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در  امروزه  کرد:  عنوان  قم  موقت  امام جمعه 
عرصه های مختلف علوم انسانی و اسالمی و 
بنیادی  های  سلول  پزشکی،  تجربی،  مسائل 
و  درخشند  می  ما  دانشمندان  ای،  هسته  و 
دیگران به حال این دانشمندان ما قبطه می 

خورند.
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری امروز 
از  تجلیل  مراسم  در  آذرمــاه   18 شنبه  سه 
برتر استان، ضمن تبریک هفته  پژوهشگران 
محسن  شهید  نام  از  کردن  یاد  و  پژوهش 
فخری زاده، دانشمند هسته ای کشور، به بیان 
حدیثی از پیامبر اکرم)ص( پرداخت و عنوان 
کرد: وجود مقدس پیامبر )ص( در روایتی می 
فرمایند »قلم نعمت بزرگی است که اگر  نبود 
ُملک و دین استوار نمی شد و  زندگی برای 
انسان گوارا نمی گردید«، همچنین حضرت 
محمد)ص( در حدیث دیگری در این باره می 
فرمایند »علم را برای ماندگاری هرچه بیشتر 

مکتوب کنید و بنویسید تا ماندگار بماند«.

 وی با بیان اینکه یکی از پرسش های اساسی 
در خصوص پژوهش، نقش و کارکرد پژوهش 
و رابطه آن با حفظ فرهنگ جامعه، پیشرفت و 
تولید است، گفت: عالوه بر این سوال، پرسش 
دیگری درخصوص پژوهش مطرح می شود و 
آن این است که وظیفه دانشگاهیان، حوزویان، 
زمان  در  پژوهشگران  و  مدیران  مسئوالن، 
کنونی و اقتضاهای آن، چیست؟؛ که باید به 

این دو سوال کلیدی و اساسی پاسخ داده شود.
عزیز  اسالم  کرد:  بیان  قم  موقت  امام جمعه 
در رابطه با مسئله ی تولیدات علمی و اساسا 
پژوهش، جایگاه ویژه ای قائل شده است، تا 
نیز  اکرم)ص(،  پیامبر  سخنان  در  که  جایی 
مشاهده می کنیم که تعبیراتی به کار رفته 
است که این ها همه نشانگر اهمیت مسئله ی 

پژوهش است.

وی افزود: در روایتی از پیامبر گرامی اسالم)ص( 
می خوانیم که »اگر انسان بمیرد و یک ورقه 
)نوشته ای( را از خود به جا بگذارد، این سبب 
می شود که فردای قیامت یک محافظی در 
برابر او و آتش جهنم شود« که این خود بیانگر 
جایگاه مهم و ویژه کار علمی و پژوهشی است.

روایت مشهوری  بوشهری گفت: در  حسینی 
از حضرت محمد)ص( مقایسه ای بین مداد 
علماء و ِدماءِ)خون( شهداء می شود، که در آن 
بر خون  ارجح  را  می خوانیم که مداد علماء 
شهداء می داند و در عین حال که جایگاه و 
خون شهید خیلی ارزشمند است اما ُمرکَّب 
مقایسه  مورد  اگر  پژوهشگران  و  دانشمندان 
با خون شهیدان قرار بگیرد، ترجیح با مرکب 
دانشمندان است که شاید این امر بخاطر این 
است که کار دانشمندان کاری است که می 

تواند تربیت کننده افرادی باشد که خودشان را 
برای ایثار، ازخودگذشتگی و درنهایت شهادت 
آماده سازند و در واقع مداد علما بستر ساز این 

گونه رشادت هاست.

پرافتخار  تاریخ  به  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اسالم و تشیع هم که می نگریم، در برهه های 
مختلف این تاریخ، عالمان و دانشمندان ما در 
درخشیدند؛  و  بوده  موثر  بسیار  علمی  حوزه 
برای مثال جرجی زیدان کتابی دارد در چهار 
جلد با عنوان »تاریخ و آداب اللغه العربیه« که 
متاسفانه در این کتاب توهینی به شیعه شده 
است با این تعبیر که شیعه طایفه ی کوچکی 
بیش نبوده است و االن)درهمان زمان( اثری از 

آن باقی نیست.

امام جمعه موقت قم گفت: مطلب فوق زمانی 
مطرح شد که شخصیت های بزرگی همچون 
حاج آقا بزرگ تهرانی)ره( مرحوم سید حسن 
صدر و شیخ محمد کاشف الغطاء)رض( در آن 
علما  این  که  هنگامی  داشتند؛  حضور  عصر 
عالمان  و  به شیعه  بزرگی  توهین  که  دیدند 
شده است، در یک جلسه صمیمی کنار هم 
نشستند و تقسیم کار کردند، که خروجی این 
امر اثر بزرگی به نام»الذریعه« نوشته ی حاج آقا 
بزرگ تهرانی بود که دانشمندان شیعه در آن 

معرفی شده است.
وی اضافه کرد: عالوه بر اثر فوق، همچنین اثر 

دیگری به نام »تاسیس الشیعه لعلوم االسالم« 
از شیخ حسن صدر منتشر شد که در آن از 
نقش برجسته شیعه یاد شده است و این کتاب 
شکوه شیعه را توانست به نمایش بگذارد؛ در 
»تاریخ  نیز کتاب  العطاء  نهایت شیخ کاشف 
و آداب اللغه العربیه« جرجی زیدان را به نقد 
کشید که همه این ها نشان دهنده مسئولیت 
پذیری و به روز بودن عالمان دین و پژوهشگران 

ما در عرصه تاریخی است.

حسینی بوشهری عنوان کرد: دانشمندان ما نیز 
در دانشگاه ها همین نقش را داشتند و آثار 
گرانقدری از اساتید فرهیحته دانشگاهی امروز 
داریم که  در مواقع مختلف کارهای خود را به 
رشته تحریر درآورده اند؛ بنابراین امروزه نیز 
در عرصه های مختلف علوم انسانی و اسالمی 
و مسائل تجربی، پزشکی، سلول های بنیادی 
و  درخشند  می  ما  دانشمندان  ای،  هسته  و 
دیگران به حال این دانشمندان ما قبطه می 
خورند؛ دشمنان ما نیز از سر عداوت این گونه 
دانشمندان ما همچون استاد فخری زاده را به 
شهادت می رساند، زیرا تحمل این را ندارند 
این برجستگی می  با  ببینند دانشمندی  که 

درخشد و نقش آفرینی می کند.

وی یادآور شد: دانشمندان و عالمان ما چه در 
سطح حوزه و چه دانشگاه نقش ارزشمندی را 
در حفظ میراث گرانبهای جامعه علمی و دینی 
داشتند؛ دنیای امروز ما در عرصه اختراعات، 
کارهای  همین  مدیون  غیره  و  اکتشافات 
پژوهشی است و اگر نبود این کارها، ما در دنیا 
به این سطح از پیشرفت نمی رسیدیم، بنابراین 
سرعت  علم،  تولید  چرخه  به  پژوهشگران 

بخشیدند.

حسینی بوشهری گفت: خوشبختانه 
های  حرکت  اخیر،  سال های  در 
به  از کارهای فردی تبدیل  پژوهشی 
کارهای جمعی شده که آثار و برکات 
اینکه  منتها  دارد،  بهتری  و  بیشتر 
دانشگاهیان، حوزویان  امروز  رسالت 
بسیار  مطلب  چیست؟،  مسئوالن  و 
پرداخته  آن  به  باید  که  است  مهمی 

شود.
حسینی بوشهری عنوان کرد: مشکلی که هم 
اکنون برخی پژوهشگران درگیر آن می شوند، 
به  روحیه ی سطحی نگری است و متاسفانه 

منابع  به  و  شود  نمی  نگاه  اول  دست  منابع 
که  پیداست  کنند؛  می  بسنده  چندم  دست 
در چنین پژوهشی تولید علم اتفاق نمی افتد؛ 
مقام معظم رهبری نیز در این راستا معتقدند 
مناسب  کارهای  و  ساز  با  باید  پژوهش  که 
خودش انجام بگیرد تا به تولید علم منجر شود؛ 
به  تنها  افراد  و  پژوهش سطحی شد  اگر  اما 
نوشتن کتابهای متعدد بسنده کردند این کارها 

سست و بدون تاثیر در جامعه است.

امام جمعه موقت قم گفت: مسئله دیگر در 
از شتاب زدگی در  این است که  این زمینه، 
ای  باید جلوگیری شود؛ چراکه عده  تحقیق 
با شتاب زدگی می خواهند عنوانی را تنها در 
جامعه کسب کنند و الزمه کار تحقیق توجه و 
صرف وقت است و به صرف اینکه بگویند طرف 
پرکار است و دارای آثار متعددی است، نشانه 

موفقیت یک پژوهشگر نیست.

سرقت علمی، خیانتی بزرگ در جامعه 
پژوهشی است

وی اظهار کرد: رعایت اخالق حرفه ای پژوهش 
نیز مسئله مهمی است که باید به آن توجه 
شود، بنابراین کسانی که دانش و علم دیگران 
را سرقت می کنند و رعایت اخالق حرفه ای 

را نمی کنند در واقع بزرگترین خیانت را می 
کنند؛ آثار دیگران را  به نام خودشان به چاپ 
می رسانند و این فاجعه ای است که در جامعه 

ما امروزه هرچند اندک وجود دارد.

حسینی بوشهری بیان کرد: شناسایی نیروها نیز 
مسئله دیگری است که باید نسبت به آن دقت 
شود، حوزویان و دانشگاهیان ما باید نیروها و 
استعداد ها را شناسایی کنند و مورد حمایت 
و  زیادی که کتاب  افراد  بسا  قرار دهند، چه 
آثار متعددی نوشتند  اما مورد حمایت قرار 
نمی گیرند و یا اشخاصی دارای استعدادهای 
سرشاری هستند اما از این استعدادها استفاده 

نمی شود.

ارتقا  برای  مناسب  بستر  و  فضا  ایجاد  وی 
فرهنگ پژوهش را مورد توجه قرار داد و گفت: 
نهادینه  پژوهش  فرهنگ  هنوز  ما  جامعه  در 
نشده است، به طوری که اگر یک دانشجو و 
طلبه ما سال ها درس بخواند و پژوهشی ارائه 
ندهند برای خود یک نقص نمی بیند، بلکه باید 
فرهنگ سازی به گونه ای انجام شود که فرد 
با آموزش، پژوهش نیز  احساس کند همگام 

داشته باشد وگرنه تحصیالت او ناقص خواهد 
بود.

این استاد حوزه خاطر نشان کرد: برنامه ریزی 
انجام  باید  پژوهش  الزِم  های  آموزش  برای 
آموزش  اینکه  بدون  ای  عده  چراکه  شود، 
زنند و  به پژوهش می  ببینند دست  را  الزم 
خواهد شد  چه  کار  نتیجه  که  پیداست  این 
این  از  را  الزم  بهره  آن  خواننده  طبیعتا  و 
پژوهش نمی برد؛ همچنین ساالنه باید برای 
موجب  تا  شود  برگزار  اجالسیه  پژوهشگران 

دلگرمی پژوهشگران شود.

پایان اظهار کرد: آموزش های ما در  وی در 
بر  و  باشد  پژوهش محور  باید  علمی  مجامع 
این نکته تکیه شود، حتی در روزهای آغازین 
وادی  اینکه  نهایت  فرد؛ در  اندوزی یک  علم 
علم و پژوهش باید به دور از جناح بندی های 
سیاسی باشد که خود آفت بزرگی برای علم و 
دانش است، دانش باید در جهت ارتقاء و رشد 
فرهنگ جامعه نقش آفرین باشد و اگر پژوهش 
و  جناحی  های  حرکت  اندازهای  دست  در 
قرار گرفت قطعا آن  باندبازی های سیاسی  
تاثیری که باید را یک پژوهش نخواهد داشت.

دشمنان تحمل درخشش دانشمندان ما را ندارند

 توصیه های آیت اهلل حسینی بوشهری به پژوهشگران 
دانشگاهی و حوزوی
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در  سعیدی   محمد  سید  آیت اهلل 
به  که  استان  اداری  شورای  جلسه 
سالن  در  کنفرانس  ویدئو  صورت 
کرامت استانداری برگزار شد، اظهار 
می فرماید  صــادق)ع(  امام  داشت: 
داد،  نعمت  گروهی  به  خداوند  که 
نعمت ها  و  نکردند  سپاسگذاری  اما 
بال  به  عده ای  و  شد  بال  به  تبدیل 
صبر  آن  برابر  در  و  شدند  گرفتار 
آنان  گرفتاری های  پس  کردند، 

تبدیل به نعمت شد.
حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
برابر  در  صبر  افزود:  معصومه)س( 
در  اسالمی  معنای  به  مشکالت 
واقع تالش در جهت تحقق اهداف 
و خودکنترلی نسبت به آسیب ها و 

آفت ها و نهراسیدن از دشمن است.
وی بیان کرد: با وجود اینکه ویروس 
منحوس کرونا از یک سو تهدیدی 
جدی برای همه جامعه انسانی است 
تالش  تمام  باید  تهدید  این  در  و 
همه مردم و مسئوالن برای مقابله با 
این ویروس تا قطع کامل باشد اما 
فرصتی است برای اینکه ضعف ها و 

از  عوامل  این  برابر  در  را  کاستی ها 
بین ببریم و اموری که برای مقابله 
با ویروس مناسب است را بشناسیم.

آیت اهلل سعیدی عنوان کرد: جامعه 
انسانی باید با عقل و تجربه تهدید 
ویروس منحوس کرونا را به فرصت 
از طریق  باید  واقع  تبدیل کند، در 
دست  به  سنت های  و  تجربیات 
آمده و آن چه که علم جدید طب 
و دانشگاهی برای ما آورده است در 
کنار هم پاس بداریم و این دو روش 
را بعد از آزمودن و تجربه کردن به 
خود  داشته های  در  تا  ببندیم  کار 
ایمان بیاوریم و تجربیات خوب خود 

را به کار ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در این روایت 
مورد  الهی  های  از سنت  دو سنت 
نظر قرار گرفته که درس و هشدار 
به  را  هایی  نعمت  خداوند  است، 
در  نمی کند  شکر  که  داده  انسان 
حالی که حضور و جود نعمت ها در 
زندگی انسانی، فرصت مهمی است و 
مردم باید قدردانی کنند و حق این 

نعمت را به جا بیاورند.

حضرت  مقدس  آستان  تولیت 
از  انسان  اگر  افزود:  معصومه)س( 
خداوند  نکرد،  استفاده  فرصت  این 
می فرماید همین وسایل رفاه را اگر 
شکر نکنند تبدیل به بال می شود، در 
این جا افرادی هستند که فرصت ها 
را تبدیل به تهدید و بال می کنند و 
گروهی دیگر در برابر نامالیمات صبر 
پیشه کرده و موضع عاقالنه ای دارند 
و مومنانه زندگی می کنند و این بالها 

تبدیل به فرصت می شود.

می شویم  متوجه  کرد:  عنوان  وی 
انسان ها دو دسته هستند، عده ای 
فرصت را تبدیل به تهدید و دیگری 
تهدید را به فرصت تبدیل می کنند، 
همین بالیی که گرفتار بشریت شده 
است، از جمله بالهایی است که علما 
آن  با  درستی  مواجهه  مومنین  و 
دارند و با رعایت شیوه نامه ها نتیجه 

خوبی به دست می آید.

وضعیت ذلیالنه رئیس جمهور 
آمریکا درس آموز است

هر  کــرد:   بیان  سعیدی  ــت اهلل  آی
ریزش  و  خسارت  دارای  مشکلی 
است،  سود  به  نهایت  در  اما  است 
به وجود  آمریکا  در  امروز وضعیتی 
امده که عبرت آموز است، کشوری 
که داعیه هایی داشت و هر گاه اراده 
کشوری  هر  به  آن  ناو  و  کرد  می 
نزدیک می شد بسیار می ترسید اما 
امروز می بینیم با قدرتی که خدا به 

مومنین داده ذلیل می شوند.

امام جمعه قم عنوان کرد: هر چند 
اما  تهدید می کند  و  تحریم  آمریکا 
است،  مومنین سر جایش  مقاومت 
امروز وضعیت ذلیالنه رئیس جمهور 
آمریکا درس آموز است، آمریکایی ها 
و در  را دیدند  مقاومت ها  این  همه 
پی شهادت سردار سلیمانی سیلی 

محکمی خورده اند.

تهدیدها  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
فرصت  به  تبدیل  مقدس  نظام  را 
کرد و سیلی محکمی به آنها زد و 
است،  راه  در  دیگری  سیلی های   و 
معصومه)ص(  حضرت  حرم  تولیت 
در ادامه ضمن تبریک ایام پرسرور و 
پر خیر و برکت ورود حضرت فاطمه 
معصومه)س( به شهر قم، این روز را 
شهر،  این  تاریخ  برای  بزرگ  روزی 
ایران و جهان دانست و با اشاره به 
روایتی از امام صادق)ع( اظهار کرد: 
آورده شده است که خداوند قومی 

اما آنها شکر نکرده و  را نعمت داد 
همین نعمت ها تبدیل به بال شد پس 
اگر مردم نعمت خدا را سپاسگذاری 
بال  به  تبدیل  نعمت  این  نکنند 

می شود.
 

را  قومی  خداوند  کرد:  اضافه  وی 
به مصیبت  و بالها مبتال می کند و 
در مقابل از آنان انتظار صبر دارد و 
اگر صبر کردند همین مصیبت ها به 

نعمت تبدیل می شود.
 

این  کرد:  تصریح  قم  جمعه  امام 
برای  تهدیدی  سو  یک  از  بیماری 
جامعه است که در این تهدید باید 
برای  مسوالن  و  مردم  تالش  تمام 
مقابله با ویروس باشد تا به صورت 
کامل به پایان رسد و از سوی دیگر 
این تهدید، فرصتی برای دیدن نقاط 
قوت و ضعف و همچنین آسیب های 
تقویت  برای  بتوانیم  تا  است  خود 

نقاط قوت کوشش کنیم.
 

بر  ایمان  اهمیت  به  اشــاره  با  وی 
آن  بر  اذعان  و  علمی  داشته های 
عنوان کرد: در اموری مثل طب آنچه 
آمده  بدست  و سنت ها  تجربه ها  از 
در مقابله با این ویروس و آنچه در 
طب جدید که در دانشگاه ها و مراکز 
علمی بدست آمده را بعد از آزمودن 
و تجربه کردن، باید به کار ببندیم و 
هر دو روش را به صورت هماهنگ 

باهم پیش ببریم.

 آیت اهلل سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت 
سرمست  دکتر  با  دیدار  در  )س(  معصومه 
استاندار قم و دکتر اوحدی رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، اظهار داشت: :رفع مشکالت 
نیازمند  شهدا  معظم  خانواده  و  ایثارگران 
پیگیری مستمر و بازدید های سرزده مسئوالن 

از این قشر است.

وی افزود : انتظار از مسئولین بنیاد شهید این 
است که با انجام برنامه های فرهنگی گسترده و 
متنوع روحیه جهاد و ایثار را در خانواده معظم 
تقویت  مردم  مختلف  قشرهای  ودیگر  شهدا 

کنند.
با  تولیت حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
ایثارگران در  بیان لزوم توجه ویژه به جامعه 
در  قم  استاندار  داشت:  بیان  ها،  عرصه  تمام 
خدمت به مردم دریغ نکردند و از همان ابتدا 
بدون ریا و تظاهر پای کار بودند، ایشان مرد 

عمل هستند.

استاندار قم نیز در این دیدار با اشاره به امضای 
و  کارآفرینی  زمینه  در  همکاری  سند  یک 

اشتغال برای خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
افزود: در قالب این سند ۷۰۰ نفر اشتغال برای 

متقاضیان ایجاد خواهد شد.

وی احداث آسایشگاه جانبازان و ایجاد مراکز 
اقامتی برای این عزیزان را نیز در دستور کار 
تعهدات  اجرای  با  امیدواریم  و گفت:  دانست 
دولت بتوانیم دین مان را به ایثارگران و خانواده 

معظم ایشان ادا کنیم.

با وجود مشکالت  سرمست بیان کرد: دولت 
اعتباری، در مسیر خدمت رسانی به خانواده 
موثری  های  گام  ایثارگران  و  شهدا  معظم 

برداشته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ها 
و اقدامات گسترده در این مجموعه در حوزه 
مسکن و اشتغال، تصریح کرد: برای جانبازان، 
باید  شهدا،  معظم  های  خانواده  و  ایثارگران 
همچون شهیدان سرافراز، جهادی عمل کنیم 

و از هیچ تالش و کوششی دریغ نکنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با استانداری 
جامعه  اشتغال  و  مسکن  با  رابطه  در  قم 
این  اساس  بر  کرد:  تصریح  استان،  ایثارگران 
تفاهم نامه که اقدام بسیار ارزشمندی است، 
۳ هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی برای ایثارگران 
با موضوع  رابطه  تأمین شده و در  استان قم 
اشتغال نیز اقدامات مناسبی انجام خواهد شد.

اوحدی با بیان اینکه تمامی این اقدامات قطره 
ای در برابر عظمت ایثار و فداکاری شهیدان 
عملیات  فجر،  دهه  اهلل  ایام  در  گفت:  است، 
اجرایی احداث مسکن جامعه ایثارگران در ۲۲ 
استان آغاز می شود و برای اشتغال این عزیزان 

نیز از همه ظرفیت های قانونی استفاده می 
کنیم.

وی در پایان، موضوع شهدای مدافع سالمت 
تا کنون  و گفت:  داد  قرار  توجه  مورد  نیز  را 
1۳۶ پرونده مرتبط با شهدای مدافع سالمت 
به کمیته ملی ارجاع و ۴۰ پرونده نیز تأیید 
شده و این افتخار بزرگ دیگری برای ماست 
ایثارگران مدافع  بزرگ  که خدمتگزار جامعه 
سالمت باشیم که در مسیر مقابله با ویروس 

منحوس کرونا کشورمان را سربلند کرده اند.

آیت اهلل سعیدی:
 قدرت مقاومت از استکبار

 بسیار بیشتر است

آیت اهلل سعیدی:
رفع مشکالت ایثارگران و خانواده معظم شهدا نیازمند 
پیگیری مستمر و بازدید های سرزده مسئوالن از این 

قشر است.
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تقویت  که  این  بیان  با  قم  استاندار 
مهم  گذاري  سرمایه  از  حمایت  و  تولید 
کاري  اولویت  ترین  اساسي  و  ترین 
است،  تولید  جهش  سال  در  استان 
های  ظرفیت  گیر  چشم  افزایش  از 
99 سال  در  استان  اشتغال  و   تولید 
 و احیاء 33 واحد تولیدی در 8 ماهه سال 

جاری خبر داد.

دکتر بهرام سرمست استاندار قم در تشریح 
براي  استان  اجرایي  اقدامات  و  عملکرد 
تولید  کرد: جهش  اظهار  سال  شعار  تحقق 
یکي از  مهم ترین موضوعات اقتصادي و از 
اخیر کشور  اساسي سال هاي  دغدغه هاي 
محسوب مي شود و نامگذاري امسال توسط 
مقام معظم رهبري در واقع تأکیدي مجدد و 

بیانگر اهمیت ویژه آن مي باشد.

این  بیان  با  وي 
به  دستیابي  که 
تولید  جهش 
ریزي  برنامه  و  ها  گذاري  سیاست  مستلزم 
هماهنگي  انجام  و  منسجم  و  صحیح  هاي 
هاي مؤثر بین بخشي است تصریح کرد:  از 
نیازي،  چنین  با  متناسب  و  امسال  ابتداي 
قم  استان  در  خوبي  راهبردي  هاي  برنامه 

طراحي و اجرایي شده است.

تولید و   براي رفع موانع  استاندار قم تالش 
مناسب  کاري  بستر  و  زمینه  کردن  فراهم 
را  استان  تولیدي  و  اقتصادي  فعاالن  براي 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  تأکید  مورد 
بر  استان  اجرایي  هاي  دستگاه  مجموعه 
اساس نوع کار و میزان مسؤلیت خود به این 
عملي  اقدامات  و  داشته  ورود  مهم  موضوع 

مناسبي را نیز انجام داده اند.

سرمست با اشاره به تشکیل منظم و مستمر 
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

به منظور فرماندهي واحد و یکپارچه برنامه 
طي  گفت:  استان  در  تولید  جهش  هاي 
اصلي  جلسه   ۷9 تعداد   99 سال  ماهه   8
کارگروه مذکور و کمیته هاي فرعي آن در 
نواحي  و  ها  در محل شهرک  یا  استانداري 

صنعتي استان برگزار شده است.

وي با بیان این که در جلسات برگزار شده 
جمعٌا  تولید،  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
مشکالت  و  مسائل  مورد  در  مصوبه    ۲۶۲
زیربنایي، بانکي، بیمه اي، مالیاتي و زیست 
تصویب  به  تولیدي  واحدهاي  محیطي 
رسیده است افزود: حدود ۷۰  درصد از این 
تعداد مصوبات، عملیاتي شده و مابقی نیز در 

دست اجرا مي باشد.

تسهیل  کارگروه  اصلي  فلسفه  قم  استاندار 
مشکالت  حل  به  کمک  را   تولید  رونق  و 
خاطرنشان  و  عنوان  اقتصادي  هاي  بنگاه 
کرد: مسائل و مشکالت 1۳1 طرح و واحد 
ماهه  هشت  جلسات  در  استان  صنعتي 
امسال کارگروه تسهیل مطرح و تصمیمات 

حمایتي راه گشایي نیز براي کمک به این 
واحدها اتخاذ شده است.

سرمست راهبرد افزایش ظرفیت اشتغالزایي 
بازگرداندن  و  تکمیل  از  استفاده  با  استان 
واحدهای راکد و نیمه فعال و تملیک شده 
به چرخه فعالیت هاي تولیدی و خدماتی را 
این  بر مبناي  اشاره قرار داد و گفت:  مورد 
راهبرد و از ابتداي امسال تاکنون 11 واحد 
به  و  احیاء   نیز  واحد   ۲۲ و  افتتاح  جدید 

چرخه تولید بازگشته اند. 

مورد   ۴۷ انجام  از  همچنین  قم  استاندار 
بازدید میداني منظم  از واحدهاي صنعتي و 
تولیدي استان از ابتداي سال تا پایان آبان ماه  
خبر داد و تصریح کرد: این بازدیدها فرصت 
بسیار ایده آلي را براي دیدار و  گفتگوي بي 
واسطه با تولیدکنندگان و فعاالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي، گردشگري و خدماتي  و 
مشکالت  و  موانع  تر  دقیق  بررسي  و  طرح 

پیش روي این بخش ها فراهم کرده است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری 
احیای   ۱۴۰۰ بودجه  پیام  گفت: 
اقتصاد  رشد  و  ثبات  مسیر 
ایران است و ما با این تاکید می 
گسترش  توانیم  می  که  گوییم 
سرمایه  افزایش  زیرساخت ها، 
اقشار  از  حمایت  و  اجتماعی 
بودجه  این  در  را  پذیر  آسیب 

دنبال کنیم..

با  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
اشاره به شرایط اقتصادی کشور و 
مقابل  در  که  رشدی  به  رو  مسیر 
تولید  دارد، گفت: در سال جهش 
شاهد  استانی  و  ملی  سطح  در 
طرح های  ــرای  اج در  موفقیت  
با  که  بودیم  گسترده ای  و  متنوع 
وجود فشارهای اقتصادی ناشی از 
تحریم های ظالمانه و شرایط متاثر 
از شیوع ویروس کرونا، دستاوردی 

مهمی به شمار می آید.
فشارهای  اوج  در  داد:  ادامه  وی 
هیچ  شاید  که  اقتصادی  جنگ 
نبوده،  آن  شاهد  دنیا  در  کشوری 
ما شاهد شوک بی سابقه  کرونا نیز 
شدیم که اقتصادهای بزرگ جهان 
رتبه های  و  جدی  چالش  با  را 
اما فعالیت های  منفی مواجه کرد، 
اقتصادی در کشور با تالش فراوان 
تابستان  در  حتی  ما  و  شد  دنبال 
نیز  را  ملی  ناخالص  تولید  رشد 

تجربه کردیم.
یعنی  ــن  ای گفت:  نهاوندیان 
تولید  جهش  تحقق  و  پیروزی 
یعنی  نسبی،  صــورت  به  البته 
فشار  چنین  که  کشورهایی  وقتی 
جنگ اقتصادی و تحریم نداشتند 
شدند  مواجه  منفی  رتبه های  با 
تولید  رشد  شاهد  توانستیم  ما 

ناخالص ملی باشیم.
وی بیان کرد: امیدواریم این مسیر 
بعد  سال  بهار  در  و  شود  دنبال 
بتوانیم آثار منفی ناشی از شرایط 
ادامه  و  جبران  را  آمده  وجود  به 
دنبال  مثبت  رشد  با  را  بعد  سال 
مثبتی  بسیار  اقدام  این  که  کنیم 

است.
این  مثبت  اثــر  داد:  ــه  ادام وی 
نمایان  اقتصاد  در  تنها  موفقیت 
نیست بلکه در سیاست هم نشان 
از  ناشی  ــوارض  ع داد  خواهیم 

تحریم را متوقف ساختیم.
جمهوری  رییس  اقتصادی  معاون 
یازدهم  دولت  کار  آغاز  با  گفت: 
در همه زمینه های اقتصادی بهبود 
سال های  از  متمایز  و  توجه  قابل 
نشان  این  و  بینیم  می  را  قبل 
ایران  اقتصاد  ظرفیت های  دهنده 

است.
وی بیان کرد: در سال 9۷ دشمنان 
و  کنند  سد  را  راه  این  خواستند 
علیه  را  شدیدی  اقتصادی  جنگ 
ملت ایران آغاز کردند که البته از 
اواخر سال 98 با تالش های انجام 
جریان  در  شاخص ها  بهبود  شده 
مقابله با اقدام های دشمنان نمایان 
ویروس  شیوع  با  ادامــه  در  شد، 
از  ناشی  اقتصادی  تاثیر  و  کرونا 
در  اکنون  اما  شدیم  مواجه  آن 
حال عبور از این وضعیت و بهبود 

شرایط هستیم.
وی ادامه داد: امروز زیرساخت های 
سال   1۰ به  نسبت  کشور  اقتصاد 
زمانی  نیست،  مقایسه  قابل  قبل 
دغدغه های  جز  بنزین   واردات 
تحریم  از  دشمنان  و  بود  کشور 
آن سخن می گفتند، اما اکنون به 
مهم  محصول  این  صادرات  دنبال 

دشمن  تحریم  نقطه  و  هستیم 
محل توفیق ما شد.

دلیل  به  گفت:  نهاوندیان 
با  مسئوالن  میان  همگرایی 
یکدیگر و همراهی ملت عزیز، 
ما در آزمون مقاومت اقتصادی 
سرفراز شدیم که باید قدردان 
این سرمایه همدلی و همگرایی 
باشیم، ما ممکن است اختالف 
سلیقه داشته باشیم اما حاصل 
عزم جمعی  و  عقل  تقویت  آن 

است.
وی ادامه داد: برخی از تصمیمات 
به  اقتصادی  جنگ  های  سال  در 
بود،  آمده  وجود  به  شرایط  دلیل 
اما سیاست کلی ما تسهیل فعالیت 
اقدامات  لذا  است  اقتصادی  های 
انجام  رابطه  این  در  توجهی  قابل 
امور  تسهیل  همچون  گرفت، 
که  صادرات  و  واردات  با  مرتبط 
حمایت  و  اقتصادی  رونق  موجب 
از روند تولید و اشتغال کشور شد.

جمهوری  رییس  اقتصادی  معاون 
در  رقابتی  فضای  تقویت  گفت: 
پیش  از  بیش  موفقیت  راستای 
بسیار مهم  اقتصادی کشور  بخش 
تقویت  رابطه  همین  در  اســت، 
بورس را یکی از ارکان مهم در این 
عرصه می دانیم که در عین حال 
می  هم  اقتصادی  عدالت  موجب 
زنجیره  مراحل  همه  وقتی  شود، 
راه  شود  شفاف  تقاضا  و  عرضه 
برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم 
عرضه  در  مسأله  این  و  شود  می 
مشاهده  قابل  مختلف  محصوالت 

است.
از  گفت:   همچنین  نهاوندیان 
در  که  قم  محترم  استاندار 
این  در  خود  مسئولیت  دوران 
ایجاد  کنار  در  مهم  استان 
آمیز،  احترام  و  آرام  فضای 
به  نسبت  را  اهتمام  بیشترین 
تشکر  داشتند  اقتصاد  حوزه 
به  اهتمام  ایــن  می کنیم، 

حوزه های  تمام  نفع  به  اقتصاد 
اجتماعی است.

وی ادامه داد: قم در بهره برداری 
پیشتازی  امکانات  و  ظرفیت ها  از 
برداری  بهره  زمینه  در  هم  دارد 
تبصره  تسهیالت  اعتبارات  از 
و  جذب  استان  سهم  از  18بیش 
برای توسعه حوزه تولید و اشتغال 
در  هم  و  می کند  استفاده  استان 
کرونایی  حمایت  تسهیالت  زمینه 
دست  به  را  کشور  برتر  رتبه های 

آورده است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
قم  به  سفر  در  جمهوری  رییس 
ستاد  جلسه  در  شرکت  ضمن 
چند  از  استان  مقاومتی  اقتصاد 
نیز  قم  در  فعال  تولیدی  واحد 

بازدید کرد.

استاندار قم:
واحد   ۱8 تکلیف  تعیین 
تملیکي بانك ها تا پایان سال 
99/ بخش خدمات قم نیازمند 

حمایت جدي است
قم   استاندار  سرمست  بهرام  دکتر 
نیز در این جلسه با اشاره به برنامه 
اقتصاد  راستاي  در  قم  استان  هاي 
اظهار  تولید  جهش  و  مقاومتي 
و  مقاومتي  اقتصاد  پروژه  کرد: ۲8 
۲۷ پروژه جهش تولید براي قم در 

نظرگرفته شده است.
وي با بیان اینکه ۲۰ پروژه ي جهش 
داشته  تسهیالتي  ي  جنبه  تولید 
است افزود: تامین اعتبارات مورد نیاز 
این طرح ها از نهادهاي ملي مورد 

پیگیري قرار گرفته است.
استاندار قم در ادامه با اشاره به تعیین 
هاي  بانک  براي  زمانبندي  برنامه 
به  کمک  راستاي  در  استان  عامل 
بازگشت واحدهاي تملیکي به مدار 
تولید خاطرنشان کرد: امیدواریم تا 
پایان سال بتوانیم 18 واحد صنعتي 
باقیمانده در تملک بانک هاي استان 

را تعیین تکلیف کنیم.

کرد: خوشبختانه  تصریح  سرمست 
واحدهاي  بازگرداندن  ي  زمینه  در 
نیمه فعال و تعطیل به مدار تولید، 
از برنامه ي زمانبندي جلوتر هستیم.

تنها  نه  قم  استان  در  گفت:  وي 
کارخانه اي تعطیل نشده است، بلکه 
تالش کرده ایم تا واحدهاي راکد نیز 

به مدار تولید بازگردند.
به  ــاره  اش با  همچنین  سرمست 
یابي  عارضه  کلینیک  انــدازي  راه 
در  صنعتي  واحدهاي  مشکالت 
گفت:  قم  ي  شکوهیه  شهرک 
مشکالت  اقدام،  این  با   امیدواریم 
تامین  جمله  از  تولیدي  واحدهاي 
را  مدیریتي  مباحث  و  اولیه  مواد 

مرتفع کنیم.
قم  استان  در  دولــت  عالي  مقام 
هاي  شنبه  »سه  طرح  ادامــه  در 
در  هفته  یک  بازدید  و  اقتصادي« 
میان از واحدهاي صنعتي را از دیگر 
برنامه هاي مدیریت استان دانست 
مشکالت  بررسي  به  ــاره  اش با  و 
کارخانجات با حضور مدیران مرتبط 
اثربخشي  شاهد  خوشختانه  گفت: 
این طرح و رضایت بخش خصوصي 

از خروجي آن بوده ایم.
سخنان  از  دیگري  بخش  در  وي 
خود با بیان اینکه ۶۰ درصد اقتصاد 
است  خدمات  بخش  از  قم  استان 
گفت: متاسفانه با شیوع کرونا آسیب 
و  گردشگري  بخش  به  بیشتري 

خدمات در قم وارد شد.
استاندار قم همچنین افزایش سهم 
اعتبارات استان از محل تبصره ۴ را 
نیز ضروري دانست و تصریح کرد: 
با حمایت مسئوالن، در طرح هاي 
کشاورزي مي توانیم از این اعتبارات 

بهره مند شویم.
سرمست توسعه ي زیرساخت هاي 
نیز  را  استان  شهرک هاي صنعتي 
بسیار مهم دانست و گفت:  در بحث 
برق و گاز تفاهم نامه هایي امضا شده 
است؛ ولي در تامین آب شهرک ها 

هنوز با مشکل مواجه هستیم.

 افزایش چشم گیر ظرفیت های تولید و اشتغال
استان در سال 99

 افتتاح و احیاء 33 واحد تولیدی در 8 ماهه
سال جاری

 پیام بودجه 14۰۰ احیای مسیر
ثبات و رشد اقتصاد ایران است

دکتر سرمست استاندار قم:

 دکتر نهاوندیان
 معاون اقتصادی
 رئیس جمهور:

*

*

 استاندار قم عنوان کرد:
اتتاق فکر بخش گردشگری استان 

قم تشکیل شود/ 
جذب بسته های حمایتی برای 

کمک به بخش گردشگری در 
دستور کار مسئولان استان

 استاندار قم:
مدیریت استان حامی جبهه 

سلامت است

 استاندار قم:
مشاركت شهروندان در طرح 

جديد مهمترين ركن برای كاهش 
شيوع كروناست

 دکتر سرمست اظهار کرد:
عزم جدی استان برای توسعه 

زیرساخت های شهرک های 
صنعتی

 استاندار قم تتاکید کرد:
ضرورت توجه حداکثری به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص 

پرهیز از هتک حرمت مسئولان 
و حفظ جایگاه شخصیت ها / 

استمرار طرح مواسات و کمک 
مومنانه

 دکتر سرمست خبر داد:
تتامین زمین مسکن و بستر 

اشتغال خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران استان در قالب تفاهم 
نامه های همکاری با بنیاد شهید 

و امور ايثارگران کشور

دکتر سرمست:
تشكيل كارگروه پيگيری مشكلات 

مناطق كمتر برخوردار، بافت 
فرسوده و سكونت گاه های 

غيررسمی در دستور کار قرار گیرد

حوزه استاندار
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کرونا  مرگبار  ویروس  که  هایي  ماه  و  روزها  در 
در  خبري  رویداهاي  و  موضوعات  مسائل،  اغلب 
سطوح مختلف استاني، ملي و بین المللي را تحت 
مثبت  اتفاقات  و  خبرها   ، است  داده  قرار  تأثیر 
فضاي  این  در  ها  آن  از  اطالع  که  و خوشایندي 
منفي، حس خوبي را به انسان القا نموده و نوید 
بخش آینده اي روشن و امیدوارکننده مي باشد 
توان  مي  رخدادها  گونه  این  بارز  مصادیق  از  و 
تزریق مبالغ چشمگیري  به  موضوع تخصیص و 
اعتبار و منابع مالي به حوزه سالمت استان قم در 

روزهاي سخت کرونا اشاره کرد. 
عنوان  به  قم  در  کرونا  بیماری  با شیوع  همزمان 
و  بیماري  کننده  کشف  و  درگیر  استان  اولین 
ظرفیت های  و  امکانات  تمام  فوري  اختصاص 
پیگیری  کرونایی،  بیماران  به  استان  بیمارستانی 
برای تأمین ۶۰۰  میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل و تجهیز بیمارستان در حال احداث 
امیرالمومنین)ع( و  اختصاص تسهیالت یک هزار 
و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای بیمارستان بزرگ مادر  

در دستور کار استانداری قرار گرفت. 
با  پیگیري هاي جدي دکتر سرمست و هیأت دولت 
درخواست  این  با  گذشته  سال  اسفندماه  اواسط 
و  اعتبارات  ابالغ  به  نسبت  و  موافقت  استان 
این  بر  اقدام کرد. دولت عالوه  تسهیالت مصوب 
دو قلم اعتبار، در تخصیص دیگري،1۰۰۰ میلیارد 
بابت خرید تجهیزات و ملزومات ضروري و  ریال 
پرداخت بخشي از معوقات پرسنل و کادر درماني 
بیمارستان هاي استان براي مقابله مؤثر با کرونا 

اختصاص داد.
با قطعي شدن تخصیص هاي یاد شده، بالفاصله  
در  اي  ویژه  کارگروه  قم،  استاندار  دستور  به  و 
اقدامات  و  تشکیل  استانداری  عمرانی  معاونت 
اجرایی و پیگیري ها براي تسریع در جذب منابع 
تخصیص یافته و سرعت بخشي به روند تکمیل و  
استان  احداث  حال  در  درماني  مراکز  اندازي  راه 

آغاز شد. 
با تالش هاي صورت گرفته و در مدت زمان کوتاهي، 
بیمارستان ۲۳۰ تخت خوابي امیر المؤ منین)ع( در 
آماده  و  تکمیل  بهشتي،  شهید  بیمارستان  جوار 
ماه  آبان  اواخر   در  سرانجام  و  شد  برداري  بهره 
امسال و در حضور ویدئوکنفرانسي رئیس جمهور 

رسماً افتتاح گردید. 
پیشرفته  بیمارستان  اجرایي  عملیات  همچنین 
مادر به ظرفیت ۲۴۰ تخت و به عنوان بزرگ ترین 
جدید  منابع  با  نیز  استان  خصوصي  بیمارستان 

تخصیص یافته، با جدیت در حال انجام است.
در  شده  انجام  مهم  زیرساختي  اقدامات  دیگر  از 
پروژه  اجراي  به  توان  مي  استان  سالمت  حوزه 
فاضالب بیمارستان فرقاني قم با  صرف هزینه ۴۰ 

میلیارد ریالي اشاره کرد. 
عملیات اجرایي شبکه فاضالب این بیمارستان به 
طول دو هزار متر  و با تالش شبانه روزي  پرسنل 
و پیمانکاران شرکت آب و فاضالب استان از اواخر 
اسفند سال گذشته آغاز و در فروردین ماه امسال 
بهره برداری  به  فاضالب  تصفیه خانه  به  اتصال  با 

رسید.
از کمک هاي دولت و کارسازي  این حجم  طبعاً 
در مقطعي که  آن   واسطه  به  بزرگ  پروژه هاي 
بحران بزرگي به نام کرونا همه بخش ها به ویژه 
کرده  مواجه   اساسي  چالش  با  را  سالمت  نظام 
است، حرکت مثبت و تحول آفریني است که مي 
تواند در آینده نه چندان دور دستاوردها و ثمرات 
بهداشت  و  سالمت  حوزه  براي  را  ارزشمندي 
این حوزه  استان به همراه داشته و تهدیدات در 
مهم و استراتژیک را به فرصت تبدیل کند. ضمن 
آن که این موضوع از منظر دیگر حکایت از نگاه 
ویژه  و  عزم جدي دولت  و شخص رئیس جمهور 
بهداشتي  هاي  زیرساخت  تقویت  و  توسعه  براي 
تجهیزات  و  امکانات  ایجاد  و  استان  درماني  و 
با  متناسب  و  مناسب  و  پیشرفته  بیمارستاني 
اثرات  امیدواریم  و  دارد  قم  پذیري  زائر  موقعیت 
ارتقاء  به  منجر  دولت،  ارزنده  اقدام  این  مثبت 
شاخص هاي سالمت و بهبود خدمات بیمارستاني 

در استان بشود.

تزریق اعتبارات کالن
 گام عملي دولت براي توسعه 

زیرساخت هاي بهداشتي
و درماني استان قم 

   

با حضور ویدئو کنفرانسی 
رئیس جمهور و توسط 

استاندار قم صورت گرفت:
افتتاح و بهره برداری از 

بیمارستان 230 تخت خوابی 
امیرالمومنین )ع(

افتتاح بخش سی تی اسکن و آی 
سی یو بیمارستان شاهد استان 

قم توسط استاندار قم

استاندار قم:
قم ظرفيت تبديل شدن به قطب 

گردشگري سلامت را دارد  

 دکتر سرمست:
ضرورت اهتمام مسئولان براي 

بهره برداري هرچه سريعتر از 
بيمارستان مادر  

 توسط استاندار قم صورت گرفت:
افتتاح شركت توليدی تجهیزات 

پزشکی و بیمارستانی با اعتبار 
700 ميليارد ريال و اشتغالزايتی 

100 نفر
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توزیع  راستای  در 
فضاهای  عــادالنــه 

کتابخانه ای در کشور؛

کتابخانه
 شهدای نوبهار قم

 توسط  استاندار قم
 به بهره برداری رسید

و  کتابخوانی  کتاب،  روز  بزرگداشت  آستانه  در   
کتابدار، کتابخانه عمومی شهدای نوبهار قم، 18 
آبان ماه  با حضور علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور؛ توسط دکتر سرمست، 

استاندار قم افتتاح شد.

در این مراسم دکتر سرمست، استاندار قم ضمن 
تبریک سالروز ورود حضرت معصومه )س( به قم، 
اظهار داشت: امروز افتخار داریم کتابخانه عمومی 
شهدای نوبهار را به مردم محله نوبهار، که شهدای 
گرانقدری تقدیم انقالب کردند، هدیه کنیم. پروژه 
کتابخانه عمومی شهدای نوبهار چند ویژگی دارد 
که آن را از سایر پروژه ها متمایز می کند؛ نخست 
ورود حضرت  سالروز  در  زمانی  لحاظ  به  اینکه، 
معصومه )س( به قم افتتاح می شود؛ دیگر اینکه، 
کتابخانه عمومی شهدای نوبهار از پروژه های سفر 
مقام معظم رهبری به قم بوده که عنایت و دغدغه 
ایشان را نسبت به مسائل فرهنگی و نیز مناطق کم 
برخوردار، به ویژه محالتی که سهمی در انقالب و 

دفاع مقدس داشتند، نشان می دهد.

کنیم  دنبال  باید  که  مهمی  کار  داد:  ادامه  وی 
ترویج فرهنگ کتابخوانی در کنار افتتاح پروژه های 
کتابخانه ای است. همچنین در عصر جدید، در 
کنار بحث کتاب و کتابخانه به صورت فیزیکی، باید 
خدمات کتابخانه ای را به صورت دیجیتالی و در 
فضای مجازی نیز ارائه کنیم تا مردم در کنار امکان 
استفاده از فضاهای فرهنگی، از فضای مجازی نیز 
به بهترین شکل استفاده کنند؛ این موضوع به ویژه 
در حال حاضر که کرونا در کشور همه گیر شده 

است، اهمیت بسزایی می یابد.

استاندار قم ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده 
توسط کتابداران استان قم در فضای مجازی در ایام 
شیوع کرونا، از توجه ویژه نهاد به مخاطب کودک 
این قشر در  به  نوجوان و تخصیص فضاهایی  و 

کتابخانه های عمومی قدردانی کرد.

سرمست در خاتمه سخنان خود قم را 
پایگاه جهان تشیع و مرکز فقاهت دانست 
که گنجینه های عظیمی از کتابخانه های 
مراجع تقلید، مراکز حوزوی و مؤسسات 
فرهنگی را در خود جای داده است. وی از 
تالش برای یکپارچه سازی این کتابخانه 

ها خبر داد.

های  کتابخانه  نهاد  دبیرکل  مختارپور،  علیرضا 
داشت:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  کشور  عمومی 
رویکرد نهاد، توزیع عادالنه فضاها و فعالیت های 
کتابخانه ای است، به نحوی که دسترسی همه 
مردم به این مراکز و خدماتشان فراهم شود؛ با این 
وجود در حال حاضر از نظر تعداد کتابخانه ها و 
نحوه توزیع آنها در کشور، با استانداردهای جهانی 
فاصله داریم و به دلیل مشکالت اقتصادی کشور، 
بعضی پروژه ها متوقف شده است. امید داریم با 
باالی ۷۰ درصد،  پروژه های  وعده دولت محترم 
که بیش از ۷۰ کتابخانه است تا پایان بهار 1۴۰۰ 
تکمیل شود؛ سایر پروژه ها نیز انشااهلل در سال های 
آتی به بهره برداری می رسد. طی سال های گذشته 
نیز چند صد کتابخانه به مجموعه کتابخانه های 

عمومی کشور اضافه شده است.

وی افزود: در بیست و هشتمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، حدود ۳۰ کتابخانه عمومی 
افتتاح خواهد شد که سرآغاز آن افتتاح کتابخانه 
عمومی شهدای نوبهار قم است. انشااهلل کتابخانه 
عمومی مرکزی قم نیز تا پایان سال و همزمان با 
دهه فجر به بهره برداری می رسد و ظرفیت خوبی 

برای این استان خواهد بود.

در ادامه این مراسم مهدی رمضانی، معاون توسعه 
کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد، اظهار داشت: با 
توجه به موقعیت این کتابخانه در شهر مقدس قم، 
امید ما این است که به پایگاهی فرهنگی- اجتماعی 
برای مردم تبدیل شود و محل خدمت رسانی باشد. 

فرهنگی-  استفاده  نهاد،  رویکرد  حاضر  حال  در 
اجتماعی از کتابخانه است. بر این اساس بخش های 
مختلف این کتابخانه شامل مخزن، بخش کودک، 
سالن مطالعه، کالس های آموزشی و … به منظور 
ارائه خدمات فرهنگی- اجتماعی به مردم شریف 

این محله، در نظر گرفته شده است.
افزود: کتابخانه شهدای نوبهار، کتابخانه ای  وی 
استاندارد محسوب می شود که با زیربنای بیش از 
۲ هزار مترمربع افتتاح شد. امید است در آینده ای 
نه چندان دور، کتابخانه مرکزی قم نیز با همت 
مدیران محترم استان افتتاح شود و خدماتش برای 

مردم ساری و جاری باشد.

کل  اداره  سرپرست  عمرانی،  سجاد  همچنین 
کتابخانه های عمومی استان قم، گفت: کتابخانه 
شهدای نوبهار سال 1۳۷۷ در شهر قم بنا شد. در 
سال 1۳89 به جهت نوسازی تخریب شد و امروز 
پس از 1۰ سال به بهره برداری رسید. از مهم ترین 
ویژگی های این کتابخانه، قرارگرفتن در یکی از 
است؛  اجتماعی  لحاظ  به  قم  پذیر  آسیب  نقاط 
از خدمات فرهنگی کمتری برخوردار  بافتی که 
است و خدمات رسانی این کتابخانه می تواند نقش 
مؤثری در ارتقای سطح فرهنگ عمومی در شهر 
مقدس قم داشته باشد. در بین ۲۳ باب کتابخانه 
عمومی موجود در قم، در حال حاضر کتابخانه 
شهدای نوبهار از حیث زیربنا رتبه اول را دارد؛ بعد 
از افتتاح این کتابخانه گام بعدی ما تالش برای 
افتتاح کتابخانه مرکزی قم در خیابان امام است که 
بزرگ ترین کتابخانه قم خواهد بود. امیدواریم آن 
پروژه هم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

با  نوبهار  شهدای  عمومی  کتابخانه  افــزود:  وی 
۲۴9۰ متر زیربنا در ۴ طبقه احداث شده است. 
دو طبقه به سالن های مطالعه خواهران و برادران 

اختصاص دارد. البی به بخش نشریات اختصاص 
یافته و مخزن کتابخانه در زیرزمین قرار دارد. در 
این کتابخانه ۲1 هزار جلد کتاب داریم و قابلیت 
افزایش مخزن به ۵۰ هزار جلد کتاب نیز وجود 
دارد. زیربنای بخش کودک کتابخانه 1۳۰ مترمربع 

است و امیدواریم با ارائه خدمات فرهنگی جذاب به 
کودکان، نسلی کتابخوان تر از نسل امروز، تربیت 

کنیم.

عمرانی تصریح کرد: فعالیت این کتابخانه با رویکرد 
نهاد، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ مردم منطقه 
خواهد داشت. امروز نگاه ما به کتابخانه، نگاهی 
سنتی نیست. ما کتابخانه را به عنوان باشگاهی 
فرهنگی می بینیم که در آن انواع خدمات فرهنگی 
به مردم منطقه ارائه خواهد شد. به اعتقاد من اگر 
می خواهیم برای ارتقای فرهنگ مردم یک منطقه 
سرمایه گذاری کنیم، بهترین راه سرمایه گذاری در 
توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. توصیه من 
به جوانان این است که از فضاهای موجود استفاده 
کنند و با مطالعه کتاب ها سطح سواد، معلومات و 

فرهنگ خود و منطقه خود را باالتر ببرند.

به  زمینی  در  نوبهار  شهدای  عمومی  کتابخانه 
مساحت ۲ هزار و ۲۲۴ مترمربع با زیربنای ۲ هزار 
و۴۷1 مترمربع در ۴ طبقه احداث شده است. این 
کتابخانه با مخزنی به مساحت ۴۵۰ مترمربع، ۲ 
سالن مطالعه آقایان و بانوان هر کدام با زیربنای 
 ۲۵ مساحت  به  مرجع  بخش  مترمربع،   8۰۰
مترمربع، بخش کودک در 1۳۰ مترمربع، بخش 
کالس   ۴ همچنین  و  مترمربع   ۲۵ در  نوجوان 
خدمات  ارائه  به  متر   ۲۰۰ زیربنای  با  آموزشی 
فرهنگی و اجتماعی به ساکنان محله نوبهار و شهر 
قم می پردازد. این کتابخانه در حال حاضر دارای 
1۷ هزار و 8۳ عنوان کتاب در ۲1 هزار و 88۷ 
نسخه و تجهیزاتی چون 1۰۴ قفسه یک طرفه و 
۳۰ قفسه دو طرفه، ۲۶۴ صندلی مطالعه، 11۰ 
میز مطالعه دو نفره، ۲ میز مطالعه چهار نفره، ۶ میز 
مطالعه شش نفره و همچنین 19 عدد رایانه است.
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اهم اخبار استان

طی         چين  شيای  لين  خودمختار  دولت  رئيس  و  استاندار 

نامه ای از پيام ويژه استاندار قم به مراسم افتتاحيه نمايشگاه 

اكسپو 2020 قدردانی كرد.

آیین افتتاح باغ پرندگان بصورت ویدئوکنفرانس بادستور دکتر 

دکتر  توسط  اسلامی  شورای  مجلس  محترم  ریاست  قالیباف 

سرمست استاندار قم و دکتر سقاییان نژاد شهردار قم 
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معاون استاندار قم تاکید کرد: وضعیت مدیریت 
کرونا و اجرای محدودیت ها باید به طور شفاف 
مشارکت  سطح  تا  شود  تبیین  مردم  برای 

افزایش یابد.
تأکید  با   ، استاندار  معاون  سلیمان پور  بیژن 
مسیر  در  جدی  سرمایه گذاری  ضرورت  بر 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی در خصوص کرونا 
اظهار داشت: روزانه تعداد زیادی از هموطنان 
خود را به دلیل شیوع کرونا از دست می دهیم 
اما همچنان برخی از مردم نسبت به رعایت 

پروتکل های بهداشتی بی توجه هستند.
معاون استاندار قم افزود: در واقع هنوز جامعه 

خطرناک بودن کرونا را باور نکرده و خطرات 
کرونا باور پذیر نشده است و تا زمانی که یکی 

از اقوام و آشنایان گرفتار کرونا نشده باشند به 
این سطح از باور نمی رسیم که ممکن است 

خودمان نیز گرفتار شویم.
مبارزه  یک  در  امروز  کرد:  بیان  سلیمان پور 
بزرگی علیه یک ویروس خطرناک قرار داریم 
متفاوت  دیگر  مقوله های  با  موضوع  این  و 
انسان ها در میان است و  است و بحث جان 
خانواده های بی شماری عزیزان خود را از دست  

داده اند.
وی عنوان کرد: در روند شیوع کرونا بسیاری 
از مشاغل و اصناف دچار زیان ها و آسیب های 
باید  که  شده اند  معیشتی  و  اقتصادی  جدی 
به طور جدی مورد حمایت قرار بگیرند و البته 
در این شرایط دشوار وضعیت کشور را درک 
شدن  ریشه کن  در  را  الزم  همراهی  و  کنند 

ویروس داشته باشند.
البته  کرد:  خاطرنشان  قم  استاندار  معاون 

تعیین  دولــت  سوی  از  تنها  محدودیت ها 
نمی شود و با هم افزایی همه قوا این تصمیمات 
اتخاذ می شود و همه در مدیریت کرونا و مقابله 
به  تنهایی  که  ویروس سهیم هستند چرا  با 

نمی  توان آن را مدیریت کرد.

تحریم ها  بی رحمانه ترین  کرونا  وجود  با 
علیه ایران وضع شده است

بی رحمانه ترین  کرونا  وجود  با  گفت:  وی 
تحریم ها علیه ایران وضع شده است و دشمنان 
و  هستند  نظام  براندازی  و  فشار  درصــدد 
می خواهند ارزش های ما را زیر سؤال ببرند و با 
دشمنی های خود ما را شکست دهند اما مردم 
عزیز ایران همواره در صحنه بوده  و هستند و 
این دوران را نیز به  خوبی پشت سر می گذارند.

برهه  هر  از  بیش  امروز  افــزود:  سلیمان پور 
دیگری به همدلی و همراهی و وحدت میان 

آحاد ملت نیاز داریم و باید با همدلی و مواسات 
به  دشواری ها  این  از  هم  دست  در  دست  و 

 سالمت عبور کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
قم بیان کرد: باید جامعه نسبت به شیوع کرونا 
حساس شود تا سطح مشارکت را برای عبور از 
بحران کرونا افزایش دهیم، همچنین وضعیت 
باید  محدودیت ها  اجرای  و  کرونا  مدیریت 

به طور شفاف برای مردم تبیین شود.
وی اظهار داشت: در این  باره رسانه دارای نقش 
مهمی است و باید مراقبت های فردی را متذکر 
شود، قطعاً تنها با اعمال محدودیت نمی توان به 
نتیجه رسید و باید فرهنگ عمومی به سمت  و 
سوی مشارکت و حفظ جان در مقابله با کرونا 

سوق پیدا کند.
در  کرونا  مدیریت  در  قم  کرد:  تصریح  وی 
بسیاری از عرصه ها بی نظیر عمل کرده اما هنوز 
مشکالت و نواقصی وجود دارد که باید به خوبی 
ارزیابی شود، در قم ظرفیت های بالنده معنوی 
و تبلیغی و دینی وجود دارد که می توان در 

آگاه سازی مردم از آن استفاده کرد.

معاون استاندار قم :
باید  خیرین  کمک های 
به سمت رفع آسیب های 
محرومیت  و  اجتماعی 

زدایی هدایت شود
بیژن سلیمان پور  در کارگروه تخصصی 
و  زنان  سالمت،  فرهنگی،  اجتماعی، 
استانداری  کرامت  سالن  در  خانواده 
ابتدا در خصوص گزارش کمیته امداد 
قم پیرامون رفع آسیب های اجتماعی و 
فقرزدایی اظهار داشت: این نهاد در حد 
توان و وسع خود در حوزه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی کارهای خوبی در 

قم انجام داده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم 
افزود: در قم از ظرفیت موسات خیریه 
و سمن ها کمتر استفاده شده است، باید 
جلسه ای با حضور خیرین و نهادهای 
حمایتی برگزار شود و عمق مشکالت 
و فقر در برخی از خانواده ها را برای آنها 

ترسیم کنیم.
وی بیان کرد: کمک های خیرین باید 
به سمت رفع آسیب های اجتماعی و 
در  و  شود  هدایت  زدایی  محرومیت 
این باره الزم است به صورت تخصصی، 
از حضور  و  کنیم  پیگیری  را  موضوع 
جریان  در  و  شــود  ــوت  دع خیرین 
برای  بتوانیم  تا  بگیرند  قرار  معضالت 
نجات یک معتاد و یا تامین معیشت 
زنان سرپرست خانوار و اقشار ضعیف 

اقدامات الزم را به سرانجام برسانیم.
براساس  مواسات  طرح  در  افزود:  وی 
منویات رهبری، کمک های زیادی اتفاق 
نیاز  و  معیشت  باید  و همچنان  افتاد 
اقشار ضعیف را تامین کرد و از حضور 
توان  از  خارج  که  خدماتی  و  خیرین 
بهزیستی و کمیته امداد است استفاده 

نمائیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم 
امروز در محرومیت زدایی  عنوان کرد: 
و رفع فقر و آسیب ها حتی نیروهای 
مسلح همچون سپاه وارد میدان شده 
است، همه ما باید در کنار وظیفه خود 
باید به گره گشایی از وضعیت اقتصادی 
حیطه  در  فقرزدایی  شاید  بپردازیم، 
اما  نباشد  اجرایی  دستگاهی  وظایف 

در  خالقیت  و  ابتکارات  با  می توانند 
جهت رفع آسیب اجتماعی و فقر گام 

بردارند.
وی بیان کرد: ما به کاری جمعی نیاز 
داریم و باید همه ظرفیت ها را پای کار 

بیاوریم.
وی تصریح کرد: تمامی مصوبات باید 
جمع بندی و به برنامه مدونی تبدیل 
شود تا بتوانیم خروجی آن را در قالب 
گزارشی در سطح کالن و به خدمت 
مسائل  این  پیگیر  که  انقالب  رهبر 
نیاز  باره  این  در  دهیم،  ارائه  هستند 
است تا اولویت های مهم در آسیب های 
آن  طبق  و  شــود  احصا  اجتماعی 

برنامه ریزی کنیم.
استانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 

ساماندهی  دیگری  بخش  در  قم 
محله اسماعیل آباد پیرامون بیان کرد: 
در  و  شد  انجام  و  محله  از  بازدیدی 
قرار  آن  مسائل  و  مشکالت  جریان 

گرفته ایم.
اختیارات  طبق  داشــت:  اظهار  وی 
در  باید  بازآفرینی  ستاد  و  شهرداری 
انجام  الزم  اقدامات  ساماندهی  جهت 

شود و کار دشواری به نظر نمی رسد.

وضعیت مدیریت کرونا و اجرای محدودیت ها باید
به طور شفاف برای مردم تبیین شود 

رئیس شورای اطالع رسانی استان :

دبیر کمیسیون دانشجویی استان قم :
قم  در  دانشجو  هزار   ۷۰ تحصیل 
پیشرفت  برای  ای  ویژه  امتیاز 

استان است
روز  آذرمــاه  شانزدهم  تبریک  ضمن  بابایی 
دانشجو، بیان کرد: دانشجویان پیشروان فکری 
می بایست  و  می باشند  جامعه  ای  اندیشه  و 
نقش و تأثیر خود در هدایت جامعه به سوی 
اهداف و مقاصد واال و ترسیم آینده استان و 
کشور را به خوبی ایفا کنند و حضوری فعاالنه 

در عرصه های مختلف داشته باشند.
و  تمام نما  الگوی  آگاه،  دانشجوی  افزود:  وی 
است  الزم  که  است  ملت  یک  بینای  چشم 
خود  جامعه  رویدادهای  و  حوادث  به  نسبت 
مسلما  باشد،  مسئولیت پذیر  و  حساس 
در عرصه های  نقش جوانان  پررنگ تر شدن 
تصمیم گیری، آینده ایران اسالمی را تضمین 

خواهد کرد؛ رسالت دانشجو،  فعالیت آگاهانه 
فرهنگی و سیاسی در کنار تحصیل علم است 
همان طور که نقش دانشجویان در همه مقاطع 
تاریخی کشور نقشی بی بدیل و ارزنده بوده 

است.
وی ادامه داد: بدون شک دانشجویان، به ویژه 
دانشجویان عزیز در استان قم عامل موثر رشد 
و مشارکت  و حضور  بود  بالندگی خواهند  و 
پررنگ آنان در عرصه های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، با روحیه حق 
طلبی، پرسشگری و دانش اندوزی می تواند 

آینده همراه با موفقیت کشور را تضمین کند.
که  خمینی)ره(  امام  کالم  به  اشاره  با  وی 
تحوالت  تمام  همه  مبدأ  »دانشگاه  فرمودند 
است«، افزود: نباید از کنار این باور به سادگی 
گذشت چراکه این سخن بیانگر قدرت و توان 

عظیم دانشگاه در کشور است.

پوشاندن  عمل  جامه  گفت:  همچنین  بابایی 
به توصیه رهبر معظم انقالب نیز باید همواره 
مورد توجه دانشجویان باشد که عنوان داشتند 
»به نظر من دانشجوی موّفق کسی است که 
خوب درس بخواند؛ خوب تهذیب اخالق کند 
و خوب به ورزش بپردازد« و »سیاسی باشد 
و قدرت تحلیل سیاسی پیدا کند تا گروه های 
بیرون دانشگاه نتوانند بر اوضاع دانشگاه مسلط 

شوند «.
و  علم  در عرصه  قم  به جایگاه  ادامه  در  وی 
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  و  اشاره  فناوری 
استان  عالی در  آموزش  و مرکز  دانشگاه   ۳1
قم داریم و بیش از ۷۰ هزار دانشجو در این 
از  درصد   ۵۵ می کنند،  تحصیل  دانشگاه ها 
دختر  درصد   ۴۵ و  پسر  استان  دانشجویان 
هستند،  همچنین ۶۰ درصد ایشان بومی و ۴۰ 

درصد غیربومی اند.

وی افزود: در دانشگاه های استان بیش از ۲۰۰ 
تشکل فرهنگی، علمی و پژوهشی داریم و 1۶۰ 
قم  دانشگاه های  در  فرهنگی  و  علمی  نشریه 
چاپ می شود؛ تدوین ساالنه حدود سه هزار و 
۵۰۰ پایان نامه در دانشگاه های استان که تاثیر 
زیادی در کاربردی شدن موضوعات تحقیقات و 
همچنین تعامل سازنده بین دانشگاه و صنعت 
این  در  قم  استان  ظرفیت های  دیگر  از  دارد 

بخش است.
انقالب  از  پیش  مبارزه های  در  دانشجویان 
فریادهای  با  آنان  داشته اند؛  فعالی  نقش 
خود،  مستمر  فعالیت های  و  عدالت خواهانه 
مخالفت آشکاری با سیاست های رژیم پهلوی 
داشتند. در 1۶ آذر 1۳۳۲ خورشیدی در پی 
یورش نیروهای نظامی به دانشگاه تهران چند 
به  روز  این  و  به شهادت رسیدند  آنها  از  تَن 

عنوان روز دانشجو نامگذاری شد.

بانوان  اندیشی  هم  نخستین  در 
و  بانوان  امور  مدیرکل  با  خبرنگار 
شد؛ مطرح  قم  استانداری   خانواده 
مشاغل خانگی؛ طرحی ملی برای 
زنان  اقتصادی  وضعیت  ارتقای 

سرپرست خانوار
صدیقه صدیق تقی زاده بیان کرد: طرح توسعه 
مشاغل خانگی در استان قم به صورت جدی 
پیگیری می شود و متقاضیان مشاغل خانگی 

می توانند در سامانه این طرح ثبت نام کنند،
 این طرح بر اساس بند »ت« قانون 8۰ برنامه 
و جهاد  کار  وزارت  با همکاری  توسعه  ششم 
آغاز شده  سال 98  اردیبهشت  از  دانشگاهی 

است.
به گفته وی، این طرح در ۲۴ استان ویژه ۶ 
اجرایی  خانوار  سرپرست  زن  دویست  و  هزار 
شده است و سال گذشته 1۲۰ نفر در استان 
نفر   ۶۰ برای  که  شدند  طرح  این  وارد  قم 

اشتغال ایجاد شد.

وی بیان کرد: اولویت اصلی دفتر امور بانوان، 
در حوزه آسیب های اقتصادی خانواده ها است و 
در این ایام، با راه اندازی کارگاه های تولیدی از 
جمله تولید ماسک با مشارکت خیرین گام های 

خوبی برداشته شد.
کارگاه هایی که در این بخش تشکیل شده از 
۶۰ تا ۶۰۰ نفر را تحت پوشش خدمات خود 
قرار داده است که شامل سری دوزی، صندل، 
دوزی،  سفره  بسته بندی،  دارویــی،  گیاهان 

سرویس خواب و غیره است.
این  این مسئول اظهارداشت: در سال جاری 
طرح تنها ویژه زنان سرپرست خانوار نیست 
و به جنسیت محدود نمی شود هر چند ۷۰ 
افرادی که در مشاغل خانگی فعالیت  درصد 

می کنند را بانوان تشکیل می دهند.

 کارنامه مطلوب قم در حوزه عفاف وحجاب
مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری قم با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حجاب 

و عفاف گفت: در این زمینه استان قم کارنامه 
مطلوبی داشته است هرچند دستاورد آن در 
یکی دو روز محسوس نیست ولی در بلند مدت 

می توان آن را لمس کرد.
وحجاب  عفاف  برای  افزود:  زاده  تقی  صدیق 
به  توجه  با  است  شده  تشکیل  کارگروه   11
ظرفیت های مطلوب فضای مجازی در زمینه 
نشر وتوسعه عفاف و حجاب ما از این ظرفیت 

غفلت کردیم.
قم  استانداری  و خانواده  بانوان  امور  مدیرکل 
متعددی  فکر  اتاق های  حوزه  این  در  افزود: 
مجمع  و  دختران  فکری  مجمع  همچون 
جوانان نخبه استان تشکیل شده است و در 
سطح قم نیز هم اندیشی مشاوران امور بانوان 
در دستگاه های اجرایی تشکیل شده که 9۰ 
سازمان و نهاد مختلف در آن مجمع عضویت 

دارند.
وی تصریح کرد: چهار گروه تخصصی در جهت 
اجرایی سازی سند ارتقای وضعیت زنان استان 
رفع  در  فکر  اتاق  نیز  به زوی  و  گرفت  شکل 

معضالت و آسیب های حوزه زنان و خانواده در 
قم شکل می گیرد.

به گفته صدیق تقی زاده ؛ اولویت های زیادی در 
این حوزه در دستور کار قرار گرفت اما با شیوع 
کرونا بسیاری از اولویت ها تغییر کرد و در حال 
حاضر حمایت از اقشار ضعیف و خانواده های 

آسیب پذیر جزیی از اولویت ها است.
قم  استانداری  وخانواده  بانوان  امور  مدیرکل 
در بخش دیگری از گفت وگوی خود با بانوان 
خبرنگار استان گفت: حوزه علمیه و سازمان 
حمایت  برای  خوبی  تالش  اسالمی  تبلیغات 
و  دارد  فرزندآوری  مسیر  در  ها  ازخانواده 
و  نابارور  های  زوج  درمــان  حوزه  در  حتی 
 حمایت مادی از این زوج ها ورود کرده است.

صدیق تقی زاده افزود: با بهره گیری از ظرفیت 
آموزش و مشاوره در حوزه کاهش طالق باید 
گام اساسی برداریم بسیاری از طالق ها در ۵ 
سال نخست زندگی رخ می دهد لذا به همین 
آوری  فرزند  برای  را  ها  خانواده  انگیزه  دلیل 

کاهش داده است.

معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی 

استاندار قم:
ضرورت تخصیص اعتبارات 

جهت تقویت پدافند غیر عامل 
در برنامه هفتم توسعه کشور / 

تقویت جایگاه پدافند غیرعامل 
در استان ها ضروری است

دکتر سرمست:
نیروی انتظامی در کنترل شیوع 

کرونا مشارکت فعال دارد/ 
ضرورت افزایش مشارکت مردم 

در تتامین امنیت

استاندار قم:
برنامه های توسعه ورزش 

همگانی بر اساس شرائط کرونایتی 
بروز شوند/ تصویب طرح حمایت 

از ورزش همگانی جانبازان و 
معلولین

 دکتر سرمست :
بانوان نقش مهمی در عرصه 

دفاع مقدس و احیای ارزش های 
 انقلابی دارند

استاندار قم تتاکید کرد:
 بر ضرورت استفاده از ظرفیت 

های قانونی برای افزایش سرانه 
فضاهای ورزشی استان قم 

دکتر سرمست :
حذف شکاف بین دانشگاه 

هاومراکز علمی بادستگاه های 
اجرایتی و صنعت ازاولویت های 

مدیریت استان است

استاندار قم:
 صنعت و تولید قم به سمت 

شرکت های دانش بنیان حرکت 
کنند
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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان خبر داد:

معتادان  از  نفر   ۵۲۷ آوری  جمع 
متجاهر در استان

مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی 
استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۲۷ نفر 
از معتادان متجاهر در استان جمع آوری و به ۷ 

مرکز درمان اعتیاد معرفی شدند

ابوالفضل شریفی در جلسه شورای هماهنگی 

مبارزه با موادمخدر شهرستان قم گفت: باتوجه 
به شرایط خاص و ویژه قم، دستگیری معتادان 

بسیار سخت گیرانه انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ۶ ماهه اخیر ۵9 هزار و ۳۶۲ 
معتادان شده  از  نگهداری  نفر ساعت، صرف 
است افزود: باتوجه به شرایط کرونا و رعایت 
تراکم در کمپ ها 8۳ نفر از دستگیرشدگان به 

مرکز نگهداری سپاه انتقال داده شده اند.

مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی 

برای  میانگین  طور  به  اینکه  بیان  با  استان 
نگهداری یک معتاد، ماهانه 1 میلیون و ۳۴ 
معتادان  افزود:  می شود  هزینه  تومان  هزار 
متجاهر در شش ماه اول امسال با هزینه دولت 

به مراکز درمانی ترک اعتیاد معرفی شده اند.

شریفی با بیان اینکه ۲ درصد از جمعیت فعال 
1۵ تا ۶۴ سال استان مصرف کننده مستمر 
مواد مخدر و روان گردان هستند گفت: این 
کشور  اعتیاد  میانگین  از  درصد   ۶۰ میزان 

پایین تر است.

وی همچنین افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵ 
هزار و ۲1۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان 
کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

1۳ درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

ایجاد سامانه جامع برای ورود اطالعات معتادان 
الزام نصب  و شرح خدمت رسانی به آن ها و 
عطاری هایی  برای  تصویری  پایش  دوربین 
جمله  از  دارند  فعالیت  پروانه  درخواست  که 
مصوبات جلسه امروز شورای هماهنگی مبارزه 

با مواد مخدر شهرستان بود.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی 
هاي استان قم خبر داد :

روابط  تأثیرگذار  و  فعال  مشارکت 
در عرصه  قم  استان  هاي  عمومي 
مقابله با کرونا/ انجام بیش از 36۰۰ 
اطالع  راستاي  در  فعالیت  مورد 

رساني و آگاهي بخشي کرونا
هاي  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای  دبیر 
استان قم با اشاره به مشارکت فعال و تأثیرگذار 
اعضاي این شورا در عرصه مقابله با کرونا، از 
انجام بالغ بر ۳۶۰۰ مورد فعالیت و اقدام در 
راستاي اطالع رساني، آموزش و آگاهي بخشي 

کرونا توسط روابط عمومي ها خبر داد.

رضا صالحی مدیر کل روابط عمومی وامور بین 
الملل استانداری قم در تشریح عملکرد مثبت 
روابط عمومي دستگاه هاي اجرایي   استان در 
دوران شیوع بحران کرونا اظهار کرد : مجموعه 
شورای هماهنگی روابط عمومی استان قم به 

اطالع  حوزه  در  منسجم  تشکل  یک  عنوان 
رساني و از همان ابتداي بحران پس از دستور 
همه  بسیج  بر  مبني  محترم  استاندار  فوري 
و   اجرایي   دستگاههاي  اختیارات  و  امکانات 
همسو  با اهداف  نظام سالمت، تالش ها و 
اقدامات شایسته و قابل تقدیري را در زمینه 
اطالع رساني، آگاهي بخشي و حساس سازي 
مردم نسبت به خطرات ویروس کرونا داشته 

است.

وي با بیان این که در کنار روابط عمومي ها، 
نقش خبرنگاران و  اصحاب رسانه در مباحث 
بسیار  نیز  کرونا  روشنگري  و  رساني  اطالع 
چشمگیر  و حائز اهمیت مي باشد ، از زحمات 
این دو  افزود:   و  قدرداني کرد  و  آنان تشکر 
بخش از همان نخستین روزهاي  بحران و در 
راستاي وظیفه و رسالت ذاتي خود، به میدان 
آمده و  با استفاده از ظرفیت ها و توان حرفه 
اي خود، عملکرد مطلوب و  قابل تحسیني را 

به  نمایش گذاشتند.

عضو شورای اطالع رسانی استان قم رویکرد 
این همکاري ها و همراهي  تداوم و استمرار 
ها را مورد اشاره قرار داد و گفت:  با توجه به 
تاکید ویژه  وضعیت فعلي بیماري و حسب  
مقام عالي استان، اقدامات و فعالیت هاي رسانه 
اي، آگاهی بخشی و اطالع رسانی عمومي ،  تا 
رسیدن به شرایط مناسب و پایدار  همچنان 

ادامه و استمرار خواهد داشت.

برنامه ها و  میزان  با اشاره به رصد  صالحي 
مشارکت دستگاه هاي اجرایي استان در عرصه 
مقابله با کرونا، از بررسي گزارش عملکرد بالغ 
بر ۵۰ روابط عمومي فعال در این عرصه خبر 
قرار  ارزیابلي  مورد  هاي  دستگاه   : گفت  داد 
گرفته در ۴ بخش اقدامات بصري و فیزیکی 
، تولیدات چند رسانه ای براي فضاي مجازي و 
شبکه هاي اجتماعي ، اطالع رسانی و آگاهي 
بخشي و انجام  طرح هاي ابتکاري،  فعالیت 
هاي   بسیار خوبي را در زمینه مقابله با کرونا 

داشته اند.

صالحی  با بیان این که مجموعاً ۳۶۴۴ مورد 
فعالیت و اقدام توسط دستگاه هاي ارزیابي شده 
انجام گرفته است تصریح کرد:  حوزه اطالع 
رسانی فیزیکی با 1۶81 مورد ، حوزه تولیدات 
چندرسانه ای  با 1۰1  مورد، اطالع رساني و 
آگاهي بخشي عمومي با 1۷۰۰ مورد و انجام 
طرح هاي ابتکاري با  1۶۲ مورد عناوین مهم 
ترین فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط 
روابط عمومي هاي استان را تشکیل مي دهند.

 دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی استان 
قم با  قدردانی از زحمات و تالش های خادمان 
ابراز  رسانه  و  عمومی  روابط  عرصه  در  مردم 
کلیه  همکاری  تداوم  با  که  کرد   امیدواری 
همراهي  و  مشارکت  و  اجرایی  دستگاههای 
این  ، شاهد ریشه کني  از پیش مردم  بیش 

ویروس در کشور و  استان قم باشیم.

معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی

مدیرکل اجتماعي استانداري قم گفت :
در  مهم  اولویت های  از  یکی 
حاشیه  چالش   رفع  فقرزدایی 
سند  دقیق  اجرای  است/  نشینی 

تحول فرهنگی و اجتماعی قم

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زاده  ملک  رضا 
تسنیم در قم، با اشاره به دنبال کردن بسیاری 
کارگروه  طریق  از  اجتماعی  آسیب های  از 
مشارکت  با  فرهنگی  اجتماعی،  تخصصی 
نهادهای  و  اجرایی  دستگاههای  همراهی  و 
مختلف اظهار داشت: اجرای دقیق سند تحول 
فرهنگی و اجتماعی در قم در دستور کار است 

و امیدواریم با تحقق این سند بتوانیم گام های 
موثری در درمان آسیب های اجتماعی با تحقق 

این سند برداریم.

افزود:  قم  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل 
تامین مسکن  بسیار مهم  از موضوعات  یکی 
و  تحول  سند  در  که  است  نیازمندان  برای 
برنامه ششم آمده و کاری قرار شد تفاهم نامه 
همکاری میان کمیته امداد و بهزیستی و راه 
فاقد  افراد  تعداد  و  منعقد شود  و شهرسازی 

مسکن احصاء شوند.

وی تصریح کرد: همچنین یکی از اولویت های 
مهم در فقرزدایی، رفع معضالت و چالش های 
حاشیه نشینی است و از آسیب های اولویت دار 

به شمار می رود و ساماندهی این بخش تاثیر به 
سزایی در محرومیت زدایی دارد.

ملک زاده بیان کرد: طرحی جامع برای کنترل 
کالن  سطح  در  شهرها  حاشیه  در  آسیب ها 
مصوب شده است و از استان ها خواسته شده 

نیازها را در این بخش اعالم کنند.

محله اسماعیل آباد قم به زودی ساماندهی می 
شود

وی خاطرنشان کرد: محله اسماعیل آباد یکی 
در  زودی  به  و  است  حاشیه ای  محله های  از 
جهت ساماندهی ساکنان آن اقداماتی صورت 

می پذیرد.

قم  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
مصوبات،  تحقق  راستای  در  کــرد:  عنوان 
در  بهزیستی  و  شهرداری  میان  تفاهم نامه 
خصوص پیشگیری و کنترل آسیب های کالن 
شهر قم منعقد شده است که از دی ماه 99 
سه ماه به طور آزمایشی و ابتدای سال آینده به 

طور رسمی عملیاتی می شود.

وی گفت: استفاده از ظرفیت خیرین در رفع 
آسیب های اجتماعی و فقرزدایی دارای اهمیت 
زیادی است و باید گزارش دقیقی از ساماندهی 
نیازمندان ارائه شود تا از موازی کاری جلوگیری 

شود.

مدیرکل اتباع و امور مهاجرین 
خارجی استانداری قم:

اعطای  اجرایی  مرحله 
مادر  فرزندان  به  تابعیت 

ایرانی در قم آغاز شد
مهاجرین  و  اتباع  امــور  مدیرکل 
خارجی استانداری قم گفت: مرحله 
اجرایی طرح اعطای تابعیت ایرانی به 
فرزندان حاصل از مادر ایرانی با پدر 

غیر ایرانی در قم آغاز شد
عباس شیر محمدی در گفت و گو با 
خبرنگاران اظهار داشت: در راستای 
به  ایران  تابعیت  اعطای  نامه  آیین 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
سیزدهم  مصوبه  خارجی  مردان  با 
وزیران  هیات   99 سال  خردادماه 
مرحله اجرایی این طرح در قم از فردا 
گانه   18 دفترهای  در  شهریور   1۲
استان شروع  خارجی  اتباع  خدمات 

می شود.
وی افزود: متقاضیان این طرح قبال 
اتباع  کل  اداره  سامانه  طریق  از 
دفاتر  و  نمودند  نام  ثبت  استانداری 
فوق نیز به تدریج با این افراد تماس 
پرونده  تشکیل  برای  تا  گیرند  می 

مراجعه کنند.
که  کسانی  کرد:  نشان  خاطر  وی 

موفق به ثبت نام نشدند نیز باید در 
سامانه یاد شده ثبت نام کنند تا ما 
اسامی آنها را به دفاتر تحویل دهیم 
و کار تشکیل پرونده اعطای تابعیت 

انجام شود.
یادآور  همچنین  قم  اتباع  مدیرکل 
شد: برای تکریم ارباب رجوع اجرای 
طرح به بخش خصوصی واگذار شده 
است تا در بعد از ظهرها نیز امکان 

انجام آن وجود داشته باشد.
پیش  اینکه  بیان  با  شیرمحمدی 
ثبت نام اجرای طرح از ۲ ماه پیش 
نیز  تاکنون  در استان شروع شده و 
حدود هفت هزار تَن ثبت نام کردند، 
افزود: این طرح در همه استان های 
کشور به اجرا گذاشته می شود و قم 
استان  از  نام  ثبت  پیش  در موضوع 

های دیگر جلوتر می باشد.
مدیرکل اتباع استانداری قم در ادامه 
تعداد تبعه های موجود در این استان 
گفت:  و  کرد  ذکر  تَن  هزار  را ۲1۰ 
عمده خارجی های مستقر در قم را 
می  تشکیل  افغانستان  کشور  اتباع 

دهند.
وی افزود: قم چهارمین استان کشور 
در موضوع اتباع خارجی است ولی با 
توجه به تک شهرستان بودن آن پس 
از تهران دوم استان به شمار می آید.

سـواد رسـانه ای

دکتر سرمست:
از ظرفیت هنرمندان قم برای 

بهبود آسیب های اجتماعی 
استفاده شود

 استاندار قم :
ضرورت رعايت پروتكل های 

بهداشتی در نگهداری از معتادین 
در كمپ های ترك اعتياد

استاندار قم:
حفظ سرمایه های اجتماعی 

کشور در گرو تقویت روحیه 
جمعی و اعتماد عمومی است

استاندار قم مطرح كرد:
تصویب اعطای تسهیلات 

کرونایتی به اصحاب فرهنگ و 
هنر
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مهرداد غضنفری در جلسه مشترک تولید کنندگان و توزیع 
کنندگان و کشتارگاههای استان اظهار داشت: توزیع کننده و 
فرآوری کننده خودشان مصرف کننده هستند، پس نگاه ما 
حمایت از تولید تا مصرف است و همان طور که صمت وظیفه 
بازرسی دارد ما نیز در جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی 

دارای وظایفی هستیم.
معاون استاندار قم افزود: در طول سال با وجود نوسانات بازار، 
مطالبات استان را دنبال کرده ایم و بخش زیادی از درخواست ها 
از دستگاهها و وزارت خانه ها در تامین نهاده و صیانت از حقوق 
استان بوده و حتی با پیگیری الزم، خارج از مدار سهمیه ای، 
نهاده وارد استان کرده یم و حقوق تولیدکننده و توزیع کننده را 

در مدار قانون در نظر گرفته ایم.
وی تصریح کرد: ضوابط و مقرراتی به استان ابالغ می شود که 
ممکن است طبق خواسته نباشد، اما مجری قانون هستیم و 
نظرات خود را نیز منعکس می کنیم، یکی از پیشنهادات مهم ما 

آنالیز هزینه تولید و اغنای مدیران در سطح ملی است.
غضنفری بیان کرد: بسیاری از پیشنهادات ما برگرفته از نظرات 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و حمایت از مصرف کننده است 
به گونه ای عملیاتی کنیم که  را  بازار  باید مصوبات تنظیم  و 

حقوقی پایمال نشود.
غضنفری عنوان کرد: همه مالحظات و هزینه ها را برای تامین 
مایحتاج مردم در نظر گرفتیم و این، اوج نگاه مثبت ما به مسائل 
بوده است و نمی توان از قانون عبور کرد و رقم خودسرانه را 
نمی پذیریم و با تخلفات برخورد می کنیم، دستگاه قضائی نیز 
نسبت به بروز تخلفات در بازار ورود کرده است، اما گاهی با توجه 
به شرایط اقتصادی درصدد رفع موانع هستیم تا تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان با کمترین مشکل به رسالت خود عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته اخالل در بازار تولید و توزیع و تامین 
نگاه  اما  نیست،  چشم پوشی  و  اغماض  قابل  مردم  مایحتاج 
حمایتی خود را در ساماندهی وضعیت بازار فعلی داریم، قطعا 
در این راه مشکالت فنی و اجرایی وجود دارد و ما بر تصمیمات 

منطقی و در نظر گرفتن همه شرایط تاکید داریم.
وی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی و توزیعی و خدماتی نباید 
از چرخه فعالیت خارج شود و لطمه ببیند و ما براساس قانون 

حمایت های الزم را اتخاذ می کنیم و با برنامه ریزی دقیق حرکت 
می کنیم، اولویت اول ما حمایت از واحدهای داخل استان است 
و اجازه نمی دهیم خللی در تولید و اشتغال و تامین مایحتاج 

مردم ایجاد شود.
برهم  موجب  مشکالت  برخی  داد:  ادامه  قم  استاندار  معاون 
دارد،  ارزیابی  به  نیاز  به طور جدی  بازار می شود که  خوردن 
تنظیم بازار باید به نفع تولید و توزیع و نیاز مردم باشدو باید از 
مسیر اتحادیه و امور دام پیگیر مشکالت شد و تغییرات قیمت 

در سطح شهر باید کارشناسی شود و تعدیل را برقرار کنیم.

غضنفری عنوان کرد:گاهی برخی از تصممیات خارج از اختیار 
پیگیر  کالن  سطح  در  اما  است،  استان  سطح  در  مسئوالن 
مشکالت هستیم و با تمام توان مایحتاج مردم را تامین می 
کنیم، ما درصدد تعطیلی واحد تولید و توزیعی و بیکاری نیستیم 
و خط قرمز ما، تعطیلی واحدهاست و با روش های مختلف در 
جهت حمایت هستیم و مدیران را ملزم به رفع مشکالت و موانع 

در مسیر تامین مایحتاج مردم کرده ایم.

معاون استاندار قم در جلسه ستاد 
فرماندهی  و  پیشگیری،هماهنگی 
پاسخ به عملیات بحران استان که 
برگزار  استانداری  در سالن کرامت 
وضعیت  آخرین  به  اشــاره  با  شد 
صورت  بازرسی های  و  نظارت ها 
گرفته در جریان اعمال محدودیت ها 
در قم اظهار داشت: 18 تیم نظارتی 
گانه شهر  مناطق 8  در  بازرسی  و 
قم تشکیل و از ۳ روز گذشته بیش 
قم صورت  در  بازرسی  هزار  از 1۵ 

گرفته است.
نخست  مرحله  در  کرد:  بیان  وی 
سیاست  و  است  تذکر  ما  شیوه 

کلی ما در همه نظارت های صورت 
و  صنفی  واحدهای  پلمپ  گرفته 
واحدها  این  باید  و  نیست  صنعتی 
با ما همکاری کنند، به رغم این که 
برخی واحدها تخلف کرده اند حکم 
دادستانی برای تعطیلی داشتیم ولی 

پلمپ نکردیم

 اصناف پایبند پروتکل های بهداشتی
مهرداد غضنفری در بخش دیگری 
در  کرد:  تصریح  خود  سخنان  از 
درصد   9۰ تا  قم  اصناف  مجموعه 
پایبند  بهداشتی  پروتکل های  به 
هستند و تیم های بازرسی و نظارتی 

ما به طور روزانه آمار و گزارش هایی 
را از اصناف مختلف به معاونت های 
استانداری  سیاسی  و  اقتصادی 

ارسال می کنند.
به  توجه  با  مسئول؛  این  گفته  به 
کسب وکارها  به  که  آسیب هایی 
اعمال  جریان  در  استان  اصناف  و 
محدودیت های کرونایی رسیده در 
تسهیالت  و  بسته ها  تدوین  حال 
تعطیل شده  اصناف  برای  حمایتی 

هستیم .
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری قم افزود: یک هزار صنف 
صورت  بازرسی های  طی  متخلف 

گرفته غیرفعال شدند.
حمل  درزمینه  ــزود:  اف غضنفری 
تدابیری  مردم  ضروری  کاالهای 
و  وانت بارها  تا  صورت گرفته است 
نیسان هایی کاالهای حمل کاال برای 
این که مشکلی در تأمین مواد غذایی 
شهروندان ایجاد نشود در محورهای 
مواصالتی برون شهری آزادانه تردد 
زمینه  این  در  مشکالتی  و  کنند 

نداشته باشیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی :
۲۷ طرح براساس راهبرد جهش تولید 

درقم اجرایی می شود

درسال جاری ۲۷ طرح در حوزه های عمرانی و 
زیربنایی، کشاورزی،  صنعت و معدن،  گردشگری 
و خدمات به عنوان پروژه های جهش تولید قم 
به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال 

شده است
عزیزاهلل قربانی   بیان کرد:  ۲۴ مورد از طرح های 
یاد شده مربوط به معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری قم بوده که برای این ۲۴ طرح در سه 

بخش گردشگری،  صنعت و کشاورزی 9هزار و 
۳۵۵ میلیارد سرمایه گذاری ریالی و 9 و شش دهم 
میلیون دالر سرمایه گذاری ارزی انجام شده است 
که موجب ایجاد اشتغال برای ۲هزار و ۲۷9 تن 

می شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت  مستمر دفتر 
برای  قم  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
و  تولیدی  طرح های  اجرای  سرعت  باالبردن 
اشتغال آفرین،  گفت: در همین رابطه برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی استان از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذرماه، ۴۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید با 1۶۵ مصوبه و همچنین پنج جلسه 

اقتصاد مقاومتی با ۲۲ مصوبه تشکیل شده است.

و  راهبردها  ادامه داد: تدوین و تصویب  قربانی 
برنامه های عملیاتی به منظور تحقق جهش تولید 
امهال  برای  پیگیری  به دستگاه ها،  آن  ابالغ  و 
تسهیالت و تعویق اجراییه های مالیاتی،  تامین 
به منظور  و شهرداری  گاز  برق،  اجتماعی،  آب،  
اشتغال  و  تولید  روند  در  اختالل  از  جلوگیری 
به ویژه برای واحدهای آسیب دیده از بیماری کرونا 
از جمله اقدام های کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید استان درسال جاری است.
وی بیان کرد: همچنین پیگیری برای بازگشت 
واحدهای تملیکی به چرخه تولید،  رفع مشکالت 
خطوط تولید محصوالت سالمت محور،  افتتاح 
و احیای ۳۳ واحد صنعتی راکد، راه اندازی بیش 

از 1۰ واحد صنعتی و 1۵ واحد کارگاهی تولید 
ماسک و روان سازی فرآیند پرداخت تسهیالت 
بانکی از دیگر اقدامات کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید در قم برای توسعه هرچه بیشتر اقتصاد 

استان است.
تولیدکنندگان  از  حمایت  برای  داد:  ادامه  وی 
جلسه های  برگزاری  روند  سرمایه گذاران،  و 
همچنین  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قم تا پایان 
سال جاری بر اساس دستورالعمل های مشخص 
دنبال و فرآیند اجرای مصوبه های آن با مشارکت 
دستگاه های اجرایی استان به جد پیگیری می شود

مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
از سرمایه گذاری :

فرصت های سرمایه گذاری قم 
آماده ورود متقاضیان است

سید رضا طباطبایی بیان کرد: ارتباط 
مسئوالن ارشد استان با فعاالن بخش 
خصوصی بسیار مطلوب است و در 
همین رابطه در جریان تشکیل منظم 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  جلسه 
بخش خصوصی در قم از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریورماه، ۶۳ مصوبه 
عملیاتی برای حمایت از عرصه تولید 
اجرا  برای  و  تهیه  سرمایه گذاری  و 

ابالغ شده است.

این  طی  همچنین  کرد:  بیان  وی 
کارگروه  جلسه   ۲ تشکیل  مدت 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی، 
در قم، ابالغ 11 مصوبه برای حمایت 
از فعاالن اقتصادی استان را در پی 
داشته و بر همین اساس امتیازهای 
سرمایه گذاران  برای  نیز  ــژه ای  وی
لحاظ  قم  در  فعالیت  به  عالقه مند 

شده است.
وی ادامه داد: پیگیری برای اصالح 
تعهدات  حساب  تسویه  کار  و  ساز 
در  که  تولیدی  واحدهای  ارزی 
سال های گذشته از صندوق ذخیره 
ارزی یا صندوق توسعه ملی استفاده 
کردند و هم اکنون موظف به تسویه 

با ارز آزاد شده اند ازجمله مهمترین 
مصوبه های شورای گفت وگوی دولت 

و بخش خصوصی استان است.
کارگروه  تشکیل  کــرد:  بیان  وی 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی،  
قم نیز مصوبه های مهمی نظیر ایجاد 
مالی  تامین  سیاست گذاری  کمیته 
استان،   سرمایه گذاری  پروژه های 
استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری 
کاهش  ــرای  ب مستقل  محل  در 
بروکراسی اداری، تهیه سامانه جامع 
اجرایی  دستگاه های  از  استعالمات 
برای سرمایه گذاران متقاضی استفاده 
از اراضی دولتی و انعقاد تفاهم نامه با 
برق منطقه ای تهران برای تامین برق 

درپی  را  شکوهیه  صنعتی  شهرک 
داشته است.

 ۷1 نمودن  بــروز  داد:   ــه  ادام وی 
و  استان  در  سرمایه گذاری  فرصت 
صدور ۲1 مجوز بی نام از مجوزهای 
سرمایه گذاری برای تسهیل فعالیت 
قم  در  خصوصی  بخش  اقتصادی 
کارگروه  مهم  اقدام های  دیگر  از 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی،  

استان است.
سرمایه گذاری  حجم  تاکنون 
صنعتی  واحدهای  برای  انجام شده 
استان قم فراتر از ۵1 هزار میلیارد 
از  حجم  ایــن  با  که  اســت  ــال  ری
در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 

حدود ۲هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی 
از ۵۷  بیش  برای  استان  تولیدی  و 
ایجادشده  اشتغال  فرصت  تن  هزار 
هفت  دارای  قم  همچنین  است؛ 
الغدیر،  شکوهیه،  صنعتی  شهرک 
چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، 
ثامن االئمه )ع( - قنوات - و فناوری 
 )I.C.T( ارتباطات  و  اطالعات 
خورآباد،  صنعتی  ناحیه  چهار  و 
است  که  و طغرود  دستجرد، سیرو 
ممتازی  موقعیت  آن ها  از  هرکدام 
برای توسعه سرمایه گذاری،  تولید و 

اشتغال دارد

 1۵ هزار بازرسی از اصناف قم
در ایام محدودیت های ستاد ملی  مقابله با کرونا

طی 3 روز 

معاون استاندارقم گفت:

معاونت هماهنگی امور اقتصادی  

اینکه  بابیان  قم  استاندار  معاون 
واحدهای  تعطیلی  حق  بانک ها 
ندارند، گفت:  را  استان  تولیدی در 
یک هفته فرصت داده شد که بانک 
این  در  را  خود  پیشنهاد  مسکن 
زمینه برای اجرایی شدن قانون به 

دبیرخانه هیئت اعالم کند
مهرداد غضنفری در حاشیه جلسه 
با  گفت وگو  در  بانکی  خبرگان 
برای یک  اظهار داشت:  خبرنگاران 
واحد تولیدی استان اجراییه از سوی 
شد  قرار  که  بود  صادرشده  بانک 

پیگیری شود.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
لزوم  بر  تأکید  با  قم  استانداری 
حمایت از واحدهای تولیدی استان 
افزود: هیچ گاه نباید مشاهده کنیم 

که این پیگیری و اجراییه ها منجر 
به اخالل در تولید شود چون در این 
زمینه ابالغیه قوه قضاییه آمده است

وی بیان کرد: در استان این رویکرد را 
داشته ایم که بانک ها باید با هماهنگی 
کارگروه تسهیل درخواست اجراییه 
بدهند و همچنین اگر ناچار بودند 
و قصوری از سوی واحد تولیدی بود 
ضمن وصول مطالبات قانونی سبب 

اخالل در تولید نشوند.
غضنفری بابیان اینکه بانک ها حق 
قم  در  تولیدی  واحدهای  تعطیلی 
را ندارند، خاطرنشان کرد: یک هفته 
مسکن  بانک  که  شد  داده  فرصت 
پیشنهاد خود را در این زمینه برای 
دبیرخانه  به  قانون  شدن  اجرایی 

هیئت اعالم کند.

 بانک ها حق تعطیلی
واحدهای تولیدی در قم را ندارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی  استاندار قم:

اخالل در بازار تولید و توزیع و تامین مایحتاج مردم قابل اغماض نیست مهرداد غضنفری:

استاندار قم تتاكيد كرد:
ضرورت بازگرداندن واحدهای 
صنعتی تملیکی بانکها به مدار 

توليد

استاندار قم مطرح كرد:
 بخش خدمات قم نيازمند 

حمايت جدی است

استاندار قم تتاکید کرد:
حمایت مسئولان برای توسعه ی 

واحدهای صنعتی موفق /ضرورت 
توسعه صادرات کالای تولید استان 

با توجه به قابلیت رقابلت با 
تولیدات سایر کشورهای جهان 

 استاندار قم خبر داد:
كسب رتبه ی دوم استان قم در 

پرداخت تسهيلات واحدهای 
آسيب ديده از كرونا

دکتر سرمست:
احداث شهرک عقیق و بازارچه 
سنگ های قیمتی در دستور کار 

مسئولان استان قم

استاندار  قم:
نیاز به مدیران حامی 

سرمایه گذاری در قم داریم و 
نباید با بروکراسی اداری مانع کار 

خیرین شد

توسط استاندار قم صورت گرفت:
افتتاح مرکز شبانه روزی فوریت 
های بررسی مشکلات واحدهای 

تولیدی و طرح های سرمایه 
گذاری استان قم

استاندار قم:
از طرح های سرمايه گذاری در 
حوزه ی درياچه نمك استقبال 

مي كنيم
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مدیرکل دفتر فنی  استانداری 
قم گفت: 

اجــرای  در  پیشرو  قم 
مسکن/  ملی  اقدام  طرح 
۲۵درصــدی  پیشرفت 
در  واحدها  برخی  اسکلت 

منطقه پردیسان

بودن  موفق  به  اشاره  با  نیا  رحمان 
اجرای این طرح در استان قم گفت: 
دولت تدبیر و امید برای حوزه مسکن 
یک طرح مهم و اساسی به نام طرح 
اقدام ملی مسکن را در دست اقدام 
دارد، خوشبختانه قم درزمینه اجرای 
این طرح جزو استان های پیشرو و 
این  استان هایی است که  نخستین 
طرح را در منطقه پردیسان اجرا و 
دولت زمین هایی را در اختیار بنیاد 
داده  قرار  برای ساخت وساز  مسکن 

است.
مرتضی رحمان نیا اظهار داشت: در 

برخی قسمت ها طبقه سوم واحدها 
باالی  تا  آن  اسکلت  و  تمام شده 
۲۵ درصد هم پیشرفت کار داشته 
است، زمین 1۷ هکتاری در اختیار 
مسکن  بنیاد  و  شهرسازی  و  راه 
قرارگرفته و یک هزار و 1۰۰ واحد 
هم آماده سازی شده است، در پروژه 
1۷ هکتاری خیابان ۲۴ متری هم 
دارای  و  است  گرفته شده  نظر  در 

موقعیت مکانی مطلوبی است .

طرح اقدام ملی بانام زیتون
به گفته وی، 1۶۴ واحد طرح اقدام 
ملی شامل ۲1 هزار مترمربع در ۷ 
بالک و 9۲ واحد دیگر در 1۲ هزار 
زیربنا اختصاص یافته است، در طرح 
اقدام ملی زیتون 9 و 1۰ برای ۲۵۶ 
واحد مسکونی در کنار هم در نظر 
این عرصه 1۲ هزار  گرفته شده که 
و هم چنین ۲۲  متر  هزار  و ۶  متر 
مترمربع  هزار  و 1۲  مترمربع  هزار 

دیگر در دست اقدام است.

وضعیت  ادامه شرح  در  نیا  رحمان 
طرح اقدام ملی مسکن در قم بیان 
زیتون  ملی  اقــدام  طرح  در  کرد: 
زمین  یلدا  بوستان  قسمت  در 
بلوار  محدوده  است،در  واگذارشده 
امام علی )ع( ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع 
درصد   ۲8 یعنی  اختصاص یافته 
سطح اشغال و درمجموع شامل 9۶ 

واحد در نظر گرفته شده است.
در  ملی  اقدام  طرح  در  افزود:  وی 
که   8 و   ۷ زیتون  مجموعه های 
مجاور یکدیگر جانمایی شده است 
9۶ واحد مسکونی و عرصه ۳ هزار 
و ۵۰۰ متری و ۳ هزار و ۴8۰ متر 
به  است،  گرفته شده  نظر  در  زیربنا 
 ۲ در  واحد  و۷۴۵  هزار   ۶ عبارتی 
بلوک اختصاص یافته است که دارای 
پیلوت  روی  بر  طبقه   ۶ پارکینگ 
تردد  کاهش  باعث  امر  این  است، 
این منطقه  ازدحام در  ترافیک و  و 
خواهد شد این واحدها دارای فضای 

سبز و حیاط هم هستند.

در  واحدها  این  داشت:  اظهار  وی 
حال حاضر از سوی بنیاد مسکن که 
ورود خوبی در این طرح داشته در 
دست ساخت است، برای اجرای این 
و معاونت هماهنگی  استاندار  طرح 
مدیریت  استانداری  عمرانی  امور 
هم چنین  دارنــد  خوبی  نظارت  و 
رسان  خدمات  وادارات  شهرداری 
و  گاز  و  برق  و  آب  شرکت  مانند 
دیگر  و  مخابرات  شرکت  هم چنین 
دستگاه های دیگر هم برای پیشرفت 

کار همکاری دارند.
رحمان نیا گفت: در بلوار ابوالفضل 
زمین  قطعه   ۲8 خــواه  نجات 
در  و  کم  تراکم  با  که  واگذارشده 
۲ طبقه بر روی پیلوت و در 1۰۰ 
واحد برای طرح اقدام ملی مسکن 
محدوده  در  است،  برنامه ریزی شده 
باهم در  پردیسان موقعیت دیگری 
خیابان دهالویه 18۰ واحد مسکونی 
پیش بینی کردیم که یک قطعه یک 
هکتاری است تقریباً آماده سازی و یا 

در حال انجام کار هستند.

طبق شرایط دولت طرح پایان 
می یابد

مدیر کل فنی استانداری قم در بخش 
پایانی گفت وگوی خود در پاسخ به 
این سؤال که این طرح در چه بازده 
زمانی تحویل و مورد بهره برداری قرار 
می گیرد عنوان کرد: بسته به شرایط 
تا  یا  این طرح  امید  و  تدبیر  دولت 
پایان کار دولت و یا با چشم اندازی 
به دولت جدید تحویل داده می شود 
همان طور که در مسکن مهر ۶9۰ 
واحد از ۲ هزار واحد تکمیل و مابقی 

هم تحویل دولت تدبیر شد.
رحمان نیا افزود: ممکن است برخی 
از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی 

دولت به دولت جدید واگذار شود.

استانداري  دفترامورشهري  مدیرکل 
گفت :

زیر ساخت های زیارتی استان قم 
در مسیر توسعه

ابراهیم ملکی اظهار کرد: در شهر قم کمربندی 
های بسیاری ایجاد شده است در حال حاضر 
هم رینگ بلوار شهید قاسم سلیمانی کلنگ 
زنی آن آماده شده است و این امر در تسهیل 
رفت وآمدهای توریسم مذهبی می تواند بستر 
مناسبی باشد همچنین در هفته دفاع مقدس 
سوی  از  تفریحی  مختلف  های  پــروژه  هم 
شهرداری افتتاح شده که می تواند در افزایش 
داشته  مهمی  نقش  قم  در  مسافر  ماندگاری 

باشد.
به گفته وی، برای کسب درآمدزایی و جذب 
و  ساخت  های  زیرساخت  گردشگر  بیشتر 
احداث هتل و غیره از سوی شهرداری در بلوار 

پیامبر اعظم)ص( طی جلساتی با چند سرمایه 
گذار وحمایت دادگستری در حال احداث است 
قم در ۵ ساله اخیر با رشد و توسعه خوبی روبرو 

بوده است.

تخصص  اسالمی  معماری  حوزه  در 
مطلوبی نداریم

شوراهای  و  شهری  ــور  ام دفتر  مدیرکل 
استانداری قم گفت: در حوزه معماری اسالمی 
تخصص مطلوبی نداریم معماران ما تحصیل 
کرده دانشگاه هستند ولی کم تر به معماری 
ما  که  حالی  در  شود  می  پرداخته  اسالمی 
نماهای غنی در حوزه معماری ایرانی و اسالمی 
داریم ولی این نماها هرگز در دانشگاههای ما 

به آن اهمیت داده نشده است.
ملکی عنوان کرد: باید در قم معماری و ساخت 
و سازها به سمت ایرانی و اسالمی توسعه یابد 
و در زمینه سیما ومنظر قم هم بیشتر تالش 

شود.

اهمیت  بر  سازی  فرهنگ  بر  تاکید 
توریسم و گردشگر در شهر قم

شوراهای  و  شهری  ــور  ام دفتر  مدیرکل 
استانداری قم در بخش دیگری از گفت وگوی 
فرهنگ  برضرورت  تسنیم  خبرنگار  با  خود 
سازی بر اهمیت توریسم و گردشگر در شهر قم 
اشاره و بیان کرد: عالوه بر رونق زیرساخت های 
گردشگری باید برای رشد و توسعه گردشگری 
به طور مستقیم و  و  قم فرهنگ سازی کرد 
غیر مستقیم نسبت به آموزش نحوه برخورد 
با توریسم و گردشگر مذهبی و زیارتی تالش 

کرد.
ملکی تصریح کرد: باید نوع نگاه شهروندان به 
توریسم براساس آموزش های داده شده تغییر 
کند، ما فرهنگ ایرانی و اسالمی داریم و مهمان 
نوازی جزیی از صفات و اخالق ما است نباید 
در قبال گردشگران حرکت و یا رفتاری را بروز 
بازخورد  یک  عنوان  به  رفتار  این  که  دهیم 
مخربی بر توریسم تاثیر گذاشته و آنها با خاطره 

منفی شهر قم را ترک کنند.
توسعه مجتمع ها و مراکز خرید خارج 

از حریم شهری
شوراهای  و  شهری  ــور  ام دفتر  مدیرکل 
های  زیرساخت  داشت:  اظهار  قم  استانداری 
دیگری عالوه بر بازدید از آثار تاریخی و طبیعی 
و زیارتی در شهر قم متناسب با روحیه زائران 
در شهر باید توسعه یابد این مراکز باید از حریم 
سمت  به  باید  باشد  داشته  فاصله  شهری  از 
توسعه مراکز خرید و مجتمع های تجاری گام 
برداریم ودستگاههای خدمات رسان هم نسبت 

به زیرساخت های خدماتی تالش کنند.
با  باید تاسیسات برقی شهر که  افزود:  ملکی 
توجه به سالهای گذشته اندکی فرسوده شده 
است نوسازی شود، مکاتباتی هم با وزیر نیرو 
گذار  سرمایه  با  داد  قرار  بستن  با  تا  داشتیم 
نسبت به ایجاد پست های جدید در نقاط شهر 
اقداماتی صورت گیرد باید برق استان نوسازی 

و برق پایداری تامین شود.

بــرای حــدود ۴۶ هــزار واحد 
مسکن در قم از سوی جامعه 
کارکنان  ایثارگران،  کارگری، 
نیروهای مسلح، کارکنان دولت 

و آحاد مردم تقاضا وجود دارد
حاشیه  در  بهشتی   محسن 
مسکن  تأمین  شورای  جلسه 
استان قم در گفتگو با خبرنگاران 
با اشاره به اینکه امروز در این 
جلسه پیشرفت فیزیکی طرح 
قم  استان  مسکن  ملی  اقدام 
اقدام  طرح  گفت:  شد  بررسی 
ملی مسکن در منطقه پردیسان 
به خوبی آغاز شده و پیشرفت 
در  و  داشته  مالحظه ای  قابل 
ارزیابی های شهرداری و وزارت 
سه  جز  بخش ها  اکثر  در  راه 

استان برتر کشور هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری قم با اشاره به بررسی 
میزان نیاز شهروندان استان به 

گفت:  نشست  این  در  مسکن 
بــرای حــدود ۴۶ هــزار واحد 
مسکن در قم از سوی جامعه 
کارکنان  ایثارگران،  کارگری، 
نیروهای مسلح، کارکنان دولت 
و آحاد مردم تقاضا وجود دارد.

در  که  پاالیشی  در  افزود:  وی 
وزارت راه و شهرسازی نسبت 
متقاضیان  سوابق  بررسی  به 
انجام  مالکیت  بر سابقه  مبنی 
می شود گروهی حذف و مابقی 
در لیست متقاضیان مسکن در 

قم قرار می گیرند.
بهشتی با اشاره به ارسال نامه ای 
به وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
کمبود زمین در قم گفت: ما در 
نامه ای به وزیر راه و شهرسازی 
برای  زمین  تأمین  درخواست 
در  زمین  الحاق  و  شهروندان 
کرده ایم  قم  شهری  محدوده 
 ۶۳ پیش  ماه  یک  حدود  که 

هکتار زمین در انتهای شهرک 
قدس به محدوده شهری الحاق 
زمین  قطعه  چند  و  می شود 

دیگر در حال بررسی است.
وی درباره ابهامات و اشکاالت 
قمی  شهروندان  نویسی  نام 
در طرح اقدام ملی مسکن در 
گفت:  امیرکبیر  جدید  شهر 
طرح  در  مسکن  نویسی  نام 
جدید  شهر  در  ملی  ــدام  اق
با  هماهنگی  بدون  امیرکبیر 
با  بوده و مردم  استان  مدیران 
شهر  موقعیت  از  اطالعی  بی 

امیرکبیر نام نویسی کرده اند.
معاون استاندار قم با اشاره به 
تابعه استان  ظرفیت شهرهای 
طرح  موقعیت  جانمایی  برای 
اقدام ملی مسکن گفت: به هر 
حال تأمین مسکن قمی ها در 
منطقی  امیرکبیر  جدید  شهر 
استان  مدیریت  قبول  مورد  و 
را  تأمین  این  قطعاً  و  نیست 
در داخل خود استان پیگیری 

خواهیم کرد.
ایجاد  حال  در  ما  افــزود:  وی 
تقاضای  برای  مسکن  ظرفیت 
شهروندان استان قم هستیم اما 
اگر کسی اصرار به سکونت در 
شهر جدید امیرکبیر را داشته 

باشد مانعی پیش نمی آید

معاون استاندار قم گفت: توسعه شهر و ارتقاء 
فرهنگ شهروندی با مدیریت قوی شهری 
مدیریت  کلیدی  نقش  و  بوده  امکان پذیر 
شهر در اجرای چشم اندازهای کالنی شهری 

انکارناپذیر است
محسن بهشتی در حاشیه رونمایی از کتاب و 
کلیپ های روز قم در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشاره به اهمیت نام گذاری روز قم و جایگاه 
جنبه های  از  قم  داشــت:  اظهار  قم  شهر 
مختلف دارای ارزش های انکارناپذیری بوده 

و تاریخ آن به قبل از اسالم بازمی گردد.
وی تاریخ مدنیت شهر قم را از قبل از اسالم 
و ورود آن به ایران دانست و افزود: شهر قم 
با ورود حضرت معصومه)س( به شهر و ثبت 
اسالم  ابتدای  از  مردم  برای  تشیع  مذهب 
در  و  اسالم  تاریخ  در  ای  قابل توجه  نقش 

کشور و جهان ایفا کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، 
حوزه علمیه شهر قم را با قدمتی طوالنی یکی 
از قطب های مهم علوم دینی در دنیای تشیع 
معرفی کرد و گفت: قم ازنظر جغرافیایی نیز 
با قرار گرفتن در بین شهرهای بزرگ و مهم 
کشور محل رفت وآمد بسیاری از مردم بوده 

است.
انقالب  در  را  قم  مردم  و  شهر  تأثیر  وی 
کرد:  مطرح  و  شد  ــادآور  ی نیز  اسالمی 
مهاجرپذیری شهر قم و افزایش جمعیت آن 
و همچنین تبدیل آن به یک کالن شهر از 
دیگر نکاتی است که در قم موردتوجه بوده و 

در این شهر شاهد همبستگی و اتحاد بیش 
از 1۲۰ ملیت در کنار هم هستیم.

بهشتی ادامه داد: پیشرفت هایی شهر قم در 
غیره  و  اقتصادی  فرهنگی،  عمرانی،  حوزه 
داشته که توانسته بحث توریست گردشگری 
را ارتقاء داده و سبب رونق سرمایه گذاری در 
شهر شده هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله زیادی داریم
وی با ابراز خرسندی از حرکت مثبت شهر 
قم در ریل توسعه خاطرنشان کرد: باید با 
همدلی و هم افزایی بیشتر در بین ارگان ها 
و دستگاه های اجرایی به این حرکت سرعت 
قم  شهر  از  که  انتظاراتی  تا  داده  بیشتری 

وجود دارد، برآورده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم 
شناسایی نقاط ضعف و کاستی های شهر قم 
را در همه حوزه ها الزم و ضروری خواند و 
به  کارشناسی  نگاهی  با  باید  کرد:  تأکید 
نقاط ضعف و کاستی ها در شهر نگاه کرده 
و عملکرد همه ارگان ها برای بهبود و افزایش 

عملکرد ارزیابی شود.
اجرای  در  را  شهری  مدیریت  نقش  وی 
چشم اندازهای کالن شهر قم بسیار کلیدی 
ارتقاء  و  توسعه شهر  یادآور شد:  و  دانست 
فرهنگ شهروندی با مدیریت قوی شهری 
امکان پذیر بوده و باید تمام اقدامات نیز حول 
محور مذهبت شهر قم و جایگاه آن در جهان 

تشیع برنامه ریزی شود.

 توجه ویژه به گردشگری
سبب رونق شهر قم

نیازمندتولید4۶هزارمسکن
مخالف واگذاری مسکن در شهرامیرکبیر هستیم

محسن بهشتی اظهار کرد:معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم:

 معاونت هماهنگی امور  عمرانی

با حضور  ویدئوکنفرانسی رئیس 
مجلس و توسط استاندار قم 

 صورت گرفت:
افتتاح باغ پرندگان قم با اعتباری 

بالغ بر 300 میلیارد ریال 

با حضور  ویدئوکنفرانسیرئیس 
جمهور  و توسط استاندار قم 

 صورت گرفت:
افتتاح پروژه های شهرداری قم 

 دکتر سرمست::
مدیریت استان از توسعه 

طرح های عمرانی، خدماتی و 
فضای سبز حمایت می کند 

دکتر سرمست تتاکید کرد:
ضرورت پیگیری حق آبه های 
زیست محیطی استان قم از 

وزارت نیرو

استاندار قم عنوان کرد:
اعلام آمادگی استان قم برای 
اختصاص زمين جهت اجرای 

طرح اقدام ملی مسكن/ انتقاد 
استاندار از تخصيص شهر 

اميركبير به واجدین شرایط قمی 
طرح اقدام ملی مسکن
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معاونت توسعه مدیریت و منابع 

استانداري  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ارزیابي عملکرد سال  نتایج  به  اشاره  با  قم 
98 استانداري ها در زمینه توسعه و ترویج 
فرهنگ اقامه نماز گفت: استانداري قم در 
این ارزیابي با کسب حداکثر امتیاز، به عنوان 

استانداري برتر کشور انتخاب شده است.

محمد رضا گروسي معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداري در جلسه شوراي فرهنگي 
اعیاد  تبریک  با  سخناني  طي  استانداري 
ربیع اظهار کرد: در طول سال و با همدلي و 
تالش جمعي همکاران، فعالیت ها و اقدامات 
خوبي در حوزه هاي مختلف کاري توسط 
استانداري و واحدهاي تابعه انجام مي گیرد.

سالیانه  عملکرد  ارزیابي  به  اشاره  با  وي 
تصریح  کشور  وزارت  توسط  ها  استانداري 

کرد: یکي از مهم ترین دالیل موفقیت استان 
مستندسازي  موضوع  به  توجه  برتر،  هاي 
محورهاي  در  ها  برنامه  و  ها  فعالیت 
موقع  به  بارگذاري  و  عمومي  و  اختصاصي 

مستندات مي باشد.

معاون استاندار قم با تأکید بر لزوم آسیب 
شناسي نقاط ضعف و قوت عملکرد استانداري 
گفت : امیدوارم با تالش و پیگیري جدي تر 
و نظارت بیشتر، شاهد بهبود و ارتقاء شاخص 

هاي عملکردي استان باشیم.

گروسي همچنین از موفقیت استانداري قم 
در بحث نماز خبر داد و افزود: در ارزیابي 
هاي مشترک ستاد اقامه نماز و وزارت کشور 
از عملکرد سال 98 استانداري ها در توسعه 
اقامه نماز، استانداري قم  و ترویج فرهنگ 
برتر  استانداري  عنوان  به  امتیاز   1۰۰۰ با 
همه  از  تقدیر  جاي  و  است  شده  انتخاب 

دست اندرکاران و عوامل مؤثر دارد.

با توجه به نامگذاری شعار سال به 
با  نام سال جهش تولید الزم است 
تحقیق و پژوهش این شعار به عمل 

برسانیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری 
قم محمدرضا گروسی در جلسه ستاد 
هفته پژوهش در استان که در سالن 
شد  برگزار  قم  استانداری  کرامت 
اظهارداشت: باید با رشد تحقیقات و 

جهش  شعار  ها  پژوهش 
و  سازیم  محقق  را  تولید 
و  تالش  با  تنها  امر  این 
پرورش  و  آموزش  همت 
و  عالی  آموزش  مراکز  و 

دانشگاهیان محقق خواهد شد.
به گفته وی، بحران کرونا باعث شد با 
توجه به اصول و شیوه نامه بهداشتی 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به 

خال  شود  می  برگزار  مجازی  طور 
هر  از  بیشتر  تحقیقات  و  پژوهش 

زمان دیگری دیده شود .
گروسی ضمن تشکر از افرادی که در 
جلسه ستاد پژوهش حضور داشتند 

صنعت  مجموعه  باید  کرد:  بیان 
استان و هم چنین دیگر دستگاههای 
اجرایی برای پیشبرد اهداف خود با 

دانشگاهیان همکاری کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم طي 
برخورد  و  ها  نظارت  تشدید  از  اي،  بخشنامه 
جدي با دستگاه هاي اجرایي ناقض دستورالعمل 
هاي ابالغي در زمینه پیشگیري و مقابله با کرونا 

در استان خبر داد.
 در بخشنامه ۳ بندي محمد رضا گروسي معاون 
توسعه مدیریت و منابع استاندار و دبیر شوراي 
اداري استان قم خطاب به مدیران دستگاه هاي 
اجرایي استان با اشاره به ضرورت اجراي دقیق 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابالغي ستاد 
ملي مدیریت کرونا و مصوبات ستاد پیشگیري، 
هماهنگي و فرماندهي عملیات پاسخ به بحران 
شماره  بخشنامه  استناد  به  است:  آمده  استان 
اداري و  امور  ۲9۰8۲۳ مورخ 99/۶/۵ سازمان 
مجازات  اعمال  خصوص  در  کشور  استخدامي 
هاي  نامه  رعایت شیوه  از عدم  ناشي  تخلفات 
بهداشتي با توجه به این که مسؤلیت مستقیم 
اجراي موارد ذکر شده در این بخشنامه با مدیر 
دستگاه اجرایي مي باشد لذا در صورت مشاهده 
تخلف در نوبت اول گزارش آن توسط دانشگاه 

علوم پزشکي)مرکز بهداشت( به مدیر دستگاه 
ارسال  استانداري  به  آن  از  رونوشتي  و  اعالم 

خواهد شد.
در صورت  است:  آمده  بخشنامه  این  ادامه  در 
تکرار تخلف، عدم تمکین یا مشاهده موارد جدید 
توسط دانشگاه علوم پزشکي)مرکز بهداشت( به 
استانداري اعالم و پس از تذکر کتبي به مدیر 
در  آن  از  رونوشتي  استانداري  توسط  دستگاه 
اختیار ستاد مرکزي دستگاه اجرایي) وزارتخانه، 
در  همچنین  گرفت.  خواهد  قرار  و..(  سازمان 
 ، سوم  بار  در  تخلف  اعالم  و  مشاهده  صورت 
گزارش تخلف صورت گرفته توسط دفتر بازرسي 
استانداري به هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات 
اداري دستگاه در محل ستاد وزارتخانه، سازمان 

و..( ارسال خواهد شد.
بخش پایاني ابالغیه معاون استاندار قم تأکید 
توسط  واصله  گزارشات  بر  عالوه  است:  کرده 
گزارشات  قبیل  از  مواردي  اعزامي،  بازرسان 
مردمي، تماس هاي واصله و عدم پاسخ به موقع 

به مکاتبات و... نیز مالک عمل خواهد بود.

و  نوسازی   ، ریزی  برنامه  کل  مدیر 
تحول اداری استانداری :

تامین اعتبار ۱۰ طرح پژوهشی در 
استان قم

مدیرکل دفتر برنامه ریزي، نوسازي و تحول 
ماهه  شش  در  گفت:  قم  استانداري  اداري 
امسال در حوزه پژوهش با پیگیري هاي صورت 
گرفته در ارسال فراخوان عناوین اولویت هاي 
پژوهشي وفناوري دستگاه هاي اجرایي استان 
عالي  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  تمامي  به 
1۲طرح پژوهش در موضوعات بحران، شهري، 
بانوان، آي تي، سیاست و معاونت زائرمصوب 
۵۰۰ میلیون تومان نیز اعتبار آن تامین شده 

است.
افسانه زماني مهر با اشاره به جلسات متعدد 
برگزارشده درشش ماه سال 99براي توسعه قم 
بیان کرد: تدوین شیوه نامه اجرایي برگزاري 
بر  نظارت  و  پیگیري  اداري،  شوراي  جلسات 
تشکیل  اداري  نظام  اصالح  راه  نقشه  اجراي 
تیم بازرسي و نظارت با همکاري سازمان در 
دستگاه  فرآیندهاي  بهبود  اصالح  خصوص 
هاي اجرایي، مستند سازي فرآیندها و تدوین 
کشور،  وزارت  همکاي  با  خدمات  شناسنامه 
الکترونیکي  و  اصالح  مستندسازي،  تکمیل 
و  استانداري  در  کار  انجام  فرآیندهاي  کردن 
واحدهاي تابعه و تدوین راهکارهاي پیشنهادي 
براساس دستورالعمل هاي ارسال و نقشه راه 
اصالح نظام اداري جمله اقدامات صورت گرفته 

توسط این واحد است.
تفویض اختیارات و تشکیالت

اینکه تدوین شرح وظایف پست  بیان  با  وي 
هاي سازماني استانداري و فرمانداري و واحد 
هاي تابعه با توجه به بعضي تغییرات در ساختار 
و تشکیالت استانداري از دیگر کارهاي صورت 

گرفته است افزود: پیگري وضعیت وظایف و 
اختیارات واگذارشده از سوي مرکز به دستگاه 
گزارش  ارسال  و  بندي  جمع  اجرایي،  هاي 
عملکرد دستگاه هاي اجرایي در زمینه وظایف 
واختیارات واگذار شده به وزارت کشور وتدوین 
تفویض  جهت  اجرایي  دستگاه  پیشنهادات 
اختیار و ارسال به دبیر محترم کمیسیون امور 
اجتماعي و دولت الکترونیک هیئت دولت از 

دیگر کارهاي انجام شده است.
برنامه ریزي

مدیرکل دفتر برنامه ریزي، نوسازي و تحول 
اداري استانداري قم، با بیان اینکه در سال 99 
در راستاي برنامه محور کردن فعالیت ها و راه 
اندازي نظام پیشنهادات استانداري، فرمانداري 
شد  انجام  زیادي  فعالیت  تابعه  واحدهاي  و 
در  پیشنهادات  ریزي  برنامه  بخش  در  افزود: 
خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایي شوراي 
برنامه ریزي استان، تدوین برنامه هاي معاونت 
ها و دفاتر مختلف استانداري، پیگیري ونظارت 
بر اجراي برنامه ها، دستورالعملها و بخشنامه ها 
ومصوبات شورایعالي اداري در استانداري و واحد 
هاي تابعه، استقرار سامانه داشبورد مدیریتي به 
منظور جمع اوري و تدوین وثبت برنامه هاي 
دفاتر استانداري مبتني بر اولویت هاي اعالمي 
وزیر محترم کشور در ابالغ به استاندار محترم 
و درج در سامانه مدیریتي همچنین بازرسي و 
نظارت بر استقرار میز خدمت در دستگاه هاي 
اجرایي استان از جمله اقدامات انجام شده در 

شش ماهه نخست امسال است.
بودجه و اعتبارات

زماني مهر تاکید کرد: پیگیري و جذب اعتبارات 
از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
برنامه  و  مدیریت  سرمایه  و  کشور  بودجه  و 
ریزي استان، تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه 
برنامه  قالب  در  تابعه  واحدهاي  و  استانداري 

پس از وصول ابالغ اعتبار مصوب و پیگیري در 
جذب تخصیص، پیگیري و انعقاد موافقتنامه 
تملک و هزینه اي اصالحیه هاي آنان از طریق 
سامانه مربوط و جمع آوري، تجزیه و تحلیل و 
ورود اطالعات در سامانه بودجه ریزي مبني بر 
عملکرد از اهم کارهاي صورت گرفته در زمینه 

بودجه و اعتبارات بوده است.
آموزش و پژوهش

وي بااشاره به تشکیل کمیته تخصصي آموزش 
راستا  دراین  گفت:  قم  استانداري  پژوهش  و 
شش جلسه برگزارشده با نیاز سنجي آموزشي 
صورت گرفته و تدوین تقویم آموزشي سالیانه 
هاي  سازمان  استانداري  کارمندان  براي 
تابعه دوره هاي آموزشي عمومي، فرهنگي و 
اجتماعي و همچنین دوره هاي شغلي و نیز 
انجام  مختلف  سطوح  در  مدیران  هاي  دوره 

پذیرفته است.
این مسئول با بیان اینکه ۳۲۰ نفر از استانداري و 
بخش هاي تابعه در دوره هاي مختلف آموزشي 
در 11دوره آموزشي برگزارشده شرکت داشته 
امسال  نخست  ماهه  در شش  اظهارکرد:  اند 
که  برگزارشد  آموزشي  برنامه  ساعت   ۲۰۴

معادل 19۶۰۰نفرساعت محسوب مي شود.
سامانه  از  برداري  بهره  و  اندازي  راه  از  وي 
آموزش  سامانه جامع  و  الکترونیک  یادگیري 
11دوره  کرد:  بیان  و  خبرداد  انساني  منابع 
آموزش کوتاه مدت براي مدیران و کارشناسان 
استانداري قم و سازمان هاي تابعه در موضوعات 
ماهه  شش  طي  شغلي  و  عمومي  اجتماعي، 

امسال اجراشده است.
کووید ۱9 و پیشگیري و مقابله

زماني مهربا اشاره به اینکه در شش ماهه امسال 
در سه مرحله پایش ۶۰۰ بازدید توسط بازرسان 
انجام شده است اظهار کرد: با هدف جلو گیري 
از شیوع کرونا ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل 

ها و مکاتبات صادره از سوي ستاد فرماندهي 
به  استان  بهداشت  مرکز  کروناي  با  مبارزه 
تمامي دستگاه هاي اجرایي استان و پیگیري 
و نظارت بر اجراي آن از جمله کارهایي بود که 

خوبي انجام شد.
وي با اشاره به تقدیر از مدیران دستگاه هاي 
اجرایي دانشگاه ها و بانک ها و موسسات مالي 
پروتکل  رعایت  زمینه  در  موفق  اعتباري  و 
هاي بهداشتي و برخورد با مدیران بي توجه 
گفت:  استاندار  توسط  ها  دستورالعمل  به 
شرکت در جلسات کمیته نظارت بر پروتکل 
هاي بهداشتي مدیریت بیماري کرونا و ستاد 
عملیات  فرماندهي  و  هماهنگي  پیشگیري، 
و  اقدامات  گزارش  ارائه  و  بحران  به  پاسخ 
هاي  دستگاه  ارزیابي  در  همکاري  همچنین 
الکترو  توسعه دولت  استان در محور  اجرایي 
میز  در  حضوري  غیر  خدمات  ارائه  و  نیک 
خدمت الکترو نیک از جمله برنامه هاي انجام 

شده است.
تحول  و  نوسازي  ریزي،  دفتربرنامه  مدیرکل 
پاسخگویي  کرد:  بیان  قم  استانداري  اداري 
توسط  شده  مطرح  موضوعات  به  تلفني 
کارشناسان دستگاه هاي اجرایي و شهروندان 
در خصوص پروتکل هاي بهداشتي به صورت 
روزانه و رسیدگي به درخواست ها و موضوعات 
با  دررابطه  شهروندان  توسط  شده  مطرح 
زمینه  در  استان  اجرایي  دستگاهها  عملکرد 
رعایت نکات پروتکل هاي بهداشتي و همچنین 
پیگیري برگزاري تمامي جلسات بویژه جلسات 
شوراي اداراي به صورت انالین، برگزاري تماي 
و  استانداري  نیروهاي  آموزشي  هاي  دوره 
واحدهاي تابعه به صورت غیر حضوري و برخط 
از اقدامات خاص دفتر برنامه ریزي، نوسازي و 
تحوالت اداري استانداري قم در شرایط کرونا 

بوده است.

 برخورد جدي با دستگاه
 هاي اجرایي ناقض

 دستورالعمل هاي مربوط به
پیشگیري و مقابله با کرونا

 کسب رتبه برتر
 استانداري قم در توسعه و
ترویج فرهنگ اقامه نماز

 باید با تحقیقات و پژوهش ها شعار جهش تولید
را به عمل نزدیک کنیم

لزوم همکاری دستگاههای اجرایی
و سازمان صمت با دانشگاهیان 

محمد رضا گروسی خبر داد:معاون استاندار اظهار کرد:

معاون توسعه مدیریت  و منابع استاندار قم گفت: 

دکتر سرمست:
توسعه خدمات الکترونیکی در 

دستگاه های دولتی یک اولویت 
اساسی باید باشد

استاندار قم عنوان کرد:
تصويب لايحه بودجه سال 1400 

استان قم با اعتبار 3150 ميليارد 
ریال/ افزايش بيش از 50 درصدي 

اعتبارات استان قم نسبت به 
سال 99

استاندار قم:
با دستگاه های دولتی و اصناف 
متخلف در رعایت پروتکل های 

بهداشتی برخورد خواهد شد

استاندار قم مطرح كرد:
مشورت پذیری و خرد ورزی از 

الزامات مدیریت عملیاتی است

استاندار قم:
خانواده معظم شهدا و ايثارگران 

سرمایه های بزرگ نظام هستند

استاندار قم تتاکید کرد:
ضرورت برنامه محوری در حوزه 
ی ترویج فرهنگ نماز و مسجد 

محوری
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معاونت هماهنگی امور  زائرین

یونس عالی پور درجلسه ساماندهی 
اظهار  )ع(  نبی  خضر  کوه  اطراف 
داشت: کوه خضر نبی )ع( ازجمله 
مکان های زیارتی و سیاحتی استان 
قم است که طبق اسناد تاریخی و 
قدمتی  باستان شناسان  اظهارات 
و هرساله  دارد  هزار سال  بالغ بر ۳ 
میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان 

بسیاری از سراسر ایران است.
زائرین  ــور  ام هماهنگی  معاون 
لزوم  بر  تأکید  با  قم  استانداری 
اطراف  سریع تر  چه  هر  ساماندهی 

از  یکی  گفت:  نبی)ع(  خضر  کوه 
مهم ترین دالیل نابسامانی این مکان، 
نظارت چند دستگاه حاکمیتی بر آن 

است.
یونس عالی پور درجلسه ساماندهی 
اظهار  )ع(  نبی  خضر  کوه  اطراف 
داشت: کوه خضر نبی )ع( ازجمله 
مکان های زیارتی و سیاحتی استان 
قم است که طبق اسناد تاریخی و 
قدمتی  باستان شناسان  اظهارات 
و هرساله  دارد  هزار سال  بالغ بر ۳ 
میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان 

بسیاری از سراسر ایران است.
زائرین  ــور  ام هماهنگی  معاون 
زمانی  کرد:  بیان  قم  استانداری 
طالب و علمای بزرگی برای عبادت 
و چله نشینی به این مکان مقدس 
جایگاه  از  مکان  این  و  می رفتند 

ویژه ای برخوردار است.
عالی پور با تأکید بر لزوم ساماندهی 
گفت:  مکان  این  سریع تر  چه  هر 
نابسامانی  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
دستگاه  چند  نظارت  مکان،  این 
امور  و  اوقاف  همچون  حاکمیتی 

خیریه، بسیج، شهرداری، فرمانداری 
و استانداری بر آن است.

پتانسیل  یک  اینکه  بابیان  وی 
قوی اقتصادی در این مکان نهفته 
این  ساماندهی  کرد:  تأکید  است، 
باید  بلکه  ندارد  نیاز  پول  به  مکان 
این چند دستگاه و ارگان را دورهم 
جمع کرده و یک هیئت امنا برایش 
تشکیل دهیم و این هیئت امنا ظرف 
حداکثر یک هفته آینده پیشنهادات 
خود را برای ساماندهی اطراف کوه 

خضر نبی)ع( ارائه دهد.
عالی پور بر داشتن مدیریت واحد در 
این مکان تأکید و خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد می شود این مکان با رعایت 
همه ضوابط به بخش خصوصی داده 

شود.
زائرین  ــور  ام هماهنگی  معاون 
عدم  داد:  ــه  ادام قم  استانداری 

ساماندهی و کنترل این مکان سبب 
و  اجتماعی  مشکالت  برخی  بروز 
فرهنگی می شود و با ساماندهی آن 
بیکاری  از  جلوگیری  و  اشتغال  به 

جوانان کمک کرد.
عدم  و  نابسامانی  کرد:  تصریح  وی 
شهدای  مــزار  که  مکانی  کنترل 
گمنام در آن قرار دارد و جایی برای 
عبادت عرفا و بزرگان دینی بوده دور 
از شأن مسئوالن استان بوده و باید 
هر چه سریع تر نسبت به ساماندهی 

آن اقدام کنیم.
عالی پور در پایان خاطرنشان کرد: 
سریع تر  چه  هر  استان  مسئوالن 
کوه  اطراف  ساماندهی  به  نسبت 
برای  و  کرده  اقدام  نبی)ع(  خضر 
داشته  اهتمام  آن  کردن  پیاده رو 

باشند.

ستاد  جلسه  در  پـــور  ــی  ــال ع ــس  ــون ی
عملیات  فرماندهی  و  پیشگیری،هماهنگی 
پاسخ به بحران استان، بابیان وضعیت رعایت 
کریمه  بارگاه  در  بهداشتی  شیوه نامه های 
پروتکل های  داشــت:  اظهار  )س(  اهل بیت 
علوم  دانشگاه  بررسی های  طبق  بهداشتی 

پزشکی در حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
تا بیش از 8۰ درصد رعایت می شود.

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم نیز 
در این جلسه افزود: برگزاری هرگونه تجمع 
و نماز جماعت در مساجد سراسر استان قم 

ممنوع است و نماز جماعت در مسجد مقدس 
جمکران هم تعطیل شده است .

تراکم  به  اشاره  با  جلسه  این  ادامه  در  وی 
جمعیت بسیار شهروندان قمی برای استفاده 
عنوان  دادگاه ها  در  قضایی  امور  خدمات  از 

کرد: وضع تجمع و حضور بسیار باالی مردم 
در سطح دادگاه ها و دادگستری های قم بشدت 
استان  برای  خطری  زنگ  امر  این  و  متراکم 

خواهد بود.

مطهر حرم  مقدسه،  اماکن  در  بهداشتی   پروتکل های 
 حضرت معصومه)س(  و مسجد مقدس جمکران

در سطح باالیی رعایت می شود

اطراف کوه خضر نبی)ع( در قم
هر چه سریع تر ساماندهی شود 

فرماندار قم بیان کرد:
هدف طرح شهید سلیمانی تغییر 

وضعیت قرمز قم است

حیدری هدف اصلی طرح محله محور شهید 
حاج قاسم سلیمانی )ره( را مبارزه خانه به خانه 
با کرونا و تغییر وضعیت قم از وضعیت فعلی 

قرمز به وضعیت های خفیف تر اعالم کرد.
مرتضی حیدری فرماندار قم  در  ستاد مدیریت 
بحران استان با اشاره به این که نشست های 
و  تجمع ها  جامع  مدیریت  طرح  هماهنگی 
شده  برگزار  طرح  این  آغاز  از  قبل  تردد ها 
است گفت: ما همچنان و حداکثر به صورت 
یک روز در میان، جلسات هماهنگی خود را 
در قرارگاه مبارزه با کرونا و با حضور مسئوالن 
مربوطه به ویژه معاون دانشگاه علوم پزشکی و 
فرمانده ناحیه ویژه سپاه قم به عنوان افرادی 
که به عضویت این قرارگاه منصوب شده اند 

ادامه می دهیم.
وی با اشاره به اهداف طرح طرح محله محور 
مبارزه با کرونا مزین به نامه سردار شهید حاج 
طرح،  این  در  داشت:  اظهار  سلیمانی  قاسم 

با ویروس کووید 19 خانواده محور و  مبارزه 
محله محور با همکاری مرکز بهداشت و بسیج 

استان در دستور کار است.
بهداشت  مرکز  براینکه  تاکید  با  قم  فرماندار 
استان از ابتدای شیوع بیماری مشغول فعالیت 
بوده و همه تالش خود را برای مهار این بیماری 
به کار گرفته است تصریح کرد: در کنار مرکز 
بهداشت، در 9 ماه گذشته از خدمات بسیج و 
نیروهای مسلح بهره مند بوده ایم در این طرح 
در کنار مرکز بهداشت برای سالمت مردم نیز 

همراه می شوند.
رئیس قرارگاه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
با اشاره به ۷ راهبرد طرح محله محور مبارزه 
تست  نظارت،  تشدید  کرد:  تصریح  کرونا  با 
گسترده و بیماریابی هدفمند، بیماریابی فعال، 
فرهنگ سازی،  با  توام  واطالع رسانی  آموزش 
و  تعیین  پذیر،  آسیب  گروه های  از  حفاظت 
اعالم هوشمند محدودیت ها و تقویت فرایند 
درمان سرپایی و کاهش بستری ۷ راهبردی 
است که در قالب ۴ کمیته حمایت و قرنطینه، 
آموزش همگانی، رهگیری و حمایت، پایش و 
نظارت و کمیته های عملیاتی در قالب ۳ تیم 

مراقبتی، حمایتی و نظارتی دنبال می شود.

پس  گذشته  هفته  طول  در  داد:  ادامه  وی 
بهداشت،  مرکز  بین  جلسات  تشکیل  از 
پس  شهرداری  و  احمر  هالل  استان،  سپاه 
مرکز   ۲8 آمده  عمل  به  برنامه ریزی های  از 
بهداشت و سالمت با ۲8 حوزه مقاومت بسیج 

خواهران و برادران به میدان آمده اند.
فرمانده قرارگاه اجرای طرح مدیریت و کنترل 
برنامه های  از  یکی  افزود:  کووید 19  اپیدمی 
اصلی مبارزه با کرونا، استفاده از ظرفیت بسیج 
مردمی است که در طرح محله محور شهید 
به  و  متجلی شده  )ره(  سلیمانی  قاسم  حاج 
دنبال ایجاد هم افزایی بین مراکز بهداشت و 

حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج است.
فرماندار قم ادامه داد: در این راستا، نشست های 
مسئوالن  سوی  از  بسیجی  نیرو های  توجیه 
دانشگاه علوم پزشکی استان و مسئوالن مرکز 
بهداشت انجام شده و شهر قم نیز برای پایش 

سالمتی به ۵ منطقه تقسیم شده است.
حیدری تشکیل برخی کمیته ها برای پشتیبانی 
از مراکز بهداشت استان را اقدام دیگری در این 
در  دیگر  تالش  کرد:  اضافه  و  دانست  زمینه 
این راستا، استفاده از ظرفیت خیرین و ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( برای تأمین و توزیع 

ماسک، گان، مواد ضد عفونی کننده و همچنین 
اقالم غذایی در بین محله های کمتربرخوردار، 
اقشار  همچنین  و  بضاعت  بی  خانواده های 

آسیب پذیر استان است.
فرماندار قم یادآورشد: یکی از مهم ترین اهداف 
طرح محله محور شهید حاج قاسم سلیمانی 
)ره( شناسایی بیماران در محله ها و قرنطینه 
توزیع  البته  و  خود  خانه های  در  آنان  کردن 
دارو های تجویزی از سوی مراکز ذیربط در بین 

این بیماران است.
شهید  محور  محله  طرح  ــزود:  اف حیدری 
در  در حال حاضر  )ره(  قاسم سلیمانی  حاج 
محله های مختلف قم فعال است و در ادامه به 

صورت خانه به خانه دنبال خواهد شد.
پایگاه   9۰ فعالیت  از  تشکر  با  قم  فرماندار 
بهداشت استان و همچنین ۳۰۰ پایگاه بسیج 
در این طرح بیان کرد: اتکای اصلی این طرح 
و  است  استوار  مردم  همکاری  و  همیاری  بر 
نامه های  شیوه  و  اصول  رعایت  با  امیدواریم 
طرح  این  تــداوم  و  مردم  توسط  بهداشتی 
محله محور بتوانیم وضعیت قم را از شرایط 
قرمز فعلی به وضعیت نارنجی و یا زرد و حتی 

وضعیت سفید برسانیم.

مدیرکل مدیریت بحران قم:
قدرت  دارای  اجتماعی  کنترل 
از  استفاده  فراگیری  در  زیادی 

ماسك دارد

اروجی بیان کرد: زدن ماسک باید اجباری شود 
و به سطح صد درصد در جامعه برسد، در طرح 
درعایت  باالیی  درصد  آموزشی  مراکز  قبلی 
زیادی  تا حدی  اصناف  و  داشتند  پروتکل ها 

همراهی کردند.

مدیرکل مدیریت بحران قم عنوان کرد: کنترل 
فراگیری  در  زیادی  قدرت  دارای  اجتماعی 
پروتکل های  رعایت  و  ماسک  از  استفاده 
مطالبه  به یک  باید  درواقع  و  دارد  بهداشتی 

بزرگ تبدیل شود.

فاصله اجتماعی در کنار ماسك زدن 
مورد توجه باشد

وی گفت: فاصله اجتماعی در کنار ماسک زدن 
نیز اهمیت دارد همچنین پرهیز از تجمعات 
امری ضروری است و باید از افراد تأثیرگذار در 

جلوگیری از تجمعات استفاده کنیم.
اروجی افزود: قرنطینه نشدن بیماران یکی از 
کرونای  که  افرادی  و  است  مهم  دغدغه های 
در  و  شوند  قرنطینه  باید  است  مثبت  آن ها 
ادارات و سازمان ها نیز نباید این افراد سرکار 

حضور یابند.
بیمارستان  به  که  افرادی  کرد:  تصریح  وی 
می روند نباید به محیط های های دیگری بروند 
از  انتقال ویروس وجود دارد،  احتمال  چراکه 
طرفی حضور مردم در بازار خرید و خیابان ها 

در این شرایط منطقی نیست.
کرد:  عنوان  قم  بحران  مدیریت  مدیرکل 
تکرار  با  آموزش  و  شود  تکرار  باید  توصیه ها 

در  کلیدی  نقش  رسانه  و  می شود  نهادینه 
آموزش و فرهنگ سازی دارد.

مدیرکل مدیریت بحران قم گفت: با اطالعیه 
جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوعیت تردد 
شبانه وسایل نقلیه از ساعت ۲1 تا ۴ بامداد 
طی هفته آینده در قم و سایر شهرهای باالی 

۲۰۰ هزار نفر تداوم خواهد یافت
وی گفت: در وضعیت نارنجی حضور کارکنان 
در دستگاه های ضروری با دو سوم نیروها و 
در بقیه دستگاه ها با ۵۰ درصد کارکنان ادامه 

خواهد یافت.
مدیرکل مدیریت بحران قم اظهار داشت: لغو 
کلیه ماموریت های غیرا اضطراری ، برگزاری 
جلسات حداکثر با حضور ۲۰ نفر و تعطیلی 
های  ویژگی  از  چهار  و  سه  گروه  مشاغل 

وضعیت نارنجی کرونایی است.
وی ادامه داد: برگزاری هرگونه آیین مذهبی 
و ورزشی طی هفته آینده در قم ممنوع است 

و آموزش حضوری در مدارس، دانشگاه ها و 
حوزه های علمیه همچنان غیرفعال خواهند 

بود.
طرح  مدیریت  اول  مرحله  کرد:  بیان  وی 
هوشمند محدودیت های کرونایی متناسب با 
روند این بیماری در وضعیت قرمز این ویروس 
از ابتدای آذرماه تا پانزدهم ماه جاری در قم 

آغاز شده است.
ویژه  به  و  قم  مردم  عملکرد  گفت:  اوروجی 
اصناف و بازاریان استان در طول مرحله اول 
اعمال محدودیت های دوهفته ای کرونا کامال 

مطلوب و رضایت بخش بود.
قاسم  شهید  محور  محله  طرح  آغــاز  وی 
سلیمانی از ابتدای ماه جاری در استان را مورد 
توجه قرار داد و بیان کرد: هدف اصلی از این 
و  محالت  در  مشکوک  افراد  بیماریابی  طرح 
قرنطینه خانگی افراد مبتال قبل از مراجعه به 

بیمارستان است.

معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم:

معاون استاندارقم:

آغاز اجراي طرح محله محور 
شهید سلیمانی جهت مبارزه با 

 كرونا استان قم؛
تتاکید استاندار بر ضرورت 

همکاری بسیج در طرح محله 
محور وخانواده محور )طرح 

شهید سلیمانی(

 استاندار قم:
محدوديت ها و ممنوعیت های 
كرونايتی تتا تغيير وضعيت قرمز 
قم ادامه خواهد داشت/ الزام 
همراه داشتن كارت ملی برای 

دريافت خدمات دولتی

استاندار قم تتاکید کرد:
ضرورت معرفی ابعاد زندگی ، 
شخصیت و نوع نگرش سردار 
سلیمانی و شهید فخری زاده 

به نسل جوان از طریق فضای 
مجازی



vگزارش تصویری برنامه سفر مقامات ملی  به استان قم

محمد اسالمی/ وزیر راه و شهرسازی

کلنگ زنی کمربندی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

با مشارکت لازم میان تمامی 

دستگاه های اجرایتی،بسیاری از 

طرح ها به سرانجام می رسد

محمدباقر نوبخت
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

امضای تفاهم نامه ساخت مسکن

اجرای 27 طرح قم در راستای جهش تولید/

احداث یک هزار مسکن برای محرومان

 محسن حاجی میرزایی
وزیر آموزش و پرورش 

بازدید از مدارس استان

 و حضور در مراسم عزاداری دانش آموزی 

در هیئات مذهبی مستقر در مدارس

محمد نهاوندیان/ معاون اقتصادی ریاست جمهور

جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم

پیام بودجه 1400 احیای 

مسیر ثبات و رشد 

اقتصاد ایران است

 سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

ونمایتی از نماد فهما مراسم ر

انتخاب قم به عنوان 

پایتخت فرهنگ و هنر 

مساجد ایران

سعید اوحدی/رئیس بنیاد شهید کشور

مراسم امضای تفاهم نامه 

تتأمین مسکن خانواده 

ایثارگران و شهیدان 

رشد 100 درصدی داشته است

حجت االسالم علوی/ وزیر اطالعات

معارفه مدیر کل جدید 

اطلاعات استان

 علیرضا مختارپور
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

افتتاح کتابخانه عمومی شهدای نوبهار

ویکرد نهاد، توزیع عادلانه  ر

فضاها و فعالیت های کتابخانه 

ای است، به نحوی که دسترسی 

همه مردم به این مراکز و 

خدماتشان فراهم شود

 سردار محمد
فرمانده قرارگاه خاتم:

شورای قطار شهری استان

اهتمام قرارگاه خاتم الانبیاء)ص( 

تکمیل مترو قم است

نشریه استانی سالم قم
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مدیر مسئول:

صفحه بندی و طراحی:

هیئت تحریریه:
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