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بانکها
حق صدور
اجرائیه برای
واحدهای تولیدی
فعال را ندارند

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی به دنبال مرجعیت
فرهنگی در استان

وزیر ارشاد :مطالبات نهاوند را در شورای فرهنگ عمومی مطرح میکنم
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از صفحات توسعه

امروزنشست توسعهاي آمايش منطقه  3در همدان برگزار ميشود

همگام
برای توسعه غرب کشور
■ قرار است هیأتهای  15نفره از  4استان ایالم،کرمانشاه،لرستان و همدان
با حضور میهمانانی از
تشخیص مصلحت نظام و وزارتخانههای مختلف
درنشستهای تخصصی دور میز بنشینند
6

آمایش سرزمین خوب
است اگر...

■ همدان
پایلوت توسعه گردشگری در آمایش منطقه 3
اولویت دوم در امور زیربنایی
چهارراه جغرافیایی غرب کشور
قدیمی ترین پایتخت ایران
دارای 1800اثر طبیعی و تاریخی

قطار همدان -تاکستان
از دست نرود

■ کردستان
کردستان؛ استان پنجم غرب کشور جایش خالی است

غرب کشور از لیست
جهانی یونسکو افتاد
جذب گردشگر مذهبی
در رویداد اربعین جدی
گرفته شود

■ لرستان
پایلوت توسعه کشاورزی در آمایش منطقه 3
سکونتگاه کهن ترین اقوام ایرانی
محل یافت گنجینه های بی نظیر جهان
استان 4فصل با آب و هوای مطبوع

استان های منطقه 3
ظرفیتهای بسیاری
برای توسعه دارند

■ کرمانشاه
پایلوت توسعه صنعتی در آمایش منطقه 3
توجه به ظرفیت حضور اقلیت های دینی و قومی
توجه به بازار مشترک با عراق
برنامه ریزی برای رویداد 2020
دارای اثر ثبت جهانی

■ ایالم
پایلوت توسعه حمل و نقل و انرژی در آمایش منطقه 3
کهن ترین تمدن ایران
سومین استان محروم کشور
توجه به راه اندازی بازار محلی در مرز با عراق
اولویت دادن به افزایش امکانات فرهنگی

ورزش میتواند غرب
کشور را پویا کند
9تا 12

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای

با عرض احترام و تحيت انتصاب جنابعالي را
به عنوان نخستین

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور

از طرف رئيس جمهور محبوب كشورمان كه با رأي اعتماد
قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي همراه بود
را تبريك مي گوييم و برای جنابعالی بهروزی و موفقیت
آرزومندیم.

علی مرادی  -رئیس انجمن صنفی دفاتر
خدمات و جهانگردی استان همدان

دکتر علی اصغرمونسان
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور

را تبريك و تهنیت عرض نموده و براي
جنابعالي در تمام امور آرزوي توفيق و
بهروزي داريم.

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
را تبریک و تهنیت گفته و از خدای بزرگ پیروزی و بهروزی حضرتعالی را در امور هر سه حوزه خواهانیم.
بدون شک این انتصاب شایسته ،نشأت گرفته از مدیریت کارا ،تخصص ،تجریه و تعهد باالی حضرتعالی
در دورهها و مسئولیتهای مختلف است که موجبات رشد و ارتقای مجموعههای میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی کشور را در پی خواهد داشت و در پی این انتخاب و انتصاب شایسته میتوان
افقی روشن و آیندهای پر از امید را برای جامعه متصور شد.

شرکت سیاحتی علیصدر

دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

برادر بزرگوارجناب آقای

دکتر علی اصغرمونسان

مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان همدان
انتصاب شایسته جنابعالی در سمت جدید که نشان از تعهد ،توانمندی و حسن سوابق
خدمتی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید است در سایه الطاف
الهی و با توجه به تجربیات و خدمات سال های گذشته جنابعالی شاهد رشد و توسعه
هرچه بیشتر استان در آینده باشیم.

انجمن صنفی کارخانجات آرد استان همدان
تبریک و تهنیت

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت

مدیرکل اداره غله و خدمات
بازرگانی استان همدان

را تبریک و تهنیت عرض نموده،
امید است در سایه ایزد منان
همواره پیروز و سربلند باشید.
شرکت تولیدی آرد مریانج کار

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
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دکتر علی اصغرمونسان

جناب آقای

دکتر علی اصغرمونسان

جناب آقای

بدینوسیله کسب رای اعتماد قاطبه نمایندگان محترم
مردم شریف سرزمین ایران اسالمی در مجلس شورا
را به حضرتعالی به عنوان نخستین

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور

تبریک گفته و این مسئولیت را مایه مباهات و خرسندی
مجامعه گردشگری در سراسر کشور میدانیم ،این انتصاب
شایسته را صمیمانه به جامعه گردشگری تهنیت عرض کرده
برای شما روزهایی ماالمال از موفقیت آرزومندیم .

رامبد صداقت  -مدیر هتل کتیبه همدان

جناب آقای

دکتر علی اصغرمونسان
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور

انتصاب بجا و شایسته حضرت عالی به مقام عالی وزارت
متبوع را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم تجربه
حضور جناب عالی در سمت های مدیریتی پیشین به خوبی
نشان دهنده آشنایی و اشراف شما به مسائل گوناگون هر سه
حوزه تخصصی میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
است و بدون تردید راهبردهای حضرت عالی می تواند
شکوفایی و پیشرفت ارکان این وزارت خانه را موجب شود .

مریم مقدم  -فعال گردشگری و دبیر سرویس گردشگری
روزنامه همدان پیام

تبریک و تهنیت

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
مسئولیتهای سنگین را به دستان مردان بزرگ
میسپارند تا تعهد و کارآمدی خود را بیش از پیش
به عرصه ظهور درآورند.
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت

مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی
استان همدان

را صمیمانه خدمت جنابعالی تبریک و تهنیت عرض
نموده ،امید است در سایه الطاف الهی در راه خدمت
همواره موفق و موید باشید.

مدیرعامل و هیأت مدیره
شرکت آرد زرین مزرعه بید اسدآباد

جناب آقای

مهندس علی رحمانی فر
مدیرکل اداره غله و خدمات
بازرگانی استان همدان

انتصاب شایسته جنابعالی در سمت جدید که نشان
از تعهد ،توانمندی و حسن سوابق خدمتی شما دارد
را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،امید است
در سایه الطاف الهی و با توجه به تجربیات و خدمات
سال های گذشته جنابعالی شاهد رشد و توسعه
هرچه بیشتر استان در آینده باشیم.

مدیریت شرکت آرد نهاوند و مالیر

ویژه هفته دولت
در شهرستان کبودراهنگ منتشر شد
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استفاده از ظرفیت بومی استان همدان در برگزاری همایش
سرمایه گذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بر استفاده از ظرفیت شرکتهای بومی
همدان در اجرای برنامههای همایش سرمایه گذاری این استان تاکید کرد.
ظاهر پور مجاهد در چهارمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان همدان بر استفاده از ظرفیت
شرکتهای بومی استان همدان در راستای اجرای برنامههای همایش سرمایه گذاری استان
تاکید کرد.به گزارش مهر ،وی خواســتار تسریع در روند امور مربوط به سرمایه گذاری در
بخشهای مختلف شد و با اشاره به حمایتهای همه جانبه استاندار همدان در زمینه جذب

ســرمایه گذار داخلی و خارجی افزود :پتانســیلها و ظرفیتهای استان همدان در حوزه
سرمایه گذاری قابل توجه است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به
فعالیتهای پنجره واحد ســرمایه گذاری در استان همدان و استقرار مرکز خدمات سرمایه
گذاری استان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ،گفت :تیم مدیریتی اقتصادی استان
همدان در زمینه جلب و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان تالش میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان نیز بر تســریع در روند رفع مشکل تمدید
دریافت تسهیالت  ۱۵ماهه یک شرکت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت :برگزاری
همایش سرمایه گذاری در استان همدان نیازمند توجه تمامی دستگاههای مربوطه است.
ســیدناصر محمودی ضمن برآورد هزینههای طرحها برای تأمین اعتبار بر پیگیری و انجام

تمامی مصوبات جلسات تاکید کرد و با معرفی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان و
تشریح اقدامات انجام شده در این مرکز به ذکر انجام مطالعات امکان سنجی در چهار بخش
کشاورزی ،صنعت ،گردشگری و راه و ساختمان پرداخت
وی با بیان اینکه اپلیکیشن تحت اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری شامل تمام قوانین
و مقررات ســرمایه گذاری ،قانون فیپا ،معافیتها و مشوقهای سرمایه گذاری به دو زبان
فارسی و انگلیسی است ،گفت :موقعیت استراتژیک استان همدان در کشور و وجود غار آبی
علیصدر و شهر جهانی اللجین در جذب گردشگر و سرمایه گذاری در استان مؤثر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین به ساخت چندین نیروگاه خورشیدی
در استان همدان توسط سرمایه گذارانی از کشورهای ایرلند ،آلمانی و اتریش اشاره کرد.

khabar@hamedanpayam.com

يادداشت روز

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
به دنبال مرجعیت فرهنگی در استان

 -۱نگاه به فرهنگ در این دولت وابســته بــه وضعیت اعتباری
وبودجه آن بوده اســت اگر وضع اعتبارات خوب بوده به فرهنگ نیز
توجه و برنامه های فرهنگی برای مردم استان برنامه ریزی شده است
و اگر وضعیت اعتبارات مناســب نبوده فرهنگ و توجه به آن به پس
موکول شده است.
وضعیت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در سالهای پس از
تحریم به خوبی موید این موضوع است.
 -۲دولت تالش کرده تا با محول کردن وظایفی جدید از دستگاه های
دیگر به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این نقیصه را جبران کند تا
تحرکات این ادارات در استان زیاد شده و به عنوان مرجعیت فرهنگی
در استان شناخته شوند.
این ســخن وزیر فرهنگ در مرداد ماه است که اذعان داشته «اداره کل
استانهای وزارت متبوع به مرور زمان دچار یک تقلیل درجه شدهاند
و در کنار این تنزل درجه وضعیت مالی ادارات نیز شرایط را سختتر
کرده اســت ،متاسفانه در استانها به ادارات ما به عنوان ادارات درجه
دو و سه نگاه میشود و این اتفاق خوبی نیست».
 -۳با نگاهی به این ســخنان  ،دســتور وزیر مبنی بر اینکه « در این
وضعیت باید ســهم خود را در استان باال ببریم و مرجعیت فرهنگی
استان با ما باشد ».بهتر درک می شود.
 -۴وزیر فرهنگ تالش کرده تا با توجه به تجربه موفق این وزارتخانه
در دبیری شــورای فرهنگ عمومی و ارتبــاط گیری موثر فرهنگی با
استاندار و نماینده ولی فقیه در اســتان ،دبیری شورای اطالع رسانی
اســتان نیز به ادارات کل فرهنگ محول شود تا خطوط ارتباطی این
اداره کل در اســتان افزایش یابد.همچنین ریاســت کارگروه فضای
مجازی در اســتان ،دبیری مهندســی فرهنگی در استان با مسئولیت
شــورای فرهنگ عمومی و مسئولیت شورای گفتمان اقتصاد مقاومتی
در اســتان  ،مسئولیتهای جدیدی است که با تالش صالحی به اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان محول شده است.
 -۵به نظر می رســد ارشــاد اســتان فاقد نیرو و امکانات الزم برای
پذیرش مســئولیت های جدید اســت اما با درک این موضوع وزیر
فرهنگ اعتقاد به زودگذر بودن این مســائل و پویا شــدن ادارات کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در آینده نزدیک دارد و این مسئولیت مدیر
کل در اجرای برنامه های وزیر را سنگین تر می کند.
 -۶وزیر فرهنگ به دنبال این است که ادارات کل استانی هم در سطح
ملی و هم منزلت اجتماعی جای پای محکمی پیدا کنند و از مدیران
خود خواسته است؛«ارتقای منزلت ساختاری و کارکردی باید به خوبی
در استانها شــکل بگیرد ،ارتقای منزلت کارکردی از سوی مسئوالن
اســتان باید حس شــود ،درواقع آنها باید در کارکردها حس کنند که
حضور آنها هم نیاز اســت و مدیران ما تحلیلهای تازه دارند و از این
رو به کمک اداره استان بیایند»
 -۷وزیر فرهیخته فرهنگ و ارشــاد اســامی به درستی می خواهد
مرجعیت فرهنگی استان ها ،ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
باشــند و این ادارات حضوری موثر در تمامــی حوزه های فرهنگی
استان حتی پژوهش های فرهنگی دانشگاه ها داشته باشند و توانسته
ابزار و شرایط تحقق این خواسته را با افزایش نقش این ادارات کل در
مسئولیت های مهم و جدید به کمک دولت ،فراهم آورد.
حــال با این اوصاف ،زمان همراهی تمامی دســتگاه هــا با اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در ایفای نقش های جدید و دستیابی
به مرجعیت فرهنگی در استان برای مدیران ،نخبگان و اهالی فرهنگ
است .قطعا توسعه فرهنگی اســتان نیز با این همراهی تحرک بهتری
خواهد داشت.

خبر
مدیرکل پست استان خبرداد

پست غرامت مرسوالت مفقودی
را پرداخت میکند
مدیرکل پســت اســتان همدان از پرداخت غرامت معادل ارزش
واقعی محتویات مرسوله پســتی خبر داد و گفت :چنانچه مشتریان
هنگام تحویل مرســوله ارزش واقعــی آن را اعالم کنند  ،در صورت
بروز اتفاق و یا مفقودی بسته از اداره پست غرامت دریافت میکنند.
محمــد امیدی در خصوص رویکرد اداره پســت در هنگام مفقودی
بستههای پستی ،اظهار کرد :اداره پست دو نوع غرامت مادی و معنوی
پرداخــت میکند و در صورتیکه با ســازمانهای طرف قرارداد خود
شرایط بیمه مرسوالت توافق شده باشد بر طبق آن عمل خواهد شد .
وی با بیان اینکه دو نوع بیمه به هنگام تحویل مرسوالت پستی به اداره
پســت وجود دارد ،افزود :در هنگامی که مرسوله تحویل اداره پست
میشــود مشمول بیمه عمومی شده که با توجه به اینکه ارزش واقعی
بسته مرسوله اعالم نشده ،در صورت مفقودی آن از یک ریال تا 650
هزار تومان غرامت پرداخت میشود.
مدیرکل پست استان همدان در گفتوگو با ایسنا ،در ادامه خاطرنشان
کــرد :نوع دیگــری از بیمه و پرداخت غرامت به گونهای اســت که
مشتریان در هنگام تحویل مرســوله ،ارزش واقعی محتویات بسته را
اعالم میکنند و یک هزارم مبلغ ارزش مرســوله را به عنوان حق بیمه
بســته پســتی مذکور پرداخت میکنند و در صورت بروز اتفاق و یا
مفقودی بســته مرســوله ،معادل ارزش واقعی آن را از اداره پست به
عنوان غرامت دریافت میکنند.امیدی با اشــاره به توافق اداره پســت
بــا ادارات دولتی صادر کننــده مدارک ،گفت :عمومــا کارت ها و
گواهینامههای مهم توسط سازمانها و از طریق مرکز انجام میشود و
برای حوادث غیرمترقبه و اتفاقات پیشبینی نشده نیز قانونگذار قوانین
مربوطه را وضع کرده و بر طبق آن اقدام خواهد شد .

نماینده ولی فقیه در استان:

shenide@hamedanpayam.com

عزاداران حسینی مراقب خرافات باشند
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
شــهر همــدان گفت :پیــروان نهضــت امام
حسین(ع) باید مراقب باشند که دچار خرافات
نشــوند؛ فلســفه قیام امام حســین(ع) رشد
عقالنیت در جامعه اســت و بایــد رفتارها و
اندیشههای جامعه عقالنی شود.
حجت االســام حبیبا ...شعبانی در گفت و
گو بــا ایرنا بیان کرد :برای هر چیز مقدســی
به طور طبیعی احتمال بروز برخی آســیب ها
وجــود دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع
خرافات است.
امام جمعــه همدان توصیه کــرد :برای اینکه
جامعه و افراد دچار خرافات نشوند باید فلسفه
قیام و هدف نهایی آن به درستی تشریح شود
و در این صورت افراد دچار رفتار قشــری و
ظاهری نمی شوند.
شــعبانی ادامه داد :خرافات ممکن اســت در
عــزاداری ها ،روضه ها و ســبک نوحه ها و
رفتارها رخ دهد؛ کســانی کــه دغدغه جدی
جریان کربال را دارند باید در برابر خرافات و
بدعت ها ایستادگی کنند.
وی بدعت ها را بــرای حرکت جریان کربال
خطرناک دانست و گفت :خرافات به آهستگی
و آرام آرام هــدف اصلی را متاثر کرده و کنار
مــی زند و این وضعیت موجب ســلب بهره
برداری معنوی از قیام سیدالشــهدا(ع) توسط
جامعه می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان تاکید کرد:
اگر بخواهیم به هدف اساســی عاشورا و قیام
اباعبــدا ...دســت یابیم باید بــرای جامعه و

حسین(ع) اقدام به نذر و نیاز می کنند این امام
همام نیز به آنها سخاوت می دهد؛ البته کسانی
که ارتباط واقعی با امام حسین(ع) دارند و در
مســیر این امام هزینه می کنند به طور حتم به
محرومان و فقرا نیز توجه می کنند.
امام جمعه همدان تاکید کرد :کسانی که نسبت
به خدمت رسانی به افراد جامعه دغدغه دارند،
در مکتب و مسیر امام حسین(ع) تربیت شدند
یا دیگران؟ چند نفر از کسانی که هیچ ارتباطی
با امام حســین (ع) ندارند خدمات اجتماعی
ارائه می دهند یا به محرومان توجه دارند؟
مخاطبان خود فلسفه اصلی قیام عاشورا تبیین
شود.وی اضافه کرد :جامعه وقتی از فیوضات
کربال و عاشورا بهره مند می شود که به فلسفه
قیام امام حسین (ع) دست یابد؛ در عین حال
عزاداری و دیگر مسائل مقدمه ای برای دست
یابی به هدف اساسی قیام امام حسین(ع) است.
امام جمعه همدان اظهار داشت :تمامی متولیان
و افراد فعال در حوزه فرهنگی مکلف به تبیین
قیام عاشورا هستند که در برخی روایت ها از
آن به عنوان کنار گذاشتن جهالت و رفع ذاللت
یاد می شود.
شعبانی ادامه داد :ائمه جمعه به عنوان قرارگاه
فرهنگــی شــهر در زمینــه تبیین قیام ســید
الشهدا(ع) تکلیف و نقش برجسته ای دارند.
وی هشدار داد :چنانچه جریان کربال به درستی
تبیین نشود ممکن اســت جامعه به یکسری
کارها و شعائر ظاهری اکتفا کند و بهره وافی را
از این ظرفیت دینی و فرهنگی نبرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان اضافه کرد:
جامعه وقتی تکامل می یابد و به رشد می رسد
کــه ارزش ها و هنجارهــا در آن جامعه زنده
شده و رشد یابند.

سخاوت در گرو ارتباط انسان
با امام حسین(ع)

نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان گفت:
بودجههایی در برخی موارد مصرف می شود
که هیچ اثر گذاری اجتماعی ندارد اما کســی
نســبت به آن اعتراض نمی کند اما نسبت به
نذورات مردمی برای آیین های دینی شــبهه
افکنی می کنند.
شــعبانی ادامه داد :کســانی که این شبهه ها
را مطــرح کرده و دم از کمــک به فقرا می
زنند ،پول های هنگفتی را در مسافرت های
شخصی هزینه می کنند و کسی هم گالیهمند
نمی شود.
وی بیــان کرد :کســانی کــه در مســیر امام

تقویــت روحیه ظلم ســتیزی با
عزادارای برای امام حسین(ع)

شــعبانی گفــت :در بیانیــه گام دوم انقالب،
حرکت به ســمت تمدن اسالمی تعریف شده
که یکی از ویژگی ها و لوازم تمدن اسالمی و
تمدن دینی مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم
اســت .وی افزود :در یک جامعه با شاخصه و
ویژگی تمدن اســامی به طور حتم ظلم نباید
رخ بدهد یا در صــورت بروز ظلم باید با آن
مقابله شود .نماینده ولی فقیه در استان همدان
بیان کرد :یکی از اساســی ترین شعارهای امام
حسین(ع) و مبنایی ترین مولفه ای که عزاداری
برای سیدالشهدا در انســان ها ایجاد می کند
مبارزه با ظلم است.
وی با عنوان اینکه ویژگی تمدن اسالمی ظلم
ســتیزی توسط جامعه اسالمی است نه توسط
افراد گفت :گاهــی مواقع در جامعه تنها افراد
اقدام به ظلم ســتیزی می کنند که این حرکت
اجتماعی نیست.

بررسی وضعیت حقوق شهروندی
در  ۵۲۸دستگاه اجرایی همدان
 ۶۰نفــر در  ۱۸تیــم بازرســی اقدام به
بررسی وضعیت حقوق شهروندی و عفاف
و حجاب در  ۵۲۸دســتگاه اجرایی اســتان
کردند.
مدیرکل دفتــر امور اجتماعی اســتانداری
همدان در نشســت اعضای ســتاد صیانت
حقوق شهروندی همدان بیان کرد :به دنبال
ابالغ وزارت کشور به ستاد صیانت از حقوق
شهروندی استان ها ،دستگاه های اجرایی در
حوزه گســترش عفاف و حجاب و حقوق
شهروندی مورد رسیدگی قرار گرفتند.
مهــرداد نادریفــر بیان کرد :کار بازرســی
از دســتگاهها از  ۱۵تیر آغاز شــد و تا ۲۵
مــرداد ادامه داشــت و این تیمهــا اقدام به
بررسی مصوبه  ۴۲۷شورای انقالب فرهنگی
درباره راهکارهای گسترش عفاف در جامعه
کردند.
مدیرکل دفتــر امور اجتماعی اســتانداری
همــدان با بیان اینکه  ۲۵دســتگاه در زمینه
عفاف و حجاب مســئولیت دارند بیان کرد:

برنامه  ۹گانه ستاد حقوق شهروندی نیز در
این بازدیدها بر اساس فرمت و فهرستهای
تهیه شده توســط وزارت کشور بررسی و
امتیاز دهی شد.
نادریفر افزود :هشــت تیم در مرکز استان و
 ۱۰تیم در شهرســتانها برای انجام بازرسی
فعال شــدند که در این طرح  ۳۰نفر در مرکز

اســتان و  ۳۰نفر در شهرســتان ها همکاری
داشتند.
وی ادامــه داد ۱۴۶ :ســازمان و دســتگاه
دولتی در مرکز اســتان و  ۳۸۲دســتگاه در
شهرستانها مورد بازرسی قرار گرفتند که بر
اســاس نمره و امتیازها دستگاه برتر در این
زمینه انتخاب می شود.

مدیرکل دفتــر امور اجتماعی اســتانداری
همدان اضافه کرد :دســتگاه هایی با نمرات
ضعیف شناســایی شــدند و این موضوع به
مدیران دســتگاهها اطالع رسانی می شود تا
نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
نادریفر یکی از اولویت های ستاد صیانت
را تهیه شناسنامه اجتماعی مناطق مختلف در
ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با توجه
به تنوع فرهنگها و اعتقادات دینی مردم هر
منطقه و برنامهریزی با هدف تقویت فرهنگ
عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها دانست.
وی افزود :ســتاد اقامه نماز و ســتاد امر به
معرف و نهی از منکر نیز کار نظارت بر عفاف
و حجاب را عهدهدار هستند که این نهادها با
ستاد صیانت تجمیع شده و یک تیم بازرسی با
حضور نمایندگان این دستگاهها تشکیل شد.
نادریفر ،همدلی و انســجام بخشی به کار
و صرفه جویی در وقــت را از مزیت های
تجمیع این دســتگاهها و تشــکیل یک تیم
بازرسی دانست.

یادداشت

کوچهباغهایی که سرسامآور و مزاحم شدهاند
»»مهدی ناصرنژاد

در دنیایی که با ترنم دلانگیز هر خاطره
شــیرینی از گذشــتهها میتــوان از تالطم
حــوادث روزگار به ســامت عبــور کرد،
ایــن روزها کوچه باغهای خاطره در شــهر
همدان جوالنگاه ماشینسواریهای بیمحابا
و رفتوآمدهای گزنــده جوانهای پوچگرا
شده است.
بخشــی از هویت تاریخی و فرهنگی شــهر
ســیاحتی همدان کوچه باغهای قدیمی آن در
نقاط سبز و پر دار و درخت و چشمهسارهای
آن اســت .کوچه باغهایی که اگر چه بسیاری
از آن با تخریب باغها و کاشــت آهن و انبوه
ســتونهای بتنی قربانی توســعه عجوالنه و
غیراصولی شهر همدان شد و نام و نشانی از آن
همه شکوه و زیبایی و طراوت باقی نگذاشت،
ولیکن هنوز هم در فضــای دلانگیز باغهای
عباسآبــاد و گنجنامــه و حیــدره و درهمراد
بیــگ و حتی در بخشــیهایی از نقاط ســبز
دوردستهای شهر در سمت و سوی غربیتر،

مشرق و شــمال آن ،باغها و بیشــهزارهایی
وجود دارد که با چینههای خشتی و سنگهای
الشــهای ،نشــانههای قدیمی خــود را حفظ
کردهاند و برای بسیاری از نسلها و رهگذران
آن خاطرهانگیز و دلنشین هستند.
امــروزه بــا اهمیت پیــدا کــردن صنعت
گردشگری و گســترش تورها و گروههای
سیاحتی و همچنین سرمایهگذاریهای قابل
اعتنــا در این صنعت درآمــدزا ،کوچهباغها
نیز در بســیاری شــهرهای بزرگ و کوچک
کشــورمان ،تعریفهای خاص خود را پیدا
کرده و در صدر قابلیتهای گردشــگری و
ســیاحتی در نقاط دور و نزدیک کشور قرار
گرفتهاند.
برای فرار از ســر و صدای سرســامآور و پناه
بردن به فضای آرامبخش در شــهرهای شلوغ
هیچ جایی بهتر از حریم کوچه باغها و تفرج
در فضای دلانگیز آن نیســت ،شهر تاریخی
ش آب و هــوای همدان کــه کانون
و خــو 
تمام کوچ ه باغهای دنیا اســت و کجای عالم

خوشتــر از عباسآباد و گنجنامه و بهشــت
«دیوین» همدان است؟!
متأســفانه در چنین زمانهای هم خودمان یعنی
باغداران خوش ذوق همدانی و هم مســئوالن
عزیز آنقدر ســرگرم هشت و نه و دغدغههای
ریز و درشــت زندگانی و تصمیمگیریهای
عاجل جلسهای هستیم که از بسیاری داشتهها
و ارزشهای بــه درد بخور و صددرصد قابل
تأمل و اعتنا ،غافل ماندهایم.
بــدون شــک بــر اثــر همیــن غفلتها و
بیخبریهاســت که مشخص نیست این همه
ماشــینهای رنگ و بارنگ در کوچه باغهای
شــهرمان چه میکند و این همه ترددهای تک
سرنشین و جفت سرنشــین در حریم کوچه
باغها برای چیست ؟!
البته ممکن اســت بســیاری از این ترددهای
مزاحــم و معطــل کننده در کوچــه باغها به
سبب ســاخت و ســازهای ویرانگر و تبدیل
باغها باشد .ولی بسیاری از این رفت و آمدها
و بوقزدنهــا از طرف افــراد مزاحم و غریبه

است که مشــخص است اغلب در حال گریز
از خودشان هســتند .در صورتی که اگر مراد
ذوق و تماشــا و تنفس ســالم باشد میتوانند
خودروهای خــود را در کنارههایی از کوچه
باغهــا پارک کرده و با فــراغ بال قدم بزنند و
لذت ببرند.
میشود برای فراهم ساختن چنین فرصتی در
حریم کوچه باغها متولی و مســئول گماشت
و با یک خواهــش خالصانه و تذکر مهربانانه
صاحبان خودروها و عبور کنندگان ماشینسوار
را ملزم ســاخت که سر و ته تمام این باغها به
یک مسافت  500متری هم نمیرسد و چه بهتر
که پیاده تفرج کرده و لذت ببرید.
میشــود کوچ ه باغهایمان را به یک فرصت
طالیی برای شــادی و فرح خیل مســافران و
میهمانهای شــهرمان در ایام مختلف ســال
تبدیل کرد.
میشود تعریف و فرهنگ و نام کوچهباغها را
برای نسلهای آینده نگه داشت و به شیوههای
بسیار دلنشین و عینی به نمایش گذاشت.

شنیدهها

 -۱شناســنامه رای دهندگان در انتخابات مجلس مهر نخواهد خورد.
گویا این بخش از انتخابات نیز الکترونیکی برگزار خواهد شد .گفتنی
است وزارت کشور در چند انتخابات اخیر آمادگی خود برای برگزاری
انتخابات کامال الکترونیکی را اعالم کرده اما با مخالفت هیأت نظارت
مواجه شده است.
 -۲مدیران بانکی مانع تولید در بانک ملی اســتان جابه جا می شوند.
گویا با شناســایی این مدیران تغییر شعب و شهرستان آنها آغاز شده
است .گفتنی اســت به نظر می رسد در این رویکرد و تسهیل تولید،
گزارش رسانه ها نیز موثر بوده است.
 -۳پرداخــت حقوق کارکنان میراث فرهنگی با تاخیر مواجه شــده
اســت .گویا این تاخیر به دلیل تبدیل از معاونت ریاست جمهوری
به وزارتخانه است.
گفتنی اســت ارزیابی ها از این حکایت دارد که با تبدیل انجام شده
امکان دخالت بیشتر نمایندگان فراهم شده است.

خبـر
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان:

رایزنی اقتصادی همدان بغداد کلید خورد

به زودی دفتر نمایندگی شــرکت نمایشگاه های استان همدان در
عراق مستقر می شود.
نزدیکی اســتان همدان به مرز کشور عراق و روابط دوجانبه همچنین
وجود ظرفیت اقتصادی فراوان موجود همدان و بغداد ســبب شده
بازرگانان و مقامات اقتصادی این دومنطقه از طرح های توســعه ای
همــدان و عراق که موجب افزایش تبادالت تجاری ومالی می شــود
استقبال کنند.
دیدار مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان با مدیران
اقتصادی عــراق و رایزن اقتصادی با هدف اســتقرار دفتر نمایندگی
شرکت نمایشگاه های استان همدان درکشورعراق با استقبال مقامات
و فعاالن اقتصادی دوکشورمواجه شد.
در این دیدار مقرر گردید پس از ارزیابی های کارشناسانه و انجام امور
اداری الزم در نخستین فرصت دفتر نمایندگی شرکت نمایشگاه های
استان همدان در کشور عراق افتتاح شود.
حمید گلی پور به همراه هیأتی متشــکل از کارشناسان این شرکت و
نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان ،طی سفری دو روزه به کشور
عراق دیدار هایی بامدیران ارشد اقتصادی و تجاری عراق انجام دادند.
دراین ســفررایزنی هایی بین برخی مسئوالن اقتصادی ایران با هاشم
الســودانی ،مدیر عامل نمایشــگاه های بین المللی بغداد ،عبدالرزاق
الزهیری رئیس اتاق های بازرگانی عراق ،ناصر بهزاد رایزن اقتصادی
جمهوری اســامی ایران در عراق ،داوود عبدالزایر و رئیس مجلس
اعمال وطنی عراق انجام شد.
ایــن رایزنی که در محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی بغداد
برگزار شد .هماهنگی هایی پیرامون برگزاری نمایشگاه های عمومی و
تخصصی در کشور عراق بین مدیران اتاق بازرگانی عراق ،دفتر رایزن
اقتصادی ایران در عراق و ســفارت جمهوری اسالمی ایران نمایشگاه
های بین المللی اســتان همدان با همکاری اتاق بازرگانی این اســتان
صورت پذیرفت.
در این سفر اســتقرار دفتر نمایندگی شــرکت نمایشگاه های استان
همدان درعراق مطرح گردید که با استقبال مقامات و فعاالن اقتصادی
کشور ایران مواجه شد.
الزم به ذکر اســت این دفتر پس از ارزیابی های کارشناسانه و انجام
امور اداری الزم در نخستین فرصت در کشور عراق افتتاح خواهد شد.
نزدیکی اســتان همدان به مرز کشــور عراق و روابط خوب و مثبت
همچنیــن ظرفیت هــای اقتصادی بغداد و همدان ســبب تبادالت
تجاری و مالی ما بین این دو استان شده است.
مقامات و مســئوالن کشــور عراق با اشــاره به موارد ذکر شده ابراز
امیدواری کردند که از این به پس مراودات بیشــتری برای انجام امور
اقتصادی و برگزاری نمایشــگاه های دو جانبه توســط نمایندگان دو
طرف صورت پذیرد.
در این سفر تفاهماتی توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی و اتاق
بازرگانی استان همدان و نمایشگاه بین المللی بغداد و اتاق بازرگانی
کشور عراق انجام پذیرفت و مقدمات دیدارها و تفاهمات آینده مورد
بحث قرار گرفت.

وجود 8مدرسه حادثهخیز در همدان
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  ۲همدان گفت 8 :مدرسه حادثهخیز
در شهر همدان وجود دارد.
باب الحوائجی در شورای ترافیک شهرستان همدان ،اظهارکرد :از همه
دســتگاهها تقاضا داریم تا با همکاری هم خاطره زیبایی برای دانش
آموزان در روز اول مهر رقم بزنند.
وی تأکیــد کــرد 8 :مــدارس حادثهخیــز در شــهر همــدان وجــود
دارد کــه دبســتانهای شــهید بهشــتی و دبیرســتانهای چهــارراه
نظــری بــا  ۱۲۰۰دانشآمــوز در هنــگام ورود و خــروج از مــدارس
بــا مشــکالت زیــادی مواجــه خواهنــد بــود کــه درخواســت یــک
طرفــه کــردن خیابــان مذکــور در هنــگام تعطیــل شــدن مــدارس
را داریــم.
بهگــزارش ایســنا ،وی ادامــه داد :نصب پل عابر پیــاده در مدارس
جاویداالثر و فاطمیه بلوار مدنی ،نصب سرعتگیر در محدوده مدارس
بلوار شــهید خرمرودی و مدارس خواجه نصیر در ابتدای بلوار شهید
مصیــب مجیدی و مدارس مقداد در حســن آباد و همچنین ترافیک
سنگین در محدوده خیابان صدف تقاطع تزکیه و مدارس علمی و ابن
سینا جز دغدغه های آموزش و پرورش است.
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پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

فرماندار اسدآباد خبرداد

اختصاص سهمیه  300اشتغال توسط بنیاد برکت
در اسدآباد

فرماندار اسدآباد از اختصاص سهمیه  300نفری برای ایجاد اشتغال توسط بنیاد برکت
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجید درویشی در مراسم افتتاح شرکت تعاونی گل آرای بنفشه روستای
چنار سفلی در چهارمین روز از هفته تعاون ،اظهار کرد :قرار است ستاد اجرایی حضرت
امام تحت عنوان بنیاد برکت در بحث اشــتغال به کمک شهرســتانها بیاید که شهرستان

اسدآباد در استان همدان در این راستا اولین شهرستان در این راستا خواهد بود.
وی گفت :امســال برای شهرســتان تعداد  300سهمیه جهت اشتغالزایی بنیاد برکت در
نظر گرفته شــده که روستای چنار سفلی یکی از جمله روستاها جهت اجرای طرح بنیاد
برکت برای ایجاد اشــتغال خواهد بود.درویشــی با بیان اینکه در این طرح بنیاد برکت به
مشــاغل خانگی توجه دارد و در کنار ســرمایه گذار قرار میگیرد و میتواند سرمایه در
گردش به آنان پرداخت کند و هم برای سرمایه قابل توسعه برای ایجاد کارخانه و کارهای
ســنتی ،دامداری و نیز دیگر بخش ها به همکاری مردم بیاید تصریح کرد :با تمام توان
از طرحهای اشــتغال زایی شهرستان حمایت خواهیم کرد چرا که با اشتغال پایدار شرایط
حمایتی بهزیســتی و کمیته امداد به حداقل رسیده و بیشتر خانوادههای تحت پوشش با

استقالل اقتصادی از چتر حمایتی دستگاههای حمایتی خارج میشوند.
مدیر اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســدآباد نیز در حاشیه این مراسم گفت :در حال
حاضر در شهرستان اسدآباد  81تعاونی در زمینههای کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،مصرف،
مسکن و اعتبار دارای فعالیت بوده که  5هزار نفر در این تعداد تعاونی عضو هستند.
محمد خدایاری توســعه تعاونی ها در بخش صنعت و کشاورزی شهرستان را ضرورت
دانســت و افزود :شــرکت تعاونی گل آرای بنفشه چنار ســفلی در زمینه کشاورزی با
اشــتغالزایی  10نفر با سرمایهگذاری  300میلیون تومان از محل آورده متقاضی امروز به
مناسبت هفته تعاون مورد بهرهبرداری قرار گرفت که افزایش کمی و کیفی این تعاونیها
در شهرستان ضرورت دارد.
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خبر
تمرین پدافند غیرعامل در نیروگاه شهید مفتح

صنایع آب و برق همدان از آمادگی الزم
برای مقابله با حمالت سایبری برخوردارند

وزیر ارشاد در دیدار با نماینده و خبرنگاران نهاوند:

مطالبات نهاوند را
در شورای فرهنگ عمومی مطرح میکنم
■ رئیس مجلس :نهاوند پروژههای خوبی در حال اجرا دارد

»»معصومه کمالوند

آییــن افتتاحیه مانورهای تمرینی ،آموزشــی مناطق ششــگانه
کشــور ( غرب و شــمال) پیش از ظهر امروز با شــرکت تیمهای
مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق اســتانهای
همدان ،تهران ،قزوین ،البرز ،مرکــزی ،مازندران و قم در نیروگاه
برق شهید مفتح همدان برگزار شد.

پدافند غیرعامل مصونسازی است

معاون عمرانی اســتانداری همدان در این مراسم با بیان این که در سیل
اخیر هماهنگی بین دســتگاهها عالی بــود و مدیریت بحران به خوبی
شــکل گرفت ،اظهار داشت :صنعت آب و برق کشور در وزارتخانهای
پیشرفته مدیریت میشود که انتخاب مدیران آن بر خالف برخی دیگر
از وزارتخانهها بر اساس تخصص است و مسائل سیاسی در آن دخیل
نیست.
به گزارش تسنیم ،محمودرضا عراقی افزود :همین موضوع باعث شده
در صنعت آب و برق پیشــرفت خوبی اتفاق بیافتد و کارها بر اساس
برنامههای تخصصی دنبال شود.
وی با اشاره به این که حوادث طبیعی و تغییرات آب و هوایی علی رغم
آسیب زایی میتواند برای بشر یک فرصت باشد گفت :متاسفانه ما هنوز
قدرت استفاده بهینه از آنها را نداریم.
عراقی تصریح کرد 120 :روز وزش باد شدید در استان همدان میتواند
یک فرصت برای اســتفاده از انرژی باد باشد ،یا بارندگی نیز به همین
شــکل؛ بنابراین باید به گونهای عمل کــرد که این تهدیدها به فرصت
تبدیل شود.
وی تاکید کرد :برای هر اتفاقی باید از قبل فکر کرد و پیش بینیهای الزم
را اندیشید و برای رفع آنها چند سناریو تدوین کرد و در مکان و زمان
مناسب به فراخور از این سناریوها استفاده کرد.
عراقی با اشــاره به این که در مدیریت بحران از همه ظرفیتها اعم از
ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی باید اســتفاده شود ،عنوان کرد:
فرماندهی واحد در مدیریت بحران از اهمیت بســیار باالیی برخوردار
است و بهترین فرد که بتواند در کمترین زمان بهترین تصمیم را بگیرد
باید به عنوان فرمانده انتخاب شود.
معاون عمرانی استاندار همدان تاکید کرد :در بحث آموزش نیروها نیز
نباید خساست به خرج داد و پس از آن نیز آموزشها باید عملیاتی شود.
عراقی تصریح کرد :بزرگترین ضعف ما در مدیریت بحران عدم عملیاتی
کردن آموزشهای تئوری اســت .علت آن هم این اســت که مانور کم
برگزار میکنیم.
وی با اشاره به این که پدافند غیر عامل هزینه نیست بلکه مصونسازی
است ،اظهار داشت :توجه به پدافند غیرعامل در جامعه ضروری است
اگر چــه در ابتدا هزینه دارد ،اما در درازمــدت باعث حفظ و افزایش
سرمایه میشود.

آمادگی مقابله با حمالت سایبری را داریم

رئیس شــورای هماهنگی صنعت آب و برق استان نیز در این مراسم با
بیان این که انجام مانورهای مشترک به همافزایی دانش و افزایش آمادگی
نیروها میانجامد ،اظهار داشــت :با توجه به حیاتی بودن نیروگاه شهید
مفتح تصمیم بر آن شد مانور تمرینی ،آموزشی مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل با حضور نیروهایی از  7اســتان شمال و غرب کشور در این
نیروگاه برگزار شود.
محمدمهدی شهیدی با اشاره به این که نیروهای تهدید کننده در صنعت
آب و برق عبارتند از عوامل طبیعی ،حمالت نظامی و حمالت سایبری
گفت :وظیفه صنایع آب و برق بســیار خطیر است و مهمترین وظیفه
این صنایع استمرار در خدمترسانی است و همه تالشها به این منظور
صورت میگیرد که خدمات این صنایع به مشترکین قطع نشود.
وی تاکید :بیشترین خسارات و آسیبهایی که به شبکه توزیع برق در
اســتان وارد میشود ناشــی از حوادث طبیعی و تغییرات آب و هوایی
است.
شهیدی با بیان این که در سیل فروردین ماه در کمتر از  30ساعت 143
میلیمتر بارش باران در استان داشتیم که در  40سال گذشته بیسابقه بوده
تصریح کرد :در این ســیل برق  154روستای استان قطع شد ،اما در 24
ساعت مشکل مرتفع و برق این روستاها وصل شد.
وی عنوان کرد :در ســال  95نیز شبکه توزیع برق مالیر به دلیل سرما
دچار شکستگی در پایهها و پارگی سیمها شد که تعمیر آن بیش از 10
میلیارد تومان هزینه در بر داشت.
شــهیدی با بیان این که در اســتان همدان  120روز باد شــدید داریم
تاکید کرد :برای حفظ شبکه توزیع برق در باد شدید هم باید به جای
کابلهای مسی از کابلهای خودنگهدار استفاده کرد.
وی تصریح کرد :با ایحاد یک کمیته ویژه در شورای هماهنگی صنعت
آب و برق اســتان از آمادگــی الزم برای مقابله با حمالت ســایبری
برخورداریم.
به گزارش تســنیم ،پس از پایان این مراســم ،مانور تمرینی ،آموزشی
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق منطقه شــمال و
غرب کشــور با حضور نیروهای  7استان همدان ،مازندران ،تهران ،قم،
قزوین ،البرز و مرکزی در محوطه نیروگاه برق شهید مفتح همدان برگزار
شد.همچنین کالسهای تهدید شناســی و تبادل نظر اعضای شورای
هماهنگی هر یک از استانهای حاضر نیز فردا در محل نیروگاه برگزار
میشود.
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جمعی از خبرنگاران و اعضای شورای
روابط عمومی شهرستان نهاوند به دعوت
بهرام نیــا نماینده نهاوند روز دوشــنبه
میهمان مجلسیها ،رئیس مجلس شورای
اسالمی و وزیر ارشاد بودند.
نمایندههــای رســانههای نهاوند در این
دیدارهــا اولویــت را به مطــرح کردن
مشکالت این شهرستان در حوزه فرهنگ
و هنر اختصاص دادند.
از کمبــود اعتبار فرهنگی شهرســتان تا
مهاجرت هنرمندان شهرستان ،نبود سینما
در نهاوند و برخی مــوارد ديگر در این
نشست از وزیر سوال شد.
نهاوند را همه میشناسیم
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در جمع
خبرنگاران نهاوند این شهرســتان را افتخار
آفرینی برای کشــور در دورانهای مختلف
دانســت که شخصیتهای شــناخته شده و
بزرگی داشته است.
صالحــی گفت :با توجه به قــرار گرفتن در
آستانه سالگرد شهید قدوسی با گرامیداشت
یاد این شهید که در کنار شهید بهشتی سهم
بسیار زیادی در تربیت شــاگردان برجسته
مدرســه شــهید حقانی و به ثمر رســاندن
انقالب اسالمی داشته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد که خود اهل خراسان
اســت ،افزود :نهاوند برای ما خراســانی به
اعتبــار این دو شــخصیت روحانی(شــیخ
علی اکبر نهاوندی و محمدی نهاوندی) که
مکانهایی در شبســتان گوهر شاد بنام آنها
نامگذاری شده است ،شناخته شده است.
توســعه منطقــه ای بــا تقویت
رسانههای استانی
وزیر فرهنــگ در بحث اهمیت رســانهها و
تأثیرپذیری بهای به رسانه در توسعه استانها
و مناطق هم بيان کرد :در توسعه فضای منطقه
ای و اســتانی به رسانه های مقدر انسانی نیاز
است ،رسانه ها در توسعه و رشد استانها بیش
از گذشــته به دالیل مختلف موثرند و باید به
پایداری اقتصاد و اقتدار آنها کمک کرد.
بــه گفته وی رســانهها نبایــد در نگاههای
گلخانهای و ویترینی قــرار بگیرند ،اقتصاد
پایدار رســانه باید ایجاد و تقویت و بحث
تأمین معیشت رسانه و خبرنگاران باید تامین
و جدی گرفته شود.
مشــکالت نهاوند را در شــورای
فرهنگ مطرح میکنم
در ادامه این نشســت مشــکالت نهاوند در
حوزه فرهنگ و هنر مورد بحث خبرنگاران
با وزیر قرار گرفت که در رابطه با سینما در
نهاوند و کمبود اعتبارات فرهنگی شهرستان
و ضــرورت توجه به اعتــای فرهنگ هنر
نهاوند ،و تالش برای بازگشــت هنرمندان
و صاحبــان اندیشــه و فرهنگ شهرســتان
که بدالیلــی از جمله بیتوجهــی و کمبود
امکانات رخت کوچ از شهرستان بر بستند،
وزیر از طرح این موارد در شــورای فرهنگ
عمومی خبــر داد و گفــت :البته مصوبات
شــورای فرهنگ عمومی هم گاهان پشتوانه
اجرایی نــدارد که دلیل آن نبــود اعتبارات
اســت و بایــد در حد قابــل توجهی به آن
اهمیت داده شود.
زمزمه خذف کاغذ از کاالی اساسی
التهاب آفرین شد
سید عباس صالحی درباره اوضاع نابسامانی
که وارد کنندگان غیرحرفــه ای کاغذ برای
مطبوعاتی ایجاد کردنــد و التهاب آن دامن
رســانه ها را گرفت هم گفت :در سال ۹۷
بخصوص شش ماهه نخست در بحث کاغذ
مشکل خاصی نبود و روال معمولی بود ولی
در شش ماهه دوم کاغذ کمی کاغذ واردات
داشــتیم و در ســال  ۹۷این موضوع با ارز
دولتی وارد شد.
در ســال  ۹۷زمزمه حذف کاغذ از لیســت
کاالهای اساسی باعث ابیجاد التهاب در بازار
شد.
اما اواخر اردیبهشــت  ۹۸کاغــذ  ،کتاب و
مطبوعات مشــمول ارز دولتــی باقی ماند ،
آمارها میگوید؛۴۰۰هــزار تن مصرف کاغذ

ســاالنه است که شامل درســی و تحریر و
۸۰هزار تن آن هم مطبوعات و کتب است.
شــرایط ما در بحث کاغذ مطلوب نیســت
و وضعیــت خوبی نــدارد ،عمال در ،دو ماه
گذشــته تخصیــص ارز و واردات در حال
انجام است.

مجوز برای واردکنندگان جدید

صالحي مجــوز داران واردات کاغذ را پنج
وارد کننــده اصلی به همــراه مطبوعاتی که
تیراژ باال دارنــد عنوان کرد که حق واردات
کاغذ دارند و اضافه کرد تالش می کنیم که
تعداد را گسترش دهیم.

مجموعه همدانپیام را میشناسم

وزیــر ارشــاد بــا بیــان اینکــه روزنامــه
همدانپیــام و چاپخانــه پیامرســانه همــدان
را میشناســم و بازدیــدی از ایــن چاپخانــه
و ظرفیــت فرهنگــی هــم داشــتهام ،وعــده
داد؛ در دومــاه آینــده بــا تصمیمــات گرفتــه
شــده شــرایط مطلوبــی ایجــاد خواهــد شــد
تــا کســانی کــه تاکنــون واردات نداشــته
بتوانــد بــرای تأمیــن کاغــذ مــورد نیــاز اجازه
واردات بگیرنــد.

امیدواریم ســال آینــده وضعیت
اعتباری کشور بهتر شود

رئیس مجلس شــورای اســامی و نماینده
مــردم قم در مجلس ،در دیــدار صمیمی با
خبرنگاران نهاوند گفت :شهرســتان نهاوند
شــهر ریشــهداری در زمینههای فرهنگی،
سیاســی و خدماتی اســت که ایثــار و از
خودگذشــتی بزرگان و مفاخر این شهر در
تاریخ پر فراز و نشیب آن می درخشد.

نهاوند پروژههــای خوبی در حال
اجرا دارد

علی الریجانی با اشاره به اینکه نماینده مردم
نهاوند نمایندهای پرتالش و پر دغدغه است،
گفت :با وجود شرایط و کمبودهای اعتباری
برای پــروژه هــای عمرانی ،خوشــبختانه
پروژههــای خوبی برای شهرســتان نهاوند
تعریف و ردیف ملی گرفته است.
الریجانــی تأکید کــرد :امیدواریم شــرایط
اقتصادی کشــور در ســال آینــده ( )۹۹و
بودجه  ۹۸بهتر شود تا شرایط خدمتگزاری
هرچه بهتر به مردم فراهم شود.

رسانه ها امیدبخشی کنند

وی تصریح کــرد :توصیه داریم رســانهها
کمک کنند تا مردم کشور را در حوزه تولید
فعال نگه داشــته و ناامیدی بر کشور و مردم
غلبه نکند.
وی بــا بیــان اینکه عزم ملی میــان مردم و
مســئولین برای آبادانی کشــور الزم است،
خاطرنشان کرد :توسعه و رونق در هر منطقه
نیازمند روشــنگری ،همراهی و ایجاد انگیزه
خبرنگار است که از شما نیز در حوزه کاری
خود انتظار میرود به این مهم توجه داشــته
باشید.

نهاونــد شایســته خدمات خوب
است
حسن بهرامنیا نماینده مردم نهاوند در مجلس
شورای اسالمی هم با اشاره به سابقه سیاسی
و اجتماعی مردم شهرســتان نهاوند ،گفت:
در سال  ۵۲شــش جوان انقالبی شهرستان
نهاوند که علیه ظلم و ستم حکومت پهلوی

علیه مردم ،قیام کردند و برای نخســتین بار
مجسمه شاه را سرنگون کردند و به شهادت
رسیدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این شهرستان
دارتی ۸۵شــهید همچون شهیدان حیدری و
قدوسی ،طالبیان و غیراه ،گفت :در دو سال
و نیم اخیر  ۵پــروژه حیاتی با ردیف اعتبار

ملی در شهرستان نهاوند کلید خورده است.
الريجاني افزود :پروژههای راهآهن ۳ ،پروژه
در محورهای مواصالتی شهرســتان ،احیاء
ســد گرین و غیره از مهم ترین این پروژهها
است که با همت و همراهی مردم و مسئولین
و حمایتهای نماینده شهرســتان به نهاوند
ارمغانداده شده است.

خبر

واژگونی و دو تکه شدن خودروی پراید
در جاده مالیر  -همدان

سرپرســت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مالیر گفت :طی
تماس تلفنی یکی از شــهروندان با سامانه  ۱۲۵آتش نشان ،واژگونی
خودروی یک دســتگاه خــودروی پراید که در محــور جاده مالیر
همدان در حال حرکت بود ،گزارش شد.حســین روســتائی در این رابطه اظهارکرد :به محض اطالع ســریع ًا
یک دستگاه خودروی ســنگین امداد نجات با تجهیزات کامل همراه
امدادگران مربوطه به محل مورد نظر اعزام شد و آتش نشانان به محض
رسیدن با رعایت اصول ایمنی وراد عمل شدند.
وی به ايســنا گفــت :در این حادثه خودروی پراید بدون سرنشــین
درحال تردد در محور مالیر  -همدان بوده که در نزدیکی یکی از پیچ
های جاده واژگونی شــده و با یک عدد تیر برق سیمانی که در وسط
جاده دو بانده شده بود برخورد کرده سات.
روســتائی با بیان اینکه این حادثه باعث دو تیکه شدن خودروی شده
بود ،گفت :امدادگران نسبت به بیرون درآوردن راننده خودروی پراید
ســریع اقدام کردند و خوشــبختانه در این حادثه راننده صدمه جانی
ندید.
سرپرست سازمان آتش نشانی مالیر در بخش دیگری از سخنان خود
تشکیل کالس آموزش مسائل ایمنی برای مسئولین هیأت های مذهبی
در ماه محرم اشاره کرد و گفت :دراین کالس نحوه استفاده از کپسول
ها و چگونگی برخورد استاندارد در هنگام بروز حوادث آتش سوزی
در برگزاری مراسم عزاداری ،آموزش داده شد.
روســتائی با تأکید برلزوم رعایت نکات ایمنی در هنگام بروز خطر،
اظهارکرد :مقرر شده در این ایام سفیری از طرف سازمان آتش نشانی
در بین مردم و هیأت های مذهبی حضور داشته باشند تا شاهد حوادث
ناگوار نباشیم.
وی به تشــکیل جلســه کارگروه ایمنی آتش نشانی در اماکن مذهبی
اشاره و اظهارکرد :سازمان آتش نشانی از طریق کارشناسان و اعزام آنها
به اماکن مذهبی برای کنترل موارد ایمنی با ارائه بروشور و اخطاریه به
منظور نصب تجهیزات آتش نشانی ،اقدام کرده است.

ایران و جهان
siasat@hamedanpayam.com
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عضو هیأت رئیســه مجلس شــورای اســامی گفت :به نظرم با توجه به
تعارفاتی که اروپاییها با خودشــان دارند گام سوم ایران برای کاهش تعهدات
برداشته میشود .البته فعال کار درون برجام انجام میشود اما فکر میکنم درصد
غنیسازی افزایش مییابد.
بهروز نعمتی ،با بیان اینکه احتمال توافق با اروپا منتفی نیست ،افزود :اروپاییها
باید تکلیف خود را روشن کنند .در فضایی که در دو سال اخیر پس از خروج
آمریکا از برجام داشــتیم عمال اروپاییها قدم واقعی برنداشــتند .ممکن است
کارهایی انجام داده باشند ولی تعهدات برجام عمال انجام نشده است.به گزارش
ایســنا ،نماینده مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد :سفر ظریف به
فرانسه سفر مثبتی بوده و میتواند گام مثبتی باشد ولی اینکه نتیجه این سفر و
مذاکرات عراقچی چه باشد موضوعی است که بیش از همه حائز اهمیت است.

دولت

پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

درصد غنیسازی افزایش مییابد

 ۷خدمه کشتی انگلیسی
آزاد میشوند

ســخنگوی وزارت خارجــه جمهــوری اســامی،درباره آخریــن وضعیــت
خــدم کشــتی توقیــف شــده انگلیســی گفــت :بررســی تخلفــات کشــتی
انگلیســی ایمپــرو در مراحــل قضایــی و حقوقــی آن در حــال انجــام بــوده و
ایــران بنــا بــر سیاسـتهای انساندوســتانه خــود از ناخــدای کشــتی خواســته
اســت تــا خدمــه کشــتی را در صــورت امــکان پیــاده کنــد تــا بتواننــد بــه
کشورشــان بازگردنــد.
بــه گــزارش تســنیم ،ســیدعباس موســوی در ادامــه افــزود :ناخــدای کشــتی
انگلیســی هــم تصمیــم گرفــت کــه  7خدمــه ایــن کشــتی کــه از اتبــاع هنــد
هســتند از کشــتی پیــاده شــوند کــه ایــن افــراد بــه زودی میتواننــد بــه
کشورشــان بازگردنــد.

اعتبار کافی برای همسانسازی حقوق
بازنشستگان نداریم

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :برای همســان ســازی حقوق
بازنشســتگان به  ۱۵هــزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که صرف ًا ســه هزار
میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته که کافی نیست.
محمد شریعتمداری،اظهارداشــت :در همه صندوقهای بازنشســتگی بحث
همسانســازی به عنوان امری جدی مورد توجه اســت امــا در هیچ یک از
صندوقهای بازنشســتگی ،همسانســازی به صورت متوازن صورت نگرفته
است .به گزارش مهر ،شــریعتمداری تصریح کرد :البته ما برای انجام این کار
نیاز به  ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار داریم که در بودجه  ۹۸تنها سه هزار میلیارد
تومان به این امر اختصاص یافته بود که با کاهش میزان بودجه ،قطع ًا بخشی از
این اعتبار هم محقق نخواهد شد.

روحانی در جلسه هیأت دولت با آغاز کاهش تعهدات

خبر

توقیف  ۷فروند کشتی صیادی ترال
با  ۲۴خدمه خارجی

روابــط عمومی نیروی دریایی ســپاه در اطالعیهای از توقیف ۷
فروند کشــتی صیادی ترال در منطقه جاســک خبر داد .به گزارش
ایسنا ،در این اطالعیه آمده است ۷ :فروند شناور صیادی ترال که
۲۴خدمه آن خارجی هســتند ،به دلیــل رعایت نکردن فاصله مجاز
از ســاحل برای صیادی و تخلف صید آبزیان ،توســط شناورهای
نیروی دریایی سپاه توقیف و به منظور ادامه روند رسیدگی به پرونده
تخلف  ،تحویل مقامات قضایی شدند.

نیاز اروپا به مجوز آمریکا
باعث تاسف است

وزیــر امور خارجه کشــورمان ،پس از دیدار بــا وزیر خارجه
بنگالدش در جمع خبرنگاران دربــاره اظهارات اخیر وزیر خارجه
فرانســه و تکرار مواضع قبلی این کشــور همزمان با اعالم عراقچی
مبنی بر دوره چهار ماهه برای خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالر از سوی
اروپــا گفت :نگاه ما به مذاکرات و گفتوگوهای ما با کشــورهای
اروپایی به این دلیل بوده که از بین کشورهای باقی مانده در برجام،
ما با چین و روســیه روابط اقتصادی داریــم و این روابط ادامه پیدا
میکند گرچه روابط ما با روسیه و چین هم از تحریمهای غیرقانونی
آمریکا تاثیر پذیرفته ،اما اروپاییها تقریب ًا نتوانستند که تعهدات شان
را ایفا کنند.
محمدجواد ظریف تاکید کرد:اینکه فرانســه یا اتحادیه اروپا نیاز
دارند به اینکه از آمریکا اجازه بگیرند برای اینکه اقدامات شــان
را انجام دهند قابل فهم اســت اما از نظر ما باعث تاسف است و
از نظــر حقوقی هم نمی تواند اقدام آمریکا مانع از ایفای تعهدات
اروپا باشــد .این را هم ما باید به آنها یادآوری کنیم و هم وکالی
آنها باید به آنها بگویند اقداماتی که آنها باید انجام دهند مســتقل
از فشــارهای آمریکاســت و اینکه آنها مــی خواهند از اوفک یا
جای دیگر مجوز بگیرند این مشــکل ما نیســت ،موضوعی است
که آنها باید انجام دهند.
بــه گزارش ایســنا،ظریف ادامه داد :اینکه دوســتان فرانســوی ما
شــرایطی را برای خودشــان مطرح بکنند ارتباطی به برجام ندارد،
اقدامات برجام مســتقل از شرایط باید باشد و تعهداتی که در برجام
است حتم ًا مســتقل از شرایط منطقه و سایر شــرایطی است که به
برجام ارتباطی نداشته و نخواهد داشت.

آمریکا نهادهای فضایی ایران را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیهای اعالم کرد که تحریمهای
جدیدی را علیه ایران و مشخص ًا سازمان فضایی ،پژوهشگاه هوافضا
و مرکز تحقیقات فضایی ایران اعمال کرده اســت.به گزارش مهر،در
همین راستا ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم سازمان
فضایــی ایران به دلیل فعالیتهای مرتبط با توســعه موشــکهای
بالستیک خبر داد.

آغاز مذاکرات فروش جنگندههای روسی
سوخو 35-به ترکیه
منابــع روس از آغاز مذاکــرات آنکارا و مســکو برای فروش
جنگندههای ســوخو 35-به ترکیه خبر دادهاند ،تصمیمی که احتماال
واکنش شدید آمریکا را در پی خواهد داشت.
رئیس شرکت خدمات همکاریهای فنی و نظامی روسیه اعالم کرد
که مسکو و آنکارا مذاکرات برای خرید جنگندههای سوخو 35-را
آغاز کردهاند اما مذاکره درباره امکان فروش جنگندههای سوخو57-
به پس موکول شده است.
به گزارش فارس،به دنبال خرید ســامانه دفاع موشکی اس400-
توسط ترکیه و تهدید آمریکا علیه این کشور در زمینه لغو فروش
جنگندههای اف 35-به آنکارا ،رئیس جمهور ترکیه ،امکان خرید
جنگندههای روسی به جای جنگنده آمریکایی را دستور کار قرار
داد .اردوغــان در خالل بازدید هفته گذشــته خود از نمایشــگاه
نظامی مســکو که به همراه والدیمیــر پوتین صورت گرفت برای
خرید جنگندههای روســی به جای جنگنده اف 35-ابراز تمایل
کرده بود.
رجب طیب اردوغان پس از ســفر به روسیه درباره امکان خرید این
جنگندههــا گفت :چرا نخریم؟ ما بدون برنامه به نمایشــگاه نظامی
روســیه نرفته بودیم .هرگاه تصمیم آمریــکا درباره حذف ترکیه از
طرح برنامه جنگندههای اف 35-نهایی شــد اقدامات الزم را برای
خرید جنگنده روسی انجام میدهیم.

نیازمندیهای
هرروز
ا
ستان همدان

امروزجزئیات گام سوم را اعالم میکند
رئیــس جمهور گفت :به رغم حل بخش
مهمــی از اختالفات در مذاکــرات با اروپا،
هنوز به نقطه توافق نهایی نرسیده ایم.
حجت االسالم حسن روحانی ،اظهارداشت:
مث ً
ال اگر در  ۲۰مســاله اختالف داشتیم ،این
اختالفات اکنون در  ۳مســاله است و بخش
عمده آنها حل شــده اند اما هنــوز به نقطه
نهایی نرســیده ایم و بعید می دانم طی امروز
و فردا نیــز بتوانیم به توافق نهایی برســیم؛
در نتیجه گام ســوم را برخواهیم داشــت و
جزئیات این گام ســوم را طی امروز و فردا
اعالم و بر مبنای آن عمل میکنیم.
روحانی ،در جلسه هیأت دولت عنوان کرد،
صبــر راهبردی و اقــدام ایــران را در برابر
خروج آمریکا از برجام ،هوشــمندانه خواند
و اظهارداشــت :ایران اولین گام را برداشت
و ظرف ایــن اقدام ۲ ،ماه نیــز فرصت داد.
در همان دوره با چین ،روســیه و اروپایی ها
صحبت کردیم اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
هر چند که آنها توصیــه می کردند گام دوم
را برنداریــم اما چون در عمل آنها کار مهمی
انجام نــداده بودند ،گام دوم را برداشــتیم.
پــس از گام دوم باز هم گفت وگو و مذاکره
کردیم.
رئیــس جمهور افزود ":طــی این دوره یک
گامهایی با هم برداشتیم .خیلی فاصله داشتیم
در تلفنهای روز اول بین ما خیلی فاصله بود
اما االن کالم همدیگر را خوب میفهمیم .آنها
میدانند مــا چه میخواهیم و ما هم میدانیم
آنها چه میخواهند و کام ً
ال مفهوم اســت .در
بســیاری از موارد بهم نزدیک شده ایم و در
برخــی از موارد هم هنوز اختالف نظر داریم
و به گام نهایی نرسیده ایم".
روحانی از تعیین یــک چارچوب  ۵ماهه تا
پایان ســال میالدی با فرانســوی ها خبر داد
و گفت :آنها میگوینــد با اروپاییها و چین
و دیگــران و خود آمریــکا حرف میزنیم و
هماهنگ میکنیم و بحث میکنیم .حرف ما با
فرانسه در این زمینه و به نمایندگی از طرف
اتحادیه اروپا و سه کشور بود.
وی با اشاره به گام ســوم ایران ،خاطرنشان
کرد :ظاهر این گام ســوم ،خیلی تکاندهنده
نیســت ولی باطن آن فوقالعاده مهم است و
به نظر من این گام ،مهمترین گامی است که
برمیداریم و آثارش بسیار فوقالعاده خواهد
بود و انشــاء اهلل با این گام ســوم ،سازمان
انــرژی اتمی از این روند ســرعت معمولی

ایران و جهان در هفته ای که گذشت
»»مهدی آقایانی

در ســتون رویداد هفته ،تالش خواهیم کــرد اخبار مهم حوزه
سیاســی و بینالمللی را در هفتهای که گذشــت به صورت مختصر
بررسی کنیم

تحریم نفتکش ایران آدریان دریا 1

در این هفته وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا کشتی ایرانی
آدریان دریا را تحت تحریمهای خود قرار داد.
این کشــتی که بیشتر توسط کشور انگلســتان در منطقه جبلالطارق
توقیف شــده بود پس از اقدام متقابل ایران در توقیف یک نفتکش
انگلیسی در تنگه هرمز و رایزنیهای صورت گرفته ما بین دو کشور
برخالف تأکید آمریکا بر توفیق ماندنش ،توســط دولت جبلالطارق
آزاد شد .حال آمریکا به کشورهایی که خواهان تحویل گرفتن نفت
از این نفتکش هستند ،هشدار داده است.در همین ارتباط سخنگوی
دولت کشــورمان در مورد محموله این کشــتی عنوان کرد که ایران
پیشــتر نفت این کشتی را فروخته و صاحب نفت این کشتی تصمیم
میگیرد که آدریان دریا در کدام کشور پهلو بگیرد.

حمله اسرائیل و پاسخ لبنان

خارج و فعالیتش شــتاب مــی گیرد یعنی با
این رابطه ،جلو برویم یــک جایی آن را بهم
دســتوری که امروز یا فردا صادر خواهد شد
میزنند.
سازمان انرژی اتمی برای رسیدن به اهدافش
ی و برخی
وی از رژیم نژاد پرست صهیونیست 
مرتجعین منطقه نیز به عنوان دومین و سومین
شتاب فوقالعادهای میگیرد.
گروههای مخالف نام بــرد و گفت :آنها اگر
روحانــی همچنیــن در بخشــی از ســخنان
بفهمند که ممکن اســت یک روزی بین ایران
خــود تندروهــای درون آمریــکا ،رژیــم
نــژاد پرســت صهیونیســتی و برخــی ســران
و آمریکا رابطه عادالنهای برقرار شود میدانند
ارتجــاع در منطقــه را بــه عنــوان ســه
مرگ دائمی آنهاست چرا که اینها همانند کف
روی آب هستند و نابود و محو میشوند.
گروهــی نــام بــرد کــه نمیخواهنــد بیــن
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه امــروز مــا
ایــران و آمریــکا رابطــه ای عادالنــه ،صحیــح
بایــد درک کنیــم کــه نســل جــوان و مــردم
و درســت برقــرار باشــد.
بــه مــا چــه مــی گوینــد و
وی با اشاره به توافق هسته
چــه مــی خواهنــد ،گفــت:
ای میان ایران و گروه ۵+۱
مــردم مــا حــرف روشــن و
گفت :تالش شد تا توافق
واضــح مــی زننــد و مــی
برجام به خوبی اجرایی و
گوینــد مشــکل مــا را حــل
عملیاتی شود اما آمریکا از
کنیــد.
این توافق بیدلیل و حتی
طــی ایــن دوره یــک
بــه گــزارش ایرنــا ،وی
بیبهانه خارج شد که البته
گامهایی با هم برداشتیم.
اظهــار داشــت :مــردم
غیرآمریکاییها در این کار
خیلی فاصله داشــتیم در
مــی گوینــد شــما بخاطــر
بیشتر موفق بودند.
تلفنهای روز اول بین ما
دعواهــای داخلی و مســائل
جمهــور
رئیــس
خیلی فاصله بود اما االن
پشــت پــرده خــود ،نــه
اظهارداشــت:در درون
کالم همدیگــر را خوب
مشــکل را مــی گوییــد و
آمریکا تندروهایی شــامل
میفهمیم .آنها میدانند
نــه اینکــه اراده حــل آن را
صهیونیســتها ،نئوکانها
ما چــه میخواهیم و ما
داریــد ،ایــن نمــی شــود.
و نژادپرستها هستند که
هــم میدانیــم آنها چه
میخواهند و کام ً
مــردم از مــا مــی خواهنــد
خواهان رابطه ای صحیح
ال مفهوم
کــه مشــکل آنهــا را حــل
میان ایران و آمریکا نیستند
است
کنیــم.
و هر وقت میخواهیم در

رئیــس جمهور تاکیــد کرد :نشســتن ما
روی این صندلی مســئولیت زمانی مآغاز
اســت که درســت بفهمیم مردم از ما چه
می خواهند و با شــهامت عمل کنیم آنچه
را که مردم مــی خواهند.دکتر روحانی با
بیــان اینکه مردم امــروز از نظر اقتصاد و
معیشــت دچار مشــکالت فراوان هستند،
تصریــح کــرد :ما مــی توانیــم در همین
شرایط از مشــکالت مردم بکاهیم و بحث
گردشــگری یکی از بخش هایی است که
می توانــد از نظر اقتصادی و اشــتغال به
جامعه و مردم ما کمک کند.
رئیــس جمهــور فراهــم کــردن فضــای
کســب و کار و تــاش بــرای جــذب
ســرمایه و جلوگیــری از خــروج ســرمایه از
کشــور را از اقدامــات مهــم بــرای کاســتن
از مشــکالت مــردم عنــوان کــرد و افــزود:
متاســفانه امــروز پیــچ و خــم هــای زیــادی
در زمینــه ایجــاد اشــتغال و فراهــم کــردن
فضــای کســب و کار بــرای متقاضیــان
وجــود دارد .روحانــی ادامــه داد :وظیفــه
امــروز مــا ایــن اســت کــه بــا بــاز کــردن
گــره هــا و رفــع موانــع و پیــچ و خمهــا
و کاســتن از تشــریفات و بروکراســی،
فضــای کســب و کار را فراهــم کنیــم و از
طــرف دیگــر بــه ســرمایه گــذاران داخلــی
و خارجــی اعتمــاد بدهیــم کــه در کشــور
ســرمایه گــذاری کننــد.

عراقچی:

پس از دریافت ۱۵میلیارد دالر ،ایران آمادگی گفتوگو با
کشورهای ۴+۱را دارد
معاون سیاســی وزیر امورخارجه اظهار
کرد :جمهوری اســامی ایــران همچنان که
بارها اعالم کرده اســت تنهــا در صورتی به
اجرای کامل برجام بــر می گردد که قادر به
فروش نفت خود و دسترسی به عواید ناشی
از آن به صورت کامال قابل اســتفاده و بدون
هرگونه محدودیتی باشــد و ابتکار فرانســه
دقیقا در همین راستا است.
ســید عباس عراقچی تاکید کــرد :به دنبال
تماسهای تلفنی آقای مکرون رئیس جمهور
فرانسه ،به او تاکید شد که یا اروپا میبایست
از ایــران نفــت خریداری کنــد و یا معادل
فروش نفــت را به صورت خط اعتباری ،که
با درآمدهای نفتی ایران تضمین میشود و در
حقیقت به نوعی به معنای پیش فروش نفت
است ،در اختیار ایران قرار دهد.
وی اضافه کرد :میــزان این خط اعتباری
حــدود  ۱۵میلیارد دالر برای مدت چهار
ماه یعنی تا پایان آخر سال میالدی است.
بدیــن ترتیب در صــورت حصول توافق
ایــران در چهــار ماه آینــده معادل ۱۰۰
درصد نفت خود را یا خواهد فروخت یا
به صورت خــط اعتباری دریافت و پیش

رویدادهای هفته

فروش مــی کند.عراقچی در ادامه توضیح
داد :پــس از دریافــت  ۱۵میلیــارد دالر
جمهوری اســامی آمادگی گفت وگو با
کشــورهای  ۴+۱را دارد امــا واقعیت آن
اســت که هنوز درخصوص دســتور کار
ایــن گفتگوها اختالف نظرهای جدی بین
طرفین وجود دارد.
معاون سیاســی وزیر امورخارجه با اشاره به
اینکه گفتگوها درخصوص تعیین دستورکار

هنوز ادامه داشــته و به هیچ نتیجه مشخصی
نرسیده است ،تصریح کرد جمهوری اسالمی
ایران به هیچ عنوان در رابطه با خطوط قرمز
خود با کسی مذاکره نخواهد کرد.
عراقچی گفت :از نظر جمهوری اسالمی هیچ
مذاکره مجددی در خصوص برجام صورت
نخواهــد گرفت اما اجــرای مطلوب برجام
می تواند موضوع گفتگوها باشــد ،با توجه
به اینکه طــرف مقابل کوتاهیهای جدی در
این زمینه داشــته اســت .همچنین امنیت در
کلیه آبراه های بین المللی می تواند موضوع
گفتگو باشد .جمهوری اسالمی ایران به شرط
تامیــن امنیت و آزادی کشــتی های خود در
تمامــی آبراه ها آمادگــی دارد در خصوص
امنیت و آزادی کشتی رانی در خلیج فارس و
تنگه هرمز وارد گفتگو شود.
وی ادامــه داد ،از نظــر جمهوری اســامی
صورت مســأله کامال روشن اســت .اینکه
اروپایی هــا نفت ایــران را مــی خرند ،یا
پیش خریــد می کنند ،یا خــط اعتباری می
دهند ،خودشــان می دانند و آمریکا .از نظر
ما بازگشــت به اجرای کامل برجام منوط به
دریافت  ۱۵میلیارد دالر برای یک دوره چهار

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشیدلطف ًا به کانال تلگرامی زیر مراجعه نمایید

ماهه است و در غیر این صورت روند کاهش
تعهدات ایران ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا،عراقچی گفت بعید می داند
کشــورهای اروپایی تا قبل از  ۱۶شــهریور
بتوانند گام موثری بردارنــد بنابراین مرحله
سوم کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ
مزبور آغاز خواهد شــد .این مرحله شــامل
بخش مهمی از تعهدات ایران خواهد بود که
در زمان خود اعالم خواهد شد.
معاون سیاســی وزیر امورخارجه در پایان
به شــایعات مطروحــه در خصوص امکان
مالقات روســای جمهور ایــران و آمریکا
در حاشــیه مجمع عمومی آتی سازمان ملل
متحد اشــاره کرد و گفــت چنین مالقاتی
بــه هیچ وجه در دســتور کار قــرار ندارد
و همانطور که جنــاب آقای دکتر روحانی
هــم تاکید کرده اند نــه تنها امکان مالقات
دوجانبه وجود ندارد ،بلکه قبل از بازگشت
آمریــکا به برجــام و رفع مجــدد تمامی
تحریــم های هســته ای اصــوال زمینه ای
برای حضور آمریکا در جلســات مذاکراتی
ایران با کشورهای باقی مانده در برجام هم
وجود ندارد.

برای عضو در کانال تلگرام نیازمندی لطف ًا عدد 5را به شماره  09105398964ارسال نمایید@bazarehamedan.

در این هفته حزبا ...لبنان به پاســخ حمله رژیم صهیونیستی به این
کشور چند خودرو نظامی این رژیم را مورد هدف قرار داد.
حزبا ...لبنان اظهار داشته است که این حمله به خودروهای نظامی
اسرائیلی چند کشــته داشته است که رژیم صهیونیستی این موضوع
را تکذیب کرده اســت این درگیریها از آنجا آغاز شــده است که
اســرائیل با دو پهباد به دفتر رسانهای حزبا ...حمله کرده است که
به دنبال آن دو نیرو لبنانی شهید شدند .با توجه به این رخداد حسن
نصرا ...پس از تهدید به مقابله به مثل این موضوع را عملی کرد .در
حال حاضر وضعیت در مرزهای دو کشور آرام است.

سفر ظریف به مسکو و عراقچی به پاریس

در این هفته وزیر امور خارجه ایران با هیأت باال رتبه سیاســی خود
وارد روســیه شد .در این ســفر محمدجواد ظریف و وزیر خارجه
روســیه با هم دیدار کردند در این سفر روابط دو جانبه و تحوالت
منطقهای بین دو کشــور مورد رایزنی قرار گرفت .همچنین در این
دیدار پروتکل توافق تســهیل ســفر اتباع دو کشــور امضا شد ،از
اصلیترین موضوعات مورد بحث ،وضعیت برجام بوده اســت در
همین ارتباط معاون سیاســی وزیر امــور خارجه در مورد برجام در
رأس هیأتی وارد فرانســه شــد ،عراقچی در گفتگوی خبری اظهار
داشته که خواست ایران کام ً
ال مشخص است.
وی عنوان کرده است  :یا اروپاییها از ایران نفت میخرند یا اینکه
معادل نفتی که میخواهند از ما بخرند را به صورت خطوط ارتباطی
در اختیار ما می گذارند .عراقچی در آخرین اظهار نظر خود عنوان
کرده اســت که اروپا  15میلیارد دالر را به مدت چهار ماه در اختیار
ایران بگذارد و ایران نیز به این صورت نفت خود را به صورت پیش
فروش از طریق این خط ارتباطی در اختیار اروپا خواهد گذاشت و
در غیر این صورت بازگشت ایران به برجام امکانپذیر نخواهد بود.

رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی

در این هفته نخســتین وزیــر میراث فرهنگی و همچنین بررســی
صالحیت وزیر پیشــنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
مورد بررســی پارلمان ایران قرار گرفت ،در این جلسه که با حضور
و ســخنرانی رئیس جمهور کشــورمان آغاز شد ،نمایندگان مجلس
به صورت موافق و مخالف نســبت به دو وزیر پیشنهادی سخنرانی
کردند و پس از پایان ســخنرانیها رای گیری آغاز شــد و محسن
حاجی میرزایی به عنوان تصدی وزارت آموزش و پرورش با 200
رأی موافــق و 48رای مخالــف و همچنین علیاصغر مونســان به
عنوان تصدی وزارت میراث فرهنگی با  163رأی موافق و  87رأی
مخالف از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد گرفتند.

فرانسه نتوانست آمریکا را درباره ایران
قانع کند

در حالی که گمانهزنیهای رسانههای غربی درباره تحرکات فرانسه
برای پیــش بردن طرح خود در خصوص ایــران و برجام ادامه دارد،
شــبکه پرستیوی از ناکامی پاریس برای همراه کردن واشــنگتن با
طرح خــود برای اعطای یک خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالری به تهران
خبر داده اســت«.پرستیوی» در پیامی توییتری گزارش داد« :منابع به
پرستیوی گفتند که فرانسه نتوانست ایاالت متحده را درباره موافقت
کردن با خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالری برای ایران قانع کند».
این شبکه همچنین در توییتی دیگر نوشت(« :امانوئل) ماکرون به شدت
در تالش برای سازماندهی کردن دیدار بین روحانی و ترامپ است».
این خبر در حالی منتشر شده که شامگاه سه شنبه منابع غربی و ایرانی
به «رویترز» گفتند ،پیشنهاد فرانسه برای اعطای خط اعتباری  ۱۵میلیارد
دالری به ایران منوط به اجازه آمریکا اســت .به گزارش فارس ،وزیر
امور خارجه فرانسه هم در جمعخبرنگاران گفته بود ،رایزنیها بر سر
راهانــدازی این خط اعتباری ،که نفت ایران تضمینی برای اعتبار آن به
شــمار میرود ،ادامه دارند.ژان لو دریان در بخشــی از سخنانش گفته
بود که پیشفرض اجرایی شــدن این طــرح موافقت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا برای صدور معافیــت از تحریمهای نفت برای
برخی از مشتریهای نفت ایران است.
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فردا ،آخرین مهلت ثبت نام در دورههای کارشناسی علمی کاربردی

 ۱۵آبان آخرین مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش از آخرین مهلت ثبت نام در دورههای کارشناسی علمی کاربردی خبر داد.
حســین توکلــی بــا اشــاره بــه آخریــن مهلــت ثبــت نــام در دورههــای کارشناســی علمــی کاربــردی بــه ایلنــا گفــت :بــر
اســاس برنامــه زمانــی اعــام شــده مهلــت ثبتنــام در دورههــای کارشناســی علمــی کاربــردی امــروز پایــان خواهــد
پذیرفــت.
توکلی بیان کرد :تا روز گذشته تعداد  ۳۷هزار و  ۲۰نفر در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کردند .همانطور که گفته
شده بود ظرفیت پذیرش در این دورهها  ۱۵۴هزار و  ۲۰۵نفر است.
وی گفت :متقاضیانی که قب ً
ال نســبت به ثبتنام و انتخاب رشته در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام
آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال  ۱۳۹۸اقدام کردهاند نیز میتوانند در صورت تمایل امروز نسبت به مشاهده
و یا ویرایش اطالعات ثبتنامی و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اختیاری بودن استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان،
آخرین مهلت حذف و اضافه بازنشستگان را  ۱۵آبان اعالم کرد.
به گزارش مهر ،زهرا زاده غالم تاکید کرد :بازنشســتگان کشوری و وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا ۱۵
آبان ماه امسال مهلت دارند نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.
وی تصریح کرد :بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری براساس ماده  ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری برعهده دستگاه های محل
اشتغال است و بنابراین استفاده از این خدمت در صندوق بازنشستگی کامال اختیاری بوده و تنها در قالب مسئولیت اجتماعی صندوق
و به عنوان یک بسته حمایتی برای بازنشستگان عالقه مند توسط صندوق بازنشستگی کشوری ارائه می شود.
وی ادامه داد :حدود  ۲میلیون نفر بازنشســته ،اعضای تحت تکفل آن ها و وظیفه بگیر به صورت کامال اختیاری تحت پوشــش این
خدمات قرار دارند.

شهرهای نزدیک همدان ،جذابیت برای مهاجران ندارند

خبر

بازسازی و مقاومسازی  60درصد
از مدارس همدان
مدیرکل نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان همدان از مقاوم
سازی  60درصد مدارس استان خبرداد و گفت :طبق آمار اعالم شده از
طرف آموزش و پرورش ،استان همدان به لحاظ مقاوم سازی مدارس
رتبه ششم را بین استانها دارد.
فرزاد تیموری در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه در بازسازی و مقاوم
ســازی ،مدارسی که ســازه آنها وضعیت بدی دارند در اولویت قرار
دارند ،افزود :به لحاظ مقاومسازی مدارس ،استان همدان در بین دیگر
استان ها در وضعیت خوبی است.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم  40درصد باقی مانده از مدارس
نیازمند به بازســازی را با توجه به اعتبارات ملی ،اســتانی و همچنین
مشارکت خیرین مدرسهساز بازسازی کنیم ،ادامه داد :طبق قانون برنامه
ششــم توسعه ،استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس
پیشبینی شــده اســت که امیدواریم از این طریــق بودجه الزم برای
نوسازی مدارس صورت بگیرد.

تمام بخاریهای نفتی از مدارس همدان حذف شد

تیموری درباره وضعیت مدارس اســتان همدان به لحاظ اســتفاده از
بخاریهای نفتی ،خاطرنشان کرد :با توجه به اقداماتی که در سالهای
گذشته در استان همدان صورت گرفت ،در دهه مبارک فجر سال 97
تمام بخاریهای نفتی مدارس اســتان حذف و با بخاریهای گازی یا
شوفاژی جایگزین شدند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان درباره اقدامات صورت گرفته
در پنج ماهه نخســت سال  98نیز گفت :تعمیر سیستمهای گرمایشی،
خرید تجهیــزات الزم و توزیع آنها بین مدارس ،تعمیر نیمکتها و
صندلیهای دســتهدار مدارس و ادامه پروژههای در درســت اقدام از
جمله فعالیتهای پنج ماهه اول سال  98است.
تیموری با بیان اینکه مدارس عشایری دارای مشکالتی بود که در پنج
ماهه اول سال  98با خرید صندلی فایبرگالس و تحویل آن به مدارس
عشایری این مشکالت رفع شد ،اضافه کرد :در اقدامات صورت گرفته
در پنج ماهه سال  98از منابع دولتی و ملی و همچنین از خیرین مدرسه
ساز کمک گرفته شد.
مدیرکل نوسازی مدارس اســتان همدان درباره مدارس کانکسی نیز
گفت :بر اســاس اولویت آغاز به جایگزینی ایــن مدارس کردیم که
خوشــبختانه تا کنون  18مدرســه جابهجا شده اســت و  38مدرسه
کانکســی باقی مانده اســت که  32عدد از آنها به عنوان مستقل و به
صورت مدارس کوچک و یک کالسه اند که اکثر آنها زیر  15نفرند و
نیز  6مدرسه به عنوان غیر مستقل است که در حیاط مدرسه به عنوان
کالس یا نمازخانه استفاده میشود.
تیموری با بیان اینکه جا بهجایی  18مدرسه کانکسی با اعتبار دولتی و
خرین مدرسهساز صورت گرفته است ،افزود :در برنامه داریم تا باقی
مانده مدارس کانکسی را نیز طی بازه دو تا سه ساله جابهجا کنیم.

تامین نشدن بدنه کارت مشکل اصلی در
صدور کارت هوشمند ملی است
سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد :با توجه به مباحث مطرح
شده از سوی ســخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس
شورای اسالمی در مورد تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی ،مشکل
اساسی در صدور کارت هوشمند ملی تامین نشدن بدنه کارت است.
سیف ا ...ابو ترابی در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به طرح سئوال
نماینده مردم ســمیرم در مجلس ،رئیس سازمان ثبت احوال کشور در
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس حضور یافت و توضیحاتی
را در خصوص فرآیند صدور کارت هوشــمند ملی و بومی ســازی
این کارت و مشــکالت تاخیر در تامین بدنه کارت از سوی دستگاه
دولتی را ارائه داد.
وی ادامه داد :همچنین موضوع دیگری که از سوی این نماینده مطرح
شده بود به کارگیری بازنشستگان بود که در این خصوص نیز با توجه
به ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشســتگان ،سازمان ثبت احوال به
صورت صد در صد این قانون را در زمان مقرر اجرا کرده است.
ثبت احوال ظرفیت ماهانه تولید ۲.۵میلیون کارت را دارد
ابوترابی گفت :در حال حاضر ثبت احوال ظرفیت تولید  ۲و نیم میلیون
عدد کارت هوشمند ملی در ماه را دارد.
وی خاطر نشــان کرد :در حــال حاضر بیش از  ۵۳میلیون نفر مراحل
تکمیل ثبت نام کارت هوشــمند ملــی را انجــام داده اند و بیش از
۴۵میلیون و ۹۸۵هزار کارت نیز صادر شده است.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت ۶۲ :میلیون نفــر از ایرانیان با
احتســاب حدود ۴میلیون ایرانی خارج از کشور واجد دریافت کارت
هوشمند ملی هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷میلیون نفر در نوبت دریافت کارت
هوشمند ملی هستند ،تصریح کرد :تا پایان امسال پروژه کارت هوشمند
ملی به سرانجام خواهد رسید.
ابو ترابی تاکید کرد :بر اســاس مصوبه شــورای عالی اجرای فناوری
کشور که به همه دســتگاه ها ابالغ شده ،تمام دستگاه ها برای احراز
هویت می بایســت از پایگاه اطالعات جمعیتی ســازمان ثبت احوال
استعالم کنند.

اتما م حجت با مشموالن غايب
رئيس اداره ســرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح گفت:
مشــموالن غايب به اميــد اجراي طرح و برنامهاي در آينده نباشــند؛
هيچراهي به جز انجام خدمت سربازي وجود ندارد .موسي کمالي در
توگو با فارس ،اظهار کرد :ديگر طرحي به نام جريمه مشــموالن
گف 
غايب وجود ندارد؛ پس بايد اين دسته از مشموالن ،وضعيت سربازي
خــود را تعيين تکليف کرده و به ســربازي اعزام شــوند در غيراين
صورت محدوديتهاي اجتماعي در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

C M

حاشیهنشینی
عامل اصلی تغییر شکل شعاعی شهر
»»شکوفه رنجبر

" غالم" میگوید برای ما که دا روندارمان
را در روســتای اطراف قهاوند جا گذاشتیم،
همدان هیچوقت خانه مادری نمیشود19 ،
ساله بوده که برای نخســتین بار به شهری
قدم گذاشــته که پیش از این فقط درباره آن
از زبانها شنیده بود تنها همراهش هم دختر
ساده روستایی بود که حاال به عقدش درآمده
بود تا رویاهایشان را با زندگی در شهر بیشتر
به حقیقت نزدیک کنند.
از همان روزها کارش را با کارگری ساختمان
و بنایی در خانههای مختلف آغاز کرد و حاال
که بیشتر از 30سال است در همدان زندگی
میکند باز هم در کنار چند پسری که دارد به
همین شغل مشغول است.
حاال در یکی از مناطق حاشــیه شهر برای
خودش یک خانه چنــد طبقهای دارد که با
عروس و پســرش در آن زندگی میکنند به
تازگی هم چند خانواده دیگر از روستای آنها
همسایهشان شدهاند و در یک محله فامیلی با
هم زندگی میکنند اگرچه به گفته وی همدان
هیچوقت زادگاه آنها نشــده و نمیشود نه
فرهنگ و نه حتی رســوم آنها با شهری که
زندگی میکنند همخوانی ندارد و تنها به جبر
روزگار و زندگی شهرنشینی است که در این
منطقه ساکن شدهاند.
روایت مشابه آنچه" غالم" میگوید با کلمات
متفــاوت ولی محتوای یکســان را میتوان از
زبان تعداد بیشــتری از شــهروندان ساکن در
محلههای حاشیه شــهر همدان شنید آنها که
شهر پرآوازه همدان رویایی برایشان ساخت از
جنس شهرنشینی و حاال نه تنها یک مامن امن
و مطلوب برایشان نیست بلکه کابوس شهری
شده که مدیریت شــهری آن در باز کردن گره
کــور زندگی حاشیهنشــینیاش اندر خم یک
کوچه باقی مانده است.
حاشیهنشــینی معضــل گریبانگیر
کالنشهرها
حاشــیه نشــینی به عنوان چالــش اجتماعی،
معضلی اســت که گریبانگیر بسیاری از کالن
شهرهای ایران شده اســت .البته این موضوع
مختص به ایران و ســایر کشــورهای در حال
توســعه نیســت و اکثر جوامع ،تجربه دوگانه
حاشیه و متن را در شهرهای خود دارند؛ تجربه
ای که گاه ًا با اتخاذ رویکردهای مناسب منجر
به کمرنگ شدن چهره حاشــیه و تلفیق آن با
متن شده است ،اما گزارش ها درباره جمعیت
حاشیه نشین در ایران به فراخور افزایش سریع
جمعیت و درهم شکسته شدن اقتصاد معیشتی
مبتنی بر کشاورزی با فرآیند صنعتی شدن ،رشد
شتابان حاشیه نشینی را نشان می دهد.
اینها گفته کارشــناس جغرافیا و برنامهریزی
توگو با همدانپیام با
شهری اســت که در گف 
بیان اینکه مسئوالن برای کنترل آن هیچ اقدامی
صورت ندادند ،دور از انصاف است ،اما اینکه
عمده این اقدامات چندان موفق نبوده و از سوی
جمعیت حاشیه نشین و همچنین متن نشین با
استقبال مواجه نشده اســت ،موضوعی است
غیرقابل انکار برای درک این مســئله ابتدا باید
فهم درستی از مفهوم حاشیه نشینی داشته باشیم.
محمدرحمانی ،بر اساس آنچه که همگان از آن
مطلع هســتیم ،جمعیت حاشیه نشین و حومه
شهر باعث می شود که امنیت این قبیل مناطق
نیز تحت الشعاع قرار بگیرد :به طور کلی حاشیه
نشینی در اجتماع و شهر ،با عنوانهای دیگری
چون اسکان غیر رسمی ،اسکان خودرو ،اسکان
نابهنجار یا نابسامان ،اسکان عدوانی ،آلونک و
زاغه نشــینی و اصطالحاتی از این دســت نیز
خوانده شده است.
روســتاهای اطراف شهر ،مهمترین
مناطق صادرکننده جمعیت مهاجر
وی افــزود :عــده ای بــر این باور هســتند
کــه حاشیهنشــینان کســانی هســتند که در
ســکونتگاههای غیر متعارف با ساکنین بافت
اصلی شهر زندگی میکنند و بیشتر بر اثر نیروی
دافعه خاســتگاه چون فقر و بیــکاری و کمتر
عوامل جاذب شهری ،از زادگاه روستایی خود
و یا شهر رانده شده و به شهر روی آوردهاند و
از آنجا که اکثریت این گروه ها بی ســواد بوده
و مهارت الزم را برای جذب در بازار کار شهر

ندارند ،از شهر رانده و به حاشیه کشانده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جمعیت شناور
در شــهر ها ،از جمله روســتائیان تهی دست
مهاجر ساختار ،روابط و کارکرد های اجتماعی
متضادی در شــهرها پدید آوردهاند ،افزود :این
مهاجرین در جامعه شــهری جــذب و ادغام
نشدهاند و در فضاهایی زندگی میکنند که فاقد
ساختار سکونتی متعارف میباشد.
وی تاکیــد کرد :اینان بــر روی زمین دیگران،
با خود یاری و خود ســازی ،ســکونتگاه های
نامتعارف و محقر شهری را پدید میآورند که
در عین حال مأمنی هم برای مهاجران تازه وارد
است.

مهاجرت ،عامل اصلی حاشیهنشینی

وی با اشــاره به اینکه ساکنان این محله اغلب
مهاجر و از نظر ســطح سواد ،درآمد ،نوع شغل
در سطح پایینی نسبت به ساکنان سایر محالت
شــهر قرار دارند گفت :میتــوان چنین نتیجه
گرفــت که مهاجرت یکــی از عوامل مؤثر در
شکل گیری مناطق حاشیه نشین است که خود
تحت تأثیر جاذبه های اقتصاد شــهری ،دافعه
های اقتصاد محل ســکونت قبلی و دافعه های
اجتماعی-فرهنگی محل سکونت قبلی است.
یعنی بین حاشــیه نشینی و این سه متغیر رابطه
معناداری وجود دارد و فرضیات ما تأیید شد.
وی عنوان کرد :اشــتغال افراد حاشیه نشین در
مشــاغل غیر رسمی و کاذب ،وجود ساخت و
سازهای غیر مجاز ،نداشتن توانایی شهرداریها
برای ارائــه خدمات مناســب در این مناطق،
آلودگی محیط زیست ،اثرات نامطلوب فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این مناطق بر کل
سیستم شهر ،افزایش جرم و انحرافات در این
مناطق ،همه و همه از جمله آثار مخرب و مضر
حاشیه نشینی است و در یک جمع بندی نهایی
میتوان گفت که مهاجــرت یکی از مهمترین
عوامــل موثر در شــکل گیــری این محالت
میباشد که خود تحت تأثیر جاذبه های اقتصاد
شهری ،دافعه های اقتصاد محل سکونت قبلی
و دافعههای اجتماعی فرهنگی محل سکونت
قبلی است.
وی درباره وضعیت شهر همدان در این بخش
گفت :همدان از جمله شهرهایی است که جزو
 3تا  4شهر حاشیهنشین است که باید برای آن
برنامهریزی صورت گیرد.

پویا نبــودن اقتصاد مهمترین عامل
جذب نکردن جمعیت

وی در پاســخ به این ســوال که آیا نمیتوان
مدلی را در شهر تعریف کرد که برخالف رشد
جمعیت حاشیهنشین این افراد جذب به اسکان
در شــهرهای نزدیک همدان چــون مریانج و
جورقان شوند ،چنین پاسخ داد :این ایده زمانی
یَشــود که برنامهریزی و مدیریت به
اجرایی م 
شــکلی صورت گیرد که شــهرهای پیرامونی
مثــل جورقــان و مریانج جمعیــت جذابیت
جذب داشته باشد ،اما متاسفانه در حال حاضر
شــهرهای نزدیک به همدان پویایی اقتصادی
ندارند که مهاجر بپذیرند.
وی افزود :این مناطق خود یک کالبد روستایی
بودنــد که بر اثــر تحت تاثیر بــودن فرهنگ
روســتایی در جذب آدم غیربومــی مقاومت
میکنند در این بین ناگریز روستایی به شهری

میرود که مشکالت اقتصادی و اجتماعی کمتر
باشد ،بر این اســاس مناطقی را در گوشهکنار
شهر به وجود میآورند که ترویج حاشیهنشینی
در مناطق مختلف میکند.
رحمانی عنوان کــرد :در برخی نقاط این افراد
خوشــهای اســکان پیدا کردند ماننــد منطقه

خضر که بیشترین جمعیت آن مهاجران بخش
شــرا ،هستند و سبب شــده مشکل مهاجرت
و فرم محالت حاشیهنشــین شــکل شعاعی
شهر را به خوشــهای و ستارهای تبدیل میکند
بنابراین الزم اســت تا قبل از تسخیر شهر در
دام حاشیهنشینی برای آن سازوکار اتخاذ شود.
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نیش و نوش
عصر اقتصاد :جزر و مد قیمتها دربازار نوشتافزار
صبر کن پائیز بیاد!
جوان :پدرم مرا به دلیل عالقه به بازیگری از منزل بیرون کرد
اگه بیرونت نمی کرد که االن خونتون سقف نداشت!!
ایسنا :کار بانکها در گرفتن طلب از ضامن اشتباه است
راست میگه از پدر بزرگ ضامن بگیرید!!
همدانپیام :تعاونیهای تولیدی تعطیل در همدان ناچیز است
تولید در همدان نادر بود به ناچیز رسید
شــرق :شــرکت رئیس جمهور در بعضی از مجالس سبب ناراحتی
میشود
چرا؟ حتم ًا میوه زیاد میخوره یا پاشو دراز می کنه؟!
همدانپیام :واحد پرورش کروکودیل در مالیر
از این به پس به جای گربه تو خیابان کوروکودیل میبینید
ایران :رئیس دفتر رئیس جمهور :جلو رشد قیمتها را گرفتیم
بله دکتر جان برای همینه که مردم دائم می گن ،من و این همه
خوشبختی محاله !!
زنگان امروز :خط قرمز بیمه سالمت ،محرومان واقعی هستند
تو این دیار که محروم نداریم حتم ًا منظورت تورغوز آباده !
شرق :جریان بیهوده و گردش ناسالم مالی کنکور
مگه فساد وارد کنکور هم شده؟!
همدانپیام :پاس همدان تا تیم شدن راه درازی دارد
بستگی داره آدرس و بلد باشن یا نه ؟!
زنگان امروز :راه نجات کشور از مشکالت چیست؟
غریق نجات
شرق :بازگشت مرکل صدراعظم آلمان به دانشگاه
عجب!
مهر :شرط حضور سربازان در راهپیمایی اربعین
نخوردن غذا ،برداشــتن ساک زائرین ،آخر همه خوابیدن ،اول
همه بیدار شدن
ایران :بدشانس بودیم و بازی هم از دست داور چینی در رفت
شانس فقط مختص لوک خوش شانس
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اقتصـاد

مدیرکل پست استان همدان خبرداد؛

پست غرامت مرسوالت مفقودی را پرداخت میکند

مدیرکل پست استان همدان از پرداخت غرامت معادل ارزش واقعی محتویات مرسوله
پستی خبر داد و گفت :چنانچه مشتریان هنگام تحویل مرسوله ارزش واقعی آن را اعالم
کنند  ،در صورت بروز اتفاق و یا مفقودی بسته از اداره پست غرامت دریافت میکنند.
محمد امیدی در خصوص رویکرد اداره پســت در هنگام مفقودی بســتههای پســتی،
اظهار کرد :اداره پســت دو نوع غرامت مادی و معنوی پرداخت میکند و در صورتیکه با
ســازمانهای طرف قرارداد خود شرایط بیمه مرسوالت توافق شده باشد بر طبق آن عمل

خواهد شد .
وی با بیان اینکه دو نوع بیمه به هنگام تحویل مرسوالت پستی به اداره پست وجود دارد،
به ايســنا گفت :در هنگامی که مرسوله تحویل اداره پست میشود مشمول بیمه عمومی
شده که با توجه به اینکه ارزش واقعی بسته مرسوله اعالم نشده ،در صورت مفقودی آن
از یک ریال تا  650هزار تومان غرامت پرداخت میشود.
مدیرکل پســت استان همدان در ادامه خاطرنشــان کرد :نوع دیگری از بیمه و پرداخت
غرامت به گونهای اســت که مشتریان در هنگام تحویل مرسوله ،ارزش واقعی محتویات
بســته را اعالم میکنند و یک هزارم مبلغ ارزش مرسوله را به عنوان حق بیمه بسته پستی
مذکور پرداخت میکنند و در صورت بروز اتفاق و یا مفقودی بسته مرسوله ،معادل ارزش

واقعی آن را از اداره پست به عنوان غرامت دریافت میکنند.
امیدی با اشــاره به توافق اداره پســت با ادارات دولتی صادر کننده مدارک ،گفت :عموما
کارت ها و گواهینامههای مهم توســط سازمانها و از طریق مرکز انجام میشود و برای
حوادث غیرمترقبه و اتفاقات پیشبینی نشده نیز قانونگذار قوانین مربوطه را وضع کرده و
بر طبق آن اقدام خواهد شد .
وی تأکید کرد :بروز حوادث و مفقودی کارتها و مدارک صادر شده از سوی سازمانهای
مربوطه مواردی از استثناها است و کمتر امکان دارد بسته مرسولهای با این ویژگی مفقود
شود چرا که مراحل جابجایی مرسولهها زیاد است و در هر مرحله دریافت و تحویل آن
با امضا صورت میگیرد و مسیر آن قابل ردیابی و پیگیری است.

eghtesad@hamedanpayam.com

رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان همدان:

نگاه

حذف چهار صفر از پول بر شبکه پرداخت
کشور چه تأثیری دارد؟

تورم یا همان افزایش ســطح عمومی قیمتها در کشورها باعث
میشــود که ابعاد پولی کوچک از چرخش ایستاده و صرف ًا واحدهای
پولی ُدرشت در حرکت باشند.
بانکهــای مرکزی با پایش چرخش پولهــای فیزیکی ،این موضوع
را شناســائی کرده و برای رفع آن تصمیم به متعادلســازی ابعاد پول
فیزیکی میگیرند .یکی از روشهای متعادلسازی چرخش ابعاد پولی،
حذف تعدادی صفر از واحد پولــی قبلی و ایجاد واحد پولی جدید
است.
بانک مرکزی نیز در ایران با تشخیص این موضوع ،برنامه حذف چهار
صفر از پول کشــور و ایجاد واحد پولی جدیدی را در دســتور کار
خود قرار داده اســت .متعادلسازی چرخش واحدهای پولی مختلف
تنها یکی از اثرات حذف صفر از پول کشــور بوده و این کار تاثیرات
دیگری نظیر کاهش انتظارت تورمــی ،نمایش عزم بانک مرکزی در
کنترل تورم ،افزایش اعتبار پول کشور ،سادهسازی گزارشهای مالی و
افزایش سرعت و سهولت انجام پرداختها را به همراه دارد.
یکی از معایبی که درباره حذف صفر از پول گفته شده ،افزایش سطح
قیمتها در نتیجه ُرند شــدن قیمتها (به باال) به سمت کمترین بُعد
پولی (یک تومان) ،از واحد پولی جدید کشــور اســت .بدین ترتیب
قیمت کاالها حداکثر به میزان یک تومان ( ۱۰۰۰۰ریال فعلی) افزایش
مییابــد .با فرض اینکه نیمی از تعــداد  ۲۳۴۱میلیون تراکنش ماهانه
مشــمول این شرایط شوند ،این کار باعث میشــود ،حدودا ً ۱۱۷۰۷
میلیارد ریال به ارزش تراکنشهای ماهانه اضافه شود که معادل افزایش
 ۰.۴۴درصدی قیمتها خواهد بود.
به طور معمول حذف صفر از پول کشورها موجب میشود تا بُعدهای
پولی بزرگتر ایجاد شــده و از این رو تعداد واحد پولی که مردم برای
یک مبادله نیاز به جابجایی خواهد داشــت ،کاهش یافته و در نتیجه
سرعت و سهولت مبادله افزایش یابد ولی در شرایط فعلی با توجه به
دسترسپذیری باالی سیســتم پرداخت کارتی و اینکه اغلب مردم به
همین دلیل وجه نقــد کمی را با خود جابجا میکنند ،بنابراین ممکن
است تغییر محسوســی در سرعت و سهولت پرداختها ایجاد نشود
در واقع حذف صفرها به تنهائی موجب تغییر روش پرداخت مرسوم
مردم نخواهد شد.
با توجه به اینکه در شــرایط فعلی بخش عمدهای از تراکنشها (حتی
با مبالغ خرد) از طریق شــبکه پرداخت الکترونیکی انجام میشود ،به
نظر میرسد ممکن است حذف صفرها ،تأثیر ویژهای بر گردش ابعاد
پولی مختلف نداشــته باشد .اگرچه الزم اســت پیش از این اقدام ،با
بررســیهای دقیق ،تأثیر حذف صفر بر گــردش ابعاد پولی مختلف
سنجیده شود.
برای متعادلسازی این روند ،الزم است پس از حذف صفر از پول ملی
با تغییر تنظیمات کارمزدی شبکه پرداخت ،بخشی از تعامالت خرد را
به سیستم پرداخت با پول فیزیکی منتقل کرد.
حــذف صفر از پول با هزینههایی همچون چاپ اســکناس و ضرب
ســکههای جدیــد ،از رده خارج کــردن پولهای فیزیکــی قبلی،
اطالعرسانی و تغییرات در سیســتمها برای کشور همراه خواهد بود
که خوب است پیش از اجرائی کردن آن با انجام تحقیقات مورد نیاز،
پیشبینیهای الزم صورت گیرد.
اگرچه حجم تغییرات مورد نیاز در سیستمهای بستگی به راهکار اتخاذ
شــده برای اعمال تغییرات خواهد داشــت ولی در بدترین حالت با
فرض تبدیل کلیه مبلغ ریالی در سیستمها به معادل واحد پولی جدید،
تغییرات ذیل قابل شناسائی میباشند:
تغییــرات در بانکهای اطالعاتــی نرمافزارها با هدف تبدیل مبالغ
ریالی به معادل واحد پولی جدید
تغییرات در فرمهای ورود اطالعات برای نمایش واحد پولی جدید
تغییرات در گزارشهای خروجی و صفحههای نمایش برای نمایش
واحد پولی جدید
* محمود کریمی
تحلیلگر حوزه پرداخت الکترونیک

دبیر اتاق تعاون استان همدان:

وجود  1127شرکت تعاونی فعال در همدان
دبیر اتاق تعاون اســتان همدان با بیان اینکه در سال  93در استان
همدان  1760شرکت تعاونی فعال به ثبت رسیده بود ،گفت :در حال
حاضر در استان همدان  1127شرکت تعاونی فعال وجود دارد.
بهگــزارش ایســنا ،منطقه همدان ،رحمان نادی ســه شــنبه 12
شــهریور در جمع خبرنــگاران ،اظهارکرد :فاصلــه بین  1760و
 1127بیانگر این نیســت که این شــرکت ها تعطیل هستند بلکه
باید گفت تعدادی از این شــرکت ها به هدف رســیده و کارشان
به اتمام رســیده اســت و برخی نیز به دلیل اختالف اعضا وارد
چرخه تولید نشده اند.
وی تصریح کرد 174 :شرکت تعاونی مسکن در استان همدان وجود
دارد که از این تعداد  104شرکت مربوط به مسکن مهر بوده است که
 98درصد آنها به هدف رسیده اند.
نادی یادآور شد 1760 :شرکت تا سال  93در استان ثبت شده است که
از این تعداد  1127تعاونی به هدف رسیده و فعال هستند.
وی با بیان اینکه  162شــرکت تعاونی از اتاق تعاون اســتان همدان
کارت بازرگانــی دریافت کرده اند ،گفــت 157 :طرح دارای توجیه
اقتصادی و فنی براساس مزیت های نسبی استان در اتاق تعاون استان
تدوین شده است.
وی با اشــاره به اینکه آمار دقیقی از میــزان صادرات تعاونیهای
استان وجود ندارد ،یادآور شــد :برآورد میشود  30تا  40میلیون
دالر صادرات توســط تعاونیهای اســتان در سال گذشته صورت
گرفته باشد.

نشست توسعهاي آمايش منطقه 3
در همدان برگزار ميشود
نشست توســعهاي آمايش سرزمين منطقه
 3بــا هدف ارائه راهکارهاي عملياتي شــدن
پروژههاي مشترک اقتصادي و سرمايهگذاري،
گردشگري ،کشــاورزي ،حملونقل و انرژي
 4اســتان  ،که موجب توسعه منطقه ميشوند،
امروز در همدان برگزار ميشود.
در اين نشســت عضو تشــخيص مصلحت
نظام بهعنوان نماينده رئيس ســازمان برنامه و
بودجه کشور و مديران کل حوزههاي صنعت،
کشاورزي ،گردشــگري ،رسانه ،دانشگاهي و
ســرمايهگذاري منطقه غرب کشور در همدان
حضور خواهند داشت.
آنطــور کــه رئيــس ســازمان مديريت و
برنامهريزي اســتان همدان گفــت :منطقه 3
آمايش سرزمين در کشور ،استانهاي همدان،
کرمانشــاه ،لرستان و ايالم هستند که به عنوان
اولين منطقه در کشور به صورت الگو ،توسعه
منطقهاي را دنبال ميکنند.
سيداســکندر صيدايي افزود :هر استاني يک
بخــش را مطالعه و اهداف منطقه و چگونگي
رسيدن به آن را تهيه کرده که در طول نشست
اين اسناد را به صورت پيشنهادي ارائه خواهند
داد.
وي ادامه داد :اســناد مربوط به گردشــگري
منطقــه را همدان ،اســناد مطالعاتي مربوط به
کشــاورزي را استان لرســتان ،اسناد صنعت
توسط کرمانشاه و اسناد مربوط به حملونقل
و انرژي را اســتان ايالم تهيه کرده که در اين

نشست ارائه خواهند شد.
صيدايي بيان کرد :در اين جلســه راهکارهاي
عملياتي شــدن پروژههاي مشترک اقتصادي
و ســرمايهگذاري ،گردشــگري ،کشاورزي
و حملونقل و انرژي  4اســتان  ،که موجب
توسعه منطقه ميشوند ،ارائه خواهد شد.
به گفته صيدايي ،سياستهاي آمايش سرزمين
توجه به مناطق اســت و مناطق هم ترکيبي از
استانهاست.
وي گفت :کشور به  9منطقه آمايش سرزمين

تقســيم شده که اســتانهاي همدان ،لرستان،
کرمانشــاه و ايالم بهعنــوان منطقه  3آمايش
سرزمين مطرح شدهاند.
رئيس ســازمان مديريت و برنامهريزي استان
همدان گفت :هدف از برگزاري اين نشســت
تلفيــق و همافزايي توانها ،منابع و امکانات 4
استان است.
در نشست توســعهاي آمايش سرزمين منطقه
 3آقامحمدي عضو تشخيص مصلحت نظام،
معاونان وزارتخانههاي اقتصادو دارايي ،ميراث

فرهنگــي و معاونان اقتصادي اســتانداريها،
رؤساي ســازمانهاي مديريت و برنامهريزي،
پــارک علموفنآوري ،اتاقهــاي بازرگاني،
دانشگاه ،و مديران کل سازمان صنعت ،معدن
و تجــارت ،ميراث فرهنگي ،صدا و ســيما،
اقتصاد و دارايي حضور دارند.
موضوعهايي که در اين نشست دنبال خواهند
شد در بخش سرمايهگذاري ،همافزايي مسايل
دانشگاهي ،گردشــگري و رسانهاي منطقهاي
خواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار همدان در ستاد تسهيل:

بانکها حق صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی فعال را ندارند
به تازگی مصوبهای از ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید کشور به استان همدان ابالغ شده و
بر اساس این ابالغیه بانکها از صدور اجرائیه
برای واحدهای تولیدی که در فعالیت هستند
باید بپرهیزند.
معاون امور هماهنگی استاندار همدان با اعالم
خبر فوق ادامه داد :بخش زیادی از مشکالت
و گرفتاری هــای صنایع مربوط به بدهیهای
معوقه بانکی است.
ظاهر پورمجاهد افزود :عالوه بر مشــکالت
بانکی ،تعدادی از صاحبــان صنایع با مالیات
و برخی دیگر نیز با تأمین اجتماعی مشــکل
دارند که در این کارگروه به خواسته های آنها
رسیدگی میشود.
وي در سی و دومین جلسه ستاد تسهیل استان
همدان در سالجاری مشکالت واحد تولیدی
دارای مشــکل سام عســل ،گل زرد ،پرورش
شــترمرغ رضواندشــت ،زنجیره تولید مرغ،
پرورش شــترمرغ در رزن با حضور مسئوالن
ذیربط بررسي کرد.
پورمجاهد در ادامه با بیان اینکه در جلســهاي
دوستانی مطرح کردند که در سولههای صنعتی
«اتفاقات شــاد» میافتد ،اظهار کرد :مدیرعامل
شرکت شــهرکهای صنعتی به صورت کتبی
اعالم کرد برگزاری مراســم عروسی و تبدیل
واحد به تاالر در سال گذشته و آن هم دو مورد
بوده که با هر دوی آنها برخورد شده است.
به گزارش فــارس ،ظاهر پورمجاهد ادامه داد:
اگر کسی موردی در رابطه با برگزاری مراسم

عروســی در سولههای شــرکت شهرکهای
صنعتی ســراغ دارد ،میتواند به این مجموعه
و دستگاههای متولی اعالم کند.
وي بیان این که با طرح این موضوع متاسفانه
خدمات نیــروی انتظامی هم نادیــده گرفته
میشــود ،تصریح کرد :نیروی انتطامی اجازه
برگزاری چنین مراســمهایی را در اماکنی که
مجوز قانونی نداشته باشند ،نمیدهد.
پورمجاهــد در ادامه افزود :به تازگی فردی در
آســتانه هفته تعاون مباحثی را مطرح کرد که
امیدواریم همه این مباحث گفته شده صادقانه
و برای کار کردن اســت اما در آســتانه هفته
تعاون نباید زحمات همه تعاونگران استان را
با یک مصاحبه زیر سوال ببرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان
با اشاره به اینکه اگر این افراد بحثی دارند حتم ًا
در اتاق مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باز
است ،تا مباحث خود را مطرح کنند.
وی گفت :در این شرایط باید یکدیگر را کمک
کنیم زیرا آوردن موضوعات جزئی به رسانهها
یا بین عموم به حل مشکل کمک نمیکند.
پورمجاهد با بیان اینکه مگر میشــود تاالری
بدون مجوز فعالیت کند ،ادامه داد :آدرس داده
بودند که در کدام خیابانهای همدان تاالرهای
عروسی فعال شده ،خیابان همدان چه ربطی به
شرکت شهرکهای صنعتی دارد؟
وی با اشاره به اینکه متولی شهرکهای صنعتی
تا محدوده این شهرکها با آقای بادامی است،
افــزود :از فعالیت ایشــان در مدت مدیریتش

راضی هستیم و تاکنون سه جلسه در رابطه با
منطقه ویژه اقتصادی برگزار شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان
با اشــاره به اینکه با وجــود محدودیتهای
اعتبــاری کارهــای منطقــه ویــژه اقتصادی
جهانآباد پیگیری میشود افزود :در همه استان
به صورت کارگاهی کار میشود.

جرئیــات طرحهای اقتصادی را در
اختیار افراد قرار نمیدهم

وی با اشــاره به اینکه فــردی به من میگوید
فهرست صد واحد راکد را به من بدهید افزود:
خبرنگاران تجربــه کاري دارند و ميدانند که
مــن نمیتوانم اطالعات برخــی از طرحهای
شخصی افراد را در اختیار همه قرار دهم ،این
فرد میتوانند شاکی شود.
پورمجاهد با اشاره به اینکه فردی با من مذاکره
میکند که ريزاطالعــات فرد را من به بدهید،

ادامــه داد :ما به صورت کلی توضیح میدهیم
اما جزئیــات مربوط به یک طرح را نمیتوانم
به کسی بدهم.
وی با بیان اینکه ســی و دومین جلســه ستاد
تســهیل و رفع موانع استان تشــکیل شده و
حداقل  180مصوبه داشــته اســت بیان کرد:
مصوبات با حساسیت دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان
با اشــاره به اینکه پرداخت تسهیالت سیستم
بانکی به صورت ماهانه رصد میشــود ادامه
داد :میزان اشــتغال ثبت شده در سامانه رصد
و آیتمهای کلیدی اقتصادی استان به صورت
ماهانه بررسی میشود.
وی با بیان اینکه درســت نیست اطالعات در
تریبونهای عمومی توسط افرادی که خود آنها
تخصص ندارند ،اعالم شــود افزود :این افراد
جاده یکطرفه میروند ،جــاده باید دوطرفه
باشد.پورمجاهد در ادامه به بخشودگی جرائم
تامین اجتماعی اشــاره کرد و بــا بیان اینکه
تاکنون یکهزار و  800کارگاه استان تقاضای
بخشــودگی جرائم داشــتهاند افــزود :امروز
بخشودگی جرائم  233متقاضی تایید خواهد
شد و در مجموع  930کارگاه در استان همدان
مشمول این موضوع شدهاند.
وی با اشاره به اینکه ابالغیه بخشودگی جرائم
در حوزه امور مالیاتی نیز عنوان شده است بیان
کرد :واحدهای تولیــدی دارای بدهی مالیاتی
برای بخشــودگی مالیاتی به اداره امور مالیاتی
استان همدان مراجعه کنند.

کارت سوخت شما کجاست؟

پس از اینکه طرح الزام استفاده از کارت
سوخت شخصی آغاز شد تاکنون هنوز تعداد
زیــادی از افراد نتوانســتهاند کارت خود را
دریافــت کنند و اطالع دقیقی نیز از وضعیت
آن ندارند.
بهگزارش ایســنا ، ،اوایــل خردادماه بود که
خبر طرح الزام اســتفاده از کارت ســوخت

شخصی منتشر شد و آنطور
کــه شــرکت ملــی پخش
فراوردههای نفتی اعالم کرد
قرار بر این بود که ابتدا این
طرح در بیستم مردادماه ابتدا
در چهار کالنشهر و سپس
در کل کشور اجرایی شود .تاریخ اجرای این
طرح اما ،از ســوی شرکت ملی پخش به ۲۲
مردادماه تغییر یافت و از این تاریخ این طرح
به طور رســمی آغاز بهکار کرد .با این وجود
تا اول شهریورماه ،شــاهد تغییرات چندانی
در این حوزه نبودیم چراکه کارت ســوخت
جایگاهداران در اختیار تمــام متقاضیان قرار

داشــت و هر فردی تا هــر میزانی که تقاضا
داشت میتوانست سوختگیری کند.
امــا از اول شــهریورماه به پس تمــام میزان
سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در کل
کشور در هر بار سوختگیری ،از  ۶۰لیتر به
 ۳۰لیتر کاهش یافت و این در شرایطی است
که هنــوز تعداد زیادی از افراد نتوانســتهاند
کارت سوخت خود را دریافت کنند و آنطور
که مجری کارت سوخت شرکت ملی پست
اعــام کرده پــس از اجرای طــرح ضربتی
تحویل کارت های ســوخت معطل مانده در
پست ،شمار زیادی از کارت ها توزیع شده اما
با این وجود هنوز یک میلیون کارت سوخت

در باجههای پســتی سراسر کشور باقی مانده
اســت.حمیدرضا آقاجانی اظهار کرد :شمار
کارتهای توزیع شــده از ابتدای سال  ۹۷تا
دهم شــهریورماه امسال چهار میلیون و ۶۵۰
هزار مورد بوده است.
تمامی اطالعات مربوط به یک میلیون کارت
سوخت مانده ( شــامل آخرین نقطه ای که
کارتها بایگانی شده و شماره مرسوله) نیز به
گفته مجری طرح کارت سوخت در شرکت
پســت ،جمعآوری و تحویل شرکت پخش
فرآوردههای نفتی شــده اســت تا با تکمیل
اطالعات ،نســبت به ارسال پیامک به مالکان
این کارتها نیز اقدام شود.

خبر
پس از ابالغ چند ماهه

بانکها برای پرداخت وام ازدواج
به یک ضامن راضی شدند

پــس از تاکید دوباره بانک مرکزی به بانکها مبنی بر پرداخت وام
ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته ،بانکها این بار حرف بانک مرکزی
را گوش کردند و وام ازدواج در بسیاری از شعب بانکها با یک ضامن
معتبر قابل پرداخت شد.
به گزارش ایسنا ،مجلس شورای اســامی ،مبلغ وام ازدواج را از سال
 ۱۳۹۸دو برابــر کرد که با این افزایــش ،مبلغ وام مذکور به  ۳۰میلیون
تومان برای هر نفر رسید ،اما شرایط پرداخت این وام در ابتدا اندکی با
مشکل مواجه شد.
در ابتدا قرار بود که بانکها کارت یارانه سرپرســت خانوار را به عنوان
ضامن تســهیالت قبول کنند ،اما با توجه به ایــن مبلغ پرداختی یارانه
سرپرســت خانوار ،عمدتا کمتر از اقساط تســهیالت بود ،بانکها از
پذیرفتن این کارت خودداری کردند.
به این ترتیب ،پیدا کردن ضامن بــرای دریافت وام ازدواج به معضلی
تبدیل شد که گریبان برخی از متقاضیان این تسهیالت گرفت.
با عدم پذیــرش کارت یارانه به عنوان ضامن وام ازدواج ،بانکها طبق
شرایط پیشین خود به ازای هر  ۲۰میلیون تومان تسهیالت یک ضامن
از تسهیالتگیرنده طلب کردند که برای وام ازدواج نیز دو ضامن برای
هر فرد نیاز بود.
اما بانک مرکزی با ابالغ بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ،اعالم کرد از
محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی ،به زوجهایی که تاریخ
عقد آنها پس از یکم فروردین ســال  ۱۳۹۶است و تاکنون وام ازدواج
دریافت نکردهاند ،با اولویت نخست و با سقف فردی  ۳۰۰میلیون ریال،
با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته ،تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
با این حال ،پیگیریهای ایســنا از بانکها نشان داد که بانکها به رغم
بخشنامه بانک مرکزی به اخذ دو ضامن از مردم برای وام ازدواج اقدام
میکردند و عمال به بخشنامه بانک مرکزی بیتوجه شدند.
همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر بانک مرکزی بار دیگر با اشاره
به بخشنامه قبلی خود بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر تاکید
کند.
اما این بار به نظر میرســد که بانکها حــرف بانک مرکزی را گوش
کردند ،چراکه اکثر بانکها با یک ضامن وام ازدواج را پرداخت میکنند،
اما تاکید میکنند که ضامن باید معتبر باشد.
به این ترتیب به نظر میرسد که با بخشنامه دوم بانک مرکزی ،بانکها
توجه بیشتری به دستورات این بانک کردند و در نتیجه اکنون پرداخت
وام ازدواج با یک ضامن معتبر امکانپذیر شده است.
البته زوجینی که میخواهند از یک شــعبه وام ازدواج خود را دریافت
کنند باید بدانند که یک نفر نمیتواند به طور همزمان ضامن تسهیالت
هر دو نفر شود و در واقع هر زوج باید دو نفر را به عنوان ضامن خود
به بانک معرفی کنند.
به این ترتیب ،متقاضیان وام ازدواج میتوانند با مراجعه به ســامانه وام
ازدواج نســبت به ثبتنام برای دریافت ایــن وام اقدام کنند که بانک
مرکزی پس از مدتی با توجه به محل ســکونت افراد ،شعبههایی را که
منابــع موردنظر برای پرداخــت وام ازدواج را دارند را به افراد معرفی
میکند و به این ترتیب زوجین میتوانند برای دریافت وام به این شعب
مراجعه کنند.

رسیدگی به پرونده کاال و خدمات
به تعزیرات محول شود
مدیــرکل تعزیرات همدان خواســتار محول شــدن تمامی فرایند
رســیدگی به پرونده های تخلف در حوزه کاال و خدمات به این نهاد
برای کاهش اطاله دادرسی در این حوزه شد.
علیرضا حسنپور بیان کرد :اطاله دادرسی یا طوالنی شدن رسیدگی به
یک پرونده موجب نارضایتی شاکی و متشاکی یا خواهان و خوانده شده
در حالیکه می توان این موضوع را با تدبیر رفع کرد.
وی به ايرنا گفت :طبق تبصره  ۲ماده  ۷۲قانون نظام صنفی رسیدگی به
پرونده های تخلف در حوزه کاال و خدمات به هیأت سه نفره متشکل
از نمایندگان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت محول شده است.
مدیرکل تعزیرات همدان تاکید کرد :این هیأت ســه نفره تخلف هایی
همچون گرانفروشــی ،کمفروشــی ،تقلب ،احتکار و اجرایی نکردن
ضوابــط قیمتگذاری و توزیع را با دعوت از شــاکی و مشــتکیعنه
رسیدگی کرده و رای صادر می کنند.
حسن پور بیان کرد :این هیأت هفته  ۲تا سه جلسه تشکیل داده و برخی
مواقع به علت حضور نیافتن یکی از اعضا ،جلســات و شعب محدود
و بروز اختالف نظر در بین آنها ،رسیدگی به پرونده طوالنی می شود.
وی بیان کرد :پرونده های حوزه کاال و خدمات بر خالف بهداشــت و
قاچاق کاال که یک طرف ان تعزیرات است ،دارای شاکی و متشاکی بوده
بنابراین آنها باید بروز تخلف را اثبات کنند که این موضوع نیازمند نظر
کارشناس نیز است ،و این مولفه هم در اطاله دارسی تاثیر دارد.
مدیرکل تعزیرات همدان اضافه کرد :استیجاری بودن بیشتر مغازه ها و
تغییر مداوم مالکان آنها را در پییگیری و رسیدگی به پرونده های حوزه
کاال و خدمات موثر دانست.
حســن پور پیشــنهاد داد :به منظور کاهش اطاله دادرســی و افزایش
رضایت عمومی ،تعزیرات حکومتی همانند پرونده های حوزه بهداشت
و قاچــاق کاال  ،در حوزه کاال و خدمات نیز بــه تنهایی تمامی موارد
اتهامی را رســیدگی کند.وی اظهار داشــت :محقق شدن این موضوع
نیازمنــد بازنگری در قانون نظام صنفی و تغییر تبصره  ۲ماده  ۷۲قانون
نظام صنفی اســت.مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت :پنج ماهه
سالجاری چهارهزار و  ۸۱۹فقره پرونده مروط به کاال و خدمات تشکیل
و چهار هزار و  ۹۹۳پرونده مختومه شده است که بخشی از پرونده ها
مختومه مربوط به سال گذشته است.
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علی سبحانی مسافر جاکارتا شد
ســرمربی تیم فوتبــال جوانان ایران بــرای انجام  ۲دیدار
دوستانه با اندونزی ۲۱ ،بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند.
تیم فوتبال جوانان که خــود را برای مرحله انتخابی قهرمانی
جوانان آســیا آماده میکند ،برای انجام  ۲بازی دوستانه با تیم
اندونزی راهی جاکارتا میشوند.
در میان بازیکنان دعوت شــده نام فوتبالیست همدانی نیز به
چشم میخورد.
علی سبحانی بازیکن جوان همدانی که توانسته نظر سیروس

پورموسوی ســرمربی تیم ملی را جلب کند در ترکیب اصلی
تیم میباشــد ویکی از بازیکنان نهایی تیم ملی برای مسابقات
مقدماتی قاره آسیا است.
مصاف جوانــان فوتبال ایران و اندونــزی روزهای  ١٦و ٢٠
شــهریور ماه به ترتیب در ورزشــگاه جاکارتــا های برگزار
میشود.
تیم فوتبال جوانان ایــران در گروه چهارم رقابتهای انتخابی
قهرمانی آســیا با تیمهای امارات ،قرقیزستان و نپال همگروه
اســت و از  ١٥تا  ١٩آبــان در تهران به مصاف حریفان خود
میرود.

روز گذشته جالل عسگری از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به دبیری این
فدراسیون منصوب شد.
جالل عسگری از کشــتیگیران اسدآبادی و از شاگردان غالمرضا موذن بودند که حاال از
سوی رئیس فدراسیون به سمت سرپرستی دبیری کشتی منصوب شده است.
عســگری از چهرههای مقبول و بیحاشیه میباشد که میتواند مسئولیت اداری فدراسیون
کشــتی را به دوش بکشد که امیدواریم این هم استانی عزیز در انجام وظایف خود موفق
باشد.
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ورزشی

شماره 3563

varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات کشتی قهرمانی استانآغاز شد

یادداشت

امید به اردوگاه کشتی استان بازگشت

چند سالی بود که عبارت کِشتی به ِگل نشسته ُکشتی استان همدان
نقل محافل ورزشی و هواداران کشتی وبرخی ورزشی نویسان شده بود
بدنبال مقصر این به ِگل نشستن نیستیم ،چون آموخته ایم که درحرکت
رو به جلو نگاه به عقب از سرعت و شتابمان می کاهد لذا با ادای احترام
به همه عزیزان گذشــته که برای کشتی استان زحمات کشیده اند باید
امروز بگوییم که کِشــتی به ِگل نشسته ُکشتی استان به حرکت در آمده
است ،ادعا نداریم این کِشتی شتاب گرفته اما مدعی هستیم دیگر در ِگل
نمانده است و بر موجهای خروشان فائق آمدهایم ،سر نشینان و مسافران
و خدمه امروز خرسندند که تیم فرماندهی چیره دست و حاذق سکان
این کشتی را با همدلی و وحدت به دست گرفته و گویی همه به تبحر
و اراده فرمانده ایمان دارند و همه با یککالم و هم قسم شده اند تا این
کِشتی را به ساحلی امن ودرخور نامش برسانند.
آری صحبت از کشتی استان همدان است ،ورزش پرافتخار و مظلومی که
سالها مورد بی مهریها و کم لطفیها قرار گرفت ،امروز روی خوب همه
عاشــقانش را می بیند ،از شهر همدان محبت وحمایت دل سوختگانی
چون،داریوش میراب،حاج عبدا ...کاظمی روشن ورضا سامعی ،حسین
یلفانی و حســین بختیاری واکبری ،علی مخزنی،برادران ترکمان ،سید
نورالدین جعفری و ....تا مربیان امروزیش چون عباس بیگلربیگی ،وحید
بیگم جانی ،محمد حسین سلطانی ،مصطفی یونسی نیا ،احمدی ،حسین
بربط،تکلی ،قاسمی و.....
امروز کشتی استان دِل گرم است به فعالیت مرد عاشقی در کشتی شهر
المپیکی خود مالیر چون مسعود مومنی ویاران بزرگواری چون برادران
جوکار ،سعید گودرزی و صادق گودرزی  ،جالل لطیفی  ،محمد نظری
،برادران روزبهانی و غفاری
کشــتی اســتان برخود می بالد که در شهر جهانی خود پیری کهنه کار
و دل ســوخته چون فرامرز سموات را در راس کشتی نهاوند دارد که
در آنجا عاشــقان و حامیان کشتی چون نعمت رضایی ،شکرا ...سیف
بهمنی ،علی میرزایی،عبداله پیرایی،و مربیان ســازنده وعاشــقی چون
سعید ابراهیمی ،علیرضاصفاری ،داریوش کمروند،حمید کمروند،عباس
شــهبازی ،تکلو،بهاری ،نادری ،ابوالفتحی ،مولوی ،شاهپور سعدی نژاد
و..دارد.و حامیانی در مرکز کشور چون تورج ظفری ،عزیز سیف ،دکتر
سیفی ،محمد رضایی و سعید کولیوند را دارد .
گ معصومی بهمراه فردی
در تویســرکان فرماندهی مقتدر چون سرهن 
عاشق علی عبدالملکی چرخ کشتی را به خوبی به حرکت درآورده اند
و مربیانی چون علی محمد مالمیر ،بیات ،تکلو  ،خزایی و ...قلب کشتی
را به تپش وادار ساخته اند .
در اســدآباد و در نبود مرد کشــتی ،غالم رضا موذن که افتخاری برای
استان محسوب میگردد ،مهندسی با تجربه در حال مهندسی و ترسیم
مسیری نو در کشتی اسدآباد است مردانی چون نوروزی و اشرفی و .....
با حمایتها و راهنماییهای مرد بینالمللی کشتی اسدآباد مزدک گیتی
خونی تازه در بدنه کشتی به جریان انداخته است .
در کبودر آهنگ و فامنین و رزن و بهار نمی توان به ترتیب از تالشهای
بهرامی،سهرابی ،نوروزی و رومیایی گذشت ،علیرغم بضاعت کم در این
شهرستانها آنها با همت مربیان سازنده مردانه ایستادهاند و حتی در برخی
ردهها گوی سبقت را از شهرهای مدعی ربوده اند .
آری کشتی استان در حال جان گرفتن است به برکت همدلی و وحدتی
که نشات گرفته از مدیرتی صحیح و حساب شده است .
این روزها هیأت کشتی اســتان با حمایتهای همه بزرگان مذکور و
کادری مجرب چون قاســم ربیعیان مرد خستگی ناپذیر کشتی استان و
مسعود مصطفی جوکار نایب ریس و مربی ارشد تیم ملی کشتی فردی
بی ریا و دوست داشتنی ،مهردادسعدی نژاد عضو هیأت رئیسه و چهره
خوش فکر کشتی استان ،مسعود نوروزی عضو هیأت رئیسه و مرد بی
ادعا ومحجوب کشتی همدان  ،سرکار خانم علی بخشی نایب ریس و
بانویی مدیر و زحمتکش ،داریوش چلوئیان ریس کمیته داوران و محمد
ایرانی نیرویی که مسابقات پی درپی شور وحالی خاص به کشتی استان
بخشیده است ودر کنار این عزیزان محمد سلطانی در کمیته استعدادیابی
بدنبال معرفی استعدادهایی جدید است و سید مجتبی خسروی که می
توان اینروزها به او آچار فرانسه کشتی استان لقب داد بدنبال تقویت و
ارتقا علمی مربیان و کشتی گیران امروز هست.
آری اینبار همه آمده اند ،تا کشــتی اســتان را یاری کنند و در خاتمه
تشــکر ویژه از اصحاب قلم که در این مدت با انعکاس فعالیتها یاری
رسان هیأت بوده اند.
* یاسر نصرتی

آگهی ابالغ ماده  101آییننامه اجرا پرونده 9800069

پیرو آگهی منتشــره در روزنامه کائنات تاریخ  98/5/6بدینوســیله به اطالع
خورشــید نوذری قاهر فرزند علی میرزا به شماره شناسنامه  4و آقایان و خانمها
علی به شماره شناسنامه  1733و شــهناز به شماره شناسنامه  1417و طاهره به
شماره شناسنامه  4020137366و حمیدرضا به شماره شناسنامه  4031712405و
زهرا به شماره شناسنامه  42و سجاد به شماره شناسنامه  4040019628و یوسف
به شماره شناســنامه  4020597121با قیمومت سجاد شهرت همگی فریور ناهید
فرزندان مرحوم عباس فریور ناهید به عنوان ورثه وام گیرنده و راهن میرســاند
مورد وثیقه پرونده اجرایی به مبلغ  7/500/000/000ریال توسط کارشناس رسمی
دادگســتری ارزیابی شده است لذا در صورت داشــتن اعتراض به مبلغ ارزیابی
مراتب را کتب ًا ظرف  5روز از تاریخ انتشار این آگهی ضمن تودیع مبلغ سه میلیون
ریال به حســاب  0104989226008کانون کارشناسان دادگستری همدان به این
اجرا اعــام نمایید در غیر این صورت طبق قیمت ارزیابی شــده مزایده خواهد
شد(.مالف )116
تاریخ انتشار 14 :شهریور 1398

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کبودراهنگ -محمد صادقبهرامی

آگهــی تغییــرات شــرکت حامــی ارتبــاط الونــد همــراه شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  12762و شناســه ملــی 14006557902
بــه اســتناد صورتجلســه هیــأت مدیــره مــورخ  1398/04/17تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :دفتــر مرکــزی شــرکت از اســتان همــدان ،شهرســتان
همــدان بــه آدرس  :اســتان تهــران ،شهرســتان تهــران ،بخــش مرکــزی،
شــهر تهــران ،میــدان ولــی عصــر ،کوچــه نصــر ،خیابــان ولــی عصــر،
پــاک  ، 1695ســاختمان ایرانیــان  ، Aورودی  ، Aطبقــه هفتــم ،واحــد 15
کدپســتی  1593833577تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد.
()587752
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری همدان

C M

یک اسدآبادی دبیر فدراسیون کشتی شد

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

کشتی استان در بوته آزمایش

مسابقات کشــتی آزاد قهرمانی استان و
انتخابی تیم استان برای شرکت در مسابقات
قهرمانی کشــور امروز و فــردا در همدان
برگزار میشود.
تمام داشتههای استان امروز در سالن  6هزار
نفری انقالب همدان روی تشــک خواهند
آمد تا توانایی خود را نشــان دهند و برای
قرار گرفتن در ترکیب تیم استان با یکدیگر
رقابت نمایند.
کشــتی اســتان پس از ســالها رکــود به
جنبوجــوش افتاده و به دنبال آن اســت
تــا جایگاه از دســت رفتهاش در کشــور
و حتــی جهان را پس بگیــرد و در این را
ه امروز اولین آزمون کشــتی استان خواهد
بود .تا داشــتههای خود را نشان دهد گوش
شکســتههای کشــتی یک دل و یک صدا
برای رونق کشــتی قدم به میدان گذاشتند و
حــاال پس از چند ماه تالش و کوشــش و
سرمایهگذاری باید دید که بازده این تالش
چیست.
امروز کشتیگیران نهاوند که قهرمانان چون
ســعدینژاد ،ابراهیمی ،صفاری و سیف را
داشــته چقدر تواننســت قدم به جای پای
این بــزرگان بگذارد .نهاونــد همواره مهد
کشتی بوده و حال که سکان ورزش نهاوند
را دلسوخته کشــتی به عهده دارد.انتظار از
این شهرســتان بیش از پیش اســت مهرداد
ســعدینژاد که خــود از قهرمانان کشــتی
بــوده در اداره ورزش و جوانــان میتواند
برای کشــتی نهاوند قدمهای بلندی بردارد
ریاســت هیأت نیز بر عهده فرامرز سموات
دلســوخته کشــتی اســت هر چند هنوز
اختالفــات ناچیزی در بین اهالی کشــتی
این شهرســتان به چشم میخورد اما انتظار

میرود سعدینژاد وفاق و همدلی را در بین
اهالی کشتی رونق بدهد و نهاوند باز چون
گذشــتهای نه چندان دور حرف اول را در
کشتی استان و کشور بزند.
قهرمانان مالیری نیز امروز تواناییهای خود
را نشــان خواهند داد این شهرستان که دو
المپیکــی را در دل خود جــای داده انتظار
میرود که جوانــان جویای نام مالیری راه
بزرگانــی چون مســعود مصطفی جوکار و
صــادق گودرزی را در پیــش بگیرند و بار

دیگر المپیکی دیگری از این شــهر کشتی
خیز طلوع کند.
تویســرکان نیز با دلســوختهای چون علی
محمد مالمیر حرفهای زیادی برای گفتن
خواهد داشت و باید دید شاگردان این مربی
زحمتکش چقدر توانایی بروز استعدادهای
خود را دارند.
همــدان نیز قهرمان بزرگ و کوچک زیادی
داشته و حاال نسل جوان به دنبال جایگزین
کردن آنها اســت در همدان استقبال جوانان

از کشتی افزایش یافته و در مسابقات امروز
ایــن تواناییهــا به بار خواهد نشســت از
دیگر شهرســتانها نیز چون اسدآباد ،بهار،
کبودراهنگ ،رزن و فامنین نیز انتظار میرود
که کشتیگیران قابلی روی تشک بیایند.
تنور کشــتی استان امروز و فردا داغ خواهد
بود و هیأت از همه کشــتیگیران و مدعیان
خواسته تا در این رقابتها شرکت کنند.
ســعید ابراهیمــی ســرمربی تیــم
بزرگســاالن اســتان در آســتانه ایــن
رقابتهــا تنهــا مجــوز کشــتی نگرفتــن
را بــرای دو کشــتیگیر ملیپــوش
اســتان دانیــال شــریعتی و چهاردولــی
صــادر کــرده اســت و تأکیــد نمــوده کــه
تمــام قهرمانــان و مدعیــان بایــد در ایــن
رقابتهــا شــرکت کننــد و تیــم اعزامــی
بــه مســابقات قهرمانــی کشــور از دل ایــن
مســابقات بیــرون خواهــد آمــد.
اهالی کشــتی اســتان امروز و فردا همه در
سالن  6هزار نفری انقالب حضور خواهند
داشت تا ثمره کشتی استان به بار بنشیند.
امــروز و فــردا آزمونــی دیگــر بــرای داوران
کشــتی اســتان خواهــد بــود تــا تــوان و
دانــش قضــاوت خــود را بــه رخ بکشــند و
بــا وجــود رئیــس هیــأت داوران کــه خــود
از خــاک خوردههــای کشــتی اســتان اســت
انتظــار مــیرود کــه داوران قضاوتهــای
خوبــی را بــه نمایــش بگذارنــد و بــا
قضاوتــی بیطرفانــه بــه رشــد و شــکوفایی
کشــتی اســتان کمــک کننــد.
امیدواریــم که این رقابتهــا از نظر کمی
و کیفــی در ســطح باالیی برگزار شــود و
خروجــی آن نوید بخش آیندهای روشــن
برای کشتی استان باشد.

لیگ دسته سوم کشور آغاز شد

شهرداری مریانج لیگ را با شکست آغاز کرد
رقابتهای لیگ دســته ســوم قهرمانی
باشگاههای کشور جام آزادگان آغاز شد.
شهرداری مریانج یکی از نمایندگان استان در
لیگ دســته سوم اولین هفته از رقابتها را با
شکست آغاز کرد.
در ایــن رقابت 65تیم شــرکت دارند که در
قالب  5گروه  13تیمی مســابقات مقدماتی
خود را دنبال میکنند.
استان همدان در این مســابقات دو نماینده
دارد تیم فوتبــال ذوب فلــزات بهار و تیم
شهرداری مریانج که در گروه دوم با تیمهای
سولدوز نقده ،آریونجم تهران ،کیمیای تهران،
فرهنگ البرز ،ستاره کاسپین بابل ،دماوند آمل،
شهروند رامسر ،آذرآب اراک ،برق آرا البرز،
آبیدر ســنندج و تیم شــاهین فرابرد زنجان

همگروهند.در نخســتین هفته این رقابتها
تیم ذوب فلزات بهار اســتراحت دارد اما تیم
فوتبال شــهرداری مریانج در نخستین دیدار
خود روز گذشته در شهرستان نقده به مصاف
سولدوز این شهر رفت.
ســرمربی شــهرداری مریانج در این بازی با
توجه به داشته خود مقابل حریف صفآرائی
کرد .بازیکنان شهرداری با ترکیبی دفاعی قدم
به میدان گذاشتند و برای آنکه ابتدا حریف را
ارزیابی کند به حفظ توپ پرداختند .هواداران
زیادی در ورزشــگاه تختی نقده از این بازی
اســتقبال کردند و شــاگردان الماسی فوتبال
جــذاب و زیبایی را به نمایش گذاشــتند و
نشــان دادند که در لیگ  3حرفهای زیادی
برای گفتن دارند.

محمود الماسی تیم خود را با سیستم -4-1
 4-1روانه میدان کرد برای شهرداری مریانج
در این بازی سعید بهرامی درون دروازه جای
گرفت .محمد خزائی و علی الماسی در دفاع
میانی و حســین زرین جنگ در دفاع راست
و حمید عسگری در دفاع چپ بازی کردند.
وحید صفایی هافبک دفاعی شهرداری بود و
پوریا عظیمی و محمد سیارزاده هافبکهای
بازیساز بودند .بهزاد افشاری وینگرچپ و
مرتضی نجار زاده وینگر راســت بود و تک
مهاجم تیم شهرداری نیز شاهین رفیعزاده بود.
بازی با حمالت تیم ســولدوز آغاز شــد اما
پس از دقایقــی این حمالت فروکش کرد و
بازی متعادل شد و شاگردان الماسی توانستند
تواناییهای خود را نشان دهند در این بازی

جدال مدعیان
در لیگ برتر
فوتبال استان

هفته دوم رقابتهــای فوتبال لیگ برتر،
قهرمانی باشگاههای استان گرامیداشت سردار
شهید علی شمسیپور جمعه و شنبه با انجام
 4بازی دنبال میشود
تنور فوتبال استان با انجام بازیهای هفته دوم
داغ خواهد شد و تیمها برای صعود به باالی
جدول رقابتی نزدیک و فشرده با هم دارند.
فــردا این رقابتهــا با انجام ســه بازی در
شهرهای تویســرکان ،همدان و نهاوند دنبال
میشود.
در تویســرکان و در ورزشگاه شهید هرمزی
این شهر تیم ســتاره سرخ شهر گردو میزبان
وحدت مالیر اســت هر دو تیــم لیگ را با
شکست آغاز کردهاند.
وحدت هفته نخســت مقابل شهدای سامن
زانو زد و ســتاره سرخ نیز به همشهری خود
هاللاحمر بازی را واگذار کرد .دو تیم زخم
خورد امروز برای کســب پیروزی به میدان
میروند تا خود را از قعــر جدول ردهبندی
جدا کنند.
مالیریها که روزی در فوتبال اســتان حرف

اول را میزدنــد در ســالهای اخیــر افت
کردهانــد و دیگــر از آن فوتبال ناب مالیری
خبری نیســت .وحدتیها به دنبال آن هستند
تا آن دوران را زنده نگه دارند و در این دیدار
به کسب  3امتیاز فکر میکنند.
ســتاره ســرخ نیز به دنبال پیروزی است تا
خود را نشان دهد این دیدار را حامد رنجبر،
محســن دوســتان و مجید حبیبی قضاوت
میکنند.
در ورزشگاه علیمرادیان نهاوند تیم پاسارگاد
نوین این شهر از علم و ادب همدان پذیرایی
میکنــد هــر دو تیم بازی هفته نخســت را
واگــذار کردهاند و در انتهــای جدول جای
دارنــد علم و ادب بــا  4گل به مهر باخت و
پاسارگاد نیز با  6گل مغلوب گرین کشاورز
شــد دو تیم از بازیکنان خوبی برخوردارند

امروز میتوانند با کســب  3امتیاز خود را به
میانه جدول بکشانند اما تیم بازنده در انتهای
جدول با مشکالت فراوانی روبهرو میشود.
این بازی را امید جمشــیدیان یکی از داوران
خــوب همدان کــه در رقابتهای لیگ یک
کشور ســوت میزند قضاوت خواهد کرد و
احمد رضایتی و علی نیکو نیز وی را در امر
داوری همراهی میکنند.
و در آخریــن بازی فردا تیــم مهر همدان از
میهمان خود شــهدای سامن پذیرائی میکند
شاگردان مصطفی امیرینیک در مهر هفته اول
را با پیروزی پرگل آغاز کردند و نشان دادند
که در فصل جــاری حرفهای زیادی برای
گفتــن دارند و خــود را از مدعیان قهرمانی
میدانند .شهدای سامن نیز هفته نخست را با
پیروزی ســپری کرده و این تیم نیز نشان داد

بازیکنان شهرداری مریانج فوتبال قابل قبول
را ارائه دادند.وچند بار تا آســتانه فتح دروازه
سولدوز پیش رفتند اما این فرصتها را یکی
پس از دیگری از دست دادند.
دو تیم در طول نود دقیقه بارها دروازه
یکدیگر را تهدیــد کردند که در نهایت
تیــم فوتبــال ســولدوز از دو اشــتباه
بازیکنان شــهرداری مریانج نهایت سود
را بردنــد وفرصتهای به دســت آمده
بهتر اســتفاده کرد و در پایان با حساب
دو بــر صفربه پیروزی رســید تا اولین
گام را محکــم بردارد وشــهرداری در
گام اول ناکام ماند.
تیم فوتبال شهرداری مریانج در هفته دوم این
رقابتها با قرعه استراحت روبهرو است.
که با قدرت قدم به لیگ گذاشته است و قصد
دارد در فصل جدید شگفتیساز شود .هر دو
تیم فوتبال تهاجمی دارند و فردا برای کسب
پیروزی قدم به میــدان میگذارند تیم پیروز
فردا میتواند به صــدر جدول صعود کند و
به همین دلیل هــر دو تیم فقط به پیروزی و
کسب  3امتیاز اندیشند.
ایــن دیدار در ورزشــگاه کارگران همدان و
با قضاوت مهدی الوند داور با تجربه اســتان
برگزار میشود و سامان سحاب منش و میثم
تــرک نیز الوندی را در ایــن دیدار همراهی
میکنند.
و در آخریــن بــازی هفته دوم تیــم فوتبال
هاللاحمر دیارگردو در ورزشــگاه شــهید
فرشید هرمزی تویســرکان میزبان تیم گرین
کشاورز نهاوند است .هر دو تیم هفته اول را
با پیروزی پشــت سر گذاشتند و امروز برای
صدرنشینی به پیروزی و کسب  3امتیاز بازی
چشم دوختهاند.
گرین کشــاورز که در هفته گذشــته در یک
بازی پــر گل پیروزی شــیرینی را کســب
کرد شــنبه در تویســرکان در تالش است تا
به پیروزی رســیده و با دســت پر به نهاوند
باز گردد .هالل احمر نیز به کســب پیروزی
وصعود به صدر جدول میاندیشد.این دیدار
را بهــروز عالمی ســوت خواهد زد و احمد
رضایتــی و علی نیکو وی را در امر قضاوت
بازی خواهند داد.

خبـر
سرمربی ذوب و فلزات:

با حریفان سختی در لیگ سه همگروهیم

تیــم ذوب و فلــزات بهــار در رقابتهــای لیــگ دســته ســه
فوتبــال کشــور در گــروه نســبتا ســختی قــرار گرفتــه اســت.
ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب و فلــزات بهــار بــا اعــام ایــن مطلــب
گفــت :در ایــن قرعــه کشــی مقابــل حریفــان مدعــی میهمان هســتیم
بــا ایــن حــال تیــم قدرتمنــدی را شــکل داده و هــدف اصلــی مــا
صعــود اســت.
حمیــد شــانه ای اظهــار داشــت :امســال بــا حفــظ اســکلت تیــم
ســال گذشــته و نیــز بــا اضافــه کــردن چنــد بازیکــن جــوان و بــا
تجربــه بومــی و همچنیــن چنــد بازیکــن غیــر بومــی ســعی در
گرفتــن نتایــج قابــل قبــول در لیــگ ســه هســتیم.
وی افزود :در جذب بازیکن از تمام ظرفیت های استان استفاده شده
و اکثر بازیکنان سابقه بازی در لیگ  ۲کشور را دارند.
ســرمربی ذوب و فلــزات بهــار یــادآور شــد :اکنــون نیــز در صــورت
رفــع مصدومیــت چنــد بازیکــن کلیــدی و حمایــت مســئوالن
اســتان و شهرســتان بهــار میتوانیــم یکــی از شــانسهای اصلــی
صعــود بــه مرحلــه دوم مســابقات باشــیم.
شــانهای بــا اشــاره بــه بازیهــای تدارکاتــی مقابــل تیــم هــای
دســته دومــی شــهرداری و پــاس افــزود :بــا  ۷۰درصــد ظرفیــت
تیــم در  ۲بــازی دوســتانه اخیــر مقابــل شــهرداری و پــاس همــدان
حضــور یافتیــم و نتایــج ثبــت شــده در ایــن  ۲بــازی باعــث
امیــدواری اســت.
وی بیان کرد :برای کســب نتایج موفق در این دوره از مســابقات هم
قسم شده ایم و به توانمندی شاگردانم اعتقاد زیادی دارم.
ســرمربی ذوب و فلــزات بــا اشــاره بــه اینکــه مالــک تیــم از بخــش
خصوصــی اســت ،گفــت :زارعــی مدیــر عامــل باشــگاه یــک تنــه ۲
رده جوانــان و بزرگســاالن را حمایــت مــی کنــد و اکنــون در لیــگ
جوانــان نتایــج خیلــی خوبــی کســب کردهایــم و بــا وجــود صــرف
هزینههــای بســیار  ،مســئوالن حمایــت نمــی کننــد.
شــانه ای بــا انتقــاد از امکانــات نامناســب ورزشــگاه جــوان بهــار
گفــت :ایــن ورزشــگاه از نظــر رختکــن ،جایــگاه ،نیمکت و پیســت
مناســب ،ســرویس بهداشــتی و امکانــات تمرینــی شــامل دیــرک
دروازه وضعیــت خوبــی نــدارد.
وی از مســئوالن خواســت تــا ضمــن رســیدگی بــه ورزشــگاه بهــار،
نســبت بــه تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز اقــدام کننــد در غیرایــن
صــورت میزبانــی از بهــار گرفتــه مــی شــود.

کارت دانشجویی زهرا صالحی فرزند ابوالقاسم به شماره ملی
 1100341536رشته جامعه شناسی ،پژوهشگری علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا به شماره دانشجویی  9412253019مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی مروارید طهمورثی فرزند کیومرث به شماره
ملی  3370112851رشته نقاشی دانشگاه بوعلی سینا به شماره
دانشجویی  9712861023مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

کارت دانشجویی میالد بنکدار فرزند عباس به شماره ملی
 2460277431رشته کامپیوتر نرم افزار دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9212161003مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت دانشجویی محمد قاسم پور فرزند علی به شماره ملی
 4510121296رشته علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به
شماره دانشجویی  9412253025مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
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دوستى ما و واليت ما را بر شما واجب ساخت و اطاعت از ما را بر شما فرض
خداوند متعال ،
ِ
كرد  .هان! پس هر كه از ماست  ،بايد به ما اقتدا كند  .از راه و رسم ما  ،پارسايى و سختكوشى [
در عمل و طاعت ]و برگرداندن امانت به نيك و بد  ،و صله رحم و پذيرايى از ميهمان و گذشت
كردن از بدى كننده است  .و هر كه به ما اقتدا نكند  ،از ما نيست .

گزیده تحف العقول ،ص ۳۸

■ دوبيتي:

		
هزاران غم بدل اندوته دیرم

		
بیک آه سحر کز دل برآرم

هزار آتش بجان افروته دیرم
هزاران مدعی را سوته دیرم

شماره 3563

باباطاهر

فناوري

ربات روسی ایستگاه فضایی بین المللی
در تعمیرات کمک می کند

فیس بوک حساب های جعلی افسران
آمریکایی را حذف می کند

شناسایی وضعیت غیرعادی سر نوزادان
با استفاده از گوشی هوشمند

تولید داروهای زیستی ارزش افزوده زیادی
به اقتصاد کشور تزریق کرد

شکایت جدید از گوگل
به علت انحصارطلبی تجاری

ویدئویی از «فدور» ربات انسان نمای روسی در ایستگاه فضایی
بین المللی منتشر شده که یک ابزار الکتریکی را در دست دارد.
به گزارش مهر  ،به تازگی ویدئویی از روبات انســان نمای روسی به
نام «فدور» در ایستگاه فضایی بین المللی منتشر شده است.
در این ویدئو «فدور» یک ابزار الکتریکی در دســت دارد« .الکساندر
اوچینین» که کنترل کننده ربات است ،بسیار خونسرد به نظر می رسد
و حتی مته را از آن می گیرد .ویدئو مذکور از منظر ربات فیلمبرداری
شده است.سازمان فضایی روسیه «فدور» را برای انجام آزمایش های
مختلف به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده است .ارسال این ربات
به فضا با مشکالتی روبرو شد.

فیس بوک اعالم کرده حســاب کاربری جعلی افســران وزارت
امنیــت میهن آمریکا را حذف می کند .این حســاب هــا قرار بود
وضعیت متقاضیان روادید به آمریکا را بررسی کند.
به گزارش مهر  ،روز گذشــته فیس بوک اعــام کرد در صورتیکه
افســران «وزارت امنیت میهن ایاالت متحده آمریکا» حســاب های
کاربری جعلی برای رصد متقاضیان روادید به این کشــور بســازند،
برخالف قوانین این پلتفرم عمل کرده اند.
«ساراپوالک» سخنگوی این شرکت گفت :مقامات قضایی مانند بقیه
افراد ملزم هستند از نام واقعی خود در فیس بوک استفاده کنند .ما این
سیاست را به طور شفاف و واضح اعالم می کنیم.

برخی نوزادان در زمان تولد با مشکل وضعیت غیرعادی کاسه سر
مواجه هستند و برای تشخیص دقیق این موضوع ،یک سیستم مبتنی
بر تلفن همراه ابداع شده است.
به گزارش ایسنا  ،این سیستم مبتنی بر تلفن همراه نیاز به پرتونگاری
برای شناســایی ناهنجاریهای جمجمه ســر نوزادان را هم از بین
میبــرد؛ به خصوص که تکرار پرتونگاری ســامت نــوزادان را به
طور جدی به خطر میاندازد.در حال حاضر برای تعیین دقیق میزان
ناهنجاری جمجمه سر نوزاد ،از روشهایی مانند توموگرافی رایانهای
یا ام آر آی استفاده میشود که تشعشعات رادیویی هر دو روش برای
سالمت نوزادان بسیار خطرناک است.

دبیر ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی گفت :پس از
فنــاوری اطالعات ،اولین حوزه تولیدی که بیشــترین ارزش افزوده
اقتصادی را در کشور ایجاد کرده ،تولید داروهای زیستی است.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،مصطفی
قانعی با اشــاره به ارزش افزوده باالی تولید داروهای زیستی در
کشــور ،خاطرنشان کرد :ارزش افزوده داروهای زیستی در کشور
بسیار باال است.
این موفقیتی اســت که از یک طرف به واســطه تالش سی ساله
بخــش خصوصی در این صنعت و از طــرف دیگر حمایت های
هوشمندانه حاکمیتی به وجود آمده است.

قرار اســت بیش از  ۲۵دادستان کل در ایالتهای مختلف آمریکا
تحقیقاتی را در مورد انحصارطلبی تجاری گوگل آغاز کنند.
به گزارش مهر  ،تا به امروز جزئیات چندانی در مورد این تحقیقات
منتشــر نشده ،اما انگیزه این کار نگرانی از قدرت گرفتن بیش از حد
گوگل و ســو استفاده از آن برای تحت فشار قراردادن رقبای تجاری
عنوان شده است.در ماههای اخیر بســیاری از چهرههای سرشناس
سیاســی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مورد کنترل
انحصارطلبانه اینترنــت و فناوریهای مرتبط با آن توســط گوگل
هشدار داده و خواستار دو تکه شدن این شرکت و برخی شرکتهای
مشابه مانند آمازون ،اپل و مایکروسافت شده بودند.

گزارش
گردشگري

شعار روز جهانی جهانگردی  ۲۰۱۹گویای چیست؟
گردشــگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد؛ یک صنعت
اســت ،صنعتی که در کنار ویژگی های متفاوت هر کشور نسبت به کشور
دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی
آن تولید درآمد می کند.
حســن تقــی زاده انصــاری  ،رئیس هیــأت مدیره جامعه گردشــگری
الکترونیکی ایران به مناســبت روز جهانی گردشگری و شعار این روز با
عنوان گردشگری ،شغل و آینده بهتر در یادداشتی نوشت :
«گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه» عنوانی است که جهان از
 ۲۷سپتامبر  ۲۰۱۹برآن تاکید می کند.شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که
برای یک سال جهان برآن صحه گذاشته است.
امروزه کشورهایی همانندآمریکا که بزرگترین تولید کننده نفت در جهان
است ،باالترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این
بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار می دهد.
در خاورمیانه و شــمال آفریقا نیز کشورهایی همچون قطر ،امارات متحده
عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند ،ســهم
عمده ای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب می کنند و سه
رتبه اول جذب گردشــگر را در رده بنــدی جهانی در این منطقه به خود
اختصاص داده اند
به گــزارش مهــر،در آخرین بهروزرســانی ســازمان جهانی توریســم
( ،)UNWTOتعداد گردشــگران به میزان  ۳.۳درصد بهطور میانگین از
ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۳۰افزایش پیدا میکند .این موضوع نشــاندهنده سفر
بیشتر  ۴۳میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد
و  ۸۰۰میلیون گردشگر تا سال  ۲۰۳۰است.
بهعنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی ،گردشگری ورودی تبدیل
به یکی از بزرگترین شــاخههای مبادالت جهانی شده است .درآمد کلی
حاصلشده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از
یک تریلیارد و  ۲۰۰میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۱و یا بهعبارتی سه میلیارد
و  ۴۰۰میلیون در هر روز بهطور میانگین بوده اســت .حســاب صادرات
گرشگری به اندازه  ۳۰درصد از مبادالت جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶
درصد از کل میزان مبادالت جهانی است.
درآمد جهانگردی در ســطح بینالمللی تا سال  ۲۰۰۵حدود  ۶۲۲میلیارد
دالر بــوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریــکا بین  ۵۰۰تا  ۷۰۰دالر هزینه
نموده ،در حالی که این رقم در ایران کمتر از  ۵۰۰دالر بوده است.
اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار
آنچه ســازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛
یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت ،اهمیت این صنعت بر اشتغال
اســت .ایجاد شغل با پیشــرفت تکنولوژی و رشــد جمعیت به یکی از
معضالت کشــورها بدل شده است ،و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از
 ۴۵درصد از جمعیت جوان و نیروی کار ،از این قاعده مســتثنی نیست و
صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کم نظیر است.
گردشــگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم
بر ایجاد شــغل تاکید دارد.آثار مســتقیم حاصل از صنعت گردشگری ،با
احتساب حدود  ۶درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت،
نمایانگر تخصیص یک شغل از هر  ۱۵شغل است.
جا دارد در آستانه فرار سیدن روز جهانی گردشگری عالوه بر بهره گیری
از ظرفیت های اشتغال در این صنعت پویا نگاه ویژه ای نیز به سرمایه های
انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف
مشــخص و معینی با کد بیمه ای برای مشــاغل مرتبــط با این صنعت یا
مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است؛ شود
تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بی بدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا
قدم هایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود.
همانطور که گردشــگر ،مســافر و جهانگرد در ســطح بین المللی دارای
تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم
نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خال رنج می برد.

سینـما
■ قدس��������������� قصر شیرین  -تپلی و من -قسم

■ قدس .................�������������2نیوکاسل -قصرشیرین
تپلی ومن

■ فلســطین - 1ایده اصلی  -شبی که ماه کامل
شد -روسی

فلسطين�2شبی که ماه کامل شد  -ایکس الرج

■ سينما کانون ............................تپلی ومن  -جانان
■بهمن مالير������������������������������������������������ ...........قسم

قصر شیرین  -ایده اصلی -تپلی ومن

■ آزادي تويسرکان -زهرمار  -شبی که ماه کامل شد

آخرین رئیس سازمان
نخستین وزیر وزارتخانه شد
■ ایجاد  ۱۴شاخص در بازارهای هدف گردشگری

سالیان سال فعاالن سه حوزه میراث فرهنگی
؛ صنایع دســتی و گردشگری کشور در آرزوی
ارتقای ســازمانی بودند که بنــا بر دغدغه های
متعدد نیازمند اعتبار مالی و جایگاهی بیشــتری
بود  .این اتفاق روز گذشــته با کســب رای
حداکثری از ســوی نمایندگان مجلس شورای
اســامی برای وزارتخانه شدن میراث فرهنگی
رقم خورد  .این تغییر حاصل اهتمام و حمایت
نهاد ریاست جمهوری بود و باالخره علیاصغر
مونسان در صحن مجلس روز  12شهریور سال
جاری با ارائه برنامههایش توانست رأی اعتماد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی را کسب کند.
مونســان از ابتدای دولت دوازدهم از ســوی
روحانی بهعنــوان معــاون رئیسجمهوری و
رئیس ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشــگری منصوب شــده بــود .پس از
تصویب قانون تشــکیل وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی ،رئیسجمهوری در
حکمی مونســان را به عنوان سرپرست وزارت
میراثفرهنگی منصــوب و چند روز پس او را
بهعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد .
مجلس شورای اســامی با  163رأی موافق از
مجمــوع  255نماینده حاضر به مونســان برای
تصدی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی رأی اعتماد داد تا آخرین رئیس
سازمان میراثفرهنگی ،نخستین وزیر وزارتخانه
جدید باشد.
در ایــن شــرایط بــا ایــن ارتقــا امیدواریــم
ایــن وزارتخانــه بتوانــد اعتبــارات بیشــتری بــر
ای تســهیل امــور جــذب کنــد و مســیرهای
توســعه گردشــگری همــوار و به صنایع دســتی

گردشگری در دولت دوازدهم رشد داشته
است

رئیسجمهوری در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی در
مجلس شورای اسالمی ،نگهداری از میراثفرهنگی
را که زبانی مشترک است وظیفهای همگانی دانست و
گفت« :نیازی ندارد توضیح دهم که میراث فرهنگی،
از لحاظ فرهنگی و از لحاظ هویت ملی ،چقدر برای
ما مهم است؛ شاید اگر این میراث فرهنگی نبود ،کتاب
نمیتوانســت هویت ملی ما را تبیین کند؛ آن قدر که
آثار شیراز ،اصفهان و بقیه شهرهای ایران میتواند گویا
باشد ،زبان کتاب قاصر و کوتاه است».
روحانی با بیان اینکه زبان تمدن و معماری یک زبان
رسا و همه فهم است ،ترجمه هم نمیخواهد و یک
زبان واحد دارد که همه دنیا میفهمند ،گفت« :امروز
کمتر اســتانی داریم که آثار  700الی  1000ساله در
آن نباشد و همه استانهای ما بحمداهلل از این نعمت
بــزرگ و از این نعمت میراث فرهنگی که پرچمدار
هویت ایرانی است ،برخوردار هستند».
رئیس جمهور اظهار داشت« :بنابر این نگه داشتن این
میراث فرهنگی و معرفی آنها به دنیا و عرضه کردن به
مردم داخلی و خارجی وظیفه ملی ،فرهنگی و انقالبی
همه ما است».روحانی با بیان اینکه امروز گردشگری
به عنوان یک پیشران در اقتصاد بویژه در بخش اشتغال
حائز اهمیت اســت ،گفت« :دو کار بزرگ باید انجام
دهیم؛ یکی در بحث اشتغال است که نباید بگذاریم در
شرایط فشار اقتصادی جوانهای ما بیکار مانده و آمار
بیکاری رشد کند و باید تالش کنیم در شرایط تحریم
هــم این آمار را کاهش دهیــم؛ دوم در بحث محیط
کســب و کار است که بتوانیم ،محیطی را ایجاد کنیم
که مردم به خوبی بتوانند در این کشور سرمایهگذاری
کننــد و برای این کار موضوع گردشــگری برای ما
بسیار مهم اســت».رئیسجمهوری ادامه داد« :رونق
گردشگری ،هم موجب سرمایهگذاری در بخشهای
مختلف میشود و هم میتواند موجب اشتغال بسیار
خوب در کشور باشد که امروز به آن نیاز داریم».

و میراثفرهنگــی توجــهای ویژهتــر اعمــال
شــود  .فعــاالن میــراث فرهنگــی ؛ صنایــع
دســتی و گردشــگری معتقدنــد  ،بــا تبدیــل
شــدن یــک ســازمان بــه وزارتخانــه وزیــر
میتوانــد برنامهریزیهــای بلندمدتــی
داشــته و آنهــا را در زمانهــای بلندمــدت
اجرایــی کنــد در واقــع وزارتخانــه شــدن بــا
ناپایــداری مدیریتــی میتوانــد مقابلــه کنــد .
بــی شــک تغییــر ســازمان بــه وزارتخانــه امری

بجــا و ضــروری اســت زیــرا در حالحاضــر
کــه در تحریــم قــرار داریــم ظرفیتهــای
موجــود در ایــن بخــش میتوانــد جایگزیــن
مناســبی بــرای درآمدهــای نفــت در شــرایط
فعلــی محســوب شــود تــا عــاوه بــر رونــق
اقتصــادی ،ارزآوری کشــور را نیــز افزایــش
دهیــم.
حال امید آن میرود روند ثبتهای جهانی ادامه
داشته باشد و شاهد تســریع شدن این مهم در

روحانی خاطرنشان کرد« :افتخار میکنم که دولت در
شرایط تحریم توانست آمار بیکاری را کاهش دهد و
از  12.1دهــم به  10.8برســاند که این به معنای این
است که همه از جمله بخش اجرایی کشور ،مجلس و
سایر مسئولین در این زمینه فعال بودند».
رئیسجمهوری با بیان اینکه گردشگری برای ما مهم
اســت ،گفت« :خوشبختانه گردشگری رو به توسعه
است و از آغاز دولت یازدهم تا امروز هر سال نسبت
به سال قبل ،گردشگران بیشتری وارد کشور ما شده
اند کــه هم برای ارز و ریال و هم برای اشــتغال و
فروش اجناس ما بسیار مهم است».
روحانی همچنین به اهمیت بخش صنایع دستی اشاره
کرد و گفت« :صنایع دســتی هم موجب تحرک در
اشتغال میشــود و هم معرف فرهنگ عظیم ایرانی
است».رئیسجمهوری ادامه داد« :برای این کار آقای
مونســان به عنوان یک عنصر فعال ،با نشاط ،پرکار،
خوشفکر و تحصیل کرده که از قبل در همین سمت
در دولت فعالیت میکردند معرفی شده و آمادگی دارد
بار مسئولیت را بردوش بگیرد».
روحانی ابراز امیدواری کرد با رأی نمایندگان محترم
مجلس شورا1ی اســامی ،مونسان بتواند در این دو
سال باقیمانده همچنان در این سمتی که تاکنون بوده
البته پس از این به عنوان وزیر ،مســئولیت این بخش
را برعهده بگیرد.

فرهنگــی دارد و هم ابعاد اقتصادی ،بنابراین شــرح
مأموریتهــای باالیــی دارد که نماینــدگان محترم
تشــخیص دادند ساختار سازمانی ارتقا پیدا کند تا ما
بتوانیم مأموریتها را بهخوبی ارتقا دهیم».
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی با بیان
اینکه مسیر روبهرشد گردشگری ادامه خواهد داشت،
افزود« :در پس گردشــگری داخلی و گردشــگری
خارجی تالش داریم حجم زیاد سرمایهگذاری که در
بخش گردشگری کشــور در حال انجام است ،ادامه
پیــدا کند و بتوانیم تعداد زیادی از پروژهها را تا پایان
دولت دوازدهم به بهرهبرداری برسانیم».
وی بــا بیان اینکه بهرغم شــرایط موجود در حوزه
صنایعدســتی روند رشــد صــادرات را داریم ،بیان
کرد« :اجرای طرح تجاریســازی صنایعدســتی را
آغاز کردهایم و روی ارتقای بســتهبندی و برندسازی
و طراحی مبتنی بر ســلیقه بازار ،کار میکنیم بهویژه
در کاربردی کردن صنایعدســتی تا بازار هم گسترش
پیدا کند».مونسان در خصوص مسائل میراثفرهنگی
بــه ارتقای ســازمان میراثفرهنگی بــه وزارتخانه
میراثفرهنگی اشاره کرد و گفت:
او خاطرنشــان کرد« :امیدوارم بتوانیم با اســتفاده از
ســرمایهگذاری بیرونی از سرمایه مردم استفاده کنیم.
آنها در امر احیای بناهای تاریخی مشــارکت کنند و
کسبوکارهای جدید را شــکل دهیم و شغل برای
جوانان ایجاد شود».
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ادامه
داد« :برای مشــارکت مردم طرحهای الگویی داریم.
بومگردیها را گســترش بیشــتری میدهیم تا شغل
بیشتری ایجاد شــود و موضوع جدید بوتیکهتلها
را کــه در آن بناهای تاریخی ما بــه فضاهای اقامتی
تبدیل میشــوند اجرا میکنیم و این مورد اســتقبال
جدی گردشــگران خارجی و داخلی است که همراه
با بومگردی توسعه خواهد داشت».

روند روبهرشــد گردشگری ادامه خواهد
داشت

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی پس
از انتخاب به عنوان وزیر گفت« :مســیر رو به رشد
گردشــگری ادامــه دارد و تا پایان دولــت دوازدهم
تعداد زیادی از پروژههای گردشگری به بهرهبرداری
میرسد».علیاصغر مونســان اظهار کرد« :در ابتدا از
اعتماد نمایندگان محترم مردم تشکر میکنم .انشاءا...
که بتوانیم در ساختار ارتقایافته مأموریتهای مهمتری
را به انجام برسانیم».
ل شده که هم ابعاد
وی افزود« :وزارتخانهای تشــکی 

استخراج  ۱۴شــاخص بازارهای هدف
گردشگری با مشورت از دانشگاهها

استان همدان به ویژه باشــیم چرا که با روند
ثبتهای زنجیرهای کشــور ایــران میتواند از
ســهمیههای خود حداکثر بهرهبرداری را داشته
باشــد  .نگاه به این جایگاه که هماکنون رتبه
ایــران در جهان از  ۱۱بــه  ۹در میراثفرهنگی
جهانــی ارتقا پیدا کرده اســت یک اتفاق نوید
بخش اســت .حال امید آن میرود بتوانیم از این
پس شــاهد تحوالتی چشــمگیر در این روند
روبهرشد باشیم .
وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی از
ایجاد  ۱۴شاخص در بازارهای هدف گردشگری خبر
داد و گفت« :در شرایط تحریم با مشورتهایی که از
دانشگاهها دریافت کردیم ۱۴ ،شاخص در بازارهای
هدف گردشگری بهدســت آوردیم و بر اساس این
شــاخصها بازارهای هدف گردشــگری را تعریف
کردیم».مونسان به تمرکز بر تبلیغات و معرفی کشور
در بازارهای هدف اشــاره کرد و گفت« :برنامههای
روانسازی برای حضور گردشــگران خارجی اجرا
میکنیم بهعنوان مثال روادید گردشگران کشورهای
عمان و چین را لغو کردیم».
وی تاکیــد کــرد« :روی حوزه منطقهای بهشــدت
کار کردیم و الحمداهلل ایــن موجب ارتقای حضور
گردشگران خارجی شده است .این به معنای آن نیست
که ســایر کشــورها را رها کردیم در غرب آسیا هم
همینطور است».وزیر میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری اظهار کرد۷۰« :درصد گردشگری خارجی
روی حوزه منطقهای کشورها انجام میشود ،بنابراین
با شــاخصهایی که ما داریم روی کشورهای هدف
تمرکز بیشتری میشود».
کوتاه ســخن آنکه هر زمان که بحث از مشــکالت
درآمدزایی و ثروت آفرینی برای کشور به میان میآید،
پای ســازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،به عنوان مهمترین نهاد برای رفع این مشکل
به میان کشیده میشد .بسیاری از کارشناسان اقتصادی
و حتی گردشــگری اعتقاد دارند که این سازمان در
صورت تبدیل شدن به وزارتخانه میتواند اعظمی از
نیاز مالی کشور را برآورده کند و این جایگاه موجب
شــد تا مجلس هــم با زدن مهر اعتمــاد  ،از ایجاد
وزارت گردشــگری استقبال کند امید آنکه خورشید
مهر و امید بر آستان این وزارتخانه در راستای نیل به
اهداف واالی توسعه همواره بتابد و حال هر سه حوزه
میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری در ایران
بهتر از پیش باشد.

فرهنگ

بررسی عملکرد و تدوین
دانشنامه تخصصی همدان

عملکــرد مجموعه دانشــنامه اســتان همدان و
برنامهریزی و تدوین استراتژی برای آینده آن ،فردا 14
شهریور در شورای علمی و اجرایی دانشنامه تحلیل و
بررسی خواهد شد.
سید محمدباقر حسینیسیر اظهار کرد :شرط موفقیت
در هر پروژهای ،مشــخص کردن وضعیت ایده آل،
تعیین وضعیت موجود به شکل واقع بینانه و تالش
برای رفع مشکالت و رســیدن به اهداف مورد نظر
اســت و هدف از برگزاری این جلسه نیز تحقق این
امر است.
به گزارش فارس  ،وی اعضای جلسه دانشنامه استان
همدان را پرویز اذکایی ،علیرضــا ذکاوتی قراگزلو،
علیرضا کمــری ،جواد محقق ،علی محمدی ،عباس
زارعی مهرورز ،محمد قنبری ،میرهاشم میری ،رضا
نظریارشــد ،محسن صیفیکار ،تیمور آقامحمدی و
خلیلاهلل بیگ محمدی اعالم کــرد و گفت :در این
جلســه به بررســی کیفی و کمی  20اثر چاپ شده،
بازخوردها و تصمیمگیــری در خصوص چاپ آثار
جدید تا پایان سال پرداخته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خروجی دانشنامه استان همدان
مرهــون تالش بیــش از  100اندیشــمند ،مؤلف و
پژوهشگر اســت تصریح کرد 20 :عنوان کتاب پاییز
امســال و  20عنوان دیگر در زمستان سال جاری از
مجموعه دانشــنامه اســتان همدان به چاپ خواهد
رسید که در جلسه شورای علمی و اجرایی به تعیین
اولویتهای عناوین پرداخته خواهد شد.
گفتنی است دانشنامه استان همدان در قالب  200جلد
پیشبینی شده است که در ســال  1394کار خود را
آغاز کرده و تا شهریور سال جاری  20عنوان از آن به
چاپ رسیده است.

«گورکن» به جشنواره تئاتر
«صاحبدالن» راه یافت
نمایــش «گورکــن» بــه کارگردانــی «کیانوش
بهروزپور» به جشنواره تئاتر «صاحبدالن» راه یافت.
در فهرست اسامی آثار پذیرفته شده در نهمین دوره
جشنواره تئاتر «صاحبدالن» کشور چهار نمایش نیز از
شهر همدان به چشم میخورد که نمایش «گورکن»
به کارگردانی «کیانوش بهروزپور» یکی از آنهاست.
در همین رابطه بهروزپور اظهار کرد :جشنواره تئاتر
«صاحبدالن» امســال به همت کانون تئاتر دینی اداره
کل هنرهای نمایشــی با همکاری ادارات کل ارشاد
اســتانها و انجمن هنرهای نمایشــی در سه بخش
نمایشهای صحنهای ،نمایشهای خارج از صحنه و
مسابقه نمایشنامهنویسی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این جشنواره تئاتر امسال نهمین دوره
برگزاری خود را تجربه میکند ،گفت :این جشنواره
ویژ نمایشهای دینی و بعض ًا دفاع مقدس اســت که
هدف از برگزاری آن توجه به نمایشهای با مضمون
عاشورایی است و به همین دلیل زمان برگزاری آن در
ماههای محرم و صفر است.
سرپرست گروه نمایشی «سایه» همدان ادامه داد :در
این جشنواره نمایشها در شهرهای شرکتکنندگان و
بــه صورت اجرا برای عموم به روی صحنه میروند
که گروه تئاتر «ســایه» همدان سال گذشته با نمایش
«قافلهســاالر» در هشتمین دوره آن شرکت کرد .وی
با بیان اینکه امسال هم ما با نمایش «گورکن» در این
جشنواره حضور خواهیم داشت ادامه داد :این اثر از
نوشتههای «علیرضا حنیفی» از نویسندگان نامدار تئاتر
کشور است و عالوه بر خودم «مرتضی تحصیلی» هم
در آن به ایفای نقش می پردازند و محمد سن کوثری،
محمد بهروزپور و رضا روان هم دیگر عوامل این کار
را تشکیل میدهند.
بهروزپور با اشاره به داستان این نمایش گفت :قصه
نمایش «گورکن» حکایت مردی از گروه اشقیاســت
که در واقعه کربال حضور دارد اما پس از مرگش هیچ
گورکنی جنازه او را به خاطر بیشرمانهترین عملش
یعنی ربودن گوشــواره از گوش حضرت رقیه «س»
برای دفن نمیپذیرد و ...
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همدان مدعی محوریت
رسانهای در کمیتههای
توسعه منطقهای
»»اکرم چهاردولی

نشســت توســعهای منطقه 3
کشــور امروز در همدان تشــکیل
میشــود تــا در آن بــه ســند
آمایــش ســرزمینی در حوز ههای
ســرمایهگذاری ،گردشــگری،
دانشــگاه  ،رســانه و  ....پرداخته
شود.
در این نشســت که استانهای ایالم،
کرمانشاه ،کردستان ،لرستان و همدان
حضــور دارند ،ظرفیت اســتانهای
غرب کشور بررســی و تحلیل شده
و راهکارهایــی توســعه محور ارائه
خواهد شد.
بیشــک در هر نشســتی کمیتهها
و کارگرو ههــای مختلفی تشــکیل
میشــود که ایــن کمیتههــا برای
بازدهی و بهر هوری بیشــتر مرکب
از کارشناســان و متخصصــان امر
در هر حوزه است.
از آنجــا که محوریت این نشســت
رسانهای اســت ،پر واضح است که
باید ابتدا ظرفیتهای هر اســتان در
این زمینه بررســی و فهرســت شود
و ســپس بــر اســاس آن وظایف و
مسئولیتها تقسیم گردد.
اگر در یک اســتان توان و پتانسیل
ســرمایهگذاری آزموده شده ،بطور
قطع باید در آن نشست محور قرار
گیرد.
از اینرو هنگامی که به ظرفیتهای
استان همدان در زمینه رسانه توجه
میکنیــم ،خواهیــم دید کــه این
استان مقام سوم کشــوری را دارد
و در داخل خــود با توجه به تعداد
نشــریات ،قابلیتهــای تخصصی
در چــاپ و نشــر و نیــز ظرفیت
پرسنلی و تعداد باالی کارکنان این
حوزه ،دارای رتبهای باالتر از سایر
استانهای منطقه  3است.
مجموعــه همدا نپیام نیز در داخل
این خانــواده بــزرگ ،بزرگترین
مجموعــه فرهنگی غرب کشــور
اســت کــه در مقایســه با ســایر
مؤسســات ،هیچکــدام از لحــاظ
تعــداد نیــرو و کادر متخصص با
همدا نپیام قابل مقایســه نیستند.
از ســوی دیگــر با توجه بــه اینکه
صنعت چــاپ در همدان یک متولی
بزرگ دارد و پیامرســانه محور این
رشــته در غرب کشــور اســت و با
انتشار  ۱۵۰نشــریه شامل مطبوعات
اســتانهای منطقه  3حــرف اول را
میزند ،میتوان ادعــا کرد که کمیته
رسانهای باید با محوریت مطبوعات
و رسانههای همدان شکل گیرد.
چراکه بــا عنایت به ایــن حجم از
توانمنــدی و قابلیتهای تخصصی
در حوزه مطبوعات و چاپ و نشــر،
حرفی برای گفتن داشته و کارشناسان
و خبــرگان ایــن رشــته در همدان
متمرکز شدهاند.
حال از مســئوالن امر انتظار میرود
که از داشــتههای اســتان در چنین
فرصتی دفاع کرده و برای هر دوره
از این نشستها ،محوریت همدان
برای امر رسانه را در نظر بگیرند و
یا آن را مصوب کنند تا در هر دوره
قابل تکرار باشد.
آمایــش ســرزمین و اتکا به اســناد
باالدســتی برای تحقق برنامه توسعه
میســر نخواهد شــد مگــر آنکه در
بســیاری از حوزهها ،تجربه و توان
تخصصی اصحاب فــن بکار گرفته
شود.
ایــن مطالبــه واقعی جامعــه فعال
رسانهای در استان است و مستندات
این توانمندی بارهــا در عرصههای
کشوری به اثبات رسیده است.
اما گاه چنین اتفاق افتاده اســت که
پتانسیل کافی برای تصدیگری یک
امر در اســتان فراهم بــوده بنابراین
غفلت برخی مدیران یا توجه نکردن
به روحیــه مطالبهگــری در اصناف
مختلف ،سبب هدررفت فرصتهای
مناسب شده است.
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ی ک ه از قابلیتها و
ی ـ فرهنگ 
ی کشــور بر اساس معیارها و شــاخصهای اجتماع 
ی منطقها 
برنامهریز 
ن نقطهنظر
ی هر منطق ه و استا ن میپردازد .از ای 
ش و عملکرد آت 
ی میشود ،به نق 
ی هر منطقه ناشــ 
تنگناها 
ص میشوند.
ک و مشخ 
ی تفکی 
ق کشور با ســ ه عملکرد فراملی ،ملی ـ منطقهای و استان 
اســتانها و مناط 
ت گرفته
ل صور 
ی ذی 
ق  ۱۴۰۴بر اســاس معیارها 
ی اف 
ف برا 
ق مختل 
ی تخصصی مناط 
پیشــنهاد عملکردها 
است:
ی ب ـ خاستگا ه تمدنهای
ی ـ فرهنگ 
ی فراملی :الف ـ پیشینه تاریخ 
ی و فرهنگ 
ی با عملکرد اجتماع 
 )۱مناطق 
ت و فرآوردهایی
ی برخوردار باشــد ج ـ برخــوردار از امکانا 
ت فرهنگ 
ی مرکزی 
ن بوده و از نمادها 
کهــ 
ب و قومیت
ی زبان ،مذه 
خ ـ برخورداری از معیارها 
ش جوام ع دیگر را داشته باشد 
ی ک ه توا ن پوش 
فرهنگ 
ی نقشهای فراملی
ی ک ه برا 
ی فرهنگ 
ی با جوام ع دیگر داشته باشند د ـ جایگاه جغرافیا 
ی مشترک 
ک ه فصول 
یو
ی از زیرساختهای اجتماع 
ت ـ برخوردار 
ی 
ک منطقهای و جهان 
ت ژئوپولتی 
ت رـ تحوال 
ی اســ 
کلید 
ی و.)...
ی اجتماعی و فرهنگی ،سازمانهای غیردولت 
فرهنگی(سرمایهها 
ت و فرآوردهایی
ف ـ برخورداری از امکانا 
ی ـ منطقهای :ال 
ی و فرهنگی مل 
ی با عملکرد اجتماع 
 )۲مراکز 
ج ـ مرکزیتی
ی 
ق محرو م پیرامون 
ب ـ وضعیت مناط 
ی داشته باشد 
ش ملی و منطقها 
ی ک ه توا ن پوش 
فرهنگ 
ی زبان ،مذهب
ج ـ برخورداری از معیارها 
ق دیگر 
ی برای استانها و مناط 
ی ـ فرهنگ 
از فرآوردههای ســنت 
ت ک ه فصو ل مشترکی با استانهای همجوار داشته باشند.
و قومی 
ی از شرایط مذکور در مناطقی
ی و فرهنگی اســتانی :الف ـ عد م برخوردار 
ی با عملکرد اجتماع 
 )۳مراکز 
ی و میزان
ج ـ آسیبهای اجتماع 
ی 
ی بودن اوضا ع اجتماع 
ب ـ بحران 
ی 
ی ـ منطقها 
ی و مل 
با عملکرد فرامل 
ی مرد م استان.
ی برا 
ت فرهنگ 
ی ح ـ عد م کفایت امکانا 
ی غیرقانون 
بزهکاری و باندها 
ی استان ها
نظریه پای ه توسع ه اجتماعی ـ فرهنگ 
ی در بخش امور استانی ،ب ه وسیله معیارهایی ،قابلیتها و تنگناهای
ی و فرهنگ 
ای اجتماع 
برنامهریزی منطقه 
ن توصیههای
ی ـ فرهنگیسنجیده شد ه و با در نظر گرفت 
ش آ ن در توسع ه اجتماع 
ی تعیین نق 
هر استا ن برا 
ی استانها پیشنهاد شد ه است.
ی ـ فرهنگ 
ی هر استا ن و برنام ه توسع ه اجتماع 
سرزمینیشان ،جایگا ه عملکرد 
ی در نظر گرفت ه شد ه است.
ی و فرهنگ 
ت اجتماع 
ب برخورداری از امکانا 
به طوری که ،هر استا ن برحس 
برنامههای اجتماعی و فرهنگی امور استان ها
واقعیت این اســت که ایران زمین به ســبب قدمت تاریخی و تنوع قومی و فرهنگیاش ،در هر گوشه آن،
جلوههای متنوع و نکات برجسته آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم به همه آنها اشاره کنیم ،آن هرگز در
دایره یک مقاله یا حتی کتاب نمی گنجد .از این روی ما به نکات مهم و در ضمن زوایایی که تاکنون کمتر
به آن توجه شده ،به ویژه بعد تاریخی و حتی اساطیری آن اشاراتی خواهیم کرد .به طوری که ،ویژگیهای
کیفی در کنار موقعیت ک ّمی اجتماعی و فرهنگی هر استان مطرح شود.
الزم به ذکر اســت در این گزارش برنامهریزی منطقهای  32اســتان کشور مد نظر قرار گرفته است که با
توجه به برگزاری نشســت توسعهای منطقه  3کشور به استان مربوطه شــامل ایالم ،کردستان ،کرمانشاه،
لرستان ،همدان اشاره میشود.
ن ایالم
استا 
اســتان ایالم نام کهنترین تمدن ایران زمین را با خود یدک میکشد .آن بخشی از سرزمین باستانی ایالم
بوده است .بسیاری اوان عتیق را که در الواح سومری بدان اشاره شده است ،در این مکان میدانند؛ تمدنی
حداقل  ۲۷۰۰سال پیش از میالد! اما متأسفانه به آثار باستانی این استان آن طور که باید و شاید توجه نمی
شــود .فرض ًا در شهرستان دره شهر این اســتان که خرابههای دو شهر باستانی «سیمره» و «مادامتو» کشف
شــده ،کشاورزان محلی آسیبهای فراوانی به آنها زدهاند و مســئوالن استان نیز مدعیاند ،چون بودجه
خرید زمینها را از کشاورزان ندارند ،کاری از دستشان ساخته نیست!
ن استان
ی پس از خراسان جنوبی و استان سیستانوبلوچستا ن محرومتری 
ت فرهنگ 
استا ن ایال م از نظر امکانا 
ی همچو ن عراق
ی مهمتر جلو ه میکند ک ه توجه کنیم ،در کنار کشور 
کشــور ب ه شــمار میرود .آ ن هنگام 
ی فاجعهبارتر جلو ه میکند که
ی برخوردار نیســت .قضی ه هنگام 
ی امروز 
ش تولید 
قرار دارد ک ه از توا ن زای 
ت و از نقط ه نظر میزان
دریابی م از نظر آسیبهای اجتماعینیز ایال م از نامطلوبترین استانهای کشور اس 
ی در نزد همسران
ج میبرد؛ بخصوص بین زنان .فرار از منز ل و خودسوز 
ی از بیشترین مقدار رن 
خودکشــ 
ی استا ن ایال م در زمر ه استانهای بحرانی
ن رو 
ت نگرانکنندهای ب ه خود گرفت ه است .از ای 
جوا ن اکنو ن صور 
ت از آ ن دارد ،نهتنها افزایش امکاناتفرهنگی ،بلک ه توج ه ب ه زیرساختهای
اســت .مجموع ه اینها حکای 
ن استا ن قرار گیرد.
ی توسع ه ای 
ت در اولویتبرنامهها 
ن حوز ه میبایس 
ی در ای 
ی و تحوالت 
ی و فرهنگ 
اجتماع 
ی است .امکان راهاندازی بازارهای محلی در ارتباط
ن نقط ه نظر استا ن ایال م در زمر ه استانهای بحران 
از ای 
با استان همجوار کشور عراق باید مورد مطالعه و در دستور کار قرار گیرد.
استان کرمانشاه
ی قرار میگیرد.
س از کردستا ن در سطح استانهای محرو م مرز 
ت ک ه پ 
استا ن کرمانشاه استا ن  ۲۲کشور اس 
ی ب ه شمار میرود .اکثریت
ت ک ه از زبانهای ایران 
ی اس 
ی و اورام 
ج این اســتا ن کردی کرمانشاه 
ش رای 
گوی 
ن استان
ی ه م در ای 
ب بهاتفاق آنها مســلمانا ن شیع ه مذهباند .اقلیتهای زرتشــتی ،مسیحی و کلیم 
قری 
ی و اجتماعی دو اســتان کردســتان و کرمانشاه و جایگا ه ناز ل منابع
ی قوم 
ی میکنند .این نزدیکیها 
زندگ 
ص توج ه ب ه زیرساختهای
ی و بخصو 
ی و فرهنگ 
ی از برنامههایاجتماع 
ی مشــاب ه آن ها ،بســیار 
فرهنگ 
ی ک ه جملگیشان از استانهای
آنها را مشاب ه جلو ه میدهد .استانهای ایالم ،کردستانو کرمانشا ه از آنجای 
ی مردمشان
ن روی حت 
ی و فرهنگی هستند ک ه در جوار ه م قرار دارند و از ای 
بسیار محروماز نظر اجتماع 
ف کنند ،توجه
ق استانهای همجوار برطر 
نمیتوانند نیازها و ضعفهای موجود در اســتا ن خود را از طری 
ن اســتانها آمار مربوط به
ص اگر بدانی م ک ه در ای 
ب میکنند؛ بخصو 
ی را طل 
ی دولت 
بســیار زیاد برنامهها 
ی و انوا ع جرمها بسیار باالست! توجه به بازارهای محلی مشترک با استانهای همجوار
آسیبهای اجتماع 
عراقی باید جدّ ی گرفته شود.
استان کردستان
ی را نیز از آ ن مستثناء
ت فرهنگ 
ت توســعهای ،امکانا 
اســتا ن کردستا ن با محرو م بود ن از بسیاری از امکانا 
ی را نیز باید افزود ک ه از
ت فرهنگی ،فقر فرهنگ 
نســاخت؛ بیستویکمین استا ن کشور .اما به کمبود امکانا 
ی رنج میبرد .کردها از اقوام
ی و فرهنگ 
ف از فقر اجتماع 
ح مختل 
ش سط 
ی سواد گرفته تا آموز 
ح عموم 
سط 
ت و اکثریت
ی اس 
ن ب ه شــمار میروند و ســبق ه آنها ب ه مادها برمیگردد .گویش آنها کرد 
ن ایرانزمی 
که 
ی و فرهنگی استان
ل میدهند .توج ه ب ه زیرساختهای اجتماع 
آنان را مسلمانا ن سنیشافعی مذهب تشکی 
ق دولتی
ق نگا ه کنیم .اکراد عرا 
ی مهمتر جلو ه میکند ک ه آ ن را با وقای ع جدید ب ه وجود آمد ه در عرا 
موقعــ 
ی همسایه
ی کشورها 
ت کردها 
ص ب ه وضعی 
محلی با حمایتی جهانی تشــکیل داده اند که بالطب ع توجه خا 
ک اگر توسعه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی
ی میسازد .بیش 
ی دولتهایشــانضرور 
(از جمل ه ایران) را برا 
ی ساکن
ی مطلوبتر از کردها 
ی باشــد که آنا ن خود را در وضعیت 
ی در کردســتا ن ایرا ن ب ه گونها 
و فرهنگ 
ی بد ل شود!
ن ک ه ب ه چالشــی جد 
ی ای 
ت تجزیهطلبانه رشــد نخواهد یافت،چ ه به جا 
عراق ببینند ،تمایال 
با وجود آن که زنان کردســتان ،همچون زنان بندری ،گیالن و مازندرانی از فعالترین و پرکارترین زنان
ن استا ن مطلوب
ایران هستند و حتی بار اصلی خانواده بر دوش آنان است ،اما متأسفانه شرایط شان در ای 
ی برخوردار نیستند ک ه نیاز ب ه توجهویژ ه دارد .در این استان ،در حالی که
ق مدنی مناسب 
نیســت و از حقو 
بسیاری از زنان کرد از ســختترین کارها برای گردش چرخ خانواده فروگذار نیستند ،بسیاری از مردان
بیکار را میتوان یافت که در قهوه خانه جمع میشــوند ،قلیان میکشــند ،خاطره تعریف میکنند و بعض ًا
درباره تیراندازیها و شکارشان گپ میزنند! از بین بردن این منشها و عرف غلط آسان نیست و نیاز به
ی کشور قرار دارد و از این
ن استا ن در زمر ه س ه استا ن بحران 
برنامهریزیهای بلندمدت و چندجانبه دارد .ای 
ی آ ن دید ه میشود.
ی در زیرساختهایاجتماع 
ی نیاز ب ه تحول 
رو 
استان لرستان
ی ب ه شمار
ن اقوا م ایران 
ل میدهند ک ه در زمر ه کهنتری 
ن اصلی اســتا ن لرســتا ن را اقوا م لر تشــکی 
ســاکنی 
میروند .بســیاری ایالمیان کهن را که پیش از آریاییها ،از ســاکنان کوهنشــین زاگرس بودند ،از اسالف
ایشــان دانستهاند .برخی نیز لرها را از بازماندگان اقوام کاسی شمردهاند که از هزاره سوم پیش از میالد به
این سوی میزیســتند .غار «کلماکره» که گنجینههایی در آن یافت شده که در جهان کمنظیر است ،بسیار
حائز اهمیت بوده و کتیبههای غار از سلســلهای ناشناخته به نام «سمت سمتی» (ساماتوره) خبر میدهند
که پادشــاهی به نام «آمیریش» فرزند «داباال» در منطقه حکومت میکرده و از وسعت گنجینه پیداست که
ی از
ی جدو ل برخوردار 
آن پادشــاهی دارای چه جایگاهی بوده اســت .با این همه ،استا ن لرستا ن در انتها 
ی بیستوسومین اســتان .این استا ن نیز نیاز به
ی جایگا ه ســو م را اختیار کرد ه اســت؛ یعن 
ت فرهنگ 
امکانا 
ص دارد.
توج ه خا 
ن همدان
استا 
بو
ت اســکندر ،اعرا 
ی حمال 
ش از میالد برمیگردد .حت 
ت شــهر هگمتانه (همدان) ب ه قــر ن  ۱۱پی 
قدم 
ی در آورد .آن را پایتخت مادها دانستهاند که آثار باستانی آن هنوز
ن شهر را از پا 
ت ای 
مغولها نیز نتوانســ 
بر جای مانده است .آرامگاه پیامبر یهودی حبقوق نبی در تویسرکان که در کتاب مقدس از وی سخن رفته
ی میکنند .در
ن استا ن در شهرها و ترکزبانها در روستاها زندگ 
بسیار مهم است .اکثریت فارسیزبانا ن ای 
ی یونسکو
ص کم 
ی ـ فرهنگی استا ن همدا ن با  ۲۳شاخ 
ی اجتماع 
بخشامور استان ها ،درج ه توسعهیافتگ 
ن روی
ح ۳قرار گرفت ه و رتب ه  ۱۵را احراز کرد ه است .از ای 
ن استا ن در سط 
سنجیده شد و نشا ن داد ک ه ای 
ت دو م است.
ی توسع ه در اولوی 
ی قرار میگیرد ک ه در امور زیربنای 
در زمر ه استانهای 

آمایش سرزمین و برنامهریزی منطقهای
ســازمان مدیریــت و برنامهریزی با
اســتفاده از تعریف به کار رفته توســط
اتحادیه اروپــا ،آمایش ســرزمین را به
صورت زیر تعریف کرده اســت :آمایش
ســرزمین تنظیم کنش متقابل بین عوامل
انســانی و عوامل محیطی اســت که به
منظور ایجاد ســازمان سرزمینی عقالیی
مبتنی بر بهرهگیری بهینه از استعدادهای
انســانی و محیطــی از طریــق افزایش
کارایــی و بازدهی اقتصادی ،گســترش
عدالــت اجتماعی ،رفع فقر و محرومیت
و برقراری تعادل و توازن در برخورداری
از سطح معقول توســعه و رفاه در نقاط
و مناطق جغرافیایی ،ایجاد نظام کاربری
اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل
و حفظ محیط زیســت ،ایجاد و تحکیم
پیوندهــای اقتصــادی درون و بــرون
منطقــهای و هماهنگســازی تأثیــرات
فضایی -مکانی سیاســتهای بخشی و
سیاستهای توسعه مناطق و محورهای
خاص ،با توجه به اصل وحدت سرزمینی،
مالحظات امنیتی و دفاعی و حفظ هویت
اسالمی -ایرانی بهگونهای عمل میکند که
بتواند اهداف چشمانداز بلندمدت توسعه
کشــور و مدیریت یکپارچه سرزمینی را
محقق سازد.
ســابقه آمایش ســرزمین در ایــران به
۱۳۵۳ش و زمانــی بازمیگردد که وظیفه
تهیــه طرح آمایش ســرزمین از ســوی
شــورای اقتصــاد به مرکــز مطالعات و
تحقیقات بهرهوری از ســرزمین واگذار
شد
در ســال  ۱۳۴۵انتشار گزارشی با عنوان
«مســأله افزایش جمعیت شهر تهران و
نکاتی پیرامون عمران کشــوری» توسط
مؤسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
دانشگاه تهران ،توجه مسئوالن و محافل
دانشگاهی را متوجه مشکالت شهر تهران
درخصوص افزایش جمعیت نمود.
تشــابه وضعیت ظاهری شــهر تهران با
پاریس در این زمینه ،منجر به درخواست
ایران از مهندسین مشــاور ستیران برای
بررســی وضعیــت شــهر تهران شــد.
مهندســین مشــاور ایرانی -فرانســوی
ســتیران در ۱۳۵۱ش گزارش کوتاهی با
نام طرح یادداشــت مربوط به بهرهوری
سرزمین یا تنسیق سرزمین تهیه کردند که
در قالب آن ،مباحث و روشهای آمایش
سرزمین مطرح شــده بود .در ۱۳۵۳ش،
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مســکن

به وزارت مسکن و شهرسازی تصویب
شد و براساس آن ،وظیفه تهیه طرح جامع
ســرزمین به این وزارتخانه محول شد.
ب ه دنبــال این تغییر ،مرکزی تحت عنوان
مرکز مطالعــات و تحقیقات بهرهوری از
سرزمین با مشــارکت وزارت مسکن و
شهرســازی و وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی تشکیل گردید و وظیفه تهیه طرح
جامع ســرزمین به این مرکز واگذار شد.
البته ،طرح جامع ســرزمین بسیار وسیع
و مبهم تعریف شــده بــود .تعیین محل
شــهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه
بــه عوامل محدود کننــده ،تعیین حدود
ظرفیت توسعه شــهرهای فعلی و آینده
و طرح و تنظیم نقشــه توزیع جمعیت،
تهیه و تنظیم سیاستها و خطمشیهای
اجرایی و ضوابــط الزم برای هدایت و
کنترل شهرنشــینی در جهت تحقق طرح
جامع سرزمین ،مشخص نمودن وضعیت
شهرها و شــهرکها از نظر فعالیتهای
مختلــف و بررســی ارتباط شــهرهای
فعلی و آینده در ســطح منطقه و کشور
در چارچوب این طرح قرار داده شــده
بود .برای غلبه بر مشکالت متعدد ناشی
از تعریف گسترده طرح جامع سرزمین،
براساس تصمیم شورای اقتصاد ،این مرکز
به ســازمان برنامه و بودجه ملحق شد و
تحت نظارت شورایی ،مرکب از وزیران
کشور ،کشاورزی و منابع طبیعی ،صنایع و
معادن ،نیرو ،مسکن و شهرسازی ،سازمان
برنامــه و بودجه ،راه و ترابری ،اقتصاد و
دارایی ،بازرگانی ،رئیس ســازمان محیط
زیســت ،قائممقام نخست وزیر و رئیس
کل بانک مرکزی قرار گرفت .بدینســان،
وظیفه تهیه طرح آمایش سرزمین از طرف
شورای اقتصاد به این مرکز محول شد.
ایــن مرکز با موافقت ســازمان برنامه از
تاریخ ۱۳۵۶/۸/۱۷ش به مرکز برنامهریزی
آمایش سرزمین تغییر نام یافت .این مرکز
در ۱۳۵۴ش قراردادی با مهندسین مشاور
ســتیران برای تهیه طرح آمایش سرزمین
منعقد کــرد .نتایج حاصــل از دور اول
مطالعات آمایش سرزمین ،با نام طرح پایه
آمایش سرزمین در ۱۳۵۵ش انتشار یافت.
این طرح شــامل اصول کلی سازماندهی
فضــا ،توزیــع جمعیــت و فعالیتها و
راهبردهای آمایــش بخشهای اقتصادی
و اجتماعــی بود .اصلیترین دســتاورد
این طرح ،تعییــن محورهای اولویتدار
در توسعه کشــور و تقسیم کشور به ۱۳

منطقه اصلی بود که هر یک از این مناطق
تحت نفوذ و مدیریت یکی از شــهرهای
اصلی ۱۳گانه قرار داشــتند .در قالب این
طرح ،مراکــز عمده کشــاورزی ،مراکز
صنعتی و خدماتی و شــبکههای اصلی
زیربنایی کشور نیز مشخص شده بودند.
در همین سال ،مطالعات دور دوم آمایش
ســرزمین در  ۴بخــش ،از جملــه نظام
شهری و خطمشیهای اجرایی آن ،محور
خوزســتان -آذربایجان و خطمشیهای
اجرایــی آن ،تمرکززدایــی فعالیتهای
بخش دوم و سوم و خطمشی اجرایی آن
منتشر شــد .نتایج نهایی از مطالعات دور
اول و دوم ستیران ،با عنوان رهنمودهای
آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی
ن اساس ،برنامه
شش م منتشر شد .بر همی 
عمرانی ششــم دوره پهلــوی ،با ماهیت
آمایشی ،تهیه شد که قرار بود از ۱۳۵۶ش
به اجرا درآید.
پــس از انقــاب اســامی (۱۳۵۷ش)،
موضوع آمایش ســرزمین در هالهای از
فراموشــی قرار گرفت ،امــا تجربه دوم
آمایش سرزمین از ۱۳۶۲ش و با مطالعات
طرح پایه آمایش ســرزمین اسالمی ایران
آغاز شــد .در ۱۳۶۳ش کلیات مطالعات
آمایش سرزمین در هیأت دولت تصویب
شــد و بهدنبال آن ،نتایج مطالعات انجام
یافته بــا نام طرح پایه آمایش ســرزمین
اســامی ایران توســط دفتر برنامهریزی
منطقهای سازمان برنامه منتشر گردید .با
تصویب سیاستهای آمایش سرزمین در
شورای اقتصاد ،گزارش نهایی مرحله اول
طــرح پایه با عنوان خالصه و جمعبندی
مطالعــات در ۱۳۶۴ش ارائه شــد .این
گزارش ابتــدا به تحلیــل مختصری از
وضع گذشــته و موجود اقتصاد کالن و
ســازمان فضایی کشــور میپرداخت و
ســپس ،براســاس مفروضاتی از راهبرد
توسعه ملی ،نســبت به ارائه اصلیترین
گزینههای توســعه ملــی در زمینههای
اقتصادی و اجتماعی ،جمعیت و جوامع
و ســازماندهی و تجهیز فضــا ،بهعنوان
چارچوب تهیــه طرح آمایش کشــور،
پرداخته است.
در ۱۳۶۸ش ،مطالعات طرح کالبدی ملی
ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی
آغاز شــد .تهیه چارچوب نظری شــرح
خدمــات طرح جامع ســرزمین یا طرح
کالبــدی ملی و منطقهای از ســوی این
وزارتخانه به مهندســین مشــاور داخلی

واگذار شــد و نتیجه مطالعات مشاور در
مهرمــاه ۱۳۶۹ش ،با عنــوان طرحریزی
کالبدی :ملــی و منطقــهای ،چارچوب
نظری و شــرح خدمات انتشار یافت .در
۱۳۷۱ش ،وزارت مســکن و شهرسازی
به تهیه طــرح کالبدی ملی اقدام کرد .در
طرح مذکور این اهداف تعیین شده بود:
رتبهبندی شــهرها ،قطبهای منطقهای و
حوزه نفوذ هر یک از آنها ،سلسله مراتب
بین شهرها و اســتخوانبندی شهرها به
معنای بررســی توأم تاروپود و سلســله
مراتب آنها.
شــورایعالی اداری در تاریــخ
۱۳۷۱/۲/۹ش ،طی مصوبهای ،وظیفه تهیه
طرح آمایش سرزمین را به سازمان برنامه
و بودجه و وظیفه تهیه طرحهای کالبدی
ملی و منطقهای را به وزارت مســکن و
شهرسازی واگذار نمود.
در ۱۳۷۲ش ،خطمشــیهای ملــی و
منطقهای آمایش ســرزمین بــرای درج
در برنامــه دوم توســعه کشــور ،تهیه و
بــا اصالحاتــی در جلســات خردادماه
همان سال به تصویب شــورای اقتصاد
رســید ،اما در پیوست نهایی الیحه فقط
خطمشیهای ملی آمایش سرزمین درج
گردید و مباحث منطقهای آن حذف شد.
در ۱۳۷۵ش ،مطالعــات طــرح کالبدی
ملی به تصویب رســید و از ســال بعد،
یکبــار دیگر مطالعات آمایش ســرزمین
در ســازمان شــروع شــد .با احتساب
مطالعات انجام یافته در سالهای قبل از
انقالب اسالمی توسط مهندسین مشاور
ســتیران ،این مطالعــات را میتوان دور
سوم مطالعات آمایش سرزمین در کشور
بشمار آورد.
در ۱۳۷۹ش ،جمعبندی مطالعات آمایش
به هیأت دولت ارائه شــد که به اندیشه
ضرورت برخورداری از چشمانداز شکل
داد.
در ۱۳۸۲ش ،سیاســتهای کلی برنامه
چهارم مشتمل بر  ۵۲ماده ابالغ شد که در
مادة  ۱۹آن ،آمایش سرزمین بود.
در تاریــخ ۱۳۸۳/۸/۶ش ،ضوابــط ملی
آمایش ســرزمین توســط هیأت وزیران
تصویب شد
در ۱۳۸۴ش ،تشکیالت مرکز ملی آمایش
ســرزمین در چارچوب کادر ســازمانی
معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت
و برنامهریزی تصویب شــد و این مرکز
رسم ًا شروع به فعالیت کرد.
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سیمره در انتظار جهانی شدن

در بین آثار مطرح شــده در منطقه غرب  ،درهشهر در جنوب ایالم با
داشتن بیش از  ۱۵۰اثر تاریخی ثبت شده در فهرست ملی به عنوان قطب
باستانشناســی و تاریخی این استان شناخته میشود .بیشتر آثار تاریخی
این شهرستان حکایت از راز و رمزهای تاریخی متعدد دارند.
شهر سیمره در شهرســتان درهشهر به عنوان مهمترین اثر تاریخی استان
ایالم و بزرگترین شهر تاریخی غرب ایران شناخته میشود .سالهاست
این اثر به دلیل اهمیت بسیار به عنوان یکی از نامزدهای ثبت در فهرست
آثار جهانی قرار دارد ولی هنوز به این مهم دســت نیافته است .این شهر
تاریخی مشــکالت فراوانی در زمینه تملک دارد و اراضی اطراف آن به
طور کامل آزادسازی نشــدهاند .البته تاکنون در آن  ۹فصل کاوش انجام
شــده و آثار تاریخی به دست آمده نیز در موزه باستانشناسی درهشهر به
عنوان تنها موزه باستانشناســی استان نگهداری میشوند .شهر تاریخی
ســیمره برای ثبت در فهرســت آثار جهانی به توجه مسئوالن در زمینه
کاوش ،مرمت و آزادسازی اراضی نیاز دارد.
شــهر تاریخی سیمره از سال  ۸۲که به عنوان پایگاه میراثی شناخته شده
تاکنون هیچ اعتباری از اســتان دریافت نکرده و تنهــا از اعتبارات ملی
و آن هم ناچیز بهرهمند شــده است .این شــهر تاریخی را که  ۶۰هکتار
عرصه مصوب دارد ،بدون تخصیص اعتبار ،نیروی انســانی ،تجهیزات و
ماشینآالت و ...با پیش پا افتادهترین ابزارها و امکانات نمیتوان اداره و
نگهداری کرد.
شهر تاریخی سیمره بزرگترین محوطه تاریخی استان ایالم است و ۲۰۰
هکتار وســعت دارد .قدمت این شهر ،طبق مطالعات و کاوشهای انجام
شده ،مربوط به قرون اولیه اسالمی است .این شهر تاریخی جزو نخستین
آثار تاریخی ثبت شده استان ایالم در فهرست آثار ملی به شمار میرود.
این شــهر تاریخی بر اثر وقوع زلزله در سال  ۳۳۴هجری قمری تخریب
و خالی از سکنه شد و تاکنون  ۹فصل کاوش باستانشناسی در آن انجام
شده است.
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نگاهی به اهمیت ثبت جهانی میراث فرهنگی

غرب کشور از لیست جهانی یونسکو افتاد
■ هماهنگی و همراهی مجمع نمایندگان استانهای غرب کشور الزمه جهانی شدن جاذبه ها

»»مریم مقدم

جهانی شــدن در هر زمینه ای از اهمیت باالیی
برخوردار اســت؛ ولــی اولویت این مســاله در
خصوص میراث فرهنگی چندین برابر است زیرا
عــاوه بر جنبه های اقتصادی و فرهنگی در حفظ
و نگهداری آن اثر و معرفی اش تاثیر مستقیم دارد.
ایرانیان ،بهعنــوان یکی از قدیمیترین اقوام دارای
تمدن جهــان ،دارای میــراث فرهنگی ملموس و
غیرملموس بسیاری هستند؛ مسئله ای که هنوز به
آن می بالند؛ ولی موضوع مهم این اســت که برای
حفظ آنها چه تالشی می شود .نزدیک به  ۴۵سال
اســت که سازوکاری در جهان برای حفظ این آثار
شکل گرفته اســت« .میراث جهانی یونسکو» نام
عهدنامهای بینالمللی است که در تاریخ  ۱۶نوامبر
 ۱۹۷۲میالدی بهتصویب کنفرانس عمومی یونسکو
رســید .موضوع آن حفظ آثــار تاریخی ،طبیعی و
فرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارند و متعلق
به تمام انســانهای زمین ،فارغ از نژاد و مذهب و
ملیت خاصشان است.
بر پایه این کنوانســیون ،کشورهای عضو یونسکو
میتوانند آثار تاریخی ،طبیعی و فرهنگی کشــور
خود را نامــزد ثبت بهعنوان «میراث جهانی» کنند.
حفاظــت از این آثار ،پس از ثبــت ،در عین باقی
ماندن در حیطه حاکمیت کشــور مربوط بهعهده
تمام کشورهای عضو خواهد بود .مکانهای میراث
جهانی ثبتشده در ســازمان یونسکو ،مکانهایی
مانند جنگل ،کوه ،آبگیر ،صحرا ،بقعه ،ســاختمان،
مجموعه یا شــهر هســتند .طبق گزارشی که سال
گذشــته از سوی میراث فرهنگی کشور اعالم شد:
«ایران در سازمان یونســکو بین  ۱۶۱کشوری که
آثــار تاریخی جهانی دارد رتبــه یازدهم را بهخود
اختصاص داده اســت .اعضای کنوانسیون میراث
جهانی  ۱۹۱کشــور اســت که از این تعداد ۱۶۱

کشور آثار را در فهرست میراث جهانی خود ثبت
کردهاند».
هفت کشــور اول فهرست یونسکو ایتالیا ،فرانسه،
آمریکا ،آلمان ،ایتالیا ،ترکیه ،چین و مکزیک هستند.
اما چرا ثبت جهانی آثار و میراث فرهنگی باید مورد
توجه باشــد؟ این مزایا را بهطور کلی میتوان در
قالب ارتقا و بهبود هشــت گروه «مشارکت علمی
و عملی»« ،ســرمایههای اجتماعی»« ،افتخار ملی»،
«کمکهای مالی و وامهای مشخصه»« ،حفاظت از
آثار»« ،آموزش»« ،باززندهســازی و اصالح شرایط
موجود» و «گردشگری» دســتهبندی کرد .در این
راستا آگاهیرسانی و اطالعرسانی به جامعه جهانی
موجب افزایش فعالیت گردشــگری ،جذب منابع
مالی و رونق اقتصاد محلی و عامه مردم میشود.
یکی از مزایای مهم پذیرش کنوانســیون ،به ویژه
برای کشــورهای در حال توســعه ،دســتیابی به
صندوق میراث جهانی اســت .به منظور شناسایی،
حفاظــت و معرفی محوطههای میــراث جهانی،
ســاالنه اعتباری در اختیار کشــورهای عضو قرار
میگیرد.
بنابراین اضافه کردن آثار تاریخی به لیســت جهانی
میراث فرهنگی باید یک هدف مهم در برنامه ریزی
های آتی باشد .هم اکنون چغازنبیل ،تخت جمشید،
میدان نقش جهان ،شــهر یزد ،پاســارگاد از میراث
فرهنگی کشور و بیست اثر دیگر ثبت جهانی شده
اند؛ ولی شاید جالب باشد که بدانیم در این فهرست
تنها یک اثر از منطقه غرب کشور وجود دارد.
دردی ســنگین تر از این نیســت که اعتراف کنیم
ســایه بی مهری بر غرب کشــور برای داشتن آثار
ثبت جهانی سنگینی می کند  .کافی است آمار آثار
جهانی ثبت شده در یونسکو را با یک نگاه اجمالی
بررســی کنید آنگاه در می یابید از غرب کشور در
بین  24اثر تنها یک اثر خود نماییی می کند و بس

و این یک فاجعه است .
بر ای این منظور کارشناسان بر لزوم همراهی همه
دســتگاهها و نهادها برای تحقق ثبت جهانی منظر
تاریخی فرهنگی آثار قابل ثبت در لیســت جهانی
تاکید دارند.
پر واضح است که تشــکیل ستاد رفع موانع ثبت
جهانی آثار تاریخی و گردشگری در غرب کشور
باید در دســتور کار اســتانداران غرب کشور در
راستای تسریع و تســهیل در روند تکمیل پرونده
این پروژه مهم قرار گیرد تا غربت غرب در لیست
جهانی شکسته شود .

فرصــت منطقه غرب برای تکمیــل پرونده های
گزینه ای برای جهانی شــدن بسیار کم و کارهای
زیادی پیش رو داریم که نیازمند یک عزم منطقهای
است.
در مجموع هر کشــوری ســالیانه یک سهمیه در
بحث ثبت جهانی پرونده میراث فرهنگی در سایت
یونسکو دارد و این یک حق مسلم است که منطقه
غرب اینبار خواســتگاه یک اثر ثبت شده جهانی
باشد .
بیشــتر ثبتهای جهانی میراث متعلق به استانهای
مرکزی هســتند  ،این امر نشان میدهد این استانها

کدام آثار ما جهانی شدهاند؟

اورامانات و قابلیت جهانی

هگمتانه را دریابید

استان همدان با وسعتي معادل  19هزار كيلومتر مربع و با قدمتي  3500ساله،
تاريخي به غناي نخستين حكومتي كه در ايران تشكيل شد ،دارد.
بيش از 1860اثر تاريخي فرهنگي و طبيعي در دامنه الوند در جوار جاده شاهي
هخامنشيان و گستردهترين تپه تاريخي ايرانزمين جای گرفته است .اينجا همان
دیاری اســت كه بنا به گفته تاريخنويسان بزرگ يوناني تجمع و شهرنشيني و
آباداني در آنجا شــكل گرفت ،اما آنچه ســایهای تاریک بر دل اهالی این دیار
میافکند این است که همداني كه از شمال به زنجان و از جنوب به لرستان و از
شرق به استان مركزي و از غرب به كرمانشاه دست همسايگي داده است ،امروز
با اين همه قدمت هنوز شهرتش جهاني نشده است.
این همه دارایی نه تنها کارشناسان؛ بلكه هماستانیها و حتی دوستداران تاریخ
و فرهنــگ ایرانزمین را متحیر كرده که چرا هنوز از همدانی با این همه قدمت
نشانی در یونسکو نیست.
همدان همان دياري اســت كه آثار تاريخي آن گرچه قدمتي بيشتر دارد ،اما در
همسايگي آثار جهاني چون گنبد سلطانيه در زنجان و كتيبه بيستون در كرمانشاه
هنوز جهاني نشــده است و اين غربت آثار تاريخي و معنوي يكي از مهمترين
داليلي است كه نهتنها همدان هنوز نتوانسته است توجه برنامهريزان سفر را به
خود جلب كند؛ بلكه هنوز به منظور جلب حمايت و اعتبارات بينالمللي هيچ
ردپايي از نظارت يونسكو بر آثار تاريخي استان به چشم نميخورد.
همدان كه حلقه اتصال بين دو اثر ثبت جهاني شده گنبد سلطانيه زنجان و كتيبه
بيستون كرمانشاه است امروز در حالي دستش براي جهانگردان در گستره جهاني
خالي اســت كه در دامانش غار شگفتانگيز عليصدر و تپه تاريخي هگمتانه و
ارگ نوشيجان و كتيبههاي گنجنامه جاي گرفته است.
در كنار آثار متعدد تاريخي در همدان مجموعههاي دســتكند ارزانفود و شهر
زيرزميني ســامن تافتهاي جدا بافته هستند كه ميتوان اميدوار بود یکی از آنها
همدان را صاحب نام در عرصه بينالمللي کند.
بيتفاوت گذشتن از كنار اين مسأله كه همدان هنوز پس از سالها نتوانسته است
صاحب يك اثر ثبت شده در فهرست بينالمللي يونسكو باشد بيانگر كمكاري
مسئوالن و تصميمگيراني است كه در حوزههاي مرتبط آمدهاند و رفتهاند.
از آنجا كه با به ثبت جهاني رسيدن يك اثر در فهرست ميراث جهاني توجه و
حمايتهاي جهاني نيز به سوي آن اثر معطوف ميشود اين كمكاري است كه
هنوز در كارنامه آثار به ثبت رســيده در سازمان يونسكو نام و نشاني از همدان
نيســت و ما انتظار داریم امسال طلســم ثبت آثار تاریخی همدان در یونسکو
شکسته شود.مسئوالن بايد جوابگوي سؤاالت و خواستههاي مردمي باشند كه
به اين ديار تعلق دارند و حاال اين سؤال در اذهان مردم نقش بسته است كه چرا و
بر اساس چه برنامهاي همدانيها از حق و سهم جهاني خود در زمينه گردشگري
محرومند.این در حالی است که هگمتانه و غار شگفتانگيز عليصدر ميتوانستند
از گزينههاي حتمي فهرست ثبت جهاني باشد ،اما پس از بررسيهاي يونسكو
بر روي اين آثار شــاخص اعالم شد ساخت و سازهاي اطراف تپه تاریخی و
غار مانعي بزرگ بر ســر راه به ثبت رســيدن اين آثار است .سال  1389نیز تپه
تاریخی هگمتانه از جمله گزینههایی بود که قرار شد به این فهرست بپیوندد ،اما
روند بررسی این پرونده پیشنهادی در فهرست ثبت جهانی یونسکو تا به امسال
ادامه داشته است.تپه تاريخي هگمتانه از ديگر گزينههايي بود كه به دليل تكميل
نبودن پرونده و مســتنداتش سال  1389پس از ارائه به يونسكو به ثبت جهاني
رسيدنش منوط به تكميل پرونده شد و به نظر ميرسد در صورت انجام اين كار
شايد هگمتانه گزينه انتخابي يونسكو در سالهای آتی باشد اگر همه چالش های
متوجه شده به این اثر مد یریت و حل و فصل شود .
ما از مسئوالن مرتبط استاني و کشوری انتظار داريم مديريت خود را براي حل و
فصل و به نتيجه رسيدن اين مهم که همدان باید سهم جهانی خود را در یونسکو
بگیرد در كوتاهترين زمان اعمال كنند.

پرونده ثبت جهانــی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات
حداکثر تا شــهریورماه تکمیل میشــود تحقق این اتفاق
نیازمند همراهی مســئوالن مرتبط بــه این حوزه در غرب
کشور است
در حالــی که بیســتون تنها نگین جاذبه جهانی شــده در
غرب کشــور اســت اما خبرها حاکی از آن است که ثبت
جهانی اورامانات به عنوان یک مطالبه استانی در کرمانشاه
پیگیری میشــود ،توسعه صنایعدســتی اورامانات و ثبت
ملی صنایعدستی شاخص شهرستان ،برندسازی و توسعه
بازارهای صنایعدستی جز برنامههای اولویت دار است.
اســتاندار کرمانشــاه و مجموعه مدیریت ارشــد استان با
جدیت ثبت جهانی اورامانات را در دستور کار قرار دادهاند
اما اگر وفــاق و همراهی متولیان امــور و به ویژه مجمع
نمایندگان در استانهای غربی رقم نخورد این مهم در هیچ
استانی محقق نمی شود .
پایگاه ثبت جهانی اورامانات از ســال  96تاکنون تأسیس
شــده اســت و در راســتای این طرح هفت روســتای
اورامان ثبت ملی شدو شورای راهبری این طرح در حال

برنامهریزی برای پیشبرد اهداف این پایگاه است.
در رابطه با پرونده اورامانات باید گفت که این پرونده
برای ثبت جهانی به طور جدی در کشــور مطرح است
زیــرا پرونده اورامانات دارای یــک ویژگی منحصر به
فرد اســت که برای دو اســتان کردســتان و کرمانشاه

مطرح است.
وی با بیان اینکه در این پرونده بحث کشور عراق نیز مطرح
است و حدود ده درصد این پرونده متعلق به کشور عراق
اســت بعد از ارسال پرونده به یونســکو تازه ارزیابیهای
این سازمان آغاز میشود که دو تا سه سال طول میکشد.

فلکاالفالک و پلهای تاریخی لرستان
گزینه های جهانی

با توجه به اینکه هر ساله هر کشور میتواند حداقل دو اثر و
حداکثر سه اثر را برای جهانی کردن به یونسکو معرفی کند،
اســتان همدان با  6اثر پیشنهادی برای ثبت جهانی شانس
بیشتری برای دریافت یکی از این دو اثر را خواهد داشت.
پروندههای پیشنهادی آثار تاریخی همچون شهر زیرزمینی
سامن ،ارزانفود ،ارگ نوشــیجان ،کتیبههای گنجنامه ،گنبد
علویان و هگمتانه برای وارد شدن به فهرست جهانی یونسکو
آماده است.
***
میراث جهانی یونســکو نام عهدنامهای بینالمللی است که
در  ۱۶نوامبر  ۱۹۷۲میــادی به تصویب کنفرانس عمومی
یونســکو رســید .موضوع آن حفظ آثــار تاریخی ،طبیعی
و فرهنگی بشر اســت که اهمیت جهانی دارند و متعلق به
تمام انســانهای زمین ،فارغ از نژاد ،مذهب و ملیت خاص
میباشند.
بر پایه این کنوانســیون کشورهای عضو یونسکو میتوانند
آثار تاریخی ،طبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت در
میراث جهانی کنند .حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین
باقی ماندن در حیطه حاکمیت کشور مربوط ،به عهده تمام
کشورهای عضو خواهد بود .مکانهای میراث جهانی ثبت
شده در سازمان یونسکو ،مکانهایی مانند جنگل ،کوه ،آبگیر،
صحرا ،بقعه ،ساختمان ،مجموعه یا شهر هستند.
ایران سه ســال پس از تصویب کنفرانس عمومی یونسکو
چهارشنبه  ۲۶فوریه سال  ۱۹۷۵به کنوانسیون میراث جهانی
یونســکو پیوست ،اما در مدت اين  38سال هيچ يك از آثار

بیشــتر قدردان میراث فرهنگی و فضای طبیعی و
آداب و رســوم خود هستند و این یک نقطه منفی
است
چون امســال ایران یک سهمیه برای ارسال پرونده
دارد باید از این ســهمیه به قدری مطمئن باشد که
پروندههــای مختلفی را کاندیــدا کند و در نهایت
میراث فرهنگی کشــور به این جمعبندی برسد و
پروندهای را باید ارسال کند که مطمئن باشد پرونده
به لحاظ شکلی ارزش ثبت داشته باشد و با اهتمام
استانداران غرب کشور انتظار میرود این اثر در یکی
از استانهای غربی باشد .

همدان نتوانسته است در رديف آثار جهاني ايران قرار گيرد
اين در حالي اســت كه به نظر ميرسد هگمتانه پس از حل
مشکالتش ميتوانند اين فرصت را نصيب همدان كنند.
در این میان تنها میتوان امیدوار بود که پروندههای پیشنهادی
که آثار تاریخی همدان را شــامل ميشوند در آینده نز دیک
بتوانند طلسم ورود به این فهرست جهانی را بشکنند .کوتاه
سخن آنکه در شان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین نیست
که در غربت جهانی شدن د ست و پا بزند .
مریم مقدم کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

قلعه فلکاالفالک و پلهای تاریخی لرســتان می تواند
از گزینه های مطرح جهانی شدن در غرب کشور باشد.
قلعــه فلکاالفــاک و پلهــای تاریخــی لرســتان از آثــار
ارزشــمند ملــی کشــور بــه شــمار میآینــد کــه بایــد
رونــد مرمــت و همچنیــن فراینــد ثبــت جهانــی آنهــا در
دســتور کار قــرار گیــرد.
ثبت جهانی یک اثر ،توســعه گردشگری و درنهایت رونق
اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
فعالیتهای حوزه بناهای تاریخی باید بر اساس یک فرآیند
مهندســی منظم صورت گیرد و یک آرشــیو کامل از همه
فعالیتها مستندسازی شود.
پالن ثبت جهانی پلهای تاریخی لرســتان بهعنوان اولویت
اصلی برای ثبت در سال  2021ارائهشده و عملیات مرمت
قلعــه و بناهای حریم آن نیز در دســتور کار این اداره کل
قرار دارد.
این بنا که از اواخــر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی به
جا مانده با زیربنای  300مترمربع به علت پوسیدگی لولهها
و رطوبت دچار مشکالتی شد که بالفاصله مرمت کامل آن
آغاز شده و در حال انجام است.

میراث جهانی یونسکو نام عهدنامهای بینالمللی است که در تاریخ  ۱۶نوامبر
 ۱۹۷۲میالدی به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید .موضوع آن حفظ
آثار تاریخی ،طبیعی وفرهنگی بشر است که اهمیت جهانی دارد و متعلق به
تمام انســانهای زمین ،فارغ از نژاد ،مذهب و ملیت خاص میباشد .بر پایه
این کنوانســیون ،کشورهای عضو یونسکو میتوانند آثار تاریخی ،طبیعی و
فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت ب ه عنوان میراث جهانی کنند .حفاظت از
این آثار پس از ثبت ضمن باقیماندن در حیطه حاکمیت کشــور مربوط ،به
عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود .مکانهای میراث جهانی ثبتشده
در یونســکو ،مکانهایی مانند جنگل ،کوه ،آبگیر ،صحرا ،بقعه ،ساختمان،
مجموعه و یا شهر است.
کشور ایران سه سال پس از تصویب کنفرانس عمومی یونسکو در  ۲۶فوریه
 ۱۹۷۵به کنوانسیون میراث جهانی یونسکو پیوست.
در بخش میــراث فرهنگی ملموس و ناملموس بر گســترش اجرای مفاد
كنوانســیونهای حفظ میــراث فرهنگــی ملموس و ناملمــوس ،اجرای
برنامههــای بینالمللی حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و اقدامهای بازدارنده
به منظــور جلوگیری از تخریب آثار تاریخی در شــرایط بحرانی و دوران
منازعات داخلی و منطقهای تأكید شــده اســت .با توجه به پیشینه تاریخی
ایران و آثار تاریخی گسترده و چشــماندازهای طبیعی استثنایی و فرهنگ
شفاهی غنی در این سرزمین ،آگاهسازی عمومی ،بهویژه آموزش جوانان در
زمینه آشنایی با مفاهیم و مسائل مربوط به حفظ میراث فرهنگی از اهمیت
زیادی برخوردار است.

آثار تاریخی ثبت شــده ایران در فهرســت میراث مادی
(ملموس) یونسکو

نقشه میراث
۱ـ چغازنبیل ،شوش ()۱۹۷۹
۲ـ میدان امام اصفهان ()۱۹۷۹
۳ـ تخت جمشید ،فارس ()۱۹۷۹
۴ـ تخت سلیمان ،تکاب ()۲۰۰۳
۵ـ بم و چشمانداز تاریخی آن ،کرمان ()۲۰۰۴ /۲۰۰۷
۶ـ پاسارگاد ،فارس ()۲۰۰۴
۷ـ سلطانیه ،زنجان ()۲۰۰۵
۸ـ بیستون ،کرمانشاه ()۲۰۰۶
۹ـ مجموعه قره کلیسای آذربايجان ()۲۰۰۸
۱۰ـ سازههای تاریخی ـ آبی شوشتر ()۲۰۰۹
۱۱ـ بازار تبریز ()۲۰۱۰
۱۲ـ بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی ()۲۰۱۱
۱۳ـ  ۹باغ ایرانی :اکبریه بیرجند ،فین کاشــان ،شــاهزاده ماهان ،ارم شیراز،
عباسآباد بهشــهر ،چهلســتون اصفهان ،دولتآباد یزد ،پاسارگاد شیراز ،
پهلوانپور یزد ()۲۰۱۱
۱۴ـ گنبد قابوس ،استان گلستان ()۲۰۱۲
۱۵ـ مسجد جامع اصفهان ()۲۰۱۲
۱۶ـ کاخ گلستان ،تهران ()۲۰۱۳
 -۱۷شهر سوخته ()۲۰۱۴
 -۱۸چشمانداز فرهنگی میمند ()۲۰۱۵
 -۱۹محوطه باستانی شوش ()۲۰۱۵
ت ایرانی ()۲۰۱۶
 ۱۱ -۲۰قنا 
 -۲۱شهر تاریخی یزد ()۲۰۱۷
آثارثبتشده ایران در فهرست میراث طبیعی یونسکو:
 -۱دشت لوت ()۲۰۱۶
 -۲جنگلهای هیرکانی()۲۰۱۹
■ آثارثبتشده ایران در فهرست میراث معنوی (ناملموس) یونسکو:
■ هنر ساختن و نواختن کمانچه ()۲۰۱۷
■ چوگان ،بازی سوار بر اسب همراه با روایتگری و موسیقی ()۲۰۱۷
■ نان لواش ()۲۰۱۶
■ نوروز ()۲۰۱۶
■ پرونده نوروز ()۲۰۰۹
■ ردیف های موسیقی ایرانی ()۲۰۰۹
■ هنر نمایشی -آیینی تعزیه ()۲۰۱۰
■ مهارت فرشبافی فارس ()۲۰۱۰
■ موسیقی بخشیهای خراسان ()۲۰۱۰
■ آیین پهلوانی و زورخانهای ()۲۰۱۰
■ مهارت فرشبافی کاشان ()۲۰۱۰
■ آیین نقالی (قصهگویی اجرایی ایرانی) ()۲۰۱۱
■ دانش سنتی لنجسازی و دریانوردی در خلیج فارس ()۲۰۱۱
■ مراسم قالیشویان در مشهد اردهال کاشان ()۲۰۱۲
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جذب گردشگر مذهبی
در رویداد اربعین جدی گرفته شود

گردشگری مذهبی در ایران می تواند جایگاهی بسیار بهتر از این
داشته باشــد و با حرکات جدید مانند پیاده روی میلیونی اربعین می
توان از فضای موجود استفاده نمود .جاده نجف به کربال که در زمان
این رویداد  ،مملو از میلیون ها گردشگر مذهبی از ایران و اقصی نقاط
دنیاســت ،امسال نیز همچون سال های گذشته ،بزرگترین راهپیمایی
خود جوش جهان را شــاهد خواهد بود .جشــنواره غذاهای سنتی و
خیرات نیکوکاران ،جذابیت های این رویداد بزرگ را دو چندان کرده
است.این واقعه مهم ،از منظر گردشگری و فرهنگی اهمیت به سزایی
دارد و به همین خاطر ،بســیاری از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور،
خواستار ثبت این حرکت گسترده در فهرست میراث معنوی یونسکو
هســتند .در گزارش امروز ،به جنبه های فرهنگی و گردشگری این
رویداد می پردازیم.
پیــاده روی اربعین و توجه به گردشــگری مذهبی ما اکنون با برندی
به نام پیاده روی بزرگ اربعین رو به رو هســتیم که می تواند صنعت
گردشــگری در غرب کشور را از جنبه های ملی و بین المللی تحت
تاثیر مستقیم و اثر بخش خود قرار بدهد .دنیا در سال های آینده قطع ًا
نســبت به ظرفیت های تفریحی ،اقتصادی ،گردشگری و هنری این
رویداد ،بیشتر حساس خواهد شد.
برنامــه ریزان گردشــگری در اســتانهای منطقه 3آمایشــی ( ایالم ؛
کرمانشــاه ،لرستان و همدان ) که در مســیر جذب گردشگر مذهبی
قرار دارند می توانند در نشســت های مشــترک استانداران از همین
حاال ،اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در دستور کار
قرار دهند تا فواید مادی و معنوی بیشتری از این رویداد بزرگ ،برای
کشورمان حاصل شود.امنیت عراق و سوریه در سال های آینده ،قطعا
مخاطبان این راهپیمایی میلیونی را بیشتر خواهد کرد .می توان از این
حرکت عظیم مذهبی برای رونق بخشی به اقتصاد گردشگری و ثروت
ملی ایرانیان ،به خوبی بهره بهرداری نمود.
راه اندازی پرتال بین المللی برای پوشش خبری و رسانه ای این برنامه
گردشگری مذهبی بین المللی و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی،
حداقل انتظاریست که از ســازمان ها و نهادهای فعال در این عرصه
– به خصوص ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشورمان – داریم .امیدواریم در قالب برنامه جامع توسعه راهپیمایی
اربعین در سال های آینده ،به این گونه موارد توجه شود.

پیاده روی اربعین و توجه به گردشگری مذهبی اقتصاد
گردشگری مذهبی را جدی بگیریم

گردشگری مذهبی ،مانند گردشگری ورزشی (،)sport tourism
گردشگری روســتایی( ،)rural tourismگردشــگری شهری و
گردشــگری ســامت ( ،)health tourismیکی از ارکان درآمد
زایی در صنعت توریسم کشور به شمار می رود.
ســاالنه میلیون ها دالر درآمد ارزی از این راه حاصل می شود .برخی
قطب های گردشــگری مذهبی ایران هم چون قم ،شــیراز و مشهد
مقدس ،پذیرای توریســت های بســیاری از داخل و خارج از کشور
هستند.تسهیل صدور روادید ایران ( )visa on arrivalسبب شده
اســت که مردم بیش از  ۱۹۰کشــور دنیا بتوانند با روادید فرودگاهی

 ۱۰۵روزه به کشــورمان بیایند .به همین دلیل ،شاهد حضور هزاران
گردشــگر مذهبی در شهرها هســتیم .در صورت جذابیت آفرینی و
تقویت بسترهای اقامتی و تفریحی ،می توان از این اقتصاد رو به رشد،
بیش از پیش استفاده کرد.
گردشگری مذهبی ،مانند ســایر بخش های گردشگری ،برای کشور
ایران فرصت آفرین اســت .اکنون با فرا رســیدن اربعین حســینی،
پیاده روی پر شــور زائران کربال ،بار دیگر ایران و عراق را در کانون
توجهات رسانه ها قرار می دهد.
پیاده روی اربعین ،نوعی گردشــگری مذهبی اســت که ملیت های
مختلف جهان در آن حضور دارند و هر ســال نیز پرشور تر از سال
های گذشته برگزار می شــود .خدمات ارتباطی ،اطالعاتی ،پزشکی،
فرهنگی ،هنری و رفاهی بین المللی که ســال به سال به این رویداد
افزوده می شود ،اهمیت آن را بازگو می کند.
بزرگ ترین پیاده روی جهان که چند ســالی است بین نجف و کربال
روی می دهد و مخاطبان هفده میلیونی را از سراســر جهان به عراق
می کشاند ،به اوج خود نزدیک می شود.
ایــن رویداد خود جوش توســط صدها هزار زائــر ایرانی ،عراقی و
عاشقان حســینی از کشورهای مختلف اســامی برگزار می شود و
حیرت رسانه های جهان مانند آسوشیتد پرس ،فرانس  ،۲۴ایندیپندنت
و هافتینگتون پســت را در پی داشــته اســت .در ماه جاری ،بیش از
 ۲میلیــون ایرانی با دریافت روادیــد ،در این رویداد بزرگ فرهنگی،
گردشگری و مذهبی شرکت کردند.
اکنــون ثبت ملی این رویداد بزرگ انجام شــده و فعاالن فرهنگی و
گردشگری کشور ،منتظر ثبت جهانی آن هستند.
در شرایطی که گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه جوالن می
دهد ،امسال نیز مانند سال های گذشته ،شاهد برگزاری آرام و باشکوه

بزرگترین پیاده روی جهان خواهیم بود.

آیا راهپیمایی اربعین ثبت جهانی می شود؟

برگزاری موفقیت آمیز و با شــکوه پیاده روی اربعین ســبب شد که
فعاالن گردشگری و دیپلماتیک ایران و عراق ،به تکاپو افتاده و به ثبت
این مراسم در میراث ســازمان یونسکو عالقه مند شوند .درخواست
های کاربران در فضای مجازی از موسســه گینس ،برای بررســی و
ثبت این مراســم در کتاب رکوردها نیــز از دیگر موضوعاتی بود که
مطرح شد.
این درخواســت از ســال های پیش مورد توجه قرار داشت و امسال
نیز مجددا تکرار شد .به نظر می رسد راهپیمایی باشکوه اربعین ، 98
فرصتی طالیی برای ثبت این پیاده روی در فهرست یونسکو باشد.
حضور میلیونی زائران که شــمار زیادی از آن ها با پای پیاده و بعض ًا
بدون کفش ،ده ها کیلومتر را از مرزهای عراق به ســمت کربال طی
می کنند و همه با عشق و شور ،این مسیر را با سختی هایش طی می
نمایند ،برای ناظران بین المللی نکات زیادی در بر دارد.
اگر از جنبه های گردشگری به این رویداد نگاه کنیم ،درخواهیم یافت
که این پیاده روی ،یک موقعیت و رویداد فرصت آفرین اســت .باید
زمینه های بی نظیر این اتفاق بزرگ مذهبی و تفریحی را بررسی کرد
و از پتانسیل های فوق العاده آن استفاده نمود.

تفاوت های بزرگ راهپیمایی اربعین

این پیاده روی ،با دیگر رویدادهای مشــابه ،تفاوت های زیادی دارد.
در هیچ یک از پیاده روی های تاریخ معاصر ،میلیون ها نفر با اهداف
مذهبی و با کمترین امکانات ،چنین راهپیمایی را انجام نداده اند.
در طول مســیر ،غذا و نوشیدنی به طور رایگان میان مردم توزیع می
شــود .حتی افرادی که برداشت های مذهبی نداشته و به زبان کشور
مقصد (عربی) مسلط نیستند نیز در این گردهمایی بزرگ حاضر شده
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و برای برگزاری شایسته آن همکاری می کنند.
این موارد ،بخشــی از ظرفیت های فوق العــاده و جذاب راهپیمایی
بزرگ اربعین به شــمار می روند .مسائل مطرح شده ،ما را به اهمیت
این موضوع راهبردی ســوق می دهد که راهپیمایی اربعین ،فرصت
گردشــگری جدید قرن بیست و یکم اســت و به زودی خود را به
عنوان یک جذابیت در خاورمیانه معرفی خواهد کرد .راهپیمایی بزرگ
اربعین  ،۹۵در دنیای گردشــگری اســامی به سمت جذب مخاطب
پیــش مــی رود .ما ایرانی ها ،به عنوان پایه گــذار این حرکت خود
جوش مردمی و بزرگ مذهبی ،باید برای ثبت این برند ،از هیچ تالشی
فروگذار نباشیم و نباید مسائلی مانند مالکیت شاهنامه فردوسی توسط
آذربایجان و تصاحب مثنوی به وسیله ترک ها رخ دهند.
نبایــد فرصت را از دســت داد و باید از طریق رایزنی های مربوط به
یونسکو و مراکز بین المللی مسئول ،نسبت به ثبت جهانی این میراث
اقدام کرد .سپس ،سازمان های گردشگری و مذهبی کشور ،باید برای
ســاماندهی بهتر و بیشتر این رویداد بزرگ در سال های آینده تدابیر
ویژه ای اتخاد کند.
این تدابیر باید به گونه ای باشــد که بســترهای الزم برای شرکت
گردشــگران خارجی نیــز فراهم گردد .گردشــگری اربعین ،یک
موضوع غیر قابل انکار در سال های آینده است و موقعیتی فرصت
آفرین و بی نظیر برای صنعت توریسم کشورمان محسوب خواهد
شــد.اگر بخواهیم به طور کلی به آن نگاه داشته باشیم ،مقوله نوین
و جذاب گردشــگری اربعین ،فواید زیر را برای کشور به ارمغان
خواهد آورد:
پیاده روی اربعین و توجه به گردشگری مذهبی راهپیمایی خود جوش
اربعین حســینی ،توسط ایرانیان پایه گذاری شد .این مراسم که نوعی
پیاده روی عمومی میلیونی به شمار می رود ،می تواند به عنوان برندی

در گردشــگری ورزشی کشور ثبت شود و برنامه ریزی های گسترده
ای برای معرفی آن شکل بگیرد.
از این طریق مــی توان ایران را به عنوان قطب گردشــگری مذهبی
و ورزشــی خاورمیانه مطرح نمود و مخاطبان بسیاری را به مرزهای
ایران کشاند.
ایران ،ظرفیت های بسیاری در کوه ها ،بیابان ها ،جنگل ها و روستاهای
خود برای راهپیمایی گروهی دارد .این بســتر در صورتی که با برند
سازی و بازاریابی بین المللی در عرصه توریسم همراه شود ،می تواند
نقطه ای درآمد زا برای اقتصاد گردشگری ایران در افق  ۱۴۰۴باشد.

راهپیمایــی اربعین :نقطه ای برای جذب گردشــگر
مذهبی
از موکب هایی که در مســیر راهپیمایی اربعین توســط ایرانیان
و ملیت های ســایر کشــورهای جهان بر پا می شود ،می توان
برای معرفی کشــورمان و ظرفیت های گردشگری آن بهره برد.
امیدواریم ســازمان هــای دولتی و غیر دولتی فعــال در برنامه
ریزی و هدایت موکب های امســال ،از ظرفیت های غیر رفاهی
نیز استفاده کنند.
همچنیــن ،حضور میلیون هــا زائر ایرانی در نقاط مرزی کشــور و
بسترســازی برای فراهم کردن امکانات برای ارائه خدمات به آن ها،
زمینه را برای رونق اقتصادی این مناطق به دنبال خواهد داشت.

راهپیمایی اربعین و رسانه ها

گردشگری اربعین ،در ســال های آینده رونق زیادی خواهد گرفت.
ایران باید در این حوزه ،پیشــگام شود و برای تولید محتوا درباره این
حرکت عظیم بین المللی ،فعالیت های رسانه ای حرفه ای را در دستور
کار قرار دهد.پیاده روی اربعین می تواند زیرساخت های گردشگری
روستایی را نیز تقویت کند.

استان های منطقه  3ظرفیتهای بسیاری
برای توسعه دارند

استانهای منطقه  3از ظرفیتهای بسیار مناسبی برای
توسعه برخوردارند.
هفتمین نشست کارگروه استانداران منطقه  3كشور که
با حضور دكتر علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،اســتانداران استانهای ایالم ،کرمانشاه،
لرستان ،همدان و روسای سازمانهای برنامه و بودجه
این اســتانها در همدان برگزار خواهد شــد ،بهانه ای
اســت بر ای آنکه بتوانیم از نگاه تخصصی کارشناسان
گردشگری نگاهی به ظرفیتهای موجود داشته باشیم .
مجموعه اســتانهای عضو منطقه  3کشــور هر کدام
دارای قابلیت ها و ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه
هــای کشــاورزی ،صنعت ،حمل و نقــل ،خدمات و
گردشگری هستند.
آنچه حائز اهمیت اســت این نکته می باشــد که باید
تــاش کنیم با یک همگرایی و همدلی از مجموع این
قابلیتها برای توسعه متوازن و پایدار استانهای منطقه
 3بهره بگیریم.
تاکنون شــش نشست با حضور اســتانداران منطقه ۳
کشــور برگزار شده و در این نشســت ها برنامههای
و پروژههــای مختلــف
حــوزه
در
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گردشگری ،کشــاورزی ،صنعت و زیرساختها مورد
طرح و بررسی قرار میگیرند.
این طرحها پس از نهایی شدن ،برای تصویب نهایی به
هیات دولت ارائه میشــوند پس بهترین فرصت است
تا جدی ترین مطالبات غرب کشور رخ نمایان کنند .
مدت مدیدی اســت که بــه لحــاظ بینالمللی حوزه
گردشــگری ایران دارای یک مسیر تعریف شده است
و آن هــم مثلث طالیی اســت ،از این رو احســاس
نیاز کردیم که باید در حوزه مســیرهای گردشــگری
تنوع بخشــی داشته باشیم و مســیر دیگری در حوزه
گردشــگری ایران تعریف شود تا گردشگران خارجی
بتوانند مقاصد دیگری برای دیدن در ســبد سفر خود
داشته باشند.
در طول ســالهای اخیر ،ســفرها بر روی مســیرهای
شناخته شده جهانی برنامه ریزی شده است و این مهم
موجب شده تا برخی استانها که از داشتن جاذبه جهانی
بی بهره اند همواره از غافل تورهای گردشگری عقب
بمانند از آنجایی که ما در غرب کشور به دنبال تعریف
مســیر جدید در حوزه گردشــگری هستیم ،باتوجه به
غنای تاریخی-فرهنگی و تعدد آثار میراث ملی و گزینه
های جهانی که در این منطقه ثبت شــدهاند،
همچنین از منظرگردشــگری سالمت،
طبیعتگــردی و نیز از نظر تنوع
فرهنگی ایــن قابلیت را دارد
کــه بــه مســیر و مقصد
گردشــگری جدیــد
تبدیل شود.
معمــوال تورهــای
اروپا همان مســیر
همیشــگی ایران را
میآینــد و باتوجه
بــه آنکه چنــد بار
آن مسیر را رفته اند
دور از ذهن نیســت
که مســیر بــرای آنها
تکراری شود .
جالب اســت در ســالهای
اخیــر یــک آژانــس اروپایی،
مســیرهای جدیدی از سفر به ایران

همدان

کرمانشاه

لرستان

ایالم

را ارائه داده بود که یکی از آن مسیرها غرب ایران بود
که برای کارشناسان بسیار هم جذاب بود.
این آژانس در بروکســل فعال است و مقاصد جدیدی
را در کشــورهای مختلف پیدا و به تبع آن ســفرهای
جدیــد تعریف میکند .و جالب اســت که بنا به گفته
تیموری معاون گردشــگری کشور ما هیچ دخالتی در
این انتخاب نداشــتیم و تاکنون هم با این آژانس وارد
مذاکره نشــدهایم و ارتباط برقرار نکردهایم .این آژانس
به صورت خودجوش این کار را انجام داده بود.
طی چند ســال گذشــته شــاهد برگزاری رویدادهای
مختلــف در شــهرهای ایــران بودیــم .از همــدان
(۲۰۱۸همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی)
و تبریز ( ۲۰۱۸شــهر نمونه گردشــگری کشــورهای
اســامی در ســال  )۲۰۱۸گرفته تا مشــهد پایتخت
فرهنگی جهان اســام و  ...ایــن رویدادها چه بودند
و آنچه که شــما امــروز از آن به عنــوان برنامه ملی
گردشگری و البته برنامه جایکا یاد میکنید چه هستند؟
آیا همواره شاهد برگزاری رویدادها به صورت موازی
با یکدیگر هستیم؟
تبریز  ، ۲۰۱۸همدان  ۲۰۱۸و ...برنامههای جداگانهای
بودند که ارتباطی به این طرح و استراتژی ملی نداشتند.
در آن رویدادها ،یک شهر در هر سال به عنوان مقصد
به طور مثال کشــورهای آسیایی یا کشورهای اسالمی
معرفی میشــود و رویدادهایی برای معرفی آن مقصد
انجام میشود و در واقع جنبه نمادین (شو) دارد .روی
هیچ شــاخصه خاصی قرار نداشت و فقط قرار بود در
رسانهها مطرح شود و نمیتوان به آورده خاصی از این
رویدادها دل بست.
ضمن آنکه در حاشــیه نمایشــگاه گردشــگری فیتور
اســپانیا  ،۲۰۱۸توافقاتی بین ســازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری با سازمان جهانی گردشگری
( )UNWTOانجام و ســند همکاریهای مشــترک
به منظور بهرهمندی از کمک مشــاورهای این سازمان
امضا شــد .همچنین با توجه به مشــارکت یونسکو به
عنوان مســئول هماهنگی انجام این پــروژه ،بازنگری
و بروزرســانی برنامه ملی توسعه گردشگری ایران در
دستور کار قرار گرفت.
در ســالهای گذشــته همدان به عنوان پایلوت برنامه
ملی کشور در نظر گرفته شــده بود که آن هم به دلیل

تغییر دولت و به تبع آن تغییرات پیاپی که در مدیریت
ســازمان و بخشهای مربوطه شــاهد بودیم به نتیجه
نرســید .هرچند اکنون این شهرســتان دارای مطالعات
دقیق و جامع درخصوص جاذبهها و داشتههای استان
است .اگر برنامه ملی در همدان اجرایی میشد ،اکنون
وضعیت گردشگری این منطقه خیلی بهتر میبود.
آنچــه که قرار اســت به عنــوان برنامه ملی توســعه
گردشــگری کشــور دنبالشــود میتواند در مقیاس
کوچک به طور مثال در تبریز عملیاتی شــود اما تمام
این موارد در حد پیشــنهاد اســت و باید با مشاوران
برنامه ملی در سطح داخلی و بینالمللی مطرح شود.
معاون گردشــگری پیــش از این عنوان کــرده بود ،
مــا قصــد داریم یک برنامــه عملیاتی برای توســعه
گردشــگری کشور بنویســیم و برای آنکه از عملیاتی
شدن آن برنامهها اطمینان خاطر کسب کنیم ،یک شهر
را بــه عنوان پایلوت برای عملیاتــی کردن تعدادی از
برنامهها در نظــر میگیریم تا ببینیم آیا برنامههای اخذ
شــده جواب میدهد یا خیر .قطعا این مهم یکســری
مطالعات نیاز دارد .به طــور مثال ،زمانی که همدان به
عنوان پایلوت اجرایی شــدن برنامه توسعه گردشگری
ملی انتخاب شد ،یکی از شاخصهای مطرح شده این

بــود که همدان از هر لحاظ یک ایران کوچک اســت.
از بعد تاریخی گرفته تــا فرهنگی و طبیعی و  ...انواع
گردشــگری را میتوان در همدان پیاده کرد بنابراین به
این نتیجه رســیده بودند که اگر بتوانیم برنامه ملی که
برای ایران نوشته میشــود را در همدان اجرایی کنیم،
این امکان وجود خواهد داشــت که برنامه نوشته شده
را بتوانیم در کل کشــور اجرایی کنیم .درواقع میتوان
گفت ،تمام ویژگیهای یک شهر و منطقه درنظر گرفته
میشود .اجرایی شدن طرح توسعه ملی در همدان دوره
زمانی داشــت که اجرایی شــدن طرح همدان در سال
 ۹۵تمام شــد و اکنون هیچ برنامه توســعه گردشگری
ندارد .در این شــرایط است که برنامه ملی گردشگری
کشور در حال نوشته شدن است و درعین حال توسعه
گردشــگری محور شمال غرب ایران را در دست دارد
و درواقع میتوان گفت این طرحها از هم جدا هستند
و هیچ ربطی به هم ندارند .اما پیشــنهاد دادهایم که یک
استراتژی توسعه مسیر گردشگری برای ما آماده کند که
مجموعهای از اقدامات خواهد بود و بتوانیم از خروجی
این استراتژی برای برنامه ملی نیز استفاده کنیم.
یکی از چالشهایی که در حوزه عملیاتی شدن طرحها
و مطالعات انجام شده در حوزه گردشگری با آن روبه

رو هستیم ،رساندن فاز مطالعات به عملیاتی و اجرایی
شدن اســت .تاکنون صدها پروژه مطالعاتی در حوزه
توســعه گردشگری مناطق مختلف انجام شده است اما
در نهایت به فاز عملیاتی و اجرایی نرسیدهاند و از زمان
اجرای آنها نیز گذشــته است .هرچند امروز صحبت از
توسعه محور شمال غرب کشور است ،اما تجربه ما در
حوزههای مختلف توسعهای اثبات کرده که معموال این
طرحها در حــد مطالعه و طرح موضوع باقی میمانند
و به مرحله اجرا نمیرســند .به طور مثال ،رییس وقت
ســازمان میراث و گردشــگری در ششــمین نشست
بینالمللی راه ابریشم که با حضور نمایندگان  ۳۳کشور
عضو برگزار شد ،عنوان کرد :دولت جمهوری اسالمی
ایران با هــدف افزایش تعامالت منطقــهای و جهانی
همه ظرفیتهای گردشــگری را در مسیر جاده ابریشم
احیا میکند .جمهوری اســامی ایران با مشارکت در
برنامه راهابریشــم بر آن اســت تا روحیه جدید اتحاد،
اعتماد ،منافع مشترک ،آموزش فراگیر و همکاریهای
همــه جانبه را در قالب این برنامه بینالمللی افزایش و
ارتقا دهد .باور داریم هر گامی برای احیای ظرفیتهای
گردشگری منطقه برداشته شود ،در نهایت به سود ایران
و سایر کشورهای دوست و همسایه خواهد بود.

وی
پيام تاريخ  ،تمدن و فرهنگ مادستان
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یادداشت

«ريل» غيرکارشناسي نميخواهيم

انجام طرح مطالعاتي راهآهني که از خط آهن همدان  -ســنندج (نزديکيهاي
شهر سنندج) به بيجار و سپس به زنجان متصل ميشود هيچگاه نميتواند به نفع
هيچ يک از همدانيها و يا شهرهاي همدان و حتي استانهاي همجوار باشد؛
زيرا اين خط از داخل شهرهاي استان نميگذرد.
معلوم نيســت چه مطالعه و يا منافعي در ســاخت اين خط آهن وجود دارد
که موجب شــده تا خط آهن فامنين -تاکستان از نقشه حذف شود و همدان
و اســتانهاي همجوار ديگر را از اتصال طاليي به شــبکه ريلي کشور و دنيا
محروم کند .نميدانيم چه تفکرات و طرح مطالعاتي اتصال بيجار به زنجان را
در اولويت قرار داده است.
اگر قرار است خط آهني با بودجه کشور کشيده شود بايد خطي باشد که اوالً
ما را از نزديکترين فاصله به شبکه ريلي کشور متصل کند ،دوم ًا مزايايي براي
اســتان همدان و استانهاي ديگر (از اســتانهاي همجوار گرفته تا استانهاي
قزوين و گيالن و آذربايجان و حتي کشور ترکيه) داشته باشد و طوري نشود که
مسئوالن در آينده مجبور شوند با صرف بودجههاي هنگفت ريل جديدي براي
دسترسي راحت به شبکه ريلي طاليي کشور احداث کنند.
نقشه ريلي کشور نشان ميدهد خط آهني که از فامنين ميگذرد به شهر تاکستان
ميرســد و از آن ايستگاه دو مسير به ســمت آذربايجان و رشت از هم جدا
ميشوند .يک خط آهن همدانيها را به رشت و آستارا ميرساند و ديگري ما
را به تبريز و اروميه ميبرد .همين خط ما را از جلفا به ترکيه و سپس به اروپا
متصل ميکند .اما اگر خط آهن بيجــار که رديف بودجهاي  10ميلياردي هم
دريافت کرده ،احداث شود همدانيها را به هيچيک از اين مقاصد نميرساند.
مگر اينکه تا نزديکيهاي سنندج برويم و سپس از آنجا به بيجار و سپس به خط
آهن زنجان تبريز برسيم .که در اين ايستگاه نه به زنجان رسيدهايم و نه به تبريز،
بلکه فقط به خط ريلي اين دو شهر رسيدهايم و در اين دو راهي ميتوانيم يکي
از مقاصد زنجان يا تبريز را براي سفر انتخاب کنيم.
مسير سنندج -بيجار -زنجان  260کيلومتر ريلکشي نياز دارد و با احتساب طي
کردن مســير تا نزديکيهاي سنندج ،اين مسير براي همدانيها به حدود 400
کيلومتر ميرسد .اما مسير فامنين -تاکستان  230کيلومتر است که  50کيلومتر
آن ساخته شده و آماده است ،اين خط آهن فامنين را به  3راهي همدان ،تهران
و تاکستان تبديل ميکند و منافع اســتان همدان را ب ه دنبال دارد اما خط آهن
بيجار براي اســتان همدان نيست و حتي مسير ما را به شمال دورتر ميکند و
مزيتي براي همدانيها ندارد .ضمن اينکه بودجه بيشتري صرف خود ميکند.
قطار براي نزديکي و سهولت در مسير ،کاهش هزينهها ،اتصال به شبکه ريلي
کشور و کاهش آلودگي هواست اگر قرار است اين  4مزيت وجود نداشته باشد
مردم همدان قطار هم نميخواهند.

یادداشت
در آستانه آمایش غرب کشور

ورزش میتواند غرب کشور را پویا کند

امروز همایش توسعه آمایش غرب کشور با حضور استانهای غربی کشور
همدان ،کرمانشاه ،ایالم ،لرستان و کردستان در همدان برگزار میشود و هدف
از این همایش پیشرفت اســتانهای غرب کشور و پیدا کردن راههای توسعه
میباشد .یکی از راههای توسعه این استانها میتواند ورزش باشد .ورزش یک
مقوله اجتماعی است که میتواند فرهنگهای مختلف و قومیتهای متفاوت را
زیر یک چتر قرار دهد.متأسفانه استانهای غربی به طور اخص در هیچ رشته
ورزشی برند خاصی ندارند شاید در تک رشتهها جرقههایی زده شود اما در کل
حرف چندانی برای گفتن وجود ندارد.
این استانها میتوانند در خصوص ورزش به یک همکاری مشترک برسند و
مسابقاتی را بین خود به اجرا بگذارند تا هم یک برند برای غرب کشور باشد و
هم ورزش در این استانها رشد و پرورش پیدا کند.
همدانپیام در این راســتا پیشنهاد میکند که استانهای غربی توجه خاصی را
به مقوله ورزش داشته باشند و در این راه سلسله جبال زاگرس میتواند نقطه
مشترکی بین این استانها باشد و مســابقاتی را به نام جام زاگرس طراحی و
بــه مرحله اجرا بگذارند .میتوان انواع لیگهای منطقهای را به همین نام برای
زاگرسنشینان برگزار کرد تا ورزش این مناطق رشد و پویا شود.
ما در فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،کشتی ،دوومیدانی و اکثر رشتههای ورزشی این
توان را داریم که از پتانســیل موجود در استانها استفاده کنیم و با تأمین منابع
مالی چنین مسابقاتی را برگزار نماییم.
البته دکتر بیژن ذوالفقار نسب ،مربی پرآوازه فوتبال که خود اهل کردستان است،
برای پیشکسوتان فوتبال چنین برنامهای را در حال اجرا دارد و جامی را تحت
عنوان جام زاگرس طراحی و به مرحله اجرا گذاشــته است و تیمهای فوتبال
پیشکسوت استانهای غربی نیز از آن استقبال کردهاند.
مدیران استانهای کشور با سود بردن از مدیران ورزش استانها میتوانند این
پیشنهاد را تجزیه و تحلیل کنند و با همفکری یکدیگرجام معتبر زاگرس را برای
استانهای غربی تعریف کنند .این مسابقات اگر از پشتیبانی مدیران برخوردار
باشد ،میتواند کمکم در تقویم فدراسیونهای ورزشی نیز جا باز کند.
به طور مثال میتوان به برگزاری مسابقات کشتی در ردههای مختلف به صورت
لیگ یا مجتمع اشاره کرد .افراد خبره و کاربلد در بدنه هیأتهای ورزشی غرب
کشور وجود دارد و اگر مدیران ارشد استانها بر ادارات ورزشوجوانان خود
برگزاری چنین مسابقاتی را تکلیف کنند ،آنگاه با توجه به نیروی انسانی مفیدی
که داریم ،میتوان مسابقات معتبر و خوبی را راهاندازی کرد .چنین مسابقاتی را
در رشــتههای دیگر چون بسکتبال ،والیبال ،دوومیدانی و حتی فوتبال میتوان
تکرار کرد و آرام آرام به ســوی برگزاری المپیاد زاگرسنشینان رفت و چنین
مسابقاتی را برگزار کرد.
انجام چنین مسابقاتی ضمن آنکه گردشگری را در بین استانهای زاگرسنشین
رونــق میدهد ،تکاثر فرهنگهــا و قومیتها میتواند به انســجام فرهنگی
اســتانهای غرب تبدیل شود و غرب کشور را در ایران و حتی خارج از ایران
پرآوازه کرد.اســتانهای غربی به دلیل کمبود اسپانسر نمیتوانند در لیگهای
کشوری ســرمایهگذاری کنند و بطور مثال در رشــته فوتبال که هواداران پر
شماری دارد اما بین استانها در کشور حرفی برای گفتن ندارند و این سد راه
پیشرفت جوانان و نوجوانان غرب کشور است و اگر چنین مسابقاتی راهاندازی
شــود ،میتوان جوانان و نوجوانان را از انحرافهای اجتماعی باز داشت و با
دادن انگیزه رویکرد آنها را به ورزش بیشتر کرد.
متأسفانه آسیبهای اجتماعی در غرب کشور بیداد میکند و جوانان و نوجوانان
به دلیل نداشتن انگیزه و هدف به سمت این معضالت گرایش پیدا میکنند اما
اگر ورزش بتواند عملکرد خوبی داشــته باشد ،میتواند به عنوان یک پادزهر
مقابل این انحرافات ایستاد و اوقات فراغت آنها را با برنامههای ورزشی پر کرد.
امیدواریم که در نشســت امروز مدیران ارشد استانهای غرب کشور به طور
جدی بــه مقوله ورزش بپردازند و از آن به عنوان وســیلهای برای توســعه
استانهای غرب کشور استفاده کنند.

مسئوالن منابع ملي را براي توسعه غرب کشور و مردم هزينه کنند

قطار همدان -تاکستان از دست نرود

ژه نش
س
ت
ا
س
ت
منطقه ا نهای
3

کارشناسان را براي قابل
استفاده شدن پروژهها
دخالت بدهيد

»»غزل اسالمي

قطار بینالمللی مسافری تهران-وان از سوم تیرماه
سالجاری راهاندازی شد؛ اقدامی که در راستای توسعه
همکاریهای کشــورهای منطقه و گسترش صنعت
ایرانگردی و جهانگردی ،با همکاری راهآهنهای ایران
و ترکیه مدنظر قرار گرفته اســت .همين راه توسعهاي
ميتوانست براي همدان و استانهاي ديگر هم رخ بدهد
اما برخيها راه آن را بستند.
قرار بود راهآهن همدان -تاکســتان احداث شود و يک
مسير آن به شهرهاي گيالن از جمله آستارا و مسير ديگر
به شهرهاي شمال غربي کشــور و در نهايت به وان و
استانبول وصل شود .اگر برخي از مسئوالن استاني اين
راه را از روي نقشه ريلي کشور حذف نميکردند تا خط
ريلي سنندج -بيجار -زنجان را تصويب کنند و از اين
طريق هم به منافع شخصي خود دست بيابند و هم از
آن در راســتاي تبليغات خود استفاده کنند ،اکنون ما به
خط ريلي طاليي کشــور متصل ميشديم و اتصال به
خطوط ريلي دنيا برايمان سهلتر ميشد .با بخشيدن ريل
همدان به سنندج راه ما به شمال و شهرهاي شمال غربي
کشور و پس از آن به کشورهاي ديگر هم سخت شد
و هم طوالنيتر .البته اين ريل نهتنها براي همدان کاربرد
ندارد بلکه براي سنندج ،بيجار و زنجان هم مسيري مانند
همدان -تهران بدون استفاده خواهد بود.
اگر ريل سنندج بيجار انجام شود ديگر براي همدانيها
نميصرفد که از اين طريق به گيالن و آســتارا و يا
تبريز و اروميه سفر کنند .در صورتي که اگر خط ريلي
فامنين تاکستان احداث شود قطار همدان به شمال و
همدان -تبريز هم مانند قطار همدان -مشهد با رونق
مواجه ميشــود .احداث اين ريل موجب ميشود تا
اســتانهاي جنوبي که به همدان متصل ميشوند نيز
همانند همدانيها از آن بهرهمند شوند و به راحتي تا
استانبول با قطار سفر کنند.

يك قدم تا محصوالت ارگانيك

در همدان به توليد عوامل
بيولوژيكي دست يافتهايم

با توليد و اســتفاده از آفتكشهاي طبيعي به
سمت سالمســازي محصوالت كشــاورزي قدم
برداشتيم
براي نخستينبار محققان همداني عوامل بيولوژيكي
توليد كردند تا بتوانند از طريق آزادســازي آنها در
گلخانهها ،محصوالت سالم توليد كنند.
تاكنون حشــرات بيولوژيك كه با آفات گلخانهها

یکی از مســائل مهم و کلیــدی که در کنار
برنامهریزیهــای کالن و بخشــی باید به طور
مســتقل بــه آن پرداختــه شــود ،برنامهریزی
آمایش ســرزمین و برنامهریزی منطقهای است.
برنامهریزی آمایش ســرزمین ،روند جامعی از
برنامهریزی منطقهای را ارائه میکند .این شکل
از برنامهریزی برای بــه کارگیری برنامهریزی
منطقهای در ســطح یک کشــور بهترین مکمل
بــرای برنامهریــزی کالن و بخشــی اســت.
برنامهریزی آمایش ســرزمین چــون با دیدی
وســیع و همهجانبه به فضای ملی نگاه میکند،
کلیــه مناطق کشــور را با حوصلــه و دقت از
جهات مختلف مورد مطالعه و شناســایی قرار
میدهد و براســاس توانمندیهــا ،قابلیتها و
اســتعدادهای هر منطقه باتوجــه به یکنواختی
و هماهنگــی اثــرات نتایــج عملکردهای ملی
آنها در ســطح ملی ،نقش و مسئولیت خاص به
مناطق مختلف کشــور محول میکند .مهمترین
خصوصیات آمایــش ســرزمین ،جامعنگری،
دوراندیشــی ،کلگرایــی ،کیفیتگرایــی و
ســازماندهی فضای کشور است .هدف آمایش
ســرزمین ،توزیع بهینه جمعیــت و فعالیت در
سرزمین است ،به گونهای که هر منطقه متناسب
بــا قابلیتها ،نیازهــا و موقعیت خود از طیف
مناســبی از فعالیتهای اقتصــادی و اجتماعی
برخوردار باشــد و جمعیتی متناسب با توان و
ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد .به عبارت دیگر،
هدف کلی آمایش ســرزمین ،سازماندهی فضا
به منظور بهــرهوری مطلوب از ســرزمین در
چارچوب منافع ملی اســت .آمایش ســرزمین
زیربنــای امر ســازماندهی توســعه منطقهای
و بــه بیانی دیگــر ابزار اصلــی برنامهریزی و
تصمیمگیریهــای منطقــهای و ملی اســت.
آمایش ســرزمین ،زمینه اصلی تهیه برنامههای
توســعه اقتصادی -اجتماعی منطقهای را فراهم
میآورد و ابزار اصلی تلفیــق برنامهریزیهای
اقتصادی و اجتماعی با برنامهریزیهای فیزیکی
و فضایی خواهد بــود .از آنجا که برای تحقق
اهداف توســعه همــه منابع اجتماعــی اعم از
منابع انسانی ،اقتصادی ،منبع فضایی و محیطی
بایــد به کار گرفته شــود و بــه کارگیری آنان
مســتلزم برنامهریزی است لذا آمایش سرزمین
مبنــای طرحهــا و برنامههای جامع توســعه
بوده و پیونددهنــده برنامهریزیهای اقتصادی،
اجتماعــی و فضایی و یا مجموع آنان در قالب
برنامهریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقهای
است.
در بحــث آمایــش ســرزمین ،مقولــه «فضا» و
تحلیل قانونمندیهای حاکم بر شــکلگیری آن،
کلیدیترین نقش را در برنامهریزی دارد .به طور
کلی در مورد فضا برداشــتها و تعابیر مختلفی

هنوز زمان داريم

وقتي خبرنگار همدانپيام از وزير راه که  2هفته پيش
به همدان سفر کرده بود ،پرسيد چرا راهآهن همدان-
تاکستان که بسيار به نفع استان بود از روي نقشه ريلي
پاک شــد و ريل سنندج به بيجار و زنجان جايگزين
آن شــد؟ تنها پاســخي که داد اين بود که «هدف،
اتصال مراکز اســتانها به خطوط ريلي کشور است
و همدانيها اگر ميخواهند قطارشــان تعطيل نشود
از قطار همدان تهران اســتفاده کنند ».محمد اسالمي
حتي در پاسخ به سؤال ديگر همين خبرنگار درباره
فرودگاه همدان گفت« :همدانيها بايد کمي راحتتر
بگيرند و ســوار هواپيماي همدان -تهران بشوند تا
فرودگاه تعطيل نشود ».وي در بازديد از ايستگاه قطار
همدان در رباط شــورين هم وقتي با سؤاالت متعدد
خبرنگاران درباره اينکه چرا روي ايستگاه نيمهکارهاي
کار ميکنيد که قرار نيست مورد استفاده قرار بگيرد
و چرا انتقال ايستگاه به داخل شهر اينقدر زمان برده
است؟ گفت« :مردم همدان بايد شکر کنند که همين
ايستگاه و ريل را هم دارند».
خجســته و حاجيبابايي ،نماينــدگان همدان در
مجلس نيز پيش از نوروز  98در ايســتگاه راهآهن
به خبرنــگار همدانپيام درباره اينکه چرا اين خط
آهن از دست مطالعه خارج شد و راهآهن سنندج-
بيجار جايگزين شــد؟ گفتند« :ديگر تمام شــد».
يکي از نمايندگان پيــش از اين بارها از تصويب
بودجه  100ميليوني در بودجه سال  97براي آن و
اتصــال همدان به زنجان خبر داده بود در صورتي
کــه اين ريل نفعي براي مردم همدان ندارد و خط
آهن سنندج -بيجار -زنجان محسوب ميشود نه
همدان -بيجار -زنجان.
اين نوع نگاهها اســت که موجب شــده تا برخي از

خطوط ريلي مورد اســتفاده قرار نگيرند؛ مانند خط
همدان -تهــران و يا فرودگاه همــدان که بهخاطر
دخالــت ندادن نظر کارشناســان زبده اکنون تعطيل
شدهاند .مسئوالن استاني و حتي وزير راهوشهرسازي
بارهــا از مردم همدان خواســتهاند که هم از قطار و
هم از هواپيمــاي همدان -تهران اســتقبال کنند تا
تعطيل نشــوند اما وقتي همدانيها دو دوتا چهارتا
ميکنند ،ميبينند که براي راحتي خود و کاهش زمان
و هزينهها بســيار راحتتر هستند که از تاکسي بين

شهري يا اتوبوس استفاده کنند.
چرا مردم بايد ســختيها و هزينهها را بهجان بخرند
ولي مســئوالن کاري براي کوتاه کردن زمان ســفر،
پاييــن آوردن هزينهها و انجام پروژههاي درســت
تالشي نميکنند؟
بســياري از شنيدهها حاکي از آن است که تاکنون
قطار همدان -تهران تنها يک مســافر داشته است!
مديــرکل راهآهن همدان هم چندي پيش گفته بود
که اگر مردم از قطار همدان -تهران استقبال نکنند

و مــزارع مبارزه ميكنند ،از خارج از كشــور وارد
ميشــده اما اكنــون اين كنهها كه در آزمايشــگاه
پرورش مييابند ،ميتوانند با مبارزه با آفات موجود
در گلخانهها باعث شــوند كه كشاورزان ديگر از
سموم استفاده نكنند.
اين مهارگرها دشمن طبيعي آفات به شمار ميروند
كه محققان همداني توانستهاند به توليد انبوه دست
يابند و در صورت گســترش توليد ،كشــور را از
واردات اين عوامل بيولوژيكي كشور هلند بينياز
كنند.
اين كنهها با همكاري بخش خصوصي و تحقيقاتي

استان در دانشگاه بوعليسينا توليد شدهاند.
در اســتان  600عامل خســارتزا به محصوالت
كشاورزي وجود دارد.
براي مبارزه با آفــات روشهاي مختلفي از جمله
مبارزه شيمیايي و روشهاي غيرشيميايي با اولويت
بيولوژيك وجود دارد كه همدان از سال  97توانسته
عليرغم كاهش اعتبارات ،ســطح عمليات مبارزه
بيولوژيكي با آفات را هر ســال به بيش  2هزار و
 500هكتار برساند.
مبارزه شــيمايي با آفات راحتترين روش براي
كشاورزان است اما مبارزه بيولوژيکي سالمترين

نــوع مبارزه اســت کــه توليد آن در راســتاي
ارگانيکسازي محصوالت کشاورزي است .طبق
گفته محقق اين آفتکش تاکنون در بســياري از
گلخانههاي اســتانهاي کشور مورد استفاده قرار
گرفته و هر ســال ســفارش اين حشرات رو به
افزايش است.
محمد خانجاني ،استاد تمام گياهپزشكي درباره اين
كنههاي بيولوژيك گفت :هنگام خريد و اســتفاده
توسط كشــاورزان و باغداران نحوه استفاده از آنها
آموزش داده خواهد شد.
اين پژوهشــگر نمونــه و رتبهدار در جشــنواره

وجــود دارد .اما در مجمــوع میتوان گفت فضا
دربرگیرنده و حاصل روابــط متقابل اقتصادی-
اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از
سرزمین است و سازمان فضایی تبیین روابط بین
انســان و فضا و فعالیتهای انسان در فضا است.
سازمان فضایی سیمای کلی و چگونگی پراکنش
و اســکان جمعیت و توزیع اســتقرار و ساختار
اقتصادی -اجتماعی و کنشهای متقابل بین آنها
را مشخص میسازد.
تحلیل چگونگی ســازمان فضایی کشــور از
ضرورتهای زیر ناشی میشود:
 )۱با شــناخت عوامــل مؤثر و نیــز چگونگی
سازمانیابی فضا ،میتوان قانونمندیهای سازمان
دادن فضا را دریافت تا از این طریق توسعه ارادی
و هدایت شده فضای کشور ممکن شود.
 )۲با شناخت سیمای موجود و ویژگیهای فضای
ملی میتوان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد و
در جهت ســازماندهی دوباره وضع موجود اقدام
کرد.
 )۳با شــناخت روند ســازمان یابی فضا میتوان
دریافت که تحوالت ملی به چه ســمت و سویی
گرایش دارد و در نتیجه ،در توافق با اســتراتژی
توسعه کشور هســت یا خیر؟ همچنین میتوان
نتیجه گرفت که در برنامهریزی فضای ملی ،کدام
روندهــا را باید تقویت یا تضعیــف کرد و یا به
وجود آورد.
عواملی که منجر به شکلگیری یک سرزمین یا
یک فضا (عوامل ارادی و غیرارادی) میشود
عبارت است از:
عوامل غیرارادی :از عواملی است که اراده انسان،
حداقل در شرایط حاضر نقش تعیین کنندهای در
تغییر و تحول آنها ندارد کــه این عوامل به نوبه
خود به دو گروه جغرافیایی طبیعی و جغرافیایی
تاریخی تقسیم میشود.
عوامل ارادی :بالطبع به عواملی اطالق میشود که
تحت تأثیر تصمیم و اراده انسان (جامعه بشری)
قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد این عوامل نیز در
سه گروه ساختار اقتصادی ،ویژگیهای فرهنگی
و سیاســی و نظامی و تغییــر و تحوالت فراملی
طبقهبندی میشوند.
 -۱ســاختار اقتصادی :شــیوه و ترکیب تولید،
اولویتهــا در تخصیــص منابع ،سیاســتهای
وارداتی و صادراتی باعث شکلگیری مراکز تولید
و مصرف ،قطبهای صنعتی و نواحی کشاورزی
و مراکز دادوستد میشود که از اصلیترین عوامل
شکلگیری سرزمین است.
 -۲ویژگیهای فرهنگی و سیاسی و نظامی :رونق
اقتصادی و به تبع آن رشــد و توســعه شهرهای
مشــهد و قــم به دلیــل عنایت مردم بــه اماکن
متبرکه ،ایجاد و توســعه شهرهایی چون زاهدان،
یاســوج و شــهر کرد و برخی از شهرهای غرب

برنامهریزی علمی الزم است
کشور براساس مالحظات سیاسی و توسعه بندر
چابهار بر اساس مالحظات نظامی ،نمونههایی از
شکلگیری ســرزمین بر اساس عوامل غیرارادی
است.
 -۳تغییر و تحوالت فراملی :جنگ  ۸ساله ایران و
عراق و محدودیتهای بالقوهای که پس از جنگ
نیز همواره از ســوی همسایه غربی وجود داشته
است ،اضمحالل حکومت اتحاد جماهیر شوروی
و ایجاد جمهوریهای مســتقل در شمال کشور
که باب تازهای در مناســبات اقتصادی ،اجتماعی
با ایران گشــوده اســت .و یا تحوالت مربوط به
افغانستان در نوار شرقی کشور و هر یک به نوبه
خــود در دورههای زمانی میان مدت و بلندمدت
باعث ایجاد تغییرات در این مناطق خواهد شد.
برنامهریزی منطقــه ای ،افزون بر جهت تنظیم و
هماهنگ کردن برنامههــای مختلف اقتصادی-
اجتماعــی با نیازها و امکانــات محلی ،فرآیندی
اســت در جهت مشــارکت مــردم و مناطق در
برنامهریزی و فراهم آوردن موجبات برنامهریزی
از پاییــن به باال در جهت انطباق برنامههای کالن
ملی با ویژگیهای ناحیهای.
برنامهریزی منطقهای از نظر جغرافیا و فضا ،وجه
مشترک فراوانی با آمایش سرزمین دارد و تجربه
جهانی نیز حکایت از ایــن واقعیت دارد که این
دو (برنامهریــزی منطقهای و آمایش ســرزمین)
باید در کنــار هم و بلکــه برنامهریزی منطقهای
در چارچوب آمایش ســرزمین انجــام پذیرد .از
ســوی دیگر با توجه به تعریف و مفهومی که در
برنامهریزی اقتصادی بیان میشــود ،برنامهریزی

اصولی باید دارای ســه بُعد اصلــی ،اقتصادی،
اجتماعی و قضایی باشــد .بر اساس این اعتقاد،
توســعه اقتصادی یا اجتماعی ،تنهایی ،پیامدهای
نامطلوبــی ـ به ویــژه در بروز نبــود تعادلهای
منطقهای در بســیاری از مناطق جهان ـ به دنبال
دارد لذا برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی باید به
همراه برنامهریزی فضایی صورت گیرد تا پدیده
عــدم تعادل فضایی بروز نکند .بنابراین ،مســأله
دارای اهمیت که باید به آن توجه نمود ،مســأله
ســازماندهی فضایی اقتصاد ملی و فعالیتهای
انسانی اســت و این جهت نکاتی که باید مدنظر
قرار گیرد عبارتند از:
 -۱برنامهریــزی ضمن این کــه باید بخشها و
فعالیتها را مدنظر داشته باشد باید فضایی بوده و
آنها را در فضا سازماندهی کند.
 -۲هر کشور یا منطقهای که خواهان دستیابی به
اهداف ویژه خود در زمینه برنامهریزی است ،باید
سازمان و ساختار فضایی خاص خود را بنیان نهد.
 -۳کشورهای در حال توسعه که از اقتصاد فضایی
بســیار قطبی برخوردارند باید به نوعی ساختار
فضایی خود را پایهگذاری کنند که بتوانند کشور
محروم و فقیر خود را از ثمرات برنامههای توسعه
بهرهمند سازند.
بر این اساس در یک تقســیمبندی کلی میتوان
بــا توجه به مفاهیم رایج ،دو نــوع نگرش را در
ســازماندهی فضایــی از یکدیگر باز شــناخت:
نگرش اول توزیع اولیه جغرافیایی با به اصطالح
یک ســازماندهی ســاده فضایی اســت که دو
نکته عمده را مطرح میســازد :نکته اول :توزیع

آن را تعطيل ميکند .هواپيماي همدان -تهران هم
ســال گذشته مجددا ً و بهطور جديتر و طوالنيتر
راه افتــاد و هواپيمايــي هما يک مــاه به همدان
فرصــت و يارانه داد تا پس از مدت تعيين شــده
حداقل دو ســوم هواپيما را پرکننــد تا اين پرواز
پابرجا بماند ،بنابراين اســتاندار وقت دســتور داد
که تمام مأموريتهــاي اداري بايد از طريق پرواز
صورت بگيرد و سفر آنها با خودروي شخصي را
ممنوع اعالم کرد و به ذيحســابان هم دستور داد
تا هزينه مأموريتي که بدون هواپيما است را تأييد
و پرداخت نکنند ،اما حتي دولتيها هم نتوانســتند
از اين پرواز استفاده کنند چون زمان آن براي آنها
مناسب تعريف نشده بود.
اگر مســئوالن ميخواهند بودجه ملي را هدر ندهند
و خدماتي که انجام ميدهند مورد استفاده مردم قرار
بگيرد بايد استفاده از تفکرات و ايدههاي کارشناسان
را از ابتــداي انجام پروژه در اولويت قرار بدهند .اما
بهجاي انجام پروژههاي کارشناســي شده بسياري از
آنها از بدو کلنگزنيها تبليغات گســترده ميکنند
و افتتاحيههايي با حضور مســئوالن کشوري برگزار
ميکننــد که خدمت خود و فالن پــروژهرا به مردم
نشــان بدهند اما وقتي مردم ميخواهنــد از همان
پروژهها اســتفاده کنند ،نميتوانند! چون بسياري از
موارد مانند هواپيماي همدان -تهران ،قطار همدان-
تهران و در آينده هم قطــار همدان -بيجار -زنجان
(اما حقيقت ماجرا اين است اين ريل براي سنندج-
بيجار -زنجان است .چون اگر همدانيها بخواهند از
اين ريل استفاده کنند ابتدا بايد با قطار تا سنندج سفر
کنند سپس به بيجار بروند!) يک کار غيرکارشناسي و
تبليغاتي بوده و نفع اســتان و همشهريان را بهدنبال
ندارد.

خوارزمــي ادامــه داد :در حال حاضــر به خاطر
استفاده مكرر و زياد از سموم در گلخانهها و مزارع
عالوه بر اينكه آلودگي محيط زيستي ايجاد شده و
آلودگيهاي فراواني در خاك و محصوالت تولیدي
ايجاد كرده كه همه اينها براي انســان ســرطانزا
هستند ،تنوع زيستي هم پايين آمده كه با توليد اين
كنه به تنوع زيســتي هم كمك ميشود .اين استاد
دانشــگاه بوعليســينا گفت :با عرضه اين عوامل
بيولوژيكي ميتوانيم اين نويد را به مردم بدهيم كه
بزودي به سمت سالمسازي محصوالت كشاورزي
خواهيم رفت.

جغرافیایی بر اساس توزیع جمعیت و نکته دوم:
مفهوم بهترین نوع توزیع متناسب با هزینه و فایده
اجتماعــی آن .در این صــورت منظور از آمایش
رســیدن به بهترین توزیع جهت فعالیت خواهد
بود .نگرش دوم که بر اساس مفاهیم جدید ارائه
شده است ،آمایش ســرزمین را یک سازماندهی
فضایی ساده فراتر برده و آن را شامل سازماندهی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیســتمحیطی به
منظور تحقق آیندهای مطلوب پیشنهاد مینماید.
همانطور که مالحظه میشود وجه مشترک در هر
دو نگرش آنســت که برنامهریزیهای اقتصادی
ـ اجتماعــی باید به همــراه برنامهریزی فضایی
صورت گیرد تا پدیده عــدم تعادل فضایی بروز
نکند به همین دلیل در ادبیات برنامهریزی اغلب
از برنامهریزی فضایی به عنوان مکمل برنامهریزی
منطقهای یاد میشــود با این تفاوت که از دیدگاه
نظری ،فضا یک نظام (سیستم) باز و پویا است و
برخالف منطقه دارای حد و مرزی نیست .بنابراین
برنامهریزی فضایی تالشی است در جهت تعیین
و تخصیــص منابع به بخش مکانها و مناطق ،به
نحوی که سرمایهگذاری بخشی ،بیشترین منافع
اجتماعی را داشــته باشد ،فعالیتهای تولیدی و
امکانات منطقه در دسترس تمام افراد نیازمند آنها
قرار گیرد و تفاوت سطوح درآمد را کاهش دهد و
نوعی ساختار فضایی را ایجاد کند که یارای تحقق
برنامههای توسعه منطقهای باشد.
تفاوت مهم رویکرد آمایش سرزمین و برنامهریزی
فضایی را میتوان در مقوله جامعنگری دانست؛
زیــرا دورنگری و کلگرایــی در هر دو میتواند
مورد نظر باشد ،لیکن جامعنگری مهمترین وجه
افتــراق آمایش ســرزمین و برنامهریزی فضایی
است .زیرا اگر برنامهریزی فضایی ناظر بر تعیین
رابطه بیــن فعالیت و فضا باشــد ،زمانی که این
رابطه نتیجه یک فرآیند جامعنگرانه به معنای در
نظر گرفتن ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
ارتباطات الزم با سایر فعالیتها باشد ،برنامهریزی
فضایی در حد آمایش ســرزمین صورت گرفته
است .برای درک بهتر این برداشت میتوان گفت
در برنامهریزی فضایی برای یک فعالیت مشخص
الزامــ ًا نحوه توزیع آن فعالیت در قلمرو ،موضوع
اصلی و محور توجه برنامهریزی است و پرداختن
به جوانب غیرمرتبط با فعالیت ،مورد توجه کافی
قرار نمیگیرد .آمایش سرزمین نوعی برنامهریزی
فضایی اســت که اوالً متکی به یک نظریه توسعه
مشــخص اســت و ثانی ًا با مالحظات جامعتری
به انتخابهای همزمان توزیــع جغرافیایی چند
فعالیــت میپردازد .در صورتی کــه برنامهریزی
فضایی اوال مستقل از یک نظریه توسعه مشخص
میتواند همواره موضوعیت یابد و ثانی ًا امر توزیع
جغرافیایی یک یا چنــد فعالیت را با مالحظات
محدودتری انجام میدهد.
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