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ظریـف از مردم و خانواده شـهید سـلیمانی 
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رئیس شورای اسالمی شهر:

ــهر  ــوى ش ــوان الگ ــه عن ــد ب ــم بای ق
مذهبــى شــناخته شــود

استاندار قم تاکید کرد؛

لـزوم بردبـارى اصنـاف در عبـور از موج 
چهـارم کرونـا در قم
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رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تامین فورى واکسن در پیچ و خم 
ادارى معطل نشود

مدیرکل مدیریت بحران استان قم :

افتتاح بیمارسـتان مادر در پردیسـان در 
آینـده نزدیک

 مدیرکل ارتباطات قم:

قم نخسـتین اسـتان کشـور در پوشش 
جمعیتـى تلفن همراه اسـت
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محسـن اروجى با اشـاره بـه افزایش سـرانه هاى درمانى 
قم در یکسـال گذشـته، از راه انـدازى بیمارسـتان مادر 
بـه زودى خبـر داد.   وى افزود: در شـرایط بحرانـى کرونا 
توانسـتیم زیرسـاخت هاى درمانـى اسـتان را توسـعه 
دهیـم   و بیمارسـتان مادر نیـز با پیگیرى صـورت گرفته 

بـه زودى بـه بهره بـردارى خواهد رسـید .

جواد غـالم پور گفت: بر اسـاس آخرین فصلنامه سـازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى کشـور، قم نخسـتین 
اسـتان در پوشـش جمعیتى تلفن همراه به شـمار مى آید. 
وى  با اشـاره بـه وضعیت ارتباطات اسـتان اظهار داشـت: 
قـم در شـاخص پوشـش جمعیتـى بـا 99.9 درصـد رتبه 

نخسـت کشـورى را به خود اختصـاص داد.
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رئیس کل دادگسرتی قم تاکید کرد :

ــالم در  ــور و س ــى پرش ــزارى انتخابات برگ
ــون ــه قان ــل ب ــایه عم س

 آغــاز فــاز ۴ واکسیناســیون عمومــی 

کرونــا از مهــر

جلوگیری از فاجعه ای عظیم در شهرک شکوهیه 

با رشادت عوامل آتشنشانی

 رهبر انقالب به مناسبت روز معلم و روز کارگر به بیان نکاتی درباره انتخابات و مسائل روز کشور پرداختند

خدشه کردن انتخابات  و دست اندرکاران
 انتخابات غلط است

 نیروی قدس بزرگترین عامل موثر در جلوگیری از 

دیپلماسی منفعل در غرب آسیاست
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٢جامعه  -  سیاست   

اخبار
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان قـم بـا اشـاره بـه افزایـش سـرانه هاى درمانـى قـم در 
یکسـال گذشـته، از راه اندازى بیمارسـتان مادر به زودى خبر داد.  مدیـرکل مدیریت بحران 
اسـتان قـم با اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در زمینه مدیریـت کرونـا در این مـدت اظهار 
داشـت: طى یکسـال گذشـته 70 میلیارد تومان از سـوى سـتادهاى مردمى مبارزه با کرونا 
بـه آسـیب دیـدگان کرونایـى و تأمین اقـالم بهداشـتى جمـع آورى و90 درصـد اقدامات و 
برنامه هاى این سـتاد اجرایى شـده اسـت.  محسـن اروجـى ابراز کـرد: 176 دوره آموزشـى 

در یکسـال گذشـته در ایـن اسـتان برگـزار و 102 مانـور تخصصـى توسـط دسـتگاه هاى 
اجرایـى قـم برگزار شـده اسـت . وى با اشـاره به اجـراى طـرح غربالگـرى و هم چنین طرح 
شـهید قاسـم سـلیمانى افزود: در طرح غربالگرى کرونا تمام مردم اسـتان غربـال و در طرح 
محلـه محور شـهید سـلیمانى نیز بخـش زیـادى از مـردم از خدمـات حمایتـى و مراقبتى 
برخـوردار شـدند.  به گفتـه اروجى ؛ در شـرایط بحرانى کرونا ما توانسـتیم زیرسـاخت هاى 
درمانى اسـتان را توسـعه دهیم و در این شرایط بیمارسـتان امیرالمؤمنین (علیه السالم) به 

مـدار فعالیـت درمانى اسـتان اضافه شـد و بیمارسـتان مادر نیز بـا پیگیرى صـورت گرفته 
بـه زودى به بهره بردارى خواهد رسـید و به کمک کادر درمان اسـتان خواهـد آمد. مدیرکل 
مدیریت بحران اسـتان قم در ادامه به خسـارت هاى ناشـى از سـیل و تگـرگ در کنار بحران 
کرونا اشـاره کـرد و گفت: بـراى جبران بخشـى از خسـارت هاى وارده به بخش کشـاورزى، 
بهبـود زیرسـاخت ها و خسـارت هاى حاصـل از سـیل، تندباد و تگـرگ 14 میلیـارد و 600 

میلیـون تومان به کشـاورزان اسـتان پرداخت شـد.

افتتاح بیمارستان مادر  در پردیسان      

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد

هنرمندان از آسیب هاى اجتماعى فیلم بسازند

 آغاز فاز 4 واکسیناسیون عمومى کرونا از مهر

رئیـس قـوه قضاییـه پیشـنهاد کـرد هنرمنـدان 
بـراى بـه تصویـر کشـیدن معضـالت، در دادگاه ها 
و در زندان هـا حضـور یابنـد و بـا اطـالع از جزئیات 
پرونده هـا و گفتگـو بـا آسـیب دیـدگان اجتماعى 
علـل وقـوع آسـیب هاى اجتماعى را بررسـى کنند 
و بر اسـاس آن فیلم بسـازند. سـید ابراهیم رئیسـى 
رئیـس قـوه قضاییه  در پاسـخ بـه درخواسـت خانه 
سـینما و تعـدادى از سـینماگران، میزبـان اهالـى 
سـینما بود تـا با آن ها درباره «نقش سـینما در کاهش آسـیب هاى اجتماعى و مبارزه با مفاسـد 
اقتصـادى» هم اندیشـى کنـد، اجراى عدالـت را انگیزه امـام و رهبرى و همه صلحـا و مجاهدان 
راه خـدا و از مهم تریـن اقتضائـات برقرارى نظام اسـالمى عنوان کـرد و اظهار داشـت: اکنون که 
گام دوم انقـالب آغـاز شـده، باید عقب ماندگى هاى اجـراى عدالت و احسـاس عدالت در جامعه 
را جبـران کنیـم و همـه بخش ها بایـد در ایـن زمینه نقـش آفرین باشـند.  رئیس قـوه قضاییه 
اظهار داشـت: گاهى سـوال مى شـود مسـئوالن اجرایى بـراى فرهنـگ و هنر چـه کار کرده اند، 
گاهـى هـم مباحثـى را در کشـور مطرح مى کنند و سـوال مى شـود اصحـاب فرهنـگ و هنر یا 

قانونگـذار و دسـتگاه قضایـى در رابطـه با این مسـائل چـه کار کـرده اند؟
 رئیسـى افزود: اگر امروز شـاهد آسـیب ها و برخى مشـکالت اجتماعى هسـتیم باید بررسـى 
کنیـم فرهیختـگان حـوزه فرهنگ و هنـر هـم در کنار دیگـر بخش هـاى مرتبط که هـر کدام 
سـهمى در برخـورد بـا پدیده هـا دارند، آیـا وظیفه خـود را براى حل این مشـکالت و آسـیب ها 
انجـام داده انـد؟  رئیس قـوه قضاییه با بیـان این که حل مشـکالت در گـرو اقدام و عمل اسـت، 
گفـت: یکـى از کارهایى کـه قوه قضاییـه در دوره تحول آغـاز کرده، محاسـبه وضعیت خودمان 
بـوده و کار را از خودمان شـروع کردیم و هر مسـاله اى که در خارج دسـتگاه قضا مطرح مى شـد، 
خودمـان را مرتبط با آن دانسـتیم.  رئیسـى افزود: اصحـاب فرهنگ و هنر هم در جریان سـازى 
افـکار عمومـى نقش بسـیار مهمى دارنـد و بایـد خودتان بررسـى کنید کـه هر یک از شـما در 
حوزه کارى که دارید چه نقشـى در حل مشـکالت و مسـائل جامعه داشـته اید. رئیسـى با بیان 
ایـن که هیـچ کارى بدون رعایت ضوابط قانونى پسـندیده نیسـت، افـزود: قانونگریـزى از همه 
بدتر اسـت، از کسـى که فرهیخته تر اسـت بدتر اسـت و قانونگرایى و رعایت قانون توسـط همه 

خوب اسـت و از کسـانى کـه فرهیخته ترند، بهتر اسـت.

 رئیسـى گفت: از مهر سـال جارى، واکسیناسیون 
فـاز 4 کوویـد 19 در کشـور کـه واکسیناسـیون 
عمومـى اسـت، آغـاز مى شـود. اجـالس مشـترك 
سراسـر  پزشـکى  علـوم  دانشـگاه هاى  روسـاى 
کشـور و فرماندهـان سـپاه اسـتان ها بـا حضـور 
وزیر بهداشـت و رییس سـازمان بسـیج بـه صورت 
مجـازى برگـزار شـد.  در ایـن اجـالس علیرضـا 
رئیسـى  اظهـار کـرد: بیـش از 14 مـاه گذشـته 
همـواره شـاهد همکارى وزارت بهداشـت، سـازمان بسـیج و هـالل احمر، بـوده ایـم و در آینده 
بیشـتر در مـورد مدیریـت بیمـارى در ایران قضـاوت خواهند کـرد و خواهیـم دید که ایـران با 
توجـه به تحریم ها و شـرایطى کـه داشـته، از موفق ترین مدیریت هاى بیمارى را داشـته اسـت.  
وى  افزود: همیشـه براى بسـیارى از کشـور هاى دیگر و برخى افراد که در داخل کشـور هستند 
و اطالعـات درسـتى ندارند، این سـوال وجـود دارد کـه این موفقیت ها ناشـى از اشـکال در آمار 
اسـت و مگر مى شـود که وضعیت ایران اینگونه باشـد، اما ثابـت کردیم که بسـیارى از کار هایى 
کـه دیگـران فکرش را هـم نمى کنند، ما انجام مى دهیم.  سـخنگوى سـتاد ملى مقابلـه با کرونا 
بیان کرد: سـایت هاى معتبـرى در دنیا وجـود دارد که میزان مـرگ و میر و ابتال به بیمـارى را با 
توجـه به جهـش ویروس پیـش بینى مى کنند. سـال گذشـته در ماه هـاى آذر و دى بر اسـاس 
مـدل سـازى هایى کـه در دنیا انجام شـده بـود، باید مرگ و میر بیشـتر از هـزار و 200 مـورد در 
روز داشـتیم و اتفاقـا در دى مـاه، پایین ترین میـزان مرگ و میر بیماران را در کشـور داشـتیم و 
به زیر 100 نفر رسـید. این اشـتباه محاسـباتى کـه همواره کشـور هاى دیگر در همـه زمینه ها 
در مـورد ایـران مى کننـد، در مورد بیمـارى هم اتفاق افتـاد. رئیسـى ادامه داد: این موسسـات و 
کشـور ها بـر اسـاس فرمول هـاى ریاضى و خشـک، محاسـبات مى کنند امـا قدرت هـم افزایى 
نیرو هایـى که در ایـران در کنار همدیگر قـرار مى گیرند را در محاسباتشـان، در نظر نمى گیرند. 
مـا با توجه به شـبکه گسـترده بهداشـتى و همچنین نهادینه سـازى همکارى بین بخشـى که 
همـواره بسـیج و سـازمان هاى مـردم نهـاد در کنـار ما بـوده انـد، قدرتى اسـت که نمى شـود با 
محاسـبات ریاضى آن ها را در نظر گرفت و در فرمول قرار داد.  معاون بهداشـت وزارت بهداشـت 
یـادآورى کـرد: در این مدت اقدامات بسـیار خوبـى با همکارى بسـیج و وزارت بهداشـت انجام 
شـد و هنوز هـم در حال انجام اسـت. هم اکنون هم طرح شـهید سـلیمانى در حال اجراسـت و 
هیـچ وقـت متوقف نشـده اسـت؛ باید بـه اسـتان ها رفت و دیـد که چـه جلوه هایـى از مدیریت 
شـکل مى گیـرد.  وى گفـت: دکتر نمکى همـواره تاکید داشـته که اگـر موفقیتـى در مدیریت 
بیمارى ها کسـب شـود، موفقیـت نظام اسـت و به تنهایـى مربوط به وزارت بهداشـت نیسـت، 
گرچه ما شـاید نواقصى داشـته ایـم که بر عهـده مى گیریم، امـا اگر موفقیتى حاصل مى شـود، 
موفقیـت نظـام اسـت و اگر بـه رسـانه هاى معانـد و بیگانه نـگاه کنیـد مى بینید که زبان شـان 

بنـد آمـده و نمى داننـد که چـه بگویند. 

 رهبـر معظم انقـالب با بیـان اینکـه معلمان افسـران 
سـپاه پیشـرفت کشـور هسـتند، گفـت: معلمـان باید 

کارى کننـد ریزش هـا نزدیـک بـه صفر باشـد. 
رهبر معّظم انقالب  به مناسـبت روز کارگر و روز معلم، 
با اشـاره به اهمیت نقش معلمین و کارگـران در جامعه، 
نکات مهمى را درباره نقش این دو قشـر گوشـزد کردند. 
حضـرت آیـت اهللا خامنـه اى در ادامـه، سـخنان مهمى 
را دربـاره انتخابـات ریاسـت جمهورى و اظهـارات اخیر 

برخى مسـئولین ایـراد فرمودند.
 محورهـاى مهم بیانـات رهبر معظم انقـالب را در ذیل 

بخوانید:
 قلـه ماه رمضـان، ایام قـدر و لیالـى مبارکه قدر اسـت. 
مـا بـه ایـن قلـه رسـیدیم. از فرصـت بى نظیر توسـل و 
تضـرع و دعـا و طلب از پـروردگار اسـتفاده کنیـم و این 
مـاه ضیافت الهى اسـت. برتریـن ضیافت هـاى الهى در 

همیـن ایـام مبارك اسـت.
ایـن دعایـى کـه شـما مى خوانیـد ایـن اشـکى کـه 
مى ریزیـد همـه این هـا ضیافت هـاى پـروردگار اسـت. 
قـدر این هـا را بدانیـد و بـراى خودتـان و همـه بـرادران 
دینى تـان و کشـورتان و جامعه تـان دعا کنیـد و از خدا 
درخواسـت کنید و مطمئن به اجابت باشـید. در روایات 
هسـت که وقتى دعا مى کنید اطمینان داشـته باشـید 

کـه اسـتجابت مى شـود.
گاهـى ظـرف مـا آمادگـى دریافـت لطـف و رحمـت 
الهـى را نـدارد. سـعى کنیم با تضرع بیشـتر و اسـتغفار، 
خودمـان را آماده دریافـت رحمت الهى کنیم. دو شـب 
از شـب هاى قـدر باقـى اسـت و از همـه شـما التمـاس 
دعـا دارم.  دربـاره امیرالمونمین علیه السـالم در معرفى 
شـخصیت ایشـان یک مرحله امامـت اسـت. امامت نه 
بـه معناى ریاسـت دین و دنیـا، بلکه امامتـى که خداى 
متعـال بـه حضـرت ابراهیـم فرمـود انى جاعلـک ناس 
امامـا. ایـن در زمان سـالخوردگى حضـرت ابراهیم بوده 
اسـت. چـون حضـرت در پاسـخ، بـه ذریـه خود اشـاره 
مى کنـد و معلوم اسـت که این مربـوط بـه دوران پیرى 

اسـت. چـون قبـل از آن فرزندى نداشـتند.
 مسـئله امامـت بـا ترازوهـاى مـا قابـل اندازه گیـرى 
نیسـت. خـب اینکـه یـک مقـام واال و عالـى اسـت و 
ایـن از دسـترس مـا فهـم آن خـارج اسـت. غیـر از خود 
معصومین علیهم السـالم، نخبـگان و بزرگانـى بوده اند 
که بـه مفاهیـم عالـى امامت دسـت پیـدا کرده انـد. در 
زمـان خود ما هم شـاید کسـانى باشـند، قبـل از ما هم 
بوده انـد کسـانى کـه دورادور اسم شـان را شـنیده ایم. 
مرحـوم میرزاجوادآقـا تبریـزى در کتـاب المراقبـات 
مطالبـى را بیـان مى کننـد. دسـت مـا بـه این هـا 
نمى رسـد، لکن گذشـته از این مقامـات، امیرالمومنین 
در مقامـات دنیوى هم شـخصیتى بى نظیر اسـت و بعد 
از پیامبر شـاید کسـى را نشـود با این خصوصیـات پیدا 
کـرد.  بـه همیـن خاطر اسـت که شـیعه و غیرشـیعه و 
غیرمتدیـن بـه هیـچ دینـى،  امیرالمومنین را دوسـت 

مى دارنـد و بـه ایشـان ارادت دارنـد.
 مـا البته در ایـن زمینه ها عقب هسـتیم. هـم از لحاظ 
شـخصى باید بـه ایـن بزرگـوار اقتدا کـرد هـم در آداب 
حکومـت کردن. خب امـروز حکومت در دسـت پیروان 
امیرالمومنین اسـت. مـا باید همین عدالت و شـجاعت 
و زهـد را در عمـل و رفتـار خودمـان رعایـت کنیـم که 
خیلـى عقـب هسـتیم و باید سـعى کنیم تـالش کنیم 

تـا خـود را به جلـو ببریم.
روز معلم در جمهورى اسـالمى برابر اسـت با شـهادت 
مرحـوم شـهید مطهرى. خصوصیاتى در ایشـان اسـت 
که ایـن بـراى همه معلمیـن چـه معلمیـن حوزه هاى 
علمیـه چـه دانشـگاه ها و مـدارس بایسـتى همـه 
ایـن را الگـو قـرار بدهنـد. خـب مرحـوم مطهـرى مرد 
متفکـرى بـود،  عالم بود،  فیلسـوف بـود،  فقیه بـود. این 
خصوصیـات در ایشـان بـود، لکـن خصوصیـات خیلى 
مهـم و ویژگـى ایشـان ایـن بـود کـه هـم تولیـد فکـر 
مى کرد هم نشـر فکر. نشـر فکـر خیلى مهم اسـت. این 
بزرگـوار آرام و قـرار نداشـت.  مـا دیده بودیم که ایشـان 
دائـم در فکر بـود و دائم دغدغه داشـت که فکر درسـت 
و عمیـق را نشـر دهـد در مخاطبـان خـود و یـک جهاد 
نرم افـزارى بـه تمـام معنا را شـروع کـرده بـود. در طول 
سـالیان متمـادى و امواج مهاجـم را مقابله مى کـرد و با 
آنهـا سـینه  به سـینه مى شـد و بر آن هـا غلبـه مى کرد. 
مسـئله براى او هـم فقط امواج مارکسیسـتى و شـرقى 
نبود، چـه تفکـرات شـرقى چـه تفکـرات لیبرالیسـتى 
غربـى.  جامعـه ارزشـمند معلم ما ایـن را باید سـرلوحه 
خـود قـرار دهـد. کار معلـم انتقـال میـراث گذشـته به 
نسـل بعد اسـت. باید بـا مهارت تمـام، این ها را به نسـل 
بعدى خود منتقل کنـد و باید شاگردانشـان را اهل فکر 
بار بیاورند. این مسـئولیت سـنگینى اسـت و احسـاس 

مسـئولیت زیادى نیـاز دارد.
 همچنیـن توجـه داشـته باشـند معلمیـن کـه از فکر 
مخاطـب خودشـان،  دانش آمـوز و دانشـجو و طلبـه و 

غیـره،  از فکـر او صیانـت کننـد.
 در کشـور مـا خوشـبختانه امـروز امـکان آمـوزش به 
شـکل گسـترده اى وجـود دارد. در گذشـته ایـن مقدار 
آموزش براى جوانـان و نوجوانان و کـودکان فراهم نبود 
کـه امـروز بـه برکـت جمهـورى اسـالمى وجـود دارد.  
خـود معلمیـن عزیز هـم یک بخـش مهمـى از همین 
امکانات هسـتند. یعنى امکان آموزش بـا افزایش تعداد 
معلمین و سـواد باالى آن ها بحمدهللا غنایـى پیدا کرده 
اسـت. بنابراین معلمان افسـران سپاه پیشـرفت کشور 
هسـتند. اگر حرکـت عمومى کشـور را بـه حرکت یک 
سـپاه تشـبیه کنیـم، افسـران جـوان ایـن مجموعـه 
عبارتنـد از معملیـن عزیـز. خـود آن هـا بایـد این نقش 
را بـاور کنند.  گفتم معلمیـن جوان، چون تعـداد زیادى 
از آنهـا جـوان هسـتند. وگرنه معلمیـن سـالخورده اى 

هسـتند کـه همچنـان دل از معلمـى نمى کنند. 
 یـک روى دیگـر ایـن صفحـه این اسـت کـه جوانان و 
نوجوانـان در کشـور مـا در کمتـر زمانـى اینجـور مورد 
تهاجم فکـرى و اخالقى قرار داشـته اند. البتـه در دوران 
پهلـوى از سـوى خود مسـئولیان انجام مى شـد اما االن 

از طـرف دشـمنان.
 معلمـان باید یک جهاد مسـتمر دائمـى را انجام دهند 
و کارى کننـد کـه ریزش هـا نزدیـک بـه صفـر شـود و 

رویش هـا در حداکثر.  البته دیگران هـم در قبال جامعه 
معلیمن مکلف هستند. همه مسـئولیت داریم در قبال 
آنهـا. مسـئله مهم دیگـر باال بردن شـأن معلمى اسـت. 
ایـن را باید بـه همه تفهیم کنیـم و بـه فرهنگ عمومى 
تبدیـل شـود.  معلمـى کار بسـیار بـزرگ و بـا ارزشـى 
اسـت. آمـوزش و پـرورش، رسـانه ها و دسـتگاه هاى 

تبلیغـى بایـد در این زمینـه نقش ایفـا کنند.
 البتـه گشـودن گره هـاى معیشـتى هـم کار بسـیار 
الزم و مهمـى اسـت کـه بایـد انجـام شـود کـه عمدتـاً 
بـر عهـده دولـت و مجلـس اسـت  در پایان ایـن بخش 
جـا دارد از نقـش سـتودنى معلمـان در ایـن دوران 
گرفتـارى همه گیـر و بیمـارى همه گیـر یـاد کنـم که 
خدمات آمزوشـى را تعطیل نکردنـد و از راه دور بهترین 
خدمـات را ارائه کردنـد و زحمات آن هـا را مضاعف کرد.  
خانواده هـا هم انصافاً کمـک کردند. مخصوصـاً مادران. 

از مـادران دانش آمـوزان صمیمانـه تشـکر مى کنـم.
 امـا روز کارگـر؛ مـا سـال گذشـته روز کارگـر برنامـه 
بـا کارگـران و  ارتبـاط تصویـرى  خوبـى داشـتیم. 
کارآفرینـان برگزار شـد و دیدار بیادماندنى بود. امسـال 
متأُسـفانه بـه خاطـر رواج اخیـر این ویـروس منحوس 
امـکان ایـن هـم فراهـم نشـد کـه کارگـران در جایـى 
جمع شـوند و بـا آن هـا از دور صحبـت کنیـم و این نوع 
انگلیسـى این ویـروس خطـرش باالتر اسـت آنطور که 
مى گوینـد.  یـک مسـئله بحـث حمایـت از کارگـران 
اسـت یـک موضـوع هـم ایجـاد کار. دربـاره تمجیـد 
از کارگـر همیـن بـس که دسـت کارگر دسـتى اسـت 
که خـدا و پیغمبـرش او را دوسـت دارند. پیامبر دسـت 

کارگـر را بوسـید.
 جامعـه کارگـرى حـق بزرگـى بـه گـردن همـه آحاد 
جامعـه دارد. چـون در اقتصـادى کـه مى خواهـد روى 
پاى خـودش بایسـتند و تکیه به خـارج از کشـور ندارد 
در چنیـن اقتصادى کارگـرد نقش مهمـى ایفا مى کند 
و سـتون اصلـى اسـت. تولید وابسـته بـه کارگر اسـت.

 ایـن نقـش هـم از آن نقش هایى اسـت که مـردم باید 
بـه آن توجـه کننـد و به فرهنـگ عمومى تبدیل شـود. 
اینجـا هـم دسـتگاه هاى تبلیغـى بایـد در ایـن زمینـه 
کار کننـد.  در جمهـورى اسـالمى البتـه حـق کارگران 
بیـش از جاهـاى دیگر اسـت. چـون از اول تشـکیل این 
نظـام بدخواهـان تـالش کردند جامعـه کارگـرى را در 
مقابـل نظام قـرار دهنـد اّمـا این جامعـه در کنـار نظام 
ایسـتاد و حق بزرگـى بر گردن نظام جمهورى اسـالمى 
دارند.  اّما مسـئله حمایت از کارگران، که مسـئله بسیار 
مهمـى اسـت و در صحبت هایـى کـه دربـاره کارگـران 
کـرده ام تکیـه کـرد ام و مى کـن، این شـعار امسـال ما، 
پشـتیبانى یکـى از انواع پشـتیبانى از تولیـد حمایت از 
کارگـران اسـت.  اگـر مى خواهیـم از تولید ملى کشـور 
حمایـت کنیم بایـد از کارگران حمایت کنیـم. این یک 
قلم مهـم از پشـتیبانى اسـت.  البتـه حمایـت از کارگر 
حمایـت از ثـروت ملـى اسـت. اگـر کارگـر یک کشـور 
بانشـاط باشـد ثروت ملـى ایجاد مى کنـد و ایـن ثروت 
ملـى آبـرو بـراى کشـور ایجـاد مى کنـد. اگـر از کارگـر 

حمایـت کردند چنیـن اثراتـى دارد.
 البتـه حمایـت از کارگـر این نیسـت که پایـه حقوقى 
آن هـا را بـاال ببریـم. ایـن یـک نـوع حمایـت اسـت. 
حمایت هـاى دیگـرى هسـت کـه بایـد توجـه بشـود 
بایـد  و  کارگرهـا  مهارت آمـوزى  مسـئله  از جملـه 
برنامه ریـزى وسـیعى صـورت بگیـرد کـه بـراى انـواع 
کارگردهـا مهـارت بیاموزیم و سـطح تخصـص آن ها را 
بـاال ببریـم کـه هـم بـراى آن هـا نافع اسـت هم بـه کار 

مى دهـد. بیشـتر  ارزش 
 مـن یـک هشـدارى بایـد بدهم به کسـانى کـه منجر 
به تعطیلـى کارخانه ها شـدند. متأُسـفانه کارخانه هاى 
زیـادى بـه تطیلـى کشـیده شـده اند. کسـانى کـه بـه 
خاطـر منافع خودشـان کارخانه را به شـکلى مى گیرند 
و بـراى اینکه از زمین آن اسـتفاده کنند کارگـر را اخراج 
و بعـد زمیـن را نگـه مى دارنـد تـا در فرصت مناسـبتى 
تبدیـل بـه سـاختمان کننـد تـا ازش افـزوده باطـل و 
حرامـى را بـراى خـود ایجـاد کننـد. چـه بداننـد چـه 
نـه، خیانـت اسـت. برخى قصـد خیانـت ندارند اّمـا این 

خیانـت بـه کشـور و کارگـران و تولید اسـت.
      یـک جملـه دربـاره انتخابـات عـرض مـى کنـم. دو 
مطلـب؛ یکـى اینکـه انتخابات بـه معنـاى واقعى کلمه 
یـک فرصـت مهـم اسـت و نبایـد مـردم را از انتخابـات 
دلسـرد کـرد  مطلـب دیگر این اسـت کـه انتخابـات را 
بـا حرف هـاى بیهـوده و وعده هـاى فرینبـده و بـدون 
پشـتوانه نبایـد خراب کـرد.  کسـانى که مایل هسـتند 
در ایـن کارزار شـرکت کنند بـه معناى واقعـى، کار ارائه 
کننـد بـه مـردم  انتخابـان فرصـت بى بدیلى  اسـت که 
هیـچ چیـزى جـاى آن را در اسـتحکام پایه هـاى نظـام 
نمى گیـرد.  وقتى مـردم حضور پیدا کننـد هیچ قدرتى 
نمى توانـد کشـور را تـکان دهـد. پـس هر کسـى که در 
انتخابـات شـرکت مى کنـد بـراى سرنوشـت کشـور و 

آینـده آن تـالش مى کننـد.
 عـده اى مـردم را دلسـرد مى کنند. خدشـه کـردن در 
انتخابـات و در دسـتگاه هایى چـون شـوراى نگهبـان 
غلـط اسـت.  همـه انتخابات هـاى ما سـالم بوده اسـت،  
ممکـن اسـت تخلفاتـى در گوشـه و کنـار بوده کـه رخ 
داده اسـت، اّما تأثیرى در نتیجه نداشـته است. مواردى 
بوده که شـکایت شـده و ما پیگیـرى کرده ایم و تحقیق 
جـدى کردیم. تخلفى کـه خالف امانت باشـد مطلقاً در 

انتخابات  هـاى مـا نبوده اسـت.
 البتـه برخـى انتخابـات را وقتـى قبـول دارنـد کـه 
نتیجـه همـان چیزى باشـد کـه آنهـا مى خواهنـد. اگر 
مطلـوب آن هـا درآمد قبـول مى کند انتخابـات را متهم 
مى کننـد و کسـانى کـه برگزارکننـده بوده انـد را متهم 
مى کننـد. گاهى هم مثـل 88 اغتشـاش راه مى اندازند. 
البتـه متهـم کردن هـا بى اخالقـى اسـت، اغتشاشـات 
جرم اسـت.  مسـئله بعد این اسـت کـه اظهاراتى برخى 
از کسـانى کـه وارد میـدان مى شـوند انجـام مى دهنـد 
کـه اظهـارات خوبى نیسـت. حرف هـاى فرینده اسـت 
کـه هیـچ پشـتوانه فکـرى و برنامـه اى نـدارد، چیـزى 
مى گوینـد بـدون اینکـه امکانـات کشـور را بشناسـند. 
برخـى از این برادران کـه وارد عرصه مى شـوند از خیلى 
از امکانـات کشـور شـاید مطلـع نشـوند. بایـد برنامه به 
معنـاى واقعـى کلمـه اراده شـود. باید طورى باشـد که 
وقتـى کارشناسـان بـه حـرف یک فـرد نـگاه مى کنند 
ببینـد متقـن اسـت.  گاهـى هـم حرف هایى کـه گفته 
مى شـود کانه از اسـاس، قانون اساسـى را قبـول ندارند. 
خـب کسـى کـه مى خواهـد در رأس دسـتگاه اجرایى 

قـرار مى گیـرد بایـد این هـا را باور داشـته باشـد.
 البتـه از برخـى مسـئولین کشـور هـم ایـن روزهـا 
حرف هایى شـنیده شـد کـه براى انسـان مایـه تعجب 
و مایه تأسـف اسـت.  شـنیدیم که رسـانه هاى دشمن و 
مخالف جمهورى اسـالمى هـم پخش کرده اند. انسـان 

متأسـف مى شـود وقتـى اینهـا را مى شـنود
 برخـى از ایـن حرف ها تکـرار حرف هاى آمریکاسـت. 
نفـوذ  از  سال هاسـت  آمریکایى هـا  کنیـد  فـرض 
جمهورى اسـالمى به شـدت ناراحت هسـتند. از شهید 
سـلیمانى بـه خاطر ایـن ناراحت بودنـد و بـه این خاطر 

ایشـان را به شـهادت رسـاندند.
 مـا نبایـد حرفـى بزنیم کـه ایـن معنـا را تداعـى کند 
کـه داریـم حـرف آن هـا را تکـرار مى کنیـم چـه در باره 

نیـروى قـدس چه شـخص شـهید سـلیمانى.
 برنامه هاى کشـور اعـم از برنامه هاى نظامـى و علمى و 
فرهنگى و دیپلماسـى اسـت.و مجموعه این ها سیاست 
کشـور را تشـکیل مى دهـد. ایـن کـه ایـن بخـش آن 
بخـش را نفـى کنـد اصـًال معنـى نـدارد و ایـن خطاى 
بزرگـى اسـت که از مسـئول جمهـورى اسـالمى نباید 
سـر بزند.  انصافـاً نیروى قـدس بزرگ تریـن عامل موثر 
در جلوگیرى از دیپلماسـى منفعل در غرب آسیاسـت.
 ایـن نیـرو،  سیاسـت جمهـورى اسـالمى را تحقـق 
بخشـید. غربى هـا اصـرار دارنـد کـه سیاسـت خارجـه 
ایـران زیر پرچم آن ها باشـد. میـل آنها این اسـت چون 
سـال ها اینطور بـوده اسـت. هـم در اواخر قاچـار هم در 
دوران پهلـوى ایـران تحت سـیطره غرب بـوده. انقالب 
ایـران را از سـیطره آن هـا خـارج کـرده و حـاال تـالش 
مى کننـد کـه آن سـیطره را برگرداننـد. لـذا جمهورى 
اسـالمى با چین ارتبـاط برقـرار مى کند آن هـا ناراحت 
مى شـوند، بـا روسـیه ارتبـاط برقـار مى کننـد آن هـا 

ناراحـت مى شـوند.
 بنـده مـوارد متعـددى را سـراغ دارم از کشـورهاى 
همسـایه کـه مسـئوالن عالى رتبه شـان مى خواسـتند 
بـه ایـران سـفر کننـد کـه آمریکایى هـا مخالفـت 
مى کردنـد. مـا نمى توانیـم در مقابـل خواسـت آن هـا 

کوتـاه بیاییـم. بایـد پرتـوان عمـل کنیـم.
 ایـن را هم همـه بدانند که سیاسـت خارجـى در هیچ 
جـاى دنیـا در وزارت خارجه تعیین نمى شـود. در همه 
جـاى دنیـا مربـوط به مجامـع باالدسـتى و مسـئولین 
عالـى رتبـه هسـتند کـه تعییـن مى کننـد. البتـه 

وزارتخارجـه هـم مشـارکت دارد. اّمـا مجـرى اسـت.
 در کشـور مـا هـم شـوراى عالى امنیـت ملـى اسـت و 
همـه حضـور دارنـد،  تصمیم یگـرى مى شـود و وزارت 

خارجـه بـه شـیوه هاى خـودش بایـد اجـرا کند.
 مراقـب دشمن  شـاد کـردن هم باشـیم. من امیـدوارم 
همه مسـئولین کشـور کـه واقعا مایل هسـتند خدمت 
کننـد بـه نظـام جمهعـورى اسـالمى و مردم شـان 
ان شـانءاهللا خدا توفیـق دهـد بتوانند بـه بهترین وجه 
انجـام دهـد.  ان شـاءاهللا خـدا مـا را از دعاى ولـى عصر و 
رضایـت آن بزگـروار برخـوردار کنـد. دعا بـراى تعجیل 
در فـرج ایـن شـب ها مهـم اسـت. دعا بـراى وجـود آن 
بزرکوار مهم اسـت. وقتى شـما ایشـان را دعـا مى کنید 
ایشـان هـم شـما را دعـا مى کنـد و دعـاى ایـن بزرگوار 
براى شـما مهم اسـت. ارواح شـهدا و امـام را که حقیقتاً 
جـاى امـام بزرگواتر مـا خالى اسـت را از مـا راضى کند.

وزیـر خارجـه بـا بیـان اینکـه عرایـض بنـده ذره اى از 
عظمـت شـهید سـلیمانى نمى کاهـد گفـت: امیـدوارم 
مـردم ایـران و همـه عاشـقان سـردار و بـه ویـژه خانواده 

بزرگـوار سـلیمانى عزیـز نیـز بنـده را ببخشـایند.
محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در 
ََّنـا اْغِفْر  صفحه شـخصى خـود در اینسـتاگرام نوشـت: َرب
لَنـا َو ِإلِْخوانَِنـا الَّذیـَن َسـَبُقونا بِاْإلیمـاِن َو ال تَْجَعـْل فـى  
کَ َرُؤٌف َرحیم (حشـر)   ُقُلوبِنـا ِغـالًّ لِلَّذیـنَ آَمُنوا َربَّنـا إِنـَّ
 پـروردگارا! ما و بـرادران مـا را که در ایمان بر ما سـبقت 
گرفتند، ببخـش و در دل هایمان کینه اى نسـبت به اهل 

ایمـان قرار مده کـه تو رئـوف و مهربانى
 فـرا رسـیدن ایـام شـهادت مـوالى متقیان را تسـلیت 

عـرض مى کنـم.  بقـول موالنـا
 من چو تیغم پر گهرهاى وصال
زنده گردانم نه کشته در قتال

یک هفته اى اسـت کـه در پى پخش برداشـت و تحلیل 
تلـخ این دانشـجوى روابـط خارجى از یک برهـه تاریخى 
آن هـم صرفاً براى انتقال صادقانه تجربیات به مسـئولین 
آینـده و بـدون هیچ گونـه قصـدى براى انتشـار وسـیع و 
یـا حتـى محـدود آن احساسـات پـاك عاشـقان شـهید 
واالمقام سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانى و خانـواده آن 
شـهید و بـه خصـوص شـیر دختـرش زینـب خانـم که 
برایـم همچـون فرزندان خـودم عزیـز اسـت جریحه دار 
شـده اسـت. برخـى هـم تـالش کرده انـد از این شـرایط 
ناگـوار وسـیله اى بـراى برهـم زدن همدلـى میـان آحاد 
مـردم دالور این مـرز و بوم و یـا ابزارى براى اهـداف کوتاه 

بسـازند. سیاسى 
از همـه بزرگوارانـى کـه در ایـن روزهـا با علم به عشـق 
و همراهـى دیرینـم بـا شـهید سـلیمانى بـا حمایـت و 
روشـنگرى هاى خـود، بنـده را مرهـون لطف شـان قـرار 

داده انـد سپاسـگزارم.
الزم اسـت تأکید کنـم که عرایض بنده کـه هیچ ادعایى 
جـز صداقـت بـر قطعیـت آن نـدارم ذره اى از عظمـت 
شـهید سـلیمانى و نقش بى بدیـل او در بازآفرینى امنیت 
ایـران، منطقـه و جهـان نمى کاهـد. ولى اگر مى دانسـتم 
جملـه اى از آن عرایـض انتشـار عمومـى پیـدا مى کنـد، 
حتمـاً همچون گذشـته آن را بر زبان نمـى آوردم. نه براى 
اینکـه مـردم را محـرم نمى دانـم، بلکـه از آن جهـت کـه 
در جهـان به هـم پیوسـته کنونى کـه انتخـاب مخاطب 
را ناممکـن سـاخته و در آشـفته بازار سیاسـت، اغیـار را 
محـرم نمى شـمارم.  هـر چـه داریـم از این مردم اسـت و 
همانگونـه که برادرم شـهید حاج قاسـم جانـش را فداى 
این مـردم نمود، من هـم اگـر آبرویـى دارم آن را با افتخار 

فـداى همیـن مـردم مى کنـم که
 ما را سریست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

 در سـحرگاه ضربـت خـوردن شـاه مـردان و بـه هنگام 
اعمال شـب قـدر، همه کسـانى که به بـاور خـودم به من 
تهمـت و افتـرا زده بودنـد را بخشـیدم. امیـدوارم مـردم 
بزرگـوار ایـران و همه عاشـقان سـردار و به ویـژه خانواده 

بزرگـوار سـلیمانى عزیز نیـز بنده را ببخشـایند.

معـاون اول رئیس جمهـور بـا بیـان اینکـه دولـت در 
حـد توانـش تالش کـرده تـا مشـکالت معیشـتى آنها 
را کـم کنـد گفـت: امیـدوارم بـا بهتـر شـدن شـرایط 
اقتصادى کشـور بتوانیم ایـن دین را ادا کنیم.   اسـحاق 
صفحـه  در  رئیس جمهـور  اول  معـاون  جهانگیـرى 
شـخصى خـود در توئیتـر بـا اظـاره بـه فرارسـیدن روز 
کارگر نوشـت: «نقـش بى بدیل کارگران سـخت کوش 
و عزیـز در تولیـد کشـور به خصـوص در دوران سـخت 
تحریـم و همه گیـرى کرونـا بیـش از هر زمـان دیگرى 
بر همگان روشـن شـد.»  جهانگیرى گفـت: «دولت در 
حـد توانـش تالش کـرده تـا مشـکالت معیشـتى آنها 
را کـم کنـد. مـى دانـم در ایـن زمینـه موفقیـت الزم را 
نداشـته ایم و حـق دارند که معتـرض باشـند. امیدوارم 
بـا بهتـر شـدن شـرایط اقتصـادى کشـور بتوانیـم این 

دیـن را ادا کنیـم. روز کارگـر مبـارك.»

وزیـر نیـرو در خصـوص مطالبـات ایـران از عـراق 
در بخـش انـرژى گفـت: در مقایسـه بـا بخـش گاز،  
مطالبـات بخـش بـرق بسـیار عـدد کمتـرى اسـت و 
در حـال پیگیـرى هسـتیم و وزیـر بـرق عـراق امـروز 
وعـده کردند که با سـرعت بیشـترى در هـر دو بخش 
بـرق و گاز پرداخت هـاى خـود را انجـام دهنـد.   رضـا 
اردکانیـان در نشسـت خبـرى مشـترك بـا وزیـر برق 
عـراق در خصـوص مطالبات ایـران از عـراق در بخش 
انـرژى گفـت: بـا توجه بـه این کـه از حـدود یـک ماه 
پیـش، رئیـس جمهـورى بـه مـن دسـتور داد بـراى 
تامیـن ارز مـورد نیاز واردات واکسـن از نقـاط مختلف 
جهـان بـا تاییـد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 

پزشـکى پیگیـر باشـم.

ظریـف از مـردم و خانـواده شـهید 
کـرد عذرخواهـى  سـلیمانى 

 موفقیتــى در کاهــش مشــکالت 
معیشــتى کارگــران نداشــتیم

وعــده عــراق بــراى پرداخت ســریع 
ــات ایران مطالب

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

تامین فورى واکسن در پیچ و خم ادارى معطل نشود
سـتاد  جلسـه  دومیـن  و  بیسـت  و  دویسـت 
هماهنگـى اقتصـادى دولـت صبـح یکشـنبه بـه 
ریاسـت حجت االسـالم والمسـلمین دکتر حسن 
روحانـى رئیـس جمهـور برگـزار شـد و در ابتـداى 
جلسـه اقدامـات انجـام شـده بـراى تامیـن اعتبار 
ریالـى و ارزى تامیـن و خرید واکسـن مـورد بحث و 
بررسـى قرار گرفت.  سـرعت بخشـیدن در تولید و 
واردات واکسـن، تسـریع در تخصیص اعتبـار ارزى 
و ریالـى از سـوى بانـک مرکزى، هماهنگى میان دسـتگاه هـاى مختلف در داخـل و نمایندگى 
هـاى ایـران در خـارج از کشـور بـراى تسـهیل واردات و اسـتفاده وزارت بهداشـت و درمـان از 
ظرفیـت بخـش خصوصـى بـراى واردات واکسـن از جمله موضوعـات مورد بحـث درخصوص 
تامیـن واکسـن بـود. رئیس جمهور بـا تاکید بـر اولویت تهیـه و تامیـن واکسـن در برنامه هاى 
دولـت گفـت: مقابله با کرونـا در گـرو دو اصل رعایت دسـتورالعمل ها و واکسیناسـیون اسـت. 
همانطـور کـه رعایـت دسـتورالعمل هـا وظیفه همـه اقشـار مردم اسـت، دولـت نیـز تامین و 

سـاخت واکسـن را بـه عنـوان اصـل اول همـه فعالیـت هاى خـود تعییـن کرده اسـت.
دکتـر روحانـى ادامـه داد: دولـت بـا اختصـاص ارز الزم مشـکل تامین منابـع را بـراى خرید و 
واردات واکسـن، حـل کـرده اسـت و از ایـن نظر هیـچ یک از دسـتگاه هـاى ذیربط نبایـد اجازه 
دهنـد تامیـن فـورى واکسـن در پیـچ و خـم مراحـل ادارى معطـل شـود و واکسـن الزم طبق 
اولویـت هـاى تعییـن شـده، در اختیار گروه هـاى مختلف جامعـه قرار گیـرد. به دنبـال تزریق 
بـه کادر درمـان، افراد در گروه هاى سـنى بیش از 65 سـال و افـراد با بیمارى هـاى زمینه اى در 
اولویـت ارائـه خدمات قـرار مى گیرند. گـزارش بانک مرکزى از وضعیـت بـازار ارز و افق مثبت با 
توجـه به تحوالت مورد انتظار پیش رو، موضوع بعدى جلسـه بود و اسـتفاده از شـرایط مسـاعد 

بـراى تعـادل در بـازار و واقعى شـدن نـرخ ارز مورد بحث و بررسـى قـرار گرفت.
رئیـس جمهـور با تاکید بر شکسـت دشـمن در جنـگ اقتصـادى و اذعـان آنان بـه بى نتیجه 
بودن سیاسـت فشـار حداکثرى گفت: با شکسـت دشـمن در جنگ اقتصادى و نزدیک شـدن 
بـه آسـتانه رفـع تحریـم هـا بـا توجـه بـه مذاکـرات اخیر، مـى تـوان امیـدوار بـود کـه اقتصاد 
کشـور به مسـیر تعادل و شـکوفایى سـال هـاى 93 تـا 96 بازگـردد. دکتـر روحانى با اشـاره به 
سواسـتفاده عـده اى در داخـل و خـارج از تحریم هـا، اظهار داشـت: این عـده بـراى ممانعت از 
کاهـش احتمالى نـرخ ارز، کماکان به دنبال ایجاد مانع در برابر گشـایش هـاى احتمالى و ایجاد 
هـراس و ناامیـدى در میان جامعـه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادى هسـتند ولى یکـى از اهداف 
مهـم دولـت و بانـک مرکـزى، تعـادل قیمـت ارز، باالبـردن ارزش پول ملى و شـرایط مناسـب 
قیمـت کاال اسـت. رئیس جمهـور تصریح کـرد: بـدون تردید با حفـظ انسـجام و هماهنگى در 

کشـور مـى توانیـم در هفته هاى آتى شـاهد گشـایش هـاى امیدبخش باشـیم.

 رهبر انقالب به مناسبت روز معلم و روز کارگر به بیان نکاتی درباره انتخابات و مسائل روز کشور پرداختند

خدشه کردن انتخابات  و دست اندرکاران
 انتخابات غلط است

 نیروی قدس بزرگترین عامل موثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیاست
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شهر -   اقتصاد   ٣

خـبـر
ورود دادستانى به آتش سوزى کارخانه صنایع شیمى مولدان قم

معـاون دادسـتان قـم از تشـکیل پرونـده قضایـى در خصـوص حادثه آتش سـوزى 
کارخانـه صنایع شـیمى مولـدان در شـهرك شـکوهیه قم خبـر داد.

على اصغـر سـلطانى  از تشـکیل پرونـده قضایـى در خصـوص حادثـه آتـش سـوزى 
کارخانـه صنایـع شـیمى مولـدان در شـهرك شـکوهیه قـم خبـر داد و اظهار دا شـت: 
کارخانـه اى بـه نام صنایع شـیمى مولدان در شـهرك شـکوهیه قـم وجـود دارد که در 
حـوزه پتروشـیمى فعالیـت دارد و صبـح امـروز مخـزن آن دچار حریق شـد و بـا توجه 

بـه اینکـه داخـل آن میعانـات وجـود داشـت، ایـن میعانـات از مخـزن خـارج شـد که 
سـبب گسـتردگى آتش مى شـود. معاون دادسـتان قم خاطرنشـان کرد: دو دستگاه از 
خودرو هـاى آتش نشـانى به صـورت صد در صـد از بین رفتنـد و دو نفر از آتش نشـانان 
نیـز دچـار سـوختگى شـده اند. وى گفت: حـدود 10 دسـتگاه خـودروى شـخصى که 
متعلـق بـه پرسـنل کارخانه بـود نیـز در جریـان این حادثـه دچـار حریق صـد در صد 
شـده اسـت. سـلطانى با بیان اینکـه میـزان خسـارت در برآورد هـاى اولیه بیـش از 80 

میلیـارد تومان اعالم شـده اسـت، گفت: ایـن کارخانه حدود 480 کارگر داشـته اسـت. 
وى افـزود: علـت آتش سـوزى بر اسـاس نظـر اولیـه کارشناسـان غیرعمدى بـوده؛ اما 
بررسـى هاى الزم در خصـوص این موضوع ادامـه دارد. معاون دادسـتان قم با بیان اینکه 
دادسـتانى با اعزام بازپـرس به محل حادثه، دسـتورات قضایى الزم را به منظور بررسـى 
علـت وقـوع ایـن حادثه صـادر کرده اسـت، اظهار کـرد: تاکنـون شـخصى در خصوص 

ایـن موضـوع احضار و بازداشـت نشـده و تحقیقـات قضایـى در حال انجام اسـت.

آخریـن مرحلـه انتقـال اعتبـار کارت هـاى قدیـم بـه 
صـورت  اطالع رسـانى هاى  بـه  توجـه  بـا  قـم کارت 
گرفتـه، پایـان اردیبهشـت ماه بـوده و پس ازایـن تاریخ، 

کارت هـاى قدیمـى فاقـد اعتبـار خواهـد بـود.
از ابتـداى دى مـاه، طـرح اسـتقرار سـامانه جامـع 
پرداخت هـاى شـهروندى قـم کارت به صـورت آنالیـن 
در شـهردارى قـم آغـاز شـد کـه در ایـن راسـتا یکـى 
از اقدامـات جایگزینـى کارت قدیمـى اتوبوس هـا بـا 
کارت هاى شـهروندى قم کارت بـود. در همین زمینه در 
چند ماه گذشـته بخش عظیمـى از کارت هـاى اتوبوس 
بـا کارت هـاى جدیـد به صـورت رایـگان تعویـض شـده 
اسـت، امـا همچنـان بخشـى از صاحبـان ایـن کارت ها 
علیرغـم چندیـن مـورد اطالع رسـانى عمومـى، بـراى 
تعویض اقـدام نکرده اند. در همین این راسـتا مقررشـده 
کـه پایان اردیبهشـت ماه سـال جـارى، آخریـن مرحله 
انتقـال اعتبـار کارت هـاى قدیم به قـم کارت بـا توجه به 
اطالع رسـانى هاى صـورت گرفتـه و تمدیـد چندین باره 
ایـن موضـوع باشـد و پس ازایـن تاریـخ کارت هـاى 

قدیمـى فاقـد اعتبـار خواهـد بود.
گفتنى اسـت قم کارت یـک کارت شـهروندى بوده که 
قرار اسـت بسـیارى از خدمات حوزه شـهرى در بستر آن 

بارگـذارى و در اختیار مردم قـرار گیرد.

اردیبهشـت ماه آخریـن زمـان تعویـض 
کارت هـاى قدیمـى بـا ”قـم کارت“

خدمـات  و  آتشنشـانى  سـازمان  سـخنگوى 
ایمنـى شـهردارى قـم گفت: اگـر رشـادت عوامل 
و نیروهـاى جان برکـف آتشنشـانى نبـود، در ایـن 
حادثه بـه علت وجود مخـازن الکل احتمـال وقوع 

فاجعـه اى عظیـم بـود.
 حمیـد کریمـى بـا اشـاره آخرین وضعیـت وقوع 
آتش سـوزى مهیـب در شـهرك شـکوهیه، اظهار 
داشـت: متأسـفانه شـدت آتـش بـه حـدى بـود 
کـه بیـش از 150 نفـر حتى بـا فراخـوان نیروهاى 

شـیفت بـه محـل حادثـه اعزام شـدند.
سخنگوى سـازمان آتشنشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى قم با بیـان اینکه بیـش از 20 دسـتگاه 
ماشـین آتشنشـانى عملیاتى به محل اعزام شدند، 
ابـراز کـرد: متأسـفانه در ایـن حادثـه سـه تـن از 
عوامل آتشنشـانى مصدوم شـدند که یکـى از آنان 
سـر صحنه به صورت سـرپایى، یکى بعـد از انتقال 
به بیمارسـتان مرخـص و نفر سـوم نیز متأسـفانه 
بیمارسـتان  در  سـوختگى  شـدت  علـت  بـه 

بسترى شـده اسـت.
و  عوامـل  رشـادت  اگـر  داد:  ادامـه  کریمـى 

نیروهـاى جان برکـف آتشنشـانى نبـود، در ایـن 
حادثـه بـه علـت وجـود مخـازن الـکل احتمـال 
وقـوع فاجعـه اى عظیـم بـود. وى بـا اشـاره بـه 
آخریـن وضعیـت ایـن حادثـه تصریـح کـرد: 
هم اکنـون آتـش مهارشـده و بعـد از لکه گیـرى 
در حـال ایمن سـازى هسـتیم و بعـد از حضـور 
کارشناسـان علـت ایـن حادثـه مشـخص خواهد 

شـد. سـخنگوى سـازمان آتشنشـانى و خدمـات 
ایمنـى شـهردارى قـم بـا تأکیـد بـر همـکارى 
برخـى از دسـتگاه ها در اطفـاى حریـق در ایـن 
حادثـه یـادآور شـد: تانکرهـاى شـرکت آبفـا، 
خـودروى آب رسـان سـپاه و عوامـل خدمـات 
شـهرى شـهردارى قـم نیـز در ایـن حادثـه بـا 
حضـور مسـتمر همـکارى الزم را داشـته اند.

رئیـس کل دادگسـترى اسـتان قـم بـر ضرورت 
برگـزارى انتخاباتى پرشـور و سـالم تاکیـد کرد و 
گفت: مشـارکت پرشـور مردم در انتخابات زمینه 

سـاز تقویت قـدرت نظام اسـالمى اسـت.
حجـت االسـالم والمسـلمین علـى مظفـرى، 
رئیـس کل دادگسـترى اسـتان قـم، در دومیـن 
جلسـه سـتاد پیشـگیرى و رسـیدگى بـه جرایم 
برگـزارى  ضـرورت  بـر  تاکیـد  بـا  انتخاباتـى، 
انتخاباتى پرشـور و سـالم، عنوان کرد: مشـارکت 
پرشـور مـردم در انتخابـات زمینـه سـاز تقویـت 
قـدرت نظام اسـالمى اسـت و تمـام ارکان دخیل 
در انتخابـات بـا عمـل به قانـون و اجـراى صحیح 
آن بایـد زمینـه مشـارکت حداکثـرى و افزایـش 
میـزان اعتمـاد مـردم بـه فرآینـد انتخابـات را 

فراهـم کننـد.
رئیـس کل دادگسـترى قـم بـا تاکید بـر اهتمام 
جـدى دسـتگاه قضایـى در برخـورد بـا هرگونـه 
تخلـف در عرصه انتخابـات افزود: حفظ سـالمت 
انتخابات و صیانت از آراء مـردم به عنوان یک حق 
النـاس و مطالبـه عمومى اسـت و با توجـه به آمار 

موجـود، به دلیل حسـن اجـراى دسـتورالعمل ها 
و قوانیـن در سـنوات گذشـته پرونـده تخلـف 
انتخاباتـى کـه منجـر به تشـکیل پرونـده قضایى 
شـود بـراى هیـچ یـک از دسـتگاه هاى اجرایـى 
اسـتان قـم تشـکیل نشـد و در حـال حاضـر بـه 
منظـور پیشـگیرى از تخلفـات احتمالـى هـم بـا 
هماهنگـى نهادهـاى مربوطـه فضـاى انتخاباتى 

بـه صـورت مـداوم رصـد و پیگیـرى مى شـود.

 حجـت االسـالم والمسـلمین مظفـرى ابـراز 
امیـدوارى کرد بـا همراهى، همـکارى و همیارى 
اجرائـى،  هیئت هـاى  انتخابـات،  سـتاد  الزم 
بازرسـى و نظـارت اسـتان قـم شـاهد برگـزارى 
انتخاباتـى باشـکوه و قانون مـدار در فضـاى امن، 
تـوام بـا آرامـش و حضـور پرشـور و حداکثـرى 
مـردم همیشـه در صحنـه و شـهید پـرور قـم 

باشـیم.

 رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر قـم بـا اشـاره بـه 
ضـرورت جبـران کاسـتى هـا در قم گفـت: قـم باید 
بـه عنـوان الگـوى شـهر مذهبـى معرفى و شـناخته 
شـود.  عبـداهللا جاللـى در حاشـیه افتتـاح چهارمین 
رمـپ پـل 9 دى و همچنیـن کلنـگ زنـى مجموعه 
شـهربازى معارفـى سـخن مى گفـت با بیـان این که 
بهـره بـردارى و افتتـاح پـروژه هـا و همچنین کلنگ 
زنى پـروژه هـاى جدیـد از برنامـه هاى سـال 1400 
مدیریت شـهرى اسـت خاطرنشـان کـرد: مجموعه 
پـل 9 دى یکى از محورهاى مؤثـر در کنترل و کاهش 
ترافیک شـهرى اسـت و افتتاح و بهره بـردارى از رمپ 
D ایـن پـل نیز بـه عنـوان تکمیـل کننـده ایـن پُل 

مهـم ارزیابـى مى شـود.
وى اضافـه کـرد: افـرادى کـه از سـمت جـاده اراك 
وارد شـهر قم مى شـوند، مـى تواننـد از طریق همین 
رمپ جدید، وارد شـهر شـده و حتـى در امتـداد بلوار 
جمهـورى بـه مسـجد مقدس جمکـران نیـز متصل 
شـوند، ضمن آن که ورود به شـهر از این طریق سـبب 

کاهـش ترافیک هسـته مرکـزى خواهد شـد. رئیس 
شـوراى اسـالمى شـهر قم سـپس بـه فعالیـت هاى 
مدیریـت شـهرى در  حـوزه مسـائل فرهنگـى توجه 
داد و گفـت: یکـى از برنامه هاى جدیـد در این عرصه، 
برنامـه ریزى بـراى ایجاد یـک شـهربازى معارفى در 
قم بـوده اسـت تا ایـن مجموعـه بتوانـد کارکردهاى 
مذهبـى، سـرگرمى، تفریحـى و فرهنـگ سـازى را 
به شـکل توأمـان داشـته باشـد. وى با اشـاره بـه این 
کـه این مجموعه شـهربازى بـا مشـارکت و همکارى 
مؤسسـه تبیـان اجرایـى مـى شـود تصریـح کـرد: 
معتقدیـم شـهر مقـدس قـم بایـد بـه عنـوان الگوى 
شـهر مذهبـى بتوانـد چنیـن فضاهایـى را فراهـم 
کنـد تـا اسـتعدادهاى کـودکان، نوجوانـان و جوانان 
از مسـیر بـازى هـاى معارفـى و از طریـق فرهنـگ 
سـازى مذهبى رشـد یابـد. جاللى همچنیـن اذعان 
کـرد: خوشـبختانه مدیریت شـهرى قـم علیرغم رو 
بـه رو بودن بـا مشـکالت اقتصـادى و همچنین عدم 
پشـتیبانى کامل از سوى دولت توانسـته است بر پایه 

تعامل شـهردارى و شوراى اسـالمى شهر و همچنین 
بهـره مندى از ظرفیت هاى مختلـف، کارهاى بزرگى 
را به سـرانجام برسـاند و رضایت نسـبى مردم را جلب 
کنـد. رئیس شـوراى اسـالمى شـهر قـم یادآور شـد: 
بـه هر حـال پروژه هـاى متعددى در شـهر در دسـت 
اقدام اسـت و مردم شـاهد این پروژه ها هسـتند که از 
آن جملـه مى توان به توسـعه فضاى سـبز و بوسـتان 
ها اشـاره کرد کـه همچنـان ادامـه دارد. وى در پایان 
سـخنان خود اظهـار کـرد: قـم داراى کاسـتى هایى 
اسـت کـه مدیریت شـهرى به عنـوان خدمتگـزاران 
مـردم تالش مـى کند تـا نهایت تـالش خـود را براى 

رفـع این کاسـتى هـا بـه کار گیرد.

رییس سـازمان نظام مهندسى کشـاورزى و منابع طبیعى 
قـم با اشـاره بـه پیگیرى رونـد احـداث گلخانه هاى اسـتان 
و لـزوم تسـهیل شـرایط راه انـدازى آن هـا در سـال جارى، 
گفـت:  49 هکتـار گلخانـه داراى پروانه بهره بـردارى با 145 

بهره بـردار در اسـتان قـم فعال اسـت.
عبـاس خرمـى روز یکشـنبه درگفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا، با بیـان این که تسـهیل شـرایط راه انـدازى گلخانه از 
برنامه هـاى مهم براى توسـعه بخش کشـاورزى قم اسـت، افزود: به دلیـل وجود برخى مشـکل ها، 367 
تن دارنده پروانه تاسـیس گلخانه به وسـعت 288 هکتار در اسـتان تاکنون موفق به سـاخت و راه اندازى 
گلخانـه خـود نشـده اند. وى ضمـن اشـاره بـه برنامه هاى سـازمان نظـام مهندسـى کشـاورزى و منابع 
طبیعـى قم در راسـتاى تسـهیل و تسـریع در صـدور مجوزهـاى واحدهـاى تولیدى بخش کشـاورزى، 
افـزود: بـا توجه به شـعار سـال ”تولید، پشـتیبانى ها، مانـع زدایى هـا“ یک پـروژه تحقیقـى و تحلیلى از 
وضعیـت پروانه هاى تاسـیس صادر شـده و رونـد راه انـدازى و بهره بـردارى آن ها در اسـتان توسـط این 
سـازمان انجـام شده اسـت. وى ادامـه داد: در این پـروژه تحقیقى با همـکارى مدیریت جهاد کشـاورزى 
شهرسـتان و مراکـز خدمـات کشـاورزى دولتـى و غیردولتـى مسـتقر در بخش هـا، علـل تاخیـر در راه 
انـدازى واحـد گلخانـه را از 247 تـن دارنـده پروانـه تاسـیس گلخانه در سـطح اسـتان جویا شـدیم که 
بـا جمـع آورى و دسـته بندى اظهـارات متقاضیـان، باالترین سـهم از مشـکالت عنوان شـده مربوط به 
مشـکل تامیـن وثایق بانکى جهت اعطاى تسـهیالت بـود. خرمى گفـت: در رتبه بعدى تـورم و باالرفتن 
هزینه هـا و همچنیـن باالرفتن نرخ سـود بانکى تسـهیالت در سـال گذشـته به عنـوان علـت تاخیر در 
راه انـدازى عنوان شـد که جمعـا %79 از مجموع مشـکل هاى احصا شـده را در برمى گیـرد و %21 مابقى 
مشـکل ها بـه بروکراسـى ادارى در بخشـدارى ها، شـهردارى ها، بانک ها، شـرکت هاى برق و گاز و سـایر 
مـوارد مربـوط مى شـود. رییـس سـازمان نظـام مهندسـى کشـاورزى و منابـع طبیعى اسـتان قـم در 
ادامـه،  افـزود: بـا توجه به نتایج بدسـت آمده از این بررسـى، پیشـنهاد مى شـود بانک مرکزى نسـبت به 
بازنگرى و تسـهیل گرى درشـرایط اعطاى تسـهیالت و همچنین کاهش سـود بانکى براى پشتیبانى از 
سـطح تولید بخش کشـاورزى اقدام نمایـد و همچنین با اصالح قوانین موجود نسـبت بـه ایجاد وحدت 
رویـه و یکپارچگى در مدیریـت صدور مجوز فعالیت هاى کشـاورزى به منظور کاهش بروکراسـى ادارى 
و پرهیـز از مـوازى کارى اقـدام شـود. خرمـى همچنین بررسـى و اصالح سـازه هاى گلخانه هـا، آموزش 
گلخانـه داران و حضـور کارشناسـان در گلخانه ها به عنوان مسـئول فنـى را از دیگر اقدام هـاى اثر بخش 
در رفـع موانع و مشـکل هاى این بخش دانسـت و ابـراز امیدوارى کرد با بررسـى و تحلیل کارشناسـى در 
همـه عرصه هـاى تولید محور کشـاورزى، در احصـاء و رفـع موانع تولید و پشـتیبانى از ایـن بخش مهم 
اقتصادى گام برداریم. بیشـتر بهره برداران بخش کشـاورزى قم را روسـتاییان اسـتان تشـکیل مى دهند 
به نحوى کـه کشـاورزى به تنهایـى 45 درصـد اشـتغال روسـتائیان در بخش هـاى مختلف اسـتان را به 
خـود اختصاص داده اسـت. میزان متوسـط تولید بخش کشـاورزى اسـتان قم در سـال برابـر 805 هزار 

تـن در زمینـه محصوالت زراعـى،  باغى،  دامى و شـیالت اسـت.

ریس نظام مهندسی کشاورزی قم: 

49 هکتار گلخانه داراى پروانه بهره بردارى درقم فعال است

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات قـم گفـت: بـر 
اسـاس آخریـن فصلنامـه سـازمان تنظیـم مقـررات و 
ارتباطات رادیویى کشـور، قم نخسـتین اسـتان در پوشـش 

جمعیتـى تلفـن همـراه به شـمار مى آیـد.
  جـواد غـالم پـور بـا اشـاره بـه وضعیـت ارتباطات اسـتان 
اظهـار داشـت: قـم در شـاخص پوشـش جمعیتى بـا 99.9 
درصـد رتبه نخسـت کشـورى را بـه خـود اختصـاص داد.

وى افـزود: پوشـش جمعیتى تلفـن همـراه اول در قم براى 
نسـل دوم 99.9 درصـد و حائـز رتبـه اول کشـور و در نسـل 
سـوم 98 درصد رتبه دوم و در نسـل چهارم نیـز 97 درصد و 

رتبه سـوم بعـد از تهـران و البرز مى باشـد.
مدیـرکل ارتباطـات قـم بـا اشـاره به توسـعه زیرسـاخت 
هـاى ارتباطى در سـطح روسـتاها و نقـاط کمتر برخـوردار 
افـزود: بـا توجه بـه توسـعه فیبر نـورى روسـتایى بـه طول 
115 کیلومتـر و ارتقـاى 14 ایسـتگاه مخابراتـى، موفـق به 
هوشمندسـازى تمام مدارس روسـتایى شـدیم و این اقدام، 
توسـعه و پایـدارى کسـب و کارهـاى نویـن حوزه فنـاورى 
اطالعـات و اشـتغال زایـى جوانـان مشـتاق کار را بـه دنبال 
داشـته اسـت. غـالم پـور تصریـح کـرد: بـا توجه به توسـعه 
فراگیـر زیرسـاخت هـاى ارتباطى در سـطح اسـتان، مراکز 
آموزش عالى و حـوزوى، بهترین بهـره را در برگزارى کالس 
هـا و دوره هـاى آمـوزش مجـازى و ارائـه انـواع خدمـات بـه 
دانشـجویان و طلبه هـاى علـوم دینـى در محدودیت هـاى 

کرونایـى کسـب کردند.  
 ایـن مسـئول در بخـش دیگـرى تز سـخنان خود کسـب 
رتبه سـوم کشـورى، قـم در شـاخص ضریب نفـوذ اینترنت 
پهن باند سـیار را مـورد توجه قـرار داد و گفـت: ضریب نفوذ 
اینترنـت پهـن بانـد سـیار در اسـتان از 99.53 بـه 107.06 

درصـد افزایـش یافته اسـت.

 مدیرکل ارتباطات قم

قـم نخسـتین اسـتان کشـور در پوشـش 
جمعیتـى تلفـن همـراه اسـت

جلوگیرى از فاجعه اى عظیم در شهرك شکوهیه با رشادت عوامل آتشنشانى

برگزارى انتخاباتى پرشور و سالم در سایه عمل به قانون

قم باید به عنوان الگوى شهر مذهبى شناخته شود

 اسـتاندار قم بـا بیان اینکه اصناف و کاسـبان بـراى عبور 
از مـوج چهارم کرونا در قـم بردبارى کنند، گفـت: امیدوار 
هسـتیم در هفته جارى روند بیمـارى در اسـتان را نزولى 

. کنیم
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، بهـرام سرمسـت پیـش از 
ظهـر شـنبه در پایان جلسـه سـتاد ملـى مقابله بـا کرونا 
کـه به صـورت ویدئـو کنفرانس بـا حضور رئیـس جهمور 
برگزار شـد، در گفتگو با خبرنگاران با بیـان اینکه مردم در 
برگـزارى مراسـم هاى لیالى قدر سـعى کنند با فاصلـه گذارى و رعایت حداکثرى مسـائل بهداشـتى 
در فضـاى بـاز و جمعیـت محدود این شـب پرفضیلت را سـپرى کننـد تا از گسـترش بیمـارى کرونا 
جلوگیـرى کننـد، گفـت: مؤمنان بـا رعایـت پروتکل هـاى بهداشـتى و فاصلـه گـذارى اجتماعى در 
کاهـش آمـار مبتالیان بـه کرونـا و تعـداد فوتى ها در اسـتان حامـى کادر درمـان و مدافعان سـالمت 

. شند با
اسـتاندار قـم با اشـاره بـه اینکه طبق گـزارش ارائه شـده در سـتاد ملـى کرونـا برخى از اسـتان هاى 
کشـور در مـوج چهـارم کرونـا بـه مرحلـه ثبـات رسـیده اند و شـیب تنـد بسـترى هاى آنهـا در حال 
کنتـرل اسـت، افـزود: بسـیارى از اسـتان ها نیز همچنـان با شـیب افزایش بسـترى مواجه هسـتند.
وى بـا تاکید بـر اینکه خوشـبختانه در قم نیـز روند موج چهـارم بیمـارى کرونا، تحت کنترل اسـت 
و امیدواریـم در هفتـه جـارى آن را نزولـى کنیـم، ادامـه داد: به منظور پشـتیبانى از کسـبه و اصناف و 
افـرادى کـه براى گـذر از این مـوج بیمارى پروتکل هـا را رعایت مى کنند بر اسـاس مصوبه هاى سـتاد 

ملى کرونـا، برخى تمهیدها اندیشـیده شده اسـت.
سرمسـت با بیـان اینکه تأخیـر 10 روز در صـدور گواهى عـدم پرداخت چک هاى کاسـبان و اصناف 
و همچنیـن کوتاهـى برخى مسـائل مربـوط به امـور مالیاتـى از جملـه مصوبه هاى صـورت گرفته به 
منظـور حمایت از اصناف بود کـه جزئیات آن ابالغ خواهد شـد، گفت: تقاضاى ما از کاسـبان و اصناف 
اسـتان قم که در رعایت پروتکل هاى بهداشـتى توجه ویژه داشـتند، تحمل شـرایط فعلـى با صبورى 

و بردبـارى بـراى عبـور از موج چهارم کرونا در اسـتان قم اسـت.

استاندار قم تاکید کرد؛

لزوم بردبارى اصناف در عبور از موج چهارم کرونا در قم
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