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گلیمیاقالی؟

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار :نرمافزار تخمین خسارت زلزله شهر قم که در حوزه ساختوساز ،پیشگیری و مقابله کار برد دارد در حال طراحی است

هویت فرهنگی
و مذهبی شهر
قم حفظ شود

روستاي بيدهند

روستاي فردو

ظرفیتهای بومگردی قم همچنان خاک میخورد

قرار است در برخي روستاهاي قم اقامتگاههاي بوم گردي با تكيه بر آداب و رسوم تشكيل شود

خانه تاريخي يزدان پناه

تيمچه بزرگ فرش قم

7

روي خط خبر
هویت فرهنگی و مذهبی شهر قم
حفظ شود

پیاده کردن حقوق شهروندی در کشور
از وظایف مسئوالن است

امام جمعه قم بر لزوم حفظ و تقویت هویت فرهنگی و مذهبی شهر قم تأکید کرد و
خواستار وحدت مسئوالن شهری برای حل مشکالت مردم شد.
به گزارش همشهری ،آیتاهلل «سیدهاشــم حسینیبوشهری» در دیدار اعضای
شورای اسالمی شــهر قم با تأکید بر این که خدمت در شهر مقدس قم به عنوان
عش آلمحمد(ص) و محل سکونت بزرگان و مراجع و از همه باالتر شهر کریمه
اهلبیت(س) ،توفیق بزرگ الهی است ،اظهار کرد :راه قدردانی از این نعمت عظیم
آن است که مسئوالن شهر قم در سایه وحدت و همدلی ،نسبت به حل مشکالت
مردم همت گمارند و در مسیر خدمترســانی به آنها جدیت مضاعفی از خود
نشان دهند.
وی با اشاره به این که در امور مدیریتی یکی از آسیبها دچار شدن به روزمرگی
و توجهنکردن به برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اســت ،گفت :ما
همچنان که در امور شهری نیاز به برنامههای فوری یا کوتاهمدت داریم ،محتاج
برنامههای بلندمدت و طراحی چند ساله برای دستیابی به اهداف تحولی هستیم
که این مسأله نباید مورد غفلت و کمتوجهی قرار گیرد.
معاون جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم بهرهگیری از نقطه نظر
کارشناســان و اســتادان و نخبگان برای بهبود کیفیت خدمات در شهر افزود :با
توجه به این که شهر قم یک شــهر مذهبی و فرهنگی است باید به ابعاد فرهنگی
در امر مدیریت شهر به طور ویژه و خاص نگریسته شود و اگر برنامههای عمرانی و
توساز نیز اجرا میشود به این مباحث توجه داده شود.
ساخ 
وی ادامه داد :هویت فرهنگی و مذهبی شهر قم باید حفظ و تقویت شود و در عین
تالش برای رفاه و آسایش مردم و زیبایی شهر باید مراقب بود هویت سنتی و مذهبی
این شهر دچار آسیب نشود؛ چراکه به هر حال قم شهر روحانیت و مرجعیت است و
نباید در عمران و آبادانی آن از توجه به مباحث سنتی و فرهنگی غافل شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به این که یکی از وظایف مسئوالن شهری تالش برای حل مشکالت و آسیبهای
اجتماعی است ،گفت :به خصوص در رابطه با شهر قم و آسیبهای اجتماعی آن،
مسئوالن و مدیران باید در سایه همدلی و همفکری کار کنند و ضمن تالش برای
حفظ هویت و فرهنگ قم ،کاری کنند که به تدریج از میزان آسیبهای اجتماعی
در این شهر کاسته شود.
وی افزود :از جمله بحث پردیسان و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی آن بسیار جدی
و خطرناک است و گاه اخبار نگرانکننده از این منطقه به گوش میرسد که لزوم
هوشیاری و حساسیت بیش از پیش مسئوالن را در این باره یادآور میشود.

عضو هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیاده کردن حقوق شهروندی در
کشور را از وظایف مسئوالن نظام دانست و گفت :با نگاه اسالم میتوان صلح را در دنیا
گسترش داد .به گزارش مهر ،آیتاهلل «سیدهاشم حسینیبوشهری» در دیدار مشاور
رئیسجمهوری در حقوق شــهروندی با بیان این که این دین آسمانی برای حقوق
انسانها در شرایط ویژه همچون جنگ نیز مصادیقی را مشخص کرده است ،افزود :نگاه
اسالم به حقوق بشر فراتر از دیدگاه غربیهاست؛ اما آنها بدون توجه به این نگاههای
انسانی ،اسالمهراسی را در سطح دنیا ترویج میکنند.
وی اظهار کرد :بهترین مبانی برای ترویج حقوق شهروندی ،مبانی اهلبیت(ع) است،
زیرا اهلبیت(ع) در مورد رسیدگی به مسلمانان و همه انسانها تأکید دارند.
امام جمعه قم عنوان کرد :غربیها در دنیای امروز اعالمیه حقوق بشر مینویسند اما در
عمل از مخربترین سالحها برای نابودی مخالفان خود استفاده میکنند که در چنین
شرایطی مسئوالن نظام موظفاند عالوه بر پیاده کردن حقوق شهروندی در کشور به
فکر احقاق حقوق مردم مستضعف جهان باشند.

اولویتهای شورای پنجم

رئیس شورای اسالمی شهر نیز با اشاره به این که شورای پنجم شهر قم از ابتدای
شهریورماه امسال به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است ،گفت :اعضای شورای
شهر قم کار خود را با جدیت آغاز کرده و همقسم شدهاند در خدمت به شهروندان
از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
«عبداهلل جاللی» افزود :یکی از اتفاقهای بسیار مهم و مبارک این بود که با پیگیری
شورا ،بعد از دریافت حکم شهردار تهران ،اولین حکمی که از شهرداران کشور صادر
شد مربوط به حکم شهردار قم دکتر سقائیاننژاد بود که البته تداوم حضور ایشان در
این منصب نیز با مطالعه و دقت الزم و اشراف نسبت به شاخصههایی صورت گرفت.
وی با بیان این که جمعی از متخصصان و اهالی فن در امور شهری در ترکیب این
دوره از شورا حضور دارند ،اظهار کرد :در این دوره  4نفر از دوره چهارم و دو نفر از دوره
سوم حضور دارند و در مجموع همه اعضا در فضایی صمیمانه و کارشناسی مشغول
به فعالیت هستند .جاللی گفت :یکی از جدیترین رویکردهای ما در دوره جدید
این است که به شدت از نگاه سیاسی و جناحبازی و سیاستزدگی پرهیز کنیم و با
وحدت و همدلی به دنبال به سرانجام رساندن برنامهها باشیم.

آموزش حقوق شهروندی به مدیران

مشاور رئیسجمهوری در حقوق شــهروندی گفت :مدیران دستگاههای اجرایی در
استانهای کشور برای برقراری ارتباط مؤثر و رضایتبخش با مردم و مراجعان ،آموزش
حقوق شهروندی را سپری خواهند کرد.
به گزارش ایرنا« ،الهام امینزاده» در دیدار با آیتاهلل سیدهاشــم حسینیبوشهری،
نایبرئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،افزود :احترام گذاشتن مدیران به مردم
موجب ایجاد رضایت عمومی در جامعه و حفظ نظام اسالمی میشود و این موضوعی
است که در آموزههای اسالمی و سیره اهلبیت(ع) بارها به آن اشاره شده است.
وی در مورد نحوه تدوین منشور حقوق شهروندی بیان کرد :عدهای تصور میکردند
این منشور بر اساس فرهنگ غرب تدوین شود در حالی که کارشناسان ما برای تدوین
آن به آموزههای اسالمی ،روایتهای اهلبیت(ع) و سخنان امام راحل و رهبر معظم
انقالب توجه ویژهای داشتند.
امینزاده ادامه داد :این منشور در ارتباط با مراکز علمی همچون حوزههای علمیه و
دانشگاهها تدوین شده و در مراحل نگارش آن سعی شده است مطالب به نحوی بیان
شود که مورد توجه مخاطبان به خصوص نسل جوان کشور قرار گیرد.

قوانین جدیدی در زمینه فرزندآوری
ارائه شود
عضو شورای عالی حوزههای علمیه گفت :ارائه تســهیالت ازدواج و کمک به درمان
ناباروری از جمله اقدامهای مهمی اســت که باید انجام گیرد؛ چرا که نزدیک به ۱۰
میلیون جوان در سن ازدواج و بیش از  ۲میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد.
به گزارش حوزه ،آیتاهلل «علیرضا اعرافی» در همایش «حوزه علمیه و جمعیت» که در
سالن همایش مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد ،اظهار کرد :این همایش برای
ل شده است.
تحقق بخشی از منویات رهبری معظم انقالب در زمینه جمعیت تشکی 
وی افزود :باید قوانین جدیدی در زمینه فرزندآوری ارائه شود ،چراکه بسیاری از قوانین
موجود در زمینه جمعیتی مشکلدار است.
آیتاهلل اعرافی ادامه داد :نگاه فقه اسالم درباره جمعیت موضع روشنی است و ازدیاد
نسل در درجه اول مورد تأکید فقه اسالمی است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد :در آســتانه ایام تبلیغی ماه محرم باید
مبلغان نسبت ب ه ضرورت تبلیغ در افزایش متوسط جمعیتی آگاهی کافی داشته باشند
تا جامعه هدف خود را بهدرستی با مخاطرات ناشی از روند کنونی جمعیتی آشنا سازند.

امــام جمعه قم
بر لــزوم حفظ و
تقویت هویت فرهنگی و مذهبی شهر قم
تأکید کرد و خواستار وحدت مسئوالن
شهری برای حل مشــکالت مردم شد.
آیتاهلل «سیدهاشم حسینیبوشهری»
در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر قم
با تأکید بر این که خدمت در شهر مقدس
قم به عنوان عش آلمحمد(ص) و محل
سکونت بزرگان و مراجع و از همه باالتر
شهر کریمه اهلبیت(س) ،توفیق بزرگ
الهی است ،اظهار کرد :راه قدردانی از این
نعمت عظیم آن است که مسئوالن شهر
قم در سایه وحدت و همدلی ،نسبت به
حل مشکالت مردم همت گمارند…
همین صفحه
را بخوانيد
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برگزاری مراسم یادبود سرداران
بیسر و اربعین شهید حججی
 |6فرهنگ

هنر سبز
در باغ سنگ

مراسم یادبود «ســرداران بیسر و اربعین شهید حججی»
و  ۳۰۰شــهید مدافــع حــرم در حرم مطهــر حضرت
معصومه(س) برگزار شد.
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میز خبر
لزوم مشارکت شهروندان
در اجرای پروژههای عمرانی
مدیرکل نظارت بر پروژههای عمرانی و ســاختمانی شهرداری قم
گفت :در 2سال اخیر پروژههای عمرانی با کمترین چالش در شهر قم
مواجه بوده چراکه بحثها و موانع قبل از اجرا صورت گرفته و با دید
باز وارد آن میشویم .به گزارش فارس« ،عباس حلوائیزاده» اظهار
کرد :طبق برنامه هر سالهای که تدوین شــده ،گردش کاری برای
تهیه بودجه به مجموعه معاونت امور زیربنایی ابالغ میشود و پس از
بررسیهای فراوان در کمیتههای مختلف بودجه با نظر شهردار قم
تدوین شده و به تصویب شورای اسالمی شهر قم میرسد.
وی با بیان این که پروژههای شاخص پس از تأیید وارد فاز مطالعات
اولیه میشــود ،اضافه کرد :پس از این که فازهای اولیه مطالعاتی
صورت گرفت در جلسه کمیته تصویب طرحها که با حضور ذینفعان
طرح است در مورد نحوه اجرا و مطالعات انجامشده تصمیمگیری
صورت میگیرد .مدیرکل نظارت بر پروژههای عمرانی و ساختمانی
شهرداری قم گفت :زمانی که طرح فاز یک و  2پروژه تصویب شد
وارد فاز مناقصه و برآورد میشــود و به نوعی میتوان گفت خرد
جمعی در پروژهها شــکل گرفته و با نظری کارشناســی و جامع
پروژهها اجرایی میشود .حلوائیزاده با بیان این که بودجه مصوب
شــهرداری در ســال  96بیش از  2200میلیارد تومان است بیان
کرد :نزدیک به  1813میلیارد تومان از این بودجه مرتبط با بخش
عمرانی شهر بوده و بقیه جاری است.

سوگواره شعر عاشورایی در قم
برگزار شد
هشتمین سوگواره شعرعاشورایی توسط کانون مداحان و شاعران
آئینی و اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم برگزار شد.
به گزارش همشهری ،در این سوگواره که با حضور باشکوه شاعران
آئینی و مداحان برگزار شد ،عالوه بر مداحی و شعرخوانی تعدادی
از شــرکت کنندگان ،به پاس سالها خدمت عاشــقانه پیرغالم
اباعبداهلل(ع) استاد «غالمرضا ســازگار» از این مداح و شاعر اهل
بیت(ع) تجلیل شد.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم سخنران
این سوگواره بود که از مداحان و شاعران آئینی خواست که هم چهره
واقعی اهل بیت عليهم السالم را با زبان هنر به جهانیان معرفی کنند
و هم برای مقابله با تحریفها اهتمام جدی داشته باشند.
حجتاالســام عباس اســکندری گفــت :علمــای فرهیخته و
دانشمندان در طول تاریخ بعد از غیبت امام زمان(عج) مجاهدتهای
فراوانی برای ایستادگی در برابر تحریف دین انجام دادند ،بنابراین
مبلغان دینی و مداحان و شاعران آئینی وظیفه و رسالت سنگینی
در مسیر پاسداری از دین بر عهده دارند.

02123023914

025-37745047

پيامك شما را درباره
روزنامه قم م 
يخوانيم

اعزام  10هزار مبلغ از قم به مناطق مختلف کشور

معاون فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم گفت 10 :هزار مبلغ در دهه اول ماه محرم به مناطق مختلف کشور برای تبلیغ اعزام میشوند که باید از ظرفیت این مبلغان
در فرهنگسازی افزایش جمعیت بهره برد .به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم والمسلمین «سعید روستاآزاد» اظهار کرد :در بستههای تبلیغی مبلغان مباحث مختلفی از جمله سبک
زندگی اهلبیت(ع) ،پاسخ به شبهات دینی ،فضای مجازی و فرهنگ عاشورایی مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان از توان این مبلغان در ترویج فرهنگ افزایش جمعیت استفاده کرد.
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عمران

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار :ساخت  2ایستگاه اسکان اضطراری در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن نیاز به اعتبارات ملی و استانی دارد

پیگیری اجرای  5پروژه
سرمایهگذاری در بلوار
(ص)
پیامبر اعظم

لرزهخیــزی در همه دنیا
شهری امری عادی اســت .ایران
هــم از این امر مســتثنا
نیست و در این میان میتوان گفت قم
در کانون لرزهخیزی کشــور قرار دارد.
میگویند تا زلزله رخ ندهد کسی خطر
آن را جدی نمیگیرد.
شــاید همین موضوع موجب شده بود
کســی حتی به ذهنش خطــور نکند
یک روز شــهر تاریخی بم به این بحران
طبیعی گرفتار شــود و هزاران شهروند
جان خود را از دســت بدهند .اهمیت
موضوع نحــوه مواجهه بــا بحرانهایی
مثل زلزله موضوعی بود که در شــورای
هماهنگی مدیریت بحران استان مورد
توجه قرار گرفت.

سرپرســت امور معماری و شهرســازی
شهرداری قم حجم  5پروژه پیگیریشده
برای ســاخت در بلوار پیامبر اعظم(ص)
را بیش از  500هــزار مترمربع بنا عنوان
کرد.
به گزارش فــارس« ،غالمرضا جانقربان»
همکاری در زمینه ارتقــا و تحققپذیری
بلوکهــای پیامبر اعظــم(ص) در حوزه
ســرمایهگذاری را مورد توجه قرار داد و
گفــت :پیگیر یهــای متعــددی برای
تعریــف پروژههــای ســرمایهگذاری و
تعریف بلوکهای بلوار پیامبر اعظم(ص)
داشتهایم.
وی با بیان این که با پیگیری صورتگرفته
پنجمیــن قــرارداد ســرمایهگذاری در
بلوکهای پیامبر اعظم(ص) منعقد شده
است ،بیان کرد :پنجمین پروانه نیز درصدد
صدور است و مناطق یک و پنج شهرداری
در حال پیگیری هستند.
جانقربــان حجم این  5پــروژه را بیش از
 500هزار مترمربع بنا دانست و گفت :در
بلوار پیامبر اعظم(ص) در مجموع عرصه
بلوکها بیش از  2میلیــون و  398هزار
مترمربع است.
وی اعیانــی بلوکهــا در این بلــوار را 3
میلیون و  800هزار مترمربع عنوان کرد
و افزود :در قالب  107بلوک در  3سکانس
در طول  7کیلومتر تعریف پروژه در بلوار
پیامبر اعظم(ص) صورت گرفته است.

زینب حیدری

قم شهر – خبرنگار

تهیه نقشه تابآوری محلههای شهر

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی
شهرداری با اشــاره به توجه شهرداری
قم برای بیمه ،بازتوانی ،تأمین و توزیع
ماشینآالت آتشنشانی و آواربرداری،
مواد خطرناک و اشــتعال در شــرایط
بحرانی اظهار کــرد :دو رویکرد آگاهی
از آخرین یافتههــای علمی و فناوری و
مشارکتهای مردمی موضوعی بود که
در روند اقدامهای پیشگیرانه مدیریت
بحران شهرداری مورد توجه قرار گرفته
است.
«ســیدامیر ســامع» از اجرای  4پروژه
مطالعاتی با رویکرد علمی در شــهر قم
خبر داد و افزود :در حــال حاضر پروژه
مطالعاتی اکشنپلن شــهر قم با اعتبار
 90میلیون تومانی انجام شده اما برای
تأمین تجهیزات در فاز نخست  2میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.
ســامع به برگزاری دورههای آموزشی
در حــوزه مخاطراتــی که شــهر قم را

تهدید میکند با حضور استادان مجرب
کشوری اشــاره کرد و افزود :ساخت 2
ایستگاه اسکان اضطراری در دستور کار
قرار گرفته که اجرای آن نیاز به اعتبارات
ملی و استانی دارد.
نیاز قم به  26پایگاه چندمنظوره

مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران
شهرداری نیز به تشــریح ساختار ستاد
مدیریت بحران شــهرداری در ســطح
مناطق اشاره کرد و گفت :برای مسئوالن
در هر رده  3جانشین تعیین شده است
اما اجــرای طرحهــای مدیریت بحران
نیازمند تأمین اعتبار است .اگر اعتقادی
به اجرای این برنامه نباشــد با این روند
نمیتوان ادامه داد.
«علیاکبر رحیمی» با اشاره به نیاز شهر
قم به  26پایــگاه چندمنظوره مدیریت
بحران در ســطح مناطق 26گانه اظهار
کرد :در حال حاضر فقــط  5پایگاه در
مناطق ســاخته شــده در حالی که هر
منطقه حداقل به یــک پایگاه نیاز دارد.
شهرداری میتواند زمین این پایگاهها را
تأمین کند اما ساخت پایگاهها وابسته به
تأمین اعتبار است.
کارشــناس بحــران شــهرداری در
ادامه به روند تدوین نقشــه تابآوری
شــهر قم اشــاره کرد و افزود :بر اساس
میــزان خطرهــا اولویتبندیهــا به
تفکیک محلهها انجام میشــود که در
طرح مشــابه در شــهر تهران  66آیتم
آسیبپذیری احصا شــد و این موضوع
بــرای شــهر قــم میتوانــد متفاوت
باشد.
«مهــدی برزویی» با تأکیــد بر این که
جمعبندی مجموع آســیبپذیر یها،
تابآوری شهری را نشان میدهد ادامه
داد :با تعیین آسیبپذیریهای محلهها
میتــوان اولویتبندی اقدامهــا را در
دستور کار قرار داد و در پایان مطالعات
به راهکارهای عملیاتی دست یافت.

تدوین نقشه تاب آوری شهربر اساس میزان خطرها به تفکیک محلهها انجام میشود

تخمین خرابیها و میزان تلفات

مجری پروژه جانمایی و امکانســنجی
شبکه شتابنگاری شــهر قم در ادامه

مجرب :گسلهای قم ،قمرود و
البرز از نظر لرزهخیزی بررسی و
مدلسازی شد تا ارزیابی اولیهای
از خسارتهای احتمالی مشخص
شود؛ این نرمافزار به کاربر اجازه
تخمین خرابیها و میزان تلفات
را میدهد

این جلســه بــه رونــد اجــرای طرح
مطالعاتــی طراحی نرمافــزار تخمین
میزان خسار تها اشــاره کرد و گفت:

در گام نخست برای امکانسنجی شبکه
شتابنگاری ،گســلهای موجود مرور
شد که متوجه شدیم گسلهای جدیدی
نیز در مطالعات جدید در شهر قم اضافه
شده است.
«مســعود مجرب» اظهار کرد :در ادامه
گســلهای قم ،قمرود و البــرز از نظر
لرزهخیزی بررســی و مدلسازی شد تا
ارزیابی اولیهای از خسارتهای احتمالی
مشــخص شــود ،این نرمافزار به کاربر
اجازه تخمیــن خرابیها و میزان تلفات
را میدهد.
وی با تأکید بــر این کــه در این طرح
نرمافزار ایجادشــده ســناریوی خرابی
احتمالی را نشــان میدهد ،بیان کرد:
ایــن نرمافــزار راههــای از دســترس
خارج شــده را در حین حادثه نشــان
میدهد.
مجرب با بیان این که نرمافزار مورد بحث
پروژه هشدار سریع را نیز در دستور کار

دارد ،افزود :پیشبینی آتشســوزی و
انتشــار گاز کلر نیز از دیگر قابلیتهای
این نرمافزار است .در واقع سامانه هشدار
شهر قم جانمایی دستگاههای لرزهنگار
را مشخص میکند.
به گفته این مشــاور شــهرداری ،این
نرمافزار شــاید فرصت خدماترسانی
نیروهای امدادی و درمانی را در حوادث
در اختیار آنهــا میگذارد ،از همین رو
بعد از فــاز مطالعاتی همه دســتگاهها
بر اساس نیاز در شــهر مستقر میشود
که نیازمند مشــارکت همــه نهادها و
دستگاههاست.
وی با بیان این کــه در حوادث نیازمند
همافزایی همه نهادها هســتیم ،اظهار
کرد :خطر زلزله را باید به عنوان دشمن
فرضی در نظر گرفت؛ اگرچه شهرداری
متولی اجرای این طرح است ،اجرای آن
میتواند برای مجموع استان در حوادث
احتمالی راهگشا باشد.

خبرخوان
پتانسیل گردشگری ظرفیت تولید را
افزایش میدهد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم،
توسعه صنعت گردشــگری در قم را سبب
رونق تولیــد و اشــتغال در بخش صنعت
ارزیابی کــرد و آن را عامــل مهم در تحقق
اقتصاد مقاومتی دانست.
به گزارش ایسنا« ،امیر طیبینژاد» در بازدید
از نواحی صنعتی اظهار کــرد :به هر میزان
صنعت گردشگری اســتان قم افزایش یابد
به همین میزان فعالیــت صنایع کوچک و
مشــاغل خانگی در قم نیز توسعه خواهد
یافت .وی اضافه کرد :بنابراین شرکت شــهرکهای صنعتی قم از هر اقدامی که
برای توسعه صنعت گردشگری در چند سال اخیر روند و رو به رشدی را آغاز کرده
باشد در زمینه توسعه صنعت و تولید اســتان در بخش صنایع کوچک ارزیابی و از
آن حمایت میکند .طیبینژاد توسعه صنایع کوچک و مشاغل خانگی را نیز برای
رونقبخشــی به صنعت توریست در استان برشــمرد و افزود :از طرف دیگر وقتی
سیاستهای راهبردی ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای
حمایت و توسعه صنایع روستایی و مشاغل خانگی که اکثر آنها نیز صنایع دستی
است قرار میگیرد ،این توسعه یکی از زیرساختهای اصلی صنعت گردشگری را
تقویت میکند و توسعه میدهد .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد بازار
و مراکز عرضه فروش در نقاط مختلف استان را نیز سبب تولید و اشتغال پایدار عنوان
کرد و گفت :فعالیتهای انجامشده در شرکت شهرکهای صنعتی قم با هدف توسعه
و بر پایه رونق تولید و اشتغال استوار است و میطلبد سایر دستگاهها و خود مردم
نیز برای رسیدن به این هدف مهم که ما آن را مقدس نیز میدانیم ،یکدست شوند.
وی حضور چشمگیر سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی استان در سال جاری را
مورد توجه قرار داد و تأکید کرد :این حضور را نشانه اعتماد و حس همکاری متقابل
بخش خصوصی با بخش دولتی ارزیابی میکنیم.

دادستان قم از کشف حدود 25هزار سیمکارت غیرقانونی فعال خبر داد و گفت :این سیمکارتها از داللهایی به دست آمد که در قم و چند استان دیگر فعالیت میکردند .به گزارش ایسنا« ،مهدی کاهه»
افزود :این داللهای سیمکارت حدود25هزار سیمکارت را از روشهایی مانند استفاده از هویت افراد بدون اطالع صاحب سند به طور غیرقانونی فعال کرده بودند .وی بیان کرد :از دیگر فعالیتهای این
دالالن برگزاری قرعهکشی با تبانی بوده که با تقلب در احراز هویت برندگان به افراد از قبل تعیینشدهای جوایزی مانند خودرو و موتوسیکلت میدادند که همگی آنان نیز دستگیر شدند.

نبود مجوز

فاطمه امامی
قم -خبرنگار

«بوم گردی یا اکوتوریسم سفری است
میراث مسئوالنه به جاذبههای طبیعی برای
لذت بردن ،ادراک و قــدر طبیعت را
دانســتن و همراهی کردن با ویژگیهای فرهنگی
متعلق به گذشــته و حال حاضر؛ طوری که حافظ
زیستبوم بوده ،سبب پایداری کیفیت زندگی مردم
منطقه شود».
این تعریف بومگــردی در منابع تخصصی مرتبط با
شاخههای گردشگری اســت .موضوعی که به دلیل
پیوند خوردن با اقتصاد ســبز ،توسعه پایدار جوامع
محلی و آموزشهای اجتماعی این روزها در کشورمان
طرفداران خاص خود را دارد.
از آنجا که بومگردی استفاده از ظرفیتهای موجود
در هر منطقه محسوب میشود و به سرمایهگذاری
زیادی نیاز ندارد ،در شــرایط کنونی کشور یکی از
پروژههای اقتصاد مقاومتی در عرصه گردشگری است
و بسیاری از استانها برای توانمندسازی جوامع محلی
بر آن تمرکز کردهاند.
در سالهای اخیر در اســتانی مانند کرمان حدود
 116اقامتگاه بومگردی دایر شده و روستاهای یزد و
آذربایجان هم پذیرای این صنعت جدید شدهاند .این
در حالی اســت که با وجود گذشت بیش از  10سال
بعد از مطرح شدن این موضوع استان قم هنوز یک
اقامتگاه مجاز بومگردی ندارد.

طرحهایی برای استقرار اقامتگاه

هزینههای درمانی بیماران اماس

رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان قم به تعهد  ۹۰درصدی پرداخت
هزینههای درمانی بیماران اماس هم اشاره کرد.
به گفته کرخی بیماریهای هموفیلی ،تاالســمی ،دیالیز ،بیماران پیوندی،اماس
و سرطان در ســازمان تأمین اجتماعی جزو بیماریهای صعبالعالج محسوب و با
شرایط خاص و ویژهای از حمایتهای درمانی و دارویی برخوردار میشوند.
وی به روند تشکیل پرونده بیماران صعبالعالج در تأمین اجتماعی هم اشاره کرد و
گفت :بیماران خاص و صعبالعالج برای دریافت دارو باید به سامانه رفاه مراجعه و در
آن ثبتنام کنند و با بهرهمندی از دفترچههای ویژه بیماران خاص از خدمت بیمهای
ویژه برخوردار شوند و به این طریق از همپوشانیهای بیمهای هم جلوگیری شده و
صرفهجویی در این زمینه صورت میگیرد.
به گفته رئیس دفتر اسناد پزشــکی تأمین اجتماعی استان قم با اجرای طرح تحول
نظام سالمت هزینه بیمه بیماران خاص تا صددرصد افزایش داشته است و در حال
حاضر برای هر بیمار خاص بیش از  ۲۶میلیون تومان یارانه دارو پرداخت میشود.

یکی از فعاالن عرصه گردشگری در قم گفت نزدیک
به  11سال است فعالیت در عرصه گردشگری را آغاز
کرده اما هنوز مجوزی دریافت نکرده است.
«ســعید ابراهیمپور» ادامه داد :در روزهای نخست
شکلگیری این موضوع در کشور 16 ،نفر این کار را
پیگیری کردند که نفر هشتم آنها بودم .این کار در
قالب خوشهسار بومگردی پیگیری شد و از استانهای
دیگر بسیار حمایتهای بهتری شد اما در قم کاری از
پیش نرفت .این روزها خوشهسار بومگردی  520عضو
در کشور دارد و به زودی تعداد اعضا بیشتر هم خواهد
شد .وی اظهار کرد :پیگیری این کار تقریبا از سال 87
آغاز شد و اکنون که سال  96است هنوز هیچ اقامتگاه
بومگردی در قم مجوز ندارد.
این فعال عرصه گردشــگری اظهار کرد :مسئوالن
اســتان قم تــازه متوجه شــدهاند کــه بومگردی
ظرفیتهای بســیار خوبی دارد و با اســتفاده از آن
میتوان غذای بومی ،معماری شــهر قــم و ...را به
گردشگران شناساند .وی با اشاره به اقدامهایی که در
این عرصه انجام داده است ،افزود :در این عرصه تالش
کردیم کاروانسرای پاسنگان را به مردم معرفی و فاز
سوم مرمت این مکان را هم تکمیل کنیم.
ساخت اقامتگاه بومگردی در روستا

«نوراهلل فرهادخانی» ،یکی دیگــر از عالقهمندگان
عرصه گردشگری در قم است که در روستای قاهان
برای ساخت یک اقامتگاه بومگردی تالش میکند.

«احمد نوروز» ،یک فعال گردشگری هم طرحی برای اســتقرار یک اقامتگاه بومگردی روستای آغلک در بخش
خلجستان دارد .وی گفت :این روستا یکی از روستاهای سرســبز و کوهستانی قم است که رودخانه پرآبی دارد و
میتوان ورزشهای آبی را در آن ایجاد کرد.
نوروز افزود :در کنار این روستا یک مجموعه اقامتی بومگردی با سبک و سیاق زندگی در روستاهای قدیم قم راهاندازی
خواهد شد که البته این اقدامها نیاز به مجوز سازمانهایی مانند امور آب و میراث فرهنگی دارد.
مسئول مرکز تحقیقات آموزشی جهاد دانشگاهی در جنتآباد قم است که مسئول پیگیری یک اقامتگاه بومگردی
در این محل شده است« .حامد حرمپناهی» با بیان این که پیگیری ساخت این اقامتگاه در مرحله بررسی نقشهها
برای گرفتن موافقت اصولی است ،افزود :در محدوده روستای جنتآباد قم یک ساختمان قدیمی داریم که میتوانیم
امکانات پذیرایی در آن را گسترش دهیم و آن را تبدیل به یک اقامتگاه بومگردی کنیم.
وی با اشاره به قدمت  100ساله این ساختمان با نمای قزاقی ،سقف ضربی و دیوارهای کاهگلی اظهار کرد :به جز اقامت
و پذیرایی ،مسائلی مانند کویرگردی و رصد هم در این اقامتگاه پیگیری خواهد شد.
حرمپناهی افزود :برای تکمیل امکانات این اقامتگاه نیاز به حمایت به ویژه بهرهبرداری از تسهیالت کمبهره داریم.
همچنین آسفالت محوطه و مسیر از درخواستهای ما برای کمک به جهاد دانشگاهی قم در این مسیر است.

افزایش  8هزار تخت به بخش اقامتی

پیوند کلیه میشوند نیز در تعهد تأمین اجتماعی است.

025-37745047

تجلیل از بازنشستگان
تأمین اجتماعی در قم

مراسم تجلیل از بازنشستگان تأمین
اجتماعی با حضور جمعی از مسئوالن
برگزار شد.

وی با اشاره به جاذبههای متعدد موجود در روستای
قاهان گفت :در نظر داریم برای گردشگران این روستا
اقامتگاهی با تکیه بر آداب و رسوم قدیمی بنا کنیم.
این فعال عرصه گردشگری در قم در مورد مشکالتی
که در مســیر اعطای مجوز از سوی جهاد کشاورزی
وجود دارد ،اظهار کــرد :بنایی که میخواهیم ایجاد
کنیم در بافت کشاورزی روستاست و جهاد کشاورزی
هنوز جــواب مثبتی به ما نداده اســت .مدیران این
ســازمان میگویند طبق قانــون نمیتوانند چنین
مجوزی را ارائه دهند.
وی با اشاره به لزوم ساخت این اقامتگاه خارج از روستا
ادامه داد :داخل بافت روستا با توجه به تراکم جمیعتی
که دارد خدماترسانی به مســافران مشکل است.
مکانی که در نظر گرفتیم 200متر با روستا فاصله دارد
و امکان تأمین پارکینگ و تسهیل رفتوآمد در آن
فراهم است .این موضوع موجب میشود واکنش منفی
از سوی روستاییان برای این کار وجود نداشته باشد.
به گفته فرهادخانی خانههای ســنتی قاهان همه
بخشهای یک خانه ایرانی روستایی شامل بیرونی،
اندرونی و تنورستان را دارند و اقامتگاهی که وی قرار
است بنا کند با همه این جزئیات خواهد بود.
«میخواهیم برگردیم به 80سال قبل ...با پیرمردهای
روســتا صحبت کردیم و از آداب و رسوم پرسیدیم.
آسیاب ،هاون ،صندوقچه ،قالیچهها ،کرسی و بسیاری
از دیگر اشیای قدیمی در روستا را جمعآوری کردیم تا
فضایی بسازیم که کامال تداعیکننده زندگی در 100
سال گذشته باشد و تحولهای 10سال اخیر در روستا
روی آن اثری نگذاشته باشد ».وی گفت :اقامتگاهی
که طرح آن را تهیه کردهایم میتوانــد از  80نفر به
صورت روزانه پذیرایی و برای  30نفر به طور مستقیم
اشتغال ایجاد کند .فرهادخانی با اشاره به ظرفیتهای
ناشناخته روستای قاهان و استقبال روزافزون تورهای
طبیعتگردی و روســتاگردی از آن اظهار کرد :این
منطقه ظرفیت چند اقامتگاه را دارد که بیش از 100
شغل مستقیم از این طریق ایجاد خواهد شد و از این
طریق مشکل بیکاری روستا به طور کلی حل میشود.

برگزاری مراسم یادبود سرداران
بیسر و اربعین شهید حججی

وجود  12پرونده بومگردی

همانگونه کــه مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان قم گفته است ،در مجموع
در استان قم  12پرونده در زمینه بومگردی در استان

فاز سوم مرمت کاروانسرای پاسنگان انجام شده است

قم وجود دارد که مدتهاســت بررسیها روی این
پروندهها ادامه دارد« .عیسی رضایی» در توضیح این
که چرا در این امر تا این حد تعلل در قم صورت گرفته
گفت :پیگیریهایی صورت گرفته و در برنامه امسال
 5مجوز برای بومگردی را قطعی میدانیم.
وی با اشاره به پیگیری یک طرح بومگردی در شهرک
سینمایی نور افزود :این شهرک سینمایی در مسأله
گردشگری جای بسیار برای توســعه دارد .یکی از
سرمایهگذاران بخش خصوصی با بنیاد مستضعفان
توافقی کرده تا از ظرفیت گردشــگری این شهرک
استفاده کند .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری اســتان قم اضافه کرد :در این محدوده
یک روستایی که خالی از سکنه بوده یکجا خریده
شده که قرار است به اقامتگاه بومگردی تبدیل شود.
وی در مورد وجود طرحهایی در روستاهای دولتآباد
و قاهان و روستاهای بخش کهک گفت :دولتآبادآقا
سمت کویر هم متقاضی این کار بوده و کاروانسرای
پاسنگان هم یکی از مکانهایی است که درخواست
داشته و با تکمیل پرونده این کار امکانپذیر است.
رضایی با بیان این که بومگردی مانند سایر تأسیسات
گردشگری ضوابط خاص ندارد و سختیهای تأسیس
یک هتل چندستاره درباره آن صدق نمیکند ،افزود:
بومگردی استفاده از ظرفیتهای یک مجموعه محلی
برای پذیرش گردشگر و پذیرایی و اسکان است .هتل
ضوابط خاصی دارد و جزئیات آن مشخص است اما
در بومگردی چنین ضوابطی نداریم و ممکن اســت
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مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قم :در مجموع  12پرونده در زمینه بومگردی در استان قم وجود دارد

عکس :فارس

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان قم گفت :اکنون حدود 30
هتل نیمهکاره در حال ساخت وجود دارد
و با بهرهبرداری از آنها حدود  8هزار تخت
در  3تا  4ســال آینده به تختهای استان
اضافه میشود.
«عیســی رضایی» در گفتوگو با فارس،
با بیان این که نزدیک  12هــزار تخت در
استان وجود دارد اظهار کرد :این تختها در
مجموع هتلها ،هتل آپارتمان ،مهمانپذیر
و مسافرخانه قرار دارد تا افق چشــمانداز  1404باید این تعداد به  30هزار تخت
برسد.
وی بیان کرد 12 :هزار تخت برای اقامت  3میلیون و  500هزار نفر در طول سال
پاسخگو است ولی اگر بخواهیم تا افق چشــمانداز  8تا  10میلیون نفر را پوشش
دهیم به حداقل همین میزان تخت نیازمند هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اســتان قم با بیان این که
اکنون حدود  30هتل نیمهکاره در حال ساخت وجود دارد گفت :با بهرهبرداری از
آنها حدود  8هزار تخت در  3تا  4سال آینده به تختهای استان اضافه میشود و
تختهای استان به  20هزار تخت میرسد.
وی عنوان کرد :مجتمعهای تفریحیتوریســتی در حال ساخت و مناطق نمونه
گردشگری در استان وجود دارد که بر ماندگاری مسافر تأثیرگذار است .باید برای
گذراندن اوقات فراغت مسافران مجتمعهای تفریحی و توریستی ایجاد شود زیرا
میتواند بر ماندگاری و نگهداری زائران مؤثر باشد.
رضایی با بیان این که در مجموع حدود  2700میلیارد تومان بخش خصوصی در
حال سرمایهگذاری در بخش گردشگری است ،گفت :در این بخش نیازمند حمایت
دستگاههای مختلف مانند شهرداری در بحث عوارض ،بانکها در زمینه تسهیالت
و ســایر ارگانهای مرتبط هســتیم که اگر پروژههای ســرمایهگذاری شده به
بهرهبرداری برسند بیش از  15هزار نفر در بخش گردشگری به اشتغال میرسند.

پيامك شما را درباره
روزنامه قم م 
يخوانيم

قم

ظرفیتهای بومگردی قم همچنان خاک میخورد

گزارشتصویری

هزین ه  ۲۴میلیارد تومانی برای داروهای بیماران خاص
ســال گذشــته بیش از  ۲۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان از ســوی سازمان تأمین
اجتماعی برای هزینههای دارویی و پاراکلینیکــی بیماران خاص و صعبالعالج در
استان قم هزینه شد.
رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان قم در گفتوگو با مهر ،با اشاره به
شــرایط ویژه بیمهای بیماران خاص در بیمه تأمین اجتماعی از صدور دفترچههای
ویژه برای این بیماران خبر داد و اظهار کرد :بیماران خاص از جمله بیماران دیالیز،
هموفیلی و تاالســمی دفترچههای مخصوصی دارند که با رنگ متفاوتی مشخص
شدهاند و شرایط پرداختی ویژه این بیماران با ارائه دفترچههای مخصوص در مراکز
درمان مستقیم و غیرمستقیم تأمین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.
«علیرضا کرخی» افزود :این بیماران هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان
تأمین اجتماعی در درمان غیرمســتقیم هم هیچ مبلغی پرداخت نمیکنند و مانند
درمان مســتقیم خدمات دریافت میکنند .به گفته وی خدمات بیمهای ارائهشده
به بیماران خاص با تعرفه صددرصد محاسبه میشــود ۱۰۰ ،درصد تعرفه خدمات
پاراکلینیکی بیماران خاص را در تعهد سازمان تأمین اجتماعی است و بین  ۹۰تا ۷۰
درصد هزینه داروهای تخصصی بیماران سرطانی و  ۱۰۰درصد داروی بیمارانی که

کشف  25هزار سیمکارت غیرقانونی فعال
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کسی محل مسکونی خود را تبدیل به یک اقامتگاه
بومگردی کند.
وی در توضیح برخی چالشهای احتمالی برای اعطای
مجوزهای بومگردی گفت :برای مثال آمار مسافران
به مکانها باید داده شود تا مشکالت اخالقی اتفاق
نیفتد .در زمینه تغییر کاربری هم قوانینی وجود دارد
که مقداری زمانبر است.
وی افزود :یک مقدار در این موضوع پذیرش محلی هم
مهم است و یکی از مشکالت ما در سالهای اول ممکن
است این باشــد که پذیرش محلی برای این کار کم
است .با این حال یک ظرفیت بسیار خوب گردشگری
اســت که با توجه به این که نیاز به سرمایه آنچنانی
ندارد میتواند در توسعه گردشگری اثرگذار باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دســتی استان با
اذعان به ایــن که باید در صادرکــردن این مجوزها
تسریع کنیم ،اضافه کرد :در هر صورت مسأله سختی
نیست و با ســرمایه اندک در حد تجهیز محلی قابل
راهاندازی است.
استان قم ،خطهای کهن است که با داشتن معماری،
آداب و رســوم ،غذاها و گویش مخصــوص به خود
ظرفیتهای الزم برای رونق بومگردی را دارد .با وجود
مسائلی که به عنوان مانع در این زمینه مطرح میشود،
به نظر میرسد رونق نگرفتن بومگردی در قم بیش از
همه به تعلل مسئوالن بستگی داشته باشد تا مسائل
دیگر .موضوعی که مدیریت استان برای حل آن باید
در دولت دوازدهم چارهاندیشی کند.

مراسم یادبود «سرداران بیسر و اربعین شهید حججی» و ۳۰۰
شهید مدافع حرم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش حــوزه ،در ابتدای این مراســم دبیرکل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی گفت :انقالب اسالمی به برکت خون شهدا
اکنون به جایگاه مطلوبی در عرصه منطقه و فرامنطقه رسیده است.
آیتاهلل «محسن اراکی» اضافه کرد :جامعه اسالمی برای رسیدن
به پیشرفت و تعالی نیازمند ترویج سبک زندگی شهداست .باید از
ظرفیتهای موجود برای ترویج سبک زندگی شهدا استفاده کنیم.
همچنین سفیر سابق ایران در لیبی که یکی دیگر سخنرانان این
مراسم بود گفت :باید با استفاده از تفکر عاشورایی و انقالبی بتوانیم
زمینه ظهور امام زمان(عج) را رقم بزنیم.
«حسین اکبری» اظهار کرد :دنیای استکبار هر چند از ابزارهای
مختلف استفاده کرده ،اکنون منفعل شده است؛ چرا که به برکت
خون شهدا توانستهایم اثبات کنیم یک گفتمان غالب هستیم.
دیدار استاندار با خانواده شهید حججی

استاندار قم با خانواده شهید مدافع حرم محسن حججی دیدار و از
مقام شامخ آن شهید سرافراز و واالمقام تجلیل کرد.
خانواده شهید محسن حججی برای شرکت در مراسم بزرگداشت
شــهید حججی و  300شهید مدافع حرم اســتان قم به قم سفر
کردهاند« .سیدمهدی صادقی» با حضور در محل اقامت خانواده
این شــهید با آنها دیدار و در ســخنانی بیان کرد :باید همواره
قدردان رشادتها و فداکاریهای شهدا و ایثارگران باشیم.
وی با تجلیل از صبر و بردباری خانوادههای معظم شهدای مدافع
حرم به ویژه شهیدمحســن حججی بیان کرد :بدون شک اجر و
پاداش این صبر عظیم نزد خداوند متعال محفوظ بوده و مسئوالن
باید با خدمتگــزاری خالصانه و صادقانه ،قــدردان خانوادههای
بزرگوار شهدا و ایثارگران باشند.
پدر شهید حججی نیز در این دیدار با اشاره به خصوصیات اخالقی
فرزندش ،فروتنی و تواضع را از جمله خصوصیات بازر وی ذکر کرد
و گفت :شهادت یکی از آرزوهای همیشگی محسن بود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكqom@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب (تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

تابستان ورزش قم؛ از طالی آسیایی تا انصراف آسیایی

صدای همشهری
ستون صدای همشهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شهروندان قمی است .مواردی
منعكس ميشوند تا مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند.
برایگفتنمشکالتخودباشماره 021-88932308یا 025-37745047تماسبگیرید.
q o m @ h a m s h a h r i . o r g

ورزش قم در فصلی که گذشت
حامد اسماعیلی
قم  -خبرنگار

نگاهی به فعالیتهای ورزش استان
گزارش
ورزشی قم در تابســتان  96نشان میدهد
ســطح فعالیتهــای ورزشــی در
تابســتان  96نســبت به فصل بهار در قم افزایش
یافته اما در عیــن حال پیشبینی میشــود این
سطح فعالیت در پاییز و زمستان افزایش بیشتری
داشــته باشــد .برای این موضوع  2علت مطرح
اســت .دلیل اول وضعیت جوی و دمــای هوا در
قم در فصل تابســتان اســت که مانع از برگزاری
بســیاری از فعالیتهای ورزشی در فضاهای روباز
و حتی سرپوشیده میشود و به همین دلیل تمرکز
فعالیتهای ورزشی به اواخر تابستان و سپس شروع
فصل پاییز کشیده میشود.
موضوع دیگر ،برگزاری بیشتر مسابقههای ورزشی
رسمی کشور در  6ماه دوم سال است به طوری که در
نیمه دوم سال تیمهای ورزشی قم در سطح کشور
درگیر مسابقههای خود میشوند در حالی که این
میزان در  6ماهه اول سال بسیار کمتر است.

سایر رویدادها؛ میزبانی و مدالها

تابستان و مورد ویژه صبا

صبای قم در یکی از پرفراز و نشیبترین دورههای
حیات خود به سر میبرد .آنها در روزهای تابستانی
امسال در یک ماه  5سرمربی عوض کردند .از نظر
مدیریتی شرایط پیچیدهای داشتند و در بدترین
شرایط وارد لیگ دسته اول کشور شدند .کشتی صبا
سرانجام با هومن افاضلی به ساحل آرامش رسیده اما
در هفتههای اخیر اوضاع صبا چندان جذاب نبوده و
حاشیه ،حرف اول باشگاه صبا بوده است .از صبایی
که در آخرین ساعتها پیش از بازی با تیم آلومینیوم
اراک با بازیکنان بومی بسته شد تا سرمربیانی که به
واسطه داشــتن پول و حامی مالی نیمکت صبا را
تحویل گرفتند ،همه ،حاصل نبود سازمان مناسب
در باشگاه صبا بود .صبا در لیگ دسته اول بازی انجام
داده که مساوی و باخت در کارنامه دارد اما افاضلی
امیدوار است پاییز برای صبا متفاوت پیش برود.
کاراته؛ مهدیزاده و مدالهای خوشرنگ

قم در تابستان امسال بار دیگر با مدال طالی امیر
مهدیزاده روزهای خوشی در رشته کاراته سپری
کرد .امیر مهدیزاده قهرمان طالیی کاراته قم و ایران

سایر رشتههای ورزشی نیز تابستان پرکاری پشت سر گذاشتند .در ووشو قم میزبان  4دوره مسابقههای سبکی
کشوری در  2بخش مردان و زنان به طور متوالی شد که رویداد جالب توجه برای ورزش استان قم بود .در فوتبال،
تیم سهیل در لیگ دسته سوم و تیم آبادگران در لیگ دسته دوم فوتبال ایران وارد کار شدند و مسابقههای خود
را آغاز کردند .همچنین لیگ فوتبال زیر  13سال قم با قهرمانی سیاهجامگان پایان یافت و لیگهای جوانان و
نوجوانان کلید خورد .در فوتسال ،آپکوپارس در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور ناکام شد اما در لیگ جوانان و
نوجوانان استان قم ،تیم آتلیه طهران قم در هر  2رده صاحب جام قهرمانی شد .در تنیس روی میز ،تیم آکادمی
قائمی قم قهرمان لیگ دسته اول جوانان و نوجوانان کشور شد و در مسابقههای رنکینگ این رده سنی ،پویا
وفایی خوش درخشید و نام تنیس روی میز قم را پرآوازه کرد .در والیبال ،تیمهای والیبال دختران و پسران قم
در ردههای سنی مختلف به مسابقههای قهرمانی کشور اعزام شدند با این که قم میزبانی مسابقههای امیدهای
کشور را نیز در سالن هالل احمر قم بر عهده گرفت و به خوبی از عهده انجام این مسابقههای سنگین برآمد.
در بسکتبال ،باشگاه نادرشیمی اعالم کرد در لیگ برتر بسکتبال زنان کشور شرکت میکند و در بخش مردان
نیز تیم خلیج فارس با مربیگری عباس مرشدی تمرینهای خود را برای حضور در لیگ دسته دوم کشور آغاز
کرد .در همین رشته ،تیمهای پایه قم به مسابقههای کشوری اعزام شدند و عالوه بر میزبانی بسکتبال قم از
مسابقههای منطقهای نوجوانان کشور ،فستیوال مینیبسکتبال قم نیز با شور خاصی برگزار شد .در هندبال،
قم میزبان مسابقههای منطقهای نونهاالن و نوجوانان دختر کشور شــد و تیم جوانان قم نیز در مسابقههای
باشگاههای کشور در قائن شرکت کرد که به شکلی ناجوانمردانه حذف شد .در ورزشهای رزمی نیز رزمیکاران
قم در مسابقههای سبکهای مختلف کسب مدال کردند و در تکواندو ،قم از مسابقههای نوجوانان پسر کشور
صاحب  2مدال ارزشمند شد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در قــم:
محمد کاظمی -نشانی :قم ،خيابان صفائيه ،كوي بيگدلي،
نبش فرعي هفتم ،ســاختمان كوثر ،طبقه دوم ،سرپرستي
روزنامــه همشــهري -تلفکــس025-37745047 :

نیاز به بوستان بانوان
منطقه نیروگاه فضای تفریحی و گردشگری برای بانوان ندارد .در مجاورت بلوار
بنیفضل مابین بلوار یادگار امام و خیابان توحید ،جنب هنرســتان و باشگاه
دخترانه فدک ،زمین خالی با متراژ وسیع بدون استفاده است .خواهشمندیم
مسئوالن کاری کنند این زمین خالی به پارکی برای بانوان تبدیل شود.
یکی از اهالی نیروگاه

پاسخ روابط عمومی شهرداری قم :با تشکر از پیگیری شهروند به استحضار
میرســاند با توجه به تأکید شهردار قم ،در بودجه ســال  ۹۶ساخت  ۶پارک
اختصاصی بانوان در محدوده مناطق شهری پیشبینی شده است و با اجرایی
شــدن این موضوع همه مناطق حداقل یک پارک اختصاصی بانوان خواهند
داشت .در محدوده منطقه  2نیز برای این موضوع چند نقطه پیشنهاد شده که
در مرحله جانمایی و طراحی است.

مهدي زاده

در مسابقههای کاراته قهرمانی آسیا در قزاقستان
توانست مدال طالی آسیا را از آن خود کند و یک
بار دیگر این موفقیت را تکــرار کند .مهدیزاده در
شهریور در مسابقههای لیگ جهانی کاراته در آلمان
شــرکت کرد که همانند آخرین حضورش در این
مسابقههای در دبی امارات ،به مقام سوم رسید .وی
در اظهار نظری جنجالی گفته بود که مسئوالن به
فکر عکس گرفتن و پزدادن با مدالهای وی هستند
اما از وی حمایت الزم صورت نمیگیرد.
کشتی و یک میزبانی بزرگ

کشتی قم در طول سال با مسابقههای مختلفی
همراه است اما بزرگترین اتفاق تابستانه کشتی
قم میزبانی از مسابقههای کشــتی جام یادگار
امام بود .مسابقههایی پرشور و دیدنی با حضور
تیمهایی از نقاط مختلف جهان در رده نوجوانان
که حتی وزیــر ورزش و جوانان نیز برای حضور
در این مسابقهها به قم ســفر کرد .سالن شهید
حیدریان بار دیگر میزبان یک رویداد بینالمللی
شد و مسابقهها به شکلی آبرومند به میزبانی قم
برگزار شد .محمدجواد رضایی ،کشتیگیر قمی،
نیز با کســب  2پیروزی و قبول یک شکست با
قرارگرفتن در جایگاه هفتمی بــه کار خود در
رقابتهای جهانی کشتیفرنگی جوانان جهان
در فنالند پایان داد .این عنوان وقتی مسجل شد

که کشتیگیر ارمنی که رضایی را شکست داده
بود ،خود در دور بعد شکست خورد تا شانس برنز
رضایی از بین برود.
فوتسال و اولین حضور 2گانه در لیگ برتر

تابستان امسال اتفاقی تاریخی برای فوتسال قم رخ
داد و برای نخستین بار  2تیم قمی توانستند وارد
لیگ برتر فوتسال شوند .تیم یاسین پیشرو با انصراف
این مجموعه بازرگانی به هیأت فوتبال قم واگذار
شد و نتوانســت حامی مالی پیدا کند و تیم آتلیه
طهران قم نیز با نایبقهرمانی در لیگ دسته اول به
لیگ برتر رسید .هر  2تیم در انبوهی از مشکل مالی
و در شرایطی که گفته میشد از لیگ برتر انصراف
میدهند وارد لیگ برتر شدند و نیمفصلی متفاوت
را ســپری کردند .حاصل کار تیم آتلیه طهران قم
در تابستان 18 ،امتیاز از  11بازی و حضور در رده
چهارم در فاصله  2هفته مانده به پایان نیمفصل اول
بود اما تیم هیأت فوتبال قم فقط  2امتیاز گرفت و
قعرنشین شد.
انصراف آسیایی هدف پویان

تیم هندبال هدف پویان جوان ،نماینده قم در لیگ
برتر هندبال زنان گرچه در تابستان امسال مسابقهای
نداشــت ،موضوع حضور این تیم در مسابقههای
باشــگاههای آسیا و ســپس انصراف به دلیل نبود

منابع مالی سبب شــد هدف پویان خبرساز شود.
هدف پویان قم قرار بود یکی از  2ســهمیه ایران در
هندبال زنان باشگاه آســیا در ازبکستان را داشته
باشــد اما با وجود وعده و وعیدهای مسئوالن ،در
نهایت حمایتی از هدف پویان اتفاق نیفتاد و این تیم
صددرصد بومی به ناچار از حضور در این مسابقههای
آسیایی کنارهگیری کرد .اتفاقی تلخ که ممکن است
سایهاش بر آینده این تیم بازیکن ساز در لیگ برتر
هم اثر بگذارد.
انتخاب برترینها از سوی رسانهها

گرچه موانع بســیار زیادی در برابر رسانهها برای
انجام اقدامی جدید در حــوزه ورزش قم به منظور
انتخاب برترین ورزشــکاران ایجاد شد ،سرانجام
به هر ســختی که بود ،برترینهــای ورزش قم از
نگاه  13رسانه مکتوب و آنالین انتخاب شدند .در
مراســمی که مهمان ویژه آن احد جمالی ،معاون
سیاسیامنیتی استاندار قم ،بود علیاصغر حسنزاده
عنوان ورزشکار برتر ســال در بخش مردان و الناز
قاسمی عنوان ورزشکار برتر سال در بخش زنان را
کسب کردند .تیم آتلیه طهران تیم برتر سال شد و
سیدوحید غیاثی و مهسا آراسته به عنوان مربیان
ســال ،ولیاهلل دیرباز داور سال و ســاره احمدی و
محمدمعین منتظری پدیدههای سال در  2بخش
دختران و پسران انتخاب شدند.

خانههایی که اشتراک آب ،برق و گاز ندارند
کوچه  55بلوار آیتاهلل بنیفضل تنها کوچه آن محدوده است که آسفالت ندارد.
شهرداری برای ساخت خانه در این کوچه پروانه ساخت داده ولی ساختمانهای
این کوچه اشتراک آب ،برق و گاز ندارد .لطفا رسیدگی شود.
خانم قرهداغی

زندگی در خاک
انتهای کوچه یک خیابان ثامناالئمه در شهرک کامکار آسفالت نیست و بر اثر
تردد وسایل نقلیه ،خاکهای زیادی در این کوچه تلنبار شده و برای همسایهها
مزاحمت زیادی ایجاد میشــود .از شهرداری درخواســت میشود برای حل
مشکل اهالی این کوچه اقدام کند.
یکی از اهالی محل

کاشت  2نوع درخت در یک چاله!
در باغچه کنار خیابان اندیشه در پردیسان  2نوع درخت که با هم تناسبی ندارند
در یک چاله کاشته شدهاند.
یک شهروند

آب ناسالم
در شهرک قدس ،کوچه ولیعصر(عج) عالوه بر وجود حشرات موذی و موش
مشکالت آب آن هم به تازگی ناسالم شده اســت .رنگ آب شرب زرد مایل به
قهوهای است .از مسئوالن شرکت آب و فاضالب درخواست میشود در زمینه
تغییر رنگ آب اطالعرسانی کنند.
یک شهروند

ورزشی
برتری تیم تفنگ بادی در رقابتهای تیراندازی زنان کشور
نایبرئیس هیأت تیراندازی استان قم گفت :تیم تفنگ
بادی قم در لیگ دســته اول تیراندازی زنان کشور در
مقابل تیم مشهد به پیروزی دست یافت.
«مرضیه فراهانــی» در گفتوگو با ایرنــا اظهار کرد:
فصل جدید لیگ دســته اول تیراندازی زنان کشــور
در مجموعه ورزشــی آزادی تهران از روز  23شهریور
آغاز شد.
وی افزود :مینا روحیان ،فاطمه حســینزاده ،نرجس
کولیوندی و عطیه قدمی در تیم تفنگ بادی استان در
لیگ دسته اول موفقیت برای قم کسب کردند.
نایبرئیس هیأت تیراندازی استان قم ادامه داد :فاطمه
حسینزاده و مینا روحیان از جمله بانوان توانمند در

عرصه تیرندازی قم هســتند که بــه اردوی تیم ملی
دعوت شدهاند.
فراهانی با بیان این که تیم تپانچه بادی قم موفق به برد
در لیگ دسته اول تیراندازی زنان کشور نشد ،گفت:

مسابقه برترینهای کیکبوکسینگ
بانوان
مســابقههای برترینهــای کیکبوکســینگ  IKNبانوان در قم برگزار شــد و
برترینهای این رشته در قم با هم رقابت کردند.
به گزارش مهر ،نخستین دوره مســابقههای کیکبوکسینگ  IKNبرترینهای
زنان ایران در خانه بوکس مجموعه ورزشی راحله قم انجام شد که در این دوره از
مسابقهها تیم منتخب استان در برابر تیم منتخب ایران قرار گرفت.
در این مسابقهها شرکتکنندگان در  ۸وزن به صورت تکبازی برابر هم قرار گرفتند
به طوری که در هر وزن ،فقط یک مسابقه بین یک کیکبوکسینگکار قمی و یک
رزمیکار از تیم منتخب ایران برگزار شد .در مراســم آغازین این مسابقهها که با
حضور مسئوالن سپاه علیبن ابیطالب قم ،سیدحمیدرضا حجازی ،رئیس سبک
کیکبوکسینگ  IKNکشور و امیرحسین نیازمند ،رئیس این سبک در استان قم،
برگزار شد یگان موزیک سپاه به اجرای موسیقیهای حماسی پرداخت.

در این تیم سارا واعظی ،سیده مطهر رکنیحسینی و
حنانه کانطوری شرکت کردند.
وی اظهار کرد :استان قم از سوی فدراسیون تیراندازی
کشور میزبان این دوره از مســابقهها بود که به دلیل
نبود امکان میزبانی این مســابقهها در تهران برگزار
شد.
فراهانی با اشاره به تأمین نیازهای اولیه تیم تیراندازی
بانوان قم گفت :سالن ورزشــی شهید زینالدین واقع
در خیابان نوبهار قم مشــکالتی را به خاطر نداشــتن
امکانات ورزشــی ،رفتوآمد بانوان ورزشکار و امنیت
الزم به وجود آورده است که باید مورد توجه مسئوالن
قرار گیرد.

بوکسور قمی طال گرفت
«علی مرادیســپهر» تنها نماینده بوکس استان قم در مرحله نهایی مسابقههای
قهرمانی دانشجویان پسر کشور به مدال طال دست یافت.
به گزارش ایسنا ،مرحله نیمهنهایی و فینال مسابقههای بوکس قهرمانی دانشجویان
کشور در شهر اسفراین استان خراسان شمالی با شرکت  ۴۰بوکسور برگزار شد و با
معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به اتمام رسید.
دیدار فینال وزن  64کیلوگرم مسابقههای بوکس قهرمانی دانشجویان کشور بین
علی مرادیسپهر ،مشتزن جوان استان قم ،و مظاهر لطفیلو از توابع تهران برگزار
شد که سرانجام نتیجه این دیدار به سود بوکسور قمی به اتمام رسید تا وی به عنوان
چهره قهرمان و صاحب گردنآویز طال معرفی شود.
علی مرادیسپهر ،نماینده قم ،که پیش از این در تیرماه امسال در مرحله مقدماتی
این رقابتها در تهران با پیروزی برابر بوکســورهایی از اصفهان و آذربایجانغربی
به جمع  4بوکسور برتر وزن  ۶۴کیلوگرم راه یافته بود ،در نیمهنهایی فرید پایدار از
دانشگاه سمای تهران را شکست داد و فینالست شد.

قهرمانی سیاهجامگان در لیگ فوتبال نونهاالن
تیم فوتبال ســیاهجامگان با پیروزی برابر شــاهین
قهرمان لیگ فوتبال نونهاالن زیر  ۱۳سال قم شد.
به گزارش مهــر ،رقابتهای لیگ فوتبــال نونهاالن
زیر  ۱۳سال استان قم به پایان رســید و تیم فوتبال
سیاهجامگان موفق شد با پیروزی در بازی نزدیکی در
فینال ،برنده بازی شود و قهرمانی خود را جشن بگیرد.
دیدار نهایی مســابقههای فوتبال لیگ زیر  ۱۳سال
استان در ورزشگاه تختی قم برگزار شد و در این بازی
تیم ســیاهجامگان موفق شــد یک بر صفر شاهین را
شکســت دهد و جام قهرمانی این مسابقهها را باالی
سر ببرد.
در دیدار ردهبندی تیم فوتبال پیام توانست  ۲بر یک
برابر هما به پیروزی برســد و صاحب مقام ســوم این
دوره از مسابقهها شود در حالی که مسابقههای لیگ

زیر  ۱۳سال اســتان قم با حضور  ۱۴تیم در  ۲گروه ۷
تیمی برگزار شــد که از هر گروه  ۲تیم به نیمهنهایی
رسیدند.
مراســم پایانی این رقابتها با حضور مسئوالن هیأت
فوتبال استان قم برگزار شــد و جام قهرمانی توسط
کریم بهرامی ،رئیس هیأت فوتبال اســتان قم ،به تیم
سیاهجامگان اهدا شد ضمن این که اهدای بستههای
فرهنگی از ســوی آتشنشــانی قم به تیم قهرمان از
نکات جالب توجه مراســم پایانی لیگ زیر  ۱۳ســال
بود.
همچنیــن در پایــان ایــن مســابقهها امیرمحمد
اهللویرنپور ،سنگربان سیاهجامگان ،بهترین دروازهبان
لیگ فوتبال زیر  ۱۳سال قم شد و امیرمحمد خادمی،
بازیکن تیم فوتبال شــاهین ،نیز جایزه آقای گلی این

مسابقهها را دریافت کرد.
رئیس هیأت فوتبال استان قم در حاشیه این مسابقهها
اظهار کرد :مســابقههای لیگ زیر  ۱۳سال در سطح
کشور برگزار نشده و قم با توجه به خأل بین رده سنی
نونهاالن و رده نوجوانــان و برای جلوگیــری از دور
شدن بازیکنان نونهال پس از رســیدن به این سن از
شرایط آرمانی ،از  ۲سال قبل تصمیم به برگزاری آن
گرفتیم.
«کریم بهرامی» افزود :مسابقههای لیگ زیر  ۱۳سال
به صورت مجــزا از لیگ نونهاالن که یک رده ســنی
رسمی و مخصوص بازیکنان زیر  ۱۴سال است برگزار
میشود .برگزاری لیگ زیر  ۱۴سال در دستورکار است
و لیگهای رده سنی نوجوانان و جوانان فوتبال قم در
میانه راه قرار دارد.

