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نخستین نشریه اقتصادی استان قـــم 

حل مشـکل 
اقتصادی با 
گسترش وقف

 در این شماره می خوانیم 
 سرنوشت شهر جدید پرنیـان در هاله ای از ابهام؟!

 مونـوریل ،متـرو  و راه آهـن قم به هم متصـل می شـوند

 فرش قم، صنعتی با قدمت بسیار و افقـی تـاریک

 قم قطـب تولید موتورسـیکلت کشــور

عنایت قــم به 

اقتصاد آزاد

منوریل مشکل جدی 
را از ترافیک شهر 

قــم حل نمی کند

کشت جایگزین و اجرای 
آبیاری تحت فشار بهترین 

راهکار برای حمایت از 
کشاورزان

قائم مقام، معاونان و کارشناسان  در دیدار 
با    )kt( جنوبی  کره  مخابرات  شرکت 
و  ایران  مخابرات  شرکت  سرپرست 
شبکه  و   it حوزه  مدیران  و  معاونان 
در  دو شرکت  ،هر  ایران  مخابرات  شرکت 
هوشمندسازی شهر قم به عنوان پایلوت،و 
با   noc و    ipni های  پروژه  اجرای 

یکدیگر همکاری میکنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات 
،مهندس دهناد سرپرست شرکت مخابرات 
از  استفاده  بر  تأکید  با  دیدار  این  در  ایران 

توسعه  زمینه  در  طرف  دو  های  فرصت 
تبادل  گفت:  مخابراتی  موفق  های  پروژه 
این  در  شرکت  دو  تجربه  انتقال  و  نظر 
شده  شناخت  افزایش  موجب  ها،  نشست 
های  همکاری  زمینه  در  متقابل  درک  و 

مشترک را در پی خواهد داشت.
از  ایران،  مخابرات  شرکت  سرپرست   
به   )kt( جنوبی  کره  مخابرات  شرکت 
حوزه  در  توانمند  و  موفق  شرکتی  عنوان 
مخابراتی  و شبکه های  اطالعات  فناوری 
با بکارگیری  افزود: این شرکت  یاد کرد و 

همواره   تحریم  شرایط  در  کارساز  تدابیر 
برای پیاده سازی پروژه های توسعه ای در 
توانمند سازی  برای  و  بوده  کنار مخابرات 
های  مخابرات،آموزش  داخلی  متخصصان 

الزم را به آنان داده است.
شهر  هوشمندسازی   : داشت  اظهار  وی   
کارشناسان  بازدید  به  توجه  با  قم  مقدس 
در  نظر  تبادل  و  شهر  این  از   kt شرکت 
های   پروژه  سازی  پیاده  نحوه  خصوص 
 quick پروژه های  و   noc و    ipni
ها  گو  و  گفت  اصلی  های  winمحور 

قائم   ، ادامه  .در  است  نشست  این  در 
در  گزارشی  ارایه  به   )kt( شرکت  مقام 
خصوص بازدید شهر قم و تشریح نیازهای 
با  گفت:  و  پرداخت  شهر  این  الکترونیک 
این  مختلف  های  بخش  از  که  بازدیدی 
زیادی  پتانسیل  دریافتیم  داشتیم،  شهر 
الکترونیکی  از خدمات  استفاده  برای  درآن 
وجود  دارد. و در راستای اجرای این پروژه 

آمادگی خود را اعالم می کنیم .
ممتاز  مکانی  هوشمند  شهر  است،  گفتنی 
صنعتی  اقتصادی،  پایدار  توسعه  برای 

است. که در آن به مسائلی مانند ترافیک، 
زمین،  تخریب  آلودگی،  انرژی،  مصرف 
زیرساخت های  بهینه سازی  و  رسانی  بروز 
شهری، بهبود کیفیت زندگی، از طریق یک 
رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، و با هدف 
بهینه سازی فرآیندهای مدیریت شهری می 
پردازد. بنابر این شرکت مخابرات ایران در 
نظر دارد با اخذ مجوزهای الزم و همکاری 
بررسی  و  خصوصی  و  دولتی  های  بخش 
های کارشناسی، هوشمندسازی را در شهر 

قم پیاده سازی کند.

نماینده مردم قم:
قم نیازمنـد احـداث یک 

بیمارســتان جدید 
تامین اجتماعی است

شهر قم با توجه به تعداد بیمه شده تامین اجتماعی 
آن نیازمند احداث یک بیمارستان جدید است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
وجود اینکه دائم به دولت قبل تذکر می دادیم، 10 
درصد سهم بخش بهداشت و درمان داده نمی شد و 
اجرای  یازدهم  دولت  خوب  کارهای  از  یکی  انصافا 

این موضوع است.
به گزارش ایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی  در همایش 
تامین  سازمان  درمان  و  بیمه  های  کمیته  ملی 
های  هزینه  داشت:  اظهار  قم  در  کشور  اجتماعی 
تمام  اگر  و  باالست  بسیار  کشور  در  بخش سالمت 
بودجه کشور را هم به این موضوع اختصاص دهیم 

هنوز کمبودهایی هست.
هزینه  کشور  بودجه  درصد   80 تقریبا  وی،  گفته  به 

مسائل جاری چون هدفمندی یارانه ها می شود.
تعداد  به  توجه  با  قم  شهر  گفت:  همچنین  وی 
یک  احداث  نیازمند  آن  اجتماعی  تامین  شده  بیمه 

بیمارستان جدید است.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
کرد: تعدادی از مردم از شهرهای اطراف قم اکنون به 
بیمارستان امام رضا)ع( مراجعه می کنند که در مجمع 
دیگری  بیمارستان  مجوز  موضوع  استان  نمایندگان 
برای تامین اجتماعی در قم را مطرح خواهیم کرد تا 

بتوانیم جوابگوی مراجعه کنندگان باشیم.
وی ابراز داشت: 750هزار بیمه شده تامین اجتماعی 
در شهر قم داریم که به نوعی دو سوم مردم قم را 
شامل می شوند و اگر برای احداث بیمارستان جدید 
اقدام نکنیم طی چهارسال آینده دچار مشکل خواهیم 
بیمه  بیشتر  افزود:  مجلس  در  قم  مردم  شد.نماینده 
از  قم هستند،  دو  در بخش  اجتماعی  تامین  شدگان 
بیمارستان  از بخش دو به  باید راه دسترسی  این رو 

امام رضا)ع( ایجاد شود.

طرح بلوار پیامبر اعظم ، ستون فقرات شهر قم و هویت قم را مختل کرد و از هر 
حیثی که به موضوع بنگرید می بینید که واقعا برای بافت شهری قم مخرب بود. 

از  نمونه هایی  را  اعظم )ص(  پیامبر  بلوار  و طرح  مونوریل  و شهرسازی  راه  وزیر   
بر مبنای  بازآفرینی شهر قم  زیان بار در شهر قم دانست و گفت: طرح  پروژه های 
تردد ریل پایه باید مورد بازنگری قرار بگیرد و برنامه ای جامع برای این شهر تدوین 

کرد.
هشتمین  در  آخوندی  عباس  شهرسازی،  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بهسازی  احیاء،  هدف  محله های  و  محدوده ها  پایدار  بازآفرینی  ملی  ستاد  نشست 
شد  برگزار  قم  نابسامان  بافت های  وضعیت  بررسی  موضوع  با  شهری  نوسازی  و 
بر اهمیت این شهر تاکید کرد و گفت: قم با سابقه تاریخی در ایران مرکزی و با 
موقعیت استراتژیکی که از آن برخوردار است همواره مورد توجه قرار داشته است.

وی افزود: قم به عنوان یک نمونه ایران شهری، موقعیت ممتازی در ایران دارد و 
از آنجایی که در میان جهانیان نیز مورد توجه است باید تالش کنیم بازآفرینی آن 

را به عنوان یک شهر توسعه یافته در ایران دنبال کنیم.
وزیر راه و شهرسازی مشکل اصلی شهر قم را در معرض توجه بودن بیش از حد 
آن دانست و گفت: این توجه سبب مداخالت زیان باری شده است و نظام اداری و 
شهری قم نتوانسته این توجه را ساماندهی کند، از آن استفاده مناسب ببرد و نقاط 

زیان بار آن را برطرف کند.
آخوندی طرح بلوار پیامبر اعظم )ص( که پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر محسوب 
ستون  طرح،  این  گفت:  و  دانست  قم  شهر  ناکارآمد  طرح های  از  یکی  را  می شود 
بنگرید  موضوع  به  که  حیثی  هر  از  و  کرد  مختل  را  قم  هویت  و  قم  فقرات شهر 
می بینید که واقعا برای بافت شهری قم مخرب بود. البته شکی نیست که افرادی 
که این طرح را اجرا کردند در پی خدمت به این شهر بودند اما اجرای آن نتیجه 

عکس داد.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: زمانی که این طرح در حدود سال ۷۳ اجرا شد 
باور  این  بر  افزایش شدید قیمت مسکن در این شهر بودیم زیرا شهروندان  شاهد 
بودند که قرار است از شهرداری تهران اعتباری به شهر قم تزریق شود و این اعتبار 
در قم هزینه شود. این کار روند عرضه و تقاضا را مختل کرد و مشخص نشد اجرای 

این طرح قرار است کدامیک از مشکالت شهر را برطرف کند.
ادامه صفحه 2
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم یادداشت استاندار قم رئیس مجلس شورای اسالمی

وزیر راه و شهرسازی:

مونوریل و طرح بلوار پیامبر اعظـم )ص( 
نمونه هایی از پـروژه های زیان بـار قـم 
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کوتاه از اقتصاد قم
رئیس مجلس شورای اسالمی: 

کشت جایگزین و اجرای آبیاری تحت فشار بهترین 
راهکار برای حمایت از کشاورزان

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با اعضای صنف کشاورزی، مسئوالن سازمان جهاد 
کشاورزی و سازمان آب استان قم گفت: به طور حتم الگوی کشت جایگزین و اجرای 

آبیاری تحت فشار بهترین راهکار برای حمایت از کشاورزان است.
 به گزارش ایرنا دکتر علی الریجانی افزود: به نظر من چرخه اقتصادی بخش کشاورزی 

باید به درستی تعریف شود تا عمال این کار برای کشاورزان صرف کند.
وی به نحوه استفاده از چاه های مجاز و غیرمجاز اشاره و اظهار کرد: به طور حتم استفاده 

از منابع تجدید پذیر ضایعه بزرگی را برای محیط زیست ایجاد می کند.
برای کاهش مصرف  نیرو  از سوی وزارت  الریجانی درخصوص طرح های مطرح شده 
کشاورزان از چاه های مجاز کشاورزی گفت: این موضوع اقدامی درست است اما باید 
کاهش استفاده از منابع آب های زیرزمینی به تدریج صورت گیرد زیرا کاهش عمده آن 
مشکلی را برای کشاورزان ایجاد می کند بنابراین می توان این کاهش را به صورت پله ای 

ظرف سه تا پنج سال صورت داد.
وی با اشاره به وضعیت کمبود آب در استان قم و مشکل پیرامون این حوزه گفت: به طور 
حتم الگوی کشت جایگزین و اجرای آبیاری تحت فشار بهترین راهکار برای حمایت از 

کشاورزان است.
الریجانی همچنین بر لزوم توجه تمام مسئوالن و مردم به ویژه کشاورزان به مساله کمبود 
آب تاکید کرد.وی افزود: به طور حتم مساله کشت جایگزین و اجرای طرح های آبیاری 
تحت فشار از مهمترین اقدام ها و طرح های پیش رو است که باید از سوی مسئوالن انجام 

شود، البته کشاورزان نیز در این میان باید پای این اقدام ها بایستند.
برای  ها  اقدام  تمام  قم  استان  در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
مدیریت آب مصرفی باید براساس حجم آب و نوع کاشت انجام شود، از این رو اجرای 
طرح های آبیاری تحت فشار برای تولید محصولی بهتر با کمترین میزان مصرف آب بسیار 
ضروری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در این دیدار با بیان اینکه در 
این استان حدود 70 هزار هکتار زمین زراعی و حدود 18 هزار باغ وجود دارد گفت: در 
شرایط کنونی کمبود آب مهمترین چالش بخش کشاورزی استان است، البته در چند سال 

اخیر با اجرای طرح های مربوطه 13 درصد مصرف آب در استان پایین آمده است.
محمد رضا طالیی افزود: از طرفی دیگر وزارت نیرو اعتباری حدود 23 میلیارد تومان را 
برای آبیاری تحت فشار در استان قم اختصاص داده که با این اعتبار در سال 94 حدود 20 

هزار هکتار از اراضی تحت این طرح قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مساله بیمه محصوالت کشاورزی نیز گفت: متاسفانه در سال جاری 

خسارت مربوط به محصوالت کشاورزی از سوی سازمان مربوطه پرداخت نشده است.

تالش شهرداري براي تملک ادامه خیابان جمهوري
رئیس کمیسیون امور زیربنایي شوراي اسالمي شهر قم گفت: یکي از اقدامات شهرداري 
تملك ادامه خیابان جمهوري است که در این زمینه تالش هاي گسترده اي انجام شده است.

از پروژه هاي شهري قم موضوع  به گزارش شهرنیوز، مصطفي سعادت طلب گفت: یکي 
ادامه خیابان جمهوري تا میدان امام حسین)ع( است که در این خصوص شهرداري اقدامات 

گسترده اي را انجام داده است.
پل  از روي  عبور  از  و پس  منطقه چهار آغاز  در  میدان سپاه  از  مسیر  این  بیان کرد:  وي 
و کاهش  منطقه  دو  ارتباط  موجب  مي کند که  پیدا  ادامه  امام حسین)ع(  میدان  تا  9 دي 
ترافیك شهري مي شود.رئیس کمیسیون امور زیربنایي شوراي اسالمي شهر قم با تقدیر از 
تالش هاي شهرداري قم به منظور تملك زمین هاي این محدوده شهري گفت: شهرداري 

در این زمینه تالش هاي گسترده اي انجام داده و توانسته تملك هاي خوبي را انجام دهد.
که  کرده ایم  بیني  پیش  تومان  میلیارد   8 مسیر  این  تملك  براي  کرد:  بیان  سعادت طلب 

امیدواریم شهرداري بتواند با تامین اعتبار در رفع این معارضات بکوشد.
وي گفت:  3۵ قطعه تا میدان امام حسین)ع( باقي مانده که با تملك آن ها مي توانیم پروژه 

را اجرایي و در اختیار مردم قرار دهیم.

اقتصاد مقاومتی را می توان در راهپیمایی اربعین دید

نماینده مردم قم در مجلس در یادداشتی به مناسبت اربعین نوشت: کارهای بزرگ با 
بودجه و اعتبارات فراوان عملیاتی نمی شود اما در پیاده روی اربعین، بزرگترین اقدام 

مسلمانان با کمترین بودجه اتفاق می افتد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛متن این یادداشت به شرح ذیل است:فضای اجتماعی، 
یاد مدینه  به  انسان را  اربعین،  به هم در مسیر راهپیمایی  نوع دوستی و کمك کردن 

فاضله می اندازد. انسان در مسیر راهپیمایی اربعین، یك مدینه فاضله را لمس می کند.
این  که  هستند  )ع(  حسین  امام  زائران  به  کردن  خدمت  دنبال  به  مسیر  این  در  همه 
خدمت با خلوص است و ای کاش همه روزها و همه سرزمین های اسالمی، این حس 
و حال را داشت، چون در این راهپیمایی، اسالم واقعی با تمام خصوصیت های رفتاری 
به ظهور درمی آید.بسیاری از کارهای بزرگ با بودجه و اعتبارات فراوان ممکن است 
بودجه  کمترین  با  مسلمانان  اقدام  بزرگترین  اربعین،  پیاده روی  در  اما  نشود  عملیاتی 
اتفاق می افتد. هرکس با کمترین امکاناتی که در اختیار دارد، تالش می کند تا به زوار 
امام حسین )ع( خدمت کند. این همان اقتصاد مقاومتی است که در راهپیمایی اربعین 

می توان آن را دید.
انسان  نشان می دهد که  و  است  اجتماعی  از مشارکت  نمادی  اربعین یك  راهپیمایی 
که  کاری  هم  آن  باشد؛  داشته  کردن  کار  انگیزه  معنوی،  مسائل  برای  می تواند 
خستگی ناپذیر است.در این مسیر رفتارها و اتفاقاتی که شاید تصور آن هم امکانپذیر 
رفتارهای  چنین  عامل  الهی،  انگیزه های  که  فهمید  می توان  و  می دهد  رخ  نباشد، 

خالصانه ای است. باید حسینی شوید تا در این مسیر قدم بردارید. 
راهی  شهدا  و  عبداهلل  ابی  دعوت  با  می گذارند،  قدم  مسیر  این  در  که  کسانی  همه 
بلند شده است، روز  اربعین  پیاده روی  اسالم در  نشانه  به  کربال می شوند.پرچمی که 
به روز برافراشته تر خواهد شد. راهپیمایی کربال توانسته است این حضور اجتماعی را 
به الگویی برای مناطق مختلف زیارتی تبدیل کند.راهپیمایی اربعین بزرگترین تجمع 
مذهبی و غیرمذهبی دنیا بشمار می رود. در این مسیر آنقدر دلباختگی وجود دارد که 

مسائل امنیتی چندان اهمیتی پیدا نمی کند.

قم؛ شـهر منحصـر به فرد که باید به آن توجه ویژه نمود 

در بازآفرینی قم باید به ابعاد مختلف تاریخی، 
سیاسی،  فرهنگی ، مذهبی و لجستیک آن توجه نمود

در معرض توجه بودن قـم، 
سبب مداخالت زیان بار در این شهر شده است

وزیر راه و شهرسازی :

مونوریل و طرح بلوار پیامبـر اعظم )ص( نمونه هایی از پروژه های زیان بار قم 
بیان  با  آخوندی  یک:  صفحه  از  ادامه 
گرفتاری  و  عارضه  یک  طرح  این  این که 
داد:  ادامه  می شود  محسوب  قم  شهر  در 
این  به  پروژه  این  اجرای  از  ناشی  مشکالت 
زودی ها برطرف نمی شود و در نهایت ممکن 
است به طرحی مانند نواب تهران تبدیل شود 
که مشکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد 

کند.
وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از پروژه هایی 
را که سبب ایجاد مشکالتی در شهر قم شد 
مونوریل  گفت:  و  دانست  شهر  این  مونوریل 
گرفتاری  دچار  را  قم  که  بود  بی ربط  طرحی 
این  گرفتار  قم  مردم  کرد.  خواهد  طوالنی 
المان در شهرشان هستند و این مشکل ادامه 
را  این  شهامت  کسی  این که  تا  یافت  خواهد 
قم حذف  در شهر  را  المان  این  که  کند  پیدا 
در  بی فرهنگی  نشانه  یک  قم  مونوریل  کند. 
حاضر  حال  در  متاسفانه  که  است  شهر  این 

نمی توان راهی برای نجات از آن یافت.
مداخالت  چنین  این که  بر  تاکید  با  وی 
بی ثمری در شهر قم چالش های آن را افزایش 
داده است گفت: در بازدید از بافت تاریخی قم 
به ساختمان های تک بنایی با احجام گسترده 
حرم  از  کم  فاصله  در  تاریخی  بافت  در 
بناهایی  تک  ظاهر  به  که  برمی خورید  مطهر 
با  عملکردی  سازگاری  اما  هستند  ارزشمند 
بافت های  در  بناها  این  ندارند.  تاریخی  بافت 
ایجاد  معضالتی  و  مسئله  قم  شهر  تاریخی 
کرده اند که باید برای آن ها چاره ای اندیشید.

سطح  دو  در  مهاجرت  جاذب  را  قم  آخوندی 
طبق  گفت:  و  دانست  بین المللی  و  داخلی 
 150 آمد،  دست  به   ۸5 سال  در  که  آماری 
 900 مجموع  از  قم  در  خارجی  مهاجر  هزار 
هزار مهاجر سرشماری شد که این آمار نشان 
خارجی  مهاجران  کل  ششم  یک  می دهد 
این رقم کمی نیست. چنین آماری  هستند و 
موقعیت  با  است  شهری  قم  می دهد  نشان 
ایران هم به سمت  لجستیکی که در شاهراه 
این  دارد.  قرار  غرب  سمت  به  هم  و  جنوب 
جایگاه، موقعیت ممتازی به شهر قم می دهد.

وی به شکل گیری شهر سلفچگان اشاره کرد 
و گفت: این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی 
مذهبی.  دالیل  به  نه  شد  ایجاد  منطقه  این 
باید  و  است  فرد  منحصربه  نیز  قم  موقعیت 
که  توجهی  ولی  شود  ویژه ای  توجه  قم  به 
هویت و وحدت فضایی شهر را مختل نکند. 
شهر صورت  این  به  که  توجه هایی  متاسفانه 
قم  اما  شود  چندپاره  قم  شده  سبب  گرفته 
موقعیت سیاسی خاصی  با  و  تاریخی  شهری 
است که باید شرایطی را فراهم آوریم تا نقش 
ملی خود را به خوبی ایفا کند و برای رسیدن 
در  را  یکپارچه  برنامه ای  باید  هدف  این  به 

نظر بگیریم.
را  قم  شدن  چندپاره  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مسئوالن  گفت:  و  دانست  جدی  مسئله ای 
یکپارچگی  به  رسیدن  برای  باید  استان  این 
سیاستگذار  عنوان  به  نیز  ما  و  کنند  تالش 

در جهت حفظ هویت قم تمام تالش خود را 
به کار می گیریم. این هدف حاصل نمی شود 
داشته  شهر  این  برای  ایده ای  این که  مگر 
چگونه  قم  است  قرار  بدانیم  باید  باشیم. 
شهر  فرسایش  جهت  در  نباید  باشد؟  شهری 
قم گام برداریم. تشکیل ستاد ملی بازآفرینی 
شهری نیز برای رسیدن به نقطه مطلوب در 

نشست ها  این  در  و  شد  تشکیل  تهران 
دریافت  جوانب  تمامی  از  گزارش هایی 
مشخصی  راه  نقشه  بتوانیم  تا  می کنیم 
داشته باشیم و رویکردی یکپارچه را پیاده 
کنیم.آخوندی داشتن یک ایده و نظریه را 
این شهر  به یکپارچگی در  الزمه رسیدن 
دانست و گفت: باید طرح بازآفرینی شهر 
تدوین کنیم و درباره کل شهر قم  را  قم 
فقط  نه  باشیم  داشته  مشخصی  اندیشه 
و  توجه  آن.  تاریخی  و  میانی  بافت های 
عالقه زیادی به شهر قم وجود دارد و باید 
کرد  ساماندهی  زمینه  این  در  را  کمک  ها 

و تمام مسائل شهر را در کنار هم دید. 
شهر  بازآفرینی  طرح  در  باید  که  نکته ای 
قم مد نظر قرار دهیم این است که عالوه 
و  سیاسی  فرهنگی،  تاریخی،  برموقعیت 
لجستیکی  موقعیت  باید  این شهر،  مذهبی 

این شهر نیز بسیار حائز اهمیت است.
بود  دیگری  موضوع  ترکیبی  حمل ونقل 

شهر  بازآفرینی  طرح  در  را  آن  آخوندی  که 
باید  گفت:  و  دانست  بااهمیت  بسیار  قم 
بررسی  مورد  قم  در  وجهی  چند  حمل ونقل 
باراندازهای  از  یکی  به  قم  و  بگیرد  قرار 
در  سلفچگان  شهر  شود.  تبدیل  ایران  اصلی 
مناطق  مهمترین  از  یکی  قم  شهر  نزدیکی 
ویژه تجاری بود که در کشور اجرا شد. چنین 
قم  یکپارچه  بازآفرینی  در طرح  باید  مواردی 

مدنظر قرار بگیرد.
شهرهای  ایجاد  جوانب  می توان  افزود:  وی 
و  کرد  بررسی  نیز  را  قم  اطراف  جدید 

تاریخی  و  میانی  مناطق  برای  ویژه  سندی 
تمام  وجود  با  داد.  ارائه  کلی  طرح  در  آن 
میانی  و  تاریخی  بافت های  هنوز  مشکالت، 
بازارهای آن  و  دارند  شهر قم ظرفیت خوبی 
دارند. محالت  مناسبی  و عملکرد  است  زنده 
در  که  جراحی  تیغ های  علیرغم  آن  قدیمی 
وسط شهر قم استفاده شد هنوز کارکرد خود 

این که  بر  تاکید  با  آخوندی  کرده اند.  را حفظ 
قم نیازمند یک برنامه مشخص و کلی است 
اظهار کرد: تصمیم گیری در قم باید به سمت 
من  عقیده  به  و  برود  احتماعی  تصمیم گیری 
ایجاد  بر  مبنی  جلسه  این  در  که  پیشنهادی 
خانه گفتمان شهری مطرح شد مناسب است. 
شخصیت های ملی زیادی به شهر قم رفت و 
آمد می کنند که ممکن است دستوراتی داشته 
قرار  کلی  مجموعه  یک  در  باید  که  باشند 
فضایی  چنین  می تواند  گفتمان  خانه  بگیرد. 
سمت  به  را  مثبت  نظرات  و  کند  ایجاد  را 

یکپارچگی در سطح شهر هدایت کند. وزارت 
تا  دارد  را  آمادگی  این  نیز  شهرسازی  و  راه 
یکی از خانه های تاریخی شهر قم را به این 

موضوع اختصاص دهد.
را  قم  و  تهران  بین  روزانه  تردد  میزان  وی 
ادامه  و  کرد  عنوان  خودرو  هزار   45 حدود 
ایام  در  که  است  بزرگی  بسیار  این عدد  داد: 
این  باید  می شود.  بیشتر  مراتب  به  مذهبی 
صرفه جویی  امنیتی،  دالیل  به  را  ترددها 
محیط  حفظ  و  شهروندان  آسایش  انرژی، 
باید  شهر  این  کنیم.  منتقل  ریل  به  زیست 
این  کند  حرکت  پایه«  »ریل  شهر  به سمت 
این هدف می تواند در قالب ریل یا مترو و در 

دو بخش درون شهری یا برون شهری باشد.
این سوال که  با طرح  راه و شهرسازی  وزیر 
چرا زائران جمکران باید با اتوبوس یا ماشین 
شخصی تردد کنند؟ اظهار کرد: می توان ۳0 
منتقل  ریل  به  را  جمعیت  این  درصد   40 یا 
و  انرژی  صرفه جویی  به  امر  این  که  کنیم 

ارتقای ایمنی کمک می کند.
 امروزه ضروری است به سمت حمل و نقل 
ترکیبی و ریل پایه برویم و مشکالت شهرها 
را کاهش دهیم. وی خواستار بازنگری دوباره 
شهر قم بر مبنای تردد ریل پایه شد و گفت: 
مجبور  شاید  هدف  این  به  رسیدن  برای 
ایجاد  ایستگاه دیگر در قم  یا دو  باشیم یک 
نیازمند  تهران  شهر  در  که  همانطور  کنیم، 
با  تهران  جدید هستیم.  راه آهن  ایستگاه های 
این وسعت نباید فقط یک ایستگاه راه آهن در 
ادامه  باشد.آخوندی  جنوب غربی شهر داشته 
ایستگاه  های  نظام  که  است  ضروری  داد: 

ساماندهی  را  حومه ای  قطار  و  راه آهن  مترو، 
حومه ای  روزانه  نقل  و  حمل  نظام  و  کنیم 
و  مرکز  بین  بتواند  که  باشیم  داشته  ریلی 
حومه قم ارتباط ریلی برقرار کند. قم بیش از 
یک میلیون نفر جمعیت دارد و زمان های اوج 
تردد سنگینی دارد و همین امر لزوم توجه به 
حمل ونقل ترکیبی را برای رفاه حال ساکنان 

و زائران پررنگ می کند. 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین 
رسیدن  برای  موجود  اراضی  با  نیز  مسکن  و 

به این هدف از هیچ کمکی دریغ نمی کنند.

استان  امور  دفترهماهنگی  مدیرکل 
های سازمان ملی استاندارد ایران با 

موتورسیکلت  تولید  برجایگاه  تاکید 
به عنوان قطب صنعتی درقم گفت: 

با به کار گیری فناوری های روز در 
خطوط تولید داخلی می توان شاهد 
رشد صنعت موتورسیکلت در کشور 

و منطقه باشیم.
به گزارش ایسنا، فریدون بلغاری در 
بازدید از خطوط تولید واحد تولیدی 
نیرو موتورشیراز در استان قم،افزود: 
جایگاه این صنعت در استان با توجه 
به حضور 20 واحد تولیدی و 99 نام 
کل  درصد   40 از  بیش  که  تجاری 
شود،  می  شامل  را  کشور  تولیدات 
های  ویژگی  از  و  ملی  جایگاه  یک 
جهت  در  باید  و  است  استان  بارز 
تالش  آن،  اهداف  پیشبرد  و  رشد 

مضاعف صورت پذیرد.

آمادگی  اعالم  با  همچنین  وی 
با  همکاری  جهت  در  سازمان 
کرد:  اظهار  سیکلت،  موتور  صنعت 
و  شیراز  موتور  نیرو  تولیدی  واحد 
همه واحد های فعال در این عرصه 
تنگاتنگ  همکاری  ضمن  بایستی 
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  با 
و  تدوین  در  تری  فعال  مشارکت 
تجدید نظر و ارتفاء سطح استاندارد 
های مرتبط با موتور سیکلت داشته 

باشند.
بلغاری ابراز امیدواری کرد: در آینده 
و  موانع  حل  جهت  در  هایی  گام 
مشکالت پیش روی این صنعت در 
سازمان ملی استاندارد برداشته شود

مدیریت  سازمان  رییس 
ساخت  از  کشور  بحران 
مسیر  در  خوابگاه  و  منوریل 

قمرود انتقاد کرد.
رییس  نیوز  تین  گزارش  به 
بحران  مدیریت  سازمان 
مانور  درهفدهمین  کشور 
ایمنی  و  زلزله  سراسری 
ما  کشور  گفت:  مدارس  در 
است؛  حادثه خیز  منطقه ای 
به طوریکه در دنیا رتبه دهم 
از  را  چهارم  رتبه  آسیا  در  و 

به خود اختصاص داده ایم و هر  این حیث 
از چندگاهی نیز شاهد حوادث مختلفی در 

این زمینه هستیم.
ادامه داد: نمی توانیم به گسل بگوییم  وی 
خانه سازی  اینجا  ما  که  چرا  نخور  تکان 

کرده ایم. 
قمرود  مسیل  روی  و  بیاییم  نمی توانیم  ما 
منوریل، خوابگاه و پارکینگ بسازیم و بعد 
نمی آید.  سیل  ان شاءاهلل  که  بگوییم  هم 
را  طبیعت  حریم های  و  مسیل ها  نباید 

دستکاری کنیم.

ساخت منوریل قم درمسیر سیلقم قطب تولید موتورسیکلت کشور

مشکل  منوریل  پروژه  گفت:  قم  استاندار 
جدی را از ترافیک شهر حل نمی کند.

صادقی  سیدمهدی  ایسنا  گزارش  به 
درحاشیه بازدید معاون عمران و توسعه امور 
شهری و روستایی وزیر کشور از پروژه های 
شروع  واسطه  به  افزود:  قم  شهری  قطار 
در  گذشته،  های  سال  از  منوریل  پروژه 
بحث های سازمان قطار شهری تصمیماتی 
حداقل  به صورت  پروژه  این  تا  شد  گرفته 
انجام  برای  بیشتری  اعتبارات  و  شود  اجرا 
مترو اختصاص پیدا کند، زیرا مترو در واقع 
را  شهر  نقل  و  حمل  و  ترافیکی  مشکالت 

می تواند برطرف کند.
وی ادامه داد: بدون تردید روند پروژه های 
بخش  در  و  است  پیشرفت  به  رو  شهری 
تصمیم  منوریل  برای  که  قسمتی  و  مترو 

گیری شده، این امر قابل مشاهده است.
صادقی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکالت 
در روند اجرای این پروژه به دلیل تغییرات 

نرخ ارزی که در سال های گذشته بوده و 
مورد  اعتبارات  تامین  دلیل  به  نیز  بخشی 
نیاز پیش بینی شده در این پروژه ها است.

استاندار قم گفت: همت و انگیزه ای که در 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  دولتمردان 
با  است  امید  و  دارد  وجود  قم  ترافیکی 
و  انجام  سرعت  شهرداری،  از  پشتیبانی 

تکمیل پروژه ها افزایش پیدا کند.
نظر گرفته شده  در  بودجه  به  اشاره  با  وی 
برای مترو و منوریل شهر قم گفت: به طور 
طبیعی اجرای پروژه ها بستگی به اعتبارات 
اعتباراتی که  از مجموع  باید  و  دارد  دولتی 
شود،  می  داده  اختصاص  پروژه  این  برای 

این کار انجام شود.
صادقی یادآور شد: راهکارهای دیگری نیز 
بهادار  اوراق  آنها  جمله  از  که  دارد  وجود 
و  شود  مالی  جذب  طریق  این  از  تا  است 
تعهدات خود را در انجام پروژه بیشتر کنیم 

و سرعت ببخشیم.

انتقال  رئیس مرکز ملی فرش ایران، فرش دستباف ایران را سفیر فرهنگی و 
دهنده مفاهیم عمیق خرده فرهنگ های اقوام ایرانی در سراسر جهان دانست.

به گزارش ایرنا  حمید کارگر در سومین همایش چهره ماندگار فرش دستباف 
قم با عنوان گره طالیی در سالن مرکز پژوهش های غدیر با بیان این مطلب 
اظهار داشت: این افتخار بدست نیامده مگر با همین تک گره های طالیی در 

هزاره های گذشته.
وی تکریم و زنده نگه داشتن این هنر صنعت توسط ایرانیان را افتخاری همراه 
افزود: تک تک گره های این هنر صنعت به همراه نقش  با وظیفه دانست و 
مایه های با ارزش آن در هزاره ها و سنت گذشته ایرانیان سبب شده که امروز 

ما به آن ببالیم و موجبات فخر هنری ما را فراهم سازند.
وی با اشاره به کپی برداری و ورود فرش های کشورهای دیگر به نام ایران 
در بازارهای جهانی گفت: فرش و هنر طراحی آنقدر ریشه دار و عجین شده با 
فرهنگ ایرانی است که حتی اگر مورد چپاول و دست اندازی نیز قرار گیرد و 
دچار رکود گردد ولی به واسطه اصالتی که دارد با افتخار و سربلند خوش می 

درخشد و این بخاطر همان ارزش های سنتی هنر ایرانی است.
کارگر، وقفه های تاریخی در تولید و بازار فرش را دورانی گذر برای رونق و 
آینده ایی درخشان تر ارزیابی کرد و بیان داشت: بسیاری از ساختارهای سنتی 
که سبب کند شدن توسعه و گسترش و بسط در هنر صنعت فرش می شود به 
واسطه گذر از همین دوران رکود از بین می روند و ما باید از شرایط فعلی رکود 

برای ورود به دورانی جدید و طالیی بهره ببریم.
فرش  کردن  دار  شناسنامه  طرح  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دستباف قم اشاره و خاطرنشان کرد: نیاز به اصالت بخشیدن و سنددار کردن 
فرش از دهه ها قبل احساس می شد و در این زمینه اقدام های گسترده ای 

از تالش  ما  و  نرسید  نظر  مد  نهایی  نتیجه  به  کدام  هیچ  ولی  گرفت  صورت 
های خوشه فرش دستباف و گروه تیمچه قم در این زمینه استقبال می کنیم.

کارگر اضافه کرد: شناسنامه دار کردن فرش دستباف اعتبار بخشیدن به کاالی 
ایرانی و اعتماد بخشیدن به مصرف کننده است، زیرا به کاالی تولیدی و سنتی 

ما اصالت می دهد.
همایش گره طالیی جهت تجلیل از مرحوم استاد رشتی زاده و چهره های 

ماندگار فرش دست باف قم در سالن همایش های غدیر برگزار شد.
در پایان این همایش، از پیشکسوت نمونه و برترین های بافندگی، طراح 
فرش  به  وابسته  مشاغل  وهمچنین  کننده  تولید  کننده،  صادر  نقاش،  و 

دستباف تجلیل شد.

فـرش دستباف قم باید شناسنامه دار شود منوریل مشکل جدی را از ترافیک 
شهر قم حل نمی کند

سپهر اقتصاد؛ رسانه ای در خدمت اقتصاد قم

سپهر اقتصاد؛ بعنوان نخستین نشریه اقتصادی استان قم در حالی پا به عرصه مطبوعات استان 
می گذارد که فضای رکورد در جامعه اقتصادی کشور و استان به چشم می خورد.

 الزم است آنگونه که مقام معظم رهبری بارها بر سیاست اقتصاد مقاومتی تاکید نموده اند،
 همه دست در دست هم با حرکتی جهادی بار دیگر چرخ های تولید و صنعت داخلی را 

بعنوان اساس اقتصاد مقاوتی به گردش در آوریم.
سپهر اقتصاد نیز تالش می کند تا با ارتباط با بدنه اقتصاد ی استان به خصوص صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی استان بتواند سهمی در این حرکت داشته باشد و با انعکاس اخبار اقتصادی 
استان و معرفی پتانسیل های اقتصادی و سرمایه گذاری قم همراه  با صاحبان صنعت همگام 
گردد. در این حرکت دست تمامی مسئوالن، صنعتگران، تجار و بازرگانان، فعاالن اقتصادی، 
اقتصاددانان و همه اقشار فعال در عرصه اقتصادی استان را می فشاریم و امیدواریم بتوانیم 
در راستای معرفی جنبه های اقتصادی استان قم با همراهی و همدلی شما گام مثبتی برداریم.

            مدیر مسئول
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بافت تاریخی 
قم در حال نابودی 

است

 نیمی از  
زمین های بافت 

فرسوده قم 
سند ندارد

سرنوشت شهر جدید پـرنیان در هاله ای از ابهام؟!

هنوز به جمع بندی و ارزیابی نرسیده ایم

ساخت وسازی  ،الگوی  شهری  بازآفرینی 
قم  تاریخی  ،بافت  قم  فرهنگ  با  متناسب 
پیامبر  جدیدپرنیان،مونوریل،مترو،بلوار  ،شهر 
شهری  مسایل  ترین  مهم  از  )ص(و...  اعظم 
ملی  ستاد  نشست  هشتمین  در  که  بودند  قم 
بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف 
احیاء، بهسازی و نوسازی شهری که با موضوع 
بررسی وضعیت بافت های نابسامان قم برگزار 

شد مورد بررسی قرار گرفتند
 سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی  قم را شهری ویژه در 
مدیریت  با  امیدواریم  گفت:  و  دانست  کشور 
خوب استان معضالت این شهر به زودی حل 
دارد  دلیل ویژگی های خاصی که  به  اما  شود 
می توان گفت از منظری بعد از تهران باید در 

اولویت حمایت و رسیدگی قرار بگیرد.
و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
نیز  مشهد  شهر  البته  افزود:  شهرسازی،وی 
ساماندهی  منظر  از  بسیاری  توجه  نیازمند 
بافت های نابسامان شهری است اما مشکالت 
این شهر بیشتر جنبه زیارتی دارد اما جنبه های 
زیارتی اش  جنبه های  کنار  در  قم  سکونتی 
به  نزدیکی  دلیل  به  و  است  پررنگ  بسیار 

تهران وضعیت ویژه ای دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که به معضالت قم عالوه بر جنبه 
عمرانی باید از جنبه های دیگر نیز توجه شود 
گفت: این تجربه را در کشور داریم که به طور 
خاص،  محله های  برخی  از  غیر  به  متوسط 
ساختمان ها  در  نوسازی  یکبار  سال   ۳0 هر 
روند  این  از  جلوگیری  برای  صورت می گیرد. 
باید چارچوبی در حوزه معماری و شهرسازی 

که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست 
تجدید  است  ضروری  واقع  در  شود.  تدوین 
نظری در ساخت وسازهای جدید داشته باشیم 
با فرهنگ  الگویی متناسب  نیز  و در شهر قم 

این شهر تدوین کنیم.
در  اصالحاتی  باید  این که  بیان  با  هاشمی 
سرانه های شهر قم صورت بگیرد گفت: عالوه 
اصل  باید  نیز  را  ایمن سازی  موضوع  این.  بر 
و  تهران  به  نزدیکی  دلیل  به  قم  دهیم.  قرار 
در دسترس بودنش نیازمند توجه است. رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
گردشگری  ویژه  به  گردشگری  جاذبه های 
بااهمیت دانست و گفت: به  مذهبی در قم را 
در  شعارهایی  غربی ها  که  زمان  این  در  ویژه 
نشان  باید  می دهند  سر  بشر  حقوق  با  رابطه 
در  کشورمان  در  مسلمان ها  چگونه  که  دهیم 
شهرها  سایر  و  تهران  در  غیرمسلمان ها  کنار 

زندگی می کنند.
وی مشکالت موجود در شهرها را به دلیل اجرا 
نبود  ما  گفت: مشکل  و  دانست  قانون  نشدن 
قانون و بودجه نیست، بلکه باید در روند اجرا، 

دقت و نظارت کنیم. 

اکنون که فرصت تدوین بودجه 95 و تدوین 

باید به  برنامه ششم توسعه را در پیش داریم 
این موضوعات دقت بیشتری کنیم و مشکالت 
را برطرف کنیم. سید مرتضی سقائیان نژاد نیز 
بافت های  بحث  در  ما  گفت:  نشست  این  در 
فرسوده قانون کم نداریم و تا زمانی که وحدت 
طرف  از  چه  الزم  اعتبارات  نباشد،  مدیریت 
پیش  بخش خصوصی،  از طرف  چه  و  دولت 
نکند  احساس  بخش خصوصی  و  نشود  بینی 
سودآور  برایش  فرسوده  بافت  در  فعالیت  که 
است، نمی توانیم در مقابله با این معضل موفق 

باشیم.
درصد   50 کرد:  اظهار  نمونه  عنوان  به   وی 
سند  قم  بافت فرسوده  در  واقع  زمین های 
مزایای  از  استفاده  الزمه  حالی که  در  ندارد 

بافت فرسوده داشتن سند است.
برای  خود  پیشنهادهای  ادامه  در  قم  شهردار 
نوسازی و ساماندهی بافت های فرسوده استان 
کرد  تأکید  و  داد  ارائه  بسته  یک  قالب  در  را 
که همه این پیشنهادها بر پایه قوانین موجود 
هزینه  پرداخت  از  معافیت  شده است.  ارائه 
از  معافیت  مسکونی،  واحدهای  ساخت  مجوز 
تسهیالت  اعطای  نوسازی،  عوارض  پرداخت 
از  موجود  تأسیسات  امتیاز  حق  حفظ  بانکی، 
امور ثبتی و  قبیل آب، برق و گاز، تسریع در 
دولتی  غیر  بخش  هزینه های  شدن  پذیرفته 
فرسوده  بافت های  در  خدمات  تأمین  جهت 
به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برخی 
از موضوعاتی بود که شهردار قم در پیشنهاد 

خود آنها را مطرح کرد.
به  شهرسازی  و  راه  وزیر  جلسه  ادامه  در 
استقبال  با  بازآفرینی  ملی  ستاد  رئیس  عنوان 
از پیشنهادت مطرح شده توسط شهردار قم  بر 

اجرای آنها تأکید کرد.
سازمان  رئیس  فرهنگی  میراث  معاون 
گردشگری   و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
نابودی  حال  در  را  قم  تاریخی  کشوربافت 
دانست و گفت: بافت های ارزشمند و تاریخی 
می شوند.  محسوب  قم  شهر  ثروت  شهر  این 
تاریخی  هویت  تاریخی  بافت  بدون  قم  شهر 

خود را از دست می دهد.

محمدحسن طالبیان ادامه داد: سازمان میراث 
را  بافت ها  این  نمی تواند  تنهایی  به  فرهنگی 
نجات دهد و امیدواریم شهرداری و مسئوالن 
دهند.  انجام  را  الزم  همکاری های  استانی 
ضمن این که استان برای رسیدن به این هدف 

باید حمیت جدی داشته باشد.
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  نریمان  محسن 
را  شهری  بازآفرینی  برای  الزم  اقدامات 
نشانه ای از میل به ایران شهری آرمانی دانست 
و گفت: باید بررسی کنیم که با توجه به رشد 
در  جدید  شهرهای  ایجاد  آیا  باال،  جمعیتی 
اطراف شهر قم می تواند مثمر ثمر باشد یا نه. 

جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
قبل  مدت ها  از  پرنیان  جدید  شهر  افزود: 
مقامات  نظر  داریم  تمایل  ما  و  شد  مطرح 
این  بدانیم.  جدید  این شهر  درباره  را  استانی 
شهر چه تاثیری در بازآفرینی شهر قم خواهد 

داشت؟

استانداری قم در  امور عمرانی  بهشتی معاون 
شاهد  سال ها  این  در  گفت:  نریمان  به  پاسخ 
رشد کمی شهر قم بوده ایم و اکنون وقت آن 
رسیده که به رشد کیفی بپردازیم. افرادی که 
تمایل به سکونت در قم دارند به دلیل مذهبی 
ساکن  قم  شهر  در  می دهند  ترجیح  بودنش 

شوند و به اطراف آن نمی روند. 
قنوات  نام  به  قم  کیلومتری   9 در  شهری 
به  سکونت  برای  زیادی  مردم  اما  دارد  وجود 
آن نمی روند. وی افزود: مسئوالن ملی نیز در 
پی افزایش کیفیت شهرها هستند و شهرهای 
جدید زمینه مهاجرت بیشتر را فراهم می کنند. 
در استان قم نیز هنوز به جمع بندی و ارزیابی 

ایجاد  قم  اطراف  در  جدیدی  شهر  این که  از 
شود نرسیده ایم. 

و  راه  وزیر  تأکید  به  اشاره  با  نیز  قم  استاندار 
برای  »ریل پایه«  نقل  و  حمل  بر  شهرسازی 
این  به  که  طرح هایی  از  گفت:  استان  این 
شهرهای  ریلی  اتصال  ماست  مد نظر  منظور 
استان قم به همدیگر است که به عنوان یکی 
استان  در  جانبه  همه  توسعه  راهکارهای  از 
زودتر  هرچه  باید  و  هستیم  آن  پیگیر  قم، 
صادقی  مهدی  شود.سید  آغاز  طرح  مطالعات 
تهران -  پروژه قطار سریع السیر قم -  گفت: 
اصفهان، اجرای طرح کمربند ریلی که راه  های 
کشور  شرقی  جنوب  و  جنوب  با  مواصالتی 
نقل  و  ایجاد شرایط حمل  و  دربر می گیرد  را 
ترکیبی در ایستگاه راه آهن قم از جمله مواردی 
است که در همین زمینه مدنظر قرار داده ایم 
اهمیت  استان  توسعه  در  موارد  این  همه  و 
ریلی  اتصال  داد:  ادامه  دارد.وی  تأثیرگذاری 

این طرح هاست  از  یکی  استان هم  شهرهای 
که هرچه سریع تر باید مطالعات آن آغاز شود.

وی اضافه کرد: چنانچه همت ویژه ای صرف 
شود و زمینه برای مشارکت همه بخش ها در 
قطعا  فراهم شود  فرسوده  بافت های  بازسازی 
و  می کند  تغییر  قم  فرسوده  بافت  وضعیت 

ان شاء اهلل به وضعیت قابل قبولی می رسد.
استاندار تأکید کرد: خوشبختانه طرح، برنامه و 
مصوبات الزم موجود است و تنها باید همتی 
همه جانبه در این باره در تمامی سطوح  وجود 
و  حضور  زمینه  باید  افزود:  وی  داشته باشد. 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را ایجاد کنیم 
و مشوق هایی را برای این منظور به کار گیریم.

قیمت آپارتمان های موجود در شهر قم از هر متر مربع 
میلیون  هفت  تا  و  می شود  شروع  تومان  هزار   600

تومان ادامه دارد.
مرکز  بررسی های  اساس  بر  نیوز،  اقتصاد  گزارش  به 
کشور  نقطه  گران ترین  تهران   ،1۳92 سال  در  آمار 
برای صاحب خانه شدن معرفی شده و اصفهان، البرز 

و قم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
اما شهر قم نیز همانند سایر شهرها، دارای محله های 
مختلفی است که قیمت مسکن نیز در این محله ها با 
یکدیگر تفاوت دارند. بر اساس گفته یکی از مشاوران 
امالک در قم، محله ساالریه از گران ترین محله های 
مربع  متر  هر  قیمت  که  می رود  شمار  به  شهر  این 
تومان  میلیون   4.5 متری  از  آن  در  نوساز  آپارتمان 
ادامه  تا متری هفت میلیون تومان  شروع می شود و 

دارد.
آپارتمان  ارزان ترین  گفت:  مشاوران  از  دیگر  یکی  همچنین 
موجود در این محله مربوط به آپارتمان های باالی 10 سال 
ساخت است که قیمت هر متر مربع از آنها حداقل 2.5 میلیون 

تومان است.
مشاور امالک دیگری نیز بیان کرد: تقریبًا می توان گفت در 
و  ندارد  وجود  متر   100 زیر  نوساز  آپارتمان های  محله  این 
آپارتمان های کوچک تر مربوط به آپارتمان های قدیمی تر این 

منطقه است.
یکی از مالکان که خانه خود در محله ساالریه را برای فروش 
آگهی کرده بود گفت: این ملک هفت ماه دیگر آماده تحویل 
است و به همین علت االن به صورت پیش فروش با قیمت 
هر متر مربع 5.5 میلیون تومان آگهی شده و بعد از آماده شدن 

متری هفت میلیون تومان به فروش می رسد.
او گفت: به ازای هر روز تاخیر در تحویل این آپارتمان مبلغ 
500 هزار تومان پرداخت می کنیم و میزان 40 درصد از کل 
مبلغ را االن و مابقی را به صورت چک و در طی این هفت ماه 

تحویل می گیریم. محله پردیسان نیز از ارزان ترین محله های 
موجود در شهر قم است که این محله در جنوب غربی شهر 
قم قرار دارد و در سال 1۳۷۷ توسط وزارت راه و شهرسازی 
تاسیس شد و در سال 1۳90 جز منطقه هشتم شهرداری قم 
به شمار آمد و به علت وجود مسکن مهر قم در این ناحیه به 

سرعت بر جمعیت آن افزوده می شود.
یکی از مشاوران امالک در شهرک پردیسان گفت: این محله 
به دلیل وجود مسکن های مهر از ارزان ترین محله های شهر 
قم به شمار می رود که قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در 
این محله از 1.2 میلیون تومان شروع می شود و تا 1.۷ میلیون 
تومان ادامه دارد و متراژ آپارتمان ها در این محله از 56 متر 

شروع می شود و تا حدود 200 متر ادامه دارد.
او در ادامه گفت: قیمت هر متر مربع از مسکن های مهر نیز از 

حدود یک میلیون تومان شروع می شود.
همچنین در میان آگهی ها می توان واحدهایی را یافت که به 
صورت پیش فروش با قیمت هر متر مربع 600 هزار تومان به 
باال برای فروش گذاشته شده اند که زمان تحویل آنها از 10 

ماه دیگر شروع می شود.

بر  عالوه  قم   آهن  راه  و  مترو  مونوریل،   اتصال  با 
مطهرحضرت  حرم  مقابل  از  مونوریل  عبور  مشکل 
معصومه)س(،  مسافرین نیز با آسایش و آرامش کامل 

با مترو در سطح شهر جابه جا شوند.
معاون امور عمرانی استانداری قم در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر نقش 
مهم حمل و نقل و میزان اثرگذاری آن بر زندگی مردم 
گفت: حمل ونقل به ویژه حمل ونقل ریلی نقش بسیار 
مهمی در زندگی افراد دارد و به همین دلیل حاکمیت 

و دولت در آن ورود پیدا می کند.
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفتگو  در  بهشتی  محسن 
سازمان  اینکه  یادآوری  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 
قطار شهری یکی از سازمان های وابسته به شهرداری 

است اما به دلیل همان نقش حاکمیتی رئیس هیأت مدیره 
شهری  قطار  شورای  رئیس  و  استاندار  عمرانی  معاون  آن 
منو  بزرگ  پروژه  دو  حاضر  حال  در  افزود:  است  استاندار 
ریل و مترو در شهر قم در حال اجرا است که تالش داریم 
نقلی  و  حمل  پروژه های  به  را  درون شهری  پروژه  دو  این 

برون شهری متصل کنیم.
که  مقرر شده  اخیر  تصمیمات  به  توجه  با  یادآور شد:  وی 
مونوریل از پایانه شمالی شهر قم در انتهای رودخانه شهر 
تا پل علیخانی در نزدیکی حرم حضرت معصومه)ص( بیاید 
و یکی از چالش ها در مسیران که عبور آن از مقابل حرم 
حضرت معصومه )س( بود با این تدبیر برطرف می شود و 
منوریل نرسیده به حرم پایان می یابد و مترو جایگزین آن 

می شود.
وی با اعالم این خبر که عملیات اجرایی خط یک متروی 
نکاتی که در  از  به میدان مطهری رسیده است گفت:  قم 
و  راه  وزیر  ویژه  تأکید  و  هستیم  آن  پیگیر  قم  استانداری 
شهرسازی نیز بوده است اتصال مترو به راه آهن قم است. 
در همین راستا نشستی با حضور شهردار و رئیس شورای 

قائم مقام  از جمله   راه آهن  با مسئوالن شرکت  شهر قم 
مدیرعامل و معاون فنی و زیربنایی این شرکت برگزار شد 
و تغییر برنامه ای در خصوص مسیر عبوری مترو و راه آهن 
در این جلسه به تصویب رسید. پیش از این قرار بود مترو 
در  و  کند  عبور  قم  راه آهن  ایستگاه  متری   ۳00 فاصله  از 
جلسه  آن  در  ولی  نبود  راه آهن  اجرایی شرکت  برنامه های 

تصویب شد که مترو از داخل ایستگاه راه آهن بگذرد.
ماهه  یک  مهلت  از  قم  استانداری  در  مسئول  مقام  این 
و  شهرداری  راه آهن  کارشناسان  از  متشکل  کمیته ای 
استانداری و اداره کل راه  و شهرسازی قم برای نحوه اتصال 
و تعیین مسیر محل تالقی مترو و راه آهن خبر داد و یادآور 
جانمایی  در خصوص  در سال گذشته  که  تمهیدی  با  شد: 
ایستگاه مسافری راه آهن قم صورت گرفت این ایستگاه به 
مرکز شهر و 500 متری حرم منتقل شد و قرار است قطار 
پر سرعت تهران-قم-اصفهان نیز از این ایستگاه عبور کند 

تا مدل حمل و نقلی شهر قم بر اساس ریل پایه بنا شود.
وی تأکید کرد: به این ترتیب کسانی که از طریق ریل وارد 
شهر قم شوند می توانند در آسایش و آرامش کامل با مترو 

در سطح شهر جابه جا شوند. 

با توجه به رکود بازار، بخش صنعت استان با مشکالت زیادی روبرو 
است که در این راستا، سیاست سازمان شناسایی نقاط قوت و ضعف 
آنها می  بازدید و شناسایی و بررسی  از طریق تحقیقات میدانی و 
، معدن و تجارت  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت  باشد. 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  ذاکری  احمد  قم،  استان 
نماینده   ، سعیدی  المسلمین  و  االسالم  حجت  با  دیدار  در  استان 
ولی فقیه و امام جمعه قم ، مشکالت مالیاتی، بانکی، بیمه، تأمین 
برشمرد و  استان  از مشکالت صنعت  را  زیربنایی  امور  اجتماعی و 
گفت: بر اساس ابالغ دستورالعمل رفع موانع تولید و تشکیل ستاد 

تسهیل، اقدامات ارزشمندی در این عرصه انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: معادن ارزشمندی در استان وجود دارد که از 

جمله آنها، معدن منگنز، شن و ماسه، گچ و آهک می باشد، البته 
در این عرصه مراقب هستیم که این استخراج ها، بر محیط زیست 
المسلمین   ادامه این دیدار  حجت االسالم و  صدمه وارد نکند. در 
سعیدی با تشکر از اقدامات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
قم گفت : در هر انقالب و حرکتی که به زندگی مردم مربوط می 
اهمیت  تجارت  و  معدن  صنعت،  جمله  از  اقتصادی،  مسائل  شود، 
زیادی دارد.امام جمعه قم  با تأکید بر این که برای مسائل اقتصادی، 
باید کاری کرد که مردم احساس آرامش کنند، گفت: نباید مردم این 
تغییرات گسترده  رفت مسئوالن موجب  و  آمد  کنند که  فکر  گونه 

اقتصادی می شود. این تفکر موجب آسیب دیدن نظام می شود.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی و 
تأکید بر اهتمام به تولید، گفت: شما باید در عین توجه به تجزبیاتی 
که اندوخته اید، رهنمودهای رهبری را سرلوحه کارهایتان قرار دهید 
و به گونه ای عمل نشود که با آمد و رفت دولت ها، سیاست های 
اقتصادی در تضاد هم باشد.امام جمعه قم ادامه داد: در استان قم، 
ظرفیت های اقتصادی زیادی وجود دارد، باید در قم رنج محرومیت 
منابع  نمود  برطرف  را  است  شده  تحمیل  آن  به  گذشته  در  که  را 

اقتصادی به صورت عادالنه در میان این مردم توزیع گردد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: باید به گونه 
کامل  اعتماد  مسئوالن  به  اقتصادی  عرصه  در  مردم  که  باشد  ای 
داشته باشند و مسئوالن نیز با انصاف و محبت آنچه که در اختیار 

دارند، در میان مردم توزیع کنند.

500 خانه مسکونی مجاز و غیرمجاز در 
خدمات  زائران  به  و  است  فعال  استان 
این  که  می کند  ارائه  مطلوب  غیر 
تاسیسات  در  ضعف  نشانگر  موضوع 
ایسنا  گزارش  به  است.  قم  گردشگری 
عیسی رضایی مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری قم در مراسم 
برتر مرکز علمی  از دانشجویان  تجلیل 
و کاربردی صنایع دستی قم، با اشاره به 
اینکه کادر مجرب در رشد گردشگری 
کشورهای خارجی تاثیرگذار است گفت: 
در بسیاری از کشورهای خارجی افرادی 
که خدمات رفاهی، اقامتی و پذیرایی به 
آموزش  افراد  می کنند  ارائه  مسافران 
قم  استان  در  امر  این  که  دیده هستند 

نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد
ارائه  با  گردشگران  جذب  افزود:  وی 
خدمات مطلوب و نحوه برخورد مناسب، 
می کند  جلب  را  افراد  رضایت  تنها  نه 
افزایش  را  مسافران  ماندگاری  بلکه 
فرهنگی،  میراث  می دهد.مدیرکل 
ادامه  قم  گردشگری  و  دستی  صنایع 
داد: تربیت نیروهای متخصص در کنار 
نیازمند  تئوری  و  علمی  آموزش های 

از  علمی  بازدید 
و  اقامتی  مراکز 
است. گردشگری 

بیان  با  رضایی 
اینکه سطح اشغال 
استان  در  هتل ها 
قم ۸0 درصد است 
قم  استان  گفت: 
جهان  القرآی  ام 
که  است  اسالم 
مناسبت های  در 
روزهای  و  مختلف 

زائران  گسترده  شاهد حضور  تعطیالت 
داخلی و خارجی هستیم وی افزود: باید 
از ظرفیت حضور زائران در این استان 
بهره برد و به تربیت نیروهای خدماتی و 
گردشگری پرداخت که این امر اشتغال 
بخشد.  می  توسعه  را  استان  اقتصاد  و 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اینکه  به  اشاره  با  قم  گردشگری  و 
قم  در  گردشگری  تاسیسات  توسعه 
است  مسئوالن  جدی  حمایت  نیازمند 
گفت: در حال حاضر بیش از هشت هزار 
و 500 تخت پذیرایی از گردشگران در 

استان وجود دارد که طبق برنامه ششم 
افزایش  تخت  هزار   20 به  باید  توسعه 
از  نیمی  اینکه  بیان  با  یابد.رضایی 
زیارتی  کشور  به  ورودی  گردشگران 
پنج  از  بیش  گفت:  هستند  فرهنگی  و 
کشور  وارد  خارجی  گردشگر  میلیون 
می شوند که نیمی از این افراد به شهر 
مقدس قم مشرف می شوند. وی افزود: 
گردشگران  جذب  امید  و  تدبیر  دولت 
فرهنگی را مورد اهتمام قرار داده است 
به  شایسته  خدمات  ارائه  کنار  در  تا 
گردشگران، اشتغالزایی و درآمد حاصل 

از گردشگری را ارتقا بخشیم.

به بهانه دفاع مراجع تقلید از بخش خصوصی ؛
عنایت قم به اقتصاد آزاد

آخرین پنجشنبه آبان ماه نمایندگان بخش خصوصی سفری به شهر قم برای دیدار با مراجع و 
توصیه های  و  نمایندگان بخش خصوصی  نظرات  دیدارها  این  در  که  دادند  ترتیب  آیات عظام 

مراجع و آیات عظام رد و بدل شد.
با اشاره به این دیدار  نامه تجارت فردا در یادداشتی  امیر حسین لواسانی در شماره 156 هفته 
نوشته است :نمایندگان بخش خصوصی در این سفر با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی 
و موسوی اردبیلی دیدار کردند که مهم ترین مساله بیان شده از سوی مراجع تقلید و آیات عظام 
مباحث اخالق در کسب و کار و فعالیت مردم در اقتصاد بوده است. این دو موضوع در حالی بیان 
شده که به گفته نمایندگان بخش خصوصی مراجع عظام بر این عقیده هستند که نظارت دولت 
در این حوزه باید افزایش یابد و دولت و حاکمیت باید خود را از فعالیت و تصدی گری در این 
حوزه دور کنند، زیرا در حال حاضر تصدی گر دولت عاملی شده تا کار به دست کاردان نباشد و 

نظارت دولت و حاکمیت تحت الشعاع دیگر فعالیت های دولت قرار گیرد.
با ورود دولت به فضای اقتصاد که وظیفه اصلی آن نیست، معضالت و مشکالتی در اقتصاد ایجاد 

شده و این به آن دلیل است که وظیفه دولت تصدی گری در اقتصاد نیست.
در کنار این موضوع آیات عظام بر این عقیده هستند که اگر اخالق کسب و کار به فضای اقتصاد 
بازگردد و افراد متدین همچون گذشته در بازار فعال باشند اقتصاد و جامعه دیگر شاهد بداخالقی 
و فسادهای مالی نیست، فسادهایی که در آن پول های بی زحمت و بدون نظارت وجود داشته و 
حق و حقوق ملت و دولت از بین می رود. طی مباحث مطرح شده موضوع قابل تاملی همچون 
نرخ گذاری دستوری از سوی مراجع تقلید و آیات عظام بیان شده که این موضوع خیلی جای بحث 
دارد، ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان در سطح خرده فروشی از نرخ گذاری تبعیت 
می کند و در دنیا روال بر آن است تا حجم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خرید و فروش باشد، 
آیات عظام در این مورد تاکید داشته اند که در قیمت گذاری امکان آن وجود دارد که حق برخی از 

افراد نادیده گرفته شود و تحمیل ضرر و زیان بر افراد کار صحیح و درستی نیست.
در کنار مباحث مطرح شده که عمدتًا مربوط به اخالق کسب و کار بوده است، آقایان در این دیدار 
فعالیت مردم و سرمایه گذاران  برای  ایجاد فضای مناسب  و  فعالیت بخش خصوصی  به  نسبت 
خارجی تاکید داشته اند و متذکر شده اند باید در مسیر ایجاد فضا برای ورود سرمایه گذاران خارجی 
تمام مسائل و موارد رعایت شود و بر گفته نمایندگان بخش خصوصی که سرمایه گذاری خارجی 
را تیغ دو لبه ای قلمداد می کنند صحه گذاشته اند، در رابطه با تیغ دو لبه سرمایه گذاری خارجی 
بیان  مثال  عنوان  به  را  التین  آمریکای  کشورهای  امروز  شرایط  خصوصی  بخش  نمایندگان 
می کنند. در کنار سفر نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان دولت به خصوص وزرا هرچند وقت 
یک بار سفری به شهر قم برای دیدار با آیات عظام دارند که نمایندگان بخش خصوصی بر این 
باورند که اگر گزارش های اعالمی به آیات عظام کامل و دقیق باشد، آیات عظام می توانند کمک 
شایانی به بخش خصوصی و دولت در راستای حرکت در مسیر درست داشته باشند. نمایندگان 
بخش خصوصی در مجموع این سفرها را بسیار مناسب ارزیابی می کنند و بر این عقیده هستند 
که تایید مسیر حرکت و اهداف بخش خصوصی مبنی بر انتقال کار در فضای اقتصادی به مردم 

از سوی مراجع تقلید و آیات عظام دلگرمی قابل توجهی به بخش خصوصی خواهد داد.

مشاور استاندارقم در امور تولید و صنعت منصوب شد
استاندار قم در حکمی محمد نوپوش را به سمت مشاور خود در امور تولید و صنعت منصوب کرد.

ایلنا از قم، در حکم سید مهدی صادقی استاندار قم خطاب به محمد نوپوش آمده  به گزارش 
است: با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم بعنوان مشاور استاندار در 

امور تولید و صنعت منصوب می گردید. 
و  عنایات خاصه حضرت ولی عصر)عج(  توجه  متعال و تحت  از خداوند  استعانت  با  است  امید 
منویات مقام معظم رهبری و فرامین دولت تدبیر و امید با بهره گیری از فرصت ها و توانمندی ها 
در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم متدین و شریف قم بخصوص تولیدکنندگان 

و صنعت گران، موفق و مؤید باشید

بازگشایي معابر جدید در انتظار تحقق بودجه
را در صورت تحقق  بازگشایي معابر جدید  ترافیک شهرداري قم  امور  و  نقل  مدیرکل حمل و 

بودجه عملي دانست.
به گزارش شهرنیوز، امیر عباس صفوي با اشاره به اینکه بازگشایي برخي از معابر جدید در اولویت 
قرار گرفته است، گفت: بازگشایي محور جمهوري و محور شهید کبیري به بلوار شهید کریمي، 

محدوده شهر قائم به شهید کریمي در شهرک زین الدین یکي از اولویت ها است.
مدیرکل حمل و نقل و امور ترافیک شهرداري قم ادامه داد: محور فردوسي حد فاصل دانیال تا 
جمهوري، فردوسي محدوده خیابان یاسمن از صادقي تا گلستانه نیز یکي از معابري است که در 
دستور کار قرار گرفته است. وي محور زینبیه را نیز یکي دیگر از اولویت ها دانست و تصریح کرد: 
محور زینبیه، حد فاصل خیابان امام خمیني)ره( تا امام موسي صدر نیز از جمله معابري است که 

مقرر شده تا در راستاي بازگشایي آن اقدامات الزم انجام شود.
صفوي نبود بودجه را از دالیل عدم بازگشایي این معابر برشمرد و تصریح کرد: در صورت تحقق 

بودجه این معابر به ترتیب اولویت بازگشایي خواهند شد.

توریسـم درمانی در حوزه سرطان
افزون  روز  آمار  به  توجه  با  دانیم  می  که  همانطور 
بعد  را  میر  و  توانسته سومین علت مرگ  که  سرطان 
ایران  در  عروقی  و  قلبی  بیماریهای  و  تصادفات  از 
نسبت  همین  به  و  دهد  اختصاص  خود  به  جهان  و 
معضل  با  را  درمانی  و  بهداشتی  های  تیم  جهان  در 
ها  تحریم  تمام  رغم  علی  ایران  روبروسازد.در  جدی 
متخصص  نیروهای  و  فراوان  استعدادهای  وجود  با  و 
جوان،پیشرفت های چشمگیری در حوزه های مختلف 
تشخیص و درمان داشته اند.در زمینه تشخیص که خود 
حوزه وسیعی دارد ایران می تواند با دادن یک پروتکل 
خارجی،نبود  و  داخلی  گذاران  سرمایه  برای  اقتصادی 
صدها مرکز تشخیصی مانند سی تی اسکن و مهم تر 
از آن  pet اسکن ،تشخیص دقیق تری که امروزه در 

اروپا و آمریکا به عنوان نماد پیشرفت پزشکی یاد می برند ترغیب کرد.اگر به کشورهای همسایه 
خود و یا کمی دورترها در جنوب شرق آسیا نگاه کنیم فعالیت هایی که شاید در نگاه سطحی 
تماما هزینه باشد ولی از دید صاحب نظران تماما سرمایه گذاری و جذب توریسم درمانی است 
پیشرفت های زیادی صورت گرفته است و جالبتر هم زمانی است که از ایران، بیمارانی را جهت 
درمان به خود جذب می کنند و اگر کمی جزیی تر به این مساله دقت شود جذب بیمار سبب 
پیشرفت حوزه هایی چون صنعت توریسم این کشورها شده است.در حوزه تشخیص می توان به 
درمان های نوین و تکنولوژی باال در حوزه سرطان نام برد. در دوره های فشرده آمورش تکنیک 
های درمانی نوین که در اروپا برگزار می شود دیده می شود چطور می توان با سرمایه گذاری در 
حوزه high tech کار کرد  که هم می توان آالم بیماران را به طور جدی تسکین داد و هم از 
خروج ارز هزاران بیمار از ایران جهت درمانی که می توانستیم در ایران داشته باشیم جلوگیری 
کرد.درمان های پیشرفته سرطان که چه در حوزه دارو و چه در حوزه تجهیزات امروزه پیشرفت 
های چشمگیری داشته اند.خوشبختانه در اقتصاد دارو امروزه بسیاری از داروهای تخصصی حوزه 
سرطان در ایران تحقیق و تولید می شود که این خود اگردر مدل های تجاری سازی برنامه ریزی 
شوند تغییرات اساسی و مهم در اقتصاد درمانی ایجاد خواهند کرد .به طور خالصه می توان گفت 
که در تمام زمینه های تشخیصی و درمانی و حتی غربالگری و تشخیصی پیش از وقوع بیماری 
پتانسیل های باالیی در کشور ما وجود دارد که در صورت ایجاد انگیزه از طرف مسوولین برای 
افراد سرمایه گذار هم می توان در تشخیص و درمان هرچه بهتر بیماران ازتکنیک های نوین 
و به روز و همینطور تولید دارو استفاده کرد و هم درآمد باالی مالی ناشی از توریسم درمانی به 

کشور سرازیر خواهد شد بهره برد.
        دکتر محمد مهدی مجاهد متخصص رادیوتراپی انکولوِژی

مونوریل ،مترو  و راه آهن قم به هم متصل می شوندآپارتمان های شهر قم، از متری 600 هزار تا 7 میلیون تومان

ارائه خدمـات نامطلـوب به زائــران با توجه به رکـود بـازار
 بخش صنعت استان با مشکالت زیادی روبرو است
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ابعاد مختلف 
دولت  که  کشور  اقتصادی  مشکالت  از  بسیاری  گفت:  وقف 

نمی تواند آن را حل کند با توسعه وقف قابل حل است.
به گزارش مهر، حجت االسالم سید اسماعیل حسینی مقدم  در 
چهارمین همایش وقف و رسانه که در مجتمع فرهنگی امامزاده 
گسترده ای  ابعاد  وقف  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  سیدعلی)ع( 
دارد و از جهات معنوی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... قابل 

بررسی است.
وقف  کنیم  بررسی  را  آن  معنوی  از جهت  اگر  داد:  ادامه  وی 
است  توجه  مورد  روایات  در  صالح  عمل  کامل ترین  به عنوان 
و همواره در سنت اسالمی و شیعی از جایگاه واالیی برخوردار 

بوده است.
تعبیر  به  وقف  گفت:  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 

پیامبر)ص( صدقه جاریه است زیرا کسی مانند آیت اهلل میرزا 
ابوطالب قمی در 200 سال قبل در قم قریه هایی را وقف کرده 
است که هنوز بعد از دو سده آثار و برکات آن به مردم و روح 

او می رسد.
اقتصادهای  از  کاماًل  وقف  اقتصادی  بعد  از  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی  بعد  در  وقف  اگر  کرد:  اضافه  است،  متمایز  کنونی 
مطلب  مور  این  در  می توان  هزار صفحه  چندین  شود  بررسی 

نوشت همان طور که نوشته شده است.
حجت االسالم حسینی مقدم اظهار داشت: برخی فکر می کنند 
وقف باعث جمود می شود در حالی که صدقه جاریه است. اآلن 
انبار  آب   100 و  است  موقوفه  قم  بیمارستان های  درصد   90
نشأت  از کجا  برکات  و  خیرات  این همه  بود  وقف جمود  اگر 

گرفته است. 
وی اضافه کرد: در بعد اجتماعی نیز وقف آثار سازنده ای دارد 
زیرا واقف باید اهل معرفت باشد تا بتواند از مال خود بگذرد و 
چیزی را وقف کند و وقف کردن روح و باطن با صفا می خواهد.

با  باید  رسانه  افزود:  قم  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
معرفی واقفان نیکوکار سنت حسنه وقف را گسترش دهند زیرا 
همیشه وقف محور پیشرفت و تمدن بوده است و کارهایی را 

که دولت ها نمی توانند بکنند توسط موقوفات قابل حل است.
وی با بیان اینکه اگر وقف را از لحاظ فقهی بررسی کنیم یک 
نیکوکاری  فرد  اگر  کرد:  اضافه  می شود،  مفصل  عملیه  رساله 
در  خود  مرگ  از  بعد  دیگران  دست انداز  از  کند  وقف  را  مالی 

امان نگه می دارد.

قدمتی  با  صنعتی  عنوان  به  دیرباز  از  فرش  صنعت 
بسیار که تاثیر به سزایی در اقتصاد خانواده های ایرانی 
دارد، شناخته شده است و برای خروج از افقی تاریک، 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه جدی 

قرار گیرد.
با  که  پژوهی  قم   بنیاد  جلسه  در  ایسنا  گزارش  به 
و  بازرگانان  حضور  با  قم  فرش  صنعت  موضوع 
فرش  تجار  از  برگزار شد خوشگفتار  این  کارشناسان 
قم پس از ارائه  توضیحات مختصر پیرامون چگونگی 
پیدایش فرش، از چاپ دانشنامه ای درباره فرش قم با 
عنوان فرش قم، تبلور فرش ایرانی در آینده خبر داد.

وی اضافه کرد: در این کتاب توضیحاتی در ارتباط با 
پیدایش فرش و سیر تحول آن در ایران، انواع بافت 
فرش در اقوام مختلف، جایگاه فرش در اقتصاد ایران، 
انواع فرش قم، مراحل تهیه  فرش از طراحی تا بافت، 

کیفیت رنگ فرش و تاثیر شست وشو در آن، بازرگانی 
و صادرات فرش و ساماندهی و ادارات مرتبط، به طور 
سوالی  به  پاسخ  در  خوشگفتار  است.  آمده  مشروح 
درباره طرح و نقش فرش قم، طرح های فرش قم را 
ترکیبی از طرح ها و نقش های متفاوت و کامال متمایز 

از دیگر سبک های طرح فرش دانست.
درباره  فرش  کننده  تولید  دیگر  محمدی  رضا 
آسیب های  و  کرد  بیان  را  مطالبی  آسیب شناسی 
پیش روی صنعت فرش قم را به چهار دسته  کیفیت 
مواد اولیه، تنوع طرح و نقشه، چگونگی رنگ آمیزی و 

نحوه  تبلیغات و برندسازی تقسیم کرد.
با اوضاع نه چندان   ارتباط  وی در پاسخ به سوالی در 
شرایط  این  وجود  دالیل  از  یکی  فرش،  مطلوب 
دلیل  به  صادراتی  محدودیت های  وجود  را  نامطلوب 
عدم  به  منجر  که  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های 

توانایی فرش قم برای دسترسی به جایگاه واقعی خود 
در عرصه های جهانی شده است، دانست.

وی گفت: در مدت زمان کوتاهی که ارزش ریال در 
برابر ارزهای دیگر روند نزولی داشت، بسیاری از افراد 
برای کاهش نیافتن ارزش دارایی هایشان، پول نقد را 
به کاالهای گوناگون تبدیل کردند که فرش یکی از 
این کاالها بود.وی ادامه داد: بازاری کاذب و افزایشی 
غیرواقعی در تولید فرش به وجود آمد و پس از آن با 
حال  در  که  رکودی  تقاضا،  نبود  و  عرضه  رفتن  باال 
حاضر در صنعت فرش مشاهده می شود، شکل گرفت.

وی در پاسخ سوالی دیگر درباره  زحمت بسیار زیادی 
که برای بافت هر فرش کشیده می شود در مقایسه با 
مزدی که بافنده دریافت می کند، اظهار کرد: بسیاری 
پاره وقت  شغلی  عنوان  به  را  شغل  این  بافندگان،  از 
آن  از  حاصل  درآمد  از  و  می دانند  خود  دوم  شغل  و 
گفت:  نیز  برندها  کپی  مورد  در  وی  نیستند.  ناراضی 
برخی از فرش هایی که بافنده ها در خانه می بافند برای 
اینکه توانایی ارائه در بازارهای جهانی را داشته باشند، 
شود.  ارائه  فرش  صادرکنندگان  از  یکی  برند  با  باید 
از تولیدکنندان فرش قم در پاسخ به سوالی  زاهدی، 
با  قمی  شهروندان  آشنایی  نبود  چرایی  با  ارتباط  در 
این صنعت فاخر، علت این ناآشنایی را قیمت باال و 

صادراتی بودن این محصول دانست.
طرح های  و  قم  فرش  جهانی  ثبت  مورد  در  وی 
می کنند،  تولید  صنعت  این  هنرمندان  که  گوناگونی 
همچنان  و  شده  انجام  خوبی  حد  تا  روند  این  گفت: 

در حال پیگیری است.
تاریخچه   از  خالصه ای  پاک سرشت،  علی  ادامه،  در 
با  و  نمود  ارائه  ایران  در  فرش  پژوهش  و  تحقیق 
کتاب  نخستین  سال  بیست  از  کمتر  قدمت  به  اشاره 

فارسی چاپ  شده در این زمینه، این مطلب را بسیار 
ناراحت کننده دانست.

وی همچنین نبود نشریات در این زمینه ، آثار پژوهشی 
سطحی و نامناسب و وجود ضعف های بسیار در رشته  
آکادمیک فرش، از دیگر اشکال هایی برشمرد که در 
قرار  جدی  توجه  مورد  باید  و  دارد  وجود  زمینه  این 
اعضای  از  یکی  محمدی  محسن  ادامه،  گیرند.در 
شورای دستمزد فرش قم، توضیحاتی مختصر در باره 

علمکرد این شورا ارائه کرد.
وی با بیان قدمت 25 ساله  این شورا، آن را مورد تایید 
و اعتماد بافندگان و بازرگانان و عالوه بر آن قابل ارائه 

در شوراهای کارگری و حل اختالف دانست.
محمدی اضافه کرد:این شورا از پانزده نفر متخصص 
تشکیل شده است و به طور معمول، هر هفته دو جلسه 
تشکیل می دهد که در موارد خاص تعداد این جلسات 

افزایش می یابد. 
بابت  که  اندکی  هزینه   گفت:  ادامه  در  وی همچنین 
تامین  صرف  می شود،  گرفته  فرش  قیمت  تعیین 
می گردد  آن  کارمندان  حقوق  و  شورا  جاری  مخارج 

و کارشناسان از این شورا درآمدی ندارند.
که  مطلب  این  به  اشاره  با  یساولی  دکتر  ادامه،  در 
کسانی  ارزشمند،  فرش های  مشتریان  از  بسیاری 
برای  صرفا  و  برده اند  هنر  از  بویی  کمتر  که  هستند 
ناگوار  را  مسئله  این  تهیه می کنند،  آن را  فخرفروشی 

و قابل تأمل دانست.
محوریت  و  بافنده  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
نقش او در صنعت فرش، اضافه کرد: عادالنه نیست 
ایفای چنین نقشی و کشیدن چنین  با  بافنده  نام  که 
فرش،  برندهای  و  بازرگانان  نام  خالف  بر  زحمتی، 

جهانی نشود.

 2۳۷ به  قم  استان  گمرکات  کل  آمد  در  اول  ماهه  درهشت 
میلیارد ۸۷6 میلیون تومان رسیده است که از مجموع کل درامد 
در این مدت درآمد استاني مبلغ 59۸میلیون تومان و 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض مبلغ ۸9 میلیارد و ۳۳5 

میلیون تومان وصول گردیده است.
قبیل  از  کاال  انواع  تن   11195۳ مقدار  صادرات    بخش  در 
مصنوعات  سرب،،  کتاب،  و  صندل  و  وکفش  پفک  و  گرانول 
به  سیمان    شیمیایي،  و  پالستیکي  محصوالت  موادو  فلزي، 
ارزش 111 میلیون و 52۸ هزار دالر به کشورهایي نظیر عراق، 

 ... و  پاکستان  قزاقستان،  ،ترکیه،ازبکستان،  امارات  افغانستان، 
صادر شده است. که از لحاظ ارزش 6 درصد کاهش  و از لحاظ 

وزن ۸۷  درصد افزایش  داشته است.
به  کاال  تن  مقدار52021   یاد شده  درمدت  واردات  بخش  در 
ارزش 24۳ میلیون  دالر از طریق گمرکات استان قم به کشور 
وارد شده است.در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 
است. داشته  کاهش   درصد   29 ارزش  نظر  از  و  21درصد  

به  کاال  تن   69۳6۷ مقدار  مدت  همین  در  ترانزیت  دربخش 
ارزش 45۸میلیون دالر از سایر گمرکات به گمرکات استان قم  
از نظر وزن   با مدت مشابه  ترانزیت شده است که در مقایسه 

صفر  درصد  و از نظر ارزش  16 درصد کاهش داشته است.
 ۳45۸ وزن   به  بسته   141۷ تعداد  پستي  امانات  دربخش 
کیلوگرم از کشورهایي نظیر آمریکا، استرالیا ، امارات ، آلمان، 
عراق و ... بعنوان هدیه و سوغات به بخش امانات خارجي وارد 
و ترخیص شده اند.و تعداد ۳۷۷9 بسته به وزن  16190کیلوگرم 

مطبوعات و هدیه و سوغات صادر گردیده است. 
ارزش  به  قاچاق  پرونده  1۳۷فقره  تعداد  قضائي   دربخش 

۳۷159میلیون ریال  درگمرک استان قم تشکیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم به نقش 
گفت:  و  کرد  اشاره  وقف  فرهنگ  ترویج  در  رسانه ها 
امروز رسانه ها وظیفه و رسالت بسیار مهمی در ترویج 

و تعمیق فرهنگ وقف در جامعه بر عهده دارند.
عباس  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به   
دانشی در همایش وقف و رسانه در مجتمع فرهنگی 
امامزاده سید علی)ع(، با اشاره به وجود وقف در همه 
این  گفت  می توان  واقع  در  کرد:  اظهار  الهی  ادیان 
صدقه جاریه یکی از اشتراکات مذهبی و دینی میان 

بسیاری از مردم جهان به شمار می رود.
وی افزود: تمام ادیان الهی و همه اندیشه های انسانی 
آن  برای  رفیعی  جایگاه  و  می دهند  اهمیت  وقف  به 

قائل هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه عمر 
برخی از موقوفات به هزار سال می رسد گفت: صدقه، 
باالیی در  قربانی کردن و زکات همگی جایگاه  نذر، 

اسالم دارند اما وقف سرآمد همه آنها است.
که  شیطانی  وسوسه های  مقابل  در  گفت:  دانشی 
می خواند  فرا  اندوزی  ثروت  به  را  اموال  صاحبان 
رسانه ها می توانند مجاهدتی رحمانی در راستای احیای 

این سنت داشته باشند.
بیان  با  قم  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آیت  کرد:  اظهار  نبودند  ثروتمند  واقفان  همه  اینکه 
پول  استیجاری  روزه  و  نماز  با  نجفی  مرعشی  اهلل 

تهیه کتاب فراهم کرده و آنها را وقف می کرد 
ثروتمندان  مخصوص  امر  یک  وقف  بنابراین 

نیست.
نجفی  مرعشی  آیت اهلل  کرد:  خاطرنشان  وی 
بود  قرار  که  میراثی  وقف  عرصه  در  تالش  با 
یک  به  را  برسد  فروش  به  اروپا  بازارهای  در 
مرکز بزرگ اسالمی تبدیل کرد و با جمع آوری 
ارزشمندترین کتاب ها یک گنجینه عظیم پدید 

آورد.
افراد  برخی  گاهی  اینکه  بیان  با  دانشی 
کنند  وقف  را  اموالشان  از  قسمتی  می خواهند 

کرد:  عنوان  می شوند  فردا  و  امروز  وسوسه  دچار  اما 
این سنت حسنه  تبلیغ  با  اینجا رسانه ها می توانند  در 

عظمت وقف را به آنها گوشزد کنند.

حل مشکالت اقتصادی با گسترش وقف
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در هشت ماهه ابتدایی سال

وظیفه سنگین رسانه ها در قبال ترویج فرهنگ وقف

فرش قم، صنعتی با قدمت بسیار و افقی تاریک


