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قم؛ تنها کالن شهر بدون شهربازی کشور

شما را به خدا هر چه می خواهید از داخلی و خارجی امضا کنید
به یک قطره خون برادر ما توّجه کنید و سپس امضا کنید  اول

برادر شهید مدافع حرم »محمدابراهیم رشید« خطاب به مسئوالن نظام: مدیریت مبتنی برآزمون وخطا در انتصاب 
مدیران قمی

یادداشت سردبیر، 
قم بارانداز مدیریت کشور

اخاذی بی دردسر در فوتبال قم، مدیران وارد بازی نمی شوند!
فوتبال  هیأت  و  باشگاه صبا  در  تخلفات گسترده 
فدراسیون  استانی،  مدیران  محض  سکوت  با 

فوتبال و وزارت ورزش همراه شده است.

و  بوده  محروم  شهر  این  در  تفریحی  امکانات  حداقل  از  قم  مردم  که  سال هاست 
شهربازی ها نیز یکی پس از دیگر تعطیل شده اند و گیم نت ها، قهوه خانه ها و رستوران ها 

به امکانات تفریحی مردم تبدیل شده است

به  اشاره  با  قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
تغییر اقلیم صورت گرفته در قم گفت: جزیره 
گرمایی در استان به وجود آمده و همچنین 
بود در  تلطیف کننده هوا  باغی که  فضاهای 

سال های اخیر از بین رفته است.
یحیی زارع با اشاره به افزایش دما در استان 
قم اظهار کرد: در 30 سال گذشته حدود دو 
این استان داشتیم،  افزایش دما را در  درجه 
تغییرات  دلیل  به  مدت  این  در  همچنین 
در  تبخیر  افزایش  و  بارش  کاهش  اقلیمی 

استان قم رخ داد.
رو  روند  اخیر،  سال  چند  در  داد:  ادامه  وی 
به افزایش خشکسالی را در استان قم شاهد 
بودیم، همچنین در این مدت، تعداد روزهای 
در  گذشته  به  نسبت  غبار  و  گرد  با  همراه 
از  ای  نشانه  موارد  این  شد،  بیشتر  استان 

تغییر اقلیم در قم است.
استان  افزود:  قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
بیشتری  اخیر خشکسالی  در طول 11 سال 
در  مدت  این  در  و  داشت  به گذشته  نسبت 
کشور  در  شدید  بسیار  خشکسالی های  صدر 

بود.
زارع با اشاره به عوامل تغییر اقلیم در استان 
اتفاق،  این  دلیل  ترین  مهم  کرد:  اظهار  قم 
جو  به  که  است  ای  گلخانه  گازهای  افزایش 

تزریق شده است. 
موتورسیکلت های زیادی در استان قم داریم 
آمده  وجود  به  استان  در  گرمایی  جزیره  و 
است، همچنین فضاهای باغی در قم کاهش 
را  هوا  فضاها  این  که  حالی  در  کرد  پیدا 

تلطیف می کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم در 

استان قم به سرعت در حال رخ دادن است.

قم  استان  هواشناسی  مدیرکل 
مطرح کرد

گرمایی  جزیره  ایجاد 
باغات  رفتن  بین  از  و 
افزایش  اصلی  عامل 

دمای قم

احمد نامداری - به گزارش هفته نامه ندای شهرکریمه بسیاری از قمی ها به یاد دارند تا همین ده بیست 
سال قبل بخش عمده ای از شهر قم و اطراف آن را باغ ها و فضای سبز کشاورزی تشکیل می دادند. 
در بسیاری از خیابان ها و محالت قمی باغ و باغچه ای خود نمایی می کرد و حتی مردم در تابستانها 

رسمی داشتند که در این سالها عمل به آن غیرممکن است.
پشت بام خانه قمی ها محل استراحت شبانه مردم و حتی محلی برای گپ و گفت خانواده ها بود. هوای 

شبانه کویری قم حتی در گرم ترین روزهای سال مطبوع و متفاوت بود.
صدای موتورها و پمپ باغ ها در سکوت شبانه در اکثر نقاط قم قابل شنیدن بود و مرز سکونت و حاشیه 

قم در جایی بود که باورش برای جوانان و ساکنین جدید قم غیر قابل باور است. 
راه آهن قم در سمت خیابان دورشهر مرز سکونت قم و تاریکی و سکوت شبانه آنچنان بر آنسوی آن 

مستولی بود که بسیاری از مردم شب ها جرات تردد به آنسوی راه آهن را نداشتند.

در حد فاصل خیابا ن سمیه تا هنرستان فعلی باغات بساری وجود داشتند که مملو از درختان انار و 
انجیر بودند و بخش بزرگی از محدوده باغ های باقیمانده در خیابان سمیه باغ ها و مزارع صیفی جات 
وجود داشتند.جاده اراک یا همان خیابان امام رضا)ع( تا کمی از ابتدای محدوده منطقه نیروگاه فعلی 
قابل سکونت بود و پس از آن به صورت پراکنده قلعه ها و یا همان محل نگهداری احشام دیده می شد .

در بلوار زائر و یا همان رودخانه قم در تمام ماههای سال آبی جاری بود که در چند منطقه عمقی داشت 
که عبور از آن به راحتی ممکن نبود و در چند نقطه از بستر رودخانه محل های عمیقی برای شنا و 

شیرجه جوانان فراهم بود و در خنک کردن و تلطیف هوای قم نقش موثری داشت.

متاسفانه در سالهای اخیر بافت سنتی وباغات قم با بی رحمی هر چه تمام تر مورد ویرانی و تخریب 
قرار گرفته است و ساختار معنوی ، سنتی و بناهای قدیمی منحصر به فرد قم، به فروپاشی کشیده شده 
است. کوچه های باریک و بناهای عهد قاجار ویران شده اند و فضاهای عجیب و غریبی را  جایگزین 

آن کرده اند.

کجاست آن ›کوچه های هفت پیچ‹ که خنکای هوای شب را در طول روز نگه می داشت؟ کو آن معماری 
و سبک متداول کویر، آن بادگیرهایی که در تابستان سوزان هوای خنک را به سوی اتاق ها هدایت می 

کرد تا هوای گرم کویر، بی نیاز از پنکه و کولر، برای ساکنان خانه ها تحمل پذیر باشد.
و حاال در این سالهای خشکسالی ، بی توجهی و سهل انگاری چند نسل از مسئوالن قمی موجب شده 
تا نوع ساخت و سازهاي توسعه شهري بر ضد توسعه فضاي سبز و زیست گیاهي قم تمام شود و بیش 

از 1۵ هزار هکتار باغ نابود شود که قابل برگشت هم نیست.
نکته قابل توجه آن است که در متن قانون پیش بینی های خوبی برای مبارزه با نابودی باغات و فضای 

سبز شده که احتماال در سال های گذشته در بسیاری از موارد به آن توجهی نشده است . 
تصریح  انقالب«  مصوب13۵۹شوراي  سبزدرشهرها  فضاي  قانوني حفظ وگسترش  الیحه  اصالح  »قانون 
دارد که به منظورحفظ وگسترش فضاي سبز وجلوگیري ازقطع بي رویه درختان،قطع هرنوع درخت 
ویانابودکردن آن به هرطریق درمعابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها،باغات ونیز محل هایي که 
باغ شناخته شوند درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداري ورعایت ضوابط مربوطه ممنوع است .

به هر جهت آنچه از ظواهر امر بر می آید دیگر باید در خاطره ها و کتاب ها و عکس های تاریخ قم قدیم 
فضاها و باغ های سبز را به یاد آورد و به هوای گرم و خشک قم عادت کرد.

باغ ها و فضای سبز قم  و خاطراتی  که باورش برای جوانان امروز سخت است

 هوای گرم قم عاقبت فاجعه تخریب بی رویه باغات

صدای موتورها و پمپ باغ ها در سکوت شبانه در اکثر نقاط قم قابل 
برای  باورش  که  بود  جایی  در  قم  حاشیه  و  مرز سکونت  و  بود  شنیدن 

جوانان و ساکنین جدید قم غیر قابل باور است

نکته قابل توجه آن است که در متن قانون پیش بینی های خوبی برای مبارزه 
با نابودی باغات و فضای سبز شده که احتماال در سال های گذشته در بسیاری 

از موارد به آن توجهی نشده است 

 آیت اهلل سید محمد سعیدی در دیدار مدیرکل 
بر  گفت:  قم  استان  زیست  محیط  حفاظت 
اساس آیات قرآن کریم، زمین با هدف عمران 
و آبادانی در تسخیر انسان قرار گرفته است، اما 
برخی در مخالفت با اهداف خداوند متعال، در 
دریا و خشکی فساد ایجاد می کنند، از این رو 
تخریب  را  زیست  محیط  و  طبیعت  که  کسی 
می کند، مفسد فی االرض است و باید به اندازه 

فسادی که انجام داده با او برخورد شود.
وی با اشاره به مشکالت متعدد محیط زیستی 
که پس از انقالب صنعتی به همه انسان های 
امروز  داشت:  اظهار  است،  تحمیل شده  جهان 
و  متخلفان  سوی  از  زیست  محیط  و  طبیعت 
و  تخریب  مورد  مختلف  ابعاد  از  سودجویان 
یافته  گسترش  حدی  به  و  گرفته  قرار  آسیب 
است که زنگ های هشدار به صدا درآمده است، 

اما گوش شنوایی وجود ندارد.
امام جمعه قم با بیان اینکه هرکسی می تواند 
محیط  حفظ  برای  خود  پیرامون  محیط  در 
زیست مثمر ثمر باشد، خاطرنشان کرد: مردم 
طبیعت  در  شر  و  خیر  کار  هر  که  بدانند  باید 
و  دارد  ای  گسترده  های  بازتاب  و  پیامدها 
در  الهی  امانت  یک  عنوان  به  زیست  محیط 
اختیار ما قرار گرفته است که شکر این نعمت، 

حفاظت و صیانت از محیط زیست است.
یک  زیست  محیط  حفظ  اینکه  بیان  با  وی 
نیست،  سازمان  یک  با  مرتبط  و  اداری  مسأله 
بر ضرورت همکاری، همدلی و مشارکت آحاد 
و حراست  برای حفظ  بسیج عمومی  و  جامعه 
تأکید کرد و گفت: متأسفانه  از محیط زیست 
محیط  خود،  بین  نزدیک  نگاه  با  افراد  برخی 
زیست را تخریب کرده و همچون کسی هستند 
که بر سرشاخه نشسته و بن شاخه را می برند.

تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س(:

کسی که محیط زیست 
را تخریب می کند مفسد 

است
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دکتر ابوالفضل ایرانی خواه، با اشاره 
به برنامه های دانشگاه علوم پزشکی 
قم  در گسترش سرانه های درمانی 
بیمارستان  افتتاح  با  داشت:  اظهار 
بیمارستان  و  خوانساری  آیت اهلل 
شهید  بیمارستان  دل  در  زنان 
قم  درمانی  سرانه های  بهشتی 

بیشتر می شود.
در  درمانی  پایگاه های  افزایش  وی 
افزود:  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قم 
در حال حاضر 160 پایگاه و مرکز 
سالمت در سطح استان قم مشغول 
وسیعی  حجم  که  بوده  فعالیت 
و  درمانی  بهداشتی،  خدمات  از 
ارائه  شهروندان  به  را  آموزشی 
می دهد، به دلیل مشکالت مالی و 
اقتصادی مجبور به تجمیع برخی از 

پایگاه های سالمت استان بوده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
قم با اشاره به پیشرفت 20 درصدی 
بیمارستان 1000 تخت خوابی قم 

گفت:
بیمارستان 1000 تخت خوابی که 
توسط بخشی خصوصی پایه گذاری 
از 20 درصد  بیش  تاکنون  و  شده 
پیشرفت فیزیکی داشته نمونه ای از 
مراکز درمانی در دست احداث در 
استان قم بوده که نمونه های زیادی 

در کشور ندارد.
ایرانی خواه با بیان آخرین وضعیت 
در  زنان  ویژه  بیمارستان  احداث 
بهشتی  شهید  بیمارستان  محدوده 

ابراز کرد:
از  یکی  امجدی  زنان  بیمارستان   
مراکز درمانی مهمی بوده که توسط 
دل  در  سالمت  خیرین  مجمع 
حال  در  بهشتی  شهید  بیمارستان 
بخشی  می تواند  که  بوده  احداث 
را  زنان  درمانی  حوزه  مشکالت  از 
و  زمین مانده  کارهای  کند،  رفع 
عقب مانده قم در عرصه بهداشت و 
درمان بسیار بیشتر از مقداری بوده 

که تاکنون انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
سرانه های  کمبود  از  انتقاد  با  قم 
قم  استان  در  درمان  و  بهداشت 

بیان کرد:
از  قم  استان  امروز  که  آن چیزی   
رنج  آن  از  ناشی  عقب ماندگی های 
کاستی های  و  مشکالت  می برد 
است،  بهداشت  حوزه  در  موجود 
با  صرفاً  شهری  نشاط  و  شادی 
افزایش بهداشت عمومی در استان 
تجهیز  و  می کند  پیدا  افزایش 
مراکز  تجهیزات  کردن  مدرن  و 

درمانی الزم اما کافی نیست.

کریمه  مقدس  آستان  اجرایی  معاون 
شبستان  بهره برداری  از  اهل بیت)س( 
حرم  علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت 
پیش بینی  گفت:  و  خبرداد  مطهر 
جاری  تابستان  در  پروژه  این  می شود 
آماده خدمت رسانی به زوار این بارگاه 

ملکوتی شود.
ساخت  به  اشاره  با  محمودنژاد  هادی 
پروژه شبستان حضرت زهرا)س( حرم 
پروژه  گفت:  معصومه  حضرت  مطهر 
علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت  شبستان 
ساله   20 افق  و  جامع  طرح  با  همسو 
در سال ۹0 در راستای استفاده مؤثر 
شرایط  بهبود  و  مطهر  حرم  فضای  از 
زائران این بارگاه ملکوتی با نظر تولیت 

آستان مقدس کلید خورد.
نقشه های  تصویب  از  پس  افزود:  وی 
برقی  تأسیسات  سازه،  معماری، 
مشاور،  شرکت  توسط  مکانیکی  و 
 ۹1 سال  در  پروژه  اجرایی  عملیات 

آغاز شد.
کریمه  مقدس  آستان  اجرایی  معاون 
اجرای  کرد:  تصریح  اهل بیت)س( 
اطراف  در  پیرامونی  حائل  دیوارهای 
شمع های  از  استفاده  با  شبستان 

تقویت  و  ساخت  یکپارچه،  بتون آرمه 
بتونی  دال  اجرای  میانی،  ستون های 
زیرین  سطح  خاکبرداری  سقف، 
به صورت الیه الیه و استحکام بخشی به 
خاک های اطراف و اجرای پی به صورت 
جمله  از  ژنرال(  )رادیو  گسترده 
مراحل اجرای پروژه شبستان حضرت 

زهرا)س( است.

زیربنای  مساحت  اینکه  بیان  با  وی 
علیها  سالم اهلل  زهرا  حضرت  شبستان 
است،  مترمربع   24 و  هزار  معادل 

خاطرنشان کرد:
 شبستان حضرت زهرا)س( در شرایط 
خاص  شرایط  در  و  نفر   ۵00 عادی 
جای  خود  در  را  زائر  نفر  هزار  حدود 

می دهد.
شبستان  کرد:  عنوان  نژاد  محمود 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها دارای یک 

پنجره فوالد و سه درب ورودی است.
برنامه ریزی  اساس  بر  کرد:  ابراز  وی 
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قم؛ تنها کالن شهر بدون شهربازی کشور
سال هاست که مردم قم از حداقل امکانات تفریحی در این شهر محروم بوده و شهربازی ها نیز یکی پس از دیگر تعطیل شده اند و گیم نت ها، قهوه خانه ها و رستوران ها به امکانات تفریحی مردم تبدیل شده است

کاهش بینایی، آرتروز، هیجان های شدید عصبی، پرخاشگری، انزواطلبی، تنبل شدن 
ذهن، کاهش روابط خانوادگی، افت اخالقی و تحصیلی تنها بخشی از پیامدهای منفی 
جسمی و روحی بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان است که بازی در گیم نت را 

جایگزین ورزش و بازی های گروهی و تفریح در شهربازی کرده اند. 

به گزارش ندای شهرکریمه، در این سال ها بسیار گفته شده و شنیده اید که سرانه ماندگاری زائرین 
و گردشگران در شهر قم کمتر از پنج ساعت است! تصمیم سازان و تصمیم گیران مشکل را در نبود 
در  سال ها  این  در  بسیاری  اقامتی  مراکز  و  هتل ها  خاطر  همین  به  می دانستند  اقامتی  تسهیالت 
این شهر ساخته شده و به گفته مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تعداد 
تخت های اقامتی قم افزایش چشم گیری پیدا کرده و در حال حاضر بیش از 11 هزار تخت اقامتی در 

این شهر وجود دارد و قریب به ۹ هزار تخت نیز در حال ساخت است.
 با این وجود آمار نشان می دهد همچنان سرانه ماندگاری زائرین و گردشگران در شهر قم کمتر از 

پنج ساعت است! 
هیچ کس در این سال ها به دنبال این نبوده که نیم نگاهی به تقویت ظرفیت های تفریحی و گردشگری 
در قم داشته باشد. بله؛ شهر قم شهربازی ندارد؛ به ادعای مدیران این شهر، قم یک کالن شهر است، 

کالن شهری که در نداشتن حتی یک شهربازی در کشور زبان زد و منحصربفرد است.

اواخر دهه 70 بود که درب یکی از بهترین پارک های بازی و تفریحی کشور در قم به روی مردم بسته 
شد. محوطه 70 هکتاری باغ و شهربازی ساالریه برای آنهایی که بیش از دو دهه از سن آنها می گذرد 

قطعا خاطره انگیز بوده است. 
اگرچه در این سال ها شهر قم توسعه دوچندانی پیدا کرده ولی دو شهربازی دیگر در بوستان نجمه و 

میدان 72 تن که سعی شد جایگزین پارک ساالریه باشد هم رو به تعطیلی رفت.
 بیش از پنج سال است که اثری از اسباب بازی های عظیم الجثه در بوستان نجمه نیست و در حدود 
دو سال قبل هم به دالیل نامشخص درب پارک شهدا در میدان 72 تن نیز به روی مردم بسته شده 

است تا قم، نخستین کالن شهر کشور باشد که شهربازی ندارد.
سیدمجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم با انتقاد 

از تعطیلی شهربازی های شهر قم به دالیل نامشخص گفت: مردم قم از حداقل امکانات تفریحی در 
شهر قم محروم هستند و با این وجود شاهدیم که شهربازی های شهر نیز همگی تعطیل شده است؛ 
شهربازی های کوچکی هم که در پارک ها و بوستان ها ایجاد شده یکی پس از دیگری رو به تعطیلی 
رفته و لغو پیمان می شوند.وی یکی از مزیت های جذاب برای گردشگران و مسافران را وجود شهربازی 
و فضاهای تفریحی در یک شهر عنوان کرد و با تاکید بر اینکه با وجود بسته کامل گردشگری میزان 
مانـدگاری زائـر افزایش پیدا می کنـد تصریـح کرد: شهــرداری اگر به دنبـال توسعـه قـم و تقویـت

 زیرساخت های تفریحی و گردشگری شهر است باید شهربازی در شهر بسازد.این عضو شورای اسالمی 
شهر قم درخواست های مالی شهرداری را یکی از مهم ترین دالیل تعطیلی شهربازی های شهر دانست 
و افزود: پیمانکاران پارک های بوستان های شهر در حال لغو پیمان هستند درحالی که هیچ جایگزینی 

برای این نیاز کودکان، نوجوانان و جوانان قمی پیش بینی نشده است.البته نمی توان از این

 مساله چشم پوشی کرد که طی دو سه سال اخیر سرانه فضای  سبز شهر قم به گفته مدیران شهری 
افزایش چشم گیری یافته و بوستان های زیادی هم در شهر ساخته شده است؛ باغ پرندگان، بوستان 
کوثر، بوستان زائر و محدوده هزارهکتاری کوه خضر و کوه دوبرادران، بوستان جوان، توسعه بوستان 
فقدان  همچنان  اما  بوده،  اخیر  سال های  در  شهرداری  اقدامات  جمله  از  و...  فدک  بوستان  غدیر، 

شهربازی  فرزندان این شهر را می رنجاند.

و شهربازی  تفریحی  فضاهای  نبود  روی سکه  تنها یک  زائر،  ماندگاری  کاهش  و  گردشگری  مساله 
در قم است؛ نوجوانان و جوانان قمی برای تفریح باید به دنبال جایگزین باشند و امروز قهوه خانه ها، 
گیم نت ها و رستوران ها در این شهر کاسبی خوبی دارند. خیلی  از مسئوالن و متولیان سالمتی مردم 
تالش کرده اند که مصرف قلیان در قم را با بستن قهوه خانه ها کاهش دهند اما از آنجایی که مردم 

تفریح دیگری در این شهر ندارند، مسووالن در این کار ناکام مانده اند.
کاهش بینایی، آرتروز، هیجان های شدید عصبی، پرخاشگری، انزواطلبی، تنبل شدن ذهن، کاهش 
روابط خانوادگی، افت اخالقی و تحصیلی تنها بخشی از پیامدهای منفی جسمی و روحی بازی های 
رایانه ای بر کودکان و نوجوانان است که بازی در گیـم نت را جایـگزین ورزش و بازی های گـروهی و

 تفریح در شهربازی کرده اند. با وجود تمام مطالب گفته شده هفته گذشته از جلسه شورای شهر قم 
خبر رسید که تعلل مدیران و تصمیم گیرندگان، یک سرمایه گذار شهربازی دیگر را از قم فراری داد!

 حال جای این سوال وجود دارد که اولویت مدیران استان قم در زمینه رفع مشکالت  و کمبودهای 
تفریحی و گردشگری چیست که این قـدر نسبت به پروژه های این چنینی وسواس به خـرج داده و 

سنگ جلوی پای سرمایه گذاران می اندازند که فراری  می شوند.
البته ناگفته نماند که سال گذشته پروژه سرمایه گذاری احداث شهربازی بزرگ شهر قم در بوستان 
غدیر آغاز شد که قرار است اگر سرمایه گذار به دالیل مختلفی چون افزایش قیمت ارز و... پشیمان 

نشود، اواخر امسال به سرانجام برسد.
به طور کلی باید گفت که اگر مسووالن استان می خواهند اقتصاد شهر دگرگون شود و گردشگری 
سودآور شکل بگیرد، باید بسته کامل گردشگری زیارتی و سیاحتی را با پیوست فرهنگی متناسب با 
فضای مذهبی و فرهنگی قم به مردم ارائه کنند، الگویی که در مشهد به خوبی اجرا شده و زائرین 
می توانند در سفر به این شهر نیازهای خود را برآورده کنند و پیش از آن مردم مشهد نیز هم از فضای 

معنوی و زیارتی بهره مند هستند و هم امکانات تفریحی و گردشگری درخوری دارند.

 باشد که به زودی قمی ها هم انحصار کالن شهر بدون شهربازی را بشکنند...

گزارش محمدرضا باقری  عکس: محد رفیعی موحد 

غفلت مسووالن و حضورجوانان در قهوه خانه ها و فست 
فودها به عنوان جایگزین تفریحات سالم در قم

شهربازی تعطیل شده 72 تن قم که روزگاری شاهد 
حضور سیل مراجعان بود.

 مسووالن استان می خواهند اقتصاد شهر دگرگون شود و گردشگری سودآور 
پیوست  با  را  سیاحتی  و  زیارتی  گردشگری  کامل  بسته  باید  بگیرد،  شکل 

فرهنگی متناسب با فضای مذهبی و فرهنگی قم به مردم ارائه کنند

وسائل یکی از شهربازی های متروکه و تعطیل شهر قم

در  قم  شهر  شورای  اساسی  راهبردهای  به  اشاره  با  اخوان،  مجید 
برنامه ریزی های مختلف شهری اظهار داشت: برنامه چشم انداز ۵ 
ساله شهرداری و افق 20 ساله دو راهبرد اساسی شهر قم بوده که 
دو سیاست کالن  این  از  برشی  به صورت  بودجه ساالنه شهرداری 

تصویب و ابالغ می شود.
وی با اشاره به بررسی مسائل به مشکالت مربوط به تعرفه عوارض 
پروانه های  به  مربوطه  مشکالت  از  بسیاری  گفت:  شهرداری 
و  عوارض  تعرفه  به  مربوطه  اختالفات  و  مشکالت  ساختمانی، 
کمیسیون  در  که  بوده  مسائلی  مهم ترین  از  مردمی  نامه های 

برنامه وبودجه شورای شهر قم بررسی می شود.
چاره اندیشی های  قم  شهر  شورای  برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس 
صورت گرفته برای راه اندازی خط یک و دو مترو قم  را مدنظر قرار 
داد و عنوان کرد: مجوز انتشار اوراق مشارکت برای قطار شهری قم

 به میزان 300 میلیارد تومان و اجازه دریافت فاینانس 20 میلیون 
یورویی برای خط دو قطار شهری قم از فعالیت های مهم انجام شده 

در 10 ماه گذشته بوده است.
وی کاهش درآمدهای شهرداری در ماه های گذشته را مورد

 توجه قرار داد و تأکید کرد: رکود و مشکالت اقتصادی سبب شده تا 
عوارض و درآمدهای شهرداری از محل صدور پروانه های ساختمانی 

به شدت کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: 
با سیاست های جدید  ارزش افزوده  در بخش  درآمدهای شهرداری 
دولت و مجلس شورای اسالمی به شدت تحت تأثیر قرارگرفته و در 
آستانه ورود به یک مرحله سخت و دشوار برای شهرداری و شورای 

شهر قرارگرفته است.
درآمدهای  کم سابقه  کاهش  از  حاصل  نتایج  به  اشاره  با  اخوان 
حاضر  حال  در  قم  شهرداری  اصلی  چالش  کرد:  ابراز  شهرداری 
کاهش نگران کننده درآمدهاست که سبب می شود خدمات روزمره 
شهرداری نیز دچار چالش و نارسایی شود و حل عقب ماندگی های 
مستمر  کاهش  و  شهرداری  اندک  بودجه  باوجود  شهری  متراکم 

درآمدهای این نهاد قابل حل نیست.

عقب ماندگی های متراکم شهر قم با کاهش 
درآمدهای شهرداری قابل حل نیست

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر قم 


