شـمول مالى اشـاره کرد و افـزود: نظام بانکى وثیقه محـور ثروتمندان 
را بـه فقـرا ترجیـح مى دهـد و منابـع را از کسـانى کـه بیشـترین نیـاز را دارند سـلب مى کند و 

نابرابرى هـا را تعمیـق مى دهـد.

دبیرکل انجمن صنفى تولیدکنندگان 
لوازم خانگـى ایران گفت: مطابق سـند 
جامـع صنعـت لوازم خانگى، صـادرات 
ساالنه دسـت کم یک میلیون دستگاه 
لوازم خانگى بـزرگ در افق چشـم انداز 
اسـت.  شـده  پیش بینـى   1404
شـاهرودى  حسـینى  سیدحسـین 
بررسـى سـند  نشسـت خبـرى  در 
جامـع صنعـت لـوازم خانگى کشـور در جمع خبرنـگاران افـزود: مطابق ایـن برنامه 
کـه امیدواریم بـه زودى از سـوى وزیـر جدید صنعـت، معـدن و تجارت ابالغ شـود، 
رقابت پذیـرى محصوالت در سـطح بین المللـى، افزایش سـهم بازار در کشـورهاى 
منطقـه، تامین نیاز کشـور بـا محصـوالت داخلـى و اسـتفاده از فناورى هـاى بومى 
مبتنـى بر فناورى هوشـمند و دانش بنیان پیش بینى شـده اسـت. دبیـرکل انجمن 
صنفـى تولیدکننـدگان لـوازم خانگـى ایـران ادامـه داد: در ایـن سـند، تولیـد چهار 
میلیـون دسـتگاه لوازم خانگى بزرگ شـامل یخچال و فریزر، ماشـین لباس شـویى، 
کولـر آبى، تلویزیـون و اجاق گاز در افـق 1404 و صادرات یک میلیون دسـتگاه از آن 

پـس از رفـع کامـل نیـاز داخل دیده شـده اسـت.
وى اظهـار داشـت: در صنعت لوازم خانگـى برخالف صنعت خودروسـازى، بخش 

خصوصـى بـا انگیزه باال و عـزم ملى از ابتـدا ورود کرده و امروز شـاهد فعالیت بیش 
از یک هـزار و 500 واحـد تولیدکننده خرد و کالن با اشـتغال مسـتقیم 300 هزار 
نفرى و اشـتغال غیرمسـتقیم یک میلیون و 300 هزار نفرى در این حوزه هستیم. 
بـه گفته این مقام صنفـى، امروز دسـت کم 500 واحـد از این واحدهـا کامال فعال 
هسـتند و از بیـن آنهـا چندیـن برند ملى بیـرون آمـده اسـت. وى یادآور شـد: در 
سـال هاى گذشـته در شـرایط دشـوار تحریم هـا، بسـیارى شـرکت هاى خارجى 
اجـازه یافتنـد تـا کاالهایشـان را بـه وفـور در سـطح کشـور وارد کنند و بـا حضور 
فعـال خـود بـه ذائقه سـازى پرداختنـد و حتى بـراى فرهنگ سـازى رسـانه ملى 
مـا را نیز تسـخیر کردنـد، ایـن در حالى اسـت کـه از حدود 13 سـال قبل شـاهد 
نام گـذارى سـال ها با عنـوان اقتصـادى توسـط رهبر معظـم انقالب هسـتیم که 
کمتـر از سـوى مسـووالن بـه آن توجه شـده اسـت. وى در پاسـخ بـه ایرنـا درباره 
ضمانـت اجرایى ایـن برنامه ها تـا افـق 1404، تاکید کرد: همین که شـرکت هاى 
داخلـى در دوران تحریـم توانسـتند بـا هر مشـقتى که بـود بـه تولیـد بپردازند و 
نیـاز کشـور را برطرف کننـد، خـود بزرگترین تضمیـن براى ادامه مسـیر اسـت. 
حسینى شـاهرودى یـادآور شـد: هرچنـد هنـوز مشـکالتى نظیـر ورود کاالهاى 
قاچـاق وجـود دارد و بایـد بـا آن مبـارزه شـود یـا هنـوز به واسـطه ذائقه سـازى 
شـرکت هاى خارجـى، مردم همچنـان تمایل به مصـرف کاالهاى خارجـى دارند 

که بایـد به تدریـج ایـن مسـائل را حل و فصـل کرد.

ــر اینکــه هیــچ بیمــار  ــا تأکیــد ب  وزیــر بهداشــت ب
کرونایــى نبایــد از بیمارســتان بــدون درمــان خارج 
شــود، گفــت: همــه امکانــات بایــد بــراى مدیریــت 
ــر  ــى، وزی ــرام عین الله ــوند.  به ــارى بســیج ش بیم
ــوم  ــگاه هاى عل ــاى دانش ــع رؤس ــت در جم بهداش
پزشــکى بــا تأکیــد بــر اینکــه هیــچ بیمــار کرونایى 
ــود  ــارج ش ــان خ ــدون درم ــتان ب ــد از بیمارس نبای
گفــت: همــه امکانــات بایــد بــراى مدیریــت 

ــوند. ــیج ش ــارى بس بیم
ــوم  ــاى دانشــگاه هاى عل ــه رؤس ــان اینک ــا بی  وى ب
ــه  ــتان ها را در برنام ــى از بیمارس ــکى سرکش پزش
ــذار  ــا خدمتگ ــه م ــت: هم ــد گف ــرار دهن ــود ق خ
مــردم هســتیم و بایــد ایــن مســئله توســط مــردم 
ــاى کار  ــه پ ــردم هم ــود. م ــاهده ش ــه مش در عرص
ــن  ــدس در ای ــاع مق هســتند و در حماســه هاى دف

ــد.  ــان داده ان ــود را نش ــوص خ خص
عین اللهـى بـا بیـان اینکـه اداره بیمـارى کرونا فقط 
بـراى وزارت بهداشـت نیسـت، گفـت: بایـد از همه 

امکانـات اسـتفاده کرد. 
راه حلـى  تنهـا  اینکـه  بیـان  بـا  بهداشـت  وزیـر 
کنـد  کنتـرل  را  کرونـا  بیمـارى  مى توانـد  کـه 
واکسیناسـیون اسـت، یادآور شـد: این تجربه جهان 
مـورد تأکید اسـت در نتیجه دولـت با تمام تـوان در 
حـال تالش براى واکسیناسـیون حداکثرى اسـت و 
از مـردم خواهـش مى کنیـم در ایـن خصوص کمک 

و همراهـى کننـد. 
وى بـا تأکیـد بـر اینکه هم زمـان بـا افزایـش ورود و 
تولیـد واکسـن در کشـور سـرعت واکسیناسـیون 
نیـز افزایـش پیـدا خواهـد کـرد، تأکید کـرد: تالش 
مى کنیـم مراکـز مربـوط بـه ایـن بخـش گسـترش 
پیـدا کنـد، در نتیجـه از هفتـه آینـده شـاهد توزیع 

گسـترده واکسـن در اسـتان ها خواهیـم بـود. 
عین اللهـى ابـراز داشـت: دارو بایـد بـه موقـع و 
مقـدار الزم تجویـز شـو و کمیته هایـى در ایـن 
خصـوص تشـکیل و برنامه ریـزى خواهنـد کـرد، 
ضمـن اینکـه بایـد کمیته هاى علمـى در اسـتان ها 
چرایـى افزایـش مـرگ و میرهـا را بررسـى و مـورد 
آمایـش قرار دهنـد.  وى بـا تأکید بـر اینکـه اولویت 
مـا در وزارت بهداشـت موضـوع بهداشـت اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: توجـه بـه شـبکه هاى بهداشـت 
سـطح روسـتایى و شـهرى از مسـائل مهمى اسـت 
کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، ضمـن اینکـه 
پرسـنل بهداشـتى بـه هیچ وجـه نبایـد جابه جـا 
شـوند. وزیـر بهداشـت تصریـح کرد: برنامه پزشـک 
خانـواده بایـد در تمـام دانشـگاههاى علوم پزشـکى 

بـه صـورت پایلـوت اجـرا شـود.

 هیــچ بیمــار کرونایــى نباید بــدون درمــان از 

ــود ــتان خارج ش بیمارس
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خبر دادستان عمومى و انقالب قم از دستگیرى متهم اصلى کالهبردارى میلیاردى تحت 
پوشش شرکت حمل و نقل و هایپرمارکت اینترنتى خبر داد و اظهار داشت: این پرونده تاکنون 
حدود 150 شاکى جمعاً به مبلغ 40 میلیارد ریال داشته است.  حجت االسالم و المسلمین 
حسن غریب   با اشاره به صدور دستورات قضایى بازپرس و اقدامات فنى و پیچیده پلیس 
امنیت اقتصادى استان در دستگیرى این متهم بیان کرد: این متهم که سابقه مشابه در 
جذب سرمایه هاى مردمى داشته و ممنوع المعامله نیز بوده است، با متوارى شدن به یکى 

از شهرهاى شمال کشور شروع به کالهبردارى مجدد در آن منطقه نیز کرده بود. این مقام 
قضایى در خصوص نحوه این کالهبردارى تشریح کرد: متهم با تشکیل یک شرکت و 
دفترکار صورى در استان و ایجاد نمایندگى در شهرهاى دیگر و تبلیغات در فضاى مجازى 
اقدام به اغفال مردم براى جذب سرمایه هاى مردمى و استخدام رانندگان تاکسى هاى 
اینترنتى و انعقاد قرارداد در سراسر کشور مى کرد که پس از مدتى شرکت منحل و متهم 
متوارى شد. دادستان قم وعده پرداخت سودهاى غیرواقعى، اشتغال به کار تضمینى رانندگان 

با بیمه و حقوق ثابت و مزایا، ادعاى واهى ارتباط با نهادهاى نظامى، امنیتى و اطالعاتى و 
ارتباط با سازمانها و نهادهاى شهرى و استانى، ادعاى نفوذ در جریان هاى اقتصادى کالن 
نظیر ارزاق، کاغذ و امالك و سوء استفاده از اعتقادات مذهبى افراد را از شگردهاى تبلیغى 
این متهم در فریب و اغفال مردم براى جذب سرمایه هاى آنان عنوان کرد. وى به شهروندان 
هشدار داد از اعتماد به تبلیغات اشخاص حقیقى و حقوقى براى سرمایه گذارى بدون اطمینان 

کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقى جدا اجتناب کنند.

دستگیرى کالهبردار میلیاردى جذب سرمایه هایپرمارکت اینترنتى

مدیـر منطقـه پنـج شـهردارى قـم گفـت: بلـوار معنـوى 
پیامبر اعظـم(ص) حدفاصل حـرم مطهر تا مسـجد مقدس 
جمکـران ظرفیت باالیـى براى جـذب سـرمایه گذارى دارد 
و در حـال حاضـر نیـز اجـراى پروژه هـاى سـرمایه گذارى 
در ایـن بلـوار در حـال شـکل گیرى اسـت. علیرضـا اقبالیان  
بـا اشـاره بـه اهمیـت جـذب سـرمایه گذاران بـراى توسـعه 
طرح هـاى توسـعه اى شـهر، مسـجد مقـدس جمکـران 
را به عنـوان محـدوده اى مناسـب بـراى سـرمایه گذارى 
دانسـت و اظهـار داشـت: مسـجد مقـدس جمکـران امـروز 
بـه عنوان میعـادگاه منتظـران در کنار بـارگاه مطهر حضرت 
فاطمـه معصومـه(س)، یکـى از مهم تریـن ظرفیت هـاى 
گردشـگرى مذهبـى قـم محسـوب مى شـود. وى بـا بیـان 
اینکـه سـاالنه میلیون هـا زائر از سراسـر کشـور و دنیـا براى 
حضـور در ایـن مکان مقـدس و اماکن مقدسـه به این شـهر 
سـفر مى کنند، افـزود: ایـن مکان شـریف در کنـار بقعه چند 
امامـزاده واجب التعظیـم و مهم تریـن بلـوار معنـوى شـهر 
قم کـه حدفاصـل حرم مطهـر تا مسـجد مقـدس جمکران 
بـه عنـوان بلـوار معنـوى پیامبـر اعظـم(ص) احداث شـده، 
در منطقـه پنـج شـهر قرارگرفتـه و ظرفیـت باالیـى بـراى 
سـرمایه گذارى اسـت. مدیـر منطقـه پنـج شـهردارى قم با 
تأکیـد بر اینکه یکـى از ظرفیت هـاى بزرگ سـرمایه گذارى 
و کسـب درآمد پایـدار در منطقه پنج بلوار پیامبـر اعظم(ص) 
بـه شـمار مـى رود، ابـراز کـرد: در حـال حاضـر نیـز اجـراى 
پروژه هـاى سـرمایه گذارى در این بلوار در حال شـکل گیرى 
اسـت و ایـن پروژه ها ظرفیت هاى بـاالى درآمد پایـدار براى 
منطقـه هسـتند و سـرانه هاى خدماتـى، تجـارى و اقامتـى 
بسـیار خوبـى هـم در ایـن محـدوده پیش بینى شـده اسـت. 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال هاى اخیـر با توسـعه اماکن 
تفریحى و گردشـگرى، شـاهد افزایش مانـدگارى زائر در قم 
هسـتیم، تصریح کـرد: در گذشـته زائرین جز زیـارت، هدف 
دیگـرى براى حضـور در قم نداشـتند، امـا امروز شـاهدیم با 
تأکیـد بـر حفـظ جایـگاه واالى زیارتى شـهر مقـدس قم با 
احداث فضاهاى متعدد گردشـگرى و تفریحى شـرایط براى 
مانـدگارى بیشـتر زائرین فراهم شـده اسـت. اقبالیـان ادامه 
داد: در منطقـه پنـج نیـز پروژه هـاى تفریحى و گردشـگرى 
در حـال اجراسـت کـه از آن جملـه مى تـوان به آغاز سـاخت 
شـهربازى معارفـى اشـاره کـرد کـه ظرفیـت منطقـه براى 

سـرمایه گذارى را بـاال میبـرد.

مدیر منطقه هشـت شـهردارى قـم از اجـراى 52هزار متر 
لوله گـذارى آبیـارى قطـره اى در فضـاى سـبز در راسـتاى 

صرفه جویـى در مصـرف آب خبـر داد.   
محمـد رمضانـى بـا اشـاره به ضـرورت اجـراى آبیارى 
قطـره اى در فضاى سـبز و حـذف آبیـارى غرقابى اظهار 
داشـت: کاهـش مصـرف آب، مدیریت هزینـه، افزایش 
راندمـان آبیـارى فضـاى سـبز و کیفیـت نگهـدارى 
آبیـارى  جایگزینـى  مزایـاى  ازجملـه  سـبز  فضـاى 
قطـره اى بـا آبیـارى غرقابى اسـت. مدیر منطقه هشـت 
شـهردارى قـم در ادامـه بـا بیان اینکـه ایـن لوله گذارى 
بـه طـول بیـش از 52هـزار متـر و بـه مسـاحت تقریبى 
26هکتـار انجام شـده اسـت، هزینه اجـراى ایـن پروژه 
فضـاى سـبز را موردتوجـه قـرار داد و خاطرنشـان کرد: 
این پـروژه طى دو مـاه اخیر اجراشـده اسـت و هزینه اى 

بالغ بـر 4میلیـارد ریـال در برداشـته اسـت.

مدیـر منطقه چهـار شـهردارى قم گفـت: از سـال 94 تا 
سـال 99 بیـش از 370 میلیـارد تومـان بـراى پروژه هاى 
شـاخص منطقه هزینه شـده کـه شـامل 21 پـروژه بوده 
اسـت. مهـدى اصفهانیـان مقدم  با اشـاره بـه برنامه هاى 
توسـعه اى منطقـه چهـار اظهـار داشـت: از سـال 94 تـا 
سـال 99 بیـش از 370 میلیـارد تومـان بـراى پروژه هاى 
شـاخص منطقه هزینه شـده کـه شـامل 21 پـروژه بوده 
اسـت. وى بـا بیـان اینکه ایـن پروژه هـا نقش به سـزایى 
در تقویـت سـرانه هاى خدماتـى منطقـه در حوزه هـاى 
مختلف داشـته و رضایتمندى شـهروندان را افزایش داده 
اسـت، افـزود: بـه عنـوان نمونه احداث مسـیر دسترسـى 
بـه مسـجد حضـرت خضـر نبـى(ع) ازجملـه پروژه هایى 
بـود کـه سـالها در دسـت اقـدام داشـتیم و سـال 1399 با 
اعتبـار یک میلیـارد تومان انجام شـد. مدیـر منطقه چهار 
شـهردارى قـم بـا تأکیـد بـر اینکـه در حـوزه ترافیکى از 
سـال 1394 بالـغ بر 66 طـرح اصالح هندسـى در منطقه 
اجراشـده اسـت، تصریح کـرد: حدفاصـل میـدان مفید تا 
خیابـان فجر هـم خط ویـژه دوچرخه اجراشـده کـه ادامه 
آن نیـز در آینـده اجـرا خواهـد شـد. وى با اشـاره به نصب 
11 پـل عابر پیاده در 6 سـال گذشـته در منطقـه ادامه داد: 
منطقـه چهار شـهر قـم یکـى از مناطقـى اسـت که طى 
سـالهاى اخیر توسـعه قابل توجهـى یافتـه و درآمدى نیز 

از طریـق این توسـعه نصیب شـهر شـده اسـت.
اصفهانیـان مقـدم معابـرى چـون بلـوار شـهید آیـت اهللا 
صدوقـى(ره)، بلـوار محمدامیـن(ص)، بلـوار جمهـورى 
اسـالمى، بلـوار فردوسـى و… را ازجملـه گلوگاه هـاى 
اقتصـادى شـهر قم هسـتند، یـادآور شـد: به دلیل توسـعه 
مطلـوب و تقویت زیرسـاخت هاى این محورهـاى مهم در 
منطقه چهار قم، این توسـعه اقتصادى محقق شـده اسـت.

ظرفیت باالى بلوار پیامبر اعظم(ص) 
براى سرمایه گذارى

اجراى 52 هزار متر لوله گذارى آبیارى 
قطره اى در فضاى سبز منطقه هشت قم

اجراى 21 پروژه شاخص شهرى
 در منطقه چهار قم

اسـتاندار قـم گفـت: تولیـد بـرق مصرفـى و مـورد نیـاز 
شـهرك هاى صنعتـى قـم از طریـق انرژى هاى پـاك و تجدید 
پذیـر و همچنیـن بـا اسـتفاده از پسـماند جـزء اولویت هـاى 
سـرمایه گذارى اسـتان اسـت و ایـن موضـوع را به شـدت دنبال 
مى کنیـم. بهـرام سرمسـت  در حاشـیه افتتـاح 2 طـرح صنعتى 
در شـهرك شـکوهیه قم در گفـت و گو بـا خبرنگاران در پاسـخ 
به سـئوالى مبنـى بـر اینکـه آیـا بـا توجـه به مصـرف روزافزون 
بـرق و انـرژى در اسـتان، دنبال تامیـن برق واحدهـاى صنعتى 
به شـکل مسـتقل  هسـتید؟، افـزود: کامال پیگیـر این موضـوع هسـتیم، و از نظر تامیـن زیرسـاخت هاى الزم 
از زمیـن گرفتـه تـا بـرق و آب و گاز اقدام هـاى بسـیار خوبى نیـز انجام شده اسـت. وى افـزود: در جهـت تامین 
زیرسـاخت هاى بـرق و انـرژى دراسـتان، مذاکره هایـى را بـا برخى سـرمایه گـذاران داشـتیم کـه  در دو زمینه، 
تولیـد بـرق از طریـق انرژى هاى پـاك و تجدیـد پذیـر و همچنین بـا اسـتفاده از پسـماند ورود پیدا کننـد. وى 
افـزود: بـه زودى شـاهد کلنگ زنى و شـروع عملیات هـاى اجرایـى چنین واحدهایى در سـطح اسـتان خواهیم 
بود، و جزء اولویت هاى توسـعه سـرمایه گذارى اسـتان اسـت و به شـدت دنبال مى کنیم. اسـتاندار قم همچنین 
خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گذارانى کـه بـراى سـرمایه گذارى در بخش انـرژى و تولید بـرق آمادگـى و عالقه 
دارنـد، مـورد حمایـت مدیریـت اسـتان هسـتند. وى در بخش دیگـرى از سـخنان خود بـا بیان اینکه بخشـى 
از مشـکل هایى کـه توسـط واحدهـاى صنعتى اسـتان مطـرح مى شـود، در خصوص طرح هاى توسـعه اسـت 
گفـت: بـراى رفـع ایـن مشـکل به واحدهایـى کـه موفـق هسـتند، زمیـن واگـذار مى کنیـم تـا بـراى تکمیل 
زنجیـره تولیـد، زمیـن به اندازه کافـى در اختیـار آنها قرار بگیـرد.  وى مسـائل و مشـکل هاى واحدهاى صنعتى 
قـم بـا تامیـن اجتماعـى را مـورد توجـه قـرار داد و گفت: مسـئوالن تامیـن اجتماعـى اسـتان حضـور دارند، و 
مسـاعدت هاى الزم از سـوى آنهـا انجـام مى شـود. سرمسـت یـادآور شـد: در کنار مشـکل زمیـن و همچنین 
بیمـه، برخـى واحدهـا نیـز در رابطـه با تامیـن مـواد اولیـه مشـکل هایى دارند کـه مقرر شـد، سـازمان صمت 
پیگیـرى کند و مـواد اولیه در اختیارشـان قرار بگیـرد. وى افزود: برخـى واحدهاى تولیدى صنعتى اسـتان نیز از 
نظـر سـاعت هاى قطعى برق مشـکل هایى دارنـد، که قرار شـد معـاون هماهنگى امـور اقتصادى اسـتاندارى 
پیگیـرى کنـد، بـر اسـاس عبـور از ایـن پیـک گرمـا و قطعـى بـرق تدبیـرى اتخاد شـود کـه این قطعـى برق 
به حداقـل برسـد و با مقتضیـات  و فرآینـد تولید این واحدها یک انطباق بهتر و بیشـترى داشـته باشـد. وى بیان 
کـرد: بایـد در عیـن اینکه در مصـرف بـرق صرفه جویـى مى کنیم که مشـترکان خانگـى قطعى برق نداشـته 

باشـند، واحدهـاى صنعتـى هـم به مـوازات آن بتوانند خـط تولید خـود را پایـدار نگـه دارند.
همزمـان بـا هفته دولـت طى آیینى بـا حضور اسـتاندار و اعضاى سـتاد تسـهیل و رفـع موانع تولید قـم، واحد 
تولیدکننـده انواع سـازه ها و اسـتراکچرهاى فلـزى، صنعتـى و غیرصنعتى و همچنیـن واحد تولیدکننـده انواع 
تیـوب دوچرخـه و موتور درشـهرك صنعتى شـکوهیه به بهره بردارى رسـید. حجم سـرمایه گذارى انجام شـده 
بـراى واحدهـاى صنعتى قـم فراتـر از 73 هـزار میلیارد ریال اسـت که بـا این حجـم از سـرمایه گذارى صورت 
گرفتـه در حـدود 2 هـزار و 400 واحـد صنعتـى و تولیـدى اسـتان بـراى بیـش از 60 هـزار تَن فرصت اشـتغال 
ایجادشـده اسـت. قـم داراى هفت شـهرك صنعتى شـکوهیه، الغدیر، چـاپ و نشـر، سـلفچگان، محمودآباد، 
ثامن االئمـه (ع) - قنـوات - و فناورى اطالعات و ارتباطـات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتى خورآباد، دسـتجرد، 
سـیرو و طغرود اسـت که هرکـدام از آنها موقعیت ممتـازى براى توسـعه سـرمایه گذارى، تولید و اشـتغال دارد.

استاندارقم:

تولید برق براى واحدهاى صنعتى از اولویت هاى 
سرمایه گذارى قم است

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکى قـم با بیـان اینکه 
تاکنـون 30 درصـد شـهروندان قمـى واکسـینه 
بـه  واکسـن  دوز  انـد، گفـت: 400 هـزار  شـده 

شـهروندان تزریق شـده کـه 300 هـزار دوز، نوبت 
اول بـوده اسـت.  محمدرضـا قدیـر  در گفتگـو بـا 
خبرنـگاران بـا بیـان اینکه 400 هـزار دوز واکسـن 

بـه مـردم قـم تزریـق شـده اسـت، گفـت: تاکنون 
30 درصـد شـهروندان قمـى واکسـینه شـده اند و 
اگـر مى خواهیـم مـرگ و میرهـا کاهـش یابـد باید 
حداقـل 60 درصـد مـردم واکسـینه شـوند. رئیـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکى قـم با اشـاره بـه اینکـه از 
ایـن تعـداد 300 هـزار دوز مربوط به واکسیناسـیون 
نوبـت اول بوده اسـت، افـزود: اگـر چه از ایـن نظر، 
اسـتان قـم از میانگیـن کشـورى، باالتـر اسـت، اما 
باز هـم روند واکسیناسـیون باید تسـریع شـود. وى 
بـا بیـان اینکـه همچنان وضعیـت بیمارسـتان هاى 
قـم از لحـاظ تعـداد افـراد مـورد بسـترى مطلـوب 
نیسـت، ادامـه داد: شـهروندان قمـى بـا رعایـت 
از  پرهیـز  و  بهداشـتى  دسـتورالعمل هاى  کامـل 
حضـور در تجمـع و دورهمـى هـا، یـارى گـر کادر 
تعـداد  درمـان و مدافعـان سـالمت در کاهـش 

مبتالیـان باشـند.

مدیرعامـل شـرکت گاز قـم گفـت: در حـال حاضر 
35 درصـد از مصـرف گاز اسـتان توسـط بخـش 
خانگـى صـورت مى گیـرد و میـزان مصـرف ایـن 

بخـش متناسـب بـا تعـداد مشـترکان اسـت.
علیرضـا نصیـرى  بیـان این که شـرکت گاز اسـتان 
قم جزو اسـتان هایى اسـت که مصرفش از شـاخص 
تعریـف شـده باالتـر نیسـت، افـزود: در اسـتان قـم 
مشـکلى در تامیـن انـرژى گاز وجـود نـدارد، ولـى 
انتظـار داریـم هـم اسـتانى ها در رونـد مصـرف گاز 

بهینـه مصـرف کننـد.
وى اضافـه کـرد: سـال گذشـته 2 میلیـارد و 700 
قـم  اسـتان  در  گاز  انـرژى  مترمکعـب  میلیـون 
مصرف شـد کـه با توجـه بـه افزایـش 12 درصدى 

نسـبت بـه سـال 98، از همشـهریان انتظـار داریـم 
مصـرف گاز را مدیریـت کننـد. وى بـا بیـان این که 
اسـتان هایى کـه بـاالى 90 درصـد بهره منـد از 
سـوخت پاك باشـند، اسـتان سـبز نامیده مى شوند، 
خاطرنشـان کـرد: اسـتان قـم اولیـن اسـتان سـبز 
کشـور در سـال گذشـته شـد و همـه بخش هـاى 
مصرف کننـده بـه اسـتثناى قسـمتى از صنایـع، از 

نعمـت گاز بهره منـد هسـتند.
نصیـرى با اشـاره بـه این کـه در شـهرهاى اسـتان 
از جملـه شـهر قم هیـچ منطقـه اى محـروم از نعمت 
گاز نیسـت، بیان کرد: توسـعه گازرسـانى به شهرك 
صنعتى شـکوهیه و محمودآبـاد را در برنامـه داریم و 
در صـورت اتمـام طـرح تـا پایـان سـال، 100 هـزار 

مترمکعـب انـرژى گاز در اختیـار مشـترکان ایـن 
شـهرك ها قـرار خواهـد گرفـت.

وى افـزود: بخش هـاى خانگـى و تجـارى کـه از 
موتورخانـه بـراى تامیـن انـرژى حرارتـى اسـتفاده 
مى کننـد مى تواننـد از طریـق ثبت نـام در سـایت 
شـرکت گاز اسـتان، در سـه بخـش تنظیـم مشـعل، 
عایـق کارى تاسیسـات و رسـوب زدایى مغناطیسـى 

به صـورت رایـگان خدمـات بگیرنـد.
بـه گفتـه وى، سـال گذشـته حـدود 30 مشـترك 
از ایـن خدمـات بهره منـد شـدند و 30 درصـد در 

شـد. گازشـان صرفه جویـى  مصـرف 
مدیرعامـل شـرکت گاز قـم گفـت: از 22 خدمتـى 
کـه شـرکت گاز بـه متقاضیـان ارائـه مى کنـد، 20 
خدمـت در دفاتـر پیشـخوان در حـال ارائه اسـت و از 
ایـن تعـداد نیـز 16 خدمـت به صـورت الکترونیکى و 

از طریـق گوشـى همـراه قابـل انجام اسـت.
در حـال حاضـر همه شـهرها و روسـتاهاى اسـتان 
قـم کـه قابلیـت و امـکان گازرسـانى داشـته اند، از 

نعمـت گاز طبیعـى برخوردارنـد.
سـال هاى  در  توسـعه اى  طرح هـاى  اجـراى  بـا 
گذشـته، اکنـون تعـداد مشـترکین بهره منـد از گاز 
در اسـتان قـم، بـه بیـش از 418 هـزار مشـترك در 
بخش هـاى عمومـى، صنعتـى و مسـکونى افزایش 
 یافتـه اسـت؛ 390 هـزار و 138 مشـترك در بخـش 
خانگـى، 24 هـزار مشـترك در بخـش عمومـى و 3 

هـزار و 861 مشـترك در بخـش صنعتـى اسـت.

ترافیـک  و  حمل ونقـل  سـازمان  سرپرسـت 
شـهردارى قـم گفت: اجـراى مرحله نخسـت تکمیل 
و اصـالح تابلوهـاى نصب شـده در سـطح شـهر بـا 
موضـوع تعییـن و هدایـت مسـیر در تمامـى مناطـق 

شـهرى در حـال پیگیـرى و اجراسـت.
بـه گـزارش واحـد خبـر سـازمان حمل ونقـل و 

ترافیـک شـهردارى قم، قاسـم طالبـى از اجـراى فاز 
نخسـت طـرح تکمیـل و اصـالح تابلوهـاى تعییـن 
مسـیر در محـدوده میادین و شـوارع شـهرى خبر داد 
و گفـت: در سـال هاى گذشـته با بررسـى و برداشـت 
نیازهـاى شـوارع، در ایـن خصـوص اقدامـات الزم 
جهـت سـاخت و آماده سـازى تابلوهـا انجام شـده 

اسـت.
وى بـا بیـان اینکـه در این مرحلـه نقاطى کـه داراى 
نواقصـى در خصـوص تابلوهاى باالسـرى و یا تعیین 
مسـیر بوده انـد در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت، ابـراز 
کـرد: در برخـى از نقاط نیز نسـبت به اصـالح تابلوها 
که قبـًال با زمینه سـبز اجراشـده بودند اقـدام و ضمن 
تغییـر رنـگ زمینه تابلوهـا به رنـگ سـفید، نیازهاى 

مناطـق در ایـن خصـوص در حال انجام اسـت.
سرپرسـت سـازمان حمل ونقل و ترافیک شهردارى 
توسـط  کـه  جدیـدى  نقـاط  کـرد:  تصریـح  قـم 
طرح هـاى ابالغـى معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک 
جهـت سـاخت و نصـب تابلوهـاى تعییـن مسـیر به 
سـازمان ترافیـک ارائه مى شـوند نیز در ادامـه اجراى 

طـرح انجـام خواهـد شـد.
طالبـى میادیـن اصلـى، معابـر پرتـردد و درجه یـک 
شـهر و نقـاط تمرکـزى شـهرى بـا توجـه بـه حجم 
از  را  خودروهـا  تـردد  و  شـهروندان  مراجعـات 
مهم تریـن نقاطـى برشـمرد کـه در این طـرح داراى 

اولویـت هسـتند.

 معـاون بازرسـى و نظارت سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت قم گفـت: در بازرسـى از انبار یک شـرکت 
پخـش دارویـى، مقـدار هفت هـزار و 958 قلـم انواع 
چسـب زخم و ماسـک قاجاق بـه ارزش یـک میلیارد 

و 107 میلیـون ریال کشـف و ضبط شـد.
بـه گـزارش  روابـط عمومـى سـازمان صمـت قم، 
احمدرضـا سـمیعى نسـب در گفت وگویـى اظهـار 
داشـت: در  راسـتاى پیشـگیرى و مبارزه بـا کاالهاى 
ایـن  بازرسـان  اسـتان،  بـازار  در  قاچـاق موجـود 
سـازمان طى گشـت مشـترك با معاونت غـذا و دارو 
دانشـگاه علـوم پزشـکى و پلیـس امنیـت اقتصادى 

فرماندهـى انتظامى، در بازرسـى از انبار یک شـرکت 
پخـش دارویـى، مقـدار هفت هـزار و 958 قلـم انواع 
چسـب زخـم و ماسـک را به ظـن قاچـاق بـه ارزش 
یـک میلیـارد و 107 میلیـون ریـال کشـف و ضبـط 

نمودنـد.
وى افـزود: فـرد متخلـف نیـز بـا تشـکیل پرونـده، 
جهـت رسـیدگى به تعزیـرات حکومتى معرفى شـد.
 سـمیعى نسـب از شـهروندان درخواسـت کـرد 
کـه در صـورت مشـاهده کاالى قاچـاق و سـایر 
تخلف هـاى اقتصـادى بـا شـماره تلفـن 124 تماس 

گرفتـه و گـزارش نماینـد.

عملیـات اجرایى احداث دبسـتان سـه کالسـه على 
بـن موسـى الرضا (ع) به عنوان نخسـتین طرح سـتاد 
بانـوان خیـر مدرسه سـاز قـم، طـى آیینـى بـا حضور 
رئیـس سـتاد بانـوان خیـر مدرسـه سـاز کشـور، 
درروسـتاى علـى آبـاد انقـالب بخـش جعفرآبـاد قم 
آغـاز شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـى اداره کل 
نوسـازى، توسـعه و تجهیـز مـدارس قـم، رئیـس 
سـتاد بانـوان خیر مدرسـه سـاز کشـور در ایـن آیین 
اظهار داشـت : قطعـا اگر آقایـان قـدم در کار خیر مى 
گذارنـد، بانویـى پشـتیبان آنهـا اسـت و آنهـا را ایـن 
گونـه پـرورش داده، و درس اول را نیـز در کار خیـر، 
از مـادر آموختند.نیـزارى در ادامه بیان داشـت: هدف 
در بیـان کارهـاى خیـر، تبدیـل امـور خیـر بـه یـک 
فرهنـگ در بیـن بانـوان اسـت تا بـه جـاى پرداختن 
بـه امور ظاهـرى، در کار خیر قـدم بردارنـد و این کار 

اثـر تربیتـى روى تمـام خانواده داشـته باشـد.
در ادامـه مدیـرکل نوسـازى مـدارس قـم گفـت: 
دبسـتان 3 کالسـه علـى ابـن موسـى الرضـا (ع) بـا 
زیربنـاى 270 مترمربع و هزینه تخمینـى 18 میلیارد 
ریـال در روسـتاى علـى آبـاد انقالب بخـش جعفریه 
قـم به همـت بانـوان خیـر، بسـیج سـازندگى سـپاه 
اسـتان و با مشـارکت اداره کل نوسـازى مـدارس قم 

در طـى یکسـال سـاخته مى شـود.
 رئیـس سـتاد بانـوان خیـر مدرسـه سـاز قم نیـز در 

گفـت و گـو بـا خبرنـگاران گفـت: مجمـع خیریـن 
مدرسـه سـاز اسـتان از سـال 78 و قبـل از آن جهـاد 
مدرسـه سـازى، کار هدایـت کمک هـاى مردمـى 
جهـت احـداث مـدارس را به عهـده داشـته اسـت 
کـه در این سـال ها بانـوان خیـر و همسـران خیرین 
مدرسـه سـاز کمک هـاى بسـیارى را در امـر مقدس 

نـد. نموده ا
معصومـه شـهالیى در ادامه افـزود: بـراى متمرکز 
و مـدون نمـودن فعالیـت بانـوان خیـر مدرسـه سـاز 
سـتاد بانـوان خیـر مدرسـه سـاز از سـال 97 شـروع 
به فعالیـت نمـوده و از ابتداى سـال 1400 با اسـتقرار 

این سـتاد در اداره کل نوسـازى مـدارس فعالیت خود 
را به طـور جـدى پیگیـرى نمـوده اسـت کـه حاصل 
آن آغـاز عملیات اجرایى دبسـتان سـه کالسـه على 
بـن موسـى الرضـا بوده اسـت. وى در پایـان خاطـر 
نشـان کـرد: تاکنـون 70 تَـن از بانـوان خیـر به طـور 
مسـتقیم در امـر مدرسـه سـازى مشـارکت نموده اند 
کـه بیشـتر کمک هایشـان در قالـب اهـداى زمیـن 
اسـت.   همچنیـن مشـارکت در احـداث مـدارس، 
نمازخانـه ، کارگاه ، سـالن ورزشـى ، اهـداء منـزل 
مسـکونى، اهـدا طـال و وجـه نقـد نیـز از جملـه 

اقدام هـاى خیریـن بانـو مـى باشـد.

عملیات احداث نخستین طرح ستاد بانوان خیر مدرسه ساز قم آغاز شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد؛

واکسیناسیون 30 درصدى قمى ها در برابر کرونا

مدیرعامل شرکت گاز قم:

35 درصد مصرف گاز در قم توسط بخش خانگى صورت مى گیرد

سرپرست سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم :

اجراى طرح اصالح تابلوهاى تعیین مسیر درون شهرى قم

معاون سازمان صنعت و تجارت قم:

انواع چسب زخم و ماسک قاچاق در قم کشف شد

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان قـم با بیـان اینکه 
هم اکنون 21 روسـتا و یک شـهر در اسـتان قم بـا چالش کمبود 
آب مواجه هسـتند، گفت: از ابتداى سـال جارى تـا پایان تیرماه، 
به 20 روسـتاى اسـتان، 2هزار مترمکعب آبرسـانى توسط تانکر 
انجام شـده اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـى شـرکت آب و 
فاضـالب قـم، على جان صـادق پـور       در گفت و گویـى،  افزود: 
تامیـن آب اسـتان بـا چالش هـاى متنوعـى از جملـه کاهـش 
نـزوالت آسـمانى، افزایـش مصـرف آب، و کاهـش کیفیت آب 
چاه هـاى اسـتان مواجـه اسـت. وى ادامـه داد: افزایش متوسـط دماى هـوا، افزایـش مصرف مشـترکان و عدم 
رعایـت حـد اسـتاندارد مصرف بـه ویـژه در حوزه روسـتایى، کاهـش بارندگـى و افـت سـفره هاى زیرزمینى و 
آبدهـى چاه هـا، کاهش کیفیـت آب چاه هاى آب شـرب به دلیـل کاهش بارندگـى و افزایش برداشـت، افزایش 
مهاجـرت معکـوس به روسـتاها و کمبود منابـع تأمین در حوزه روسـتایى از جملـه چالش هاى مهـم تامین آب 
در قـم اسـت. صادق پـور اقدام هاى صـورت گرفته بـراى جلوگیرى از هـدر رفت آب در شـبکه انتقـال و توزیع 
آب در اسـتان را مـورد اشـاره قـرار داد و افزود: در سـال جارى بیش از 15 هزار و 346 متر توسـعه و اصالح شـبکه 
توزیـع آب در شـهر قـم و شـهرهاى تابعـه اسـتان با اعتبـارى بالغ بـر 175 میلیـارد ریـال صورت گرفته اسـت 
کـه نتیجـه این اقـدام ها، کاهـش 6 هـزار مترمکعبـى هدررفـت آب در قم بـود. وى اظهار داشـت: بـا توجه به 
تنـش آبى تابسـتان جـارى، کاهش محسـوس نزوالت آسـمانى و افزایـش مصرف آب بـه دلیل گرمـاى هوا، 
اقـدام هـاى متنوعى براى جلوگیـرى از هدررفت آب در شـبکه توزیع آب در اسـتان تعریف و عملیاتى شـد. وى 
ادامـه داد: بـراى مقابلـه با تنش آبى اسـتان، بهسـازى 9 حلقه چاه آب شـرب، بازسـازى فیلترهـاى تصفیه خانه 
قـم جهـت افزایـش تـوان تصفیـه و تولیـد، حفـر و راه انـدازى 2 حلقـه چـاه جدیـد، مدیریـت و پایش مسـتمر 
فشـار شـبکه توزیع آب شـهر قم، اتصـال خط انتقـال 80 روسـتا به خـط انتقال جدید قـم جهت افزایـش توان 
تأمیـن آب بخـش روسـتایى در پیک مصرف و تعویض شـیرآالت فرسـوده خط انتقال قدیم قـم جهت کاهش 
ریسـک قطع آب انجام شـد کـه این اقـدام ها نقش موثـرى در کاهـش دغدغه پایدارى آب در اسـتان داشـت. 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان قـم گفت: حفر 2 حلقـه چاه در مجتمـع قنوات، حفر و جابجایى سـه 
حلقـه چـاه در شـهر قـم، الیروبى چشـمه و قنات هـاى روسـتایى،  بهسـازى چاه هاى شـرب سـطح اسـتان، 
بازسـازى و رفـع نشـت مخـازن روسـتایى، اصالح شـبکه توزیع فرسـوده از دیگـر اقدام هـاى آبفاى قـم براى 
مقابلـه بـا تنش آبـى در این اسـتان اسـت. صادق پور ادامـه داد: بـا انجام اصـالح شـبکه توزیع آب در شـهر قم 
و شـهرها و روسـتاهاى تابعـه از هدررفـت بیـش از 2 هزار مترمکعـب آب در ماه جلوگیرى شـد ضمـن اینکه با 
بهسـازى 2 بـاب مخزن بـه حجم پنج هـزار مترمکعـب  با اعتبـارى بالغ بـر 13میلیـارد و 700 میلیـون ریال از 
هدررفـت حـدود 600 مترمکعـب دیگر نیـز در این مدت جلوگیرى شـد. وى با اشـاره به اصالح صـورت گرفته 
بـر روى شـیرآالت خطـوط انتقال آب در سـطح اسـتان گفـت: انجام اصـالح بـر روى 35 فقره شـیرآالت خط 
انتقـال آب بلـوار 15 خـرداد، 80 روسـتا و 3 عـدد سـربند بتنى خـط انتقال بـا اعتبارى بالـغ چهار میلیـارد و 300 
میلیـون ریـال، از هدررفـت بیـش از 3 هـزار و 700  مترمکعـب آب در مـاه جلوگیرى بـه عمل آمـد. مدیرعامل 
شـرکت آبفـاى قـم اظهار داشـت: بـا برنامه ریـزى انجـام شـده، از ابتداى سـال جارى پنـج حلقه چاه شـهرى 
و چهـار حلقـه چـاه روسـتایى نیـز بـا هزینـه اعتبـارى 2 میلیـارد و 700 میلیون ریال بهسـازى شـد که بـا این 

اقدامـات، آبدهـى ایـن چاه هـا حـدود 50 درصد افزایش داشـت.

معـاون فنـى و راه هـاى روسـتایى اداره کل راهـدارى و حمل ونقـل جـاده اى قـم گفـت: بـا اعتبـار 35 میلیارد 
ریـال طرح بهسـازى 6 کیلومتر از محور دسـتجرد قـم – تفرش حدفاصل روسـتاى فوجرد – گردنـه گیان اجرا 
و به بهـره بـردارى رسـید. بـه گـزارش     روابط عمومـى اداره کل راهـدارى و حمـل و نقل جاده اى قـم به منظور 
صیانـت و ارتقـاء سـطح سـرویس راه ها، طـرح بهسـازى محور دسـتجرد – تفـرش اجرا و مـورد بهره بـردارى 
قـرار گرفـت. محمد رضـا زیدآبـادى  اظهار داشـت: با توجـه به موقعیـت ییالقى بخـش خلجسـتان و فرآوانى 
تولیدهـاى باغـى درایـن بخـش از اسـتان، طـرح بهسـازى و ارتقا سـطح سـرویس آن، همـواره در دسـتور کار 
بوده اسـت. وى درادامـه بـا اشـاره به دیگـر مشـخصه هاى ایـن محـور پرتـردد کـه نزدیکتریـن راه ارتباطـى 
شهرسـتان تفرش با مرکز کشـور مى باشـد، افـزود: تامین ایمنى حداکثـرى این محور به دلیـل ترافیک ترکیبى 
و حجیـم روزهـاى پایانـى هفته و مناسـبت هاى تقویمى و همچنین تـک بانده بـودن آن، دراولویـت اقدام هاى 
اداره کل متبـوع قـرار دارد. وى بـا یـادآورى اینکـه 6 کیلومتر ازمحـور دسـتجرد – تفرش (حدفاصل روسـتاى 
فوجـرد – گردنـه گیان درمنطقه کوهسـتانى و برف گیر واقع شـده تصریح کرد: ارائه سـطح سـرویس مناسـب 
به منظـور تسـهیل ترافیـک و افزایـش ضریـب ایمنى به خصـوص درفصـول بـارش، درقالب طرح بهسـازى، 
شـامل لکه گیـرى، درزگیـرى و روکـش آسـفالت و ... از نیمه تیرماه سـال جارى آغاز شـد. معاون راهـدارى قم 
طول مسـیر طرح بهسـازى محور دسـتجرد – تفـرش را 6 کیلومتـر و عرض آن را نیـز، متغیر و بیـن 7 تا 10 متر 
اعـالم و خاطر نشـان کـرد: جهت اجـراى این طرح بالغ بر سـه هزار ُتن آسـفالت اسـتفاده شده اسـت. زیدآبادى 
هزینـه اجرایـى ایـن طرح را بالـغ بر 35 میلیـارد ریال دانسـت و بیان داشـت: تمامى هزینـه اجرایى ایـن طرح از 

محـل اعتبارهـاى سـازمان راهـدارى و حمـل و نقل جـاده اى قم تامین شده اسـت.
وى درپایـان ضمـن یـادآورى بـازه زمانـى مناسـب اجـرا و به بهره بـردارى رسـیدن طرح بیـان کرد: بـا توجه 
به مـوج پنجم شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـى گسـترده، اما به همـت جهـادى مجموعه دسـت انـدرکار این 

طـرح طـى مـدت 20 روز و از 15 تیرمـاه تـا پنجـم شـهریورماه اجـرا و به بهره بردارى رسـید.

مدیرعامل شرکت آبفای قم:

21 روستا و یک شهر قم با چالش کمبود آب مواجه هستند

معاون راهداری قم:

طرح بهسازى محور دستجرد –  تفرش افتتاح شد
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