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٢جامعه و  شهر 

اخبار
معـاون فنـى و عمرانى شـهردارى قـم از اتمام آخرین رمـپ مجموعه پل هـاى 9 دى به 

طـول 249 متر بـراى کاهش بـار ترافیکى بلوار نیایـش و بلوار امیـن خبر داد.
عبـاس حلوایـى زاده در آییـن افتتـاح رمـپ D  مجموعه پل هـاى 9 دى اظهار داشـت:  
ایـن طرح توسـط معاونت فنـى و عمرانى شـهردارى قم با پیمانکارى شـرکت توسـعه و 

عمـران در مـدت 13 ماه اجرایى شـد.
معـاون فنـى و عمرانـى شـهردارى قم با بیـان اینکه طـول کل پـروژه 249 متـر و طول 

پـل نیـز 74 مترمربع اسـت، افزود: عرض عرشـه نیـز 8.7 متر و  عرض آسـفالت نیز هفت 
متـر اسـت. حلوایـى زاده با تأکیـد بر اینکه بـراى اجـراى این طـرح عمرانى کـه به رمپ 
D پـل 9 دى مشـهور اسـت دیوار سـازى به طـول 190 متر طـول صورت گرفته اسـت، 
گفـت:  حجم خاکبـردارى و خاکریزى نیز شـش هزار مترمکعب اسـت و بـراى این طرح 

عمرانـى نیز سـه هـزار و 840 مترمکعب بتن ریزى شـده اسـت.
وى از اهـداف ایـن پـروژه را اتصال مسـتقیم از خیابان امام رضا علیه السـالم (به سـمت 

حـرم مطهـر) و بلـوار جمهـورى دانسـت و ادامـه داد: احـداث ایـن پـل سـبب کاهـش 
ترافیـک ورودى از بلـوار امـام رضـا(ع) بـه سـمت بلـوار نیایش و بلـوار امین مى شـود.

معـاون فنـى و عمرانـى شـهردارى قـم تصریـح کـرد: بـراى سـاخت ایـن پروژه شـش 
میلیـارد تومـان هزینـه شـده و على رغـم افزایـش قیمت هـا توانسـتیم ایـن طـرح را در 
مدت زمـان خـود پـس از آزادسـازى مسـیر توسـط شـهردارى منطقـه دو بـا کمتریـن 

معـارض ملکـى به پایـان برسـانیم.

احداث آخرین رمپ مجموعه پل هاى 9 دى به طول 249 متر 
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وضعیت شیوع کرونا در قم به ثبات رسید 

گروه هاى سیاسى از ایجاد تنش جلوگیرى کنند

ــا رونــد کنترلــى شــیوع  اســتاندار قــم گفــت: ب
ــد را  ــن رون ــم ای ــم بتوانی ــم، امیدواری ــا در ق کرون

ــم. ــى کنی نزول
بهــرام سرمســت در حاشــیه جلســه ســتاد ملى 
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــا در جم ــا کرون ــارزه ب مب
ــت  ــى از وضعی ــى، گزارش ــتاد مل ــت: در س داش
شــیوع  لحــاظ  بــه  مختلــف  اســتان هاى 
ــتان ها،  ــیارى از اس ــه در بس ــد ک ــا داده ش کرون

ــت. ــیده اس ــات رس ــه ثب ــت ب ــبختانه وضعی خوش
اســتاندار قــم افــزود: آن شــیب تنــدى کــه بــراى ابتال بــه بیمــارى در تعــدادى از اســتان ها 
وجــود داشــت کاهش یافتــه و در کنتــرل اســت، هرچنــد تعــدادى از اســتان ها همچنــان 

درگیــر شــیب تنــد بیمــارى و بســترى اند.
وى در مـورد وضعیـت قـم تصریـح کـرد: بـا روند کنترلـى شـیوع کرونـا در قـم، امیدواریم 
بتوانیـم در هفتـه جـارى، ایـن رونـد را نزولى کنیـم و آمـار بسـترى و ابتال را کاهـش دهیم.
سرمسـت ابـراز کـرد: به منظـور پشـتیبانى از کسـبه و اصنافى کـه پروتکل هاى بهداشـتى 
را رعایـت مى کننـد در این سـتاد تمهیداتى اندیشـیده شـد و قرار اسـت چک هاى کسـبه و 

اصنـاف در سیسـتم بانکـى از نظر گواهـى عدم پرداخـت به تأخیـر بیفتد.
وى خاطرنشـان کـرد: همچنین امهال برخى مسـائل مربـوط به امور مالیاتـى جز مصوباتى 
اسـت کـه جزئیـات آن ابـالغ مى شـود، در ایـن ایـام صنوفـى داریم کـه تاکنـون پروتکل ها 

رعایـت کردنـد شـرایط را با صبـر و بردبارى تحمـل کنند.
اسـتاندار قـم عنوان کـرد: از مؤمنیـن و متدینیـن نیز التمـاس دعا داریـم و تقاضـا داریم با 
فاصله گـذارى اجتماعـى و بـا رعایت پروتکل هاى بهداشـتى، شـب هاى قـدر را در فضاى باز 

برگـزار کنند تـا این بیمارى گسـترش پیـدا نکند.

اسـتاد حوزه و دانشـگاه گفـت: نزدیـک انتخابات 
28 خردادمـاه هسـتیم و از گروه هـاى سیاسـى 
مى خواهـم از تنـش جلوگیـرى کننـد و امـروز به 
جامعـه آرام براى انتخابات پرشـور و ایسـتادگى در 

برابـر دشـمن نیازمند هسـتیم.
حجت االسـالم  والمسـلمین ناصـر رفیعـى در 
سلسـله مباحث سـخنرانى ماه مبـارك رمضان در 
حـرم بانـوى کرامـت اظهـار کـرد: رحمـت و لطف 
الهـى بسـیار گسـترده اسـت و در همه آیـات الهـى خداونـد مى گوید رحمـت و به دنبـال این 

اسـت کـه مـردم را ببخشـد ولـى بى حسـاب وکتاب هم نیسـت.
وى افـزود: شـخصى خدمـت نبـى مکرم اسـالم حضـرت محمـد(ص) گفـت اى رسـول اهللا 
دوسـت دارم خداونـد به مـن رحم کند، پیامبـر(ص) فرمودند که بـه خودت و مـردم رحم کن 
تـا خداونـد به تـو رحم کنـد، در هر شـغلى که هسـتیم بایـد به مـردم رحم کنیـم به خصوص 
اینکـه بـه خاطر کرونا در شـرایط سـخت اقتصادى قـرار داریم و رفع مشـکالت مـردم رحمت 
الهـى را بـه همراه دارد. اسـتاد حوزه و دانشـگاه بیـان کـرد: امیرالمؤمنین(ع) مى توانسـت نان 
را بـه عمـار دهـد کـه درب منـزل فقـرا ببر امـا خودشـان ایـن اقـدام را انجـام مى دادنـد، رفع 
مشـکالت مـردم و رسـیدگى بـه آن ها سـبب رحمـت الهـى مى شـود و تا جایـى کـه در توان 
داریـم بایـد به امـورات نیازمندان رسـیدگى کنیم و توجـه و گـوش دادن به آیات الهى سـبب 
رحمـت الهـى مى شـود. عضـو هیئـت  علمـى جامعـۀ المصطفـى عنـوان کـرد: رحـم کردن 
بـه یتیـم، فقیـر، فرزنـد، همسـایه و خانواده همـواره بایـد مـورد توجه باشـد و هیـچ گاه نباید 
بى رحمـى کـرد چون سـبب مى شـود از رحمت الهـى دور شـویم، گـوش دادن به آیـات قرآن 

کریـم رحمت الهـى و بـرکات بى نظیرى بـه همـراه دارد.
حجت االســالم  والمســلمین رفیعــى تصریــح کــرد: اگــر بیــن دو نفــر صلــح ایجــاد کنیــم 
ســبب رحمــت الهــى مى شــود، بــر اســاس آیــات الهــى خوشــابحال افــرادى کــه دو نفــر 
را صلــح مى دهنــد چــون ایــن افــراد نــزد خداونــد مقــرب هســتند، در ایــن شــب هاى بــا 
برکــت رمضــان نســبت بــه صلــح دو نفــر کــه اختــالف دارنــد اهتمــام داشــته باشــیم. وى 
ــم از  ــاى سیاســى مى خواه ــاه هســتیم و از گروه ه ــات 28 خردادم ــک انتخاب ــت: نزدی گف
ــات پرشــور و ایســتادگى  ــراى انتخاب ــه آرام ب ــه جامع ــروز ب ــد و ام ــرى کنن تنــش جلوگی
ــده و  ــدان آم ــه می ــا ب ــع و علم ــخصیت ها، مراج ــتیم. ش ــد هس ــمن نیازمن ــر دش در براب
اختالفــات را کاهــش دهنــد و بایــد مراقــب باشــیم جامعــه دچــار مشــکالت نشــود. اســتاد 
ــراى  ــه ب ــکات موردتوج ــر از ن ــى دیگ ــتغفار یک ــرد: اس ــان ک ــگاه خاطرنش ــوزه و دانش ح
ــش  ــى افزای ــت اله ــود رحم ــبب مى ش ــتغفار س ــت؛ اس ــى اس ــت اله ــدى از رحم بهره من
ــکات  ــر ن ــدا از دیگ ــت خ ــه از عظم ــراه دارد، گری ــه هم ــى ب ــس پاکیزگ ــرده و ح پیداک

ــه رحمــت الهــى اســت. رســیدن ب

 35 هـزار نفـر در قـم تحـت پوشـش بهزیسـتى 
هسـتند که در این راسـتا اقدامات مهمـى در حوزه 
انسـجام و سـاماندهى خدمات حمایتى و اجتماعى 

و توانمندسـازى آنـان انجام شـده اسـت.
حمایـت از سـالمت، معیشـت و اشـتغال معلوالن 
و جامعـه هـدف، در رأس امـور بهزیسـتى اسـت 
و امـروز بهزیسـتى قـم بـا 35 هـزار نفـر عضـو، 
برنامه هـاى زیـادى را در جهـت خدمـت بـه ایـن 

اعضـا و افـراد تحـت پوشـش دنبـال مى کنـد.
بهزیسـتى داراى رسـالت سـنگینى اسـت کـه 
اگـر در کنـار آن، مشـارکت هاى مردمـى و حضـور 
خیریـن نباشـد، بسـیارى از اهـداف و برنامه هـا 
در جهـت حمایـت از جامعـه هـدف بـه سـرانجام 

. سـد نمى ر
سرپرسـت اداره مشـارکت هاى مردمى بهزیستى 
قـم با اشـاره بـه اهـداف این حـوزه خدماتـى اظهار 
داشـت: پرداخـت کمک هزینه هایـى در تأمیـن 
پرداخـت  معلـوالن،  و  هـدف  جامعـه  مسـکن 
تسـهیالت در اشـتغال زایى و ارتبـاط بـا خیریـن 
ایـن  ازجملـه  مردمـى  کمک هـاى  جـذب  و 
برنامه هاسـت. سـید صـادق میرئـى تصریـح کرد: 
در سـال 99 رشـد 100 درصـدى مشـارکت ها 
در قـم اتفـاق افتـاد کـه نشـان از اعتمـاد خیریـن 
اسـتان به عنـوان بـازوى اجرایـى بهزیسـتى بـود 
که بـا جمـع آورى 217 میلیارد ریـال از کمک هاى 

مردمـى و خیریـن بـوده اسـت
وى بـا اشـاره بـه نیازهـاى معیشـتى، درمـان، 
ازدواج و تأمیـن بسـته هاى سـالمت محور بـراى 
افـراد تحـت پوشـش و نیازمنـدان ابـراز کـرد: پایه 
اصلـى، توجـه به رفـع نیازهـاى معلولین اسـت که 
جامعـه آمـارى باالیـى در قم داریـم و 35 هـزار نفر 
از خدمـات سـازمان بهزیسـتى به طـور مسـتمر و 

غیرمسـتمر اسـتفاده مى کننـد.

  پرداخت 29 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال  
سرپرسـت اداره مشـارکت هاى مردمى بهزیستى 
مهـم  رویکردهـاى  از  یکـى  را  کارآفرینـى  قـم 
بهزیسـتى دانسـت و افـزود: برنامه هـاى سـازمان 
بهزیسـتى کشـور در قالـب پرداخـت تسـهیالت 
با شـرایط ویـژه معلـوالن اسـت کـه در این راسـتا 
در سـال گذشـته، افـراد داراى مـدرك فنـى و 
حرفـه اى و پروانـه کسـب بـه مبلـغ 29 میلیـارد 
تومـان تسـهیالت بـه بانـک معرفـى شـدند. وى 
عنوان کـرد: یکـى از فعالیت هـا، ارتباط با مشـاغل 
کارفرمایـى اسـت تـا کار و اشـتغال را بـراى افـراد 
تحـت پوشـش توسـعه دهیـم و کارفرمایـان را بـه 
اسـتفاده از نیروى کار بهزیسـتى تشـویق و ترغیب 
کنیـم و خدماتـى را در اختیارشـان قـرار دهیـم.

میرئـى خاطرنشـان کـرد: طبـق قانـون جامعـه 
حمایـت از معلـوالن، دسـتگاه هاى دولتـى کـه 
داراى سـهمیه اسـتخدام باشـند، تکلیـف دارنـد 3 
درصـد از اسـتخدام ها را بـه معلـوالن اختصـاص 
دهنـد که ایـن امـر پـس از بررسـى در کمیته هاى 
اسـتخدام از طریـق مکاتبـات بـا دسـتگاه هاى 
دولتـى و برگـزارى آزمـون و کسـب نمـره قبولـى 

مى شـود. انجـام 
ــول تحــت پوشــش  ــراد معل ــه اف ــا اشــاره ب وى ب
بهزیســتى گفــت: در حــال حاضــر 22 هــزار 
معلــول در ســطح اســتان شناســایى شــدند 
ــزار  ــمى، 5 ه ــول جس ــر معل ــزار نف ــش ه ــه ش ک
و 500 نفــر معلــول ذهنــى و 2 هــزار و 400 
ــا بخشــى از آن را تشــکیل  ــا و نابین ــول کم بین معل
مى دهنــد و بــه فراخــور حــال معلولیت هــاى 
ــه معیشــت و  ــن هزین ــف در خصــوص تأمی مختل

ــکل  ــى ش ــى اقدامات ــکى و داروی ــزات پزش تجهی
. د مى گیــر

مردمــى  مشــارکت هاى  اداره  سرپرســت 
بهزیســتى قــم ادامــه داد: تأمیــن هزینــه معلــوالن 
ضایعــه نخاعــى بســیار زیــاد اســت و تــالش شــده 
ــزان  ــن عزی ــکن ای ــه مس ــه ودیع ــى از هزین بخش
را تأمیــن کنیــم، به ویــژه بــراى خانواده هــاى 
ــول،  ــد معل ــوار داراى فرزن ــت خان ــان سرپرس زن

ــت. ــده اس ــیده ش ــى اندیش تمهیدات
وى تصریـح کـرد: در اجـراى مـاده 26 قانـون 
تنظیم بخشـى از مقـررات مالى دولـت، دبیرخانه 
فعالیـت،  بـه 13  و  واگذارشـده  بهزیسـتى  بـه 
مجـوز ارائـه شـد کـه پـس از بررسـى تقاضاهـا 
مى توانند مؤسسـات خیریـه و یا مراکـز نگهدارى 
سـالمندان و معلـوالن را راه انـدازى کننـد. میرئى 
یـادآور شـد: مسـتمرى افـراد تحـت پوشـش نیز 
در بودجـه سـاالنه دولـت منظـور و بـه حسـاب 
هرچنـد  مى شـود،  واریـز  خانـوار  سرپرسـت 
سیاسـت بهزیسـتى، توانمندسـازى و خودکفایى 
و اشـتغال زایى بـراى افـراد داراى توانایـى اسـت. 
وى بـا بیـان اینکـه کمـک خیریـن، بالـى بـراى 
تأمین نیاز بهزیسـتى اسـت، عنوان کـرد: در 5 روز 
ابتدایـى ماه رمضـان، کمک هـاى بسـیار خوبى از 
سـوى خیریـن ارائه و همچنـان نیز ادامـه دارد که 
بـا آن، بسـته هاى غذایـى در اختیـار نیازمنـدان 
قـرار مى گیـرد، ضمـن اینکـه حامیـان به طـور 

ماهیانـه نیـز کمک هایـى دارنـد.
سرپرسـت اداره مشـارکت هاى مردمى بهزیستى 
قم با اشـاره بـه مشـارکت 10 میلیارد ریالـى مردم 
قـم در پویـش ضیافـت همدلـى از ابتـداى مـاه 
مبـارك رمضـان اظهار داشـت: بیـش از 80 درصد 
ایـن مشـارکت به صورت غیـر نقدى و شـامل اقالم 
اساسـى سـبد غذایـى خانـوار اسـت کـه در اختیار 
معلـوالن و نیازمنـدان قـرار گرفـت. وى ادامـه داد: 
افزایـش  ساخت وسـاز  هزینه هـاى  مسـکن،  در 
چشـمگیرى یافتـه و در قالـب تفاهم نامه هایـى 
کمک هزینه هایـى  پوشـش،  تحـت  افـراد  بـه 
پرداخـت مى شـود. میرئـى در پایان اظهار داشـت: 
خیریـن مى تواننـد کمک هـاى نقـدى خـود را بـه 
واریـز   6367957076182588 کارت  شـماره 
کننـد، همچنیـن تلفـن 09109073205 بـراى 
هماهنگـى دریافت کمک هـاى غیر نقـدى و اعالم 
نیـت خـاص کمک هـاى نقـدى خیریـن در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت. /   تسـنیم 

مدیـرکل آمـوزش  و پـرورش اسـتان قـم بابیـان 
نحـوه ارزشـیابى دانش آمـوزان گفـت: آزمون هاى 
پایـه نهم و دوازدهـم در خردادمـاه 1400 با رعایت 
تمامـى پروتکل هـا، بدون مشـکل برگزار مى شـود.
حمیدرضـا شیخ االسـالم  بـا اشـاره بـه نحـوه 
مختلـف  پایه هـاى  در  آمـوزان  دانـش  ارزیابـى 
اظهـار داشـت: امتحانـات کلیـه پایه هـا، از 27 
اردیبهشـت ماه آغـاز و تـا 24 خردادمـاه ادامـه 
خواهـد داشـت و ضمـن اینکـه فرآینـد ارزشـیابى 
دانـش آمـوزان تمامـى پایه هـاى دوره ابتدایـى 

به صـورت کیفـى توصیفـى و غیرحضـورى کـه 
کامـًال در اختیـار مـدارس و معلمـان مربوطـه 

بـود. خواهـد 
مدیـرکل آمـوزش  و پـرورش اسـتان قـم بابیـان 
ایـن مطلـب تصریـح کـرد: عـالوه بـر امتحانـات 
پایه هـاى نهـم و دوازدهـم، آزمون هـاى مـدارس 
بزرگ سـاالن، آمـوزش از راه دور، تغییـر رشـته، 
داوطلبـان آزاد، جهـش تحصیلـى و ایثارگـران و 
تعییـن رشـته نیـز به صـورت حضـورى برگـزار 
خواهـد شـد. وى بـا تأکید بـر رعایـت پروتکل هاى 

بهداشـتى عنـوان کـرد: امتحانـات پایـه نهـم و 
سـال  هماننـد   1400 خردادمـاه  در  دوازدهـم 
لـذا  مى شـود  برگـزار  مشـکل  بـدون  گذشـته، 
جـاى نگرانـى نیسـت؛ امتحانـات هنرسـتان ها نیز 
به صـورت پودمانـى بـوده کـه مرحله آخـر دروس 
مـالك  حضـورى،  به صـورت  پودمانـى  عملـى 
ارتقـا خواهـد بـود. شیخ االسـالم طراحى سـؤاالت 
پایـه نهـم را به صـورت اسـتانى دانسـت و عنـوان 
کـرد: نحـوه توزیـع سـؤاالت امتحانـات نهایـى از 
طریـق فضـاى الکترونیکـى در اختیـار ادارات کل 
آموزش وپـرورش سراسـر کشـور قـرار مى گیـرد و 
جـاى هیچ گونـه سوءاسـتفاده اى باقـى نمى مانـد 
چراکـه تدابیـر الزم بـراى پیشـگیرى ازاین گونـه 

اتفاقـات اندیشـیده شـده اسـت.
بـه گفتـه ایـن مسـئول آموزشـى بـا توجـه بـه 
حساسـیت هاى پایـه نهـم و دوازدهـم در آینـده 
شـغلى دانـش آمـوزان، والدیـن عزیز اهتمـام الزم 
را بـا معلمیـن و مدیـران واحدهـاى آموزشـى 
در  و  باشـند  داشـته  رو  پیـش  آزمون هـاى  در 
باشـند،  مطمئـن  آزمون هـا  برگـزارى  نحـوه 
آموزش وپـرورش بـا تمـام وجـود از فرزنـدان آنـان 

مراقبـت خواهـد کـرد.

بـازار کهنـه قـم بـا اجـراى طـرح کـف سـازى 
و برنامه هـاى توسـعه اى، کـه توسـط سـازمان 
بهسـازى و نوسـازى شـهردارى قـم بـراى آن 
پیش بینى شـده ایـن روزهـا در حـال تغییـر و 
تحول هایـى تأثیرگـذار و مانـدگار اسـت تـا ایـن 
بـازار جانـى دوبـاره بگیـرد. بـازار کهنه قـم با عمر 
بیـش از 600 سـاله، داراى ظرفیت هـاى فراوانـى 
بـراى جـذب توریسـت و گردشـگر در کنـار اقدام 

بازارگونـه اقتصـادى و کسـبى دارد.
ــى، در  ــمند تاریخ ــى و ارزش ــازار قدیم ــن ب ای
حاشــیه خیابــان طالقانــى قــرار دارد و بــه دلیــل 
طراحــى زیبایــى کــه معمــاران چیره دســت 
آن زمــان در آن بــه کار بردنــد، موردتوجــه 

گردشــگران بســیارى اســت.
این بازار داراى دو راسـته سرپوشـیده و به شـکل 
گنبـدى اسـت. در راسـته هاى بـازار قـم سـراها، 
تیمچه هـا، چهارسـوق و چنـد مسـجد قـرار دارد. 
منظـور از سـرا همـان کاروان سراهاسـت کـه بـه 
دلیـل اهمیت اقتصـادى این بـازار، تعـداد زیادى 
از ایـن سـراها در اندازه هـاى بـزرگ ساخته شـده 
اسـت. سـقف بـازار نیـز از پوشـش هاى گنبـدى 
شـکل ساخته شـده و دریچه هـاى دایـره شـکلى 
نیـز در دو طـرف، بـراى گـردش هـوا و ورود نـور 
وجـود دارد. نورى کـه از داخل ایـن دریچه ها وارد 
و فضـاى بـازار را روشـن مى کنـد، منظـره اى زیبا 

از گـردش نـور و گردوغبـار ایجـاد مى کنـد.
تعـدادى از بناهـاى تاریخـى بـازار مربـوط بـه 
دوره هـاى سـلجوقى و ایلخانـى اسـت، در واقـع 
بافت هـاى قدیمـى بـازار قـم بـه دوره قبـل از 
عصر صفـوى برمى گـردد، ولـى قدمـت تیمچه ها 
و راسـته جدیدتـر بـازار بـه دوره صفـوى و قاجـار 
تعلـق دارد. قسـمت هاى بـزرگ بـازار در عصـر 
صفـوى، در پیرامـون مسـجد جامع سـاخته شـد 
و البتـه بناهـاى دیگـرى تـا هنـگام پایـان یافتـن 

دوره قاجـار بـه آن اضافـه شـد.
در ابتداى سـاخت، ایـن بازار به صـورت یکپارچه 
و خطـى بـوده کـه از میدان کهنـه تا پـل علیخانى 
امتـداد داشـته اسـت.اما امـروزه از بازار گذشـته و 
اولیـه قـم دو بخـش کـه شـامل بـازار نـو و بـازار 
کهنـه اسـت و از هرکـدام مسـافتى حـدود یـک 

کیلومتـر باقى مانـده اسـت.
و  احـداث  ناصرالدین شـاه  دوره  در  نـو  بـازار 
کارهـاى  بـراى  همچنیـن  و  یافـت  گسـترش 
تجـارى مهـم دیگـرى در دوره پهلـوى بخش هاى 
تـازه اى بـه قسـمت هایى از بـازار نـو اضافـه و 

شـد. سـاخته 
در دهـه اخیـر چندیـن دوره مرمـت در بـازار 
کهنـه قـم به عنـوان یکـى از بازار هـاى تاریخـى 
انجام شـده اسـت. ایـن مرمت هـا در مقیاس هـاى 
مختلـف شـامل ایجـاد طاق هـاى فـرو ریختـه، 

سبک سـازى، حذف الحاق هـا، استحکام بخشـى، 
سـفیدکارى، آجرفـرش بـوده اسـت. 

در ایـن بـازار کارگاه هـاى صنایع دسـتى ازجمله 
رنگـرزى سـنتى، چاقوسـازى، خراطـى، نجـارى، 
منبـت کارى و ... فعـال اسـت. این بـازار که قدمت 
آن بـه دوران صفویـه و قاجاریـه بازمى گـردد در 
اواخـر سـال 76 بـه ثبـت ملـى میـراث فرهنگـى 
رسـید. بـا توجـه بـه قدمـت بـاالى بـازار کهنـه و 
اهمیـت اقتصـادى و گردشـگرى آن در اطـراف 
حـرم حضـرت معصومـه(س) کـه محـل حضـور 
زائـران و گردشـگران اسـت، شـهردارى قـم در 
یک عـزم جدى بـا همـکارى دسـتگاه هاى متولى 
اجـراى طـرح پـروژه کـف سـازى ایـن بـازار را در 
اولویـت قـرار داد و در حـال حاضـر نیـز به عنـوان 
قـم  شـهردارى  شـاخص  برنامه هـاى  از  یکـى 
در راسـتاى بازآفرینـى شـهرى و حفـظ هویـت 
ایـن  فرهنگـى  و  تاریخـى  آثـار  مانـدگارى  و 

کالن شـهر بـه شـمار مـى رود.
اجـراى عملیـات  مـورد آخریـن وضعیـت  در 
کـف سـازى بـازار کهنـه، مدیرعامـل سـازمان 
بهسـازى، نوسـازى و زیباسـازى اطـراف حـرم 
حضـرت معصومـه (س) در گفت وگـو بـا خبرنگار 
فـارس اظهـار کـرد: ایـن طـرح اواخـر سـال 99 
کلنـگ خـورد و در کمتـر از سـه هفتـه اجـراى 

یافـت. پایـان  آن  زیرسـاخت هاى 
اینکـه در راسـتاى  بیـان  بـا  علیرضـا خاکـى 
بهسـازى بـازار کهنـه تفاهم نامـه سـه جانبه اى 
بین شـهردارى و میـراث فرهنگـى و هیئت امناى 
بـازار تنظیم شـده اسـت، گفـت: طول پـروژه کف 
سـازى 430 متـر و مسـاحت آن نیـز حـدود 2 
هـزار و 600 متـر بـوده و شـامل مرمـت، اصـالح 
شـیب ها، سـنگفرش و نصب شـیر هیدرانت براى 
ایمنى و آتش نشـانى اسـت. وى خاطرنشـان کرد: 
در بـازار کهنـه بیـش از 50 واحـد انشـعاب آب 
نداشـتند کـه در سـه هفتـه انجـام و ایـن موضوع 
نیـز رکـورد خوبـى در همـکارى آبفا با شـهردارى 

بـه شـمار مـى رود.

شـهردار قم با اشـاره بـه افتتـاح 35 بوسـتان جدید در 
سـال 1400 گفـت: براسـاس برنامه ریزى هـاى صـورت 
گرفتـه هرمـاه چنـد پـروژه افتتـاح و تقدیم شـهروندان 

فهیـم شـهر مقـدس قم مى شـود.
دکتـر سـید مرتضـى سـقاییان نـژاد در آییـن افتتـاح 
رمـپ D مجموعـه پل هـاى 9 دى اظهـار داشـت: 
بـه دنبـال پروژه هـاى بسـیار بزرگـى کـه در سـال 99 
تحویل مردم شـریف قم شـده اسـت، امسـال نیز هرماه 

پروژه هایـى در اختیـار مـردم قـرار خواهـد گرفـت.
شـهردار قم با بیـان اینکه رمـپ و لوپ هـاى پل هاى 9 
دى بعد از افتتاح مسـیر مسـتقیم باقى مانده بـود، افزود: 
این طـرح چهارلوپ دارد کـه امروز آخرین آن تمام شـد 
و بـدون شـک در موضوع هـاى ترافیکـى از جملـه بلـوار 
نیایـش اثـرات مسـتقیم دارد. سـقاییان نـژاد ابـراز کرد: 
خوشـبختانه عـالوه بـر ایـن پروژه هـا، در زیر ایـن رمپ 
و لوپ هـا بوسـتان حنانه قرار داشـته که نزدیک هشـت 
هکتـار اسـت و بدون شـک ایـن پـروژه رمپ براى شـهر 
قـم یکـى از ظرفیت هایـى بود کـه باید بـه بهره بـردارى 

مى رسـید کـه امروز بـه بهره بـردارى رسـید.
وى در بخـش دیگـرى از سـخنان خود با تأکیـد بر اینکه 
امسـال 35 بوسـتان افتتـاح و چنـد بوسـتان دیگـر نیـز 
کلنگ زنى مى شـود، تصریح کـرد: خیابان هاى متعددى 
از جملـه اجـراى طـرح فاز سـوم شـهید روحانى، شـهید 
برقعـى، اسـتاد فقیهـى به عنـوان خیابان هـاى کلیـدى 
شـهر اسـت کـه بـه مـرور در اختیـار قـرار داده مى شـود. 
شـهردار قـم خاطرنشـان کـرد: در سـال 1400 چنـد 
سـالن ورزشـى نیـز در شـهردارى هاى مناطـق دو، پنج و 
چهـار بـه فاصلـه یک تا سـه مـاه آینـده افتتاح مى شـود. 
سـقاییان نـژاد ادامـه داد: بـا افتتـاح پروژه هـاى شـهرى 
به طـور قطع چرخـه مباحث شـهرى قم در فضاى سـبز، 
مسائل زیست محیطى و توسـعه و عمران شهرى تکمیل 
مى شـود کـه امیدواریم خداونـد توفیق دهد بهتر از سـال 
گذشـته یکى پس از دیگـرى پروژه هاى شـهرى را افتتاح 

و در اختیـار شـهروندان قـرار دهیم.

کلنگ احداث شهربازى معارفى قم با حضور شهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر قم به زمین خورده شد.

آیین کلنگ زنى شهربازى معارفى با حضور شهردار، 
شهر،  شوراى  اعضاى  شهر،  اسالمى  شوراى  رئیس 
معاونان شهردارى و مدیران شهرى در حاشیه بلوار پیامبر 

اعظم(ص) برگزار شد.
 این شهربازى با سهم سرمایه گذارى 25 میلیارد تومانى 
سرمایه گذار براى فضاسازى داخلى و استقرار وسایل بازى 
ساخته مى شود و قرار است در این بوستان 25 مجموعه 

بازى شامل  100 اسباب بازى نصب شود.
گفتنى است بخشى از این بوستان به بازى هاى مرتبط 
با حوزه مدیریت شهرى از جمله پسماند، حمل ونقل 
و ترافیک، آتش نشانى و بحران شهرى قرار مى گیرد تا 
نسبت به فرهنگ سازى اقدام کنند.بنابر این گزارش قرار 

است این شهربازى در مدت 8 ماه احداث شود.

معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردارى قـم گفـت: 
متأسـفانه باوجود تالش هـا و مکاتبات زیاد بـا اداره کل 
راه و شهرسـازى زمیـن بـراى پایانـه جنـوب در اختیار 
شـهردارى قـرار نگرفـت و امسـال سـاماندهى پایانـه 
خرمشـهر بـراى جایگزینـى پایانـه جنـوب در دسـتور 

کار قـرار گرفـت.
عبـاس ذاکریـان بـا تأکید بـر اهمیـت سـاخت پایانه 
مسـافربرى جنوبى در شـهر قم، اظهار داشـت: ساخت 
پایانـه جنـوب باوجـود تالش هـاى زیـاد بـه سـرانجام 

نرسـیده و متأسـفانه عملیاتـى نشـد.
معـاون حمل ونقل و ترافیک شـهردارى قم مشـکالت 
عملیاتـى شـدن پایانه جنـوب را تشـریح کـرد و افزود: 
مطالعـات گسـترده اى بـراى سـاخت پایانـه جنـوب و 
شناسـایى زمیـن انجام شـد و در ابتدا قطعـه زمینى در 
محـدوده منابـع طبیعـى مشـخص و تا مرحلـه تحویل 
زمیـن نیـز پیـش رفتیـم. ذاکریـان جابه جایـى محـور 
اتصالـى بلـوار امـام صـادق(ع) به محـور جـاده اراك را 
علـت جابه جایـى پایانـه جنـوب دانسـت و ابـراز کـرد: 
پس ازایـن جابه جایـى جانمایـى جدیـد پایانـه جنوب 
در اراضـى دولتـى قـرار گرفـت کـه متأسـفانه راه و 
شهرسـازى همکارى خوبى با شـهردارى بـراى تحویل 
زمیـن نداشـت. وى به مصوبـات مکرر شـوراى ترافیک 
اسـتان بـراى تحویل زمیـن به شـهردارى اشـاره کرد و 
گفـت: باوجـود مصوبات مکرر شـوراى ترافیک اسـتان 
و مکاتبـات زیـادى کـه بـا راه و شهرسـازى انجام شـد 
اما زمیـن موردنیـاز در اختیار شـهردارى قـرار نگرفت.
معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهردارى قم سـپس 
خروج سـاخت پایانـه جنوب از دسـتور کار شـهردارى 
را مطـرح کـرد و یـادآور شـد: بـا توجه بـه عـدم امکان 
سـاخت پایانـه جنـوب، سـاماندهى پایانـه خرمشـهر 
به عنـوان جایگزیـن آن در دسـتور کار قرارگرفتـه و 
مطالعـات آن بـه مشـاور سپرده شـده اسـت. ذاکریـان 
از تغییراتـى در سـاختار پایانـه خرمشـهر خبـر داد 
و تصریـح کـرد: احتمـاالً بـا یـک تغییراتـى پایانـه 
خرمشـهر بـه پایانـه غیرمتمرکـز جنوبى تبدیل شـده 
تـا نیـاز بخش جنوبى شـهر بـه پایانـه مرتفع و بـا پایان 
کرونـا مشـکالت مسـافران محورهـاى جنوبـى بـراى 

ورود بـه شـهر قـم حـل شـود.

افتتاح 35 بوستان جدید در 
سال 1400

آغاز ساخت شهربازى معارفى در قم

پایانه خرمشهر ساماندهى مى شود

بهزیستى قم چه حمایتى از 35هزار فرد تحت پوشش خود دارد؟

امتحانات نهایى دانش آموزان در قم برگزار مى شود

بازار کهنه دوباره جان مى گیرد

آیت الله سعیدی:

انتشار فایل صوتى وزیر خارجه در راستاى جنگ نرم 
دشمن و گمراه کردن اذهان است 

 تولیـت حـرم حضـرت معصومـه(س) بـا اشـاره 
بـه فایـل صوتـى منتشرشـده وزیـر امـور خارجه 
گفـت: انتشـار ایـن فایـل مى توانـد در راسـتاى 
جنـگ نرم دشـمن و گمـراه کردن ذهن ما باشـد.
به گـزارش   پایـگاه اطالع رسـانى حـرم حضرت 
معصومـه (س)، آیت اهللا سـید محمد سـعیدى  در 
دیـدار اعضـاى بسـیج دانشـجویى اسـتان که در 
سـالن محراب حـرم مطهر بانـوى کرامـت برگزار 
شـد، اظهـار داشـت: در این 42 سـال همیشـه دسـت خدا پشـت سـر مـردم بـوده و حضور 

تأثیرگـذار جوانـان در عرصه هـاى مختلـف انقـالب را شـاهد بوده ایم.
ــازى  ــوى و شبکه س ــت ق ــا مدیری ــد ب ــان بای ــجویى و جوان ــکل هاى دانش ــزود: تش وى اف
ــتمرار  ــکل ها اس ــن تش ــاى ای ــى از آفت ه ــد و یک ــکار کار کنن ــت و ابت ــه خالقی و باروحی

نداشــتن و خســته شــدن تدریجــى اســت.
تولیـت حـرم حضـرت معصومـه(س) بیان کـرد: گاهى اوقـات از کنـار مواضع مقـام معظم 
رهبـرى در رابطـه بـا برجـام تحلیل هایى بـه وجود مى آیـد که گمان مى شـود مقـام معظم 
رهبـرى بـه صـالح نیسـت وارد برخـى جریانـات شـوند و مـردم بایـد ورود پیدا کننـد ولى 
به طورکلـى بایـد مراقـب باشـیم کـه در تحلیل هـاى خـود از مقـام معظـم رهبـرى جلـو 

نیافتیـم و بـراى خـدا کارکنیـم تـا در ایـن صـورت خـدا هم بـه ما کمـک خواهـد کرد.
امام جمعـه قـم با اشـاره بـه فایل صوتـى منتشرشـده وزیر امـور خارجـه عنوان کـرد: فایل 
صوتـى منتشرشـده به دلیل نداشـتن اطالعات جامع کار نادرسـتى اسـت، انتشـار این فایل 
مى توانـد در راسـتاى جنـگ نرم دشـمن و گمراه کردن ذهن ما باشـد، باید هوشـیار باشـیم 

و از تحلیل هـاى نادرسـت پرهیـز کنیم و مطیـع محض ولى فقیه باشـیم.
نماینـده ولى فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایـگاه شـب هاى قـدر گفـت: قرآن  
کریـم در ایـن شـب بـاارزش نازل شـد، شـب قدر، شـب طـى کـردن راه هزارماهه به شـرط 
معرفـت و توسـل بـه خـدا و اهل بیت (ع) اسـت، باید سـعى کنیـم که بهتریـن اعمـال را در 

ایـن شـب انجـام دهیـم و به انـدازه وسـع خـود از این شـب توشـه برداریم.
ــد  ــت،  خداون ــک اس ــورى نزدی ــت جمه ــات ریاس ــه داد: انتخاب ــعیدى ادام ــت اهللا س آی
ــال  ــه دنب ــر مى دهــد، دشــمن ب ــت تغیی ــه دســت خــود آن مل سرنوشــت هــر ملتــى را ب
مشــارکت نکــردن مــردم و انتخــاب نادرســت هســتند، بایــد توجــه داشــت افــرادى کــه 
تأییــد صالحیــت مى شــوند، کــف صالحیت هــا را در زمــان انتخــاب دارنــد و گاهــى ایــن 

صالحیت هــا کامــًال زیــرورو مى شــود.
امام جمعـه قـم خاطرنشـان کـرد: در ایـام انتخابـات گروه هـاى خـوب و پر شـورى شـکل 
مى گیرنـد امـا افـرادى هم همیشـه بـه دنبال بـه انحـراف کشـاندن آن هسـتند، فرقه هایى 
کـه در صـدر اسـالم بـه وجـود مى آمـد توسـط افـرادى هدایت مى شـد کـه مـردم احتمال 
بیراهـه رفتـن آن هـا را نمى دادنـد و داخـل تشـکل هاى نـاب نفـوذ مى کردنـد و به تدریج به 

بیراهـه مى رفتنـد.
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 سـخنگوى سـتاد کرونـا گفت: مـوج چهـارم در 
ایـران با گونـه جهـش یافته انگلیسـى آغاز شـد و 
تقریبـا بیـش از 80 درصد ویروس هاى شناسـایى 
شـده در کشـور ویـروس جهـش یافته انگلیسـى 
بود؛ ویروسـى که سیسـتم سالمت انگلسـتان را به 
زانـو درآورد و در کشـور مـا هـم بـا سـرعت باالیى 
رو بـه افزایـش گذاشـت.  سـخنگوى سـتاد ملـى 
مقابله بـا کرونا آخریـن وضعیت بیمـارى کرونا در 

اسـتان هاى کشـور را تشـریح کـرد.
 علیرضـا رئیسـى در حاشـیه جلسـه سـتاد ملى 
مقابلـه بـا کرونا، گفـت:  بیاییـد در جلسـه مرورى 
بـر وضعیـت بیمـارى در دنیـا داشـتیم و تاخـت و 
تـاز ویروس هـاى جهش یافتـه کرونـا از جملـه 
ویـروس هنـدى و آفریقـاى جنوبـى را بررسـى 
کردیـم. ویروسـى کـه در جـاى جـاى دنیـا در 
حال سـر بـرآوردن اسـت و شـاهدیم که در کشـور 
هندوسـتان در حـال رقـم زدن چه اتفاقاتى اسـت 
و سیسـتم بهداشـت و درمانشـان را ناتـوان کـرده 
اسـت. وى افـزود: مـوج چهـارم در ایـران بـا گونـه 
جهـش یافته انگلیسـى آغاز شـد و تقریبـا بیش از 
80 درصد ویروس هاى شناسـایى شـده در کشـور 
ویروس جهـش یافته انگلیسـى بود؛ ویروسـى که 
سیسـتم سـالمت انگلسـتان را به زانـو درآورد و در 
کشـور مـا هـم بـا سـرعت باالیـى رو بـه افزایـش 
گذاشـت. بایـد تشـکر و قدردانـى از مـردم بویـژه 
اصنـاف و کسـبه و بازاریـان داشـته باشـیم کـه 
همراهـى کردنـد و اکنون در حـال مشـاهده آثار و 

شـواهد خوبـى هسـتیم.
رییسـى در این بـاره ادامـه داد: به دنبـال اقدامات 

انجام شـده، در 25 اسـتان کشـور بـه یک وضعیت 
بـا ثبـات رسـیدیم گرچـه هنـوز میـزان بیمـارى 
کـم نیسـت، امـا رونـد افزایشـى متوقف شـده که 
نشـانه خوبـى اسـت. در 15 اسـتان رونـد نزولـى 
آغـاز شـده و در 10 اسـتان تقریبـا بـه اوج بیمارى 
رسـیدیم و انتظـار داریـم طـى ایـن هفتـه و هفته 
آینـده از میـزان ورودى بـه بیمارسـتان ها کاسـته 
شـده و رونـد نزولـى را طى کنیـم. وى افـزود: قابل 
توجـه اسـتان هاى جنوبـى کشـور بویژه بوشـهر، 
هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان باشـد 
کـه با توجه بـه در معرض خطـر بـودن در ارتباط با 
ویروس هاى جهـش یافته بویژه ویـروس آفریقاى 
جنوبـى باید بیشـتر مراعات کننـد. وى افـزود: در 
حال حاضر 198 شـهر قرمـز، 157 شـهر نارنجى، 

84 شـهر زرد و 9 شـهر آبـى داریم.

میانگین رعایت پروتکل ها؛ 61 درصد
رئیسـى ادامـه داد: در مواجـه بـا ویروس هـاى 
جدیـد و جهـش یافتـه کرونـا نیـازى نیسـت کار 
جدیـدى انجـام دهیـم؛ فقـط کار هـاى قبلـى و 
توصیه هـاى قبلـى را بایـد بـا کیفیـت بـاال انجـام 
دهیـم تـا از بـروز و انتشـار ویـروس جهـش یافته 
جلوگیـرى کنیـم؛ بنابرایـن راه مقابلـه بـا ویروس 
رعایـت پروتکل هـاى موجـود اسـت. در سـطح 
کشـور هنـوز آنچنان کـه بایـد رعایـت پروتکل ها 
بویـژه در برخـى اسـتان ها افزایـش نیافته اسـت و 
میانگیـن رعایـت پروتکل هـا 61 درصد اسـت که 

عـدد پایینـى اسـت. 
وى بـا تاکید بر لزوم تشـدید مراقبت هـاى مرزى، 

گفت: امـروز تصمیمى هم در این مورد گرفته شـد 
و ناجـا تفاهم نامه اى با ارتش و سـپاه بـراى کنترل 
مـرز و عـدم ورود اتبـاع بیگانـه در مرز سیسـتان و 
بلوچسـتان و خراسـان رضـوى و جنوبى بسـتند. 
در هفتـه گذشـته 5700 اتبـاع خارجـى کـه بـه 
صـورت غیـر مجـاز در حـال ورود به کشـور بودند 
را برگرداندنـد و 67 درصـد این افراد کـه به صورت 
غیـر مجـاز وارد مى شـوند از مرز هـاى سیسـتان و 

بلوچسـتان و خراسـان رضوى هسـتند.
وى افـزود: پیگیـرى هـم در رابطـه با عـدم صدور 
مجـوز ورود خدمـه کشـتى و ملوانـان بنـادر از 
طریـق فرماندهـى دریابانـى و اداره گذرنامه انجام 
شـده اسـت؛ چـون خیلـى از خدمـه مربـوط بـه 
هندوسـتان و سـایر کشـور ها هسـتند کـه اگـر از 
کشـتى پیاده شـوند ممکن است مشـکل زا باشد.

پلمب 5200 واحد متخلف در هفته گذشته
سـخنگوى سـتاد ملى مقابلـه با کرونـا همچنین 
گفت: در زمینه واکسـن کرونا، سـامانه اى طراحى 
شـده و آمـاده اسـت و بـه اطـالع مـردم خواهـد 
رسـید. بـراى واکسیناسـیون بـه هیچ عنـوان نیاز 
بـه مراجعـه حضـورى نیسـت و همـکاران مـن با 

واجدیـن شـرایط تمـاس مى گیرنـد.

اقتصاد و فرهنگ  ٣

خـبـر
شرکت هاى هواپیمایى بعد از احیاى برجام موظف به توسعه ناوگان هوایى هستند

وزیـر راه و شهرسـازى گفـت: همه شـرکت هاى هواپیمایى کشـور مکلف هسـتند 
از فرصـت احیـاى برجام اسـتفاده کـرده و ضمـن رفع مشـکالت کنونى، نسـبت به 

خریـد هواپیمـا و توسـعه نـاوگان خود اقـدام کنند.
محمد اسـالمى  با اشـاره بـه وضعیت صنعـت هوانـوردى کشـور در دوران تحریم، 
افزود: تحریم ها باعث شـده بود شـرکت هاى سـازنده، تجهیزاتى ماننـد قطعات را از 
شـرکت هاى هواپیمایـى ایرانـى دریـغ کننـد. در عین حال این شـرایط باعث شـده 

اسـت که خرید هواپیما نیز بسـیار دشـوار باشـد.
 وى افـزود: امـروز بـا توجـه بـه تغییراتـى کـه در حـال رخ دادن اسـت و شـرایط 
جدیـدى کـه حاصل مى شـود، همه شـرکت هاى هواپیمایى کشـور مکلف هسـتند 
از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و ضمـن رفـع مشـکالت کنونـى، نسـبت بـه خرید 

هواپیمـا و توسـعه نـاوگان خـود اقـدام کنند.
 وزیـر راه و شهرسـازى بـا اشـاره بـه اقدامـات وزارت راه و شهرسـازى بـراى کمک 

بـه توسـعه نـاوگان شـرکت هاى هواپیمایـى کشـور گفـت: وزارت راه و شهرسـازى 
مى توانـد نسـبت بـه تهیـه تسـهیالت از صنـدوق توسـعه ملى بـراى شـرکت هاى 
هواپیمایـى اقـدام کنـد. در صـورت بازگشـت آمریکا بـه برجـام، این کشـور مکلف 
اسـت نسـبت به صـدور مجـوز اوفـک (دفتـر کنتـرل سـرمایه هاى خارجـى وزارت 
خزانـه دارى آمریـکا) براى خریـد هواپیما و قطعات توسـط شـرکت هاى هواپیمایى 

ایـران اقـدام کند.

معلمـان همـواره یاریگـر و همـراه بـوده  و بـا 
آموزش دانـش و مهارت به دانش آمـوزان عرصه 
جدیـدى را بـه روى آنها گشـوده اند، آمـوزگاران 
ایـن روزها در شـرایط بحرانى شـیوع کرونا نیز با 
شـناخت نیازهـاى شـاگردان خود بـه کمک به 

آنهـا درعرصه تعلیـم و تربیت شـتافتند.
سـخن گفتـن از روایت هاى مختلـف فداکارى 
هـاى معلمان در شـرایط مختلف در چند سـطر 
و کلمـه نمـى گنجـد،  معلمان آنقـدر باوقـار در 
صحنـه هـاى مختلف بحرانـى ایسـتادند که هر 
زمـان نامشـان بـر زبان هـا جـارى شـود، دانش 
آمـوزان به احتـرام و به پاس قدردانـى از زحمات 
آنها مى ایسـتند و دقایقـى براى آنها دسـت مى 

. نند ز
روایـت هـاى حقیقـى بسـیارى از فـداکارى 
معلمـان در سراسـر کشـور وجـود دارد کـه بـا 
زحمـات و از خودگذشـتگى هایشـان توانسـته 

انـد دریچـه هـاى تـازه اى را بـه روى فرزنـدان دوم 
خود بازکننـد. معلمـان در شـرایط بحرانى جنگ، 
آتـش سـوزى و امروز شـرایط بحرانى شـیوع کرونا 
همواره دسـت یـارى و محبت خـود را از سـر دانش 
آموزان برنداشـته اند. پس از شـیوع ویروس کرونا و 
تعطیلى مدارس از همـان روزهاى ابتدایى معلمان 
نه تنهـا اجـازه ندادند کـه آموزش ها تعطیل شـود 
بلکـه بلکـه بـا عالقه منـدى بیشـترى در میـدان 
حضـور یافتنـد و تمام وقـت خـود را بـراى آموزش 

دانـش آمـوزان صـرف کـرده اند.
امـا ایـن بـار یـارى معلمـان تنها بـه صـرف وقت 
محدود نمى شـود، چرا کـه در این شـرایط بحرانى 
نیازمنـدى دانـش آمـوزان بسـیار بیشـتر از پیش 
اسـت. در اقصـى نقـاط کشـور بسـیار دیـده مـى 
شـود کـه در ایـن روزهـا معلمـان بـا کمـک هـاى 
مالـى و حضور فیزیکى خـود بازهم به یـارى دانش 
آمـوزان شـتافته انـد کـه در ادامه بـه آن اشـاره مى 
شـود. ایـن روزهـا بـا همه سـختى هـاى ناشـى از 
کرونـا و تعطیلـى ناگزیـر مدرسـه ها، آمـوزگاران 
بسـیار پرکارتر از ایام مدرسـه هسـتند و به معلمان 

آنالینـى معـروف شـده اند.
تبریـک روز معلـم در سـال کرونایـى متفـاوت 
اسـت، زیـرا کـه زحمتـش چندیـن برابـر شـده، 
اگرچـه بـه ظاهر مدرسـه هـا تعطیل هسـتند، اما، 
معلم، امسـال عاشـق اسـت؛ عاشـقى خسـته تر از 
هر سـال و هیـچ زبان و بیانـى قادر به سپاسـگزارى 

و تقدیـر از او نیسـت.
به سـیاق هـر سـال خواسـتم روز معلـم را به چند 
نفـر از معلمان سـابق و دوسـتان کنونـى ام تبریک 
گفتـه باشـم و بـه خاطـر مشـقات تدریـس در این 
ایـام ویـژه خسـته نباشـید عـرض کنم امـا چگونه 

مـى تـوان معلمى را کـه  که 30 سـال با صبـورى و 
مهربانـى پاى تخته ایسـتاده وخـم به ابرو نیـاورده 

اسـت  را بگوییم خسـته نباشـید!
معلـم خسـته اسـت، زیـرا کـه در کالس حضـور 
نـدارد و لبخند دانـش آموزانش را پـس ازیادگیرى 

در چهـره شـان نمـى بیند.
او خسـته اسـت، زیرا بـرق شـادى را در چشـمان 

دانـش آموزانـش بعـد از نمـره 20 نمـى بیند.
او خسـته اسـت، زیـرا هیاهـو و شـادى دانـش 
آموزانـش را در پایـان کالس درس نمـى بینـد.
او خسـته اسـت، زیرا نمى داند علـت غیبت دانش 

آموزش در کالس چیست.
ا و خسـته اسـت چـون از دیدن چهره خسـته و به 

ظاهر سـرحال همـکارش محروم اسـت .
او خسـته اسـت چـون بـه جـاى یـک فریـاد بلند 
در کالس و برقـرارى نظـم بایـد بارهـا کلمه «چت 
ممنـوع» را تایـپ کند تا بتوانـد نظـم را در آموزش 

آنالیـن برقـرار کند.
او خسـته اسـت چـرا که زمـان و مـکان خاصى در 

تدریس نـدارد.
او خسـته اسـت چـرا کـه در خانـه بایـد کالس 
درسـى برقرار کندکـه هیچ صدایى نظم کالسـش 

را بـه هـم نزند.
او خسـته است، خسـته از درد انگشت و دستانش، 
خسـته از درد گـردن و چشـمانش و خسـته از 

سـردردهایش.
او خسـته اسـت، خسـته از این که چـه راهى بکار 

گیرد تا عملکـرد بهترى بدسـت آورد.
معلـم امسـال غیـر از خسـتگى نگـران اسـت و 
نگرانى هایش بیشـتر از سـال هاى گذشـته اسـت.
او نگـران اسـت، نگـران دانـش آمـوزى کـه اصـال 

گوشـى نـدارد تـا آنالین باشـد.
او نگـران اسـت، نگـران دانـش آمـوزى کـه بایـد 
منتظـر پـدر باشـد تـا از سـرکار بیایـد تـا بتوانـد 

آنالیـن باشـد.
او نگـران اسـت، نگـران دانـش آمـوزى کـه بچـه 
طالق اسـت و در کنـار مادربزرگ و پدربـزرگ باید 

شـود. آنالین 
او نگـران اسـت، نگـران اینکـه آیـا تـالش هایش 

نتیجـه رضایـت بخشـى دارد؟
او نگـران اسـت، نگـران اینکه سـاعت هـا آموزش 
آنالیـن بـا یـک سـاعت حضـور در کالس برابـرى 

نمى کنـد..
او نگران است، نگران....“.

 بـه راسـتى چـه واژه اى در مقابـل این همـه ایثار 
و عظمـت بـه کار گیـرم؛ آیـا واژگان را آن قـدر توان 
و ارزش مانـده اسـت در مقابـل معلمـى کـه بـا 
هزینـه خـود بـه خانـه دانـش آموزانش در روسـتا 
هـا مـى رود، در زمانـه اى کـه ثروتمنـدان بـراى 
تدریـس خصوصـى فرزنـدان شـان میلیـون هـا 
خـرج مـى کننـد، ایـن معلـم نـه تنهـا هزینـه اى 
نمـى گیرد بلکـه بـراى دانـش آموزانش ماسـک و 
موادضدعفونـى نیـز مـى خـرد.  معلمى کـه تنها از 
جان و مـال خود در ایـن راه هزینه نمـى کند، بلکه 
همسـر و فرزندانـش نیز در ایـن مسـیر وى را یارى 
مـى کنند، بـى آنکه بارى بـر هزینه هـاى آموزش و 
پرورش باشـند و بـه قولى از جیب خـود مى خورند 
و بـى مـزد تدریـس مى کننـد.  مـى گوینـد آدم را 
بایـد در روزهـاى سـخت شـناخت و چه شـناخت 
نیکویـى از معلمان در این روزهـا، حکایت فداکارى 
معلمانـى کـه بـر روى تخت بیمـار و خسـته از رنج 
کرونا، درس شـاگردان اش را فراموش نکرده اسـت.

معـاون اقتصادى رئیـس جمهور گفت: سـتاد ملى کرونا 
به این تصویب رسـید که بـراى بازه از اول اردیبهشـت ماه 
تا بیسـتم اردیبهشـت ماه، تنفسـى بـه مبـادالت با چک 
دهد و بانک ها و موسسـات اعتبارى از صـدور گواهى عدم 
پرداخت چـک اجتناب کننـد.   محمد نهاوندیـان معاون 
اقتصـادى رئیس جمهور پس از جلسـه سـتاد ملى مقابله 
بـا کرونا گفـت: امروز در سـتاد ملى کرونـا با توجه بـه آثار 
اقتصـادى کرونـا تصمیماتـى بـراى واحدهـاى تولیـدى 
گرفتـه شـد کـه قـدرى بتواننـد سـرپا باشـند.  وى ادامـه داد: یکـى از مـوارد ایـن بـود که بـا توجه به 
تعطیلـى اصنـاف و اینکـه برخـى از واحدها امکان فـروش محصـوالت خود را نداشـتند اما بر اسـاس 
روال متعـارف چـک هایـى را صـادر کرده انـد و عمـًال امکان پر کـردن موجـودى حسـاب و پرداخت 
چـک را پیـدا نمى کننـد و ایـن بـه طور زنجیـره بـار مشـکالتى را ایجاد مـى کنـد.  معـاون اقتصادى 
رئیـس جمهـور تاکیـد کـرد: تصمیم گیـرى در این مـورد ابعـاد مختلفـى دارد امـا در مجموع سـتاد 
ملـى کرونـا به این تصویب رسـید کـه براى بـازه از اول اردیبهشـت ماه تا بیسـتم اردیبهشـت ماه یک 
تنفسـى به مبـادالت با چـک دهـد و بانک هـا و موسسـات اعتبـارى از صـدور گواهى عـدم پرداخت 
چـک اجتنـاب کنند و محاکـم و ضابطین قضایى هـم از صدور اجراییـه و اجراى آنها خـوددارى کنند 
یعنـى گویـى که یـک فرصتـى را ایجـاد کردیم تـا این شـرایط غیر عـادى به شـرایط عـادى برگردد.

اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــه  ــت ک ــانى اس ــت کس ــدى در دس ــت هاى کلی پس
ــات  ــراى انتخاب ــت: ب ــد گف ــى دارن ــبقه اصالح طلب س
ــچ  ــى هی ــوده اســت، ول ــه ب ــر ن ــن ب ــم م 1400 تصمی

ــوم. ــى ش ــزد نم ــه ام نام ــت نگفت وق
ــور در  ــاون اول رئیس جمه ــرى مع ــحاق جهانگی اس
شــبکه اجتماعــى کالب هــاوس در پاســخ بــه ســواالت 
کاربــران ایــن شــبکه اظهــار کــرد: کالب هــاوس فرصــت خوبــى اســت؛ بــه همــه دوســتانى کــه 
نگــران هســتند و طــورى اظهــار نظــر مى کننــد کــه از فضــاى مجــازى و توســعه آن مى ترســند، 
مى گویــم کــه چــرا مى ترســید؟ اتفاقــاً شــفافیت در همیــن جــا معنــا پیــدا مى کنــد؛ بگذاریــد 
ــاوس اخــالل ایجــاد  ــا در کالب ه ــت: اپراتوره ــرى گف ــد.  جهانگی ــت کنن ــه صحب ــردم آزادان م
کــرده بودنــد، امــا آقــاى جهرمــى پیشــنهاد دادنــد کــه جرائــم ســنگینى بــراى اخــالل گــران در 

ایــن شــبکه اجتماعــى ایجــاد شــود.
 وى گفـت: بـا پیشـنهاد آقاى هاشـمى و آقاى خاتمـى و موافقت آقـاى روحانى، در سـال 96 وارد 
صحنـه انتخابـات شـدم. وفاى بـه عهد ایـن بود کـه وقتى مـردم را دعـوت کردیم کـه راى بدهند، 
بایـد در دولـت مى ماندیـم کـه مسـائل را پیگیـرى کنیـم.   معـاون اول رئیس جمهـور گفـت: من 

مسـئول بـودم کـه از 24 میلیـون راى رئیس جمهـور حفاظـت مى کردم. 

چک ها تا 20 اردیبهشت برگشت نمى خورند

هیچ وقت نگفته ام نامزد نمى شوم

 سخنگوى ستاد کرونا: 80 درصد موارد کرونا در ایران، ویروس انگلیسى هستند

رییـس جمهور گفت: حضور در شـب هاى قدر مسـتحب، 
ولى مراعات دسـتورالعمل هاى بهداشـتى واجب است.

 حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانى در جلسـه 
سـتاد ملى مقابله بـا ویـروس کرونا با بیـان اینکه براسـاس 
آمارهـا، مراعات مردم نسـبت به پروتکل هاى بهداشـتى 61 
درصد اسـت، اظهـار کـرد: این بسـیار خطرناك اسـت. این 
یعنى مى خواهیـم زمان بیشـترى در موج چهـارم بمانیم و 
دیرتـر خـارج شـویم. وى افزود: مـا باید با تشـدید نظارت ها شـاهد نارنجى شـدن مناطق قرمز تـا پایان 
هفتـه باشـیم. رییـس جمهـورى با اشـاره به در پیـش رو بودن شـب هاى قـدر، یادآور شـد: این شـب ها 
گرانقـدر اسـت اما بایـد حتما پروتکل هـاى بهداشـتى را با حداکثـر رعایت انجـام دهند. حضـور در یک 
جلسـه مسـتحب اسـت اما رعایت پروتکل هاى بهداشـتى واجب اسـت و همه باید آنهـا را رعایت کنند. 
روحانـى گفـت: امکانات دیجیتالى کشـور باید این مراسـم را به سـمع و نظر مردم برسـاند. صداوسـیما 
بایـد کارى کنـد کـه این مجالـس را به خانه مردم بکشـاند و مـردم از این شـب پرفیض اسـتفاده کنند و 
مناجـات بـراى آنها فراهم شـود. وى با اعـالم اینکه امکان برگزارى  مراسـم شـب هاى قدر بـراى مناطق 
قرمـز و نارنجـى و صرفـا در اماکن باز فراهم اسـت، تاکید کـرد: مردم در موقـع خـروج و ورود باید رعایت 
کننـد. یکـى از نگرانى هاى سـتاد ملى مقابله بـا کرونا جهش هـاى ویروس کرونا اسـت و ایـن ویروس به 
صـورت ثابـت باقـى نمى ماند و به مبـارزه خودش بـراى زنـده مانـدن و آزار دادنش ادامـه مى دهد. وقتى 
داروى جدیـدى داده مى شـود، جهش مى یابد. وقتى در شـرایطى اسـت که ایمنى بدن بیمار نسـبت به 
آن عکس العمـل مى دهـد، خـود را تجهیـز مى کند تـا مقاومت کننـد. ویروس شـکل جدیـدى به خود 
مى گیـرد و هر روز به شـکل و یـک قیافـه و ویژگى هاى وارد عمل مى شـود. رییـس جمهورى همچنین 
در بخـش دیگرى از سـخنانش با اشـاره به واکسیناسـیون اولویت هاى سـوم و چهارم، اظهار کـرد: براى 
گروه هاى بعدى در سـند ملى واکسیناسـیون کرونا فکرى نشـده اسـت امـا مى توان دربـاره آنها هم فکر 
کـرد. گروه هایـى کـه با مردم زیاد سـروکار دارنـد، برخى از دوسـتان مى گویند کـه آنان در زدن واکسـن 

باید تقدم داشـته باشـند.
وى افـزود: یک گـروه، رانندگان تاکسـى و اتوبوس هسـتند که ترددهاى زیـادى دارنـد. گروه هایى هم 
هسـتند کـه مرتبا با مـردم در ارتباط هسـتند مانند نیروهـاى مرزبانى و پلیس، مى شـود ایـن گروه ها را 
تقـدم داد. روحانـى با اشـاره به تالش دولت براى واردات واکسـن و نیز سـاختن آن در کشـور، اظهار کرد: 
نسـبت به واردات واکسـن خارجـى و حمایت از واکسـن داخلـى، با قدرت تـالش خـود را ادامه خواهیم 
داد تـا مـردم از واکسـن بهره منـد شـوند و جان شـان حفاظت شـود و شـرایط براى کسـب وکار مـردم و 
تحصیـل فرزندان فراهم شـود. رییس جمهورى با تاکیـد بر اینکه در صـورت ادامه روند واردات واکسـن 
ممکن اسـت شـرایطى به سـمتى رود که در نیمه دوم سـال وضعیت بهترى داشـته باشـیم، یادآور شد: 
امـا حداقل تـا پایان امسـال باید همـه پروتکل هاى بهداشـتى را رعایت کنند. یعنى اگر کسـى واکسـن 
زد، معنـاى آن مصون شـدن نیسـت. این نوبت اول اسـت و باید واکسـن دوم هـم زده شـود. زدن دز دوم 

هـم معنایـش این نیسـت که فـرد کامال مصون شـده چراکـه باید واکنـش بدن افـراد به واکسـن دید.
وى بـا تاکیـد بر اینکه واکسـن زدن بـه معناى مصون شـدن افراد نیسـت، ادامـه داد: اوال زمـان مى برد 
تـا بـا بـدن فرد با واکسـن سـازگار شـود و در ثانـى، این واکسـن ممکن اسـت فـرد را از یک نـوع ویروس 
حفاظـت کنـد اما ایـن احتمال وجـود دارد که ویـروس جهش یافتـه دیگرى وارد شـود،  پـس همه باید 

پروتکل هـاى بهداشـتى را رعایت کنند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

همه تا پایان امسال پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند
محسـن حاجـى میرزایـى  وزیـر آمـوزش و پـرورش  در 
یادداشـتى نوشـت: معلمـى یکـى از رفیع تریـن منزلت ها در 
میـان انسـان ها اسـت. اهمیـت، انـدازه، جایـگاه و منزلت هر 
نقـش بـه میـزان رسـالت و مأموریتـى اســت کـه بـر دوش 
مى کشــد و رسالت معلمان ناب ترین و سـازگارترین رسالت 

بـا فلسـفه خلقت اسـت.
 همـه چیز بـا آگاهى آغاز مى شـود. انسـان به اعتبـار آگاهى 
مسـجود مالئک مى گـردد. اولین معلم انسـان خداوند اسـت 
و سـپس پیامبـران مأمـور تزکیه و تعلیم انسـان ها هسـتند. 
فلسـفه ارسـال رسـل و انزال کتب با آگاهى و تربیت انسان ها 
پیونـد خورده اسـت. مسـیر تحول و پیشـرفت علـم و آگاهى 
اسـت و پایدارترین تغییرات از مسـیر یادگیرى حاصل شـده 

ست. ا
 تمایزهـا و تفاوت هـا بـا علـم و دانسـتن شـکل مى گیـرد. 
بـراى پـرورش شـخصیت و هویـت انسـان و سـاختن آینده، 
فرهنـگ و تمدن، علم و عالم و معلمى اسـت که میـدان دارى 
مى کنـد. وصـف خداونـد در قـرآن «کریم» اسـت. آنـگاه که 
سـخن از خلقـت، تسـویه و تعدیـل انسان هاسـت (مـا غرك 
بربـک الکریـم، الـذى خلقـک، فسـواك فعدلـک) و «اکرم» 
اسـت آنـگاه کـه از تعلیـم با قلـم و آموختن به انسـان سـخن 
مى گویـد. (اقرا و ربک االکـرم، الذى علم بالقلم، علم االنسـان 
ما لـم یعلم) و این شـأنى رفیـع و منزلت عظیم بـراى معلمى 

اسـت.
 ایـن حد از رفعـت و عظمت، حاکى از نقش مهمى اسـت که 
آمـوزش و پـرورش انسـان ها در منظومه پر رمـز و راز خلقت و 
فلسـفه حیات برعهده دارد. براسـاس آموزه هاى قـرآن کریم 
انسـان ها زمانى کـه از مادر متولد مى شـوند، هیـچ نمى دانند 
و دنیـا بـراى آنـان آغاز دانسـتن و آگاهى اسـت و سـمع، بصر 
و فـواد ظرفیت هـاى بى نظیـر و شـگفت انگیز ورود بـه عرصه 
دانایـى اسـت. (واکاوى معنا شـناختى هریـک از این مفاهیم 
عظیـم نیازمند رجوع بـه پژوهش ها و آثار اندیشـمندان علوم 

قرآنـى اسـت و از حوصله این نوشـته خارج اسـت).
آنچـه در یـک برداشـت کلى مى تـوان گفـت این اسـت که 
اینها مسـیر و ابزارهاى آگاهى هسـتند و انسـان را از موقعیت 
التعلمـون شـیئاً بـه منزلـت و جایگاهـى مى رسـاند کـه 
مسـجود مالئک، مفتخر به تـاج کرمنا و جانشـین خداوند در 
زمین بشـود. شـخصیت و هویـت در افراد و فرهنـگ و تمدن 
در جوامـع بـا کیفیت بهره گیـرى و کارکرد هر یک از این سـه 

ظرفیـت بـزرگ ارتباطى وثیـق دارد.
 خانـه و دامان مـادران بـه عنوان اولین مدرسـه و مدرسـه و 
زمزمه هـاى محبت آمیز معلمان بـه عنوان خانـه دوم و دوران 
کودکـى و نوجوانـى با بیشـترین میـزان و سـرعت یادگیرى، 
عمیق تریـن و پایدارترین تأثیر در طول زندگى و سـهل ترین 
زمـان بـراى فراگیـرى و شـکل پذیرى، مهمتریـن فرصـت 
هـر انسـان و جامعـه بـراى تغذیـه هوشـمندانه ایـن قابلیت 
ممتاز اسـت. بـه یقین مى تـوان گفـت نرم ترین امـکان براى 
سـاختن آینـده، فرهنگ سـازى و تمدن سـازى از این طریق 

میسـر مى شـود.
معلمـان از این جهت اهمیت دارند که نخسـتین آموزگاران 
و کارگردانـان ایـن سـفر باشـکوه هسـتند. جوامـع بـه اندازه 
قـد معلمـان خـود قـد مى کشـند و در پرتـو تـالش معلمان 
شـکل مى گیرند. معلمـان در کار غنى سـازى و پـردازش این 
سـرمایه ها سـهم اساسـى دارنـد. به میزانـى که یـک جامعه 
درك دقیق تـرى از نقـش مهـم معلمـان دارد براى توسـعه و 

پیشـرفت مسـتعدتر است.
 غفلـت از معلمـان، غفلـت از آینـده سـرزمین، فرهنـگ و 
تمدن کشـور و میزان توانمندى ملى و پایـدارى و خوداتکایى 
ملـت اسـت. امـروز نخسـتین روز از هفته اى اسـت کـه به نام 
زیبـاى معلـم آراسـته شـده و فرصتـى بـراى قدرشناسـى از 
نقش آفرینى معلمان اسـت در سـرزمین ما معلمـان در تمام 
لحظـات تلـخ و شـیرین زندگـى پناهـگاه امـن دانش آموزان 
بوده انـد. آنگاه کـه سـخن از وطن و ایـران و دفاع از سـرزمین 
و نامـوس بـود، معلمـان توأمان نقـش دفـاع و آمـوزش را ایفا 
کردنـد. جبهه هاى حـق علیه باطل شـاهد صحنه هـاى نابى 
از ایثارگـرى معلمـان بود. 41 هزار شـهید معلـم و دانش آموز 
شـاخص معتبرى از همدلى هـا و مسـئولیت پذیرى هاى این 
قشـر فرهیخته اسـت. وظیفه ما در نظـام آمـوزش و پرورش، 
حمایت و پشـتیبانى از معلم اسـت. عنصر اصلى سـند تحول 
بنیادیـن که نقشـه راه اصلـى آمـوزش و پـرورش در پیمودن 
مسـیر اسـت، معلم اسـت. تمام تالش نظام آموزش و پرورش 
این اسـت که عنصر معلـم را هر روز زنده تر، پویاتـر، امیدوارتر، 
کارآمدتـر و توانمندتـر از گذشـته قـرار دهـد. ملت ایـران در 
روز بزرگداشـت مقـام معلـم بـه احتـرام و عظمت معلـم به پا 
مى خیـزد و قـدردان آنان خواهد بود دستشـان را مى بوسـیم 
و بـر این بوسـه افتخـار مى کنیم و یاد شـهید شـاهد، اسـتاد 
مرتضـى مطهـرى  را که ایـن روز بـه احترام تالش ارزشـمند 
او در سـاختن بنیان هاى فکـرى و اعتقـادى و اخالقى جامعه 

نامگـذارى شـده اسـت گرامـى مى داریم.

معلم؛  سپاس

 کارشـناس مسـائل سیاسـى گفـت: دولـت بـه جـاى فرافکنى 
و دسـت و پـا زدن بـراى روى کار آوردن دولـت سـوم آقـاى 
روحانـى، از مـردم عذرخواهـى کـرده و به جاى متوسـل شـدن 
بـه رسـانه هاى داخلـى و خارجـى بـه اشـتباهات خـود اعتـراف 
کند.  سـید مهـدى هاشـمى   با بیـان ایـن که اکنـون بعـد از دو 
دوره 4 سـاله فعالیت در دولـت نمى توانید مردم را گمـراه کنید، 
گفـت: افـرادى ماننـد آقـاى جهانگیـرى کـه در پایـان فعالیـت 
دولت هسـتند، به دنبـال رتوش کـردن کارنامه خود مى باشـند، 
زیـرا آنهـا ناکارآمدى و عـدم تحقـق شـعارهایى کـه مى دادند را 
به فراموشـى سـپرده  و تـازه به فکـر افتاده انـد تا با مطـرح کردن 

موضوعـات مختلـف بـه فرافکنـى بپردازند.

 دبیـر کمیته هسـته اى مجلس معتقـد اسـت کمتـر از 20 درصد 
مشـکالت کشـور زیر سـر تحریم ها اسـت و 80 درصد مشـکالت 
کشـور ناشـى از ناکارآمـدى مسـئوالن اجرایـى کشـور اسـت.  
سـیدمحمود نبویان به ارزیابـى درصد ذکر شـده از سـوى روحانى 
در موضوع تحریم ها و مقصر بـودن آنها در شـرایط فعلى اقتصادى 
کشـور مى پـردازد و معتقـد اسـت :«اگـر بخواهیـم دروغ بگوییـم 
کمتـر از 20 درصد مشـکالت کشـور زیر سـر تحریم ها اسـت، 80 
درصد مشکالت کشـور زیر سر مسـئولین اجرایى، فساد مسئولین 
اجرایى، ناکارآمدى مسـئولین اجرایى کشـور اسـت، چـون دولت 
دست این تفکر اسـت و کشـور هم دسـت دولت اسـت، تقریباً 90 

درصـد اختیـارات و پول دسـت دولت اسـت . 

سخنگوى شـوراى وحدت شـایعه حمایت این شـورا از الریجانى 
را یـک ترفنـد سیاسـى دانسـت و گفـت: دربـاره الریجانـى، در 
شـوراى وحـدت یـک بـار هـم صحبـت نکرده ایـم و اصـال اسـم 
او هـم بیـان نشـده اسـت. منوچهـر متکـى مى گویـد:  از برخى 
همفکـران خـود کـه القـا مى کننـد نامـزد شـوراى وحـدت، 
گزینه اى جـز «الریجانـى» نیسـت دلخور هسـتم و در ایـن باره 
باید بـه  آنهـا پاسـخ دهـم کـه  در مـورد کاندیدایـى کـه آقایان 
مى خواهند بـه ما تحمیـل کنند، یک بـار هم صحبـت نکرده ایم 
و اصًال اسـم او بیان نشـده اسـت. اجـازه بدهید به همیـن میزان 
بسـنده کنیـم و ادعـاى دوسـتان را بـه دلیل نداشـتن شـواهد و 

دالیـل متقـن غیرقابـل بررسـى بدانیم.

 نایـب رئیس مجلـس گفـت: دولـت آینـده بایـد دولتى جـوان و 
انقالبى باشـد تا بتوانیم بـه یک تحول عظیـم در عرصـه  مدیریت 
کشـور برسـیم.  قاضى زاده هاشـمى  درباره برنامه هـاى انتخاباتى 
خود گفـت: بـراى رسـیدن بـه آرمان هـاى انقـالب باید مسـیر را 
تغییر داد و ما بـه انقالبى جدید نیـاز داریم، انقـالب در عملکردها، 
رویه هـا و رویکردهـا تا بـه تحـول عظیـم در عرصه  مدیریـت امور 
کشـور برسـیم. وى افـزود: خصلـت مدیـر موفـق مـردم طلبى و 
خسـتگى ناپذیـرى در راه خدمت به مملکـت و مردم اسـت و چه 
بسـا جوانـى در دولـت باشـد امـا واپسـگرایى اش از سـنت گراها 
بیشـتر باشـد و با شـیوه  مدیریتى ناکارآمدى در جهت نابسـامانى 
امور گام بـردارد و اصـل جـوان بـودن در این مطلب نهفته اسـت.

ــرد: 46  ــالم ک ــت اع ــه دول ــس خطــاب ب ــب رئیــس مجل  نای
میلیــون نفــر از مــردم بعــد از دعــوت شــما به  بــورس، تــا 40 
درصــد از ســرمایه شــان را از دســت داده اند.اگــر قــرار اســت 
حمایتــى از بازارســرمایه شــود آن را مثــل مســائل دیگرتــان، 
معطــل  برجــام نکنیــد.  علــى نیکــزاد ثمریــن، نایــب رئیــس 
مجلــس شــوراى اســالمى در صفحــه شــخصى خــود در 
ــردم  ــر از م ــون نف ــرم؛ 46 میلی ــت محت ــر نوشــت:   دول توئیت
بعــد از دعــوت شــما بــه  بــورس، تــا چهــل درصــد از ســرمایه 

ــد. ــت داده ان ــان را از دس ش
 اگـر قـرار اسـت حمایتـى از بازارسـرمایه شـود آن را مثـل 

مسـائل دیگرتـان، معطـل  برجـام نکنیـد.

جهانگیرى به جاى فرافکنى از ملت ایران عذرخواهى کند دولت جوان حزب اللهى باید خستگى ناپذیر و مردمى باشد«الریجانى» از ابتدا گزینه شوراى وحدت نبودکمتر از 20 درصد مشکالت زیر سر تحریم هاست 46 میلیون نفر سرمایه شان را در بورس از دست دادند 

اخبار    کوتاه

تالش معلمان در بحران کرونا  و آموزش آنالین بدون وقفه ... 
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