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حمله تروریستى در نیوزیلند با 6 مجروح
 یـک تروریسـت وابسـته بـه داعـش بـا حملـه بـه 
مـردم در یـک فروشـگاه در نیوزیلنـد شـش نفـر را 
مجـروح کـرد امـا به ضرب گلوله پلیس کشـته شـد.  
رسـانه هاى نیوزیلنـد از وقوع یک حمله تروریسـتى 
با سـالح سـرد در یک فروشـگاه در شـهر اوکلند این 
کشـور خبر داده اند.  براسـاس گزارش شبکه اسکاى 
نیـوز، در ایـن حملـه یـک عامـل تروریسـتى بـا چاقـو 6 نفـر را مجـروح کـرده اسـت اما 
خـودش توسـط پلیـس بـا شـلیک گلوله کشـته شـد.   پلیس اوکلنـد اعالم کرده اسـت 
کـه موفـق شـده مهاجـم را در یک فروشـگاه بـا رگبار گلولـه از پاى درآورد.  نخسـت وزیر 
نیوزیلنـد دقایقـى بعـد از انتشـار خبـر ایـن حملـه اعالم کـرد که ایـن حمله یـک اقدام 
تروریسـتى بـوده اسـت.  بـه گفتـه «جاسـیندا آردرن»، مهاجم یک تبعه سـریالنکایى و 
تحـت تاثیـر داعـش بـوده اسـت و ایـن حملـه تروریسـتى را با الهـام از داعـش و حمایت 

ایدئولوژیـک از ایـن گـروه ترویسـتى انجام داده اسـت.

بین الملل

 ایران براى مقابله با کرونا به کمک نیاز دارد اما غرب تحریم کرده است
 رئیس جمهـور روسـیه بـا بیـان ایـن کـه ایـران در 
مبـارزه بـا همه گیـرى کرونـا نیاز بـه کمـک دارد اما 
غـرب تمایلى به برداشـتن هیچ یـک از محدودیت ها 
نـدارد، ادعاهاى بشردوسـتانه کشـورهاى غربى را به 
چالـش کشـید.  والدیمیـر پوتین در سـخنرانى خود 
در کنفرانـس مجمـع اقتصادى شـرق به تحریم هاى 
ایـران در دوره همه گیـرى کرونـا اشـاره کـرد و ادعاهاى بشردوسـتانه غـرب را به چالش 
کشـید.  بـه نوشـته خبرگـزارى «تاس» روسـیه، وى گفت: ایران در مبـارزه با همه گیرى 
کرونـا نیـاز بـه کمک دارد امـا غرب تمایلى به برداشـتن هیچ یـک از محدودیت ها ندارد.

 پوتیـن افـزود: در خصـوص ایـران، نمى خواهـم در جزئیـات سیاسـى وارد شـوم، اما این 
کشـور نیـاز به کمـک دارد و همچنـان هیچ محدودیتى برداشـته نمى شـود. حتى هیچ 
بحثـى در ایـن خصـوص وجـود نـدارد. وى با اشـاره به این که غـرب مکرراً ضـرورت قرار 
دادن چهـره انسـانى بـر روابـط بین المللى را برجسـته مى کند، پرسـید: «این انسـانیت 
کجاسـت؟» و افـزود حتـى محدودیت هـاى مربـوط بـه همه گیـرى، بـه ویـژه در زمینه 

توزیـع داروها و واکسـن ها برداشـته نمى شـود.

بررسـى آمارهـاى رسـمى منتشـره 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
حکایت از رشـد تولیـد یخچـال و فریزر 
و ماشـین لباس شـویى و کاهـش تولید 
انـواع تلویزیـون در چهـار ماهه نخسـت 
امسـال دارد. از ابتـداى امسـال تـا پایان 
تیرمـاه 692 هـزار دسـتگاه یخچـال و 
فریـزر در کشـور تولیـد شـد. ایـن آمـار 
در مقایسـه بـا تولیـد 574 هـزار و 900 
دسـتگاهى ایـن محصـوالت در مـدت 
مشـابه پارسـال، رشـد 20.4 درصـدى 
نشـان مى دهـد. بررسـى آمارهـا حاکى 
اسـت در ایـن مـدت 430 هـزار و 700 
دسـتگاه ماشـین لباس شـویى توسـط 
کارخانجـات داخلـى تولیـد شـد کـه 
حاکـى از رشـد 36.2 درصـدى در 

هم سـنجى بـا پارسـال اسـت.
 در مـدت مشـابه پارسـال 316 هـزار و 
100 دسـتگاه ماشـین لباس شـویى در 
کشـور تولیـد شـده بـود. بـا ایـن حـال، 
برخـالف ماه هـاى گذشـته که همـواره 
آمار مثبتـى را در تولید تلویزیون شـاهد 
بودیـم، تـا پایـان تیرمـاه تولیـد انـواع 
تلویزیـون افـت 4.3 درصـدى را ثبـت 

کـرد.  در چهـار ماهـه نخسـت امسـال 
شـرکت هاى داخلـى 347 هـزار و 800 
دسـتگاه تلویزیـون تولیـد کردنـد، در 
حالـى کـه ایـن آمـار در مـدت مشـابه 
سـال گذشـته 363 هزار و 500 دستگاه 
بـود.  در ایـن زمینـه، دبیـر انجمـن 
تولیدکننـدگان لوازم صوتـى و تصویرى 
کشـور، سـه عامل داخلـى و یـک عامل 
جهانـى را در ثبـت ایـن افـت موثـر 
مى دانـد.  محمدرضـا شـهیدى گفـت: 
بحـران کمبـود جهانـى میکروچیپ هـا 
و به ویـژه میکروپروسسـورها کـه مغـز 
سیسـتم مرکـزى تلویزیـون بـه شـمار 
مـى رود، بـر تولیـد ایـن محصـول در 

کشـور تاثیـر منفـى داشـته اسـت.
 ایـن مقام صنفى یـادآور شـد: تولید این 
قطعـات هاى تـک در جهـان در انحصار 
چند شـرکت خـاص اسـت کـه اصالتى 
آمریکایى داشـته، امـا در چیـن و برخى 
دیگـر از کشـورها بـه تولیـد مى پردازند.
 وى بیان داشـت: تعطیـالت کرونایـى 
در دو مرحلـه، حـدود یـک مـاه از زمان 
تولیـد را از کارخانجـات تولیدکننـده 
تلویزیـون گرفت، این در حالى اسـت که 

قطعى هـاى برق نیـز بر کارکـرد خطوط 
تولیـد تاثیرگـذار شـد. 

 شـهیدى، در عیـن حـال برنامه ریـزى 
قـدرت  مبنـاى  بـر  تولیدکننـدگان 
خریـد مـردم را  دیگـر دلیل افـت تولید 
عنـوان کـرد و افـزود: کاهـش تـوان 
اقتصـادى آحـاد جامعـه سـبب شـد تـا 
کارخانجـات تولیـدات خود را به سـمت 
تلویزیون هـاى کوچکتـر یـا با آپشـن ها 

و امکانـات کمتـر سـوق دهنـد.
 وى در عیـن حـال خاطرنشـان کرد: بـا 
برنامه ریـزى انجـام شـده، افـت تولیـد 
تلویزیـون تا پایان نیمه نخسـت امسـال 
جبـران خواهـد شـد، زیـرا برخـالف 

سـال هاى گذشـته واحدهـا مشـکل 
تامین مـواد اولیـه یـا تامیـن ارز ندارند.

 دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان لـوازم 
ابـراز  کشـور  تصویـرى  و  صوتـى 
امیدوارى کـرد: در دولـت جدیـد بـا 
اجـراى برنامه هایـى بـراى تحریـک 
بـازار، مانـع از مواجهـه اقتصـاد بـا تورم 
رکودى شـویم.  سـال گذشـته بیـش از 
15 میلیـون دسـتگاه لوازم خانگـى در 
کشـور تولید شـد.  کارشناسـان اشتغال 
مسـتقیم در ایـن حـوزه را 300 هـزار 
نفـر و گـردش مالـى سـالیانه در صنعت 
لوازم خانگى کشـورمان را 6 میلیارد دالر 

عنـوان مى کننـد.

بـه دنبـال انتشـار خبرهایـى مبنـى بـر اعـالم کاهـش 
حقـوق کارکنان دولـت، سـازمان برنامـه و بودجـه آن را 
کـذب اعالم کـرده اسـت، ولـى در هـر حـال هزینه هاى 
سـنگین در پرداخـت حقـوق و دسـتمزد و منابعـى که 
پایـدار و قابـل تحقـق نیسـت از چالش هاى پیـش روى 

دولـت در نیمـه دوم امسـال خواهـد بود.
  اخیـرا مطالبـى در مـورد کاهـش حقـوق کارمنـدان و 
کارکنـان دولـت در برخـى از شـبکه هاى اجتماعـى بـه 
نقل از میرکاظمى-رئیس سازمان برنامه و  بودجه کشور 
-منتشـر شـد ولى ایـن سـازمان بر کـذب بـودن چنین 

موضوعـى تاکیـد کرده اسـت.
 سـازمان برنامه و بودجـه اعالم کرده اسـت که اصالحات 
سـاختارى و افزایـش بهـره ورى بـا اتـکا بـه نیروهـاى 
توانمند کشـور از جمله کارکنـان دولت از جملـه برنامه 
هایى اسـت که این سـازمان در قالب برنامـه و همچنین 

بودجه سـال آینـده بـا جدیـت آن را دنبـال مى کند.
 امـا حواشـى حقـوق در حالـى مطـرح مى شـود کـه 
در بودجـه سـال جـارى افزایـش حقـوق کارکنـان و 
بازنشسـتگان تـا 25 درصـد پیش بینـى و مقرر شـد که 
دریافتى هاى بـاالى 10 میلیون تومان مشـمول این 25 
درصـد نشـده و فقط به میـزان ثابـت دو میلیـون و 500 

هـزار تومـان افزایـش حقوق داشـته باشـند.
 ایـن در حالـى اسـت کـه هزینه هـاى جـارى دولـت به 
طـور قابـل توجهـى در بودجـه امسـال افزایش داشـت؛ 

به طـورى کـه در الیحـه پیشـنهادى دولـت تـا دو برابر 
رشـد داشـته و بـه 637 هـزار میلیـارد تومـان رسـیده 
بود ولـى در نهایـت با مصوبـه مجلـس در قانـون بودجه 
هزینه هـاى جـارى کـه عمـده آن را پرداخت حقـوق در 
برمى گیـرد به بیـش از 918 هـزار میلیارد تومان رسـید.
 افزایش تنـد هزینه هاى جـارى در حالى صـورت گرفته 
که در سـوى دیگـر منابـع پایـدار و تضمین شـده اى در 
بودجـه پیـش بینـى نشـده بـود  و موجـب شـده دولت 
در سـال جـارى نیمـى از هزینه هـاى خـود را از محـل 
اسـتفراض از بانـک مرکـزى و فـروش اوراق تامیـن کند 

که منابـع ناپایـدار و عامـل افزایـش تورم اسـت.
 در همیـن رابطـه اخیـرا - رئیـس سـازمان برنامـه و 
بودجـه - در اظهاراتش نسـبت بـه نحـوه بودجه ریزى و 
افزایـش قابـل توجـه هزینه هـا انتقاد کـرده و گفتـه بود 

که مگر چه اتفاقـى در وضعیـت اقتصـادى رخ داده بوده 
کـه چنیـن افزایـش مصـارف و هزینـه و از سـویى دیگر 
پیش بینى منابع در بودجه امسـال گنجانده شـده است؟  
وى البتـه نقدى هم بـر نحوه اقـدام دولت براى همسـان 
سـازى و پرداخـت فوق العاده ها در حقوق بـه ویژه حقوق 
فرهنگیـان داشـت کـه در مـواردى خـارج از چارچـوب 
و منابـع بـوده اسـت و گفتـه بود کـه برخـى اقدامـات و 
هزینه تراشـى در روزهـاى پایانى دولت گذشـته اخالقى 
نبـوده اسـت.  میرکاظمـى کـه وعـده ترمیـم وضعیـت 
بودجـه در سـال هاى بعـد را داده اسـت اعـالم کـرده که 
چند مـاه باقـى مانده سـال جـارى بـا توجه بـه وضعیت 
موجـود بودجـه را بـه صـورت انقباضـى و بـا کنتـرل 
هزینه ها پیـش خواهد بـرد و احتماال اصالحیـه یا متمم 

ارائـه نمى شـود مگـر در صـورت ضـرورت.

 وزیـر خارجـه انگلیـس در جلسـه تحقیـق و تفحص 
پارلمـان این کشـور درباره نحوه خروج از افغانسـتان، 
گفـت بـا اینکـه طالبان را بـه عنوان دولت افغانسـتان 
قبـول ندارنـد امـا مجبـور به ارتباط مسـتقیم بـا این 
گـروه هسـتند.  دومینیـک راب در جلسـه تحقیـق و 
تفحـص کمیتـه امـور خارجـى پارلمـان این کشـور 
حاضـر شـد تـا بـه سـواالت درباره نحـوه خروج از افغانسـتان، کـه منجر به سـقوط دولت 
کابـل و تسـلط طالبـان بـر قدرت شـد، حسـاب پـس دهـد.  راب در این جلسـه گفت: «ما 
بـه آینـده مرفـه افغانسـتان عالقمند هسـتیم و بـه آن عالقـه داریم. مـا اختصاص کمک 
بـه افغانسـتان را افزایـش مى دهیـم».  وى دربـاره احتمـال تشـکیل دولت افغانسـتان به 
ریاسـت طالبـان نیـز توضیـح داد: «ما هنوز جنبش طالبان را به رسـمیت نمى شناسـیم 
امـا بـراى بیـرون آوردن همکاران و ارائه کمک باید کمى ارتباط مسـتقیم داشـته باشـیم. 
هیچکـس نمى خواهـد بافـت اجتماعـى و اقتصـادى افغانسـتان را از هم پاشـیده ببیند و 
مـا بایـد به مردم افغانسـتان کمک کنیم».  به نوشـته وبگاه شـبکه «اسـکاى نیـوز»، وزیر 
خارجـه انگلیـس بـا بیـان اینکه کنترل سـریع طالبـان بر افغانسـتان نه تنها بـراى لندن 
بلکـه بـراى خـود ایـن گـروه نیـز شـگفت انگیز بـود، اظهار داشـت: «مـا خواهـان اجماع 
بین المللـى دربـاره افغانسـتان از طریـق سـازمان ملـل متحد هسـتیم، مخصوصـا بدان 
دلیـل کـه چیـن و روسـیه قصـد دارنـد در کابـل بماننـد». وى پیـش از ایـن با نادرسـت 
دانسـتن اتهام زنـى آمریـکا مبنـى بـر مقصر دانسـتن نظامیـان انگلیسـى در انفجارهاى 
فـرودگاه کابـل، دربـاره توانایى گروه طالبان بـراى اداره فرودگاه کابل تشـکیک کرده بود.

طالبان را به عنوان یک دولت در افغانستان به رسمیت نمى شناسیم 

 کوتاه از کرونا 

رشد تولید یخچال و لباس شویى در چهار ماهه نخست امسال

خیال کارکنان راحت؛ کاهش حقوق در کار نیست

1

مذاکـرات ویـن بایـد منافـع و حقـوق ایـران را 

تأمیـن کنـد

شایسـتگی و توانمندی مهم تریـن معیارم برای 

انتخاب مدیران اسـت 

رسـیدگی به معیشـت مردم از سـوی دولت 

222تسـریع شود 

3

در نخستین سفر استانی وزیر تعاون رقم خورد؛

تاکید مراجع تقلید بر رفع بیکارى، 
مهار تورم و توجه به اقشار آسیب پذیر

آیت الله حسینی بوشهری:

تغییـر سـاختارها در همـه ارکان دولـت بایـد 

عملیاتـى شـود

مدیرکل راه و شهرسازی قم:

عملیـات آماده سـازى اراضـى 22 هکتارى شـهرك 

پردیسـان قم آغاز شـد

معاون پارملانی رئیس جمهور:

 بایــد اعتمــاد از دســت رفتــه مــردم را 
بازگردانــد

2

2

33

11

3

کاهش حقوق در کار نیسترشد تولید یخچال و لباس شویى

شهردارى قم پیشگام نوسازى اتوبوس هاى فرسوده 
در کشور

بررسى آمارهاى رسمى منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حکایت از رشد تولید یخچال و فریزر و ماشین لباس شویى و 
کاهش تولید انواع تلویزیون در چهار ماهه نخست امسال دارد.  
از ابتداى امسال تا پایان تیرماه 692 هزار دستگاه یخچال و 
فریزر در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با تولید 574 هزار 
و 900 دستگاهى این محصوالت در مدت مشابه پارسال، رشد 

20.4 درصدى نشان مى دهد.

به دنبال انتشار خبرهایى مبنى بر اعالم کاهش حقوق کارکنان 
دولت، سازمان برنامه و بودجه آن را کذب اعالم کرده است، ولى 
در هر حال هزینه هاى سنگین در پرداخت حقوق و دستمزد و 
منابعى که پایدار و قابل تحقق نیست از چالش هاى پیش روى 
دولت در نیمه دوم امسال خواهد بود.   اخیرا مطالبى در مورد 
کاهش حقوق   در برخى از شبکه هاى اجتماعى ولى این سازمان 

بر کذب بودن چنین موضوعى تاکید کرده است.

در نخسـتین سـفر اسـتانى وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعى، مراجـع تقلید و علماى حـوزه علمیه قم بـر رفع معضل 
بیـکارى، مهـار تـورم، توجه بـه اقشـار آسـیب پذیر و تالش بـر بهبـود و ارتقـاى ارزش پول ملـى تاکید کـرده و وزیر 
تعـاون نیـز از تالش براى ایجـاد یک میلیون شـغل جدید در سـال خبـر داد.  حجـت اهللا عبدالملکى وزیر تعـاون، کار 
و رفاه اجتماعى در نخسـتین سـفر اسـتانى خود  وارد شـهر مقدس قم شـد.  وى در سـفر یـک روزه خود بـه قم ضمن 
دیـدار بـا شـمارى از مراجع تقلیـد و علما و حضـور در جلسـه مجمع خیرین سـالمت اسـتان، مجتمـع کارآفرین در 

رابطـه با صنعـت کفش و دمپایـى را افتتـاح کرد.

رئیـس سـازمان غـذا و دارو، از تأمیـن 
ارز دارو و واکسـن در سـه مـاه گذشـته 
بـه رغـم مشـکالت و تحریـم ها خبـر داد.   
محمدرضـا شـانه سـاز   بـا اشـاره بـه اینکه 
در سـال 1397 حـدود 4 میلیـارد و 200 
میلیـون دالر، تأمیـن دارو و تجهیـزات، 
ارزبـرى داشـت، افـزود: در سـال 1398 بـا پیگیرى ها و صرفـه جویى ها و توجه 
بـه تولیـد داخـل، ایـن رقم بـه 3 میلیـارد و 400 میلیون دالر رسـید و در سـال 
1399، میـزان مصـرف ارزى بـدون کرونـا بـه دو میلیـارد و 840 میلیـون دالر 
رسـید.  وى گفـت: پارسـال حدود 560 میلیـون دالر، ارزبرى مسـتقیم واردات 
دارو و تجهیـزات کرونـا بـود.  شـانه سـاز با اشـاره بـه اینکه توجه بـه تولید داخل 
موجب شـد شـرایط سـخت کرونایى را مدیریت کنیم، افزود: در زمینه دارو 31 
درصـد، در حـوزه تجهیزات پزشـکى 22 درصد و در حوزه شیرخشـک و مکمل 
74 درصـد صرفـه جویـى ارزى کردیـم.  وى ادامـه داد: در مجمـوع 10 درصـد 
بـراى مـواد اولیـه تولید، ارزبـرى را افزایش دادیـم و در عوض، حـدود 30 درصد 

ارزبـرى در زمینـه واردات و کاالهـاى سـاخته شـده کاهـش یافـت.

یـک ویروس شـناس و اسـتاد دانشـگاه 
علـوم پزشـکى تهـران، دربـاره سـویه 
جدیـد ویـروس کرونـا توضیحاتـى ارائه 
داد.  طلعـت مختـارى آزاد، گفـت: ایـن 
سـویه در ژانویـه سـال میـالدى جدیـد 
یعنى در دى 1399 در کلمبیا شناسـایى 
شـد و سـپس در اواخـر مـرداد پذیرفتنـد که سـویه جدید اسـت و نـام آن را 
«مـو» (Mu) گذاشـتند.  وى ادامـه داد: ایـن سـویه در مقایسـه بـا سـویه 
«المبـدا» ظاهـراً قـدرت بیشـترى دارد.  مختـارى آزاد در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه آیـا سـویه هـاى «المبـدا» و «مـو» به ایـران مى رسـند، گفت: 
هیـچ ویـروس تنفسـى را نمى توان محـدود کرد.  وى افزود: سـازمان جهانى 
بهداشـت هنـوز نپذیرفتـه که سـویه «مو» موجـب نگرانى اسـت.  مختارى 
آزاد اضافـه کـرد: نخسـتین بـار کـه در 30 بهمـن سـال 1398 ویـروس 
«کرونـا» را در دانشـکده بهداشـت دانشـگاه تهـران تشـخیص دادیـم, در 
مـدت دو سـاعت پـس از آن، وزیـر بهداشـت, وجـود آن را اعـالم کـرد امـا 
برخـى مطبوعـات گفتنـد دیـر اعـالم کـرد در صورتـى کـه این گونـه نبود؛ 
اکنـون هـم هـر نوع سـویه جدیدى وارد کشـور شـود حتماً اعالم مى شـود.

دانشـگاه  بهداشـتى  امـور  معـاون 
علـوم پزشـکى شـهید بهشـتى، گفـت: 
امیدواریـم کرونـا در روسـتاها زودتـر 
کنترل شـود، زیـرا اقدامات پیشـگیرانه 
بـا دقـت و سـرعت باالتـرى قابـل انجام 
اسـت.   ایـاد بهـادرى منفرد، بهـورزان را 
یکى از مؤثرترین نیروهاى سیسـتم نظام سـالمت برشـمرد و ارائه خدمات 
بهداشـتى درمانـى سـطح یـک در خانه هاى بهداشـت توسـط بهـورزان را 

نمـاد بـارز اجـراى عدالـت اجتماعـى در نظـام سـالمت عنـوان کـرد.
 وى افـزود: مراقبـت بهداشـتى اولیـه، جزو مراقبت هاى ضرورى سـالمت 
اسـت کـه بایـد در دسـترس همه افراد جامعه قـرار گیرد.  بهـادرى منفرد با 
توجـه بـه شـناخت کامل بهورزان از جمعیت و شـرایط منطقـه جغرافیایى 
تحـت پوشـش، اظهـار امیـدوارى کـرد کـه بیمـارى کرونا هر چه سـریع تر 
در مناطـق روسـتایى کنتـرل شـود زیـرا انجـام رهگیـرى، بیماریابـى و 

غربالگـرى در روسـتاها بـا دقـت و سـرعت باالتـرى قابل انجام اسـت.

31 درصد صرفه جویى ارزى در حوزه دار و

هیچ ویروس تنفسى را نمى توان محدود کرد

کرونا در روستاها زودتر کنترل مى شود

خیلی دور
خیلی نزدیک

حضور رئیس جمهور در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

فقر و تبعیض در ایران پسندیده نیست



  w w w . b a z t a b e k h a b a r . i r  

37848707baztab_news@yahoo.com@baztabekhabar_ir-025شنبه     ۱۳  شهریور  ۱۴۰۰   شماره  ۳۶۵

w w w . b a z t a b e k h a b a r . i r

٢
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وزیـر امور خارجه کشـورمان تأکید کـرد: مذاکرات 
ویـن بایـد منافـع و حقـوق ایـران را تأمیـن کنـد. 
حسـین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان 
با اشـاره بـه تماس هـاى تلفنى سـه کشـور اروپایى، 
در حسـاب کاربـرى اش در توئیتر نوشـت: در تماس 
تبریـک وزراى خارجـه آلمـان، فرانسـه و اتریش در 
خصوص سیاسـت خارجى متـوازن و تنظیـم روابط 
افغانسـتان،  اروپـا، ارسـال واکسـن،  اتحادیـه  بـا 
منطقـه و برجـام بحث شـد.  وى افزود: تأکیـد کردم 
کـه مذاکـرات ویـن بایـد منافـع و حقـوق ایـران 
را تأمیـن کنـد. رفتـار غیرمسـئوالنه و بى عملـى 

اتحادیـه اروپـا بایـد پایـان یابد.

ــراى  ــژه اى ب ــازات وی ــت: امتی ــوم گف ــر عل  وزی
کســانى کــه در دیپلماســى علمــى فعالیــت کننــد 
ــع  ــا و ترفی ــه ارتق ــویم و در آئین نام ــل مى ش قائ
ــرد. ــم ک ــرى خواهی ــأت علمــى بازنگ اعضــاى هی
ــات  ــه زحم ــت: نتیج ــى گل گف ــى زلف محمدعل
ــر  ــار ه ــث افتخ ــى باع ــم ریاض ــمندان عل دانش
قــدردان تالش هــاى  بایــد  و  اســت  ایرانــى 

ارزشــمند و افتخارآفرینــى آنــان باشــیم. 
ــدر  ــد ق ــاد دارم بای ــرد: اعتق ــان ک وى خاطرنش
علــوم بنیــادى و پایــه را در کشــورمان بیشــتر 
بدانیــم و بــراى حــل مشــکالت آنــان تــالش 
ــن و  ــر از زمی ــوم فرات ــن عل ــه ای ــرا ک ــم. چ کنی
ــوم  ــد در عل ــراد بای ــن اف ــت و نخبه تری ــان اس زم
ــال هاى  ــاءاهللا در س ــد. ان ش ــل کنن ــه تحصی پای
آتــى زمینــه ورود داوطلبــان دانشــگاهى بــه علــوم 

ــد. ــش یاب ــه افزای پای

مذاکــرات ویــن بایــد منافــع و حقــوق ایران 

ــن کند را تأمی

ــى  ــت علم ــاى هیئ ــاى اعض ــه ارتق آیین نام

ــود ــرى مى  ش بازنگ

اقتصاد  -  سیاست   

معـاون پارلمانـى رئیـس جمهـور گفـت: در سـال هاى اخیـر رفتـار برخـى مدیـران و 
مسـئوالن باعـث کاهش اعتماد مـردم به دولت شـده و بایـد تمامى ارکان نظام دسـت به 

دسـت هـم دهند تـا بتواننـد ایـن اعتمـاد از دسـت رفتـه را بازگردانند.
 سیدمحمدحسـینى معاون پارلمانى رئیس جمهور  درباره شـهادت شـهیدان رجایى و 
باهنـر و بحث مبارزه با تروریسـم اظهار کرد: سـال 60 سـال عجیبـى براى مردم مـا بود و 
کشـور مـا و قربانیان زیـادى از جمله مردم و مسـئوالن طـراز اول و ائمه جمعـه را در دفتر 

تاریـخ ثبـت کـرد.  وى افـزود: کشـور مـا بیـش از 17 هزار شـهید تـرور دارد که اسـامى و 
مشـخصات آن ها به مجامع جهانى هم ارسـال شـده اسـت. در این بین سـوال اینجاسـت 
کـه چرا غربى ها کـه ادعاى مبـارزه با تروریسـم دارند از منافقیـن حمایت کـرده اند؟ این 

رفتـار نشـان دهنده این اسـت که حـرف و عمـل غربى ها یکى نیسـت.
حسـینى تاکیـد کـرد: شـجره طیبه انقـالب با خـون شـهیدان آبیـارى شـده و اینگونه 
نیسـت که فـردى بتواند با منش و رفتـار غلط و سـبک زندگ غربى و سیاسـت به معناى 

حقـه دوام خـود را اسـتمرار دهـد. انقالب ایـن افـراد را کنار مى زند؛ لـذا باید بـا روحیات و 
منش افرادى مثل شـهیدان رجایى و باهنر بیشـتر آشـنا شـویم تا بتوانیم به مردم بیشتر 
خدمـت کنیـم و بتوانیـم اعتماد آسـیب دیده مـردم نسـبت بـه حکومـت را بازگردانیم. 
بزرگترین سـرمایه کشـور، سـرمایه اجتماعى اسـت، اما در سـال هاى اخیر رفتـار برخى 
مدیـران و مسـئوالن باعث کاهـش اعتماد مردم به دولت شـده اسـت. باید تمامـى ارکان 

نظـام دسـت به دسـت هم دهند تـا بتواننـد این اعتمـاد از دسـت رفتـه را بازگردانند.

 باید اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند

 رئیس مجلس خبرگان رهبری:

رسیدگى به معیشت مردم از سوى دولت 
تسریع شود 

 رئیـس مجلس خبـرگان رهبـرى گفت: بـا روحیه 
داریـم  رئیـس جمهـور سـراغ  از  جهـادى کـه 
بایـد رسـیدگى بـه امـور معیشـتى مـردم کـه از 
اولویت هـاى برنامـه ایشـان اسـت، سـرعت گیـرد.  
آیـت اهللا احمـد جنتـى رئیـس مجلـس خبـرگان 
رهبـرى  در هشـتمین جلسـه هیئـت رئیسـه و 
بـا  رهبـرى  کمیسـیون هاى مجلـس خبـرگان 
تقدیـر از ملت ایـران بخاطر حضور پرشـور و آگاهانه 
در صحنـه انتخابـات ریاسـت جمهـورى؛ توجه به رفـاه و امور معیشـتى و اقتصـادى مـردم را از 
انتظـارات خبـرگان رهبـرى از دولـت جدید عنـوان کرد و افـزود: رئیـس جمهور حتمـا در این 

زمینـه بایـد جهـادى کار کنـد و خبـرگان رهبـرى نیـز بایـد مطالبـه گـر کار دولـت باشـد.
 آیـت اهللا جنتـى تصریـح کرد: مجلـس خبرگان رهبـرى باید هم دولـت را به مـردم معرفى کند 
تـا مـردم قدر دولـت را بداننـد و هم دولـت باید قدر ایـن مـردم را بداند چـرا که ما مـردم خوب و 
فهیمـى داریـم.  رئیـس مجلس خبـرگان رهبرى با اشـاره بـه اینکه فرصـت 4 سـاله خدمت به 
مـردم در جایگاه ریاسـت جمهـورى فرصت کوتاهى اسـت افزود: بایـد از این فرصـت کوتاه براى 
خدمـت به مردم حداکثر اسـتفاده را کـرد.  آیت اهللا جنتى در ادامه با اشـاره به وضعیت اسـفناك 
کرونـا در کشـور بر تسـریع در امور واکسیناسـیون تاکید کـرد.  رئیس مجلس خبـرگان رهبرى 
همچنین با اشـاره به اینکه مسـئوالن کشـور باید براى حل مشـکالت اقتصادى بـه راه حل هاى 
کوتـاه مدت بسـنده نکنند گفـت: برنامه هـاى دراز مدت براى حل مشـکالت کشـور بایـد مورد 
توجـه قرار گیـرد.  آیت اهللا جنتـى، مردمـى و انقالبى بودن را دو ویژگى اصلى مسـئوالن کشـور 
برشـمرد و گفـت: تمامى کسـانى که نقشـى در سرنوشـت مـردم دارند، بایـد انقالبـى و مردمى 
باشـند و الگـوى اصلى آنـان در داشـتن ایـن دو ویژگـى و خدمت به مـردم مقام معظـم رهبرى 
اسـت.  رئیـس مجلس خبرگان رهبرى بـا تاکید بر اینکه مـردم از خبرگان بعنوان قشـر روحانى 
و طلبـه انتظـار پیگیرى مطالبات خـود را دارند گفت: خبـرگان باید پیگیر مطالبات مردم باشـد 

و مـا تـا آن جا که تـوان داریم رسـیدگى به امـور مـردم را در اولویـت کار هاى خود قـرار دهیم.
 هشـتمین جلسـه مشـترك هیئـت رئیسـه و کمیسـیون هاى مجلـس خبـرگان رهبـرى هم 

اکنـون بـا گـزارش کمیسـیون هاى مختلـف ادامـه دارد.

رئیس جمهور گفت: بنا دارم  سـفرهاى استانى به دور 
از هرگونه تشـریفات باشـد و بـه صورت کامـال کارى 
انجـام شـود تـا بتوانیم بـه شـکلى موثرتـر و واقعى تر 
وضعیـت بخش هـاى مختلـف کشـور را از نزدیـک 
مشـاهده کـرده و بـراى رفـع مشـکالت، تصمیمات 
کارآمدتـرى بگیریـم.  آیت اهللا سـید ابراهیم رئیسـى 
طـى سـخنانى در ایـن جمـع مردمى بـا بیـان اینکه 
سیسـتان و بلوچسـتان بـه برکـت پیـروزى انقـالب 
اسـالمى و خون مطهر شهدا بسیار توسـعه یافته و در 
این منطقـه کارهاى زیادى انجام شـده اسـت، اظهار 
داشـت: امنیتـى کـه امـروز در ایـن منطقـه شـاهد 
هسـتیم، ثمـره خون مطهـر شهداسـت کـه امنیت 

اسـت. آفرین 
 رئیـس جمهـور افـزود: مدافعـان امنیـت کشـور 
جانشـان را در کـف دست شـان گرفتـه و در مقابـل 
اشـرار و تبهـکاران ایسـتادگى کردنـد تا امـروز مردم 
ایـن منطقـه در امنیـت بـه سـر ببرنـد. ایـن نعمـت 
بسـیار بزرگـى اسـت کـه بایـد قـدردان آن باشـیم. 
رئیسـى بـا بیـان اینکـه یکـى دیگـر از نعمت هـاى 
بزرگـى که خـدا به این منطقـه عنایت کـرده، نعمت 
وحـدت و انسـجام اسـت، اظهـار داشـت: مـردم در 
سیسـتان و بلوچسـتان با گویش ها و مذاهب مختلف 
از سـنى و شـیعه در کنـار هـم زندگـى مى کننـد و 
همه دلبسـته به انقـالب، نظـام، رهبرى و پیشـرفت 
و عدالت کشـور هسـتند. آیت اهللا رئیسى خاطرنشان 
کـرد: هر کـس بـا قلمـش، حضـورش و اقداماتش بر 
ایـن وحـدت و انسـجام بیفزایـد، در جهـت راهبـرد 
جمهورى اسـالمى حرکت کـرده و هر کس دانسـته 
یـا نادانسـته و خواسـته یـا ناخواسـته درخـالف این 
جهـت اقدامـى کنـد، در جهـت راهبـرد دشـمن 

حرکـت کـرده اسـت.
 آیت اهللا رئیسـى در ادامه سـخنانش با بیـان اینکه در 
منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان تالش هـا و اقدامات 
زیادى شـده و کارهـاى زیاد دیگـرى نیز باقـى مانده 
کـه بایـد انجـام شـود، تصریـح کـرد: در ایـن منطقه 
ظرفیت هـاى ارزشـمند زیـادى داریم. مـردم دلداده 
بـه انقـالب و منابـع انسـانى و نیروهـاى جوانـى کـه 
مى تواننـد در عرصه هـاى مختلـف نقش آفرینـى 

کننـد، از سـرمایه هاى بـزرگ منطقه هسـتند.
را  کارآمـد  انسـانى  نیـروى  جمهـور  رئیـس 
ارزشمندترین سرمایه کشور و سیستان و بلوچستان 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: بایـد قـدر ایـن نعمت را 
بدانیـم. یکـى از راه هـاى قدرشناسـى از ایـن نعمـت 
این اسـت که ایـن نیـروى انسـانى کارآمـد درجهت 
گره گشـایى از زندگـى مـردم بـه کار گرفتـه شـود. 
امیدواریـم دولـت سـیزدهم بتوانـد ظرفیـت نیروى 
انسـانى و بـه ویـژه نیـروى انسـانى جـوان و کارآمـد 
کشـور را در جاى مناسـبى که مى توانـد نقش آفرین 
باشـد، به کار بگیـرد و این نیروى ارزشـمند در جهت 

گره گشـایى از زندگى مردم موثر واقع شـود.  رئیسـى 
گفـت: قطعـا فقـر و تبعیـض بـراى ملـت عزیـز مـا 
پسـندیده نیسـت. مردم درحالى از فقـر رنج مى برند 
کـه مى تـوان شـرایطى ایجـاد کرد کـه فقـر در میان 

مـردم وجود نداشـته باشـد.
 رئیـس جمهور بـا سپاسـگزارى از مردم بـراى لبیک 
گفتـن بـه نـداى مقـام معظـم رهبـرى بـراى کمک 
مومنانـه و احسـان همگانى، اظهار داشـت: صمیمانه 
از همـه عزیـزان در نهادهـا و بخش هـاى مختلف، به 
ویـژه سـپاه و نیروهـاى بسـیج، روحانیـون گرامـى، 
خواهـران و برادرانـى کـه حقیقتـا در مواجهـه با این 
ویروس منحـوس و آثار و تبعـات آن بـه کادر درمانى 
و مـردم، فقـرا و مسـتضعفین کمک کردنـد قدردانى 
مى کنـم. رئیسـى با بیـان اینکه مسـاجد کانـون این 
کمک هـا و همدلى هـا بـوده انـد، تصریح کـرد: یکى 
از کارکردهاى مسـجد، عالوه بر عبـادت، ایجاد رابطه 
خوب بین مردم اسـت. عبـادت رابطه با خداسـت که 
الزمـه و زمینـه آن رابطه خوب بـا مردم اسـت. رابطه 
خـوب بـا خـدا اقتضـا دارد کـه انسـان بـراى رضـاى 

خـدا، بـا مـردم رابطه خوبى داشـته باشـد.
آیـت اهللا رئیسـى بـا اشـاره به گلـه برخـى از مـردم از 
اینکه سـفر رئیـس جمهـور و برخـى اعضـاى دولت 
بـه سیسـتان و بلوچسـتان بـدون اعـالم و آمادگـى 
قبلـى بوده و لذا مردم نتوانسـتند از ایشـان اسـتقبال 
کننـد، گفـت: بنـده بنـا دارم ایـن سـفرها بـه دور از 
هرگونـه تشـریفات باشـد و بـه صـورت کامـال کارى 
انجـام شـود تـا بتوانیم بـه شـکلى موثرتـر و واقعى تر 
وضعیـت بخش هـاى مختلـف کشـور را از نزدیـک 
مشـاهده کـرده و بـراى رفـع مشـکالت، تصمیمات 
کارآمدتـرى بگیریـم. رئیـس جمهـور از اینکـه بـه 
دلیـل شـرایط شـیوع بیمـارى کرونـا امـکان دیـدار 
حضـورى و گفتگـوى رو در رو بـا عمـوم مـردم در 
ایـن سـفرها فراهـم نیسـت، از مـردم سیسـتان و 
بلوچسـتان عذرخواهـى کرد.  رئیس جمهور سـپس  
در گفت وگوى بى واسـطه و صمیمانـه در جمع مردم 
روسـتاى مـرزى مال علـى در جریـان مشـکالت آنان 
قـرار گرفـت. آیت اهللا رئیسـى طى سـخنانى درجمع 
مـردم  ایـن روسـتاى مـرزى، گفـت: حضور شـما در 
ایـن منطقـه باعـث حفـظ و ارتقـاى امنیـت منطقه 
اسـت. رئیس جمهور با بیان اینکه روسـتائیان کشور 
بیـش از آنکـه مصرف کننـده باشـند، تولیدکننـده 
هسـتند، گفـت: امـروز اگـر چـه بـا کاهش نـزوالت 
آسـمانى و کمبود آب مواجه هسـتیم، اما شـما مردم 
نشـان دادید با سختکوشـى و ابتکار عمـل مى توانید 

از همـه تهدیدهـا، فرصـت  بسـازید.
رئیسـى بـا تاکید بـر اینکه بـا همـت و دسـت تواناى 
شـما و خدمتگزارى مدیران مى شـود تهدید مشـکل 
کمبـود آب را حـل کـرد، اظهار داشـت: قبل از سـفر 
بـه سیسـتان و بلوچسـتان جلسـه اى بـا مسـئولین 

مربوطـه داشـتیم و به ایـن نتیجه رسـیدیم که چند 
راهـکار براى رفع مشـکل کمبـود آب منطقـه وجود 
دارد. وى افـزود: در ایـن سـفر مسـأله آب را بـه عنوان 
یـک موضـوع محـورى دنبـال مى کنیـم و تصمیـم 
گرفته ایـم از چاه نیمه هـا بـه عنـوان یـک ظرفیـت 
در دسـترس اسـتفاده کـرده و با راهکارهـاى موجود، 

سـطح بهـره ورى از آنهـا را ارتقـا دهیم.
رئیسـى تصریح کـرد: راهکار دوم توسـعه اسـتفاده از 
منابـع آب ژرف اسـت که در ایـن منطقه آغاز شـده و 
مى تـوان به صـورت گسـترده تر از آن اسـتفاده کرد و 
ایـن یک راهـکار ماندگار بـراى اسـتفاده از این امکان 
خـدادادى اسـت کـه خداوند متعـال در ایـن منطقه 
قـرار داده اسـت.  رئیس جمهور خاطرنشـان کرد: این 
راهکارهـا بر مبناى اسـتفاده از ظرفیت هـا و امکاناتى 
اسـت کـه در منطقـه وجـود دارد. ظرفیت هایـى هم 
هسـت که در منطقه قـرار نـدارد، اما امکان اسـتفاده 
از آن وجـود دارد و البتـه مقـدارى زمان بـر اسـت. 
مى تـوان از طریـق دریاى عمـان با لوله کشـى و حفر 
کانـال، آب را بـه منطقـه انتقـال داد کـه اجـراى این 
راهـکار به زمان بیشـترى نیاز دارد اما قابل دسـتیابى 
اسـت و بـه عنـوان طرح هـاى بلندمـدت در دسـت 

اقـدام مى توانـد مـورد بررسـى قـرار گیرد.
 رئیسـى در ادامـه بازارچه هـاى مـرزى را از دیگـر 
ظرفیت هـاى اقتصـادى منطقـه برشـمرد و گفـت: 
دسـتگاه هاى مسـئول باید بـراى ایجـاد و رونـق این 
بازارچه هـا، تدبیـر کننـد. اسـتاندار، دسـتگاه هاى 
مسـئول و گمـرکات بایـد در نقطـه مـرزى ضوابط و 
مقـررات الزم را وضـع و اعالم کنند تا تبـادالت مرزى 
بیـن مرز نشـینان ایـران و افغانسـتان رونـق گرفتـه 
و بـه بهبـود وضعیت اقتصـادى مـردم دو طـرف مرز 
کمک کنـد.  رییـس جمهـور افـزود: مرزهـاى ایران 
بـا همسـایگان باید مـرز اقتصـادى، تعامـل و مبادله 
باشـد تـا بتوانـد بـه توسـعه مناطـق مـرزى، ارتقاى 
امنیـت و بهبـود معیشـت و رفـاه مرزنشـینان منجر 
گـردد.  رئیـس جمهور بـا تاکید بـر اینکه مسـئوالن 
بایـد  سـریع تر نسـبت بـه سـاماندهى  اسـتانى 
وضعیـت بازارچه هـا و تبـادالت مـرزى اقـدام کنند و 
مبـادالت مرزنشـینان را مـورد حمایـت قـرار دهند، 
اضافـه کرد: ایـن موضوع بایـد در راسـتاى حمایت از 
وضعیـت خانواده هـاى محترمى که با وجود مشـکل 
کمبـود آب روسـتا را تـرك نکردند، هر چه سـریع تر 
بـه سـرانجام برسـد تـا انگیزه هـاى روستانشـینان 
بـراى مانـدن در روسـتا تقویـت شـده و از مهاجرت و 

حاشیه نشـینى جلوگیـرى شـود.
 رئیسـى فعـال کـردن و رونـق بخشـیدن بـه اقتصاد 
روسـتاها را یکـى از برنامه هـاى محـورى دولـت 
سـیزدهم عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: اقتصـاد 
روسـتایى یـک کارخانـه بـزرگ تولیـدى اسـت کـه 
تمـام مـردم از تولیـدات آن بهـره مى برنـد. بـه هیـچ 
وجـه نبایـد اجـازه دهیـم فعالیـت ایـن کارخانـه 
عظیـم تولیـدى در کشـور کنـد شـده یـا تعطیـل 
شـود. تحقـق ایـن هـدف بـا دسـتان توانـاى شـما 
مـردم که نشـان دادیـد هـر جـا وارد صحنه شـدید، 
خـوش درخشـیدید، ممکـن اسـت.  رئیـس جمهور 
بـا بیـان اینکـه مهم ترین سـرمایه شـما مـردم حب 
بـه اهـل بیـت عصمـت و طهـارت(ع) و خـون مطهر 
شـهیدانى اسـت کـه  همه جـاى این کشـور مزین به 
نام و تصویر آنهاسـت، تصریح کرد: دختران و پسـران 
متعهد و توانمند این سـرزمین بهترین سـرمایه هاى 
توسـعه کشـور هسـتند کـه هـم در عرصـه تحصیل 
حائـز بهتریـن مـدارج علمـى مى شـوند و هـم وقتى 
وارد عرصه تولید مى شـوند، بهتریـن تولیدکنندگان 
هسـتند. رئیسـى بـا ابـراز امیـدوارى به اینکـه با یک 
حرکـت جمعـى و بـا کمـک تـک تـک مـردم و بـا 
مسـاعدت اسـتاندار و مسـئولین تـالش متفاوتـى 
نسـبت بـه قبل بـراى پیشـرفت منطقه آغـاز خواهد 
شـد، خاطرنشـان کرد: با همت و دسـت تواناى شـما 
دختـران و پسـران، مـردان و زنـان، پیـران و جوانان، 
آینده این منطقه آینده اى بسـیار روشـن خواهد بود. 
ان شـااهللا بـه عنـوان سـربازان میـدان بـا هدایت ها و 
رهنمودهـاى مقام معظم رهبـرى، وضعیت متفاوتى 
را در همـه مناطـق بویـژه در منطقـه سیسـتان و 
بلوچسـتان رقـم خواهیـم زد. رئیس جمهـور گفت: 
بـا همت شـما مـردم و با مـدد الهـى بر همـه تنگناها 
و محدودیت هـاى منطقـه، چـه مشـکالت طبیعى و 
چه مشـکالتى کـه در اثر محرومیت هـاى تاریخى در 

ایـن منطقـه بوجـود آمـده، غلبـه خواهیـم کرد.

حضور رئیس جمهور در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان

خیلى دور، خیلى نزدیک
فقر و تبعیض در ایران پسندیده نیست

رئیـس جمهـور پـس از حضـور در زابـل، بالفاصلـه  بـه دورتریـن روسـتای سیسـتان و  بـه  نقطـه صفـر مـرزی ایـران و 

افغانسـتان رفت و در گفت وگوی بی واسـطه و صمیمانه در جمع مردم روسـتای مرزی مال علی در جریان مشـکالت 

آنان قرار گرفت.  آیت الله رئیسـی طی سـخنانی درجمع مردم  این روسـتای مرزی، گفت: حضور شـما در این منطقه 

باعث حفظ و ارتقای امنیت منطقه اسـت.  رئیس جمهور با بیان اینکه روسـتائیان کشـور بیش از آنکه مصرف کننده 

باشـند، تولیدکننده هسـتند، گفت: امروز اگر چه با کاهش نزوالت آسـمانی و کمبود آب مواجه هسـتیم، اما شـما 

مـردم نشـان دادیـد با سختکوشـی و ابتکار عمـل می توانید از همه تهدیدها، فرصت  بسـازید.

  وزیر کشور:

شایستگى و توانمندى مهم ترین معیارم براى 
انتخاب مدیران است 

 وزیر نفت: امیدوارم زمستان بدون چالشى را سپرى کنیم 

کاهش درآمد   20 میلیون دالر  با قطعى  هر روز گاز

 شتاب در واکسیناسیون

 وزیـر کشـور با بیـان اینکـه امـروز نیازمنـد تقویت 
اعتمـاد اجتماعى بـراى گـذر از مشـکالت و چالش 
هـاى پیـش روى کشـور هسـتیم، خاطـر نشـان 
کـرد: شایسـتگى و توانمنـدى مهـم تریـن معیـارم 
بـراى انتخـاب مدیـران اسـت.   احمد وحیـدى وزیر 
کشـور با بیان اینکـه امروز بایسـتى با تمام تـوان در 
خدمـت مردم عزیز کشـورمان باشـیم؛ گفـت: البته 
مسـئولین ما همیشـه براى مـردم بودنـد، اما خیلى 
مهـم اسـت مـردم ایـن را احسـاس کنند که مسـئوالن بـا همـه تـوان در خدمت آن ها هسـتند.
 وزیـر کشـور با بیـان اینکه الزمـه این احسـاس، ارتباط نزدیک مسـئوالن بـا مردم اسـت؛ گفت: 
اعتمـاد مـردم با مسـئوالن از مسـیر ارتباط مى گـذرد و نـوع ارتباط هـم باید ارتباطـى صمیمى، 
اعتمـاد برانگیز و موثر باشـد و بـراى همین باید مجـارى ارتباطى میان مسـئولین و مردم تقویت 
شـود.  وحیـدى موضـوع مهـم دیگر  بـراى افزایـش اعتمـاد اجتماعى را رسـیدگى به مشـکالت 
مـردم و خواسـته هاى آنها دانسـت و گفـت: مردم مطالباتـى دارند و بایـد به این مطالبات پاسـخ 
داده شـود و ایـن امـر زمینه را بـراى تقویت اعتمـاد عمومى در جامعه میـان دولت و مـردم فراهم 
مى سـازد.   وزیر کشـور در ادامـه صحبت هایش، با تأکید بر این مسـأله که مردم عزیز کشـورمان  
انتظار معجزه از مسـئولین ندارند؛ گفت: خواسـته اصلى مردم تحقق وعده هاى مسـئوالن اسـت 
و بایـد ایـن موضوع به جـد مورد توجه قـرار گیـرد.  وحیدى در بخـش دیگـرى از صحبت هایش 
بـا اشـاره به بزرگ منشـى مـردم ایـران، گفت: اگر مـا بـه وعده هایى کـه مى دهیم عمـل کنیم و 
بـه تعبیر مقام معظم رهبـرى اگر هم در مسـئله اى اشـتباهى کردیم، اعالم کنیم اشـتباه کردیم 
و عذرخواهـى کنیـم، مـردم حتمـا اعتمـاد خواهند کـرد.  وزیر کشـور دولـت سـیزدهم  عمل به 
موقع به تعهدات و پذیرش مسـئولیت از سـوى مسئوالن را پایه اساسى سـرمایه اجتماعى خواند 
و تصریـح کرد:  سـرمایه اجتماعى یـک رکن مهم قـدرت ملى، و قدرت ملى اسـاس بقاء کشـور و 
جامعـه اسـت.  وى در ادامـه با اشـاره به لزوم اسـتفاده از جوانان در انتخاب پسـت هـاى مدیریتى 
گفت: نخسـتین معیار من براى انتخاب مدیران، اسـتانداران و فرمانداران، شایسـتگى، توانمندى 
و کفایـت فـرد مورد نظـر بـراى اداره آن مجموعـه اسـت.  وحیـدى در این خصوص گفـت: مدیر 
انتخـاب شـده بایـد حتما کفایت الزم را داشـته باشـد تا بتواند پاسـخگوى نیـاز مردم باشـد، و در 
ایـن انتصابـات باید توجـه بـه جوانگرایى هم باشـد، اما مفهـوم جوان گرایـى این نیسـت که فرد 
غیـر کفایـت دارى  را بـراى کارى انتخـاب کنیم.  وزیـر کشـور در پایان صحبت هایـش گفت: در 
انتخـاب مدیـران باید طـورى انتخـاب کنیم کـه هـم جوانگرایى و هـم کفایت همزمـان محقق 
شـود،  و اگـر  هـم در مـواردى امکان انتخاب همزمان محقق نشـد، بایـد با نگاه به جـوان گرایى به 

طـور تدریجـى آن انتخاب منجر بـه جوان گرایى شـود.

 وزیـر نفـت بـر اهمیـت پـارس جنوبـى به عنـوان 
بزرگتریـن تأمین کننـده گاز کشـور تأکیـد کـرد 
و گفـت: امیـدوارم بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده، 
زمسـتانى بـدون چالـش را سـپرى کنیـم.  جـواد 
اوجـى، وزیـر نفت که به عسـلویه سـفر کـرده، پس 
از نشسـت با مدیـران صنعت نفـت در منطقـه ویژه 
اقتصـادى انـرژى پـارس اظهار کـرد: خدا را شـاکرم 
کـه نخسـتین سـفر کارى ام بـه عسـلویه به عنـوان 
قطـب انـرژى و مرکـز تأمین بیـش از 70 درصد گاز کشـور، بوده اسـت.  وى افزود: وضع برداشـت 
از این میدان مشـترك و چگونگى تأمین گاز براى زمسـتان در نشسـت امشب بررسـى شد.  وزیر 
نفـت اظهار امیـدوارى کرد بر اسـاس برنامه ریـزى انجام شـده، بتوان بـا برداشـت حداکثرى گاز 
از میـدان مشـترك پارس جنوبى زمسـتان بدون چالشـى را سـپرى کـرد.  اوجى بـه دغدغه هاى 
مطـرح شـده دربـاره مسـئولیت اجتماعـى هـم اشـاره کـرد و گفـت: تالشـمان ایـن اسـت کـه 
مسـئولیت اجتماعـى را به نحـو مطلـوب در ایـن دولـت به ویـژه در  منطقـه پـارس اجـرا کنیـم.

 معـاون وزیـر نفـت در امـور پتروشـیمى تعـداد 
طرح هـاى فعـال صنعـت پتروشـیمى در عسـلویه 
را 19 طـرح اعالم کـرد و گفت: 50 درصـد تولیدات 
صنعت پتروشـیمى وابسـته به پارس جنوبى است.  
بهـزاد محمدى  در نشسـتى که با حضـور وزیر نفت 
در منطقـه ویـژه اقتصـادى انـرژى پـارس برگـزار 
شـد، با اشـاره بـه اینکه سـهم منطقـه ویـژه پارس 
از ظرفیـت 90 میلیـون تنـى کنونـى تولید صنعت 
پتروشـیمى 45 میلیون تن اسـت، اظهـار کرد: عمـده محصوالت صنعت پتروشـیمى صادراتى 
اسـت.  وى بـا بیان اینکـه خوراك پتروشـیمى هاى مسـتقر در عسـلویه از پاالیشـگاه هاى گاز و 
یوتیلیتـى صنعـت پتروشـیمى نیـز از مجتمع هاى مبیـن و دماونـد تأمین مى شـود، افـزود: از 
مجمـوع 24 مجتمع پتروشـیمى مسـتقر در منطقه عسـلویه 6 مجتمع بر اسـاس خـوراك گاز 
طبیعـى کار مى کنند.  معـاون وزیر نفت با بیان اینکه وقتى صحبت از نوسـانات گاز در زمسـتان 
مى شـود مـا به عنـوان صنعـت پایین دسـت نگـران مى شـویم، اعالم کـرد: هـر روز قطعـى گاز 
در صنعـت پتروشـیمى، 20 میلیـون دالر کاهـش درآمد براى کشـور بـه همراه خواهد داشـت.   

وعده هاى مسـئوالن وزارت بهداشت 
و امـور خارجـه از آغـاز یـک هفتـه 
پرواکسـن در کشـور حکایت دارد. آن 
هـم در شـرایطى کـه منحنـى پیک 
ابتـال در مـوج پنجـم بـه قلـه نزدیک 
شـده و حتـى در برخـى اسـتان ها 
گفته مى شـود شـیب ابتـال و فوتى ها 
رونـدى ثابـت و گاهى روبـه کاهش را 
نشـان مى دهـد. آمارها بنابـر اعالم مرکـز روابـط عمومـى و اطالع رسـانى وزارت 
بهداشـت از وضعیـت تزریـق واکسـن نیـز بدیـن ترتیب اسـت کـه تاکنـون 19 
میلیـون و 9 هـزار و 623 نفر دوز اول واکسـن کرونـا و 9 میلیون و 58 هـزار و 204 
نفـر نیـز دوز دوم را تزریـق کرده اند و مجموع واکسـن هاى تزریق شـده در کشـور 
بـه 28 میلیـون و 67 هـزار و 827 دوز رسـید. بـا احتسـاب آمـار اعالمى از سـوى 
وزارت بهداشـت، از ظهـر روز نهـم تـا ظهـر 10 شـهریور بالغ بـر 566هـزار و 241 
دوز واکسـن در کشـور تزریق شده اسـت. گرچه از هفته هاى گذشـته مدام شاهد 
رکوردشـکنى هاى تـازه اى از تعـداد دوز تزریق روزانه واکسـن در کشـور بودیم اما 
در روزهـاى منتهى به آخـر هفته کار واکسیناسـیون در برخى برندهاى واکسـن 
بـا کندى مواجه شـده و در مـواردى نیـز سـرگردانى گروه هاى اعالم شـده جهت 
واکسیناسـیون را در اغلب اسـتان ها به دنبال داشـته اسـت با این حال مسـئوالن 
وزارت بهداشـت مى گوینـد ایـن وقفه کوتاه مـدت ناشـى از عدم واردات واکسـن 
در هفتـه جارى بوده اسـت. البته طبق وعده وزیر بهداشـت از ایـن پس هفتگى 5 

میلیـون واکسـن وارد کشـور مى شـود.
بـر همیـن اسـاس نیـز رئیـس جمهـورى روز گذشـته در جلسـه هیـأت دولـت 
بـه صراحـت اعـالم کـرد؛ اخبـار خوبـى از افزایـش واردات و تولیـد داخلـى 

واکسـن دریافـت شـده اسـت. آیـت اهللا دکتر سـید ابراهیم رئیسـى افزایـش آمار 
واکسیناسـیون در برابر بیمارى کرونـا را قابل تقدیر اما ناکافى عنـوان کرد و اظهار 
داشـت: یکـى از مقدمات ضرورى بـراى رونق کسـب و کارها و بازگشـایى مدارس 
و مراکز علمى و دانشـگاهى، رسـیدن به حد نصاب واکسیناسـیون عمومى اسـت. 
تأکیـد رئیـس جمهـورى بر افزایـش سـرعت واکسیناسـیون و بازگشـایى مراکز 
آموزشـى اسـت. دکتر رئیسـى در همین زمینه اعـالم کرد: مراکز واکسیناسـیون 
بـه همـت وزارت بهداشـت و همـکارى نهادهاى ذیربـط 2 تا 3 برابر شـده اسـت. 
امیدواریـم بـا تأمین واکسـن هاى مـورد نیـاز از محـل واردات و تولیـدات داخلى 
هرچـه سـریع تر امـکان بازگشـایى مراکز آموزشـى فراهم شـود و اگر رسـیدن به 
حـد نصـاب الزم بـا تأخیـر انجـام شـود، بازگشـایى مراکز آموزشـى نیز بـا تأخیر 

انجـام خواهد شـد.
بنـا بـه اعـالم معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت؛ ایـران با آغـاز تزریق واکسـن به 
افـراد زیـر 60 سـال عمـًال وارد فاز چهـارم برنامه ملى واکسیناسـیون علیـه کرونا 
شـده و زمزمه هایـى از وعـده واکسیناسـیون عمومـى بـا واردات حجـم انبوهى از 
واکسـن به کشـور از هفتـه آینده به گـوش مى رسـد. در عین حـال در حال حاضر 
موعـد واکسیناسـیون گروه هاى سـنى 50 سـال بـه باال فرارسـیده اسـت و حتى 
در برخـى اسـتان هاى جنوبى و مـرزى افراد 40 سـال به بـاال هم واکسـن کرونا را 
دریافت مى کنند. همچنین واکسیناسـیون صنایع و مراکز تولیدى هم در کشـور 
آغاز شـده اسـت. با این حسـاب، به گفته وزارت بهداشـتى ها، عمالً ایـران وارد فاز 
چهـارم واکسیناسـیون علیه کرونا شـده اسـت. با ایـن حال واکسیناسـیون علیه 
کرونـا در کشـور از ابتدا با فـراز و فرودهایى مواجـه بود که همچنان هـم ادامه دارد. 
کمبود مقطعى واکسـن که ناشـى از بدقولى واکسن سـازان خارجـى و البته ایجاد 
مشـکالتى در شـرکت هاى تولید واکسـن داخلى بـود، یکـى از چالش هاى عمده 

کشـور در ایـن حوزه اسـت که هـر ازگاهى خـود را نشـان مى دهد.  

عضو شـوراى وحـدت گفـت: اعتـدال و عقالنیـت دو 
بـال یـک حرکت مدیریـت انقالبى هسـتند کـه در 8 
سال گذشته شـاهد این شـرایط و مختصات مدیریت 

در دولت موسـوم بـه اعتـدال نبودیم.
 حجـت االسـالم محمدحسـین موسـى پور   در 
رابطـه بـا سـخنان رهبـر انقـالب در دیـدار بـا دولـت 
سـیزدهم و تاکیـد ایشـان بر تمرکـز دولـت جدید در 
همـت براى بازسـازى انقالبـى و عقالنـى و فکورانه در 
همـه  عرصه هـاى مدیریتـى، گفت: مـا در بسـیارى از 
برنامه هـا، رویکردهـا و اقدامات جریـان دولت قبل که 
مدعى گفتمان اعتدال بود شـاهد اعتـدال و عقالنیت 
نبودیم. همیـن بى تدبیرى هـا و مدیریت غیرعقالیى، 
باعـث شـد در تمـام حوزه هـاى سیاسـت داخلـى و 
سیاسـت خارجـى دچـار عقب گـرد و چالش هـاى 
زیـادى شـویم.  وى افـزود: متاسـفانه امـروز تنهـا بـا 
صـرف تـوان و انـرژى زیـاد مى تـوان بـه بازسـازى و 
جبـران ایـن خسـارات و چالش هـا پرداخـت. اعتدال 
و عقالنیـت دو بـال یـک حرکـت مدیریـت انقالبـى 
هسـتند کـه در هشـت سـال گذشـته شـاهد ایـن 
شـرایط و مختصـات مدیریـت در دولـت موسـوم بـه 
اعتـدال نبودیـم.  عضـو شـوراى وحـدت اظهـار کرد: 
همانطـور که مقـام معظـم رهبـرى فرمودنـد، دولت 
بایـد براى بازسـازى «انقالبى، عقالنـى و خردمندانه» 
در همـه عرصه هـاى مدیریتـى کشـور وارد میـدان 
شـود. در این عرصه باید از تکرار اشـتباهات گذشـته، 
هـر گونه افـراط و تفریـط، اتخـاذ رویکردهـاى غلط و 
آزمـودن روش هایـى کـه بارها آزمـوده شـده و نتیجه 

منفـى در پـى داشـته خـوددارى شـود.
 موسـى پور تاکیـد کـرد: اعتمـاد به غـرب، بى توجهى 
بـه مدیریـت انقالبـى و درون زا، عـدم مبارزه با فسـاد 
و سیاسـت زدگى در امـور روش هایـى بوده انـد کـه 
امتحـان شـده اند و نتایـج تلـخ آنهـا را بارهـا دیده ایم، 
لـذا در دولـت مبتنى بر عقالنیـت نباید ایـن اقدامات، 
انجـام و تکـرار شـود.  وى ادامـه داد: همچنیـن در 
مـورد اقدامـات ایجابـى رهبـر معظـم انقـالب بـه 
اولویـت مسـائل اقتصـادى، تاکیـد کردنـد و دربـاره 
مردمـى بـودن، عدالـت ورزى، فسادسـتیزى، احیاى 
امیـد و اعتمـاد مـردم و انسـجام و اقتـدار و اشـراف 
دولـت توصیه هـاى مهمـى داشـتند کـه در حقیقت 
راهبردهـاى اساسـى دولت انقالبى و مردمى به شـمار 
مى آینـد.  عضـو شـوراى مرکـزى جامعـه روحانیـت 
مبـارز بـا بیان اینکـه انقالبى گـرى همراه بـا عقالنیت 
و خـردورزى اسـت، تصریـح کـرد: انقالبى گـرى بـه 
معنـى بى عقلى و بى خـردى در تصمیمـات و اقدامات 
و رویکردهـا نیسـت. انقالبى گـرى بـدون عقالنیـت 
دیگـر انقالبى گـرى نیسـت. روش و سـنت امامیـن 
انقـالب نیـز همـواره انقالبـى بـوده، انقالبـى مانـده و 
همزمـان عقالنیـت و خـردورزى را بـه همراه داشـته 
اسـت.  موسـى پور خاطرنشـان کـرد: آنـان کـه ادعـا 
مى کننـد انقالبى هسـتند ولى بـا شـیوه هاى مبتنى 
بـر بى اخالقـى، بى خـردى و بى منطقى امـور را دنبال 
مى کننـد، نتیجـه اى جـز عقبگـرد و انفعـال و ایجـاد 

مشـکالت متعـدد نخواهنـد داشـت.

 نباید اعتماد به غرب تکرار شود
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خبر نخستین حکم شهرداران در دولت جدید، توسط وزیر کشور براى شهردار قم صادر شد.
بـه گزارش شـهرنیوز، حکم انتصاب دکتر سـیدمرتضى سـقائیان نژاد به سـمت شـهردارى 

قم از سـوى وزیر کشـور صادر شـد.
پیش ازایـن اعضـاى ششـمین دوره شـوراى اسـالمى شـهر قـم در دومیـن روز کارى آغاز 
فعالیت دوره جدید، در 16 مرداد امسـال تشـکیل جلسـه داده و گزینه هاى مسـند شـهردارى 
قـم توسـط اعضا مـورد بررسـى قـرار دادنـد و نهایتاً سـیدمرتضى سـقائیان نـژاد بـا 11 رأى 

موافـق در این جایـگاه ابقـا کردند.
شـهردار بـا سـابقه قـم پـس از 12 سـال اداره امور شـهرى کالنشـهر اصفهـان، خـرداد 94 
توسـط اعضـاى دوره چهـارم شـوراى اسـالمى شـهر قـم، پـس از محمـد دلبـرى به عنوان 

شـهردار قـم انتخاب شـد.
وى پس از گذشـت 6 سـال حضـور در این جایگاه، مجدداً به سـبب کارنامـه و عملکرد مثبت 
و روبه جلـو در حوزه هـاى عمرانـى، فضـاى سـبز، خدمـات شـهرى و… مجـدداً به عنـوان 

شـهردار قم بـراى یک دوره چهارسـاله ابقا شـد.
اتمـام پروژه هـاى نیمه تمـام شـهر قـم، افزایـش 6 مترمربعى سـرانه فضـاى سـبز، احداث 
چندیـن تقاطع غیرهمسـطح، تکمیل کریدورهـاى ترافیکى، تعییـن تکلیف 2 هـزار میلیارد 
تومـان بدهى شـهردارى، احـداث بوسـتان هزارهکتـارى، باغ پرندگان، تله سـیژ و سـورتمه 
شـهر، احداث شـهربازى بـزرگ غدیر و… بخشـى از کارنامه تیـم مدیریتى سـقائیان نژاد در 

دوره 6 سـاله گذشـته است.

وزیر کشور حکم شهردار قم را صادر کرد

معاون فنى و عمرانى شهردارى قم با بیان اینکه زمانى 
پروژهها را آغاز مى کنیم که تملکات انجام شده باشد تا انجام 
پروژه فرسایشى نشود گفت: در این سالها اعتماد مردم به 
موضوع اجراى پروژه ها ایجادشده و نگاه نسبت به اجراى 
پروژهها تغییر کرده است. عباس حلوایى زاده   با اشاره به 
وظایف معاونت فنى و عمرانى اظهار داشت: تمامى پروژه هاى 
فنى و عمرانى مانند ساخت سوله، احداث بزرگراه، ساخت 
ایستگاه انتقال پسماند، ساخت بوستانها و غیره در مرحله اجرا، 
ساخت و مرمت ابنیه، وابسته به حوزه معاونت فنى و عمرانى 
شهردارى است. وى با بیان اینکه این پروژهها متولیان دیگرى 
در بخشهاى تخصصى شهردارى مانند ترافیک، فضاى سبز 
و … دارد، اما این معاونت مجرى آن با بهترین کیفیت و 
طول عمر باال است، ابراز کرد: یکى از مهمترین تالشهاى 
معاونت عمرانى در سال هاى گذشته استفاده از نیروهاى بومى 
و استفاده از توان تولید داخل در اجراى این پروژه ها بود. معاون 
فنى و عمرانى شهردارى قم توجه به اجراى پروژه ها در راستاى 
عدالت اجتماعى را موردتوجه قرار داد و افزود: تکیهگاه ما براى 
اجراى پروژه ها اسناد باالدستى بوده که این موضوعات در آن 
دیده شده است؛ از طرفى، یکى از اولویت هاى ما آرامسازى 
هسته مرکزى است که براى این کار باید رینگ هاى ترافیکى 
شکل مى گرفت و باید به سمتى مى رفتیم که شهروندان براى 
دسترسى به مناطق دیگر شهرى مجبور نباشند از هسته 
مرکزى عبور کنند. وى با تأکید بر اینکه تکمیل رینگ هاى 
ترافیکى به مناطق شهرى بستگى ندارد، تصریح کرد: اجراى 
پروژه بر اساس نیازهاى کل شهر و اولویت بندى آن ها صورت 
مى گیرد و در نهایت، تکمیل این نقشه راه به سود تمام مردم 
مناطق مختلف شهرى خواهد بود. حلوایى زاده با اشاره به 
چالش هاى اجراى پروژه هاى عمرانى عنوان کرد: یکى از 
مشکالت اجراى پروژه هاى بزرگ، زمان بر بودن و اجراى 
محدودیت هاى ترافیکى و قطع خدماتى مانند آب و برق است 
که سبب نگرانى مردم از اجراى پروژه در منطقه مى شود که 
براى حل این مشکل، قبل از اجراى پروژه و براى آگاه سازى 
شهروندان تصویر سه بعدى اتمام پروژه در منطقه، نصب و به 
مردم مزایاى اجراى پروژه، اطالع رسانى و تالش میشود در 

کوتاه ترین زمان ممکن پروژه به بهره بردارى برسد.
وى با بیان اینکه تالش داریم پیش و حین اجراى پروژه 
تأسیسات را جابه جا کنیم تا خدمات مردم قطع نشود، اذعان 
کرد: زمانى پروژه ها را آغاز کردیم که تملکات انجام شده 
باشد، تا انجام پروژه فرسایشى نشود. معاون فنى و عمرانى 
شهردارى قم ادامه داد: در این سالها اعتماد مردم به موضوع 
اجراى پروژه ها ایجادشده و نگاه نسبت به اجراى پروژه ها تغییر 
کرده است و هم اکنون مردم خودشان در پى اجراى پروژه ها در 

محدوده محل زندگیشان هستند.

مدیرکل سرمایه انسانى شهردارى قم از تبدیل وضعیت 
استخدامى 150 نفر از همکاران ایثارگر شهردارى خبر داد.

سید على بیگدلى  با اشاره تبدیل وضعیت استخدامى همکاران 
ایثارگر شهردارى اظهار داشت: با عنایت به تغییر و تسهیل 
صورت گرفته در خصوص فرایند اجرایى قانون استفساریه 
بند ”و“ ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و تفویض اختیارات 
صورت گرفته به کمیته طبقه بندى مشاغل در شهردارى هاى 
کالنشهرها توسط سازمان دهیارى ها و شهردارى ها، توانستیم 
در طى مدت اخیر وضعیت استخدامى تعداد 150 نفر از ایثارگران 
مشمول قانون مذکور را به کارمند رسمى تغییر دهیم. وى در 
خصوص فرآیند اجرایى تبدیل وضعیت استخدامى مبتنى بر 
بند ”د“ تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور گفت:  با 
توجه به دستورالعمل ابالغى، فرآیند تغییر وضعیت استخدامى 
کارکنان مشمول این بند نیز در شهردارى آغاز گردیده است.
مدیرکل سرمایه انسانى شهردارى قم اضافه کرد: البته انجام 
بخشى از موارد مندرج در دستورالعمل ابالغى على رغم برخى 
ابهامات موجود نیازمند تخصیص منابع اعتبارى الزم بوده که 
انجام آن مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل مذکور  منوط 
به تصویب و تأمین اعتبارات مالى و بودجه اى از سوى مراجع 
ذى صالح است. بیگدلى خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست 
کالن و راهبردى شهردارى قم در حوزه منابع انسانى و تأکیدات 
مدیران ارشد بر توجه ویژه به ایثارگران گرامى و خانواده معظم 
آنان طى چند سال اخیر و در چارچوب ضوابط ابالغى مرتبط ، 
شهردارى قم تالش کرده تا به نحو صحیح و در حداقل زمان 
ممکن نسبت به اجرایى کردن شرایط و تسهیالت مرتبط اقدام 

نماید.

ناوگان حمل ونقل عمومى قم گرچه جوان تر شده است اما 
با مسئله کاهش اقبال شهروندان و کمبود سرانه اتوبوس ها 
و تاکسى ها مواجه است.  با وجود تحریم ها و توقف خط تولید 
اتوبوس در کشور و قطع تسهیالت دولتى، امکان خرید 
اتوبوس براى شهردارى ها در سال هاى گذشته غیرممکن 
بود که در این شرایط اقدامات و تدابیر شهردارى قم براى 
نوسازى ناوگان اتوبوسرانى قابل توجه بوده است. گام نخست 
شهردارى در این شرایط خرید 110 دستگاه اتوبوس جدید 
موجود در کشور بود. در سال 1400 هم با جذب 200 میلیارد 
تومان در قالب اوراق مشارکت خرید 52 دستگاه اتوبوس 
جدید دیگر در دستور کار قرار گرفت که به زودى به ناوگان 
اضافه مى شود. شهردارى قم به عنوان پیشگام در نوسازى 
اتوبوس هاى فرسوده و با تغییر سیاست توانست ناوگان 
اتوبوسرانى را به شرایط مطلوب ترى برساند. حدود 270 
دستگاه اتوبوس فرسوده در قم وجود داشت که تعدادى از 
این ها به دلیل اتمام تعهد 10 ساله از ناوگان حمل ونقل عمومى 
خارج و تعدادى دیگر نوسازى شده اند. در سال 99 با دو قرارداد، 
نوسازى 100 دستگاه اتوبوس آغازشده و تا امروز 50 دستگاه 
اتوبوس به مدار وارد شده و بقیه به مرور به ناوگان وارد مى شود 
که با اقداماتى که انجام شده، متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانى 
به 2 سال کاهش یافته است. در حال حاضر در شهر قم بیش از 
6 هزار تاکسى تردد مى کند که از سال 96 امکان نوسازى این 
ناوگان وجود نداشته است. امروز مدیران شهرى در این حوزه 
به چالش هاى بزرگى دچار هستند. شهردارى قم در سال 96 
با توجه به قیمت 30 میلیون تومانى تاکسى و تسهیالت 20 
میلیون تومانى دولت به صاحبان تاکسى توانست هزار و 500 
دستگاه تاکسى را در شهر قم نوسازى کند که عمر ناوگان 
تاکسیرانى از 10 سال به 6 و نیم سال کاهش یافت و چنانچه 
این روند ادامه داشت، مى توانست عالوه بر نوسازى کامل، 

عمر ناوگان را به 5 سال کاهش دهد.

پروژه هاى شهرى قم دیگر 
فرسایشى نیست

تبدیل وضعیت استخدامى 150 نفر 
از همکاران ایثارگر شهردارى قم

شهردارى قم پیشگام نوسازى 
اتوبوس هاى فرسوده در کشور

نماینـده ولى فقیه در سـپاه پاسـداران با اشـاره به سـخن مقـام معظم رهبرى کـه مهم تریـن دغدغه، حفظ 
ایـن انقالب اسـت نکاتـى را پیرامون نقـش روحانیـت در این زمینه بیـان کرد .

 حجـت االسـالم حاجى صادقى در مراسـم معارفه مسـئول بسـیج اسـاتید حـوزه علمیه قم ضمن تسـلیت 
ایـام سـوگوارى و شـهادت حضـرت زیـن العابدیـن (ع) گفـت:دو راهبـرد ممتـاز و محـور مانـدگارى و تاثیر 
گـذارى ایـن انقـالب در آینده، نخسـت اعتماد، مشـارکت، حمایـت و نقش آفرینى مردم اسـت و هـر اقدامى 
در ایـن راسـتا اعتمـاد مردم بـه نظـام و انگیزه آن هـا را از دفـاع از نظـام و انقالب قـوى کند از برجسـته ترین 
کار هایـى اسـت کـه مى تـوان انجـام داد. وى با اشـاره به سـخنان مقام معظـم رهبرى کـه امـروز بزرگترین 
مبـارزه، مبـارزه بـا اسـتکبار و خدمـت بـه مـردم اسـت ابراز داشـت: جایـى کـه الزم باشـد، بسـیجیان براى 
خدمـت به ایـن مـردم وارد صحنه مى شـوند چـه در مقابله بـا وضعیت هاى سـخت و چه در وضعیـت کنونى 
کـه کرونا حاکم اسـت. نماینده ولى فقیه در سـپاه پاسـداران با اشـاره به راهبـرد دوم یعنى گفتمـان مقاومت، 
ایسـتادگى، کوتـاه نیامـدن و منفعل نشـدن در برابر فشـار دشـمن گفت:دشـمن مى خواهد که خواسـته هاى 
خـود را بـر مـا تحمیـل کنـد و مـا بایـد بـا عـدم تحمـل فشـار دشـمن و خواسـته او از فرمانبـردارى از او که 
خواسـته ى آن ها اسـت سـر باز بزنیـم که آن جهـاد کبیر اسـت. وى ادامه داد:بایـد این گفتمان که سـیره اهل 
بیـت اسـت محکم تر شـود و ادبیـات گفتمان در مقابلـه با اسـتکبار در این برهـه زمانى ادبیات قـدرت، قوت و 
شـیرصفتى اسـت و این راهبرد ها ریشـه قرآنـى دارد. حاجـى صادقى در ادامه با اشـاره به رویکرد فعلى بسـیج 
اظهـار داشـت: بسـیج امروز بیـش از هر زمـان به ایـن دو راهبـرد توجـه دارد و تمام قـدرت و توان خـود را در 
جهـت خدمـت بـه مردم بـه کارگیـرى مى کند و اثر بخشـى ایـن اقدامـات را به دلیـل اخالص بسـیجیان در 
هـر زمینـه اى مشـاهده مى کنیـم. وى افزود:امروز بسـیج روحانیت بـا تمام تـوان از یک طرف بـراى خدمت 
صادقانـه و مجاهـدت بـراى کمـک مومنانه بـدون منت وارد میدان شـده اسـت و باور بسـیجیان این اسـت 
کـه خدمـت مومنانه فقـط یک عبـادت مقرب نیسـت، یـک اقـدام پاسـدارى از انقالب نیز اسـت و بسـیح با 
راه انـدازى قرارگاه هـاى مختلـف از جملـه قـرارگاه تعلیـم و تربیـت و روشـنگرى بـر اسـتقامت بـر اصول و 
سـازش ناپذیرى و تسـلیم نشـدن در برابـر فشـار ها و تهدیدات سـخت اصـرار دارد. وى در ادامه عنـوان کرد 
با شـکل گیـرى دولـت اسـالمى و روى کار آمدن رئیـس جمهورى که بـه این دو راهبـرد اعتقـاد دارد و فقط 
بـراى خـدا، سـربازى رهبر و خدمـت به مردم آمده اسـت و بعد از چهل سـال یـک چهره اى از دولت اسـالمى 
شـکل بگیـرد و بـا اسـتفاده از فرصت هـاى فراهـم شـده بتوانیـم پایه هاى اصلـى این انقـالب و نظـام را که 
تولـد جدید اسـالم ناب و زمینه سـاز نهضت ظهور اسـت تقویـت کرده و بـى تردید مى توانیم به پیشـروندگى 
ایـن انقالب و عقب نشـینى غیر متوقف شـونده دشـمنان امیدوار باشـیم. حجت االسـالم حاجـى صادقى در 
پایـان عنـوان کـرد: در این شـرایط از علمـا، روحانیون، طـالب و حوزه هـاى علمیـه انتظار میـرود به صورت 
سـازماندهى شـده و بسـیجى کـه بـا این حـوزه پیوند خـورده اسـت در پیشـتازى، الگو بـودن، جهـت دهنده 
بـودن جامعـه در تحکیـم و تقویت ایـن دو راهبرد که شـاخص حوزه انقالبى اسـت کوشـا باشـند.  در پایان از 
زحمـات و خدمـات ارزشـمند حجت االسـالم نبوى مسـئول سـابق این مرکـز توسـط نماینده، ولـى فقیه در 
سـپاه پاسـداران تقدیر و حجت االسـالم اکبرى مسـئول نمایندگـى ولى فقیه در سـپاه على ابـى الطالب (ع) 
قـم بـا حفظ سـمت بعنوان مسـئول جدید بسـیج اسـاتید، مدیـران و نخبـگان حـوزه علمیه قم معرفى شـد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

بسیج دنباله رو راهبردهاى محورى و کاربردى 
ماندگارى انقالب اسالمى

در نخسـتین سـفر اسـتانى وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـى، مراجـع تقلیـد و علمـاى حـوزه علمیـه قـم 
بـر رفع معضـل بیـکارى، مهـار تـورم، توجه به اقشـار 
آسـیب پذیر و تـالش بـر بهبـود و ارتقـاى ارزش پـول 
ملـى تاکیـد کـرده و وزیـر تعـاون نیـز از تـالش براى 

ایجـاد یـک میلیـون شـغل جدیـد در سـال خبـر داد.
 حجـت اهللا عبدالملکـى وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـى در نخسـتین سـفر اسـتانى خـود پنجشـنبه 
یازدهـم شـهریورماه جارى وارد شـهر مقدس قم شـد. 
وى در بـدو ورود بـا حضـور در گلـزار شـهداى على بن 
جعفر(ع) به مقام شـامخ شـهداى 8 سـال دفـاع مقدس 
اداى احتـرام کـرد. وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى 
در ادامـه سـفر یـک روزه خـود بـه قـم ضمـن دیـدار با 
شـمارى از مراجـع تقلیـد و علمـا و حضـور در جلسـه 
مجمـع خیرین سـالمت اسـتان، مجتمـع کارآفرین در 

رابطـه بـا صنعـت کفـش و دمپایـى را افتتـاح کرد.

آیت اهللا  نورى همدانى: پایین آمدن ارزش 
پول ملى تاسف بار است

آیـت اهللا حسـین نـورى همدانـى از مراجـع تقلیـد نیز 
در دیـدار وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى بیـان کرد: 
گرانـى مسـاله اى اسـت کـه مـردم از آن رنـج مى برند 
و باید فکر اساسـى بـراى آن شـود، پایین آمـدن ارزش 
پـول ملى کشـور واقعـا تاسـف بار اسـت که نیاز اسـت 
برطـرف شـود. وى بـا انتقـاد از وضعیـت اشـتغال و 
بیـکارى بخشـى از جوانـان جویـاى کار، افـزود: خیلى 
از افـراد جامعـه از بیـکارى بـه سـتوه آمده اند کـه باید با 

برنامه ریـزى برطـرف شـود.
آیـت اهللا نـورى همدانـى بـا بیـان ایـن کـه کار براى 
مـردم و قـدم برداشـتن بـراى حل مشـکالت ایشـان 
پاداش فراوانـى دارد، اضافه کرد: توجه همه مسـئوالن 
باید بـه مردم باشـد و مردمى بـودن و درك مشـکالت 
آن هـا بایـد یکـى از اصلى تریـن برنامه هـاى مدیـران 

باشـد.
وى ادامـه داد: توجه بـه بیت المال یکـى از موضوعات 
مهـم دیگـرى اسـت کـه بایـد در نظر داشـته باشـید و 
درعین حـال صرفه جویـى در بیت المـال نیـز مـورد 

توجـه قـرار گیرد.
به گفته این مرجع تقلید، مسـئوالن در نظام اسـالمى 
راهنمـا و الگوى مردم هسـتند و باید در رفتـار و کارهاى 
خود بـه این مهم توجه داشـته باشـند.چنانچه عدالت را 
محـور قرار دهیـد در کارتـان موفق خواهید شـد چراکه 
این توصیـه موال و پیشـوایمان حضـرت امیرالمومنین 

است. (ع) 

آیت اهللا علوى گرگانى: یکى از موضوعات 
مهم کشور بیکارى جوانان است

آیـت اهللا سـیدمحمدعلى علـوى گرگانـى از مراجـع 
تقلیـد نیـز در دیدار حجـت اهللا عبدالملکـى گفت: یکى 
از موضوعـات مهـم کشـور مـا بیـکارى بویژه در قشـر 
جوانان اسـت هر جامعـه اى که مـردم آن بیکار باشـند 
دچـار مشـکالت دینـى خواهند شـد بنابرایـن در درجه 
اول انتظـار داریم به مسـاله اشـتغال اهمیت داده شـود.
وى افـزود: اگـر دسـت به دسـت هم دهیـم مى توانیم 
مشـکالت را رفع کنیم. در معارف دینى آمده اسـت من 
کان هللا کان اهللا لـه نگوییـد: ”نمى توان“ و ”نمى شـود“ 

بلکـه با همـت، همه کارها حل شـدنى اسـت.
آیـت اهللا علـوى گرگانـى بـا اشـاره بـه آیاتـى از قرآن 
کریـم، اضافـه کـرد: درهمـه کارها بـا امید جلـو روید و 
ناامیـد نباشـید گر چه مملکـت دچار مشـکالت عدیده 
اسـت. در کشـور ما سـرمایه زیـادى وجـود دارد که باید 
بـه صـورت درسـت بـه کار گرفتـه شـود و بـه نحـوى 

مدیریـت شـود که نفـع آن بـه جوانان برسـد.
ایـن مرجع تقلید خاطرنشـان کـرد: کارهایـى را که بر 
زمیـن و معطـل مانـده اسـت تشـخیص داده و آن را به 

درسـتى به حرکـت در بیاورید.

مدیرحوزه هـاى علمیـه: یارانـه نیازمندان 
شـود هدفمندتر 

مدیرحـوزه هـاى علمیـه کشـور نیـز در دیـدار بـا وزیر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از 
تجربه هاى موفـق در حمایت هاى بیمـه اى و یارانه اى از 
اقشار آسـیب پذیر و نیازمند جامعه خاطرنشـان کرد: باید 
تدابیرى اندیشـیده شـود تـا نیازمندان بصـورت دقیق تر 
در زیـر چتر بیمـه اى و یارانه هـاى حمایتى قـرار بگیرند. 
آیـت اهللا علیرضـا اعرافى بـا تاکید بـر اینکـه حوزه هاى 
علمیـه در حـوادث و بالیاى طبیعـى و بیمـارى کرونا در 
خدمـت مـردم و کادر درمـان بودنـد، گفـت: سـتادهاى 
راهبـرى اجتماعـى حوزه هـاى علمیه تعامـالت خوبى 
بـا نهادهـا و سـازمان ها بـراى خدمت رسـانى بـر مردم 
دارنـد. وى بـا اشـاره بـه رویکـرد پژوهشـى کارکـردى 
در حـوزه هـاى علمیـه بیـان کـرد: تهیـه پژوهش هاى 
مـورد نیـاز نظـام و دولـت در ایـن عرصه عملیاتى شـده 
و تاکنـون  100 پرژوهـش در ایـن خصـوص گـردآورى 
شده اسـت. به گفتـه وى، قم سررشـته بسـیارى از علوم 
در ایـران و خـارج اسـت و نهادهـاى مهمى در این شـهر 
وجـود دارد کـه مى تـوان از توانمندى هـاى آن هـا بهره 
بـرد، همچنین پس از انقالب اسـالمى تحـوالت مثبت 
و تاثیرگـذارى در حـوزه بانـوان و بخش بیـن الملل حوزه 
هـاى علمیه اتفـاق افتاده اسـت. مدیرحـوزه هاى علمیه 
کشـور ابراز کرد: بـراى تقویت بعد اجتماعـى حوزه هاى 
علمیـه کارگروه هاى جهـادى این نهاد فعـال و حدود 10 

هـزار جهادگـر حـوزوى در آن سـاماندهى شـده اند.
وى در ادامـه بـا بیـان اینکـه در نظـام جمهـورى 
اسـالمى ایـران باید تمـام و اسـتعداد خودمـان را براى 
خدمـت بـه مـردم بسـیج کـرده و خودمـان را محـو 
خدمـت و کار کنیـم، گفـت: مسـئوالن باید بـه الگویى 
خوبـى از مدیریـت انقالبى تبدیل شـوند به طـورى که 
عقالنیـت را بـا شـجاعت و جسـارت همـراه کننـد که 

ایـن مهـم بن بسـت شـکن اسـت.

 تفاهـم نامـه همـکارى بیـن مرکـز مدیریـت حوزه 
هـاى علمیـه و شـوراى عالى اسـتان ها در سـه محور 
آمـوزش، پژوهـش و تبلیغـى و فرهنگـى فـى مابیـن 

آیـت اهللا اعرافـى و دکتـر احمـدى بـه امضا رسـید.
 آیـت اهللا اعرافـى در مراسـم  امضـاى تفاهـم نامـه 
همـکارى بیـن مرکـز مدیریت حـوزه هـاى علمیه و 
شـوراى عالـى اسـتان ها  کـه در دفتـر مدیر حـوزه در 
قم برگزار شـد، در سـخنانى گفت: شـرط مـا در تفاهم 
نامـه هـا دو چیـز اسـت، اول اینکـه سـاختار جـدى 
اجرایـى برایـش تعریـف شـود و دوم اینکـه برنامـه 

5سـاله مشـترك براى اجرایى کـردن دقیـق آن دیده 
شـود. حجت االسـالم والمسـلمین مالنـورى معاون 
فرهنگـى تبلیغـى حـوزه هـاى علمیـه نیـز در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگاران  ، بـا اشـاره به انعقـاد تفاهـم نامه 
همـکارى بیـن مرکـز مدیریت حـوزه هـاى علمیه و 
شـوراى عالى اسـتان ها، گفت: شـوراى عالى اسـتان 
هـا در واقـع شـوراى عالى شـهر و روسـتا مى باشـد و 
داراى ظرفیـت بسـیار باالیـى اسـت و از طریق تفاهم 
نامـه با مرکـز مدیریت حـوزه مـى تواند نقـش مهم و 

تاثیرگذارى داشـته باشـد.

وى افـزود: ایـن تفاهـم نامـه در سـه محورآموزش، 
پژوهـش و تبلیغـى و فرهنگـى فـى مابیـن آیـت اهللا 
اعرافـى مدیـر حـوزه هـاى علمیـه  و دکتـر احمـدى 

رئیـس شـوراى عالـى اسـتان هـا منعقـد گردید.
حجـت االسـالم والمسـلمین مالنـورى در تبییـن 
برخـى بنـد هاى ایـن تفاهـم نامه گفـت: بـراى فعال 
سـازى مبلغـان در فضاهـاى مختلـف کشـور اعـم از 
فضاهـاى حقیقـى و مجـازى ایـن تفاهم نامـه منعقد 
شـده اسـت، حمایت از مبلغان حوزوى در پاسـخگوى 
به سـواالت دینى، سـاماندهى گـروه هـاى تبلیغى در 
فضاهایـى که مرتبط با شـوراها مى شـود، مشـارکت 
در ایجاد شـبکه هـاى فرهنگى تبلیغى و بهـره گیرى 
از فضـاى مجـازى و... از جمله نکات مهـم این تفاهم 

نامـه مى باشـد.
معـاون فرهنگى تبلیغى حـوزه هاى علمیـه در ادامه 
خاطـر نشـان سـاخت: تفاهـم نامـه هـا در صورتـى 
اجرایـى مـى شـود کـه کمیتـه هایـى وجـود داشـته 
باشـند و مفـاد تفاهـم نامـه هـا را اجرایـى کننـد و 
خوشـبختانه در این تفاهـم نامه خود کمیته مشـترك 
هـم دیـده شـده اسـت، ایـن تفاهـم نامـه بـه همـت 
شـوراى عالـى اسـتان هـا پیگیـرى شـده اسـت و ان 
شـاءاهللا بـا ایجـاد کمیتـه اجرایى، کلیـه بندهـاى آن 

نیـز اجرایـى خواهـد شـد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان قم از 
شناسایى و کشف 65 دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال 
غیرمجاز در یک واحد مسکونى در محدوده بلوار 
الغدیر قم خبر داد. مهدى آهنین پنجه در گفت و گویى 
اظهار داشت:  تیم هاى بازرسى و حراست شرکت 
توزیع نیروى برق استان قم با همکارى عوامل نیروى 
انتظامى در بازرسى از یک واحد مسکونى در قم تعداد 

غیرمجاز  دیجیتال  ارز  رمز  استخراج  دستگاه   65
کشف و جمع آورى شد. وى یادآور شد: در این واحد 
مسکونى که به صورت کارگاهى نسبت به تعمیر و 
نصب ماینر و همچنین تولید غیرمجاز ارز دیجیتال  
اقدام مى کرد، شناسایى و نسبت به جمع آورى آنها 
اقدام شد. وى گفت: این تعداد دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال، با استفاده از برق غیرمجاز ،معادل حدود 

325 خانوار برق مصرف مى کرد. این دومین بار است 
که از این واحد دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال کشف و 
ضبط مى گردد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق 
قم از شهروندان خواست در صورت مشاهده دستگاه 
هاى رمز ارز غیرمجاز مراتب را به سامانه پیامکى 
حراست این شرکت به شماره 3000290132 اطالع 
رسانى کنند تا نسبت به شناسایى و جمع آورى این 
دستگاه ها به پایدارى بیشتر شبکه برق بویژه در ایام 

تابستان کمک شود.

در نخستین سفر استانی وزیر تعاون رقم خورد؛

تاکید مراجع تقلید بر رفع بیکارى، مهار تورم و توجه به اقشار آسیب پذیر

با حضور آیت الله اعرافی:

تفاهم نامه همکارى حوزه با شوراى عالى استان ها منعقد شد

65 دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال در قم کشف شد

 رئیـس شـوراى عالى جامعه مدرسـین گفت: در کنـار کارهاى 
روزمـره دولتمـردان بایـد بـه مشـکالت سـاختارى کشـور نیز 
بپردازنـد و بـا ایجـاد کارگروه هـاى مختلف سـاختار صحیحى 

در ارکان مختلـف دولـت ایجـاد کنند.
  آیـت اهللا حسـینى بوشـهرى رئیـس شـوراى عالى جامعـه 
مدرسـین در دیـدار بـا حجـت اهللا عبدالملکـى وزیر تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـى کـه عصـر امـروز در سـالن جلسـات جامعـه 
مدرسـین حـوزه علمیـه قم برگـزار شـد، اظهـار داشـت: انتظار 
مـى رود که با برنامه ریزى درسـت و حسـاب شـده گام هـاى بلندى در مسـئولیت جدیـد برداریـد. وى ادامه داد: 
تـوکل بـه خدا را به  عنـوان یک مبنا براى خـود قرار دهیـد و با توکل بـه ذات اقدس الهى در مسـیر رضایتمندى 

و خدمـت بـه مـردم گام برداریـد.
آیـت اهللا حسـینى بوشـهرى افـزود: تـوکل بـه خداوند گره هـاى کـور را بـاز مى کنـد و باید بـا مـدد گرفتن از 
خداونـد تالش هـاى خودمـان را دو چنـدان کنیـم. وى ابراز داشـت: خداوند به شـما بـه  عنوان یک جـوان این 
توفیـق را داده اسـت کـه با انگیزه و نشـاط در ایـن وزارت خانه مردمى مشـغول خدمت شـوید و این چهار سـال 

یک فرصت ارزشـمند براى شـما اسـت کـه بایـد قـدر آن را بدانید.
آیت اهللا حسـینى بوشـهرى افـزود: سـعى کنیـد در تصمیم گیرى ها و برنامه هـاى خودتـان همواره یـاد خدا را 
در نظـر بگیریـد و بـراى مردم مثال زدنى کشـورمان سـنگ تمـام بگذاریـد. وى بیان داشـت: در کنـار کارهاى 
روزمـره به مشـکالت سـاختارى کشـور نیـز بپردازید و بـا ایجـاد کارگروه هاى مختلـف سـاختار صحیحى در 
ارکان مختلـف دولـت ایجـاد کنیـد. رئیـس شـوراى عالى جامعه مدرسـین بیان داشـت: اگـر این سـاختارها را 

اصـالح کنید، یـک ریل گـذارى مناسـبى بـراى دولت هـاى آینـده ایجـاد کرده اید.
وى بـه بیـکارى اشـاره کرد و گفت: سـرمایه ما مردم اسـت و انقـالب در صورتى ماندگار اسـت که مـردم را در 
کنار خودش داشـته باشـد. رئیس شـوراى عالى جامعه مدرسـین ابراز داشـت: دشـمنان به دنبال فاصله انداختن 
بیـن مردم و مسـئوالن هسـتند. وى بـا بیان این کـه تصاحب فکر و اندیشـه مـردم هدف اصلى دشـمنان نظام 

اسـت، بیـان داشـت: برنامه ریزى هاى مختلفـى در ایـن زمینه صورت گرفته اسـت که بایـد بـا آن مقابله کرد.
وى تصریـح کـرد: رهبرى هـاى داهیانـه رهبرى و حضـور مـردم در صحنه همواره دشـمنان را شکسـت داده 

اسـت بـه همین علـت تنها خطـرى کـه کشـور را تهدید مى کنـد تصاحب فکـر و اندیشـه مردم اسـت.
آیـت اهللا حسـینى بوشـهرى بـا اشـاره بـه آمادگـى حوزه هـاى علمیـه بـراى همـکارى بـا دولت سـیزدهم، 
خاطرنشـان کـرد: حوزه هاى علمیـه همواره در کنار مردم و مسـئوالن اسـت و این مهم در شـیوع بیمارى کرونا 
کامًال مشـهود اسـت، چرا کـه روحانیون در کنـار کادر درمان به خدمت رسـانى بـه مردم و بیمـاران پرداختند که 

انصافـاً جهـاد کردند.

بـا حضـور وزیر تعـاون کار و رفاه اجتماعى مجتمـع کارآفرین در رابطه بـا صنعت کفش و دمپایـى  در قم افتتاح 
و بـه بهـره بردارى رسـید.  همزمان با سـفر حجـت اهللا عبدالملکـى وزیـر تعـاون کار و رفاه اجتماعـى، مجتمع 
کارآفریـن در جـاده قدیم قم-کاشـان با حضـور بهرام سرمسـت اسـتاندار و احمـد امیرآبادى فراهانـى نماینده 
مـردم قـم در مجلس شـوراى اسـالمى بصورت رسـمى افتتـاح شـد. این مجتمع که بـه همت فعـاالن و تولید 
کننـدگان کفش مـورد بهره بـردارى قـرار گرفت با زیربنـاى 15 هـزار متر مربـع در خدمت فعـاالن این عرصه 
خواهـد بـود و زمینه مطلوبى جهـت معرفى تولیدات ایـن صنعت به وجود مـى آورد. گفتنى اسـت فعاالن کفش 
قـم بیـش از 80 درصد صـادرات کفش کشـور را در اختیـار دارد و این صنعت موجب اشـتغالزایى ویـژه اى دراین  
اسـتان شـده اسـت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در نخسـتین سـفر اسـتانى خود صبح پنجشـنبه وارد شـهر 
مقـدس قم شـد. عبدالملکـى در ادامـه برنامه هاى خـود در سـفر به قم ضمـن دیدار بـا شـمارى از مراجع تقلید 
و علمـا و حضـور در جلسـه مجمـع خیرین سـالمت اسـتان، مجتمـع کارآفریـن را در رابطه با صنعـت کفش و 

دمپایـى را افتتـاح کرد.

آیت الله حسینی بوشهری:

تغییر ساختارها در همه ارکان دولت باید عملیاتى شود

مجتمع کارآفرین در قم افتتاح شد
مدیـرکل راه و شهرسـازى قـم گفـت: عملیـات 
آماده سـازى سـایت 22 هکتـارى پردیسـان قـم آغـاز 
شـد و بـه زودى عملیـات سـاخت بیـش از 700 واحـد 
مسـکونى طرح مسـکن اقدام ملـى متقاضیـان در این 

اراضـى نیـز کلیـد خواهـد خـورد.
بـه گـزارش     روابط عمومى اداره کل راه و شهرسـازى 
قم، حسـن صبـورى اظهار داشـت: طرح مسـکن اقدام 
ملى با هـدف خانـه دار کردن اقشـار مختلـف و نیازمند 
مسکن کشـور از حدود 2 سـال گذشـته به اجرا گذاشته 
شـد. وى افـزود: سـهم قـم در مرحلـه نخسـت ثبـت 
نـام چهـار هـزار و 400 واحـد مسـکونى اسـت کـه از 

ایـن تعـداد چهـار هـزار واحد به شـهر قـم و مابقـى نیز 
به شـهرهاى دیگـر اسـتان اختصاص داشـت. صبورى 
افـزود: از تعـداد چهـار هـزار واحد مسـکونى، 2 هـزار و 
500 واحـد توسـط بنیـاد مسـکن درقالـب طرح هـاى 
موسـوم به زیتـون احـداث مى شـود. وى گفـت: در 
زیتـون شـش 180 واحـد، زیتـون هفـت و هشـت 96 
واحـد، زیتون نـه و ده 256 واحد، محلـه 10 یا اراضى 17 
هکتارى هـزار واحـد و اراضى 22 هکتارى نیـز بیش از 
700 واحد مسـکونى با کیفیت و مقاوم توسـط اداره کل 
بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمى اسـتان تولیـد و احداث 

خواهد شـد.

 مدیـرکل شهرسـازى قـم درادامـه گفت: هـر یک از 
ایـن طرح هـا به مـرور و به تنـاوب به طـرح مسـکن 
ملـى ملحـق شـدند کـه سـطوح مختلـف پیشـرفت 
فیزیکـى گویـاى ایـن مطلـب اسـت. صبورى یـادآور 
شـد: طوالنى شـدن پروسـه تغییـر کاربـرى اراضى 
شـوراى عالى  تاییـد  و  به مسـکونى  هکتـارى   22
شهرسـازى و معمـارى کشـور و انجـام اقدام هایـى 
ماننـد تهیه نقشـه و گرفتـن پروانه سـاختمانى منجر 
به زمان بـر شـدن شـروع ایـن طـرح شـد  وى بیـان 
داشـت: از امـروز عملیـات آماده سـازى ایـن اراضـى با 
تـالش مضاعـف بنیاد مسـکن اسـتان آغاز شده اسـت 
و امیدواریـم بعـد از حـدود سـه مـاه، عملیـات سـاخت 
نیـز شـروع شـود. وى درخصـوص آخریـن وضعیـت 
تسـهیالت بانکى طرح مسـکن ملى اسـتان نیز یادآور 
شـد: افزایش میـزان تسـهیالت بانکى از یـک میلیارد 
ریـال بـه 2 میلیـارد و 500 میلیـون ریـال درشـوراى 
پـول و اعتبـار کشـور تصویـب شده اسـت و به محـض 
ابـالغ به اسـتان ها به طـور قطـع درنحـوه پرداخت ها و 

قراردادهـا تغییرهایـى ایجـاد خواهـد کرد.
مدیـرکل شهرسـازى قـم بیـان کـرد: از آن جـا کـه 
بخشـى از عملیـات سـاخت درایـن طـرح بـا آورده 
متقاضیـان و مشـارکت آن ها انجـام مى شـود به عموم 
متقاضیـان توصیـه مى شـود بـدون توجه به شـایعه ها 

بـراى واریـز به موقـع آورده خـود اقـدام نماینـد.

مدیرکل راه و شهرسازی قم:

عملیات آماده سازى اراضى 22 هکتارى شهرك پردیسان قم آغاز شد
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