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دکتر بهرام سرمست استاندار قم در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با موضوع برنامه های 
کشور  که  نشیب هایی  و  فراز  دولت،  هفته 
طی یک سال گذشته پشت سر گذاشته را 
موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: با وجود 
در  مختلف  مشکالت  و  ظالمانه  تحریم های 
کشور تالش دولت و مسئوالن این بوده که  
در راستای رشد و آبادانی کشور گام بردارد.

مجلس  انتخابات  برگزاری  قم  استاندار 
شورای اسالمی و انتخابات مجلس خبرگان 
را  استان  در  کرونا  بیماری  و شیوع  رهبری 
مورداشاره قرار داد و افزود:بنده با عنایت به 
حساسیت ها و جایگاه ویژه شهر مقدس  قم، 
همواره خود را نیازمند دریافت راهنمایی ها 
و تعامل و هم فکری با مراجع عظام تقلید و 
خود  بر  بنابراین  دیده ام،  خطه  این  بزرگان 
الزم می دانم از رهنمودهای این بزرگان در 
تشکر  و  تقدیر  بیماری  این  شیوع  شرایط 

کنم.
تعاملی  نگاه  داشتن  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
پیشبرد  جهت  استان  مدیریت  مجموعه  با 
است که  و سبکی  رویه  این  برنامه ها گفت: 
از  استفاده  که  چرا  دارم  اعتقاد  آن  به  بنده 
اهداف  پیشبرد  در  نظرات  و  جمعی  خرد 

استان مؤثر بوده و هست.
سرمست اظهار کرد: استان قم یک دوره آرام 
و بدون تنش را با وجود قم هراسی و دسیسه 
افکنی های دشمنان دنبال کرده و در فضای 
اقتصادی،  برنامه های  همدلی  و  آرامــش 

عمرانی، فرهنگی و اجتماعی پیش می رود.
سال  نام گذاری  به  اشــاره  با  قم  استاندار 
مقام  سوی  از  تولید  جهش  نام  به  جاری 

زمینه  این  در  کرد:  عنوان  رهبری  معظم 
و  استراتِژیک  تفکر  و  محوری  برنامه  یک  با 
راهبردی حتی در دوران کرونا خود را مقید 
می دانستم که نهایت پیگیری و برنامه ریزی 
برای جهش تولید و رونق تولید داشته باشم.

عمرانی  حوزه  اولویت  اینکه  بیان  با  وی 
بخش های  در  نیمه تمام  پروژه های  اتمام 
مختلف است، تأکید کرد: شورای معاونین را 
مکلف کرده ام هرکدام دو پروژه اولویت دار را 
مشخص کنند و پروژه ها را در سه بازه زمانی 

مشخص به اتمام برسانند.
بر  باید  استان  ادارات  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
قرار  ارزیابی  مورد  پاسخگویی  میزان  اساس 
جایگاه  دارای  قم  استان  داد:  ادامه  بگیرند، 
ویژه ای بوده و محل تردد زائرین و مسافرین 
و  مقامات کشوری  و  مختلف در طول سال 
لشکری است، این استان در شاهراه مبادالتی 
هفده استان قرار دارد و مناسبت های مهمی 
داشته  بزرگ  قم  استان  شأن  و  سطح  در 
متقن  برنامه ریزی های  نیازمند  که  می شود 

و جامع است.
سرمست در ادامه شیوع بیماری کرونا را یک 
دانست  استان  مدیریت  برای  بزرگ  آزمون 
بیماری،  این  با  مقابله  برای  کرد:  تأکید  و 
ستاد مدیریت بحران در استان تشکیل شد، 
همچنین از ظرفیت های تمام نهادهای مدنی 
و مردمی استفاده حداکثری شد و حتی در 
نهادهای  این  عقل  و  خرد  از  برنامه ریزی ها 
یک  تا  است  استفاده شده  مسئولیت پذیر 

برنامه قابل قبول برای همگان ارائه دهد.
نقدپذیری  بر  تأکید  با  سپس  قم  استاندار 
مجموعه مدیریت استان ابراز کرد: جا دارد از 

همه هوشیاری ها، نقادی ها و روشنگری های 
اصحاب رسانه در عرصه های مختلف قدردانی 
کنم، به طور مشخص در بحران شیوع بیماری 
کرونا خبرنگاران استان داوطلبانه در عرصه و 
از  به نوبه خود  بودند که  میدان عمل حاضر 

همگان تشکر می کنم.
وی در ادامه از افتتاح 211 پروژه با اعتباری 
بالغ بر 5 هزار و 376 میلیارد ریال در هفته 
در  پروژه ها  این  گفت:  و  داد  خبر  دولت 
بخش های زیربنایی، زیست محیطی، آموزش 
و  بهداشت  شهرداری ها،  صنعتی،  عالی، 
برنامه ریزی شده که در  و گردشگری  درمان 

این هفته افتتاح و به بهره برداری برسند.
سرمست اشتغال زایی این پروژه ها را هزار و 
474 مورد عنوان کرد و افزود: همچنین در 
زنی خواهد  نیز کلنگ  پروژه  این هفته 14 
شد، البته پروژه بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( 
پروژه هایی  قالب  در  اما  بوده  افتتاح  آماده 
است که قرار است رئیس جمهوری به صورت 
این  بنابراین  کنند،  افتتاح  کنفرانسی  ویدئو 
هفته  در  افتتاحی  پروژه های  جزو  را  پروژه 

دولت لحاظ نکرده ایم.
پروژه  از  بهره برداری  قم  استاندار  گفته  به 
و  ســاوه  و  سلفچگان  کــردن  خطه  چهار 
همچنین پروژه های گازرسانی به بخش های 
پروژه  دو  قاهان  دهستان  به ویژه  استان 
شاخص هفته دولت هستند که افتتاح و به 

بهره برداری خواهند رسید.
با توجه به اینکه استان قم  وی اضافه کرد: 
بیشتر  و  گردشگری  و  زیارتی  استان  یک 
شیوع  دلیل  به  است،  خدماتی  استان  یک 
استان قم آسیب جدی دیده  بیماری کرونا 

است، بنابراین با همفکری هایی که با بخش 
مدیران  به  آن ها  نظرات  داشتیم  خصوصی 
ارشد کشوری انعکاس داده شد و شاید بتوان 
جبران  در  استان  پیشنهادات  اغلب  گفت 
خسارت لحاظ شده و موردتوجه بوده است.

 642 هدف گذاری  اینکه  بیان  با  سرمست 
به  پرداخت  برای  استان  سهم  میلیاردی 
قرار  اقبال  مورد  کرونا  از  دیدگان  آسیب 
نگرفته است، تصریح کرد: بیشترین خسارت 
را در کل دنیا بخش گردشگری و تأسیسات 
به خود دیده است بنابراین پیشنهاد اصالح 
این  آتی  طرح های  در  دولت  تا  ــم  داده ای

پیشنهادات را لحاظ کند.
استان  وضعیت  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
قم در رعایت پروتکل های بهداشتی از همه 
کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  بهتر  استان ها 
ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که 
حتی باالی 90 درصد رعایت شیوه نامه ها را 

داشته ایم.
سرمست اضافه کرد: بالغ بر 50 جلسه ستاد 
مدیریت بحران در استان تشکیل شده است؛ 
منتهی رعایت پروتکل ها از طرف صنوف فراز 
و نشیب هایی داشته و در حال حاضر توجه 
سوی  از  پروتکل ها  کامل  رعایت  بر  ویژه ای 

صنوف می شود.
لحاظ  به  قم  در  اینکه  بیان  با  قم  استاندار 
وجود فضای سبز، بوستان و نشاط اجتماعی 
عالوه  قم  استان  کرد:  تأکید  می بریم،  رنج 
ظرفیت های  گردشگری  ظرفیت های  بر 
بی بدیلی دارد و استان ویژه ای است درنتیجه 
در این زمینه باید حتماً کارشده و اقدامات 

جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به وضعیت تک شهرستانی بودن 
جمعیت  درصد   96 کرد:  مطرح  قم  شهر 

که  شده  سبب  و  بوده  شهری  قم  استان 
ازنظر  نادیده گرفته شود و  حاشیه شهر قم 
بودجه و کارهای عمرانی آسیب جدی ایجاد 
شدن  خارج  راه حل ها  این  از  یکی  کند، 
است،  بودن  شهرستانی  تک  وضعیت  از 
که  داده ایم  شهرستان  دو  تشکیل  پیشنهاد 
مطالعات آن انجام و پیشنهادش مطرح شده 
است که در صورت تأیید هیئت دولت شاهد 

رفع این نقیصه خواهیم بود.
مترو  آخرین وضعیت  در خصوص  سرمست 
و منوریل قم نیز گفت: تمام تالش مدیریت 
این  شهری  سیستم  از  پشتیبانی  در  استان 
پایان  تا  مترو    A خط  یک  فاز  که   است 
دولت تدبیرو امید به اتمام برسد، همچنین 
وضعیت منوریل را نیز تعیین تکلیف خواهیم 
منوریل  خصوص  در  وعده ای  هیچ  و  کرد 
تکلیف  تعیین  باید  اینکه  به جز  نمی دهم 

کنیم.
استاندار قم در پایان پیرامون آخرین وضعیت 
برای  نیز اظهار داشت: فرودگاه  فرودگاه قم 
قدم  باید  کار  این  اما  بوده  ضروری  استان 
هستیم  آن  دنبال  به  بیفتد،  اتفاق  قدم  به 
حواشی پروژه را به حداقل برسانیم به گونه 
ای که حق سرمایه گذاران و غرفه داران در 
آن تأمین شود و هم امکان سرمایه گذاری با 

اخذ مجوزهای قانونی فراهم شود.

افتتاح 211 پروژه با اعتبار 5 هزار و 376 میلیارد ریال در هفته دولت
دکتر سرمست استاندار قم خبر داد:

هفته دولت نماد  کار و تالش 
آباداني  و  عمران  عرصه  در 
گرانبهایي  فرصت  و  کشور 
براي معرفي خدمات و ثمرات 
ارزنده  دستاوردهاي  و  دولت 
نظام در عرصه هاي گوناگون 
دستگاه  ساله   همه  و  است 
ها و مجموعه هاي دولتي با 
استفاده از چنین فرصتي  و 
در راستاي تنویر افکار عمومي، 
تقویت ارتباط و تعامل دوسویه 
بین مردم و مسؤالن و تحقق 
دولتمردان  پاسخگویي  اصل 
در برابر انتظارات  و مطالبات 

عمومي،  به تشریح  و تبیین 
کاري  عملکرد  و  کارنامه 
خود مي پردازند و  شایسته 
است امسال نیز با استفاده از  
رساني  اطالع  فرصت،   این 
و  ها  تالش  از   اي  گسترده 
امید  و  تدبیر  توفیقات دولت 
در بخش هاي مختلف به ویژه 
کرونا  بحران  موفق  مدیریت 
و  سالمت  همزمان  تأمین  و 

معیشت مردم انجام شود.

گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
یاد و خاطره شهداي واالمقام 
دولت و  بویژه شهیدان رجایی 

هفته  رسیدن  فرا   ، باهنر  و 
به  را  کارمند  روز  و  دولــت 
همه دولت مردان و کارمندان 
ویژه  به  متعهد،  و  ــدوم  خ
کارکنان و کارگزاران دولت در 
استان قم تبریک عرض نموده 
و توفیق روزافزون همگي آنان 
را در انجام شایسته مسؤلیت 
مردم  به  خدمتگزاري  خطیر 
و تحقق اهداف متعالي نظام 
درگــاه  از  اسالمي  مقدس 

خداوند منان مسألت دارم.

بهرام سرمست
استاندار قم

پیام دکتر سرمست استاندار قم
به مناسبت آغاز هفته دولت 

ادامه از صفحه 1
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
قم گفت: با تالش  و کوشش نیرو های امنیتی، 
اطالعاتی ،انتظامی و قضایی آمار در مجموع از 
این  است که  یافته  تا 55 درصد کاهش   33
و در  آمار عمدتا شامل جرایم خشن  کاهش 
مواردی مانند آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه 

و ... بین بوده  است.

بیژن سلیمان گفت: با تالش نیرو های اطالعاتی، 
امنیتی، انتظامی و قضایی، آمارجرائم انتظامی 
در 13 مورد از جرائم خرد و خشن مانند نزاع ، 
آدم ربایی، قتل، سرقت و جعل اسناد و ... بین 

33 تا 50 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به چند فقره سرقت  مسلحانه از 
طالفروشی ها در طول یکسال گذشته، افزود: 
مقرر  سرقت  با  مقابله  کمیسیون  جلسه  در  
طال  شهرها،  کالن  سایر  همانند  است  شده 
پاساژ  یا  مجتمع  یک  در  جواهرفروشی ها   و 
نحو  به  صنف   این  امنیت  تا   شود  متمرکز 

مطلوبی تامین شود.

هوشمندی و تالش شبانه روزی رمز تامین 
امنیت در استان

سلیمان پور در ادامه از کشف حدود چهار تن 

انواع مخدر در پنج ماه امسال سخن گفت و 
تردد  در مسیر  قرارگیری  لحاظ  به  قم  افزود: 
17 استان کشور همواره در معرض قاچاق مواد 
مخدر و کاال است، اما با هوشمندی و تالش 
شبانه روزی نیرو های امنیتی، اکثر محموله های 

قاچاق عبوری از قم کشف می شود.

به دستگیری چهار هزار و 600  اشاره  با  وی 
کشف  و  گذشته  سال  در  قاچاقچیان  از  نفر 
هفت هزار و 400 کیلو انواع مواد مخدر درسال 
139٨ تصریح کرد: اکثر این افراد غیر بومی و 

از سایر استان های کشور هستند.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
در مجموع وضعیت امنیت  استان قم با سطح 
ممتاز  گذشته  سال  یک  در  را  تحلیل  کالن 
و  قم در حوادث  استان  و گفت:  ارزیابی کرد 
رویدادهاي یک سال اخیر  در سطح مطلوب و 

بدون خسارات مدیریت شد.

تشکیل قرارگاه 19 دی جهت رفع دغدغه 
های فرهنگی مقام معظم رهبری

قرارگاه 19  تشکیل  به  ادامه  در  پور  سلیمان 
دی که به منظور رفع دغدغه های رهبر معظم 
شهر  فرهنگی  موضوعات  در  اسالمی  انقالب 
مقدس قم ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: 
تعامل و هماهنگی کامل و  استانداری ضمن 
موؤثر با قرارگاه 19 دی و تشکیل هیئت اندیشه 
فرهنگی  تحول  راهبردی  سند  توانست  ورز، 

واجتماعی قم را تهیه و تدوین کند.

عملیاتی  برنامه  پنج  سند  این  در  افزود:  وی 
آسیب های  کاهش   ، طالق  کاهش  شامل 
 ، اخالقی  مفاسد  کاهش  حاشیه ای،  مناطق 
کاهش خشونت و کاهش تصادفات تدوین شده 
و مقدمات تخصیص بیست میلیارد تومان اعتبار 
انجام شده  به اجراي آن  برای مدت دو سال 

است.

تاسیس 2 دفتر تسهیل گری جهت رفع 
مشکالت اجتماعی در منطق حاشیه شهر

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
خاطرنشان کرد: در این راستا دو دفتر تسهیل 
گری در برخی مناطق حاشیه ای فعال شده تا 
مسائل و مشکالت این مناطق رامطالعه و برای 

رفع آن ها برنامه ریزی کند.
برای  ریال  میلیارد  بر 65  بالغ  اختصاص 

ارتقاء بسترهای فرهنگی
میلیارد  از 6.5  بیش  افزود: سال گذشته  وی 
تومان برای تجهیز مراکز فرهنگی، مدارس و 

پاسگاه های این مناطق اختصاص یافت.

افرایش فعالیت خانه احزاب و تعداد های 
احزاب به 48 حزب در قم

سلیمان پور به تسهیل فعالیت  همه احزاب 
معتقد و ملتزم به نظام و ارکان آن اشاره کرد 
و گفت: به همین جهت تعداد احزاب استانی و 
کشوری، فعال در قم از 13 حزب به 4٨ حزب 
یافته و خانه احزاب هم در قم فعال  افزایش 

شده است.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 

ضروری  نظام  تقویت  برای  را  احزاب  فعالیت 
خواند و گفت: باید شرایط برای فعالیت آن ها 

فراهم شود.

توسعه فعالیت تشکل های مردم نهاد در 
قم

مردم  سازمان های  افزایش  از  همچنین  وی 
نهاد )سمن ها( در یک سال گذشته خبر داد 
و گفت: تعداد  سمن ها از 100 تشکل به 172 

تشکل افزایش یافته  است.

 کاهش 33 تا 55 درصدی
جرائم خرد و خشن در قم

بیژن سلیمان پور معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استاندار قم:

قم  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
گفت: تمامی پروژه های تعطیل شده در شیوع 

کرونا، در قم پس از دو ماه وقفه فعال شد.
محسن بهشتی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با موضوع تشریح برنامه های هفته دولت 
در سالن کرامت استانداری، اظهار داشت: در 
نیمه تمام  پروژه های  انجام  اخیر،  سال  چند 
در قم در اولویت قرار داشته و در بسیاری از 
پروژه های عمرانی، زیربنایی، فرهنگی، ورزشی، 
بهداشت، درمان، مدیریت شهری و  صنعتی، 
راهداری به اجرای پروژه های نیمه تمام اهتمام 

داشته ایم.
قم  استانداری  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
افزود: در هرسال در حدود 200 تا 300 پروژه 
در مقطع شش ماهه افتتاح می شود و امسال 
در هفته دولت نیز 211 پروژه به بهره برداری 
می رسد که تعدادی از پروژه ها بسیار شاخص 
و اثرگذار است و تعدادی نیز با مبالغ کمتری 
افتتاح می شوند اما رضایت مندی اجتماعی در 

مناطق شهری و روستایی را به وجود می آورد.
وی تصریح کرد: شیوع بیماری کرونا، بسیاری 
از پروژه ها را تعطیل کرد و وقفه ای دوماهه در 
اجرای تعدادی از طرح ها داشت، اما در حال 
حاضر پروژه ای که در کرونا تعطیل شده باشد و 
تعطیل بماند نداریم و با وجود وقفه ای که ایجاد 
در شیوع  تعطیل شده  پروژه های  تمامی  شد، 

کرونا، در قم پس از دو ماه وقفه فعال است.
در  پروژه ها  از  برخی  کــرد:  بیان  بهشتی 
زمان بندی مناسب آغاز شد و زمان ازدست رفته 
را جبران کردیم و در هفته دولت تعداد زیادی 

از این پروژه ها به بهره برداری می رسد.

فرقانی،  های  بیمارستان  از  برداری  بهره 
شهدا و امیرالمومنین با 752 تخت طی 

سالهای اخیر
وی با اشاره به مسئله کمبود کادر درمانی در 
قم خاطرنشان کرد: یکی از علل مهم در کمبود 

پرسنل و پرستار این است که در قم در مدت 
چند سال سه بیمارستان به بهره برداری رسیده 
و  تخت  با 350  فرقانی  بیمارستان  که  است 
با 172 تخت و بیمارستان  بیمارستان شهدا 

امیرالمؤمنین با 230 تخت از آن جمله است.
وی افزود: یکی از راه های توسعه زیرساخت های 
است،  بیمارستان  احداث  درمان،  و  بهداشت 
اگرچه جذب نیرو کمی طوالنی می شود، اما 
تحقق می یابد، البته در بخش خصوصی که در 
بیمارستان هستند، روند جذب  حال ساخت 

نیرو بر عهده خودشان است.
بهشتی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 400 
که  است  کرده  اخذ  نیرو  مجوز جهت جذب 
امر در جذب  پیگیری مسئوالن  با  امیدواریم 

کادر درمانی و پرسنل، اتفاقات خوبی بیفتد.
امیرالمؤمنین  بیمارستان  کرد:  تصریح  وی 
بااینکه هنوز افتتاح رسمی نشده است تعداد 
زیادی نیرو از ظرفیت های فعلی جذب کرده 
است، دیگر بیمارستان ها نیز از نیروهای سایر 
ساعت  و  به عنوان شیفت  قم  بیمارستان های 
و  پزشک  کمبود  تا  می کنند  استفاده  اضافه 
پرستار جبران شود، به طورکلی هر بیمارستانی 
تأمین  آنجا  در  نیروها  برسد  بهره برداری  به 

می شود.
استانداری قم  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
در مورد پیشرفت مترو بیان کرد: از یک ماه 
زیرزمین  در  قم  متروی  ریل گذاری  گذشته 
در  برنامه ای  شهری  قطار  و  است  شروع شده 

بازدید از تونل دارد.

استانی جهت  و  ملی  پیگیری مسئولین 
رفع مشکالت فرودگاه

وی گفت: در خصوص منوریل چند جلسه با 
مسئوالن شهرداری برگزار و مکاتباتی با ریاست 
جمهوری در جهت تعیین تکلیف انجام شد، 
بیشترین مشکل منوریل قم، تأمین اعتبار است 
برای  به صورت مکتوب  استان  راهکارهای  که 
تأمین اعتبار از اراضی ملی در استان به صورت 

تهاتری با پیمانکار ارائه شده است.
جلساتی  فرودگاه  مورد  در  کرد:  تصریح  وی 
سازمان  و  استانداری  و  قضائی  سیستم  در 
که  شد  انجام  اقداماتی  و  برگزار  هواپیمایی 
درنهایت بر اخذ مجوز و موافقت اصولی تأکید 
شده است، مدارک و مستندات خود را ارسال 
با  نواقص  رفع  با  هستیم  منتظر  و  کرده ایم 

موافقت اصولی فرودگاه قم موافقت شود.

سوخت رسان  استان  چهارمین  قم 
اینترنتی می شود

عمرانی  ــور  ام هماهنگی  معاون  بهشتی 
تا  است  شده  مقرر  گفت:   قم  استانداری 
طرح سوخت رسانی سیار و اینترنتی با ایجاد 
زیرساخت ها در قم اجرا شود. جایگاه سوخت 
دارد  اهمیت  بخش  این  برای  جی  ان.  سی. 
چراکه در تأمین سوخت خودرو با مشکل روبرو 
بودند و با توجه به تردد مسافر از محور تفرش 
و ساوه به قم این جایگاه محل اصلی در تأمین 

سوخت مسافران خواهد داشت.
معاون استاندار قم افزود: این جایگاه با همکاری 
بهره برداری رسیده  به  امروز  بخش خصوصی 
است و می تواند با توجه به افزایش قیمت بنزین 
و افزایش مصرف گاز سوخت موردنیاز هم اهالی 
و هم مسافران را تأمین کند. طبق جلساتی که 
در کارگروه انرژی داشتیم به توسعه زیرساخت 
هم  و  روستاها  در  هم  سوخت  جایگاه های 
شهرها تأکید شد و از سرمایه گذارانی که در این 
زمینه عالقه به سرمایه گذاری دارند استقبال و 

همکاری می کنیم.
وی از اینترنتی شدن س

وخت رسانی استان خبر داد و گفت: در شورای 
ترافیک استان طبق یک مصوبه ای قرار است 
که در استان قم زیرساخت سوخت رسانی سیار 
و اینترنتی را تأمین کند و استان قم به عنوان 
چهارمین استان درزمینه تأمین سوخت به طور 
اصفهان،  استان های،  از  بعد  و سیار  اینترنتی 
مشهد، تهران باشد و قرار است سوخت سیار از 

طریق یک اپلیکیشن و اینترنت با یک تماس و 
ثبت آدرس= موردنیاز سوخت متقاضی ارسال 

شود.
این  برای  هزینه شده  اعتبار  بهشتی  محسن 
طرح را 75 میلیارد ریال دانست و با قدردانی 
از بخش خصوصی برای تامین این مبلغ گفت: 
مسیر  در  گرفتن خلجستان  قرار  به  توجه  با 
آمدوشد مسافران از شهرهای قم، تفرش و ساوه 
وجود این جایگاه در تامین سوخت موردنیاز 

نقش موثری را ایفا می کند.

به  توجه  با  شد:  یادآور  قم  استاندار  معاون 
افزایش قیمت بنزین و همچنین اقبال عمومی 
به استفاده از گاز برای تامین سوخت خودروها 
این جایگاه می تواند خدمات خوبی را به مردم 
منطقه و مسافران عبوری از این محدوده ارائه 

بدهد.

و  گردشگری  های  زیرساخت  تقویت 
تفریحی 

وی همچنین با اشاره به افتتاح طرح بوستان 
توسعه  گفت:  دستجرد  شهر  گمنام  شهدای 
گردشگری در شهر خلجستان و شهر دستجرد 
بستر خوبی دارد ازاین رو افتتاح این بوستان و 
طرح مشابه آن می تواند به تقویت گردشگری 
و زیرساخت های گردشگری این منطقه کمک 
کند و شهرداری و شورای شهر نیز زحمت های 

زیادی را کشیدند.

بهشتی با اشاره به کمبود منابع آب شرب در 
شهر دستجرد به ویژه در تابستان و زمانی که 
پیدا  افزایش  میزان  باالترین  به  آب  مصرف 
با  قم  فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  می کند 
مشارکت شهرداری و شورای شهر، مکانی را 
برای ایجاد یک حلقه چاه اختصاص دادند که 
ساکنان عمدتا در زمان پیک مصرف می توانند 
را جبران  و کمبود آب  نموده  استفاده  از آن 

کنند.

تمامی پروژه های تعطیل شده
در شیوع کرونا در قم فعال شد 
/ریل گذاری مترو قم آغاز شد

محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم:
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز 
در ادامه عنوان کرد: به حسب دستور استاندار 
قم تمام جلسات باید در حد امکان به صورت 

غیرحضوری و ویدیو کنفرانس برگزار شود.
محمدرضا گروسی اضافه کرد: هدف و غایت 
اصلی از این اقدام جلوگیری از پیشگیری بیشتر 

ویروس کرونا در سطح استان است.
قم  گذشته  ماه   6 در  شد:  ــادآور  ی گروسی 
توفیقاتی زیادی در مبارزه و پیشگیری از کرونا 

را بر جاگذاشته است.

های  نامه  شیوه  اجرای  درصد  بیشترین 
در  کرونا  به  ابتالء  ترین  کم  و  بهداشتی 

دستگاه های اجرایی و ادارات
درصد  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  گروسی 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط ادارات قم 
انجام گرفته و کمترین درصد شیوع و ابتال نیز 

در بین دستگاه های اجرایی بوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم 
تصریح کرد: همه روزه ارزیابی، بازرسی و نظارت 
از ادارات قم در رعایت پروتکل های بهداشتی در 

حال انجام است.
وی افزود: تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی 
قم ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
هستند و در صورت تکرار تخلف با این افراد 

به شدت برخورد می شود.
گروسی ابراز داشت: کاهش مراجعات حضوری 

به ادارات قم به حداقل ممکن رسیده است.

افزایش تراکنش های بانکی بعد از شیوع 
ویروس کرونا

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم 
یادآور شد: تعداد تراکنش های بانکی قم از 16 
میلیون 600 هزار مورد در قبل از کرونا به 17 

میلیون 500 هزار مورد افزایش یافته است.

گروسی اظهار داشت: تعداد تراکنش خدمات 
 3 از  نیز  اجرایی  دستگاه های  غیرحضوری 
میلیون 600 هزار مورد به 3 میلیون و 900 

هزار مورد افزایش یافته است.
خدمات  تراکنش های  تعداد  وی،  گفته  به 
غیرحضوری در شهرداری قم از 93 هزار و 49 
مورد در قبل از کرونا به بیش از 151 هزار مورد 

افزایش یافته است.

با دستگاه های بی توجه به رعایت پروتکل 
های بهداشتی برخورد جدی می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم 
عالی  ستاد  مصوبه  آخرین  اساس  بر  گفت: 
مبارزه با کرونا همه دستگاه ها موظف هستند 
که پروتکل ها را رعایت کنند و در صورت عدم 

رعایت با آن ها برخورد می شود.
محمدرضا گروسی به حداقل رساندن جلسات 
به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور را مورد 
توجه قرار داد و اظهار داشت: نخستین استانی 
هستیم که جلسه شورای اداری را به صورت 

ویدئوکنفرانس برگزار می کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم 

ویروس  وجود  دلیل  به  که  توفیقاتی  بیان  با 
کرونا در کشور حاصل شده است،گفت: اجرای 
مصوبات و ابالغ آن به دستگاه ها و ادارات و 
شیوه نامه بوده که به جهت رعایت پروتکل ها 

از سوی ادارات تقدیرو تشکر می کنم.
آموزشی  های  دوره  برگزاری  ــزود:  اف وی 
صورت  به  ها  دستگاه  کلیه  به  توجیهی  و 
های  تیم  اعزام  است،  داده شده  غیرحضوری 
مشترک و سرکشی به ادارات به صورت مستمر 
انجام می شود که متشکل از تیم های علوم 
پزشکی و دستگاه های مربوطه و معاونت های 

تخصصی است که با همکاری دستگاه ها تحقق 
یافته است.

برای  استان  مناسب  های  زیرساخت 
توسعه خدمات غیرحضوری

های  زیرساخت  جهت  به  کرد:  بیان  گروسی 
به  را  خوبی  عدد  ها  فعالیت  استان  خوب 
دستگاه  جزو  قم  شهرداری  است،  دیده  خود 
هایی بوده که در فرایندها برای ارائه خدمات 
غیرحضوری 93 هزار و 49 تراکنش و بعد از 

کرونا 151 هزار و 7٨ تراکنش رسیده است.
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
صورت  به  خدمات  ارائه  در  کرد:  تصریح  قم 
غیرحضوری نیز توفیقات خوبی را داشته ایم، بر 
اساس آخرین مصوبه ستاد عالی مبارزه با کرونا 
همه دستگاه ها موظف هستند که پروتکل ها 
را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت با آن ها 

برخورد می شود.
وی با اشاره به دالیل این سخت گیری ها ابراز 
کرد: جامعه پزشکی تمام هم وغم خودشان را 
برای سالمت جامعه به کار گرفته اند که باید 
عزیزان  این  دوش  روی  از  باری  کنیم  تالش 

برداریم.

رشد خدمات الکترونیک در قم محمد رضا گروسی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قم خبر داد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم  
رویکرد مدیریت استان در مقوله سرمایه گذاری 
را موردتوجه قرار داد و گفت: برای سرمایه گذار 
پهن  قرمز  فرش  اهلیت  با  و  پرتوان  کارآمد، 

می کنیم.

مهرداد غضنفری در نشست خبری استاندار و 
معاونان با اصحاب رسانه با موضوع برنامه های 
استانداری  کرامت  سالن  در  که  دولت  هفته 
در  وارده  خسارت  میزان  برآورد  شد،  برگزار 
حوزه گردشگری براثر شیوع ویروس کرونا در 
استان را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت:در 
این بخش، 474 واحد به میزان 15٨ میلیارد 
تومان خسارت و آسیب دیده اند که اشتغال بیش 

از 5 هزار نفر را شامل می شود.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به  تسهیالت  پرداخت  استان جهت  قم سهم 
آسیب دیدگان از کرونا را 642 میلیارد تومان 
عنوان و تصریح کرد: در فاز نخست حدود 72 
متقاضیان  به  بانک ها  سوی  از  تومان  میلیارد 
تخصیص یافته و نزدیک به 30 میلیارد تومان 

پرداخت شده است.

در  گذاری  سرمایه  فرصت   80 شناسایی 
استان

برنامه ریزی هایی که در قالب  به  ادامه  وی در 
فرصت های سرمایه گذاری در استان انجام شده 
به  نزدیک  مهم،  این  برای  گفت:  و  پرداخت 
٨0 فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده است 
و در حال حاضر 26 فرصت مجوز بی نام برای 
سرمایه گذاران در استان صادرشده که حدود 7 

مورد به مرحله اجرا رسیده است.

گذاری  سرمایه  ثبت  درصدی   68 رشد 
خارجی

سرمایه گذاری  میزان  خصوص  در  غضنفری 
خارجی نیز اظهار کرد: تا قبل از شیوع بیماری 
حوزه  در  دالر  میلیون   30 از  بیش  کرونا 
سرمایه گذاری در استان ثبت شده که 6٨ درصد 
این سرمایه  امیدواریم  را نشان می دهد،  رشد 

ثبت شده را به مرحله جذب برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: نقطه عطف موضوع صدور 
مجوز بی نام این است که سرمایه گذار بدون طی 
کردن راه های معمول جانمایی کرده و اقدام به 

سرمایه گذاری کند.

همراهی اصناف در رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در ایام شیوع ویروس کرونا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم 
با بیان اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی از 
سوی اصناف نسبت به گذشته بهتر شده است، 
تأکید کرد: میزان رعایت این موارد به 70 درصد 
رسیده و درمجموع در حوزه اصناف و صنعت 
به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت 

خوبی داریم.

در  دیجیتال  اقتصاد  گیری  شکل  لزوم 
استان

وی با تأکید بر اینکه استان قم باید به سمت 
شکل گیری اقتصاد دیجیتال برود، گفت: باید 
خدمات به صورت الکترونیکی در اختیار مردم 
از مراجعه به  قرار گیرد و تا حد امکان مردم 

ادارات و دستگاه های اجرایی بپرهیزند.

با  و  پرتوان  کارآمد،  سرمایه گذار  برای 
اهلیت فرش قرمز پهن می کنیم

مقوله  در  استان  مدیریت  رویکرد  غضنفری 
عنوان  و  داد  قرار  موردتوجه  را  سرمایه گذاری 
با  و  پرتوان  کارآمد،  سرمایه گذار  برای  کرد: 

اهلیت فرش قرمز پهن می کنیم.

نقش کم رنگ بانک های خصوصی و دولتی 
در اثر گذاری در توسعه و تولید استان

بانک ها در توسعه و تولید  وی پیرامون نقش 
استان نیز اظهار داشت: با مقایسه ای نسبت به 
اعم  استان  بانک های  که  پی می بریم  گذشته 
و  نقش  هیچ  دولتی  و  بانک های خصوصی  از 

اثرگذاری در توسعه و تولید استان نداشته اند.

رشد 40 درصدی سپرده های بانکی
اساس  بر  کــرد:  تأکید  پایان  در  غضنفری 
با  باید  بانک ها  نقش  انجام شده  که  مکاتباتی 
عدد و رقم ملموس باشد اما علیرغم رشد 40 
درصدی سپرده ها در بانک ها این اثرگذاری در 

توسعه و تولید استان ملموس نبوده است.

 برای سرمایه گذار کارآمد، پرتوان و با اهلیت
فرش قرمز پهن می کنیم

مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم:
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یونس عالی پور با بیان برخی اقدمات معاونت 
هماهنگي امور زائرین استانداري قم، اضافه کرد: 
با برنامه ریزي در قالب ستاد تسهیالت زائرین، 
خدمات شایسته اي با همکاري کلیه دستگاه 
مختلف  هاي  واحد  و  استان  اجرایي  هاي 
استانداري به زائرین کریمه اهل بیت)س( ارائه 

شده است.
وی ادامه داد: معاونت زائرین استانداری قم در 
سایر مناسبت هاي ملي و مذهبي در طول سال 
از قبیل نیمه شعبان، نوروز و ... برنامه ریزي 
هاي مناسب جهت ارائه خدمات به زائرین را 

داشته است.

یکي  عنوان  به  قم  استان  گفت:  پور  عالی 
از 24  بیش  پرتردد کشور که  استان هاي  از 
میلیون خودرو در قالب بیش از  100 میلیون 
زائر و مسافر را به صورت ساالنه در محورهاي 

خود شاهد بوده و خدمت رساني به این بخش 
از مردم نیز از اولویت هاي استان و این معاونت 
مي باشد که کمیته نظارت بر مجموعه هاي 
و  ها، خدمات  نمازخانه  بخش  که  راهي  بین 
سایر فعالیت هاي مجموعه هاي بین راهي را 
رصد مي نماید، تدبیر و تشکیل داده است که 
به صورت مستمر و در طول سال با مشارکت 
دستگاه هاي اجرایي و متولي صورت مي پذیرد.

پذیرش بیش از 5 میلیون زائر غیر ایرانی 
در طول سال

معاون استاندار قم تصریح کرد: حوزه زائرین 
غیر ایراني به عنوان یکي از مهمترین بخش 
هاي زیارتي استان مي باشد و ساالنه بیش از 5 
میلیون نفر زائر غیر ایراني از کشورهاي مختلف 
به قم مشرف مي شوند که در  زیارت  جهت 
این راستا کمیته برنامه ریزي زائرین غیر ایراني 

تشکیل و مباحث مرتبط با این بخش از زائران 
را در حوزه هاي مختلف خدماتي رصد، برنامه 

ریزي و سیاست گذاري مي نماید.

توریسم درمانی یکی از ظرفیت های مهم 
قم

توجه  با  درماني  توریسم  داد:  ادامه  پور  عالی 
از  یکي  ایراني  غیر  زائران  میلیوني  به حضور 
فرصت هاي ناب براي اشتغال زایي و ارزآوري 
براي استان محسوب مي گردد که طي سنوت 
گذشته تالش هاي مختلفي براي تبیین این 
فرصت و ایجاد بخش هاي خدماتي مختلف در 
بیمارستان هاي قم براي آن صورت گرفته که 
تا رسیدن به حد مطلوب فاصله بسیار زیادي 

با آن داریم. 

برگزاری با شکوه مراسم اربعین
معاون استاندار قم برگزار باشکوه مراسم اربعین 
حسیني در استان قم در سال گذشته را مورد 
توجه قرار داد و افزود: استان قم به لحاظ جایگاه 
زیارتي و موقعیت استراتژیک خود همه سال در 
ایام اربعین خدمات فرهنگي و رفاهي متعددي 
را به زوار کریمه اهل بیت )س( و زائران کربالي 

معلي ارائه مي نماید.
وی با اشاره به برگزاری فعالیت های استان در 
بخش برون استانی در زمینه برنامه ریزی برای 
ایام  های  مراسم  تر  شکوه  با  هرچه  برگزاری 
اربعین، ادامه داد:  تشکیل بیش 90 موکب در 
سطح استان، هماهنگي اعزام اقالم و تجهیزات 
مواکب به کشور عراق، هماهنگي و ارائه اقالم 
اساسي با نرخ دولتي به مواکب جهت پذیرایي 
از زائران، هماهنگي استقرار تیم هاي امدادي 
کربال،   تا  قم  برگشت  و  رفت  مسیر  طول  در 
مواکب  از  بخشي  فعالیت  و  حضور  پیگیري 
استان در شهر مقدس قم جهت ارائه خدمت 
به زائران کربال در شهر کریمه اهل بیت )س( از 

جمله این اقدمات است.

خدمات رسانی 20 روزه به زائرین  در ایام 
اربعین

برنامه ریزی در سطح   به  عالی پور همچنین 
درون استاني دراین زمینه اشاره و بیان کرد: 
هماهنگي جهت ایجاد قرارگاه اربعین در محل 
مصلي جهت خدمت رساني به زائران غیر ایراني 
و ایراني در ایام اربعین به مدت بیش از 20 روز، 
راه اندازي موکب توسط اتباع مقیم افغانستاني 
تنوع  به  زائران  به  ارائه خدمت  قم جهت  در 
آمادگي مجموعه  رفاهي،  و  فرهنگي  خدمات 
هاي بین راهي استان و ارائه خدمت به زائران و 

مسافران در این راستا در استان عملیاتی شد.

تدارک اجرای طرح های ملی و استانی در 
ایام شیوع ویروس کرونا

قم  استاندار  زائرین  امور  هماهنگی  معاون 

خاطر نشان کرد: استان قم از زمان درگیری با 
بیماري کرونا شرایط ویژه ای پیدا نمود و به تبع 
معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری  قم 
نیز به عنوان فعال حاکمیتي حوزه گردشگري 

اقداماتي را در این راستا صورت داده است.
اهم این اقدامات عبارتند از: هماهنگي جهت 
درگیر  غیرایراني  زائران  ساماندهي  یا  خروج 
حضور  قم  در  ایام  ان  در  که  کرونا  بیماري 
داشتند، بازدید از مراکز اقامتي و بین راهي و 
رصد کیفیت و کمیت فعالیت آن ها در طول 
با  مرتبط  هاي  گزارش  تهیه  بیماري،  شیوع 
و  گردشگري  بخش  به  وارده  هاي  آسیب 
انعکاس آن به مراجع ذیصالح، برگزاري جلسه 
با بخش هاي مختلف گردشگري و فعال سازي 
مواکب استان جهت خدمت رساني متناسب با 

ایام بحراني در قالب طرح مواسات

توسعه قم با بهره گیری از
ظرفیت های متنوع مذهبی و گردشگری

پسماندهاي چهار بخش استان از این پس در 
سایت البرز قم دفع میشود.

از مشکالت مهم  را  پسماند  قم دفع  فرماندار 
به  ــزود:  اف و  کرد  عنوان  استان  هاي  بخش 
همین علت، مقررشده پسماندهاي بخش هاي 
استان،به جز جعفرآباد ،به سایت البرز قم منتقل 

شود.
بخش  شدن  مستثني  علت  به  حیدري  آقاي 

جعفرآباد اشاره نکرد اما گفت:انتقال پسماندها 
به قم میتواند از گسترش بیشتر پسماندها در 

بخش ها جلوگیري کند.

ضرورت وجود صنایع تبدیلی جهت رشد 
محصوالت صادراتی

تبدیلي در شهرهاي  نبود صنایع  فرماندار قم 
مشکالت  دیگر  از  را  روستاها  و  قم  اقماري 

اساسي دانست و گفت: باوجودي که این نوع 
میتواند  بندي  بسته  صنایع  همچنین  صنایع 
تاکنون  اما  شود  استان  اقتصاد  رونق  موجب 

اقدام قابل قبولي صورت نگرفته است.
در  خواست  گذاران  سرمایه  از  حیدري  آقاي 
جهت راه اندازي این نوع صنایع،مسئوالن استان 

را یاري کنند.

ساماندهی کارگران ساختمانی 
وي به بحث ساماندهي کارگران ساختماني در 
قم هم اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ حرمت 
درنظرگرفته  نبوت  میدان  در  قشر،مکاني  این 
شده تا درآنجا ثبت نام کنند و در صورت نیاز،از 

آنها استفاده شود.
فرماندار تاکید کرد: ساماندهي تنها به معناي 
اختصاص مکاني براي جلوگیري از تجمع در 
کنار خیابان ها نیست بلکه تنظیم روابط کارگر 
نیز  اپلیکیشن  از  استفاده  براساس  کارفرما  و 

میتواند این مهم را به دنبال داشته باشد.
آقاي حیدري افزود: هم اکنون چند اپلیکیشن 
در قم ایجاد شده است تا بتواند به ساماندهي 

کارگران کمک کند.

باید  قم  شهر  سطح  قهوه خانه های 
ساماندهی شود

فرماندار قم بابیان این که برخورد با متخلفین در 
دستور کار قرار دارد، گفت: قهوه خانه های سطح 

شهر قم باید ساماندهی شود.
ماه های  در  داشــت:  اظهار  حیدری  مرتضی 
گذشته و به علت شیوع بیماری کرونا یک سری 
تمهیداتی را برای تمامی ادارات و دستگاه های 

دولتی و خصوصی تدوین و به اجرا درآوردیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص عرضه قلیان 
قهوه خانه های  با  قهوه خانه گفت:  از  برخی  در 
سراها  قلیان  با  اما  نداریم  مشکلی  سنتی 
و  جان  حفظ  زمینه  این  در  و  مشکل داریم 
باالیی  بسیار  ارزش  از  ما  برای  سالمتی مردم 

برخوردار است.
اخیر بدون  تأکید کرد: در هفته های  حیدری 

هیچ هیاهویی 40 واحد متخلف پلمپ شده اند 
و در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد شد.

وی بابیان این که قم به عنوان یک شهر مذهبی 
و دینی در جهان شناخته شده است، خاطرنشان 
کرد: قم باید در همه زمینه ها سرآمد باشد و در 

این میان هیچ کوتاهی نباید صورت بگیرد.

تغییر  را  خود  وضعیت  آالینده،  صنایع 
دهند

فرماندار قم گفت: شرکت های آالینده باید به 
طور شفاف و واضح پاسخگوی محیط زیست 

باشند و برای تغییر وضعیت تالش کنند.
وی تصریح کرد: در تملک واحدهای صنعتی، 
مورد  کنار هم  در  بانک  و  تولیدکننده  حقوق 

توجه باشد تا حقوق هر یک حفظ شود و بتوانیم 
واحد تولیدی را در شرایط مناسبی در پرداخت 
باید  قانون گذار  باره  این  در  بازگردانیم،  بدهی 
نیز  مدیران  و  بیندیشد  را  الزم  تمهیدات 

برنامه ریزی صحیحی داشته باشند.

فرماندار قم خاطرنشان کرد: همچنین فعالیت 
واحدهای تولیدی باید از نظر سالمت و حفظ 
محیط زیست مورد پاالیش قرار بگیرد، در واقع 
شرکت های آالینده باید به طور شفاف و واضح 
پاسخگوی محیط زیست باشند و برای تغییر 

وضعیت تالش کنند.

مدیریت پسماند در شهرهای استان
و انتقال به سایت البرز 

یونس عالی پور معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم  گفت:

مرتضی حیدری فرماندار قم عنوان کرد:
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ساله   7 عملکرد  به  اشاره  با  نصیری  علیرضا 
شرکت گاز در دولت یازدهم و دوازدهم اظهار 
داشت: در این مدت ضریب نفوذ گاز در بخش 
شهری از 50 در ابتدای دولت یازدهم به 99.5 

درصد در بخش شهری استان رسیده است.
قم عنوان کرد:  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
در حال حاضر  و  است  قم شامل شش شهر 
99.5درصد از شهر قم، گازرسانی شده و این 
نیم درصد برای مناطق جدیدی که به بافت 
شهری اضافه می شود در نظر گرفته ایم وگرنه 
نقطه ای در قم وجود نداشته که گازرسانی نشده 

باشد.
وی با بیان اینکه در بافت روستایی قرار است 
گاز 21  از  بهره برداری رسمی  دولت  هفته  تا 
روستای قاهان رخ دهد که اغلب آن روستاهای 
صعب العبور است، تصریح کرد: روستای کهندان 
به  پروژه سختی  و  دارد  را  ارتفاعات  باالترین 
مشکالت  با  مجوزهای  اخذ  و  می رفت  شمار 
این  اجرای  با  بود؛  همراه  راهداری  از  فراوانی 
درصد  به 99  روستاها  در  نفوذ  پروژه ضریب 
می رسد و به طور کلی در حدود ده روستا در 

قم قابلیت گازرسانی ندارند.

قم نخستین استان سبز کشور
 در گازرسانی 

وی با تأکید بر اینکه در هفته دولت گازرسانی 
روستاهایی  و  درصد می رسد  به 99  روستاها 
خواهد  اتمام  به  دارند  گازرسانی  قابلیت  که 
استان سبز  نخستین  قم   یادآور شد:  رسید، 
کشور در گازرسانی است که همه مناطق آن 

به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم تصریح کرد: 
در صنایع با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر 
نام گذاری  تولید  جهش  نام  به  انقالب  معظم 
شده است، 7 پروژه در بخش صنعت به صورت 
صنایع  بخش  به  گازرسانی  که  داریم  فعال 
تا پایان امسال 70 درصد رشد پیدا می کند، 
در این خصوص برنامه هایی در بخش صنایع 
داریم که توسعه شبکه های صنعتی شکوهیه و 
محمودآباد از آن جمله بوده و این مناطق در 
جذب سرمایه گذاری در استان بسیار اثربخش 

است.
وی با اشاره به آغاز گازرسانی به شهرک صنعتی 
الغدیر عنوان کرد: این پروژه را در دست اقدام 
و  تجهیزات  و  فراهم  آن  مقدمات  که  داریم 
ایستگاه ها خریداری شده و در نیمه دوم سال 
پیمانکار  جذب  در  مشکلی  درصورتی که   99
پروژه  شروع  شاهد  می توانیم  باشیم،  نداشته 
در  همزمان  همچنین  باشیم،  بخش  این  در 
محورهای کاشان، اراک و تهران نیز گازرسانی 

به صنایع درحال توسعه است.
نصیری اظهار داشت: شرکت گاز قم نخستین 
دستگاهی بوده که در مدیریت کیفیت رسماً 
کار را آغاز کرد و موفق به کسب جایزه چهار 
ستاره سرآمدی در بین شرکت های گاز استانی 
است و مفتخریم که برنامه های تعریف شده بر 

اساس یک استراتژیک مشخصی کار می شود.

و  هوشمند  به صورت  گاز  شبکه  کنترل 
مانیتورینگ

نصیری خاطرنشان کرد: کنتورهای گاز طرحی را 
برای کارکرد بهتر در شرکت گاز گذرانده و کلیه 
کنتورهای نصب شده ارتقا یافته و دارای شرایط 
متعارفی است که می تواند مصرف مشترکین را 
کنترل کند که ٨٨ درصد از ایستگاه های استان 
مجهز به سیستم مانیتورینگ است و از طریق 
سیستم های الکترونیکی به روز از ایستگاه های 
مرکزی کنترل می شود و اگر مشکلی ایجاد شود 
سیستم های تکنولوژی پیشرفته در شرکت گاز 
قم در حال بهره برداری بوده و وضعیت رصد 

می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم تصریح کرد: 
سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان در سال 
9٨ به 71 درصد رسید که از میانگین کشوری 
که 69 درصد است باالتر است، این عدد در سال 
99 به حدود ٨0 درصد افزایش پیدا می کند و 
به عنوان استان هایی سبز هستیم و از نظر سبد 

انرژی در شرایط مطلوبی قرارگرفته ایم.

گاز  پوشش  تحت  قم  صنایع  درصد   70
است

به  گازرسانی  وضعیت  به  اشــاره  با  نصیری 
شهرک های صنعتی و صنایع، تصریح کرد: در 
مورد صنایع در سال 99 به حدود 70 درصد 
پوشش می رسیم و با اتمام پروژه های گازرسانی 
قالب  را در  پروژه هایی  تأکید روی کیفیت،  و 
تعریف  گاز  تأسیسات  بازسازی  و  مقاوم سازی 

کردیم.

وی توسعه خدمات غیرحضوری را موردتوجه 
قرار داد و ابراز کرد: بحث واگذاری خدمات به 
در  از ظرفیت های مهم  یکی  پیشخوان  دفاتر 
خدمت رسانی غیرحضوری است و در شرکت 
گاز کمترین مراجعات را داریم، در حال حاضر 
گاز  شرکت  در  که  خدمتی   22 از  نوع   15
تعریف شده در دفاتر ارائه می شود و برنامه هایی 
که تعریف کرده ایم با توجه به شیوع کرونا به 

دفاتر خدمات پیشخوان واگذار می شود.
حوادث  در  گاز  ایمنی  شبکه  مورد  در  وی 
تصریح کرد: کمیته مدیریت بحران به طور فعال 
و پدافند غیرعامل مسئولیت جلسات را دارند و 
دراین باره برنامه ریزی کرده ایم تا تأسیسات را 
در برابر زلزله ایمن کنیم، استفاده از پالستیک 
به  روستایی  و  شهری  شبکه های  در  فشرده 
و  دیده ایم  تدارک  زلزله  چون  حوادثی  جهت 
لوله های  دارد؛  را  الزم  انعطاف  تجهیزات  این 
فوالدی نیز در سطح شهر کار شده چون از نوع 
فوالد کم کربن است خشک و شکننده نیست 
و می تواند در مقابل حرکت های زمین مقاومت 
کند و در تست ها این لوله مقاومت خود را نشان 

داده است.

حسن صبوری در مورد توسعه راه ها در چند 
سال اخیر ابراز کرد: در طول این سال ها از نظر 
فیزیکی و اخذ مجوزها تحوالتی داشته ایم که 
مهم ترین آن کنارگذر قم بوده که در چند قبل 
کلنگ زنی شد و فاز یک به مرحله اجرا رسید 
و در این مدت با حوزه سرمایه گذار جلساتی 
داشته ایم و سازوکارهای اجرا در حال بررسی 

است.

اجرای فاز نخست کنارگذر قم
در 35 کیلومتر

صبوری با بیان اینکه فاز نخست این پروژه 35 
کیلومتر  قم-تهران  اتوبان  از  و  بوده  کیلومتر 
سلفچگان  جاده  زیر  از  و  می شود  شروع   11
این  کرد:  عنوان  می یابد،  ادامه  راهجرد  تا 
کمربندی از پروژه های مهمی بوده که با وجود 
کمبود اعتبارات، تعریف پروژه کمربندی کار 
درصد   30 و  گرفت  انجام  اما  است  دشواری 
به طور  که  می کند  تأمین  دولت  را  بودجه 

کلی 750 میلیارد تومان ارزش پروژه است و 
امیدواریم به موقع به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: در این مدت دولت های یازدهم 
و دوازدهم پروژه قم-جعفریه در 4 قطعه تعریف 
و سه قطعه عملیاتی شد که در حال حاضر 
آسفالت مسیر رفت آن تکمیل شده و چند روز 
دیگر مسیر به سمت قم آسفالت می شود و این 
پروژه نیز به بهره برداری می رسد و تمام محور 

مورد بازگشایی قرار می گیرد.
وی ابراز کرد: یکی دیگر از پروژه ها مسیر قم-

نیزار به طول 22 کیلومتر است، هر سال اعتبار 
آماده سازی  تا  می شود  تزریق  پروژه  به  کمی 
اتفاق بیفتد، در این زمینه 45 میلیارد تومان 
پیش بینی بودجه بود و 4 کیلومتر انتهایی که 
معضل اصلی است را برطرف کنیم، ضمن اینکه 

4 کیلومتر مسیر آماده سازی شده است.

احداث راه دسترسی مجموعه
 سینمایی نور

صبوری با تأکید بر اینکه ساماندهی سه راهی 
ونارچ یکی از دیگر پروژه ها بود که سال قبل 
با اعتبار شش میلیاردی انجام شد و با اجرای 
این طرح کاهش تصادفات در مسیر اتفاق افتاد، 
گفت: یکی دیگر از پروژه ها، مسیر دسترسی 
این  چراکه  است  نور  سینمایی  مجموعه 
مجموعه ظرفیت مهمی در گردشگری به شمار 
می رود و در بازدید انجام شده 3 کیلومتر مسیر 
تومان  میلیارد  با 10  و  داریم  اجرا  در دست 

اعتبار عملیاتی می شود.
یادآور  قم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قم-سلفچگان-راهجرد  آسفالت  روکش  شد: 
همچنین  شد،  انجام  کیلومتر   40 طول  به 
روکش آسفالت قم- کاشان و قم-کهک انجام 
شده و در محور قم-نیزار 13 و نیم کیلومتر 
آسفالت  روکش  قم  استحفاظی  محدوده  در 
عملیاتی شده است، در حال حاضر راه های قم 
از وضعیت مناسبی برخوردار است و 5 کیلومتر 
ابتدایی جاده قدیم قم تهران که مشکل جدی 

داشت در حال روکش آسفالت است.
صبوری عنوان کرد: پروژه های توسعه راه دولت 
در چند سال اخیر در قم 1002 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه در برداشت که این پروژه ها غیر از 

هزینه های کمربندی و قم-کهک است.

تکمیل و تحویل 43 هزار مسکن مهر
 در قم

وی در مورد آخرین وضعیت مسکن مهر استان 
قم  در  مهر  واحد مسکن  هزار  قم گفت: 43 
تعریف و 27 هزار و 403 واحد در سال 9٨ 
تکمیل شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت، 
دو ماه قبل نیز اختتامیه اعالم شد و در حدود 
قضائی  پرونده  و  است  نیمه تمام  واحد   600
دارد که هر زمانی تعیین تکلیف شود تکمیل 
در دستور کار است و قم هفتمین استان در 

اختتامیه مسکن مهر است.
از  وی در ادامه تصریح کرد: طرح اقدام ملی 
سیاست های وزارت راه و شهرسازی است و دو 

سال قبل شروع و دراین باره بخش نامه صادر 
شد، در قم 4 هزار نفر دارای سهمیه بود که 
کوتاهی  فرصت  در  که  انجام گرفته  ثبت نام 
ظرفیت تکمیل شد، از این چهار هزار ثبت نام 
پاالیش شد و 1500 نفر انتخاب شدند و افتتاح 
حساب انجام شده و طبق آخرین آمار 1100 
 37 که  داشتند  واریز  و  حساب  افتتاح  نفر 

میلیارد تومان واریزی داشتیم.

با  ملی  اقدام  طرح  در  مسکن  ساخت 
مشارکت مردم

است  قرار  این طرح  وی خاطرنشان کرد: در 
مردم پول را بدهند و از تسهیالت یارانه ای نیز 
خبری نیست و به این دلیل هزینه ها افزایش 

می یابد، اما کیفیت از پروژه مسکن مهر باالتر 
بنیاد  با  مسکن   2000 راستا  این  در  است، 
ستاد   1500 و  می شود  اجرایی  وارد  مسکن 
اجرایی فرمان امام خمینی و 500 با مجموعه 

دیگری عملیاتی می شود.
تمام شده مسکن  قیمت  صبوری عنوان کرد: 
باید در شورای مسکن استان به تصویب برسد 
و توافق قبلی در این شورا قرار شد کمیته ای 
دراین باره  تصمیم گیری شود  و  تشکیل شود 
اعالم  به زودی  آماده سازی  و  ساخت  قیمت 
اساس  بر  و  نیست  قطعی  هرچند  می شود 
فهرست بها و تمام شده احصاء شده و ممکن 

است تغییراتی در آن ایجاد شود.

قم نخستین استان سبز کشور در گاز رسانی به تمام نقاط استان

 اجرای طرح های بزرگ زیربنایی و راه
 وشهر سازی در استان قم

طی سالهای گذشته

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خبر داد:

  مدیرکل راه و شهرسازی استان قم عنوان کرد:
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مهدی آهنین پنجه با اشاره به آخرین وضعیت 
استان  داشت:  اظهار  قم،  استان  برق  صنعت 
قم یک شهرستان و یک میلیون و 300 هزار 
و  هزار  آن 11  مساحت  و  دارد  جمعیت  نفر 
فرسوده  بافت  با 1٨00 هکتار  کیلومتر   240
با جمعیت 400 هزار نفری در این بافت است 
و  مسجد   1200 و  امامزاده   400 از  بیش  و 

حسینیه در آن قرار دارد.
هزار  حاضر 5٨0  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
برق  از خدمات  قم  استان  مشترک در سطح 
استفاده می کنند، افزود: ٨0 درصد از مشترکین 
برق در قم، خانگی با مصرف برق 36.6 درصد، 
1.14 صدم صنعتی با 30 درصد برق مصرفی 
و 67 دهم درصد مشترکین کشاورزی با 12.2 

دهم مصرف هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم 
انرژی  در  پذیرها،  تجدید  بحث  در  کرد:  ابراز 

خورشیدی 12مگاوات در قم تولید می شود که 
10 مگاوات در نیروگاه غدیر، یک مگاوات در 
جاده رادیو معارف قم و یک مگاوات توسط 44 
نیروگاه خانگی و مقیاس کوچک تولید می شود.

وی با تأکید بر اینکه کل ظرفیت تولید پراکنده 
71 مگاوات که 12 مگاوات آن خورشیدی و 
بقیه دیزل ژنراتور است، گفت: ظرفیت اسمی 
نیروگاه سیکل ترکیبی قم، 714 مگاوات است 
اما به طورمعمول 5٨0 تا 600 مگاوات تحویل 
شبکه برق می دهد و برق را از شبکه سراسری 

دریافت می کنیم.
احداث 916 کیلومتر شبکه برق در قم

آهنین پنجه با اشاره به عملکرد شرکت توزیع 
برق قم در دولت های یازدهم و دوازدهم از سال 
92 تا 99 و احداث بیش از 900 کیلومتر شبکه 
مدت 321  این  در  کرد:  تصریح  قم  در  برق 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث شده 

است، همچنین 54 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
زمینی احداث شد که 374 کیلومتر مجموع 

شبکه فشار ضعیف است.
و  یازدهم  دولت های  طی  کرد:  عنوان  وی 
نصب شده  معابر  در  چراغ  هزار   24 دوازدهم 
در  روشنایی  چراغ  هزار   105 درمجموع  که 
نیز  عمومی  پست های  در  است،  نصب  قم 
بالغ بر  ظرفیت  که  احداث شده  مورد   1445
332مگاولت آمپر را به ظرفیت پست های قم 

اضافه کرده است.

افزایش 117 هزار مشترک برق استان 
آهنین پنجه با بیان اینکه در این مدت 53 فیدر 
20 کیلوولت نیز احداث شد و مجموع فیدرهای 
20 کیلوولت استان به 211 فیدر ارتقا یافت، از 
افزایش 117 هزار مشترک جدید به مشترکان 
برق استان خبر داد و گفت: این تعداد شامل 
هزار مشترک  هزار مشترک خانگی، 10   ٨4
و 100  هزار  اداری، یک  و  در بخش عمومی 
مشترک در بخش کشاورزی، یک هزار 300 
مشترک در بخش صنعتی و 19 هزار مشترک 
در بخش تجاری می شود که درمجموع تعداد 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان از 
463 هزار مشترک در سال 92 به 5٨0 هزار 

مشترک افزایش یافته است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
قم گفت: سیاست سرانه مصرف کشور 300٨ 
کیلووات است و از این شاخص دو درصد باالتر 
رفته ایم و باید کمتر از این مصرف می کردیم، با 
توجه به گرمای هوا و از شاخص باالترین آمار از 

متوسط سرانه کشوری پایین تر هستیم.

انتخاب قم به عنوان پایلوت تجمیع قبوض 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
قم عنوان کرد: دولت به دنبال تجمیع قبوض 
و قرائت کنترل های آب و برق و گاز است و 
قم و اردبیل به عنوان پایلوت انتخاب شده اند و 
در حال فعالیت اند، در افق بلندمدت دنبال این 

هستیم که با همکاری PSP بتوانیم QR کد 
مخصوص روی کنتورهای برق نصب کنیم و 
گوشی را با اپلیکیشن آن کنترل و شناسایی 

شود.
آهنین پنجه با بیان اینکه کاهش زمان انجام 
واگذاری انشعابات از 11 به 9 روز و مدیریت 
و  کنترل  کشاورزی  چاه  حدود 651  مصرف 
قرائت از راه دور انجام نیز از دیگر خدمات است، 
یادآور شد: سقف مصرف و کاهش پیک برای 
هر استانی در نظر گرفته شده است که برای 
قم در صنعت 42 مگاوات بود اما ٨٨ مگاوات 
همکاری داشتیم و در کشاورزی از26 مگاوات 

تعیین شده 27 مگاوات همکاری اتفاق افتاد.

به  قم  برق  شبکه  درصد   60 تجهیز 
کابل های خودنگهدار

وی اظهار داشت: افزایش سرانه مصرف ساالنه 
از دو هزار و 269 کیلووات در سال  خانوارها 
92 به دو هزار و ٨53 کیلووات در سال 9٨ 
رفاه  سمت  به  خانواده ها  حرکت  نشان دهنده 
از جمله  گازی  کولرهای  از  استفاده  و  بیشتر 
استان  در  برق  مصرف  سرانه  افزایش  دالیل 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم 
افزود: ٨ هزار کیلومتر شبکه در قم داریم که 
3٨00 فشار ضعیف هوایی است و 60 درصد 
از شبکه خودنگهدار است و 2 هزار کیلومتر 
سال  در  دراین باره  داریم،  مسی  شبکه  دیگر 
اخذ شد و 250 کیلومتر کابل  اعتباری  قبل 
خودنگهدار ایجاد شد و به مرور سیم ها تبدیل 

به کابل خودنگهدار می شود.

احداث 916 کیلومتر شبکه برق
در دولت های یازدهم و دوازدهم 

نظام  برکت  به  داشت:  اظهار  بلدی  داریوش 
آباد  روستاها  اغلب  اسالمی  مقدس جمهوری 
شده و بیشتر امکانات رفاهی شهرها به روستاها 
نیز رفته و وضعیت روستاها دگرگون شده است 
و حتی تمایل مردم به سمت مهاجرت معکوس 

بیش از گذشته شده است.
وی یکی از وظایف بنیاد مسکن در زمینه عمران 
روستایی را تهیه طرح هادی عنوان و تصریح 
کرد: این طرح ساماندهی و اصالح بافت روستا 
را  و میزان و مکان گسترش در آستانه طرح 

شامل می شود.
به گفته بلدی بعد از تصویب طرح هادی، این 
طرح سندی برای توسعه روستا بوده که همه 
باید مطابق آن عمل کنند، افق طرح ها ده ساله 
بوده و بعد از ده سال، طرح ها مجدد بازنگری 

شده و تغییراتی در آن ایجاد می شود.

به  روستاها  ساکنان  به  زمین  واگذاری 
قیمت تمام شده

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم 
تملک و واگذاری زمین روستایی را یکی دیگر 
از وظایف بنیاد مسکن برشمرد و افزود: با الحاق 
زمین به روستاها، برای روستاییان و جوانانی که 
در روستاها بوده و فاقد زمین هستند به قیمت 

تمام شده زمین داده می شود.
اغلب  در  حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  بلدی 
روستاها برای ساکنین دائمی که دارای شرایط 
دریافت زمین هستند در واگذاری زمین مشکلی 
نداریم و زمین را به قیمت تمام شده در اختیار 
برای  قرار می گیرد و قیمت زمین  روستاییان 
روستایی که ساکن دائم هست شاید کمتر از 

یک پنجم قیمت واقعی باشد.

100 درصد روستاهای باالی 20 خانوار طرح 
هادی دارند

 200 را  قم  استان  روستاهای  کل  تعداد  وی 
روستا برشمرد و عنوان کرد: از این تعداد 124 
روستا باالی 20 خانوار بوده و 76 روستا کمتر 
از 20 خانوار است، برای روستاهای باالی 20 
خانوار 100 درصد طرح هادی تهیه شده است و 
حداقل یک بار به این روستاها برای اجرای طرح 

هادی واردشده ایم.
بلدی با بیان اینکه متوسط پیشرفت فیزیکی 
اجراشده  هادی  طرح  آن  در  که  روستاهایی 
حدوداً 65 درصد است، ادامه داد: تا به امروز 
صادر  روستاها  در  سند  جلد  هزار   17 تعداد 
کرده ایم، همچنین در سال جاری  صدور دو 
هزار سند را در دستور کار داریم که امیدواریم 

تحقق پیدا کند.

9000 واحد در روستاهای قم نوسازی شد
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
قم خاطرنشان کرد: اطالع رسانی به طور کامل 
انجام  و اطالعات ساختمان به مردم داده شده که 
خانه های خود را مقاوم کنند؛ دولت همه شرایط 
را به بانک مرکزی ضمانت داده که در صورت 
عدم بازپرداخت تسهیالت از سوی مردم، خود 

دولت این مبالغ را پرداخت می کند.
بین  تفاهم نامه ای  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
مسکن  موضوع  در  مسکن  بنیاد  و  بهزیستی 
روستایی برای خانواده هایی که دو معلول دارند 
صاحب خانه  هم  خانواده ها  این  که  امضاشده 
شوند، در استان 22 خانواده شناسایی شده اند 
که برایشان مسکن بسازیم؛ تاکنون برای 17 
خانواده مسکن برایشان ساخته شده و مابقی در 

دستور کار قرار دارد. 

طرح  در  نفر   1700 برای  حساب  افتتاح 
اقدام ملی مسکن

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
قم افزود: تا به امروز برای 1700 مورد افتتاح 
حساب کرده ایم؛ البته تاکنون دریافتی از مردم 

نداشتیم و امیدواریم به زودی این پول ها به بنیاد 
تخصیص یافته تا بتوانیم کار را جلو ببریم.

بلدی با بیان اینکه 70 درصد هزینه های پروژه 
اقدام ملی مسکن آورده مردم است، اضافه کرد: 
این طرح دو سال بوده و بخش مهم پروژه آورده 
از  واریزی ها  است؛ در صورت  متقاضیان  خود 
تحویل خواهیم  را دوساله  پروژه  مردم،  سوی 

داد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم 
به بیان طرح ها و برنامه های این بنیاد پرداخت و 
اظهار کرد: یکی از برنامه ها، فراهم آوردن امکان 
که  کسانی  شدن  خانه دار  برای  سازوکاری  و 
بومی روستا نیستند، بوده که این کار با اولویت 
روستاییان انجام و تسهیالتی برای ساخت خانه 

برای افراد غیربومی پرداخت خواهد شد.

بافت  ساماندهی  در  مسکن  بنیاد  ورود 
فرسوده

وی ورود به موضوع بافت فرسوده شهر را یکی 
دیگر از برنامه های بنیاد مسکن قم نام برد و 
مسکن   واحد  هزار  مسکن  راستای  در  افزود: 
در  همچنین  کارداریم،  دستور  در  محرومان 
طرح اقدام ملی نیز دو هزار واحد برای شهر قم 
و 500 واحد برای شهرهای کوچک پیش بینی 

کرده ایم که درمجموع 2500 واحد می شود.
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
قم از اجرای طرح هادی برای 30 روستا خبر 

داد و گفت: همچنین برای ده روستا بازنگری 
طرح هادی را پیش بینی کرده ایم که انجام شود، 
همچنین برای 1200 واحد آسیب دیده از سیل 
و زلزله تسهیالت 15 میلیون تومان با نرخ سود 

4 درصد داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح هشت مورداجرای 
طرح هادی در روستاهای قم، کلنگ زنی 256 
واحد مسکونی زیتون 9 و 10 مربوط به طرح 
اقدام ملی مسکن و همچنین افتتاح 9 هزار و 
120 واحد روستایی  که مقاوم سازی شده اند 
ازجمله پروژه هایی هستند که در هفته دولت 

افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.

عمرانی

اجرای 100 درصدی طرح هادی
 روستاهای باالی 20 خانوار قم 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار کرد:

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت:



8سالم قم - ویژه نامه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل  استانداری قم- شماره 3
  

از  گزارشی  ارائه  به  اشاره  با  دباغ  غالمحسین 
عملکرد این اداره کل از افتتاح و بهره برداری از 
فازهای دیگر اتصال گمرک قم به خطوط ریلی 
کشور که جزء مهم ترین پروژه راه آهن در هفته 
دولت است خبر داد و اظهار داشت: فاز نخست 
این پروژه سال گذشته به بهره برداری رسید و 
همزمان با هفته دولت با توجه به اهمیت اتصال 
از  بهره گیری  و  ریلی  خطوط  به  قم  گمرک 
ظرفیت های آن، فازهای دوم، سوم و چهارم این 

پروژه به بهره برداری می رسد.
برنامه های هفته دولت  از دیگر  به گفته وی، 
از  بهره برداری  قم،  استان  راه آهن  کل  اداره 
پنل خورشیدی 100 کیلوواتی که برای آن 9 
میلیارد و920 میلیون ریال از محل اعتبارات 

عمرانی استانی و ملی هزینه شده است.
مدیرکل راه آهن استان قم مزیت این پنل ها را 
که بازدهی آن ها 19 درصدی است را تغذیه 
برق شبکه راه آهن استان عنوان کرد و گفت: 
مازاد این شبکه هم قرار است به شبکه برق 

استان وصل شود.

در  مسافر  جابه جایی  حجم  افزایش 
قطارهای مسافربری قم-تهران و بالعکس

وی با اشاره به عملکرد اداره کل راه آهن ابراز 
مسافربری  قطارهای  جابه جایی  حجم  کرد: 
قم به تهران در 4 سال گذشته از 3 رام به 7 
رام افزایش یافته است، همچنین در سال های 
درصد   50 ریلی  سوانح  و  حــوادث  گذشته 
بحث  رشد  از  نشان  امر  این  که  کاهش یافته 

ایمنی خطوط ریلی دارد.
در  زیرگذر  ایستگاه  سه  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته  قرار  راه آهن  مجاورت  در  که  محالتی 
شود،  تأمین  مردم  امنیت  تا  است  ایجادشده 
یادآور شد: هم چنین با توجه به رضایتمندی 
مشتریان و مدیریت خوب در همه سطوح از 

ایزو در  سوی پرسنل اداره راه آهن گواهینامه 
همه سطوح مختلف اخذ شده است و این اداره 
رتبه برتر جابه جایی مسافر در بین مناطق 21 
به خود اختصاص داده  را  راه آهن کشور  گانه 

است.

شناسایی چشمه های جدید بار در منطقه
مدیرکل راه آهن استان قم گفت: از برنامه های 
شناسایی  کل  اداره  این  ــدام  اق دست  در 
چشمه های جدید حمل بار در منطقه است، که 
اخیراً تفاهم نامه ای با شرکت سیمان نیزار برای 
حمل 200 هزار تن سیمان از ایستگاه نزدیک 
این کارخانه به سمت شلمچه برای ارسال برای 

بارگیری به کشور عراق منعقدشده است.
برای  تفاهم نامه  این  کرد:  خاطرنشان  دباغ 
افزایش ظرفیت های اقتصادی و صادرات استان 
حائز اهمیت است و در هدف گذاری های آینده 
قرار است تالش شود طبق برنامه ریزی  حجم 
درصد  قم 10  ریلی  خطوط  در  مسافر  و  بار 

افزایش یابد.
مدیرکل راه آهن استان قم اظهار داشت: برای 
کاهش این مشکل از اقدامات آینده این اداره 
بهره گیری از نیروهای بومی است و استخدام 

پرسنل غیربومی را خط قرمز خود می داند.

سودآور  مسافربری  قطارهای  توسعه 
نیست

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به رشد 
قطارهای  مسیر  در  مسافر  جابه جایی  حجم 
قم به تهران و برعکس آیا توسعه این مسیر 
در اقدامات راه آهن استان نیست عنوان کرد: 
خدمت رسانی  رویکرد  مسافربری  قطارهای 
دارند و این نوع قطارها سوده نیست و راه آهن 

هم یک موسسه عام المنفعه است.
به گفته وی، با توجه به بحث کرونا که زمان 

آن غیرقابل پیش بینی است نمی توان در زمینه 
توسعه راه های ریلی ورود کنیم چراکه کرونا 
سبب شده تا 30 درصد آمار جابه جایی مسافر 

ما کاهش و افت کند.

سریع السیر  قطار  نیمه تمام  ــروژه  پ
قم،اصفهان

مدیرکل راه آهن به پروژه مهم خط سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان اشاره کرد و گفت: در طول 
خط مسیر آثار مشخص است که تا چه اندازه 
میله گذاری و پیشرفت کار داریم، ولی اکنون 
طرح  این  شده  سبب  کشور  مالی  سیاست 
وضعیت  اگر  اما  بماند،  نیمه تمام  همچنان 
در  پروژه  این  یابد  بهبود  شرایط  و  اقتصادی 

اولویت کاری قرار دارد.

افزایش چشمگیر جابه جایی مسافر و بار 
در خطوط ریلی استان

انجام شده در حوزه  اقدامات  بر  تأکید  با  وی 
جابجایی بار و مسافر از ابتدای سال گفت: در 
افزایش  شاهد  جاری  سال  نخست  چهارماهه 
بارگیری  تناژ  و  تخلیه  بخش  در  چشمگیر 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم که 
با تخلیه 1٨3 هزارتن بار به رشد 199 درصدی 
و با بارگیری ٨9 هزار و 500 تن به رشد ٨9 

درصدی رسیدیم..

به گفته دباغ؛ درحالی که تن کیلومتر مرزی 4 
ماهه سال گذشته 299 میلیون تن بوده در 4 
ماهه نخست سال جاری تن کیلومتری مرزی 
به 3٨3 میلیون تن کیلومتر رسیده و این امر 
نشان از رشد 3٨ درصد تن کیلومتر مرزی دارد 
که رشد 23 درصدی بهره وری از لوکوموتیو را 

به همراه داشته است.

در  زیربنایی  مهم  پروژه های  اجــرای 
ایستگاه محمدیه

از  کرد:  تصریح  قم  استان  راه آهن  مدیرکل 
دیگر برنامه های محوری این اداره کل اجرای 
و  توسعه  بــرای  زیربنایی  مهم  پــروژه هــای 
بهسازی ایستگاه محمدیه است و در این زمینه 
سرویس های  محوطه سازی،احداث  عملیات 
احداث  و  دوم  سکوی  بهداشتی،بازسازی 

پارکینگ در این ایستگاه اجرایی شده است.
دباغ افزود: ایستگاه قمرود برای سبقت و تالقی 
قطارهای مسافربری و باری توسعه یافته است، 
هم چنین خط 15 کیلومتر بالک محمدیه به 
شوراب بعد از 25 سال بهسازی شده عالوه بر 
آن محدوده عالئمی بالک نمکزار،علی آباد هم 

کاماًل بهسازی شده است.
کیلومتر  ترانشه  سازی  سبک  وی،  گفته  به 
و  ریــزی  زوال  از  پیشگیری  بــرای   69-67

ریزش سنگ های معلق، احداث کارخانه بزرگ 
تعمیرات لکوموتیو ایستگاه گارمانوری، بازسازی 
7 کیلومتر بالک ساقه؛ گارمانوری و هم چنین 
بازسازی بالک قم- ساقه به طول 2/٨ کیلومتر 
از برنامه های دیگر این اداره در سال های گذشته 

بوده است.
گفتنی است، راه آهن استان قم در شاخص های 
اختصاصی جشنواره شهید رجایی طی 3 سال 
95 تا سال 9٨ رتبه برتر را به خود اختصاص 
داده و هم چنین به عنوان دستگاه فعال استان 

در سال 9٨ نیز انتخاب شده است.

به  اشاره  با  طباطبایی  علیزاده  مهدی  سید 
ویژه  منطقه  تولیدی  و  صنعتی  فعالیت های 
سلفچگان در دولت یازدهم و دوازدهم اظهار 
داشت: مناطق اقتصادی با هدف تولید، اشتغال 
ویژه  منطقه  و  شده  پایه گذاری  صــادرات  و 
اقتصادی سلفچگان جزء نخستین مناطق در 
کشور به شمار می رفت که در قم ایجاد شد و 
قبل از سلفچگان نیز منطقه اقتصادی سیرجان 
بود که در طول 23 سال گذشته  ایجادشده 

تولید  و  تنوع  نظر  از  اخیر  ده سال  به ویژه  و 
شورای  دبیرخانه  از  توانسته  که  مصوباتی  و 
در  بگیرد،  مجوز  تولیدات  برای  مناطق  عالی 
از  و  داشته  نخست  رتبه  کشور  مناطق  بین 

موفق ترین مناطق اقتصادی کشور بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم 
ابراز کرد: عامل دوم نیز مدیران منطقه بوده که 
در سال های گذشته با تجربه و توانایی موقعیت 

اقتصادی  منطقه  کرده اند،  ایجاد  را  مناسبی 
سلفچگان با توجه به جایگاه جغرافیایی، 60 
کشور  صنایع  و  مصرف  بازارهای  از  درصد 
استان مرکزی،اصفهان  تهران، کرج،  همچون 
دارد،  کیلومتر  از 240  کمتر  فاصله ای  قم  و 
عالقه مندی  ویژگی هایی،  چنین  به  توجه  با 
سرمایه گذاران به منطقه همواره وجود داشته 

است.

عدم استفاده از اعتبارات دولتی در منطقه 
ویژه سلفچگان

ابتدای  از  ویژه  این منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
استفاده  دولتی  اعتبارات  از  تاکنون  تأسیس 
نکرده و از نظر قانونی غیر دولتی است و برابر 
تعلق  آن  به  دولتی  بودجه ای  هیچ گاه  قانون 
نگرفته است، یادآور شد: منطقه با مشکالت 
زیادی خود را به این مرحله رسانده و حتی یک 
ریال بودجه دولتی نداشته و تمامی هزینه ها را 

از منابع خود تأمین کرده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم 
تصریح کرد: تنها درآمد منطقه فروش زمین 
بوده و بعدها با پیشرفت امور، هزینه خدمات 
مختصری از واحدهای تولیدی دریافت می شود 
که  می دهد  پوشش  را  جاری  هزینه های  که 
برای  آزاد  مناطق  در  قانون  برابر  نیز  همان 
کاالهای تجاری و تولیدی مناطق 15 درصد 
به عنوان  را  خلیج فارس  اف  آی  سی  قیمت 
واردکننده  و  تولیدکننده  از  خدمات  هزینه 
می گیرند، اما مناطق ویژه اقتصادی نیم درصد 

است و درآمد کافی نیست.

واگذاری فاز سه منطقه ویژه سلفچگان به 

تولیدکنندگان
وی با اشاره به اقدامات در دوره دولت یازدهم 
و دوازدهم در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
گفت: ایجاد شبکه های خدمات آب، برق، گاز و 
مخابرات در منطقه، بازگشایی و احداث معابر 
و جداول، ایجاد فضای سبز در منطقه، اجرای 
بیش از ٨ کیلومتر فیبر نوری و 11 کیلومتر 
دو  واحــد  یک  تأسیس  آب رســانــی،  شبکه 
مگاواتی تولید برق با مشارکت سرمایه گذار و 
بخش خصوصی و سهم 32.2 درصدی منطقه 
با قابلیت توسعه 12 مگاوات از جمله اقدامات 

است.
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: فاز یک و دو 
منطقه در گذشته به بهره برداری رسیده بود 
اما در آن دوران سند فاز سوم هنوز صادر نشده 
بود، لذا امکان واگذاری زمین های فاز سه در 
منطقه نبود و زمان زیادی صرف شد که سند 
فاز سوم را بگیریم، به همین دلیل از سال قبل 
وارد فاز سه شدیم و معابر اصلی بازگشایی شد و 
شبکه های آب و برق و گاز را به فاز سه رساندیم 

و در حال واگذاری اراضی این فاز هستیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم 
از جمله عوامل موفقیت این منطقه را وصل 
معدن  صنعت،  یاب  بهین  سایت  به  شدن 
تجارت دانست و ادامه داد« بعد از هماهنگی 
و  می شود  صادر  سایت  این  از  پروانه ها  الزم، 

همانند پروانه های وزارت صمت است.

عضویت تنها ایرانی در سازمان بین المللی 
مناطق آزاد جهانی

وی تصریح کرد: در سازمان بین المللی مناطق 
آزاد جهانی عضو هستیم و تنها عضو ایرانی در 
این سازمان جهانی مناطق آزاد، منطقه ویژه 
سلفچگان از ایران است، علی رغم اینکه بارها 
مکاتبه کرده ایم که با توجه به بخش خصوصی 
اما  باشیم،  ایران  نماینده  نباید  منطقه  بودن 
جمهوری  نماینده  را  منطقه  این  همچنان 
اسالمی می دانند و طبق آن سؤال می کنند، 

این گام مهم در منطقه بوده که عضو سازمان 
جهانی شده ایم و در سمینارها شرکت داریم، 
نمایشگاه های  در  سال  طول  در  همچنین 

داخلی و خارجی حضوری پررنگ داشته ایم.
واحد  احداث  به  اشاره  با  طباطبایی  علیزاده 
تولید فیبرنوری در این منطقه ویژه ابراز کرد: 
شرکت  نخستین  موفق  واحدهای  از  یکی 
تولیدکننده فیبر نوری در سطح کشور است 
که توانست تجهیزات خود را نصب کند ، تولید 
فیبر نوری از جمله نیازهای داخلی کشور است 
و بابت آن ارز از کشور خارج می شد و این واحد 
توانست با تکنولوژی و علم داخلی و همراهی 
فارغ التحصیالن، فیبر نوری را به مرحله تولید 

برساند تا نیازی به واردات نداشته باشیم.

در  زمین  واگذاری  باالی  حجم  افزایش 
دولت های یازدهم و دوازدهم

اینکه در طول سال های گذشته  بیان  با  وی 
415 هزار مترمربع زمین در منطقه به فروش 
رسیده است، اظهار داشت: در این میان اراضی 
فاز یک و دو تقریباً 530 هکتار و اراضی فاز 3 
حدود 1000 هکتار است که فاز سوم اخیراً 
برای واگذاری آماده شده اما از سال 92 تاکنون 

بیش از 415 هزار مترمربع زمین فروخته ایم.
وی با تأکید بر اینکه در سال 92 در حدود 40 
هزار مترمربع زمین و در سال 93 به میزان ٨0 
هزار مترمربع از اراضی فروخته شد، افزود: در 
سال 96 نیز 13 هزار مترمربع بود و امروز در 
4ماهه سال 99 تا 22 مرداد، 63 هزار مترمربع 
زمین به فروش رفته است، زیرا سرمایه گذاران 
پیدا  اعتقاد  منطقه  این  در  سرمایه گذاری  به 

کرده اند.

فعالیت 141 واحد تولیدی در منطقه ویژه 
سلفچگان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم  
تصریح کرد: از سال 92 تعداد 136 مورد پروانه 
در  و  است  صادرشده  منطقه  در  بهره برداری 

مجموع تا پایان سه ماهه 99 تعداد 247 مورد 
واحد در منطقه مجوز گرفته اند که 141 مورد 
در حال تولید هستند و 12 مورد تعطیل شده و 
63 مورد پروژه هایی است که پروانه بهره برداری 
نگرفته اند و کار را به اتمام نرسانده اند، همچنین 
به  امسال  که  است  اقدام  دست  در  پروژه   3

بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به برنامه های منطقه برای تحقق 
شعار سال درباره جهش تولید گفت: مناطق 
تولید  رونق  هدف  با  اقتصادی  آزاد  و  ویژه 
شکل گرفته است، لذا در این مناطق هر اتفاقی 
تولید است، در حال  بیفتد در جهت جهش 
روند  در  نیز  خارجی  سرمایه گذار   12 حاضر 
تولید داریم که به نام خودشان و یا شرکای 
و  فعال هستند  و  ایرانی سرمایه گذاری کرده 
عمدتاً تولید اتصاالت در شرکت های نفت و گاز 
این شرکت ها 50  و محصوالت فعال است و 

سال گارانتی محصول دارد.
واردات  میزان  شد:  یادآور  طباطبایی  علیزاده 
محصول  واردات  این  اما  باالست  منطقه  در 
نهایی نیست بلکه مواد اولیه به شمار می رود 
که در این خصوص واردات 2 میلیارد دالر  و 
صادرات بیش از ٨00 میلیون دالری در 7 سال 
انجام شده است؛ برندهای معروفی در منطقه به 
مواد اولیه در روند تولید نیاز دارند و در تنوع 

تولید در کشور رتبه یک را داریم.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت های مهم منطقه 
این  و  است  دانش بنیان  شرکت های  وجود 
شرکت ها از حمایت های قانونی کشور برخوردار 
هستند و 4 واحد دانش بنیان در منطقه وجود 

دارد.

برنامه ریزی برای بهره برداری از فازهای دیگر اتصال گمرک قم به خطوط ریلی کشور 

 افزایش حجم باالی واگذاری زمین برای 
تولید در دولت های یازدهم و دوازدهم

سرپرست اداره کل راه آهن استان خبر داد:

 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم  عنوان کرد:
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سیجانی با بیان نقش سازنده وزارت صنعت، 
اقتصادی  جنگ  شرایط  در  تجارت  و  معدن 
خط  در  همواره  وزارتخانه  این  داشت:  اظهار 
مقدم کار بوده و واحدهای صنفی، توزیعی و 
تولیدی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف 

اقتصادی کشور داشته اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم 
با بیان نقش تولیدکنندگان و اصناف در پیشبرد 
اهداف اقتصادی کشور گفت: تولیدکنندگان در 
که  زمانی  اقتصادی  جنگ  و  تحریم  شرایط 
به  اقدام  می شود،  روبرو  کاال  کمبود  با  کشور 
داخلی سازی کرده و در کاهش اثرات تحریم 
نقش اساسی دارند، همچنین برای آنکه اقالم 
به دست مصرف کننده  اندک  با سود  اساسی 

برسد؛ نقش اصناف غیرقابل انکار است.

صنعت قم پیشگام افزایش توان تولید در 
همه عرصه ها

به گفته سیجانی در ابتدای شیوع بیماری کرونا 
در استان هیچ واحد تولید ماسک نداشتیم، اما 
در حال حاضر یازده واحد صنعتی، بیش از نه 
واحد صنفی تولید ماسک سه الیه و بیش از 20 
واحد کارگاهی ماسک پارچه ای در سطح استان 

داریم و به جرئت می توان گفت روزانه بیش از 
350 هزار ماسک در استان تولید می شود.

و  معدن  سازمان صنعت،  اهداف  از  یکی  وی 
تجارت استان را کاهش اثرات تحریم برشمرد 
نیاز  تأمین  را  شرایط  این  در  نخست  گام  و 
ما  اصلی  اولویت  کرد:  تأکید  و  دانست  داخل 
در وزارتخانه نهضت ساخت داخل و تأمین نیاز 
داخل و در وهله بعد صادرات کاالهای تولیدی 

است.
احداث  قم  در  تولیدی  واحد   200 ساالنه 

می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
واحد   200 حدود  ساالنه  ــدازی  راه ان از  قم 
تولیدی جدید در استان خبر داد و اضافه کرد: 
معموالً متوسط سرمایه گذاری هر واحد صنعتی 
در قم حداقل سه میلیارد تومان بوده و متوسط 
اشتغال هر  واحد صنعتی نیز بین 20 الی 25 

نفر است.
  220 با  گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
شغل   700 و  هزار   5 حدود  صنعتی  واحد 
ایجاد کرده ایم، ادامه داد: حدود 36 هزار واحد 
صنفی در استان داریم که 60 درصد توزیعی 
که  هستند  صنفی  نیز  واحدها  درصد   40 و 
نقش مؤثری در توزیع کاالهای اساسی و اقالم 

واحدهای تولیدی دارند.
سیجانی سپس توزیع کاالهای اساسی را مورد 
توجه قرار داد و گفت: جزء استان هایی بودیم 
ایام کرونا و ماه مبارک  این بخش در  که در 
را احساس  نگذاشتیم مردم کمبودی  رمضان 
کنند و پاسخگوی نیاز همشهریان قمی بودیم.

اولویت به روز رسانی واحدهای صنعتی 
سال  طی  استان  صادرات  میزان  بیان  با  وی 

گذشته اظهار داشت: هدف گذاری سال گذشته 
250 میلیون دالر صادرات خارجی بود اما در 
اسفندماه میزان صادرات استان به دلیل شیوع 
صفر  به  مرزها  شدن  بسته  و  کرونا  بیماری 
رسید، امسال نیز در دوماهه نخست با مشکل 
روبرو بودیم اما در حال حاضر مقداری گشایش 
نخست حدود 56  در چهارماهه  و  ایجادشده 

میلیون دالر صادرات داشتیم.

اجرایی شدن 82 رصد مصوبات 
با اشاره به اجرایی شدن ٨2 درصد  سیجانی 
مصوبات رونق تولید در سال گذشته ابراز کرد: 
خانگی  مشاغل  اصناف،  بخش های  همه  در 
از  صنعت  و  تولید  رونق  محل  از  روستایی  و 
محل تبصره 1٨ توانسته ایم جذب نقدینگی و 

پرداخت تسهیالت داشته باشیم.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بر  نظارت  و  بازرسی  حوزه  کرد:  اضافه  قم 
تخلفات اقتصادی رسیدگی می کند که به دو 
بخش بازار و واحدهای تولیدی مربوط می شود، 
درج قیمت، عدم گران فروشی و عدم احتکار 

ازجمله اهداف این کمیته هستند.

لزوم افزایش عرصه های اینترنتی به جای 
روشن های سنتی فروش

وی مطرح کرد: مصرف کننده به دنبال آن است 
که کاال در دسترس تر با قیمت مناسب باشد 
که فروشگاه های بزرگ این ویژگی را داشته و 
با قیمت پایین تر کاال را به دست مصرف کننده 
می رسانند؛ البته در فضای رقابت باید به دنبال 
فروشگاه های اینترنتی و مجازی رفت چراکه در 
شرایطی مثل شیوع بیماری کرونا در کشور که 
سبک زندگی تغییر یافت رفتن به سمت این 

نوع فروشگاه های ضروری به نظر می رسد.
و صنعت  اصلی  بیان خوشه های  به  سیجانی 
کفش،  کرد:  عنوان  و  پرداخت  استان  بومی 
فرش، سنگ، عقیق و چوب ازجمله کاالهای 
اصلی و بومی استان هستند، ضمن اینکه در 

صادرات  و  انبوه  تولید  سازی،  صنعتی  جهت 
شدن،  به روز  سمت  به  می رویم  پیش  آن ها 

صادراتی شدن و فناوری آن ها نیز می رویم.

پایان  تا  فرش  نمایشگاه  از  بهره برداری 
سال

سیجانی به بیان مشکالت راه اندازی نمایشگاه 
فرش پرداخت و گفت: این پروژه بیش از 90 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم تا 

پایان سال به بهره برداری برسد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با  بزرگ  پروژه   5 دولت  هفته  در  قم  استان 
اشتغال  با  تومان  سرمایه گذاری 200 میلیارد 
210 نفر مستقیم و همچنین 27 پروژه دیگر 
راه اندازی  و   افتتاح  پروژه ها  این  با  همزمان 
خواهند شد که درمجموع شامل 32 پروژه با 
اشتغال ٨50 نفر و سرمایه گذاری 272 میلیارد 

تومان می شود.
سیجانی از افتتاح نخستین واحد تولید انبوه 
و  داد  خبر  دولت  هفته  در  کشور  قفل  کلید 
تصریح کرد: این پروژه با مشارکت سرمایه گذار 
 35 حدود  که  انجام شده  خارجی  و  داخلی 

میلیارد تومان سرمایه گذاری آن بوده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استان قم از افتتاح نخستین واحد تولید قالب 
ریخته گری در این هفته خبر داد و اذعان کرد: 
این پروژه با سرمایه گذاری حدود 40 میلیارد 
تومان و اشتغال 50 نفر به بهره برداری می رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یک واحد تولید 
ظروف پالستیکی آیومل، یک واحد تولید قیر 
طبیعی و یک واحد توسعه ظروف پالستیکی 
هفته  در  که  پروژه هایی هستند  دیگر  از  پت 

دولت به بهره برداری خواهند رسید.
  

ساالنه 200 واحد تولیدی در قم احداث می شود

امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر  ترک  غالمرضا 
استان قم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت 
یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به 
سیاست ها و دستورالعمل بانک مرکزی نسبت 
به تغییر نام صندوق مهر امام رضا )ع( سابق 
این  امید اظهار داشت:  به صندوق کارآفرینی 
صندوق بر اساس یک رویکرد جدید حمایت 
از کسب وکارهای خرد بازار محور با روش تأمین 
مالی خرد را بر عهده دارد؛ درواقع وظایف مهم 
و مغفول مانده درزمینه ی حمایت های دولتی 
از تولید را در بخش خصوصی حمایت می کند.

حمایت از توسعه کسب و کارای خرد و کم 
سرمایه

ترک با بیان اقدامات دیگر این صندوق یادآور 
شد: گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت 
های  شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، برند 
سازی و پرداخت در قالب زیرشاخه های شبکه 
به منظور  ازاین دست  مواردی  و  برندها  فروش 
پایداری کسب وکارها در این مجموعه درحال 

اجراست.
قم  استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
به  عمل  در  صندوق  برنامه های  تشریح  با 
یادآور شد:  تولید  محوریت شعار سال جهش 

امسال پرداخت تسهیالت در قالب تسهیالت 
های  صندوق  ایجاد  و  روستائیان  به  اشتغال 
بسیج  سازمان  با  تفاهم نامه هایی   ، خردمحلی 
سازندگی و سازمان جهاد کشاورزی انجام شده 
ای  مرحله  نظارت  و  آموزش  همچنین  است، 
بر طرح های کشاورزی در راستای اجرای بهتر 
آن ها، ایجاد،راه اندازی و حمایت از صندوق های 
این  اقدامات دیگر  از  خرد محلی در روستاها 

مجموعه است.

ایجاد 4469 اشتغال از سال 92 تاکنون
از  قم  استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
توسط  ایجادشده  کسب وکارهای  پایداری 
در   92 سال  از  گفت:  و  داد  خبر  صندوق 
تومان  میلیارد  بالغ بر 150  حوزه های مختلف 
تسهیالت پرداخت شده و حدود 4 هزار و 469 
اشتغال ایجادشده که تثبیت شغلی آن ها طی 
بازدیدها و نظارت های ادواری صورت گرفته در 

حد قابل قبولی است.
بنا بر گفته وی کسب وکارهای خرد در مواجهه 
با  چراکه  هستند،  پایدارتر  تنش زا  شرایط  با 
صرف هزینه های خرد در تولیدات خود،کمتر 
می توانند  به راحتی  و  باشند  می  آسیب پذیر 
خود را با شرایط مختلف هماهنگ کنند که با 

بررسی و نظارت های صورت گرفته این پایداری 
در نقطه قابل قبولی قرار دارد.

پرداخت حدود 2 میلیارد تومان تسهیالت 
برای اشتغال زندانیان

به گفته وی با توجه به تفاهم نامه منعقدشده 
توانمندسازی  راستای  در  زندان ها،  سازمان  با 
میلیون  و 900  میلیارد  ارائه یک  به  زندانیان 
تومان تسهیالت از دیگر اقدامات این صندوق 
بوده که با ایجاد اشتغال و حمایت آن ها پس 
از ترخیص، عماًل در حوزه اجتماعی پایداری و 
تثبیت خانواده ها نقش بسیار مهمی ایفا کرده 

است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قم خدمات 
چشمگیر  بسیار  را  کرونایی  ایام  در  ارائه شده 
دانست و عنوان کرد: در راستای اجرای طرح 
هم افزایی همیار طی تفاهم نامه ای با سازمان 
به  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  جوانان  و  ورزش 
تعطیلی باشگاه های ورزشی در این ایام و  برای 
جبران خسارات ناشی از این شرایط، تسهیالت 
2 میلیاردی به آن ها ارائه شد و در همین راستا 
ارائه خدمات الکترونیکی در این ایام بسیار مورد 

توجه بوده است.
زنان  ایجاد 10 صندوق خرد محلی ویژه  وی 
صندوق  این  اقدامات  دیگر  از  را  روستایی 
بیان کرد و گفت: صندوق پرداخت تسهیالت 
از اشتغال روستایی و  در قالب قانون حمایت 
به هر  را  از محل منابع توسعه ملی  عشایری 
صندوق خرد محلی 50میلیون تومان اعالم کرد 
که مجموعاً 10صندوق با پرداخت تسهیالتی 
بالغ بر 500میلیون تومان فعالیت خود را آغاز 

کرده اند.
ترک نحوه پرداخت تسهیالت را به مجموعه های 
پرداختی های  افــزود:  و  داد  تعمیم  بسیاری 
صندوق طی سال های اخیر با هم افزایی منابع 
با  مختلف  های  نامه  تفاهم  انعقاد  قالب  در 
تعداد  که  وزارتخانه ها  و  دولتی  سازمان های 

زیادی از مجموعه های دولتی را در برگرفته و 
مجموع پرداخت های صندوق 4٨ میلیارد تومان 

در استان قم بوده است.

اجرای طرح هر روستا یک محصول در قم
یک  روستا  هر  طرح  اجرای  با  رابطه  در  وی 
نوع  اساس  بر  روستا  هر  در  گفت:  محصول 
می  صورت  مشخصی  تولیدات  خود  فعالیت 
گیرد که صندوق کارآفرینی امید بر اساس انواع 
فعالیت صورت گرفته در روستا ها حمایت خود 
را انجام می دهد.به عنوان مثال روستای سیرو در 
پرورش پرنده های زینتی و خور آباد در تولید 
محصوالت چوبی و مواردی ازاین دست فعالیت 

دارند.
روستایی  اشتغال  بحث  در  ترک  گفته  به  بنا 
نیز از منابع توسعه ملی تسهیالتی بالغ بر 40 
میلیارد تومان از سال 97 تاکنون در 4 مرحله  
تامین اعتبار گردیده که دستگاه های حمایتی 
هم مشمول پرداخت این تسهیالت می باشند. 
مرحله پنجم آن نیز در حال اجرایی شدن است 
لذا در این رابطه  بانک کشاورزی، توسعه تعاون، 
صندوق کارآفرینی امید و پست بانک چهار عامل 
اشتغال  از  قانون حمایت  پرداخت تسهیالت  

روستایی و عشایری هستند.
هفته  های  برنامه  خصوص  در  همچنین  وی 
دولت اعالم کرد طرح مجتمع خدماتی رفاهی 
بالغ بر یک  با اعتباری  بین راهی پامچال که 
اندازی شده  میلیارد و 300میلیون تومان راه 

است مورد بهره برداری خواهد رسید.
وی نسبت به تعامل مجموعه اقتصادی استان 
با  قم  استاندار  افزود:  و  کرد  خرسندی  ابراز 
به عملی شدن شعار سال جهش  ویژه  توجه 
تولید، کلیه اقدامات در جوی آرام، منطقی و 
کارشناسی  با تدابیر الزم صورت گرفته است، 
دستاوردهای  تعامل  این  محصول  به نحوی که 
استان  اقتصادی  مجموعه  همه  برای  خوبی 
داشته است لذا هماهنگی و تعامل با دستگاه 

های اجرایی و  معاونت اقتصادی، کمیته فنی 
و دبیرخانه کارگروه اشتغال با مجموعه تصمیم 
در  را  استانداری  گزاری  سرمایه  اداره  و  گیر 

برداشته است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قم افزود 
: به نظر من هر فردی مسئولیتی که دارد باید 
به نحو احسن و کامل بدون تکلف و با اخالص 
و برای رضای خدا و خدمت خالصانه به مردم 
ارائه دهد و این همان رویه و مدیریت جهادی 
است که بحمداله ما در صندوق کارآفرینی امید 
استان قم رابطه بسیار خوبی با مردم ،کارآفرینان 
و جوانان داریم و این موقعیت ایجاد شده را برای 
خودمان توفیق می دانیم که در شهر کریمه اهل 
بیت حضرت فاطمه معصومه )س( خدمتگزار 

مردم شریف استان هستیم.
فعالیت های صورت  غالمرضا ترک همچنین 
گرفته در حوزه کسب و کار در حفظ روحیه 
جامعه  داد:  ادامه  و  دانست  مؤثر  جامعه  افراد 
اجتماعی  نشاط  و  امید  روحیه  نیازمند  امروز 
مجموعه  رویکرد  هرچه  میان  این  در  است؛ 
موقعیت  دستیابی  انتقال  مسیر  در  رسانه ای 
های مهم در عرصه اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی 
باشد کمک به جلب اعتماد و مشارکت مردم 
در اجرای طرح ها و فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی به ویژه نسل جوان ما خواهد کرد.  

 ایجاد 4469 شغل توسط صندوق کارآفرینی امید در قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم:

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قم خبر داد:
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دغدغه  به  اشــاره  با  ستوده  پهلوانی  مهدی 
سازمان بهزیستی در تحوالت اجتماعی اظهار 
داشت: بهزیستی با ایجاد مراکز مثبت زندگی 
در ارائه خدمات بهزیستی با شعار در هر محله 
در  مشارکت  جلب  نخست  رتبه  مرکز،  یک 
کشور را کسب کرده و با کسب مجوز از تعداد 
1٨ به 26 مرکز ارتقاء پیداکرده که در هفته 
دولت بهره برداری آن مراکز را خواهیم داشت؛ 
در این صورت مددجویان در کمترین فاصله به 

بهترین وجه خدمات دریافت می کنند.
جامعه  مجموع  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
هدف خاص بهزیستی را 35 هزار نفر دانست 
و تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار، کودکان 
بد و بی سرپرست، آسیب دیده اجتماعی و افراد 
بهبودیافته معلولین و آسیب دیده نخاعی جزء 
جامعه هدف خاص سازمان بهزیستی هستند و 

مردم نیز جامعه عام ما به شمار می روند

وجود 8 هزار مستمری بگیر در بهزیستی 
قم

به گفته پهلوانی 40 سال از بالندگی سازمان 
بهزیستی با عنوان بزرگ ترین دستگاه دولتی 

در ارائه خدمات می گذرد که از سال 92 تعداد 
در  سازمان  این  مستمری بگیر  خانواده های 
استان از 5 هزار نفر به ٨ هزار رسیده است، 
همچنین اجتماعات پیشگیری از اعتیاد ما از 
حدود 300 هزار به یک میلیون 300 هزار نفر 

رسیده است.
سازمان  مــشــاوره ای  خدمات  فعالیت  وی 
بهزیستی را در ایام کرونا چشمگیر اعالم کرد 
و گفت: با توجه به قرنطینه اجباری و افزایش 
مشاجرات خانوادگی، با همکاری مراکز مختلف 
و  اجتماعی  اورژانس  در  همکاران  پیگیری  و 
مراکز مشاوره ای پیشگیری از طالق موارد کمی 

از مراجعین به طالق ختم شد.
وی با معرفی شماره های مشاوره ای و اورژانس 
اجتماعی عنوان کرد: شماره 14٨0 از ساعت 
خدمات  رایگان  به صورت  شب   ٨ تا  صبح   ٨
خدمات  این  البته  می دهد،  ارائه  مشاوره ای 
طی سال های گذشته از 30 هزار و 313 نفر 
به 106 هزار و 12٨ نفر افزایش پیداکرده است 
البته در روزهای کرونایی هم فعالیت این مرکز 

گسترش یافته بود.

مشاوره  هزار   20 از  بیش  ساالنه  ارائه 
ژنتیکی در قم

در  ژنتیک  مشاوره  بحث  به  اشاره  با  پهلوانی 
جلوگیری از موالید جدید دارای معلولیت افزود: 
از سال 92 مشاوره های ژنتیک از 465 نفر به 
22 هزار و 900 نفر رسیده که در این مسیر 
در ابتدا آزمایش های الزم از افراد انجام می شود 
نیز  درمان  و  مشاوره  روند  لزوم  صورت  در  و 

پیگیری می شود.
کار  اولویت  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
بهزیستی را ایجاد شفافیت در کار معرفی کرد 
رفاه حال همشهریان چند  به منظور  افزود:  و 
بهزیستی،  مددجویان  ویژه  شفافیت  سامانه 

حقوقی،  مسائل  و  اموال  به  مربوط  دادرس 
دیده بان، فرزندخواندگی و ثبت مراکز راه اندازی 
ارائه مجوز ثبت به مراکز مختلف و  شده که 
نظارت بر عملکرد آن ها از سوی بهزیستی انجام 

می شود.

ارائه خدمات به 22 هزار معلول در قم
از  معلول  هزار   22 تعداد  پهلوانی  گفته  به 
استفاده  بهزیستی  مراکز  توان بخشی  امکانات 
می کنند دیدگاه ما توانمندسازی این معلولین 
برای زندگی در کنار دیگر اقشار جامعه است 
اعتبارات دولتی در بحث  به دلیل کمبود  اما 
اشتغال  و  مسکن  درمان،  معیشت،  تحصیل، 

معلولین نیازمند همراهی خیرین هستیم.
بهزیستی  فعالیت های  گستره  و  تنوع  وی 
دلیل  به  را  آن  عمق  و  دانست  باال  بسیار  را 
و  کرد  قلمداد  پایین  اعتباری  منابع  کمبود 
در  معلولین  ویژه  فضای  مناسب سازی  گفت: 
سه مرحله داخل منزل که بر عهده بهزیستی، 
ادارات بر عهده اداره مربوطه و معابر عمومی نیز 
بر عهده شهرداری است که دبیر و پیگیر آن ها 

مجموعه بهزیستی است.

افتتاح مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد 
در قم

مرکز  افتتاح  از  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
هفته  در  اعتیاد  توانی  باز  و  درمــان  جامع 
دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف ما از 
بحث رسیدگی به معتادان در مرحله نخست 
درمان، مرحله دوم باز توانی و درنهایت ورود به 
جامعه است تا فرد با آموزش های الزم بر شغل 
موردنظر خود مسلط شده و با دریافت وام های 

خوداشتغالی بار دیگر به جامعه بازگردد.
به گفته وی استان قم را دارای 10 کمپ ترک 
اعتیاد بوده که 9 کمپ آن ماده 15 و یک کمپ 

ماده 16 اجباری و مربوط به معتادان متجاهر 
است؛ حداکثر ظرفیت گنجایش آن ها 3 هزار 
نفر بوده که در دوران کرونا برای رعایت فاصله 
گزاری و نکات بهداشتی در آنجا، پی به کمبود 

تعداد این مراکز در استان بردیم.
به گفته پهلوانی به منظور رفع بحران کمبود 
کمپ ها، فراخوانی به متقاضیان ایجاد کمپ ها 
الزم  اقدامات  راستا  این  در  تا  می شود  داده 
صورت بگیرد در حال حاضر در بحث سامان 
دادن به معتادان حاشیه شهرها نیز دو واحد 
به  سرکشی  با  مینی بوسی  و  موتوری  سیار 
بسته های  ارائه  و  شهرها  حاشیه  پاتوق های 
فعالیت  به  مشغول  گرم  غذای  و  بهداشتی 

هستند.

غربالگری 170 هزار نفر در تنبلی چشم و 
شنوایی سنجی

وی یکی از وظایف بهزیستی را پیشگیری از 
معلولیت تنبلی چشم و کاهش شنوایی دانست 
و ادامه داد: از تعداد 4٨ هزار نفر مراجعه کننده 
به مراکز مربوطه در سال 92 به تعداد 170 هزار 
نفر رسیدیم کلیه افرادی که نیاز به غربالگری 
داشته و در معرض آسیب هستند شناسایی و 

تحت درمان و پیشگیری قرار گرفتند.
به  اشــاره  با  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
بر  تأکید  و  کار  کودکان  وضعیت  ساماندهی 
حضور آن ها در درون خانواده گفت: درزمینه 

با شناسایی  ابتدا  نیز  کار  کودکان  ساماندهی 
آن ها و بعد توزیع 500 بسته لوازم بهداشتی 
از حضورشان  آن ها  برای  ضروری  مایحتاج  و 
در معابر عمومی جلوگیری به عمل آمد تا از 

آسیب های محیطی در امان بمانند.
مرکز  بزرگ ترین  احــداث  بر  تأکید  با  وی 
افزود:  استان  در  اوتیسم  و  تکاملی  اختالالت 
با توجه به شرایط زندگی و بحث شهرنشینی 
اختالالت تکاملی طیف اوتیسم رو به افزایش 
بوده که خانواده ها معموالً با عدم پذیرش چنین 
از مراکز مربوطه  از دریافت خدمات  شرایطی 

امتناع کرده و به هیچ وجه زیر بار آن نمی روند.
وی استان قم را قطبی برای شناسایی، پیشگیری 
و درمان اختالالت تکاملی معرفی کرد و گفت: 
بهزیستی با پوشش تعداد 4 مرکز فعال طیف 
اوتیسم در استان ظرفیت پذیرش موارد جدید 
را دارد، خانواده ها با دریافت آموزش های الزم 
این  از  پیشگیری  حتی  و  درمان  راستای  در 

اختالل می توانند یاریگر ما باشند.

محمود تقی پور ضمن تبریک فرارسیدن هفته 
دولت، آموزش فنی و حرفه ای را زیرمجموعه 
و  دانست  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در دو 
بخش دولتی و خصوصی در حال فعالیت بوده 
و قم از سال 75 به صورت مستقل فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
وی تعداد مراکز فنی و حرفه ای دولتی استان قم 
را 7 آموزشگاه اعالم کرد و گفت: مرکز شماره 
یک با 16 کارگاه ویژه برادران، مرکز شماره دو 
با 7 کارگاه ویژه خواهران، مرکز شماره سه با 6 
کارگاه آموزشی ویژه خواهران و مرکز شماره 4 
که دومنظوره برای خواهران و برادران بوده و 

10 کارگاه آموزشی دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ادامه 
داد: مرکز شماره پنج با 5 کارگاه آموزشی ویژه 
برادران، مرکز شماره شش واقع در پردیسان با 6 
کارگاه آموزشی ویژه خواهران و درنهایت مرکز 
شماره هفت که ویژه زندان بوده و دومنظوره 
برنامه ریزی  با  است  برادران  و  خواهران  برای 
دقیق جامعه هدف گسترده ای را تحت پوشش 

قرار داده است.
تقی پور به مراکز آموزشی خصوصی نیز اشاره و 
خاطرنشان کرد: در استان قم 207 آموزشگاه 
حوزه های  در  که  بوده  فعالیت  حال  در  آزاد 
خدمات، فرهنگ و هنر، کشاورزی و صنعت در 
حال ارائه آموزش های مهارتی زیر نظر اداره کل 

فنی و حرفه ای هستند.

قم همواره از تعهدهای آموزش فراتر بوده 
است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تعهد 
ساعت آموزش های فنی و حرفه ای را در چند 
سال گذشته یادآور شد و مطرح کرد: در سال 
92 یک میلیون و 900 هزار نفر ساعت تعهد در 
بخش دولتی تعیین شده بود که در استان قم 
یک میلیون و 192 هزار و 945 نفر یعنی 105 

درصد بوده است.
وی عملکرد استان را همیشه بیش از تعهدهای 
ابراز کرد: در سال 93  و  مشخص شده عنوان 
یک میلیون و 5٨2 هزار و 425 نفر تعهد بوده 
نفر ساعت  که یک میلیون 711 هزار و 226 

یعنی 10٨ درصد اجرایی شده است.
تقی پور در ادامه تعهد سال 96 را نیز بیان و 
سال  در  دولتی  مراکز  تعهد  کرد:  خاطرنشان 
96 یک میلیون و 50٨ هزار 370 نفر بوده که 
عملکرد ما یک میلیون و 72٨ هزار و 690 نفر 

ساعت با 115 درصد بوده است.
قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
ادامه داد: در سال 97 نیز تعهد مراکز دولتی 
که  بوده  نفر   ٨0 هزار    529 و  یک میلیون 
عملکرد استان عدد یک میلیون و ٨49 هزار و 

665 نفر ساعت با 121 درصد ثبت شده است.
وی همچنین عملکرد سال 9٨ را نیز بیان کرد 
نظر  در  قم  استان  برای  که  تعهدی  گفت:  و 
گرفته شده بود یک میلیون و 656 هزار و 56٨ 
نفر ساعت بوده که یک میلیون و 795 هزار و 
36 نفر ساعت با 10٨ درصد اجرایی شده است.

تقی پور عملکرد استان قم را در سال 99 تا 
مردادماه اعالم کرد و گفت: تعهد استان تا آخر 
مرداد 532 هزار و 472 نفر بوده که با توجه به 
شرایط شیوع ویروس کرونا 50٨ هزار و 154 

نفر ساعت تا یک مرداد ثبت شده است.

اجرای بیش از 13 میلیون ساعت آموزش 
در 7 سال گذشته

وی جمع تعهد استان قم را در 7 سال گذشته 
ساعت  نفر  و 64٨  هزار  و ٨5٨  میلیون   11
عنوان و تصریح کرد: عملکرد استان تا مردادماه 
بالغ بر 13 میلیون و 667 نفر ساعت آموزش 

ارائه شده است.
در  را  آموزشگاه ها   207 با  آزاد  بخش  وی 
دوران کرونا متضرر دانست و ادامه داد: بخش 
خصوصی با تعطیلی آموزشگاه ها دچار آسیب 
شده و اما عملکرد بخش خصوصی نیز در این 7 

سال گذشته بسیار قابل توجه بوده است. 
از  را  آزاد  تقی پور درصد رشد آموزشگاه های 
سال 92 تا 5 ماه نخست سال جاری بیان کرد و 
گفت: رشد عملکرد آموزشگاه های آزاد در سال 
92، 104 درصد، سال 93، 95 درصد، سال 

94، 100 درصد، سال 95، 110 درصد، سال 
96،119 درصد، سال 97، 14٨ درصد، سال 
9٨، 147 درصد و تا 15 مرداد سال 99، 37 

درصد ثبت شده است.
در  را  آزاد  آموزشگاه های  تعهد  مجموع  وی 
هزار  و 509  میلیون  گذشته 15  سال  هفت 
و 767 نفر دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد 
آموزشگاه های آزاد در هفت سال گذشته  17 
میلیون و 396 هزار و 5٨5 نفر ساعت بوده که 

رشدی برابر 112 درصد ثبت کرده است.

آزمون های  در  قبولی  درصد  بودن  باال 
مهارتی قم از استانداردهای کشوری 

قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
نسبت قبول شدگان در آزمون های مهارتی به 
شرکت کنندگان در این آزمون های را در هفت 
ابراز کرد:  سال گذشته موردبررسی قرارداد و 
درمجموع 124 هزار و 245 نفر در آزمون های 
مهارتی شرکت کرده اند که ٨7 هزار و 130 نفر 
قبول شده و درصد تحقق استان قم 70 درصد 
بوده درحالی که استاندارد ملی 60 درصد است.

کارگاهی،   جوار  مراکز  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
آموزش سربازان وظیفه  رتبه  نخست  کسب 
در سال 96، تبدیل وضع کلیه همکاران حق و 
التدریسی به پیمانی به عنوان تنها استان موفق 
در این حوزه، اخذ مجوز آموزش کارکنان دولت 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رسته اداری 

مالی از دیگر اقدامات انجام شده است.

راه اندازی شبکه وایرلس بین مراکز فنی 
و حرفه ای قم

قم  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
اقدامات انجام شده در واحد انفورماتیک را نیز 
به عنوان یکی از موفق ترین بخش های آموزش 
فنی و حرفه ای خواند و گفت: راه اندازی شبکه 
وایرلس بین مراکز تابعه و اداره کل، راه اندازی 
تلفن های تحت شبکه VOIP ، طراحی سامانه 
وب سایت  طراحی  آموخته،  مهارت  شاغلین 
اختصاصی مراکز سنجش و ارزشیابی مهارت 

بخشی از این اقدامات بوده است.
نتایج  اعالم  سامانه  طراحی  داد:  ادامه  وی 
سامانه  طراحی  عملی،  و  کتبی  آزمون های 
ارزیابی عملکرد، طراحی  بارگذاری مستندات 
مسابقات  شرکت کنندگان  ثبت نام  سامانه 
تاریخ  و  مکان  اعالم  سامانه   طراحی  قرآنی، 
آزمون های عملی سامانه هایی بوده که بار مالی 

برای سازمان نداشته است.
تقی پور همچنین ارائه 30 خدمت الکترونیکی 
را در وب سایت اختصاصی میز خدمت موفقیتی 
قابل توجه خواند و تصریح کرد: طراحی سامانه 
تحت وب ارتباط ارباب رجوع با پرسنل اداره کل 
و مراکز تابعه، طراحی سامانه تحت وب مهارت 
کنفرانس،  وب  راه انــدازی  شاغل،  آموختگان 
ــدازی  راه ان و   1670 گویا  تلفن  راه انـــدازی 
کارگاه های مختلف در مراکز هفتگانه آموزشی 

از دیگر اقدامات انجام شده است.

مراکز مثبت زندگی بهزیستی همزمان با هفته دولت در قم راه اندازی شد

 قم در سالهای گذشته همواره از تعهد
آموزشی فراتر بوده است

مدیرکل بهزیستی استان قم:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم :
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رسیدگی  در  دولت  ویژه  نگاه  میرشکار  اکبر 
افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نیازمندان  به 
محلی،  درآمدهای  بر  عالوه  امداد  کمیته  در 
دولتی  اعتبارات  محل  از  نیز  اعتباراتی 
مشخص شده که تسهیالتی بانکی بخشی از آن 

بوده است.

افزایش 710 درصدی مستمری مددجویان
وی  افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد 
در دولت یازدهم و دوازدهم را قابل توجه خواند 
و خاطرنشان کرد: در سال 92 پایه مستمری 
مددجویان 55 هزار تومان بوده و در سال 99 
به عدد 445 هزار تومان با 710 درصد رشد 

رسیده است.
میرشکار از دریافت وام اشتغال 11 هزار و 906 
نفر از خانواده کمیته امداد خبر داد و گفت: از 
سال 92 تا چهار ماه نخست سال 99 بالغ بر 
197 میلیارد تومان وام اشتغال به 11 هزار و 

906 نفر از مدد جویان پرداخت شده است.

از طریق  اشتغال  برای  نیازمندان  معرفی  وی 
برنامه های  از  مؤسسات کاریابی را یکی دیگر 
امداد دانست و توضیح داد: یک هزار  کمیته 
و 313 نفر از مددجویان با توجه به بسته های 
کارفرمایان  برای  امداد  کمیته  که  تشویقی 

تعریف کرده مشغول به کارشده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم کمک کمیته 
کرد:  بیان  و  تشریح  را  کارفرمایان  به  امداد 
پرداخت وام و بخشودگی حق بیمه به مدت دو 
سال بسته حمایتی بوده که کمیته امداد برای 

کارفرمایان تعریف کرده است.

آموزش فنی و حرفه ای بیش از 29 هزار 
نفر 

از  نفر   5 و  هــزار   29 ــرخــورداری  ب از  وی 
مددجویان از آموزش های فنی و حرفه ای در 
طی 7 سال و 4 ماه  خبر داد و تصریح کرد: این 
به  برای ورود مددجویان  آموزش ها مقدمه ای 
بازار کسب وکار و دریافت وام اشتغال بوده است.

ازدواج 7 هزار و 644 دختر و پسر  میرشکار 
تحت پوشش کمیته امداد را اقدامی در جهت 
این  کرد:  تأکید  و  دانست  جوانان  ساماندهی 
با  ماه  و 4  در مدت 7 سال  از جوانان  تعداد 
دریافت 24 میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج 

بالعوض ازدواج کرده و ساماندهی شدند.
وی دریافت دفترچه درمانی به همه مددجویان 
کمیته امداد را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: 
ساالنه 25  که  امداد  کمیته  مددجویان  تمام 
هزار نفر هستند دفترچه درمانی دریافت کرده 
و بیش از ٨1 میلیارد تومان فرانشیز درمانی 

پرداخت شده است.

تأمین و ساخت 720 واحد مسکونی برای 
مددجویان

واحد  یا خریداری 720  و  وی هزینه ساخت 
مسکونی را 27 میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبارات  از  هزینه  این  کرد:  تصریح  و  اعالم 
همچنین  و  پرداخت شده  مردمی  و  دولتی 
حدود 5 هزار و 600 موردبازسازی، بهسازی و 
تعمیر خانه های مسکونی از درآمدهای محلی 

انجام شده است.
تومان  میلیارد   216 پرداخت  از  میرشکار 
مستمری از سال 92 تا امروز خبر داد و افزود: 
مستمری مددجویان سال 92 عددی بالغ بر 10 
میلیارد و 500 میلیون تومان بوده درحالی که  
در چهار ماه نخست سال 99 مبلغی بالغ بر 20 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی تعداد خانواده های تحت پوشش کمیته را 
در 7 سال و 4 ماه گذشته  19 هزار و 592 
خانواده عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین 15 
هزار و 41٨ خانواده نیز از پوشش کمیته امداد 

خارج شده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم با ابراز خرسندی 
از افزایش 40 درصدی درآمدهای محلی کمیته 
امداد تصریح کرد: در چهار ماه امسال نسبت به 
چهار ماه مشابه سال گذشته 70 درصد رشد 

ثبت شده است.
و چهار  در مدت 7 سال  داد:  ادامه  میرشکار 
ماه گذشته کمیته امداد استان قم 536 میلیارد 
تومان به صورت بالعوض به خانواده های تحت 
کمک های  شامل  که  کرده  کمک  پوشش 

مردمی و دولتی بوده است.
وی  از توزیع 137 پرس غذا طی هفته گذشته 
در بین نیازمندان خبر داد و اظهار داشت: در 
روز عید غدیر با همکاری سپاه و بسیج 50 هزار 
پرس غذای گرم توزیع شده و تا یک هفته آینده 
نیز روزانه 5 هزار پرس غذا با همکاری تولیت 

حضرت معصومه )س( توزیع می شود.
وی محتوای سبد کاالی دوره دوم را شامل 10 

کیلو برنج، 4 کیلو مرغ و 3 لیتر روغن دانست و 
ادامه داد: تا هفته آینده 23 هزار خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد کاالهای خود را دریافت 
کرده و هزینه صرف شده برای این سبد کاال 
بالغ بر سه میلیارد و 500 هزار تومان  عددی 

بوده است.

تسهیالت  تومان  میلیارد   10 پــرداخــت 
قرض الحسنه از ابتدای سال

مدیرکل کمیته امداد استان قم تعداد وام های 
قرض الحسنه پرداخته شده در چهار ماه گذشته 
را 1953 مورد عنوان و بیان کرد: حدود 10 
ماه  چهار  در  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
نفر  به  9 هزار ٨5٨  و  پرداخت شده  گذشته 
افراد غیر تحت پوشش کمیته مبلغی برابر دو 
میلیارد و 600 میلیون تومان  خدمات موردی 

ارائه شده است.
وی ادامه داد: در چهار ماه گذشته  390 مورد 
نیز به مبلغ دو میلیارد و 6٨0 میلیون تومان 
کمک هزینه ازدواج پرداخته شده و  همچنین 
15٨0 خانواده مستأجر تحت پوشش کمیته 
ماهیانه  اجاره  تومان  میلیون  به 700  نزدیک 
دریافت کرده و به 700 خانوار نیز وام ودیعه 

مسکن پرداخت شده است.
در  قربانی  گوشت  تن  توزیع 15  از  میرشکار 
عید قربان خبر داد و یادآور شد: 15 تن گوشت 
قربانی در مدت سه روز در بین 12 هزار خانواده 
در استان  قم توزیع شد و همچنین در روز عید 
فطر 700 میلیون تومان فطریه در روز تعطیل 

از درگاه بانک ملی بین نیازمندان توزیع شد.
وی ادامه داد: اشتغال در رسته های تولیدی در 
بیش از 30 منطقه فعال بوده و ما در روستاهای 
خورآباد، سیرو و سایر روستاها بیش از 90 طرح 
تولیدی اجرا کرده که همه در رسته تولیدی 
بوده و به صورت میانگین بین 1 میلیون و ٨00 
میلیون تومان تا 20 میلیون تومان درآمد آن 

است.

ایجادشده  اشتغاالت  درصد   ٨0 میرشکار 
اشتغال  اعتبار  گفت:  و  کرد  عنوان  پایدار  را 
و  بوده  تومان  میلیارد   ٨0 از  بیش   99 سال 
با یک حرکت جهادی نخستین  خوشبختانه 
سالی بوده که در 4 ماه نخست 70 درصد افراد 

معرفی به بانک شده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم از اشتغال دو 
داد  در سال 99 خبر  افراد  نفری  و 70  هزار 
بانک  به  افراد  این  درصد   70 کرد:  مطرح  و 
همکاری  با  بانک ها  امیدواریم  و  معرفی شده 
پیش  از  برنامه های  دررسیدن  را  ما  به موقع 

مشخص شده یاری کنند.

حتی یک نفر پشت صف تسهیالت نداریم
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان قم تنها 
استانی است که حتی یک خانواده پشت نوبت 
وام، جهیزیه و خدمات دیگر نداریم درحالی که 

استان های دیگر چنین شرایطی ندارند.
تحت  شهری  خانواده های  تعداد  میرشکار 
بیان کرد: در  و  را 96 درصد دانست  پوشش 
و  بوده  به 40  آمار 60  این  دیگر  استان های 
این آمار شرایط اشتغال زایی را در استان قم با 

چالش مواجهه کرده است.
به  پایان  در  قم  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
نحوه نظارت نیز اشاره کرد و گفت: هر 300 
خانوار زیر نظر یک مددکار بوده و در مجموعه 
مددجویان زیر نظر ٨0 ناظر هر یک ماه مورد 
ارزیابی قرارگرفته و ما کامل ترین و به روزترین 

اطالعات را نسبت به مددجویان خودداریم.

 رشد 710 درصدی مستمری مددجویان
در دولت های یازدهم و دوازدهم

سال 9٨  در  اینکه  به  اشاره  با  یزدانی  حمید 
این اداره کل توانسته 29 پروژه را با ظرفیت 
اظهار  کند  افتتاح  را  نفر   550 اشتغال زایی 
سه  دولت  هفته  در  است  قرار  امسال  داشت: 
پروژه بخش گردشگری با ظرفیت اشتغال 31 

نفر به بهره برداری برساند.
وی با بیان اینکه از سال 92 تا انتهای سال 9٨ 
بیش از 150 پروژه در حوزه میراث فرهنگی، 
به  قم  استان  در  گردشگری  و  صنایع دستی 
بهره برداری رسیده است، یادآور شد: این تعداد 
میلیارد  از 730  بیش  سرمایه گذاری  با  پروژه 
تومانی توانسته برای 2970 نفر اشتغال ایجاد 

کرده است.

پرداخت 115 میلیارد تومان تسهیالت در 
سه سال گذشته

وی با بیان اینکه در زمینه  تسهیالت اعطایی 
در شاخه های مختلف صنایع دستی 4 میلیارد 

تومان برای مشاغل خانگی پرداخت شده است، 
افزود: در زمینه تبصره 1٨ هم برای 10 طرح 
است،  گردیده  پرداخت  تومان  میلیارد   171
همچنین در طول مدت 3 سال گذشته 115 
میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان پرداخت 

شد.
یزدانی خاطرنشان کرد: برای پرداخت تسهیالت 
مختلفی  موانع  و  مشکالت  با  متقاضیان  به 
ازجمله ضوابط و قوانین خاص بانک های عامل 
روبرو هستیم که به بعضاً پروسه زمانی زیادی را 
باید یک متقاضی طی کند، لذا پیشنهاد می شود 

قوانین و ضوابط بانک ها اصالح شود.

ثبت 15 اثر از میراث فرهنگی در آثار ملی 
کشور

و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
از  دیگری  بخش  در  قم  استان  گردشگری 
فرهنگی  آثار  ثبت  وضعیت  به  خود  سخنان 
استان در آثار ملی کشور گفت: 15 اثر جدید 
فرهنگی با تالش و پیگیری در آثار ملی کشور 
به ثبت رسید و این ثبت در بهتر شدن حفاظت 

و نگهداری از این آثار تأثیرگذار خواهد بود.
یزدانی اظهار داشت: این 15 اثر شامل، آب انبار 
گرمسار،  قم-  جاده  آب انبار  اختران،  چهل 
کهک،  شهر  در  مرادی  حسن  حاج  آب انبار 
کوکون  آب انبار  شمس آباد،  روستای  آب انبار 
جاده پردیسان به کهک، آسیاب روستای البرز، 
آسیاب فهیمی روستای چاهک، آسیاب روستای 
رستگان، آسیاب لتون در شهر قم و همچنین 
علی آباد  حمام  طایقان،  روستای  نور  امامزاده 
واقع در بخش جعفریه و خانه اربابی روستای 

حاجی آباد بخش نیزار را می توان نام برد.

اخیر  ثبت شده  آثــار  دیگر  از  وی  گفته  به 
کاروانسرای سزاوار در قم، مسجد فاطمیه در 
شهر قم و مسجد روستای محمدآباد کاج در 

فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته است. 

غفلت از ظرفیت بوم گردی ها در قم
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان قم با اشاره به بحث بوم گردی 
و جایگاه آن در قم بیان کرد: زمانی که مسئولیت 
بوم  قم گرفتم هیچ  فرهنگی  مدیریت میراث 
گردی در قم ایجاد نشده بود، درحالی که بوم 
گردی می تواند برای جذب گردشگر داخلی و 

خارجی نقش مهمی داشته باشد.
یزدانی عنوان کرد: اکنون 26 بوم گردی برای 
گردی  بوم   4 کرده اند  ثبت نام  مجوز  گرفتن 
سپری  حال  در  دیگر  گردی  بوم   6 و  افتتاح 
مراحل اعطای مجوز و تأمین اعتبار بوده که در 
روستای جم هم بوم گردی داریم، بوم گردی 
این امکان را برای گردشگران ایجاد می کند تا 
فارغ از فضای شهری سبک و زندگی روستایی 

را در یک خانه سنتی و ساده تجربه کنند.
وی با تأکید بر اینکه در حال رایزنی با منابع 
طبیعی برای ایجاد »مزرعه گردشگری« هستیم، 
اضافه کرد: این مزرعه شکل و ایده تازه ای برای 
تفریح و گردشگری است که با کاشت گیاهان 
دارویی در یک فضا و یا باغ طبق فصل خاص 
گردشگران در کنار گردشگری و رفاه از گیاهان 

این مزرعه هم بهره مند خواهند شد.
گرفتن  و  پیگیری  حال  در  گفت:  یزدانی 
باغ  صاحب  که  متقاضیانی  برای  موافقت نامه 
هستند و تمایل به ایجاد این نوع مزرعه بوده 
پایان دولت تدبیر و  تا  هستیم و سعی داریم 
قم  در  را  نوع  این  از  مزرعه  امید حداقل یک 

ایجاد کنیم.

مرمت و افتتاح 13 پروژه طی سال گذشته
و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
در سال های  کرد:  بیان  قم  استان  گردشگری 
گذشته توانستیم 32 پروژه را مرمت کنیم و 

در سال 9٨ هم 13 پروژه به ارزش یک میلیارد 
و270 میلیون تومان مرمت و افتتاح شد.

یزدانی با تأکید بر اینکه در بحث سرمایه گذاری 
بخش  سرمایه گذاری  حجم   92 سال  در 
گردشگری 97 میلیارد تومان، در سال 94 هم 
4٨9 میلیارد و هم چنین در سال 9٨ توانستیم 
هزار و 250 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری 
هم  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  باشیم  داشته 
42 پروژه در دست ساخت با همکاری بخش 
هزار  کرونا 3  از  قبل  آن  ارزش  که  خصوصی 

میلیارد تومان است.
مشوق ها  اعطای  با  باید  کــرد:  عنوان  وی 
در  سرمایه گذاری  سمت  به  را  سرمایه گذاران 
اقدامات  برخی  باید  کنیم  هدایت  قم  استان 

روتین و پروسه های زمانی و موانع را برداشت.

از  اثر   10 برای  مرغوبیت  نشان  اعطای 
صنایع دستی استان قم

و  فرهنگی،صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
وضعیت  به  اشــاره  با  قم  استان  گردشگری 
گفت:  گرفته  صورت  اقدامات  و  صنایع دستی 
از سال 92 تا 99 دو هزار و 400 فقره صدور 
برای  نمایشگاه   6 همچنین  و  داشتیم  پروانه 

صنایع دستی در استان برگزار شده است.
یزدانی با اشاره به ارسال 1٨ اثر از صنایع دستی 
قم برای گرفتن نشان مرغوبیت ملی بیان کرد: 
از این 1٨ اثر 10 اثر موفق به اخذ نشان ملی 
مرغوبیت شد، هم چنین در سال 99،  12 اثر 
از صنایع دستی در آثار ناملموس کشور به ثبت 

رسید.
به گفته وی، در سال 9٨ توانستیم 4٨4 فقره 
مجوز صنایع دستی و 13 مجوز صنایع دستی 
صادر  را  صنایع دستی  کارت   ٨٨ و  کارگاهی 
ظرفیت  صنایع دستی  در  گذشته  سال  کنیم، 

اشتغال 220 نفر فراهم شد.

اشتغال زایی با  گردشگری  پروژه   3  افتتاح 
31 نفر در هفته دولت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قم عنوان کرد:

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم خبر داد:
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محمدحسن کلهری با اشاره به سختی های کار 
مجموعه راهداری اظهار داشت: تمام مجموعه 
و  ایمن  مردم سفری  راهداری تالش می کند 
نظارتی  سیستم های  ارتقاء  و  داشته  بی خطر 

خود را در دستور کار قرارگرفته داده است.
راه انــدازی سامانه سپهتن در سیستم  از  وی 
حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد و افزود: این 
دستگاه در اتوبوس ها نصب شده و تمام رفتار 
مدیریت  مراکز  به  آنالین  به صورت  را  راننده 
مخابره کرده و راننده به وسیله دوربین نصب شده 
باالی سرش رصد می شود و در صورت هرگونه 
آنالین  به صورت  الزم  تذکرات  پرخطر  رفتار 
به راننده داده شده و ضریب ایمنی سفر را در 

کشور باالبرده است.
وی حفظ استانداردهای جاده، انجام تعمیرات 
موردتوجه  را  تابلوها  به روزرسانی  و  به موقع 
قرارداد و ابراز کرد: نگهداری جاده برای حفظ 
ایمنی به اندازه ساخت مسیرهای جدید اهمیت 
داشته و باید از ایجاد نقاط حادثه خیز در مسیر 

جاده ها جلوگیری کنیم.

رفع مشکالت جاده تاج خاتون به زودی
کلهری ادامه داد: احصا نقاط حادثه خیزی که از 
طرف پلیس راه به مجموعه ابالغ می شود، تعمیر 
شانه  ترمیم  جاده،  آسفالت  روکش  مرمت،  و 
خاکی مسیر و غیره کارهایی است که در جهت 
نگهداری جاده ها و حفظ ایمنی انجام می شود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قم از انجام مراحل پایانی جاده سلفچگان به 
تصریح  و  داد  خبر  خاتون  تاج  جاده  سمت 
کرد: متأسفانه تکمیل این مسیر بیش از 10 
سال به دالیل مختلف طول کشیده اما امروز 
پایانی  مرحله  در  انجام شده  پیگیری های  با 

قرارگرفته است.
وی ادامه داد: از 6 ماه پیش که این پروژه به 
اداره راهداری تحویل داده شده است، عملیات 
عمرانی آن آغازشده و در قسمت تاج خاتون و 
گردش به راست و گردش به چپ آن که نیمه تمام 
مانده بوده بااعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان و 

به صورت امانی در حال انجام است. 

آسفالت تمامی روستاهای باالی 20 خانوار 
در قم

راه های  ساخت  واگذاری  به  توجه  با  کلهری 
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  به  روستایی 
راه  نیز  کیلومتر   20 از  بیش  افزود:  جاده ای 
روستایی در یک سال گذشته احداث شده و بر 
اساس مصوبه جدید استان قم نخستین استانی 
است که هیچ روستای باالی 20 خانوار که راه 

آسفالت نداشته باشد، ندارد.

احداث شهرک حمل ونقل و بار در قم
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
در 20  را  بار  و  حمل ونقل  شهرک  مکان  قم 
و  اعالم  تهران  قم   قدیم  جاده  کیلومتری 
خاطرنشان کرد: زمین این شهرک با مساحت 
26 هکتار به صنف واگذار و کلیه کارهای آن به 
بخش خصوصی واگذارشده و تا امروز 20 درصد 
پیشرفت کار داشته و امیدواریم تا پایان سال 

بخشی از این شهرک قابل بهره برداری باشد.
وی نصب نیوجرسی مفصلی مسیر قم  تهران 
تأکید  و  دانست  درصدی   ٨0 پیشرفت  با  را 
کرد: متأسفانه به علت عدم اختصاص اعتبارات 
بوده و  اجرا  به کندی در حال  این پروژه  الزم 
امیدواریم 25 کیلومتر باقی مانده که بااعتباری 
بالغ بر 32 میلیارد تومان قرارداد آن بسته شده تا 

پایان سال به اتمام برسد.
وی تعداد پروژه های فعال در استان را 26 پروژه 
اعالم کرد و گفت: تعداد 10 پروژه تمام وقت 
در حال انجام ازجمله طرح ابرار، راه روستایی 
ونارچ، مسیر صفرآباد و ایستگاه راه آهن محمدیه 

که در مراحل پایانی بوده قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
تکمیلی 4 خط محور  داد: عملیات  ادامه  قم 
 ٨ آن  نخست  فاز  که  بوده  سلفچگان-ساوه 
کیلومتر بوده و تا هفته دولت افتتاح می شود، 
آزادراه  سرد  بازیافت  آسفالت  بعدی  پروژه 
سلفچگان به طول ٨ کیلومتر که در مراحل 

پایانی آن است.
وی لکه گیری آزادراه سلفچگان  قم را نیز در 
کیلومتر  کرد: 15  بیان  و  خواند  انجام  دست 
این پروژه در محور بوده و 10 کیلومتر آن در 
کمربندی واقع شده است، محور سلفچگان آن 
اتمام  پایان یافته و بخش کمربندی آن رو به 

است.

تقاطع خرمشهر بهسازی می شود
 - سلفچگان  بزرگراه  بهسازی  عملیات  وی 
دلیجان به طول14 کیلومتر را از دیگر پروژه های 
فعال استان دانست و خاطرنشان کرد: بهسازی 

آسفالت محور قدیم قم  کاشان به طول 14 
کیلومتر بوده و بهسازی پل خورآباد نیز به عنوان 
کار  دستور  در  حادثه خیز  مسیرهای  از  یکی 
قرارگرفته که پل آن تکمیل شده و راه آن نیز 

پیشرفت قابل توجه ای داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قم ادامه داد: پل طغرود در محور جعفریه نیز 
پروژه  و  رسیده  بهره برداری  به  و  تکمیل شده 
محور  پاسگاه  جدید  ایستگاه  ساخت  بعدی 
سلفچگان  بوده که در مراحل پایانی بوده و در 
هفته دولت به بهر برداری می رسد و در سال 
گذشته نیز قرارگاه این محور نیز به بهره برداری 

رسیده است.
قم 26  استان  محدوده  در  داد:  ادامه  کلهری 
دوربین نظارت تصویری آنالین در محورهای 
استان نصب شده و همکاران مرکز مانیتورینگ 
کرده  رصد  را  جاده ها  ساعته   24 به صورت 
و  سرما  فصل  در  به خصوص  را  مشکالت  و 
رفع  جهت  راهداری  اکیپ های  به  بارندگی ها 

اعالم می کنند.

محورهای  در  کنترلی  دوربین   61 وجود 
استان

نوع  را  سرعت  تخلف  ثبت  دوربین های  وی 
محورهای  در  روشن  دوربین های  از  دیگری 
ثبت  دوربین  کرد: 61  بیان  و  دانست  استان 

بوده  خوان  پالک  و  روشن  استان  در  تخلف 
میانگین  سرعت  و  کرده  ثبت  را  سرعت  و 
خودروها را در ثبت تخلف در نظر می گیرد و 

تنها به سرعت لحظه ای اکتفا نمی کند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قم دوربین های تردد شمار را موردتوجه قرارداد 
و تأکید کرد: اطالعات احصا شده از دوربین های 
و درمجموع 73  بوده  بسیار مهم  تردد شمار 
دوربین تردد شمار روشن  آمار ترددهای سبک 
و سنگین را به صورت تفکیک شده در اختیار 

سازمان قرار می دهد.
یکی  را  نمایشگاه  به  دسترسی  راه  کلهری 
شد:  یــادآور  و  دانست  استان  چالش های  از 
یکی  این مسیر  ایمنی  رعایت  و  فنی  مسائل 
از چالش های استان بوده که امروز با پیشنهاد 
احداث یک راه کندرو در حاشیه اتوبان در حال 

رفع این مشکل هستیم.
بهشت  از  را  پروژه  این  نخست  فاز  کلهری 
معصومه )س( تا نمایشگاه عنوان و بیان کرد: 
بهمن ماه  تا  کیلومتر  دو  طول  به  مسیر  این 
افتتاح شده و به مرور تا بوستان والیت تکمیل 

می شود.
وی در پایان نقاط حادثه خیز استان را 66 نقطه 
دانست و تأکید کرد: 45 نقطه حادثه خیز استان 
برطرف شده و به زودی مابقی نقاط نیز احصا 

می شود.

سید حسین اخوان گفتمان سازی را نخستین 
مسئله مهم حوزه نوآوری و فناوری در سطح 
ملی دانست و اظهار داشت: این مفهوم به این 
معناست که یک آدم بزرگی ذهن ها و دل ها 
را متوجه این حوزه کند و این مهم در نظام 
امام  و  افتاده  اتفاق  ایران  اسالمی  جمهوری 
چون  مفاهیمی  شرایط،  بر  بنا  خمینی)ره( 
اختراع را مطرح کرده اند که پایه تمام کارهای 

نوآوری و فناوری بوده است.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان قم، 
قبل از انقالب اسالمی در حوزه علم و فناوری 
شرایط کشورمان نسبت به کشورهای منطقه و 
حوزه خلیج فارس پایین تر بوده اما بعد از انقالب 

این گفتمان شکل گرفته است.

علم و فناوری یکی از مؤلفه های قدرت
اخوان ادامه داد: مقام معظم رهبری استراتژی 
قدرت را به گونه ای بنا کرده اند که هم از حیث 

قوی  کشوری  سخت افزاری  هم  و  نرم افزاری 
باشیم که به این گفتمان بزرگان کشور توجه 
ویژه ای کرده اند؛ همچنین نه تنها مقام معظم 
رهبری بلکه سایر مسئوالن و مدیران نظام هم 
به این گفتمان پی برده اند و به آن توجه جدی 

داشته اند.
وی دومین موضوع مهم در حوزه علم و فناوری 
و  برشمرد  حوزه  این  نظری  چارچوب های  را 
عنوان کرد: قبل از اینکه پارک علم و فناوری 
دانشگاهی  ادبیات  در  بگیرد،  در کشور شکل 
را  فناورانه  دانش  مفاهیم  اصاًل  اقتصادی  و 
نمی بینیم، اما در حال حاضر مفاهیم جدیدی 
مثل شهرک علم و فناوری، تسهیل گر، پارک 

علم و فناوری را شاهد هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم، سومین 
چارچوب های  را  حوزه  این  در  مهم  موضوع 
قانونی و سیاستی عنوان کرد و گفت: اگر قرار 
باشد رفتاری در جامعه پیاده شده و نهادینه 
پشتوانه  باید  برسد  ظهور  منصه  به  و   شود 
دهه 60  در  باشد،  داشته  سیاستی  و  قانونی 
و 70 شاید به پاره گزاره های قانونی و احکام 

نیم بندی که رنگ و بوی علم و فناوری دارد 
برخورد کنیم اما در حال حاضر اگر قوانین و 
مقررات در خصوص علم و فناوری را کنار هم 

بگذاریم چندین جلد کتاب می شود.

رشد 30 درصدی پارک های علم و فناوری 
وی با اشاره به وجود 43 پارک علم و فناوری 
و 196 مرکز رشد در کشور افزود: از سال 92 
تا 9٨ تعداد مراکز رشد از 146 مورد به 196 
و  علم  پارک های  تعداد  و  است  رسیده  مورد 
فناوری نیز بیش از 30 درصد رشد داشته است.  
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به 
شکل گیری پارک علم و فناوری در استان قم 
در سال 1391 گفت: هم زمان با تأسیس پارک 
دو مرکز رشد شکل می گیرد، البته قبل از آن 
یک مرکز رشد در استان داشتیم، از آن زمان تا 
اآلن تعداد مراکز رشد دو برابر شده است و در 

حال حاضر 6 مرکز رشد در استان داریم.
وی مطرح کرد: در سال 92، سه هزار و 400 
واحد فناور در 146 مرکز رشد و 33 پارک علم 
و فناوری مستقر بودند اما در حال حاضر بیش 
از نه هزار و 200 واحد فناور داریم که این تعداد 

رشد سه برابری را نشان می دهد.

استقرار 1٨62 شرکت دانش بنیان در پارک های 
علم و فناوری کشور

رئیس پارک علم و فناوری استان قم از وجود 
بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور 
خبر داد و گفت: در حال حاضر از نه هزار و 

200 واحد فناور، 1٨62 شرکت دانش بنیان در 
پارک ها مستقر هستند.

تأکید  قم  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
کرد: به لحاظ فروش در سال 1392، پارک های 
و  هزار  چهار  کشور  حدود  در  فناوری  و  علم 
590 میلیارد ریال فروش داشته اند اما آخرین 
آمار نشان می دهد که در سال 9٨، این میزان 
برابر یعنی 13 هزار و 234 میلیارد  به چهار 
تومان رسیده است که حاکی از فناورانه بودن 

محصوالت است.

رتبه هفتم قم در تعداد شرکت های دانش بنیان
اخوان اضافه کرد: در سال 1392 درمجموع 14 
میلیون دالر میزان صادرات شرکت های مستقر 
در پارک ها بوده که این رقم در سال 96، به 
262 میلیون دالر می رسد که بیش از 1٨ برابر 
افزایش را نشان می دهد، در سال 97 یک مقدار 
افت داریم اما در سال 9٨، مجدد شاهد رشد 

میزان صادرات در کشور هستیم.
واحد   114 حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
فناور در پارک علم و فناوری استان قم مستقر 
و 1393  بین سال 1392  عدد  این  هستند، 
حدود 29 مورد بوده که رشد چهار برابری را 

نشان می دهد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان 
اینکه رتبه استان قم ازنظر تعداد شرکت های 
دانش بنیان از رتبه هفدهم به رتبه نهم ارتقاء 
پیداکرده است، خاطرنشان کرد: دستیابی به 
این مهم حاصل زیست بوم فناوری استان قم 
بوده و از این تعداد شرکت دانش بنیان تقریباً 
فناوری  و  علم  پارک  در  شرکت ها  یک سوم 

مستقر هستند.
اخوان با اشاره به افراد اشتغال در شرکت ها و 
فناور تحت پوشش گفت: در سال  واحدهای 
94، حدود 556 نفر شاغل داشته ایم که این 
رقم در حال حاضر به 1719 نفر رسیده که 

بیش از سه برابر رشد را نشان می دهد.
و  علم  پارک های  بودجه  اینکه  بیان  با  وی 

فناوری کشور طی هفت سال گذشته سه برابر 
افزایش  کرد:  تصریح  است،  پیداکرده  افزایش 
اخیر  ماهه  طی 34  بودجه  این  برابری  چند 

اتفاق افتاده است.

انتقاد از عدم به کارگیری پژوهش ها در کشور
استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  گفته  به 
قم استفاده کارآمدی از بودجه های تحقیقاتی 
و پژوهشی در کشور صورت نمی گیرد و نظام 
پایان نامه و رساله ما در دانشگاه در خدمت حل 

مسائل جامعه نیست.
از  حمایت  را  نخبگان  بنیاد  رسالت  اخوان 
کرد:  تأکید  و  دانست  حقیقی  شخصیت 
یک هشتم جامعه نخبگانی استان قم مخترع 
هستند و این صاحبان اختراع باید به سمت 
همچنین  بیایند،  فناوری  و  علم  ــارک  پ
دانشگاه های کشور باید به سمت دانش فناورانه 

بروند.
وی در پایان با بیان حمایت هایی که در سطح 
استان قم از شرکت های دانش بنیان می شود، 
داخلی،  نمایشگاه های  در  حضور  کرد:  عنوان 
ارائه خدمات اختصاصی به واحدهای فناورانه، 
حل  و  پیگیری  ذهاب،  و  ایاب  خدمات  ارائه 
مشکالت شرکت های دانش بنیان با سازمان ها، 
و  پارک ها  به  معرفی  تسهیالت،  پرداخت 
استان های دیگر برای فروش محصوالت، ایجاد 
به  وام  پرداخت  برای  کریمه  فناوری  صندوق 
شرکت ها، معافیت مالیاتی و..ازجمله مهم ترین 
خدمات و حمایت هایی هستند که پارک علم  و 
فناوری در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار 

می دهد.

 بهره برداری از فاز نخست
 شهرک حمل ونقل و بار در قم تا پایان 99

/کاهش نقاط حادثه خیز قم از 66 نقطه به 21 نقطه 

 افزایش 3 برابری مراکز رشد قم و
 اشتغال 1719 نفر در شرکت های فنار

تحت پوشش پارک علم و فناوری استان

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبر داد:

رئیس پارک علم و فناوری استان قم خبر داد:
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علی جان صادق پور با اشاره به فعالیت آب و 
فاضالب استان قم اظهار داشت: از سال 1369 
که سال تأسیس شرکت آب و فاضالب بوده 
درصد   96 و  قمی  همشهریان  درصد   100
اما  شده اند،  برخوردار  سالم  آب  از  روستائیان 
این گونه تصور می شود که فعالیت های دولت 
و  اقتصادی  دالیــل  به  ــم  دوازده و  یازدهم 
تحریم ها کمتر شده درحالی که این گونه نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با 
بیان اقدامات انجام شده طی هفت سال گذشته 
از 66  بیش  مدت  این  گفت: طی  استان،  در 
هزار فقره  که شامل 115 هزار خانوار می شود 
هزار  و 47  اضافه  استان  در سطح  آب رسانی 

انشعاب برای 97 هزار خانوار واگذارشده است.
وی افزود: در همین راستا طی این مدت، 121 
شبکه  کیلومتر   203 و  انتقال  خط  کیلومتر 
همچنین  است؛  اجراشده  روستایی  و  شهری 
مخزن  مترمکعب  و 300  هزار  از 121  بیش 

احداث شده که رقم قابل توجهی است.

سال  هفت  طی  چاه   30 حفر  از  پور  صادق 
 16 همچنین  داد:  ادامه  و  داد  خبر  گذشته 
ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 416 لیتر بر ثانیه در 
استان قم احداث شده که همه این اقدامات بعد 
از انقالب و طی چند سال اخیر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم ابراز 
کرد: به دو شهر سلفچگان و کهک که شامل 26 
روستا می شوند از طریق مجتمع های آب رسانی، 
آب رسانی  شده است، همچنین بیش از 175 
کیلومتر شبکه و خط انتقال در سطح شهر قم 

و روستاهای استان اصالح و بازسازی شده اند.
وی با بیان اینکه احداث چهارمین تصفیه خانه 
600 متر لیتر بر ثانیه از دیگر اقداماتی بوده 
یادآور  است،  انجام شده  اخیر  که طی سالیان 
سهم  زیرساخت ها  این  ایجاد  با  درواقع  شد: 
بهره برداری از سرشاخه های دز از شهر قم را 

متوسط 75 درصد کرده ایم.

در  استاندارد  فاضالب  تصفیه خانه  وجود 
قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با 
اشاره به احداث سه تصفیه خانه جدید فاضالب 
در استان عنوان کرد: این تصفیه خانه ها شامل 
احداث تصفیه خانه بزرگ 50 هزار مترمکعب 
در شبانه روزی شهر قم، تصفیه خانه پردیسان و 

تصفیه خانه خور آباد هستند.
 5 حاضر  حال  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کاماًل  و  پیشرفته  کاماًل  فاضالب  تصفیه خانه 
در مدار داریم که با باالترین کیفیت در حال 
کار است که با این سه تصفیه خانه جدید 120 
هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت تصفیه خانه 
فاضالب است، گفت: تاکنون 11٨ هزار انشعاب 

به شبکه وصل شده است.
صادق پور ادامه داد: طی این هفت سال 2٨0 
فاضالب  انتقال  و  جمع آوری  شبکه  کیلومتر 
شش  و  دو  مناطق  در  عمدتاً  که  اجراشده 

شهرداری و روستای خور آباد بوده است.

اضافه شدن 40 ایستگاه فشار و کلرزنی
وی از اضافه شدن40 ایستگاه سنجش فشار و 
پارامترهای کلرزنی در سطح استان طی سال 
 122 سامانه  کرد:  اضافه  و  داد  خبر  گذشته 
یکی از بهترین سامانه های استان بوده که 24 
ساعته همکاران در حال خدمات رسانی هستند 
که شامل فعالیت های فوریتی و غیر فوریتی 
داشته ایم  مراجعه  هزار  ساالنه 250  می شود، 
دریافت  را  خود  خدمات  تلفنی  به صورت  که 

کرده اند.
صادق پور حمایت از تولید داخلی را موردتوجه 
قرارداد و گفت: تأکید بر این است که تمامی 
کاالها و قطعات خریداری شده در سازمان تولید 
داخل  تولید  از  حمایت  چراکه  باشند،  داخل 

سبب حمایت از کارخانه ها می شود.

مناطق 2 و 6 اولویت اجرای شبکه فاضالب
صادق پور با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب 
به دلیل زیانده بودن این سازمان عمدتاً از محل 
تأمین می شود، تصریح کرد:  اعتبارات دولتی 
مدیریت  کارشناسان،  فنی  نظرات  اساس  بر 
دفع  در  بحران  بیشترین  است  معتقد  استان 
فاضالب مربوط به مناطق شش و دو بوده که 
معظم  مقام  اعتبارات  از  در سال های گذشته 
رهبری برای وصل انشعابات و اعتبارات بانک 
خطوط  شبکه  توسعه  برای  اسالمی  توسعه 

انتقال استفاده شده است.
صادق پور با اشاره به رویکرد شرکت پیرامون 
استفاده بخش خصوصی از جمع آوری فاضالب 
و تصفیه آن ها در فضای سبز و صنعت گفت: 
٨0 درصد آب فاضالب استان خاکستری بوده 
و مابقی آب سیاه است، در حال حاضر در حال 

انجام پیگیری های الزم برای استفاده بهینه از 
آن هستیم.

افتتاح 14 پروژه آب و فاضالب در هفته 
دولت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم از 
افتتاح 14 پروژه با اعتبار 260 میلیارد تومان 
در هفته دولت خبر داد و گفت: حفر و تجهیز 
یک حلقه چاه در شهر جعفریه، آب رسانی به 
مجتمع تیره، ونیچ و فردو، اتمام خط انتقال 
زون  قاهان،  مجتمع  به  آب رسانی  جعفرآباد، 
بندی بخشی از شبکه قم، اجرای خط انتقال 
خور آباد و سیستم حفاظت هوشمند ایستگاه 
برای تأسیسات تصفیه خانه ایستگاه های علوی و 
صادقیه ازجمله مهم ترین پروژه هایی هستند که 
در این هفته افتتاح و به بهره برداری می رسند. 

وی ادامه داد: مخزن هزار مترمکعبی  کهک، 
مخزن هزار مترمکعبی خط انتقال قمرود، یک 
سایت خورشیدی صد کیلوواتی شکوهیه و یک 
که  پروژه هایی  دیگر  از  سلفچگان  چاه  حلقه 
برای هفته دولت کلنگ زنی می شوند، سرجمع 
برای پروژه ها حدود 60 میلیارد اعتبار صرف 
تا  افتتاح و کلنگ زنی خواهند شد  شده که 

بخشی از مشکالت مردم حل شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم در 
ادامه با بیان برنامه ها و طرح های در دست اقدام 
آب رسانی،  مجتمع های  تکمیل  کرد:  عنوان 

ادامه و وصل مجتمع های کهک به روستاهای 
وشنوه، امامزاده اسماعیل و بیدهن و کرمجگان، 
و  خلجستان  بخش  به  آب رسانی  مجتمع 
جعفریه از خط سرشاخه ها، احداث تصفیه خانه 
قم و شبکه و خطوط انتقال 50 درصد از شهر 
قم ازجمله مهم ترین طرح های آینده شرکت  

هستند.
خدمت   24 کرد:  تأکید  پایان  در  پور  صادق 
از طریق سامانه 122 و  اصلی حوزه خدمات 
درگاه های شرکت ازجمله خدماتی هستند که 
مردم می توانند دریافت کنند؛ همچنین افراد از 
طریق درگاه های مشترکین می توانند خدمات 
دریافت کنند، حتی همشهریان می توانند با یک 
پیامک صورت حساب و قبوض پرداختی خود 

را ببیند.

 افتتاح 14  پروژه با  اعتبار 2600 میلیارد ریال
در هفته دولت 99

توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  پورمیدانی  عباس 
مهم ترین  داشت:  اظهار  استان  در  کشاورزی 
دولت های  در  گذشته  سال   7 در  که  اتفاقی 
یازدهم و دوازدهم در حوزه کشاورزی رخ داده 
تغییر نگاه مدیران در خصوص چگونگی توسعه 

و پیشرفت کشاورزی بوده است. 
وی توسعه کمی در حوزه کشاورزی را در انتهای 
دوره آن دانست و افزود: امروز نیازمند توسعه 
کیفی در حوزه کشاورزی بوده و باید تولیدات 
یک استان را با توجه به ظرفیت های استان و 
مصرف نهاده های تولیدی و منابع موردسنجش 

و ارزیابی قرارداد. 

اجرای طرح اصالح الگوی کشت در قم 
وی اصالح الگوی کشت را یکی از برنامه های 
اجراشده در استان قم بر مبنای افزایش کیفی 
دانست و بیان کرد: اصالح الگوی کشت در دو 
دشت بزرگ قم و باهدف تغییر نهادهای تولید 
در حال اجرا بوده و افزایش بهره وری در حوزه 
کشاورزی با تغییر در ماهیت برنامه ریزی در این 

حوزه در دستور کار قرارگرفته است. 
پورمیدانی از توقف کاشت درخت پسته خبر داد 
و گفت: ظرفیت بخش شرقی استان قم برای 
کاشت نهال پسته تکمیل شده ولی گونه هایی 

مانند گل محمدی در سطحی به مساحت 400 
هکتار افزایش پیداکرده و حمایت های الزم از 

کاشت گونه گل محمدی انجام می شود. 
وی توسعه سیستم آبیاری کم فشار و تحت فشار 
افزایش  جهت  در  استان  اقدامات  از  یکی  را 
بهره وری خواند و ابراز کرد: در سال 9٨ بیش 
از 4 هزار و 70 هکتار عرصه های زراعی تحت 

آبیاری کم فشار و تحت فشار قرارگرفته اند. 

اجرای طرح توسعه آبیاری تحت فشار در 
18 هزار هکتار 

قم،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان  تحت فشار  و  کم فشار  آبیاری  توسعه 
از 1٨هزار  را در هفت سال گذشته بیش  قم 
هکتار اعالم و بیان کرد: در برنامه های توسعه 
الگوی کشت توسعه گلخانه ها نیز در دستور کار 

قرارگرفته است. 
پورمیدانی ادامه داد: افزایش بهره وری در کنار 
مدیریت نهاده ها و کاهش هزینه های اقتصادی 
گلخانه ای  توسعه کشت  در  است که  مواردی 
موردتوجه قرارگرفته و می توانیم بی نهایت گیاه 
را در فضای گلخانه پرورش دهیم، خوشبختانه 
افزایش سطح کشت  در سال 9٨، 12 هکتار 

گلخانه ای در استان داشته ایم. 
وی یکی دیگر از آیتم های اصالح الگوی کشت 
و  عنوان  اقلیم  با  سازگار  گونه های  انتخاب  را 
خاطرنشان کرد: از سال آینده با همکاری خانه 
کشاورز و شورای صنفی کشاورزان و همچنین 
ارائه آموزش های الزم گونه های گیاهی مناسب 
کاشته  و  شناسایی شده  منطقه  و  بخش  هر 

می شود. 

افتتاح 60 میلیارد تومان طرح کشاورزی 
در هفته دولت 

وی ادامه داد: ورود سرمایه به استان قم سیر 
صعودی خوبی داشته و ما هرسال در سه مقطع 

هفته دولت، هفته جهاد کشاورزی و دهه فجر 
به طوری که در  افتتاح می کنیم،  را  پروژه هایی 
22 بهمن ماه سال گذشته 120 میلیارد تومان، 
هفته جهاد کشاورزی 70 میلیارد تومان و در 
هفته دولت سال 9٨، 52 میلیارد تومان اعتبار 

پروژه های افتتاح شده بوده است. 
هفته  در  افتتاح شده  پروژه های  میدانی  پور 
جهاد کشاورزی سال 99 را بیش از 52 میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: در هفته دولت سال 
افتتاح  تومان  میلیارد  از 60  بیش  نیز  جاری 
پروژه خواهیم داشت و نشان دهنده میزان ورود 

سرمایه در بخش کشاورزی است. 

تولید تخم مرغ 7 برابر نیاز قم در استان
وی تکمیل زنجیره تولید گل محمدی را نیز 
سطح  امروز  کرد:  تأکید  و  قرارداد  موردتوجه 
زیر کشت گل محمدی در استان قم به بیش 
تا  در تالش هستیم  و  رسیده  از 400 هکتار 
کارخانه فراوری گل محمدی و سایر داروهای 
گیاهی را نیز جهت تکمیل زنجیره تولید در قم 
مستقر کرده تا ارزش افزوده خوبی در این حوزه 

داشته باشیم.
و  زینتی  ماهیان  تولید  در  را  قم  استان  وی 
خاویاری در کشور موفق خواند و یادآور شد: 
با توجه به جایگاه استان قم در تولید ماهیان 
زینتی و خاویاری و توجه به صادرات در سال 

گذشته بیش از 120 کیلوگرم خاویار درجه یک 
سال  پایان  تا  و  صادرشده  آلمان  کشور  به 
واحد   ٨ به  گوشت  و  خاویار  تولید  واحدهای 

افزایش پیدا می کند. 
قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ادامه داد: در بخش تولید تخم مرغ نیز در سال 
گذشته 500 تن صادرات و امسال تا امروز بیش 
از 2 هزار تن صادرات از استان قم ثبت شده و 
چنانچه مسائل اقتصادی کشور پایدار بماند این 

عدد با افزایش خوبی روبه رو خواهد شد. 
کشاورزی  بخش  در  مکانیزاسیون  ارتقاء  وی 
تولیدات  بهره وری  افزایش  عوامل  از  یکی  را 
کشاورزی دانست و تأکید کرد: در طول سال 
ارزش  تومان  میلیارد   21 از  بیش  گذشته 
دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی بوده که وارد 
چرخه تولیدشده و به ارتقاء مکانیزه شدن بخش 

کشاورزی کمک شایانی کرده است. 
پورمیدانی مجوزهای صنایع تکمیلی و تولیدی 
از 40 جواز  افزود: بیش  و  نیز تشریح کرد  را 
تأسیس و 20 جواز توسعه صادرشده که 10 
مورد به بهره برداری رسیده و بیش از 10 هزار 

تن تولیدات آن ها بوده است. 

پایین بودن قیمت مرغ ارائه شده در قم از 
قیمت کشوری

 پور میدان وضعیت استان را در تأمین نهادهای 

تولید در استان مثبت ارزیابی کرد و تأکید کرد: 
در  قیمت  کمترین  قم  استان  در  مرغ  قیمت 
کشور را داشته است و این در حالی بوده که 
استان سمنان با تولید چهار برابری پیش از نیاز 
استان قیمتی بیش از استان قم را در عرضه مرغ 

اعالم کرده است. 
وی تولید 30 تن مرغ یارانه ای و توزیع آن در 
قم را موفقیتی در این حوزه دانست و تصریح 
کرد: سهم تولیدات کشاورزی استان قم نسبت 
اغلب  در  و  بوده  درصد   7 از  بیش  کشور  به 
ردیف های تسهیالتی که در استان وجود داشته 
بیش از 2 برابر سهم خود اعتبار جذب کرده ایم. 
قم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تسهیالت اختصاص داده شده به بخش اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری بیش از 45 میلیارد 
تومان در سال گذشته اعالم و بیان کرد: مجموع 
تسهیالت اختصاص داده شده به این بخش از 
سال گذشته تا امسال از 90 میلیارد تومان نیز 

گذشته است. 
وی تسهیالت ارائه شده به بخش گلخانه ای را 
نیز 120 میلیارد تومان دانست و مطرح کرد: 
در خصوص سیستم های آبیاری تحت فشار در 
از ٨ هزار هکتار  بیش  طول دو سال گذشته 
توسعه آبیاری تحت فشار داشته که مبلغی بالغ بر 

61 میلیارد تومان بوده است. 
پور میدانی ادامه داد: ارزش تسهیالت اختصاص 
 53 از  بیش  نیز  تبدیلی  صنایع  در  داده شده 
عملیات  خصوص  در  و  بوده  تومان  میلیارد 
آب وخاک که شامل لوله گذاری تسهیل اراضی 
 13 برابر  شده  هزینه  که  اعتباری  مجموعه 

میلیارد تومان بوده است. 

 افتتاح 600 میلیارد ریال طرح کشاورزی در هفته دولت

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خبر داد:
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شورای اداری و تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی، برنامه های شهرک پردیسان

برنامه های بخش  خلجستان

روز اول

روز دوم

روز سوم

روز اول
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روز چهارم

روز پنجم

عزاداری ماه محرم
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