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با سالم
 در آســتانه عيد نوروز باســتانى و طمطراق 
پيك بهاران آغاز ســال نو را صميمانه به شما 
مخاطبان هميشه همراه "روزنامه همدان پيام" 
كه همواره همراه و پشتيبان ما بوده ايد، تبريك 
و تهنيــت عرض مى نماييــم ودر پرتو الطاف 
بيكران خداوندى، سالمتى و بهروزى، طراوت 
و شادكامى، عزت و كاميابى شما را آرزومنديم.
سال گذشته سالى پراز اخبار متعدد از اتفاقات 
خوب يا بــد ، از روى كار آمدن مديران تازه 
نفس و خداحافظى مديران بازنشسته از روال 
توسعه و موانع پيشــرفت از پروژه هاى تمام 
شــده و ناتمام ... براى اين اين رســانه بوده 
است. افزايش مخاطبان و همراهى و حمايت 
شــما برايمان فصلى تازه را رقم زد تا در كنار 
باالبردن ميــزان اخبار پوششــى و تحليلى و 
گزارشــات تالش كنيم واحد رسانه ديجيتال 
را با جديــت و برنامه هاى مدون وارد عرصه 

اطالع رسانى در فضاى مجازى كنيم .
بســيار خرســنديم كه با حمايت مخاطبان و 
مديران همــراه و فعاالن بخش خصوصى ؛ و  
به همت مديران اين رسانه ؛  اعضاى تحريريه 
؛ همكاران بازرگانــى و همراهان و همكاران 
زحمتكش در حوزه چاپ و توزيع امســال با 
همه بحران هاى موجــود در حوزه اقتصادى 
توانســتيم پويا بمانيم و دست در دست شما 

سالى دگر را پشت سر گذاريم
در پايان مثل هميشه به اشكاالت خود معترف 
و مســتدعى همراهى و همكارى هرچه بيشتر 
شــما هســتيم. چرا كه بدون مساعدت شما 
ادامه ى اين راه دشوار امكان پذير نخواهد بود و 
بقاى اين رسانه  مرهون تالش خستگى ناپذير 
ما و شماست.هم چنين بر خود الزم مى دانيم 
با بهترين آرزوها بــراى تك تك همراهانمان 
ســالى پربار و ماالمال از موفقيت و تندرستى 

آرزو كنيم.

اگر توليد ملى شتاب بگيرد 
بسيارى از مشكالت حل خواهد شد.

رهبر معظم انقالب 

لحظه تحويل سال 1398 
نوروز نخســتين روز سال خورشيدى ايرانى برابر با يكم فروردين ماه، جشن 
آغاز ســال نوى ايرانى و يكى از كهن ترين جشــن هاى به جا مانده از دوران 

ايران باستان است.
عيد نوروز بزرگترين جشن ملى ايرانيان است و محدود به مرزهاى جغرافيايى 
كشورايران نيست و گسترة آن به پهناى مرزهاى فرهنگ ايرانى است. به غير 
از كشــورهاى اطراف همچون تاجيكستان ، افغانستان و ... عيد نوروز توسط 
فرزندان ايران زمين در سراسر گيتى پاس داشته مى شود . نوروز باستانى يادگار 
نيك گذشتگان ماست كه پيام آور دوستى ، عشق و محبت است. نوروز ايرانى 
درآميخته با لطافت وخرمى طبيعت و فرصتى كم نظير براى ورود به مرحله اى 
نيكوتر و برتر از عمر آدمى است. بدون ترديد دميدن روح تازگى بهار در ميان 

درختان تنومند و كهنسال و استوار بسيار زيبا و دلنشين است.
لحظه تحويل سال 1398 هجرى شمسى به ساعت رسمي جمهوري اسالمي 
ايران : ســاعت 1 و 28 دقيقه و 27 ثانيه (ساعت يك و بيست و هشت دقيقه 

و بيست و هفت ثانيه بامداد) براى دانستن جزئيات بيشتر با ما همراه باشيد.
لحظه تحويل سال 1398

 ساعت 1 و 28 دقيقه و 27 ثانيه بامداد
 پنجشنبه 1 فروردين 1398 هجرى شمسى

 مطابق 14 رجب 1440 هجرى قمرى
 و 21 مارس 2019 ميالدى

Thursday, March 21, 2019 
 ساعت جهانى (UTC/GMT):16:28:43 عصر

 فرخنده باد بر همگان مقدم بهارفرخنده باد بر همگان مقدم بهار
 نوروز، جاودانه ترين جشن روزگار نوروز، جاودانه ترين جشن روزگار

صاحب امتياز و مديرمسئول: ........................................ نصرت ا... طاقتي احسن 
سردبير: ............................................................................... يدا... طاقتي احسن 
مدير اجرايي: ........................................................................ سيده ثريا جاللي 
مديرتحريريه: ......................................................................... اكرم چهاردولي 
مدير ويژه نامه: ................................................................................ مريم مقدم 
صفحه آرا: ...................................................................................................... جالل محمدكريمي 

نوروزانهنوروزانه ويژه نامه نوروزى روزنامه همدان پيام

عكس ها: مصطفى شيرمحمدى، آرشيو 
همدان پيام، خبرگزاري هاى استان

طرح جلد: مصطفى شيرمحمدى

با ســپاس از همكاران واحد هــاى تحريريه،امور 
بازرگانى، فني، تايپ، ويراســتاري، توزيع، دفاتر 
شهرســتاني، اداري مالــي، نيازمندي ها، پيك ها، 
IT، رســانه ديجيتال،  عكــس، روابط عمومي، 
مركز چاپ و بســته بندي همــدان و عزيزانى كه 
در انتشــار اين ويــژه نامه همكاري داشــته اند.

ليتوگرافي، چاپ و صحافي: مركز چاپ و بسته بندي همدان پيام(پيام رسانه) 

دفتر روزنامه: همدان، خيابان مهديه، ساختمان پيام- تلفن: 08138264433

چاپخانه: شهرك صنعتي بهاران، خيابان صنعت، خيابان نهم- تلفن : 08134586731-33
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نابساماني هاي اقتصادي هر ضرر و زياني كه داشته باشد، يك مزيت اما دارد و آن اينكه در 
شرايط سخت اقتصادي اين فقط حرفه اي ها هستند كه مي مانند.

گرچه ما از ركود مطبوعات در سال 97 رنجيده خاطر شده و پيام رسانه در حد وسع خود 
به كمك هفته نامه ها شتافت تا در زمينه چاپ و كاغذ دچار مشكل نشوند، اما باز هم ديديم 
كه در بحبوحه اوضاع نابسامان چاپ حرفه اي همچنان سرپا ماندند و نگذاشتند چراغ اين 

خانه خاموش شود.
سال 97 هم گذشت و در اواخر 96 درست در همين روزها آرزو كرديم كه سرعت، دقت 

و وزن مطالب همدان پيام در سال پيش رو بتواند مخاطبان را خشنود كند.
حال يكســال گذشته و وانفساي رسانه ها سبب افول و تنزل تيراژ و سطح كيفي مطالب و 
كاهش تعداد مخاطبان شده و هرچند همدان پيام برخي از اين مشكالت را تجربه نكرده اما 
از ركود رسانه هاي همكار متأسف است، لذا نمي تواند ادعا كند كه سالي پربار و پرحاصل 

را گذرانده است.
با اين همه شايسته است كه به رسم معمول پايان سال، از تالش و كوشش همكاران تحريريه 
قدرداني كرده و استقامت در اين شرايط سخت را معلول پشتكار و سختكوشي آنها بدانيم.

همدان پيام ثابت كرده است كه اتفاقاً در شرايط بحراني تر، قابليت ها و توانمندي هاي خود 
را بيشتر بروز مي دهد و به ظهور مي رساند.

يكي از اين قابليت ها، همكاري و پشــتيباني رسانه اي در مهمترين رويدادهاي اقتصادي، 
سياســي و فرهنگي است كه به عنوان نمونه مي توان به نشست 2018 پايتخت گردشگري 
كشورهاي آســيايي و نيز اجالس جهاني اعضاي وابسته سازمان جهاني گردشگري اشاره 

كرد.
همدان پيام نه تنها روال عادي و روزانه خود را در پوشــش اين رويدادها پي گرفت بلكه 

توانست بخش هاي انگليسي و ويژه نامه هاي مرتبط با اين اتفاقات را منتشر كند.
در كنار ســاير وظايف مطبوعاتي، پيشقراولي در انعكاس تحليل ها و پيش دستي دراخبار 
موسوم به شــنيده ها، همچنان جايگاه اين روزنامه را به عنوان يك رسانه مستقل و پيشرو 

حفظ كرده است.
نشر تيترهاي برجسته اي همچون: 

اتاق همدان به هم ريخت
بازگشت ركود به فرهنگ و ارشاد

آخرين خطبه اي كه آيت ا... خواند
خداحافظي با معلم ادب و عرفان

پرشكوه ترين حضور براي ثبت در تاريخ
فعاليت چراغ خاموش گمرك استان

دهمين شهرستان
شورا سردرگم يك تصميم و بسيارى از مطالب و تحليل هايى كه نشان از پويايى مجموعه 

جوان روزنامه و بى طرفى آن را دارد. 
اخبار اين روزنامه و تعداد مطالب اين روزنامه در حوزه هاي مختلف عبارتند از:

پوششــي (دعوت نامه رســمى)، توليدي بيش از 800 خبر در روزنامه، يادداشت از سوى 
وزارت ارشاد 358، گزارش 611 ، مصاحبه 230 مورد حضور در 21 نمايشگاه چاپ و بسته 
بندي و ليبل در داخل و خارج كشور عالوه بر اين موارد انتشار اخبار اقتباسى از ساير رسانه 

هاى ملى و استانى كه با اختالف 20 درصدى از توليدات روزنامه مى باشد.
همچنين برگزاري نشســت هاي كارشناسي بار ديگر مزيتي براي اين روزنامه بود كه پيش 

تر پيرامون آن گفته ايم.
ضريب نفوذ مطالب اين رســانه70 درصد برآورده شده اســت و در رتبه بندي رسانه ها، 
رتبه چهارم را دارد. عالوه بر فضاى كاغذى، فعاليت در فضاى مجازى با سايت اينترنتى با 
بيش از 2500 بازديد روزانه در مجموع نزديك به يك ميليون بازديد ساالنه را داشته است. 
همچنين ميانگين پوشش خبرى و فعاليت هاى مجازى و شبكه هاى اطالع رسانى اينستاگرام 

و تلگرام در روز بيش از 40 پست مى باشد.
حال كه در آخرين روزهاي ســال 1397 به استقبال يكسال سراسر خبر و تحول مي رويم، 
اميد آن داريم تا هم تغييرات مديريتي در اســتان از صدر تا ذيل و هم تحوالت اقتصادي و 
اجتماعي توأمان را به سوي توسعه و بالندگي استان داشته و سهم رسانه ها نيز در اين مسير، 

از پويايي و شتاب بيشتري خبر دهد.
همكاران ما در تحريريه با كســب تجارب جديد و آگاهي از گذرگاه هاي صعب در مسير 
پيش رو، مصمم تر و با انگيزه تر از قبل به رسالت خود در انتقال اخبار و انتشار تحليل ها 

خواهند پرداخت و در اين مسير نيازمند حمايت و پشتگرمي مخاطبان عزيز هستند.
بهار در راه اســت و ما با پشت سر گذاردن يك زمستان ديگر مژده روزهاي سبز و رويش 

هاي مدام را مي دهيم.

بهار 
الگوى 

رشدمان 
باشد

اكرم چهاردولى
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يكي از بندهاي سياســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از طرف 
مقام معظم رهبري ابالع گرديده اســت. موضــوع حمايت از كاالي 
ايراني اســت. اين موضوع آنچنان از اهميت برخوردار بوده است كه 
معظم له مجدداً ســال 1397 را سال حمايت از توليد و كاالي ايراني 

نامگذاري كردند.
مقام معظم رهبري هدف شــعار ســال 97 را حل مشكل كشور بيان 
مي كنند. كه مخاطب آن هم مردم و هم مســئولين مي باشــند و تأكيد 
مي فرمايند: «همه بايد كار كنند و محور هم عبارت است از توليد ملي 
اگر توليد ملي را همه تعقيب كنند بســياري از مشكالت اقتصادي و 

اجتماعي حل خواهد شد.
معظم له در سخنراني آغاز سال از حرم مطهر رضوي نيز مي فرمايد: 
«همه مشكالت كشور قابل حل است. ما در كشور هيچ مشكلي كه 
قابل حل نباشــد نداريم. هيچ مشكلي كه كليد آن و حل آن دست 
بيگانه ها باشــد نداريم. مشكالتي هســت اما همه مشكالت كشور 
قابل حل اســت. كليدش هم دســت خود ملت ايران و مسئولين 

كشور است.
اين نامگذاري هوشــمندانه در ســالي كه به علــت خروج دولت 
آمريكا از برجام و بازگشــت تحريم ها و برخي سوء مديريت هاي 
داخلي منجر به مشكالت اقتصادي فراواني براي كشور شده است. 
اگر از طرف مردم و مســئولين به درستي عمل مي شد. االن شاهد 
بروز اينهمه مشــكل در اقتصاد كشــور نبوديم. همانگونه كه بيانيه 
راهبــردي رهبري معروف به گام دوم نيز تأكيد فراوان شــده تكيه 
بر ظرفيت هاي عظيم داخلي به ويژه ظرفيت هاي نيروي انســاني و 
جوانان شايســته در كشور راهكاري براي پيشرفت اهداف انقالب 

اسالمي در دهه پنجم است.
در كنار آن عمل به سياســت هاي كل اقتصــاد مقاومتي و حمايت از 
توليد و كاالي ايراني اگر هم بخشي از آنها در سال جاري تحقق پيدا 
نكرده مي تواند در سال هاي آينده نيز مدنظر مردم و به ويژه مسئولين 
بوده و با عمل به آنها با تقويت توليد و اشــتغال در كشور مشكالت 

اقتصادي را كاهش داد.
بيان اين مقدمه براي نشــان دادن اهميت راهكارهاي اقتصادي مقام 
معظم رهبري براي حل مشــكالت كشــور بود. كه بايد سرلوحه 
كار مســئولين قرار بگيرد. و در عمل نه فقط شــعار راهنماي عمل 
مســئولين كشــور باشــد. در حال حاضر كه به پايان سال 97  و 
ســال حمايت از توليد و كاالي ايران رسيده ايم مهمترين مطالبه از 
مسئولين به ويژه مسئولين اســتان ارائه گزارش عملكردهاي خود 
در تحقق شــعار سال به رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي 

است.
ارائه گزارشات مستند و مستدل و ارائه آمارهاي قابل راستي آزمايي و 
قابل اتكا در خصوص حمايت از توليد و كاالي ايراني در استان همراه 
با بيان ضعف ها و نقاط قوت مي تواند به روشن شدن و شفاف سازي 

كه عملكردها كمك شاياني نمايد.
سعيد شــاهرخي در ميانه سال سكان هدايت اســتانداري همدان را 
به عهده گرفته اســت اعالم كرده براي وي آمارســازي ها مهم نيست 
بلكه عملكرد ها و آمارهاي واقعي بســيار با اهميت اســت. حال بايد 
از اســتاندار و به تبع آن فرمانداران و ســاير مديران استاني خواسته 
شــود. در پايان ســال گزارش عملكرد ارائه دهند و از افتادن در دام 
آمارسازي ها و گزارشات عملكرد روي كاغذ پرهيز نموده و در ميدان 
عمل نمايشگاهي از عملكرد خود را در سال حمايت از توليد و كاالي 

ايراني براي رسانه ها و مردم ارائه دهند.

و بر اســتاندار بــه عنوان مدير ارشــد اســتان كــه ناظر بر 
عملكرد ســاير مديران نيز مي باشــد الزم اول از حوزه كاري 
خــود عملكرد خود و همكارانش را ارائــه نموده و مجموعه 
عملكــرد مديران را در معرض ديد مردم اســتان قرار دهد. و 
اگــر در اين زمينه مديران و افــرادي كوتاهي كرده و كمتر از 

حد انتظار ظاهر شــده اند را در اسرع وقت بر كنار و به جاي 
آنــان از مديــران توانمند و با انگيزه و جوان خالق اســتفاده 
نمايــد. زيرا كه مطالبه رهبري معظــم در بيانيه راهبري نيز به 
همين نكته تأكيد كرده اســت پس در اين هفته منتظر گزارش 

هستيم. عملكردها 

شعار سال

مديران گزارش بدهند 

حمايت از كاالي ايراني چه شد؟
فيض ا... مظفر پور
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ســال شمســي كه با شــتاب به روزهاي پاياني خود نزديك 
مي شــود و رو به كهنگي مي رود، تازه، تازه جنب و جوش تازه اي 
بين ايرانيان آغاز مي شود و گويي زندگي تازه اي مي خواهد شروع 
شــود. چون چنين حالتي با خود بوي عيد نوروز و بوي اميدهاي 
تازه  براي همه موجودات و ســرآمد موجودات عالم يعني انســان 

مي آورد. 
بدون شــك ماهيت سال شمســي در گردش معنا دار آن است. و به 
همين خاطر اســت كه ايرانيان نوروز را دوست دارند و اين سرآغاز 
همه تحــوالت زندگي آدم و عالم را جشــن مي گيرنــد و در تمام 

هزاره هاي گذشته بدان پايبند مانده اند.
چه دنياي تازه اي است هنگامه هايي كه انسان دوباره رويش زندگي را 

به تماشا مي نشيند و با لبخند سبزينه ها اميد را نفس مي كشد.
سال نوي ايرانيان و نوروز و عيد باستاني نشانه طلوع سبز زندگي است 
و هاي و هوي ســبزينه هايي كه در كوه و دشــت و باغ و باغچه هاي 
زندگي، شادي و نشاط و اميد را به قلب هاي آدم مي پاشد و بايد باور 
كرد كه در پس تمام كهنگي ها و كدورت ها، تازگي هاي بي شــماري 

وجود دارد كه بايد دوستشان داشت.
و امــا بايد عاقــل بود و باور داشــت كه دليل تمــام زيبايي ها و 
دوست داشــتن ها ســادگي آن مي باشد و بدون شــك سادگي و 
بي ريايي و خودباوري مادر تمام عشــق ها در روز زمين اســت و 
هرگز رنگ و لعاب هاي خودســاخته نــه بر روي زمين و بلكه در 
قلب ها هم دوام نمي آورد و زود فراموش مي شــود، چه رســد به 
اينكه نســل به نسل بماند و دست به دســت عزيز شمرده شود تا 

به من و تو رسد!
چه غصه اي بزرگتــر از اين كه پيرايه ها و خودســاخته ها افت تمام 

زيبايي هاي باطن و سنت هاي ساده و قرار و مدارهاي بي پيرايه انساني 
است! 

امســال هم كه بگذرد، ســال هاي زيادي اســت كه ما آدم ها از سر 
ناسازگاري با خود دست به تخريب سنت ها و فرهنگ ساده و ديرينه 

خود بلند كرده ايم و نمي دانيم با خود چه كار مي كنيم!
حرف نوروز و عيد باســتاني ايران زمين اســت و شــايد هم ديگر 

سنت هاي ديرينه اي كه با فرهنگ ايراني عجين و دمساز است.
ما امروزه، رنگ هايي در ذهن هاي گمراه خويش ســاخته ايم كه با آن 
تمام رنگ هاي ســاده و خودجوش فرهنگ ايراني را مي پوشــانيم و 

محو مي سازيم.
رنگ هاي تند و اغراق آميزي كه به هيچ گل و درخت و شاخســار و 

سبزينه اي نمي نشيند و با بهار ايراني سازگار نيست.
اين آفت بزرگي اســت كه با تلفيقي از فرهنگ هاي مهاجم و لوكس 
از تمــام باورهــاي ناب ايرانــي و فرهنگ مانــدگار و ديرينه خود 
كالف سردرگم بســازيم و به فرزندان خويش چهره اي مسخ شده و 
رنگ آلوده از سنت هاي نياكانمان معرفي كنيم، نمونه اش همين نوورز 
و جشن هاي عيد باستاني اســت و ما امروز باور داريم با ناداني ها و 
ســليقه هاي من درآوردي بيراهه هايي مي ســازيم كه نسل به نسل از 

نوروز و هر چه عيد باستاني است گريزان باشيم.
نمونــه ديگرش اينكه به بهانه ســفرهاي نــوروزي از ديدار فاميل و 

دوست و آشنا و همسايه فرار كنيم.
پدران ما مي گفتند، سفرهاي نوروزي و اين سفرهاي خاطره انگيز براي 
اين بود كه از راه هاي دور پس از يك ســال غربت نشــيني در نقاط 
ديگر در شــهرهاي قديم به بهانه نوروز به ديدار فاميل و دوســت و 
آشــنا و عزيزان، راه موطن اصلي در پيش گيريم و ديد و بازديدهاي 

نوروزي را در كنار بزرگان و برادر و خواهر و فرزندان خويش باشيم 
نه اينكه به بهانه سفرهاي نوروزي خود را آواره بيابان و شهرهاي دور 
و نزديك سازيم و ســر از پارك ها و حاشيه خيابان هايي درآوريم تا 
بلكه خستگي چندين ساعت گاز دادن هاي بي هدف در جاده ها را از 

تن خويش بيرون كنيم.
ســفرهاي نوروزي خوب است اما نه براي فرار از تشريفات سنگين 
و پرهزينه ديد و بازديدهاي ســاالنه نوروزي كه آن را هم به دســت 
خودمان ســاخته ايم و به قولي (خــودم كردم كه لعنت بر خودم باد!) 
ما ايراني ها در طول ســال فرصت هاي زيادي براي سفر و ايرانگردي 
داريم كه در جاي خود بسيار ضروري و دلنشين و آگاهانه است و چه 
خوب است كه در تعطيالت نوروزي اگر قصد سفر داريم فقط و فقط 
براي ديدار خانواده و تجديد خاطره در موطن اصلي باشــد و بتوانيم 
با ســاز و كاري ساده و بدون تشريفات ديد و بازديدهاي نوروزي را 

به سامان برسانيم.
هيچ ريخت و پاش و تشريفات اضافه اي آيين نوروز ايراني را زيباتر 
نخواهد ساخت اال اينكه از عيد باستاني واقعي هم فاصله بگيريم و به 

فرزندان خود رسم و آيين غلط بياموزيم.
بدون شــك هر ايراني در خاطرات خود رفتار و ســنت هاي زيبا از 
نوروز در خانه هاي آبا و اجدادي خويش به ياد دارد و خوب مي داند 
چه خاطراتي براي فرزندان خود تعريف كند و اينكه چه رسم و آييني 
نوروز در روزگاران قديم را زيبا و ماندگار و خاطره انگيز مي ســاخته  

است.
حرف آخر اينكه، راز ماندگاري نوروز در فرهنگ ايراني، سادگي ها و 
رنگ و لعاب هاي واقعي و اصلي آن بوده است نه تقليد كوركورانه از 

فرهنگ مشابه اجنبي و مردمان كشورهاي غربي.

آفت زرق و برق و تشــريفات غلط 
مهدي ناصرنژاد به جـــان عيد نوروز افتاده است
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موقعيت مناسب همدان از ديرباز مورد توجه 

بوده است، همدان با قدمتي بيش از سه هزار سال تاريخى
عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين را از آن 
خود كرده است ، در واقع همدان به خاطر ويژگي  
بي همانندش (وجود الوند و زاگرس) بيش از هر 
نقطه ديگر به عنوان كانون تمدن مورد توجه حاكمان قرار داشــته است. 
همدان به عنوان يكي از كهن ترين شهرهاي ايران از پيشينه چند هزار ساله 
برخوردار اســت. همدان به همراه آتن در يونان و رم در ايتاليا از معدود 
شهرهاي باستاني جهان است كه همچنان زنده و مهم باقى مانده است، 
همدان نخستين پايتخت نخستين شاهنشاهي ايراني يعني مادها بوده است 
به گفته هرودوت، اين شــهر را براي اولين بار فــردي به نام دياآكو كه 
نخستين شاه مادي لقب گرفته، بنيان نهاده است، دياآكو هگمتانه (همدان) 

را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد.
همدان در دوران هخامنشــيان نيز از جايــگاه ويژه اي برخوردار بوده 
اســت همدان در واقع در دوران هخامنشــيان به عنوان يكي از ســه 
پايتخت ،مورد توجه بوده اســت همچنين ضرابخانه هاي هخامنشي 
در همدان داير بوده اســت و نام احتما(همدان) در دوران عهد عتيق 

نيز آمده است.
در دوره اشكانيان همدان پايتخت تابستاني بوده است

در دوران ساسانيان، همدان مورد توجه شاهان ساساني بوده است شهر 
نهاوند در آن زمان به عنوان دژ مستحكم ويكي از اياالت نظامي مهم 
بوده اســت كه با يورش عرب ها و فتح اين دژ توسط آنها به تصرف 
درامده اســت.همچنين در دوران سلجوقيان همدان به مدت 50 سال 
پايتخت بوده اســت. با اين ويژگي ها متوجه مي شويم كه همدان در 

طول تاريخ باستان، محل استقرار تمدن هاي باستاني بوده است.

 همچنين همــدان در دوره معاصــر ،از نكات 

برجسته اي برخوردار است.معاصر
مشــروطه خواهي قبل از آن كه در ديگر نقاط 
ايران شــكل گيرد، در همدان صورت گرفت 
،در واقع همدان از شهرهاي پيشگام در دوره 
مشروطه خواهي به شمار مي آيد، قبل از آن كه در كرمان و پس از 
آن در تهران، بخواهد جنبشي در مورد مشروطه خواهي به صورت 
گسترده شــكل گيرد، در همدان به كوشش ظهير الدوله، نخستين 
مجلس شوراي محلي ،و يك شوراي 50 نفره از برگزيدگان، اعيان 
و خان ها كه بر انســجام فرهنگي و اجتماعي، تأثير فراواني داشتند 

تشكيل شد.
همچنين با توجه به اين كه رضاخان در اواخر قاجار، مســئول لشكر 
قزاق ها در همدان بود. با آغاز ســلطنتش، دســتور داد تا يك طراح 
آلماني طرحي جامع از شــهر همدان بكشد و مي توان گفت: همدان 

از معدود شهرهاي داراي نقشه طراحي شده شهري در ايران است.
همچنين كنســولگري انگلســتان در دوره قاجــار و دوره پهلوي در 
همدان داير بود كه اين موضوع نشــان دهنــده جايگاه همدان در آن 

دوره مي باشد. 

 بيشــتر ساكنان اســتان همدان، مسلمان و پيرو 

مذهب شيعه اند.مذهب
ضمنا همدان در قديم محل زندگي مسيحيان  و 
يهوديان،نيز  بوده است، همدان تنها شهري بوده 
،در قديم كه به دليل جمعيت زياد مســيحيان، 
داراي پنج كليسا بوده است كه از جمله اين كليساها،ميتوان به كليساي 
رفائيل، كليسا آنجلي، كليسا حضرت مريم و كليسا گريگوري استپان 
اشاره كرد در حال حاضر تعداد مسيحيان همدان بسيار كم شده است.

يهوديان در همدان
يهوديان همدان به يهوديانى گفته مى شــود كه از حدود ســال 586

پيش از ميالد به بعد، يعنى پس از گشــوده شــدن بيت المقدس به 
دست بخت النصر، وارد شهر همدان شدند. همدان در زمان پادشاهان 
پارسى و هخامنشــى همواره شهر ييالقى آن ها بود و به همين علت 

يكى از پرجمعيت ترين مراكز يهودى نشــين ايران بوده است. آرامگاه 
استر و مردخاى در همدان جزء مهم ترين زيارتگاه هاى يهوديان ايران 
و جهان اســت.همچنين حيقوق يكى از پيامبران بنى اســرائيل است 
كه پس از آزادى از بند اســارت بابليان، به ايران مهاجرت كرد و در 
شــهر تويسركان ساكن شــد.  آرامگاه حيقوق در تويسركان يكى  از 

زيارتگاه هاى يهوديان محسوب مى شود.

 همــدان از ديرباز مهد پرورش مردان بزرگ در 

زمينه ها علمي بوده اســت. از جمله اين بزرگان علمى
مي توان به فيلســوف بزرگ جهان ابوعلي سينا 
اشــاره كرد كه با ورود به شــهر همدان جايگاه 
خاصي به اين شــهر داد. همچنيــن ميتوان به  

عارف بزرگ، باباطاهر، شاعر برجسته همداني اشاره كرد.
خواجه رشــيدالدين، فضل ا... همداني وزير مشهور ايلخانيان مغول، 
رضي الدين آرتيماني، شــاعر تويسركاني كه صاحب معروف ترين و 
ارزنده ترين، ســاقي نامه ادبيات فارسي اســت نيز اشاره كرد،البته در 
دوران معاصــر، همدان از بزرگان و مشــاهير ويژه اي برخوردار بوده 
اســت از جمله مهمترين آنها مي توان به ميرزاده عشقي روزنامه نگار، 
شاعر و نويســنده در دوران مشروطيت، هوشــنگ ايراني پدر شعر 
سورئال فارسي از نخستين شاعران شعر منشور در ايران، عين القضات 
همدانــي و عارف بزرگ بــر دار رفته، و از جمله شــاعران معاصر، 
غمام همداني، ناهيد همداني، داور همدان آزاد همداني اشــاره كرد. 
و در عالم سياســت نيز در دوران معاصر مي توان به سيدجمال الدين 

اسدآبادي اشاره نمود.
البته ذكر تمام اسامي مشاهير همدان در دوران معاصر شور بختانه در 
اين مجال گنجانده نميشود اما سعي كرديم تا نمونه اي از بزرگان اين 

شهر در آن دوره را به اختصار ذكر كنيم.
دوران معاصر،پهلوى،انقالب

همدان در دوران پهلوى يعنى از ســال هاي 1300 به بعد دانشمندان 
و مشــاهير بزرگ و به نامي را پرورش داده اســت. كه از جمله آنها 
مي توان به احسان يار شاطر بنيان گذار مركز مطالعات ايران شناسي و 
استاد بازنشسته مطالعات ايران در دانشگاه كلمبيا نيويورك اشاره كرد 

مادستان

همدان، كجاى كره خاكى است؟همدان، كجاى كره خاكى است؟

مهدى آقايانى
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در واقع ايشــان نخستين ايراني است كه پس از جنگ جهاني دوم در 
اياالت متحده آمريكا به مرتبه استادي رسيد.

پرفسور سعيد شاملو، دكتر روانشناس و بنيان گذار روان شناسي باليني 
در ايران، از برجسته ترين دانشمندان همدانى ميتوان به پروفسور توفيق 
موسيوند نخســتين طراح و پيوند زن قلب مصنوعي در جهان اشاره 
كرد وى زاده 1315 در روستاي وركانه در همدان است ، سوابق علمي 
و اجرايي زيادي را به رقم گذاشــته است كه از جمله آنها مي توان به 
رئيس بخش ابزارهاي قلب و عروق موسســه قلب دانشگاه اوتاوا در 
كانادا اشاره كرد ضمناً  پس از موفقيت هاي پي در پي در زمينه علمي 
و دريافت جايزه از رئيس جمهور كانادا به صورت افتخاري، به انجمن 

سلطنتي كانادا پيوسته است.
همچنين پرفســور هوشنگ راســتان جراح قلب و عروق و مبتكر 
روش جراحي قلب كنو، از برجســته ترين دانشمنداني مي باشد كه 
متعلق به اين شــهر و در واقع رشــد يافته از اين ديار مي باشند كه 
در جهان و جوامع بين الملــل از خود يادگاري هاي علمي ويژه اي 

به بار گذاشته اند.

 در بعد فرهنگي، اســتان همدان به دليل داشتن 

مراكز تاريخي و گردشــگري به عنوان 5 شهر فرهنگى
فرهنگي و توريســتي كشور شــناخته مي شود. 
مراكــز ديدني اين اســتان هگمتانــه، آرامگاه 
باباطاهر، آرامگاه استر، گنبد علويان، برج قربان، 
شيرســنگي، همچنين وجود غــار عليصدر به عنــوان بزرگترين و 
طوالني ترين غار آبي جهان كه هر ساله توريست هاي زيادي را به خود 

جذب مي كند اشاره كرد.
از ديگر نقاط ديدني همدان ،گردشــگاه گنجنامه و عباس آباد ميباشد 
كه در دو دهه گذشــته توجه ويژه اي به اين منطقه شده است. آرامگاه 
بوعلي سينا نماد شهر همدان مي باشد اين بنا توسط هوشنگ سيحون 
طراحي شده است، سيحون يكي از سرشناس ترين معماران و طراحان 
ايراني است بناهاي خيام، نادرشاه، فردوسي و كمال الملك از طراحي 

منحصر به فرد ايشان است.

 در ابعاد فرهنگي مي توان به مطبوعات اشــاره 

كرد پس از امضاي فرمان مشــروطيت توســط مطبوعات
مظفرالدين شاه كار تهيه و نشريه در همدان آغاز 
شد اولين روزنامه در همدان روزنامه عدل مظفر 
بود كه توســط ظهيرالدوله حاكــم همدان داير 
گرديد از روزنامه هاي با ارزش شــهر همدان در جنگ جهاني اول به 
روزنامه اكباتان دوم و اكباتان نامه عشقي (با مديريت ميرزاده عشقي )
و همچنين روزنامه هاي عصر انقالب، اعتماد، افسانه، و تازه ايران در 

قرن 20 ،نام برد.
اما از نشــريات كنوني اســتان همدان مي توان بــه روزنامه هگمتانه، 
همدان پيام، ســپهر غرب و همشهري همدان اشاره كرد و در كنار اين 
روزنامه ها، تعداد زيادي هفته نامه در اين استان نيز  به چاپ مي رسد 
كه در مقايسه با چند دهه گذشته با پيشرفت قابل مالحظه اي روبه رو 

بوده است.

 اصلى ترين شاخص هاى بخش آموزش نرخ با 

سوادى جمعيت مى باشد كه در سال 1357، 37آموزش
درصد بوده و اين رقم در ســال 1397 به 84/7

درصد،در استان رسيده است.
تعداد كتابخانه هاى عمومى استان همدان در سال 
1357 به تعداد 9 كتابخانه بوده كه در ســال 1397 اين تعداد به 111

كتابخانه رسيده است. 
 سرانه فضاى ورزشــى با افزايش چشمگيرى مواجه بوده و از 6/81
متر مربع براى هر نفر در سال 1357 به 72/4 متر مربع در سال 1397

افزايش يافته است

 در نــگاه اقتصادي، اســاس اقتصاد اســتان 

و اقتصادى كشــاورزي  اول  درمرحلــه   ، را  همــدان 
دامپروري تشكيل مى دهد و در مرحله بعدي 
اســتخراج معادن از مهم تريــن ويژگى هاى 

استان مى باشد.

 اســتان همــدان در زمينه توليــد 8 محصول 

كشــاورزي رتبه هاي اول تا ششم كشور را دارد كشاورزى
در زمينه توليد ســيب زميني و گردو رتبه اول، 
سير رتبه دوم، انگور و يونجه رتبه سوم، جو و 
چغندر رتبه پنجم و در توليد گندم رتبه ششــم 
كشور را به خود اختصاص داده كه در محصول انگور به دليل كيفيت 
و گستردگي، شهرســتان مالير توانسته است در سازمان جهاني فائو 
(ســازمان بين المللي خواروبار كشــاورزي) محصول خود را به ثبت 
برساند. البته بايد خاطرنشان كرد كه هزاران درخواست به اين سازمان 
رفته اما فقط تا كنون 52 درخواســت در كل جهان موفق به عبور از 

فرايند سختگيرانه فائو شده اند.
 محمد حسين عمادى" نماينده دائم ايران در فائو عنوان كرد كه انگور 
مالير پس از ثبت قنات هاي ايران تنها و دومين محصولي است كه به 
نام ايران در فائو ثبت شــده است و اين موضوع نشان ميدهد كه در 
بعد كشاورزى، استان  همدان در سطح بين الملل ،از جايگاه مناسبى 

برخوردار است .
در حوزه بهره بردارى از معادن استان ، تعداد معادن در حال بهره بردارى 
اســتان در ســال 1357، 14 معدن بوده و اين تعداد به 287 معدن در 

سال 1397 رسيده است.

 در حوزه اشتغال استان همدان در سال 1388 با 

معضل بيكاري روبه رو بوده است كه در واقع در اشتغال
آن سال رتبه دوم بيكاري پس از استان لرستان را 
دارا بوده است اما خوشــبختانه در سال 1397

استان همدان طبق گزارش مركز آمار ايران، پس 
از سمنان و اردبيل ســومين استان با كم ترين نرخ بيكاري را به خود 
اختصاص داده اســت  به اين معنا كه در امر اشتغال سومين استان از 

لحاظ آمار باالي اشتغال در كشور بوده است.
صنعت

در بعد صنعت همدان در سال 1364 اولين شركت شهرك هاي صنعتي 
را تأسيس كرده كه در سال 1397 تعداد اين شركت هاي صنعتي به 18

شركت فعالت رسيده است.

 در حوزه توليد و توزيع برق تعداد روســتاهاى 

داراى برق اســتان در سال 1357 تنها 94 روستا برق
بوده اســت ولى در سال 1397 تمام روستاهاى 

باالى 10 خانوار استان داراى برق مى باشند
حمل و نقل

همچنين در صنعت حمل ونقل كه در واقع يكى از مهم ترين مولفه ها 
در  توسعه اقتصادى  ميباشــد، استان همدان در جايگاه نسبتاً خوبي 
قــرار دارد در امر فرودگاه، همدان كه تا چند دهه قبل فقط پروازهاي 
داخلــي در آن صورت مي گرفت، در ســال 1393 تبديل به فرودگاه 
بين المللي شــد اين فرودگاه به دليل دارا بودن سيســتم هاي ويژه به 
عنوان يكي از مهمترين فرودگاه هاي ناحيه غرب كشــور محســوب 
مي شود و پذيراي هواپيماهاي پهن پيكر نيز مي باشد اين شرايط باعث 
مي شــود كه ســرمايه گذاران خارجي به صورت آسان در اين استان 

رفت و آمد كنند.
در حوزه آب شــرب شهرى و روستايى در كشور در سال 1357 تنها 
يك سد در استان وجود داشته كه با ظرفيت 40 ميليون متر مكعب آب 
شــرب شهر همدان را تأمين كرده ولى در سال 1397 ظرفيت ذخيره 

سدهاى استان به بيش از 120 ميليون مترمكعب افزايش يافته است.
در حوزه گاز طبيعى در ســال 1357 هيچ زمينه اى وجود نداشــته اما 
در ســال 97، 99/4 درصد جمعيت شهرى و بيش از 94/3 درصد از 
جمعيت روستايى استان از نعمت دسترسى به شبكه توزيع گاز طبيعى 

برخوردار هستند
 در حوزه شــبكه قطار نيز، همدان چند ســالي است به حمل و نقل 
ريلي كشــور وصل شده اســت هر چند اختراع قطار بخار در اوايل 
1800 ميالدي يعني چيزي حدود 200 ســال پيش اختراع شد و در 
امپراتوري عثماني نيز در 150 ســال پيش، قطار به بيشتر شهرهاي آن 
منطقه كشيده  شد ،اما در همدان چند سالي است كه حمل و نقل ريلي 
به بهره برداري رســيده است.كه اين موضوع نشان مى دهد كه بسيار 
دير اين مهم به شهر همدان رسيده است.اما در حال حاضر مي توان از 

اين پتانسيل ، به نفع شهر همدان استفاده كرد.

 در اينجا الزم اســت به اين موضوع اشاره شود 
كه براي شناساندن پتانسيل هاي موجود در يك همايش ها

شــهر يا منطقه، باالخص اگر نــگاه به جايگاه 
بين المللي وجود داشــته باشــد، نيــاز دارد تا 
ويژگي هــاي آن منطقــه از طريــق برگزاري 
همايش ها به ديگر جوامع معرفــي گردد. در واقع هدف از برگزاري 
همايش هاي بين المللي، ايجاد فضايي بــراي تبادل اطالعات و پديد 
آوردن فرصت هــا براي آن جامعه اســت و ايــن همايش ها ارتباط 
مســتقيمي با رشد و تحوالت آن جامعه مي تواند ايفا كند و برگزاري 
اين همايش ها نشان دهنده آن اســت كه آن منطقه در حال واكنش و 
تحول است.خوشبختانه اســتان همدان در طول ساليان، همايش هاي 
بين المللي ويژه اي را برگزار كرده است كه از مهمترين آنها مي توان به 
جشنواره تئاتر كودك و نوجوان،  برگزاري نخستين  همايش  بين المللي 
سرمايه گذاري در سال  1388و همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در 

سال 1393 اشاره كرد.
از حضور 550 ميهمان همايش سرمايه گذارِي سال 93 در همدان، 48
تفاهم نامه بيرون آمد كه هزار و 926 ميليارد تومان جمع مبلغ آن بود. 
جمع سرمايه گذاري هاي خارجي چيزي در حدود 74 ميليون دالر را 
نشــان مي دهد كه بخش عمده آن مربوط به نيروگاه هاي خورشيدي 
است و بخش كوچكي از آن در واحدهاي توليدي سرمايه گذاري شده 
اســت. 80 ميليارد تومان نيز براي بهره برداري از 4 هتل و همچنين 5
هتل در حال احداث از دستاوردهاي همايش سرمايه گذاري سال 93

است كه با حضور 550 ميهمان خارجي و ايراني برگزار شد. 
همايش بين المللي ((همدان 2018 پايتخت گردشــگري آســيا)) .از 
مهمترين اين همايش ها مي توانيم به رويداد 2018 اشاره كنيم رويداد 
بين المللي گردشــگري نخســتين بار بود كه در ايران انجام مي شد و 

خوشبختانه اين فرصت نصيب همدان شد.
همايش بين المللي(2018 پايتخت گردشگري آسيا) با هدف شناساندن 

جاذبه هاي همدان با جذب گردشگر و سرمايه گذار تشكيل شد.
در ايــن اجالس جهانگيــري معاون اول رئيس جمهــور و مهمانان 
خارجي از 33 كشور آسيايي حضور داشتند. در واقع رونق اقتصادي 
و ايجاد اشتغال به عنوان هدف اصلي اين رويداد برشمرده شده است 
كه براي رســيدن به اين هدف نياز به فراهم كردن زير ســاخت ها از 

طرف مسئولين  استان است.
در مجموع همدان ظرفيت هاى متعددى براى ارائه در سطح جهان دارد 
كه با معرفي بهتر اين ظرفيت ها و بازتاب آن، در اينگونه همايش ها ،در 

سطح بين الملل مي تواند توسعه را براي اين استان ايجاد كند.
همچنين بايد خاطرنشــان كرد: كه اســتان همدان از مزيت هاي بسيار 
ويژه اي برخوردار است كه مسئولين به ويژه شركت هاي خصوصي براي 
بهره برداري اقتصادي و توسعه در اين استان مي توانند از آنها استفاده كنند 
از جمله اين مزيت ها مي توان به وجود اراضي كشــاورزي مرغوب در 
شهرستان و قابليت گسترش باغات و فضاي سبز در شهرستان ها، وجود 
معادن و پتانسيلهاي بالقوه سنگهاي تزئيني (گابرو ، گرانيت ) سيليس و 
آهك صنعتي، وجود فرودگاه با امكان ايجاد پروازهاي بين المللي، انتخاب 
شهر همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران، قرار گرفتن در مسير 
ارتباطي زميني استانهاي غربي با مركز و جنوب كشور و برخورداري از 

امكانات حمل و نقل و..... اشاره كرد.  

همـــــــدان  استـــــــــان 
ظرفـــــيت هاى متعــددى 
ســطح  در  ارائــه  بــراى 
جهان دارد كــه با معرفي 
بهتــر ايــن ظرفيت هــا و 
بازتــاب آن، در اينگونــه 
ســطح  ،در  همايش هــا 
مي توانــد  بين الملـــــــل 
توسعه را براي اين استان 

ايجاد كند
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براى كســانى كه دغدغه فرهنگ و هنر همدان را دارند پرسش از 
دســتاوردها و ناكامى هاى سال 97 با سال هاى پيشين تفاوت چندانى 
ندارد. اينكه « در اين يك ســال بر هنر اين شــهر چه گذشت و كدام 
دســتاورد را داشتيم و فراتر از اين ها، چرا مشكالت همچنان همان ها 
هستند كه بودند» فقط پرسش امسال و سال قبل نيست. گويى در چرخه 
تكرارى افتاديم و ســال ها و فصل ها و روزها توان تغيير شرايطمان را 
ندارند. با همين رويكرد، بايد به حوادثى نظر كنيم كه اختصاصى امسال 

بودند. اتفاقاتى مثل كاالى ايرانى، كنسرت، جشنواره و استعفا.

ساخت فرهنگ موفق بود؟
ســال 97 با پيام مقام معظم رهبرى به عنوان ســال حمايت از كاالى 
ايرانى نامگذارى شد. يكى از مهمترين كاركردهاى انتخاب شعارهاى 
هر ســال، ساخت «فرهنگ عمومى» است. شــعار سال روح و جهت 
دهى كلى برنامه ها را مشخص كرده و فرهنگ عمومى جامعه را شكل 
مى دهد. ولى سياســت هاى كلى فرهنگى استان چقدر درراستاى اين 
شــعار بود و كدام برنامه براى ترويج ايــن فرهنگ براى مردم تدوين 
شد؟ مشــخص است كه برنامه هاى ســال 97 حداقل در اين بخش، 
دستاورد مشخصى براى استان نداشــت. اين ناكامى دو علت داشت. 
نخست اينكه شوراى فرهنگ عمومى كه مى بايست سياست هاى كلى 
را تعيين مى كرد نتوانست آنطور كه بايد تاثيرگذار باشد. ناگفته پيداست 
كه فرهنگ با آيين نامه اصالح نمى شود و موضوع عميق تر و پيچيده 
تر از آن اســت كه با دستور رفع رجوع شود. از طرفى وقتى از فرهنگ 
حرف مى زنيم بايد با مصداق صحبت كنيم. فرهنگ، بازوانى مهم مانند 
دين، سنت، عرف و هنر دارد. درباره هر كدام از اين عوامل مى توان به 
زير شاخه هاى فراوانى اشاره كرد كه تاثيراتى عميق بر فرهنگ دارند. آيا 
اين موضوع در رويكردهاى شوراى فرهنگ عمومى ديده شده است؟ 
علت دوم هم قدرت نمايى اقتصاد و تاثير آن بر فرهنگ بود. عاملى كه 

در سال جارى بيش از سال هاى قبل خودنمايى كرد.

استعفاى پر حاشيه
«با ســليقه شخصى براى جوانان نسخه نپيچيم.» اين جمله را مديركل 
ســابق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان گفت، بى خبر از آنكه 
بداند كمتر از چهار ماه بعد نسخه خودش پيچيده خواهد شد و عطاى 
مديريت را به لقايش خواهد بخشيد. عليرضا درويش نژاد آن روز فكر 
نمى كرد با حمايتى كه از طرف بخشى از هنرمندان استان دارد، ناگزير 
به اســتعفا شود. اما در نهايت شد آنچه شد و مديركل متفاوت همدان 
ترجيح داد نماند تا پرونده كارى اش در همدان براى هميشــه بســته 
شود. مخالفانش اتفاقا، استعفا را به پرونده هاى ديگرى ربط مى دادند 
كه تازه باز شــده بود. موضوعى كه چند روز پس از رســانه اى شدن 
استعفا، استاندار همدان در جواب به كمپين سازى هنرمندان همدانى در 
حمايت از مديركل مستعفى، به طور ضمنى آن را تاييد كرد. سيد سعيد 
شاهرخى با صراحت اعالم كرد كه رفتن درويش نژاد ربطى به برگزار 
شدن يا نشدن كنســرت ها در همدان ندارد. اين حرف البته نتوانست 

افكار عمومى كه دنبال شفافيت هستند را قانع كند.
 از بدو ورود درويش نژاد به استان، گفتار و بعدتر، رفتار او نشان مى داد 
كــه قصد دارد متفاوت از ديگران عمل كند. درويش نژاد صريح بود و 
رســما از فضاى باز در همدان به ويژه در بخش موسيقى حمايت مى 
كرد. اين رويكرد منجر به برگزارى سلسله كنسرت هايى در استان شد 

كه اگرچه به گفته مخالفانش قبال هم بود، اما حقيقتا براى مردم تازگى 
داشت. از همان روزهاى نخست، جدل موافقان و منتقداِن مدير جديد 
آغاز شــد و تا كمى بعد از استعفايش وجود داشت. داليل اين استعفا 
البته براى افكار عمومى مشــخص نشــد اما هر چه بود، بيشتر از همه 
برنامه هاى فرهنگى همدان در يك ســال گذشته بر فرهنگ اين شهر 

سايه انداخت.

اميدوارى به برگزارى جشنواره ها
امسال برگزارى جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در همدان هشت ساله 
شد. اين جشنواره اگرچه قدمتى بيست و پنج ساله دارد ولى برگزارى 
آن از ســال 90 به طور رسمى به اســتان همدان واگذار شد و امسال 
هشتمين دوره آن برگزار شد. به نظر مى رسد برگزارى اين برنامه با همه 
فرازو نشيب هايى كه داشته همچنان مهمترين و اميدواركننده ترين اتفاق 
فرهنگى استان است. در جشــنواره امسال هم گروه هايى از شهرها و 
كشورهاى مختلف اجرا داشتند. هنرمندان در سال هاى نخست برگزارى 
جشنواره در همدان اصوال درگير پرسش هايى از جمله سود و زيان اين 

برنامه فرهنگى در استان بودند. اما اتفاقات سال هاى بعد به همه ياد داد 
كه چالش هاى ايدئولوژيك خود را كنار بگذارند و براى نگه داشتن اين 
برند فرهنگى تالش كنند. در كنار اين جشنواره، زمزمه هايى هم از شكل 
گيرى جشنواره هاى ديگر به گوش رسيد. يكى از آن ها جشنواره فيلم 
هاى كمدى بود كه مديركل مستعفى، در روزهاى آخر از آن حرف زده 
بود. در كنار قرار بود جشنواره فيلم كوتاه و مستند كشورهاى اسالمى 
هم در همدان راه بيفتد. تغيير مديركل اما، شكل گيرى اين چند جشنواره 

جديد را در هاله اى ابهام فرو برده است.

زمين خورده ها
نامگذاى سال ها به نام بزرگان همدان، احداث پرديس سينمايى، جمعه 
بازار كتاب و فرهنگ ســراى رســانه از پروژه هايى بودند كه در سال 
97 يا زمين خوردند، يا مســكوت ماندند و يا اجرايى نشدند. در مقابل 
اتفاق خوب، برگزارى جشن موسيقى هگمتانه درست چند روز پس از 
استعفاى مديركل موسيقى دوست استان بود. اتفاقى كه نشان داد استعفاى 

درويش نژاد ممكن است مستقيما ربطى به كنسرت ها نداشته باشد.

فرهنگ

سايه جشنواره و استعفا 
بر فرهنگ و هنر همدان در سال 97

حسين پارسا
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سبد سوغانتان را از شهر  مبل و منبت انتخاب كنيد

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى وگردشگرى مالير از انتخاب مبل و منبت 
براى سوغاتى مالير خبر داده است.

ابراهيم جليلى گفت: مجموعه هاى تفريحى و توريستى همچون بام مالير، مينى ورد، 
پارك تاريخى سيفيه، ارگ باستانى نوشيجان و يخدان ميرفتاح براى بازديد گردشگران 

و مسافران نوروزى آماده است.
وى با بيان اينكه مســافران نوروزى مى توانند شهر ملى منبت و شهر جهانى انگور را 
به عنوان يكى از مقصدهاى ســفر خود انتخاب كنند افزود: برنامه هاى ويژه اى براى 

استقبال از مسافران نوروزى تدبير شده است.
جليلــى با اعالم فعاليت 10 كميته در ســتاد اجرايى خدمات ســفر نوروزى در اين 
شهرستان در ايام نوروز  از اجراى 35 برنامه متنوع فرهنگى در دبيرخانه اين ستادخبر 

داد كه از 25 اسفند تا 16 فروردين ماه  98 اجرا مى شود.
جليلى برگزارى رزمايش مشترك، استقبال از مسافران نوروزى در نخستين روز از عيد 
نوروز در ورودى هاى شهر، استقبال از مسافران در ايستگاه قطار مالير، برنامه فرهنگى 
«استقبال از بهار يا گذر از زمستان» در سوم و چهارم عيد نوروز، برپايى جشن نوروز 
در خيابان خيام به منظور اســتفاده از ظرفيت هــاى ويژه مالير را از جمله اين برنامه 

هاى فرهنگى برشمرد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير يادآور شد: همچنين در 
ايام نوروز جشــنواره بازى هاى بومى و محلى در روستاى حسين آباد ناظم، سومين 
جشــن بومى و محلى روســتاى گوراب و دومين جشن بازى هاى بومى و محلى در 

روستاى تاريخى پرى برگزار مى شود.
جليلى برگزارى مســابقه نوروزى ســبزه آرايى، زيباترين چيدمان سفره هفت سين و 
پخت شيرينى خانگى در عمارت مصدقى و موزه لطفعليان در هفتم فروردين، برگزارى 
مســابقه اسب سوارى در تپه باستانى نوشيجان و جشــنواره بادبادك ها در بام مالير 

همزمان با مبعث حضرت رسول(ص) در ايام نوروز را از ديگر برنامه ها عنوان كرد.
وى ادامه داد: در ايام نوروز نمايشــگاه صنايع دســتى در عمارت مصدقى مالير داير 
است و هر كدام از صنايع دستى اين شهرستان همچون مبل و منبت داراى يك غرفه 
هستند و مسافران مى توانند از ظرفيت هاى مالير در حوزه صنايع دستى بازديد كنند.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى مالير همچنين به برگزارى 
جشــن نوروز در شــهر جوكار و برپايى بازارچه نوروزى سفر در حوزه مبل و منبت 
در شهر جوكار در ايام نوروز اشاره كرد و افزود: در حال حاضر بنرهاى خير مقدم به 
مســافران نوروزى با گويش هاى مختلف آماده است و با همكارى شهردارى ورودى 

ها و سطح شهر زيباسازى و ساماندهى مى شود.
جليلى گفت؛بازار مبل مالير نيز همزمان با ايام نوروز ساماندهى و چيدمان هاى الزم 
را براى معرفى ظرفيت هاى ويژه مبل و منبت مالير انجام داده اســت و آماده استقبال 

و پذيرايى از مسافران هستند.

نوروزگاههاى نهاوند را از قلم نياندازيد
8 نوروزگاه قرار است نوروز را براى ميهمانان و مسافران نهاوند ماندگار  كند.

سال گذشــته 6 نوروزگاه در مكان هاى تاريخى و گردشگرى نهاوند با استقبال قابل 
توجهى برگزار شد و برهمين اساس  امسال هم 8 نوروزگاه در نهاوند بر اساس تقويم 

و زمان زندى برگزار خواهد شد.
رئيس ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى نهاوند هم با بيان اينكه ستاد خدمات 
سفر در نهاوند هم آماده ميزبانى ميهمانان نوروزى در سراب ها ،مكان هاى تفريحى و 
گردشگرى و موزه ها و نمايشگاههاى شهرستان است، گفت: در بحث تهيه بروشور و 
نقشه هاى گردشگرى براى گردشگران نيز اقدامات الزم انجام شده و در حال حاضر با 

مشخصات الزم براى توزيع آماده هستند.
وى افزود: در اين نقشه اماكن تفريحى، گردشگرى، موزه ها و اماكن خدماتى و رفاهى 
مشخص شده تا گردشگران به راحتى بتوانند از خدمات ارائه شده در شهرستان بهره مند 

شوند.
جانجان با اشــاره به اينكه نهاوند با برپايى 8 نوروزگاه آماده اســتقبال از گردشگران 
نوروزى مى شــود، گفت: اين برنامه از ســوم تا 12 فروردين ماه در اماكن گردشگرى 
چون ســراب هاى گيان، گاماسياب، فارســبان و كنگاور كهنه و همچنين تپه تاريخى 
بابا قاســم، بام تفريحى نهاوند، روستاى ملوسان و گنبد كبود برگزار مى شودكه همراه 
با برگزارى آئين هاى محلى، پخت آش هاى محلى، اجراى آئينى ســنتى و قديمى و 

آشنايى با پوشش هاى سنتى اهالى و مناطق مختلف شهرستان و...است.
وى با تأكيد بر اينكه اين برنامه در قالب برپايى نمايشگاه صنايع دستى، شاهنامه خوانى، 
اجراى نمايش و بازى هاى بومى محلى،  شهرســتان و غيره اجرا خواهد شــد، گفت: 
برنامه اســتقبال از نوروز نيز روز اول فروردين ســاعت 11 صبح با حضور مسئولين، 

مردم و هنرمندان و نوازندگان محلى در شهرستان برگزار مى شود.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نهاوند با بيان اينكه 13 چشمه سراب 
طبيعــى بكر و كم نظير و همچنين وجــود 264 اثر تاريخى ملموس و غيرملموس در 

شهرستان آماده استقبال از گردشگران نوروزى است.
وى با اشاره به اينكه نهاوند در سال هاى اخير موردتوجه مسئولين ارشد كشور و استان 
قرارگرفته است، تأكيد كرد: در تالش هستيم با همكارى اعضاى ستاد تسهيالت سفر 
و همچنين اصحاب رســانه شهرســتان در راه معرفى ظرفيت هاى نهاوند بيش ازپيش 

قدمى مثبت برداريم.

ملحمدره را هم سرى بزنيم
رئيس اداره ميراث فرهنگى اســدآباد در گفتگو با بسيج نيوز از تدوين برنامه هاى اين 

مركز براى آيين نوروز 98 خبر داد.
كامران اكبرى از برگزارى 12 عنوان برنامه اصلى براى اين ايام خبرداد.

وى اضافه كرد: اين برنامه ها با برپايى آيين چهارشنبه سورى آغاز و با اجراى ايده هفت 
سين برتر و پخت شيرينى محلى ادامه خواهد داشت.

رئيــس اداره ميراث فرهنگى اســدآباد ادامه داد: برگزارى جشــنواره پخت نان و 
ُكلره(شــيرينى محلى) در روســتاى چشمه قنداب و مراسم اســتقبال از ميهمانان 
نوروزى در اولين روز سال جديد از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده براى اين ايام 
است. وى گفت: برپايى نمايشگاه صنايع دستى در آب انبار صفوى و برپايى جشنواره 
غذاهاى محلى در روســتاى هدف گردشگرى ملحمدره از ديگر اقداماتى ست كه در 

نوروز انجام خواهيم داد.
اكبرى در پايان از برگزارى مسابقات عكاسى، اجراى موسيقى زنده محلى، برنامه هاى 
نوروزگاهى در تاالب پيرســلمان و بازديــد از مراكز اقامتى و مهمانپذيرها را از ديگر 

برنامه هاى اين نهاد در نوروز 98 عنوان كرد.

 بهار مادستان در راه است پس 
از آماده و زيباســازى شهرها براى 
گردشــگران  و  ميهمانان  ميزبانى 
نوروزى، ر وز نخست نوروز را به 
رسم ميزبانى  به استقبال مسافران 
در ورودى شهرها خوش آمد گفته 
و ماموريت ستاد خدمات نوروزى 
در شهرستان ها هم رسما آغاز مى 

شود.
هركدام از شــهرهاى مادســتان 
نــوروز 98 را با برنامه ها و آئين 
هاى زيبايى آماده ميزبانى هستند.

نوروزى پر خاطره در مادستان هزار آئين

معصومه كمالوند
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در صف گوشت با كارت ملي
در سال گرانى دالر

 سال 97 سال پرچالش براي 
اقتصاد و مردم بود. از وقتي قيمت 
ارز شــروع به باال رفتــن كرد و 
تحريم هاي غرب عليه ايران شدت 
گرفت مردم سعي كردند نقدينگي 
خود را به سمت طال و دالر ببرند. 
پس از آن بود كه دالالن وارد عمل 
شــده و احتكارهاي خود را آغاز 
كردنــد تا در موقع لــزوم آن را با 
قيمت باالتر روانــه بازار كنند. در 
وارداتي  كاالهــاي  زمــان  همين 
موردنيــاز توليدكننــدگان روبــه  
افزايش گذاشت. وقتي مردم متوجه 
گراني در انواع كاالها شدند احتكار 
خانگــي را آغاز كردند و دالالن از 
اين موقعيت سوءاستفاده كرده و در 
در  كاالها  برخي  كمبود  برهه هايي 
بازار را رقم  زدند. با ادامه اين روند 
برخي اقــالم خوراكي به صورت 
تعاوني و صفي به مردم عرضه شد 
و ســپس دولتي ها موضوع كوپني 
شدن برخي كاالها را پيش كشيدند. 
افزايش قيمت ها به اندازه اي شد كه 
مردم بســياري از اقالم كه پيش از 
اين اســتفاده مي كردند را در دسته 

لوكس ها قرار دادند.

غزل اسالمي

بحران ارزي به وجود آمد
قيمــت دالر در فروردين 97 حدود 6 هزار تومان بود كه در پاييز قيمت آن تا حدود 19 هزار تومان 
باال رفت اما پس از آن با كاهش قيمت تا مرز 10 هزار و 500 تومان پايين آمد و مجدداً قيمت آن تا 
اسفند با نوساناتي مواجه شد و به بيش از 14 هزار تومان رسيد. همين نوسانات موجب شد تا مردم 
حساب هاي بانكي خود را براي خريد دالر اختصاص بدهند. هجوم به اين سمت موجب شد تا دولت 
تصميم بگيرد كه صرافي ها دالر را با كارت ملي و شــماره موبايلي كه مشخصات آن با كارت ملي 

مطابقت دارند به مشتري بفروشند.

شكالت و شيريني هم گران شد
قيمت شكالت بي ســروصدا قبل از گراني شكر تا دوبرابر باال رفت. و پس از آن مسئوالن اعالم 

كردند قيمت شيريني هم تا 20 درصد گران مي شود.

فروشندگان بيكار شدند
نتيجه نوسانات ارزي بيكاري تعداد زيادي از كارگران، فروشندگان، صنايع دستي و... شد.

قدرت خريد يك سوم شد
در يك سال 97 قيمت اغلب كاالهاي مورد نياز خانوارها از يك تا 3 برابر افزايش يافته و قدرت 

خريد پايين آمده است.

فروشندگان تمايل به فروش نداشتند
در تابستان و پاييز بسياري از واحدهاي صنعتي كه توان توليد داشتند مقدار توليد خود را باال بردند، 
زيرا تقاضا باال رفته بود. در عين حال برخي واحدهاي عرضه تمايل به فروش كاالي خود نداشتند 

زيرا قيمت روز به روز باال مي رفت و توان جايگزين را از دست مي دادند.

پسته هزار تومان شد
شايع شد كه هر دانه پسته هزار تومان براي خانوارها تمام مي شود. زيرا قيمت هر كيلو پسته مرغوب 
تا 300 هزار تومان باال رفت و پسته كم كيفيت تر حداقل 180 هزار تومان در سبزه ميدان به فروخته 
شد. افزايش قيمت به همه اقالم آجيل و خشكبار رسيد، به طوري كه قيمت بادام هندي، گردو، بادام 

درختي، فندق، تخمه كدو و غيره هم دست كمي از پسته نداشت.

نوزادان هم بي بهره نماندند
بحران پوشك بچه در اواسط تابستان تا جايي پيش رفت كه خانواده ها تمايل شان به بچه دار شدن 
را از دست دادند. پوشك 15 هزار توماني اگر در بازار پيدا مي شد با قيمت 60 هزار تومان عرضه 
مي شد. اما در دوره اي عرضه پوشك بچه جيره بندي شد و خانواده ها نمي توانستند بيشتر يك بسته 

پوشك خريداري كنند.

فروشگاه هاي لوازم لوكس نفروختند
فروشگاه هاي لوكس فروش كم كم به سمت عرضه كاالهاي ارزان قيمت و توليد داخل روي آوردند. 
مردم نيز مجبور شدند همان مقدار پولي كه براي خريد كاالي خارجي پرداخت مي كردند را در قبال 
خريد كاالي ايراني بپردازند. اغلب فروشگاه ها نيز اقالم بي كيفيت را جايگزين اقالم با كيفيت تر كه 

پيش از اين مي فروختند، كردند. 

گراني و ترس از فروش مسكن
قيمت مسكن تا دو برابر باال رفت پس از ركود حدود 8 ساله در اين بخش از اواخر سال 96 خريد 
و فروش در اين بازار تقويت شد و از اواسط تابستان قيمت ها شروع به باال رفتن كرد. تا جايي كه 
تمايل به فروش خانه با پايين ترين حد خود رسيد و خريداران ملكي براي خريد پيدا نمي كردند. 
بنگاه داران مسكن نيز عقيده داشتند هر حانه اي حتي با قيمت باالتر از حد خود اگر براي فروش 
گذاشته مي شود را بايد بخرند چون مي دانستند كه به زودي با قيمتي باالتر آن را مي فروشند. از ابتداي 
زمستان هر چند كه قيمت رو به افزايش بود اما سرعت افزايش پايين آمد و بازار خريد و فروش هم 
تا حد زيادي راكد شد. آپارتماني كه هر متر آن 3 ميليون 100 هزار تومان در بهار سال 97 فروخته 

مي شد اكنون صاحب آن به 6 ميليون تومان هم نمي فروشد.

نمايندگي خودروهاي خارجي تعطيل شدند
خودرويي ها يا دالالن خودرو بازار را بهم ريختند آنها با استفاده از ارز دولتي واردات كردند اما با افزايش 
روزبه روز قيمت ها هر خودروي خارجي را تا 3 برابر باال بردند. اين در حالي بود كه هنوز نه قيمت 
دالر 3 برابر شده بود و نه آنها از ارز گران قيمت استفاده مي كردند، بلكه آنها همچنان از ارز 4 هزار و 
200 توماني بهره مي بردند. فسادهايي در اين بخش رو شد كه پرونده آنها هنوز به جايي نرسيده است.

پرايد 20 ميليوني 50 ميليون تومان شد
خودروسازان با اعمال سياســت هايي قيمت پرايد را به قيمت خودروي خارجي رساندند و مردم 
همچنان براي ثبت نام سرودســت شكســتند؛ در حالي كه بي تعهدي خودرويي ها را در واگذاري 
خودروهاي خارجي كه انجام شده بود را مي ديدند اما همچنان يك ربع پس از باز شدن سايت ثبت نام 

انواع خودروهاي ايراني ظرفيت پر مي شد.

طال 3 برابر شد
قيمت طالي 158 هزار توماني در فروردين سال 97 به 440 هزار تومان در اسفند همين سال رسيد.

صادرات صنايع كوچك را نجات داد
صنايع كوچكي كه عمده توليد آنها به كاالهاي وارداتي وابســته بود و نتوانستند حداقل يك بخش 
صادراتي در مجموعه خود دست و پا كنند با مشكل تعديل نيرو، ورشكستگي، تعطيلي و يا كاهش 
توليد و فعاليت مواجه شدند. اما واحدهاي توليدي كه به صادرات روي آوردند توانستند نه تنها گليم 
خود را در بحران اقتصادي سال 97 بيرون بكشند كه در بسياري مواقع وضع مالي بهتري نسبت به قبل 
پيدا كردند. واحدهاي اقتصادي و توليدي كه قبل از باال رفتن افسار گسيخته نرخ ارز انبارهاي خود را 

از مواد اوليه مخصوصاً وارداتي پر كردند با مشكالت كمتري مواجه شدند.

فسخ قرارداد يا تعهد؟
از اواخر بهار سال 97 واحدهاي توليدي و شركت هايي كه با ادارات قرارداد بسته بودند با مشكل اجراي 
تعهد مواجه شدند. قيمت ارز كه باال رفت و تحريم ها شديد شد. واحدهاي اقتصادي با مشكل تأمين 
ارز و واردات مواجه شدند و تمايل به فسخ قرارداد ها پيدا كردند. اين در حالي بود كه فسخ قرارداد 

آنها را ملزم به پرداخت خسارت مي كرد و اجراي تعهد براي آنها زيان هاي مالي را به دنبال داشت.
نتيجه اين وضعيت به قراردادهاي كوتاه مدت براي ساير واحدها در ماه هاي بعدي منجر شد.

احتكار خانگي اقتصاد را بهم ريخت
از ابتداي سال 97 احتكارهاي خانگي با شدت بيشتري انجام شد. خريد خانواده ها به حدي باال رفت 
كه در دوره اي در تابستان برخي فروشگاه ها با كمبود كاال مواجه شدند. نتيجه همين احتكارهاي خانگي 
ركود در بازار زمستان بود. زيرا خانواده ها تا جايي كه توانايي داشتند خريد كردند و در اين فصل نيازي 
به خريد كردن نداشتند. ضمن اينكه در زمستان ثبات قيمت نسبي موجب شد تا حدود كمي امنيت 

خاطر در بين مردم به وجود بيايد و دست از احتكار بردارند.

رب و گوشت ناياب شد
در عرضه و تقاضاي دو كاالي اساسي در سال 97 بحران به وجود آمد. رب در شهريور ماه ناياب شد 
و پس از ايجاد تقاضاي فراوان قيمت يك قوطي يك ليتري از 4 هزار و 200 تومان سال به حدود 14 

هزار تومان رسيد و سپس بيش از 18 هزار تومان تا پايان سال رسيد.
بحران گوشتي هم دامن مردم را گرفت. اين بحران گر چه كشوري بود اما صادرات قاچاق دام زنده از 
همدان،  اين شهر را با گراني بيش از ساير شهرهاي كشور مواجه كرد. تا 20 اسفند قيمت گوشت در 
خرده فروشي ها بيش از 150 هزار تومان شد. اتحاديه قيمت گوشت بدون چربي و استخوان را 120 

تومان اعالم كرد اما در طول چند سال گذشته، قصابي ها باالتر از نرخ مصوب گوشت را فروخته اند.
همين كمبود و گراني گوشت موجب شد تا مردم در صف هاي طوالني منتظر خريد گوشت تعاوني 
و وارداتي بايستند و در تهايت به خاطر سوء استفاده برخي ها اين عرضه با كدملي صورت گرفت. در 

پايان سال عرضه گوشت وارداتي ارزان قيمت به پايين ترين حد خود رسيد.

شكر صفي شد
اواسط اسفند بود كه شكر هم گران شد. قيمت اين كاالي اساسي از 3 هزار و 200 تومان يك باره به 
7 هزار تومان رسيد و بالفاصله توزيع دولتي آن آغاز شد و مسئوالن اعالم كردند كه مردم نگران شكر 
نباشند، به منظور كنترل بازار روزانه 50 تن شكر در بسته هاى 900گرمى، يك كيلو و 800 گرمى و يك 

كيلو و 200 گرمى تا نوروز 1398در فروشگاه هاى بزرگ استان توزيع مى شود.
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 در كنــار همه اتفاقات تلخ اجتماعــي كودك ربايي 
كودك
 ربايي

تلخ ترين اتفاق ســال بود چنانچه در ابتداي سال 
نوزاد 2 ماهه اي از بيمارستان فاطميه همدان ربوده 
شد كه رباينده پس از دستگيري اعالم كرد، به دليل 

نداشتن فرزند اقدام به اين كار كرده است.
ربوده شدن ارســطو كودك 5 ساله كه ربايندگان از پدر وي خواستار 
پرداخت 114  ســكه در عوض تحويل اين پسر بچه شدند نيز ديگر 
خبر اين حوزه بود كه خوشــبختانه با ورود نيروي انتظامي اين مسأله 

به خير گذشت.
اما آيناز دختري كه سرنوشــت نامعلومي پس از 4 ماه از ناپديده شدن 
برايش رقم خورده اســت كودك ربوده شده ديگري است كه خانواده 
چشــم انتظار پيدا شدن او هستند. وي به طور نامعلومي ناپديد شده و 

پليس در پي اين جريان است.

 مســأله كودك همسري نيز از جمله مسائلي است كه 
كودك  

همسري 
مدت ها موضوع آن مطرح مي شــود اما در اســتان 
همدان نيز اين مسأله در برخي روستاها و حواشي 
شهر وجود دارد چنانچه در آخرين خبر دختر بچه 
11 ساله ماليري كه با مرد افغاني ازدواج كرده بود و 
صاحب دو فرزند شــد در نهايت با فرار مرد افغاني از ايران هم اينك 
تكليف اين دو فرزند در بحث تابعيت و استفاده از امكانات آموزشي، 

بهداشتي و... نامشخص است.

 غم انگيزترين و دردناك ترين اتفاق سال در اين زمينه 
قصور 
پزشكي

فــوت مادر بــارداري بود كه پــس از مراجعه به 
بيمارستان و تولد فرزندش به دليل قصور پزشكي 
فوت كرد. گفته شد وي كه از جمله مديران استان 
بود به آنتى بيوتيك حساسيت داشت كه پزشك به آن 

توجه نكرده و پس از تزريق باعث مرگ اين مادر شد.
فوت مادري كه از كبودراهنگ به بيمارســتان فاطميه همدان مراجعه 
كــرده بود نيز خبر ديگري در بحث قصورات پزشــكى بود كه باعث 

تأسف شد.
اما خبر يك قصور پزشــكي ديگر با اين عنوان كه پســر جواني براي 
عمل بيني در بيمارســتان بعث فوت كرده است نيز از ديگر خبرهاي 

حوزه سالمت بود.

 جواني كه به جرم حمله مسلحانه به يك طالفروشي 
اعدامي ها 

و بخشش ها 
قرار بود اعدام شود نيز خبر ساز شد و حاشيه هاي 
بســيار داشــت. خانواده اين جوان در سايت هاي 
مجازي خواســتار عفو جوان خود از رهبر انقالب 
شدند چنانچه حتي شــايعاتي بر مبناي عفو رهبري 

ســاخته شد كه در نهايت جوان اعدام شد و مشخص گرديد كه قانون 
با كسي تعارف ندارد.

اما بخشــيدن جواني پاى چوبه دار كه با دوســت خود درگير شده و 
حكم اعدام براي او صادر شده بود توسط خانواده مقتول خبري بود كه 
باعث خوشحالي خانواده و افرادي شد كه پيگير بخشش بودند. مراسم 
تقدير از اين خانواده كه با بخشــش خود باعث شده بودند جواني به 

آغوش خانواده بازگردد نيز در يكي از مساجد همدان برگزار شد.
در همين ارتباط بخشش محيط بان ماليري، جواني كه حسب وظيفه در 
حفظ محيط زيست اقدام به شليك گلوله به متجاوزان كرده و ناخواسته 
باعث مرگ يكي از آنها شــده بود نيز مدت هاست پيگيري مي شود و 
جامعه خواستار بخشيده شدن اين جوان از سوي خانواده قاتل هستند 
گويــا وفق قانون محيط بانان در صورتي كه با شــليك به فردى حتى 
متجاوز موجب كشــته شدن وي شــوند اين عمل آنها قتل محسوب 

مي شود كه اين شرايط كار محيط باني را سخت نموده است.
افزايش آزار و اذيت در همــدان، انفجار جايگاه CNG، خبر فعاليت 
58 مركــز انفجار در همدان تعقيب و گريز بانــد خانوادگي فعال در 
توزيع مواد مخدر نيــز از جمله خبرهاي مربوط به حوزه حوادث در 

سال جاري بود.

 موضوع كاهش جمعيت و انيكه اخيراً گفته شده است 
كاهش 
جمعيت

در همدان با كاهــش9/02 درصدي مواليد روبه رو 
بوده ايم اينكه همدان به ســمت ســالمندي پيش 
مي رود و... از جمله مسائلي است كه باعث كاهش 
نيروي انساني فعال و جوان استان شد، و همدان را در 
اين شاخصه منفي خواهد كرد. اين موضوع در درجه اول به تبع مسائل 
اقتصادي كاهش نرخ ازدواج، مهاجرت و... بود و تبعات ناشــي از آن 

جامعه را دچار چالش خواهد كرد.

 اعتــراض معلمان به حق و حقوق و نيز اعتراض آنها 

به صدا و ســيما با تجمع در آموزش و پرورش به اعتراض 
دليل تنبيه دانش آموزي كه از رسانه ملي پخش شد 
و به نوعي وجهه معلمان را زير سوال برد در حالي 
صــورت گرفت كه تا مدت ها روي اين قضيه كه آيا 
صدا و سيما با خطاهاي ساير كارمندان دولت به ويژه خطاهاي پزشكي 
هــم كه با جان مردم ســر و كار دارد نيز چنين برخورد مى كند، بحث 

مى شد.

 هر چنــد گفته ميشــود همدان جايي براي نشــاط 
نشاط 
اجتماعي

اجتماعي ندارد و جز شــهرهاي افسرده است اما با 
آمدن فردي كه مديريت ارشــاد را عهده دار شــد 
كم كم فضاي نشــاط با اجراي برنامه هاي مختلف 

فرهنگى و برگزارى كنسرت هاى مختلف در استان قوت مي گرفت كه 
متأســفانه اين مدير هم به داليلي كه گفته مى شود فشار سياسى بوده 
است استعفاي خود را نوشت. گفته مي شود در همدان برخي مباحث 
از جمله تنگ نظري ها باعث شــده كه مردم از نشاط كمتري نسبت به 
ساير اســتان ها برخوردار باشند كه كم بودن جنگ هاي شادي، اجراي 

كنسرت، برنامه هاي خياباني و... از آن جمله داليل است.

 قطع درختان و كمرنگ شــدن شهر در حوزه فضاي 
مسائل 
شهري

سبز با وجود اينكه مسئوالن شهري دم از گسترش 
فضاي ســبز مي زنند در حالي صورت مي گيرد كه 
درختان كهنسال و چندين ساله قطع و براي جبران 
آن نهال هاي تازه اي كاشته مي شود كه قطعاً نمي تواند 
جبران مافات باشــد البته در اين خصوص بايــد گفت: 65 هكتار از 

اراضي استان در معرض بياباني شدن هستند.
مسئله ديگر در حوزه  شــهري غيبت مولوي شوراي شهر از جلسات 
شورا و ســفر وي براي مداوا به آلمان بود كه هنوز بر سر جايگزيني 
وي و اينكه رأي شــورا به حق بوده يا نه از ســوي عضو قبلي مورد 

اعتراض است.

 برخــي جاده هاي همدان اتفاقات بيشــتري به لحاظ 
حوادث 
جاده اي

فوتي دارند كه در اين ميان جاده همدان- ساوه به 
دليل اختالف بر سر خط مرزي بيشترين حوادث را 
به خود اختصاص داده اســت گويــا بين اراك و 

همدان بر سر اين جاده اختالف نظر است.
در حوزه تصادفات حادثه اتوبوس واحد علوم و تحقيقات دانشــگاه 
آزاد تهران كه باعث مرگ 35 دانشــجو از جمله يك دانشجوى دختر 

همداني هم شد.

 افزايش 100 درصدي ســرطان نســبت به 10 سال 
ساير 
خبرها

گذشــته، فرار پزشــكان از ماليات، هزينه هايي كه 
رعايت نكردن ســاعات زباله بر دوش شهرداري 
مي گذارد، معيشت بازنشستگان و اعتراض آنان به 
ايــن موضوع، اعتراض پرســتاران به حق و حقوق، 
ازدواج هاي ســفيد، افزايش وام ازدواج، تصويب نظام جامعه معلوالن 

و... از ديگر مسائل اين حوزه بود.

بر ما چه گذشت!
بررسي وضعيت اجتماعي استان 

در سال 97

سال 97 با همه سختي هايي كه داشت رو به اتمام است سالي كه چالش هاي اقتصادي مسائل اجتماعي 
را نيز در بر گرفت و بيش از هر ســال ديگري اتفاقات اين حــوزه را رقم زد. افزايش جرايم خرد، ميزان 
طالق، خشــونت هاي خياباني، درگيري ها، اعتراض  ها و... خودگواه روشــني بر چيره شــدن مشكالت 
اقتصادي بر مسائل اجتماعي بود كه قطعاً اگر اين بحران بر كشور حاكم نمي شد شاهد آسيب هاي ناشي از 

آن بر پيكره اجتماع و خانواده نبوديم. 

با نگاهي به برخي اتفاقات اســتان در مي يابيم كه بيشــتر اين مشكالت ناشي از اقتصاد به ركود رفته بوده 
است چنانچه در بسياري از اين اتفاقات حوادثي چون قتل، طالق، درگيري و كودك ربائي، سرقت و... را 

به دليل مشكالت مالي خانواده ها شاهد بوديم.
در هر حال قصد داريم نگاهي به اتفاقات گذشــته بيندازيم كه مروري بر آنها مي تواند برنامه هاى پيش رو 

را ترسيم نمايد.

سمانه 
جهانگيرى عرش

طــالق،  قتــل،  چــون  حوادثــي 
درگيري و كودك ربائي، ســرقت 
و... از مشكالت مالي خانواده ها 

ناشى مى شود
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سال 1397 با تمام تلخى ها و شيرنى ها به پايان خود رسيد و به زودى حلول سال جديد را شاهد خواهيم بود.در سالى 
كه پشت سر گذاشتيم، حوزه سياسى استان تحوالت زيادى به خود ديد كه بخشى از آن متاثر از شرايط كشور و بخشى نيز 

فعل و انفعاالت در داخل استان بود. 
چالش هاى سياسى ناشى از خروج آمريكا از برجام 

 اقدام نابخردانه رئيس جمهور آمريكا در خروج از برجام كه در اوايل ســال جارى 
اتفــاق افتاد. اين اتفاق گرچه ديگر غيرقابل اعتماد بودن واشــنگتن و البته حقانيت 
مواضع جمهورى اسالمى ايران را به اثبات رساند، اما به طوركلى برجام را در مسير 
دشوارى قرار داد و باعث گرديد كه فضاى سياسى كشور و به تبع آن استان نيز  به 

نوعى متاثر از آن گردد.  
برجام حاصل تالش هايى بود كه نه تنها حقانيت ايران در استفاده از انرژى صلح آميز 
هسته اى را به اثبات رساند و باعث گرديد دنيا اين حق را به رسميت بشناسد، بلكه 
قدرت هاى جهانى را وادار نمود تا دســت از لجاجت ها و بهانه تراشى هاى خود 

بردارند.
پس از اين اتفاق همه نگاه ها به سياست ها و مواضع جمهورى اسالمى ايران دوخته 
شــد تا واكنش كشورمان در مقابل اين اقدام غيرديپلماتيك رئيس جمهورى آمريكا 

مشخص گردد.

رويداد همدان 2018
رويداد بين المللى 2018 كه نام همدان را به عنوان پايتخت گردشگرى آسيا مطرح 
كرد، از جمله اتفاقات خوب در سال 97 بود كه اميدوارى به آينده به ويژه درحوزه 

گردشگرى استان را تقويت كرد.
اين رويداد بين المللى عالو.ه بر آثار و نتايج خاصى كه در بحث گردشگرى داشت، 

به لحاظ سياسى نيز بازتاب هاى خوبى در پى داشت.
اينكه سفرا و نمايندگانى از كشورهاى مختلف دنيا در همدان حضارشدند، از جهت 

مناسبات ديپلماتيك اهميت خاص خود را داشت. 
از طرفى اين رويداد در شرايطى توجه جهانيان را به خود جلب نمود كه ايران تحت 
شديدترين فشارها از سوى استكبار بود و لدا حضور ديپلمات ها در همدان در سطح 

ملى و البته سياست خارجى كشور ما نيز تأثيرگذار بود.
البته انتظارات مردم از اين رويداد مهم كامال برآورده نشد و از نگاه افكار عمومى در 
سطح همايش ها و نشست هاى تخصصى محدود شد، ضمن اينكه گزارش مبسوطى 
از اقدامــات و فعاليت هاى دبيرخانه و كارشناســان مرتبط با اين رويداد در فضاى 
رسانه اى ارائه نشد كه اين خود نشان مى داد در بحث استفاده از ظرفيت رسانه هاى 
استانى، ملى و حتى بين المللى همچنان با مشكالتى مواحه هستيم. در حالى است كه 
اهميت چنين رويداد بزرگى در سطح بين المللى مى طلبد كه از اين ظرفيت رسانه 

ها به درستى استفاده شود.
به هرحال رويداد همدان 2018 به عنوان يك اتفاق تاريخى نشــان داد كه همدان با 
تمام داشته ها و ظرفيت هاى ارزشمند خود به ويژه در حوزه گردشگرى و فرهنگى، 

اين شايستگى را دارد كه در سطح ملى، منطقه اى و حتى جهانى مطرح شود.

ضرب االجل هاى  استاندار و تعلل مديران 
گاليه هاى نيكبخت، استاندار سابق از مديران اجرايى ابعاد مختلفى داشت كه در سال 

97 نيز به نوعى شاهد آن بوديم. 
ضعف در دفاع از برنامه ها و همراهى نكردن با مجموعه استان از مهم ترين نقدهاى 

نيكبخت به برخى از مديران بود. 
گاليه هاى او از مديران به ويژه در بحث همراهى با برنامه هاى دولت نمود خاصى 

داشت و بارها هشدارهايى داده شد  كه بعضا بوى تهديد نيز داشت.
اينكه چنين هشدارهايى چقدر در حد شعار و حرف مانده و يا عملى شدند، بحث 
ديگرى اســت، اما در مجموع براى استان چندان مطلوب نبود  كه مديرانى در اليه 
هاى مختلف با برنامه هاى ابالغى همراهى نكنند و مدير ارشــد استان نيز مرتب از 

آنها گاليه كند و هشدار دهد.

انتخابات خانه احزاب بدون حضور اصولگرايان
انتخابات خانه احزاب از ديگر رويدادهاى حوزه سياسى استان بود. در اين انتخابات  

احزاب اصولگرا شركت نكردند.
اين حركت از نگاه كارشناســان سياسى ضمن اينكه نوعى بى  توجهى به جايگاه و 
موقعيت خانه احزاب محسوب مى شد، از جهت رسالت ها و كاركرهاى احزاب نيز 
قابل تأمل بود. همچنين اين اتفاق نشان داد كه احزاب استان چندان هم در تراز و شأن 

استان عمل نكرده و در چنين شرايطى تصميمات احساسى مى گيرند.

تغيير فرماندار ويژه مالير
معرفى فتحى به عنوان فرماندار جديد مالير از ديگر تحوالت سياســى استان بود. 
فرماندارى كه از همان آغاز قدم در راه سختى گذاشت؛ چراكه انتظار افكا عمومى بر 
آن بوده كه نقاط قوت و پيشــرفت هاى صورت گرفته، به گونه اى تقويت شود كه 

حركت رو به جلو در شهرستان همچنان ادامه يابد.
 البته فتحى در آيين معارفه خود مردم با فرهنگ و متدين مالير را شايسته هر گونه 
خدمت دانست و ابراز اميدوارى كرد كه فارغ از هرگونه گرايش و سليقه سياسى براى 
پيشرفت و توسعه بيشتر شهرستان و حركت به سوى يك انسجام و اتحاد گام بر دارد.

اين اظهارات ضمن اينكه اميدوارى شهروندان را در زمينه ساز شرايط مساعدى براى 
حركت ها و اقدامات مهم در جهت توسعه تقويت كرد. 

مالير در سال هاى اخير تغييرات محسوسى داشته و حركت هاى رو به جلو در بخش 
هاى مختلف كامال  محسوس بوده است.

به طور قطع ادامه اين تحوالت و سرعت بخشيدن به روند توسعه از جمله انتظاراتى 
بود كه فرماندار جديد بايد آن را محور برنامه هاى خود قرار مى داد.

در اين راســتا همراهى و هماهنگى با برنامه هاى اســتان و لحاظ نمودن نيازها و 
ضرورت هاى شهرستان متناسب با اولويت هاى تعريف شده، اهميت خاصى داشت.

 از طرفى تعيين تكليف مديريت شهرستان ويژه استان يك گام به جلو بود تا موانع 
و مشكالتى كه از اين جهت در مسير پيشرفت و توسعه شهرستان مشاهده مى شد، 

رفع شده باشد.
به هرحال معرفى فرمانــدار جديد مالير پايان بخش نوعى بالتكليفى و آغاز روند 
تازه اى از حركت ها و اقدامات رو به جلو در جهت توسعه بود كه چنانچه با استفاده 
از ظرفيت هاى مختلف باشد، نويدبش آينده خوبى براى اين شهرستان خواهد بود.

قانون منع به كارگيرى بازنشستگان و تغيير استاندار همدان
تغيير مدير ارشد استان شايد مهم ترين رويداد سياسى در استان بود كه به دنبال ابالغ 

قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در پست هاى اجرايى صورت گرفت.
استانداران از جمله مصاديق اين قانون  بودند كه اتفاقا تعداد آنها كم نبود و دولت بايد 
در بازه زمانى 60 روزه در خصوص مديريت ارشــد استان هايى كه استانداران آنها 

بازنشسته محسوب مى شدند، تصميم گيرى مى كرد.
بر اين اســاس محمدناصر نيكبخت كه از سال 92 سكاندار اجرايى استان و نماينده 
عالــى دولت در اين خطه بود، كمتر از دو ماه بعد از ابالغ قانون مذكور اســتان را 
ترك كرد و جاى خود را به سيد سعيدشاهرخى داد كه پيش از آن معاون سياسى  و 
امنيتى استان بود. در فاصله دوماهه شاهد طرح مباحث گوناگونى پيرامون گزينه هاى 
استاندارى بوديم، اما در مجموع  تحرك و تالش هاى فعاالن استان اعم از  نمايندگان، 
احزاب سياسى، تشكل هاى صنفى، رسانه ها و... بيشتر حالت نامحسوس داشت و در 

فضاى رسانه اى نمود چندانى پيدا نكرد.
ســرانجام پس از گمانه زنى هاى فراوان در فضاى سياســى و رسانه اى استان و در 
شرايطى كه مهلت قانونى دولت براى جايگزينى مديران بازنشسته رو به پايان بود، 
وزارت كشــور تعدادى از استانداران جديد را معرفى كرد كه مديريت ارشد استان 

همدان هم به نام شاهرخى معاون سياسى و امنيتى استان زده شد.
استاندار جديد در هنگام معارفه و حتى روزهاى بعد از آن برنامه كارى خود را اعالم 
نكرد، هرچند بعدها از تدوين ســند توسعه توسعه استان براى سه سال آتى سخن 
گفت، اما در راستاى تحقق اهدف و سياست هاى دولت و اولويت هاى استان برنامه 

كاربردى خاصى مشخص نكرد. 

تحليل

سياست 
استان 
در 
سالى 
كه 
گذشت

محمد سهرابى
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تغيير در مديريت دادگسترى استان 
معرفى رئيس كل جديد دادگسترى استان از ديگر رخدادهاى سال 97 بود. حيدرى 
در شرايطى كار خود را شروع كرد كه بحث تغيير در دستگاه قضايى استان از مدت 

ها قبل مطرح شده بود.
اين تغيير از دو جهت اهميت داشــت. يكى جايگاه دستگاه قضا و رسالت هاى 
مهم آن و ديگرى ضرورت هاى پيش روى اين دستگاه در استان كه به نوعى در 
مراسم معارفه حيدرى، رئيس جديد دادگسترى استان نيز از آنها سخن به ميان آمد.
از طرفى اين تغيير در شرايطى صورت گرفت به دنبال نوسانات بازار شاهد حركت 
هايى در استان نيز بوديم و تالش براى تقويت نظارت ها و كنترل بازار از اهميت 

بيشترى برخوردار بود.

تداوم سرپرستى ها در حوزه هاى مديريتى
به دنبال ابالغ منع به كار گيرى بازنشستگان در مناصب و مسئوليت هاى اجرايى، 
بسيارى از مديران استان كه شاخص ترين آنها نيكبخت، استاندار همدان بود جاى 
خود را به نيروهاى جديد دادند. تغييراتى در ســطح مديران استانى و شهرستانى 
نيز صورت گرفت كه از اســتاندارى كليد خورد و تا سطح مديران كل تا برخى 

معاونت ها را شامل شد. 
به دنبال اين تغييرات كه البته فاكتور زمان هم مهم بود و بايد در موعد مقرر انجام 
مى شد، تقريبا در تمام موارد مسئوليت ها به سرپرست ها سپرده شد كه موقتى بود 

و در بازه زمانى تعريف شده بايد تعيين تكليف مى شد.
ايــن وضعيت به جز موارد اندك، تقريبا تاكنون ادامه داشــته كه البته با توجه به 
شرايط، نيازها و اولويت هاى استان طوالنى شدن آن و حضور سرپرستان متعدد 
در حوزه هاى مديريتى استان كه بعضا از حساسيت بااليى نيز برخوردارند، چندان 

به نفع استان نخواهد بود.

حال و هواى ورزش و جوانان استان با مديريت جديد
تغيير در مديريت اداره كل ورزش و جوانان از جمله تغييراتى بود پس از روى كار 

آمدن شاهرخى استاندار جديد رقم خورد.
محسن جهانشير در شرايطى جاي رسول منعم را گرفت كه  از همان روز نخست 
از تحوالت ورزشي در استان سخن گفت و تأكيد كرد كه پاسخگويي به مردم از 

اولويت هاى اساسى اوست. 
ظرفيت ها و توانمندى هاى فراوان استان در رشته هاى مختلف ورزشى ايجاب 
مى كند كه اين تحوالت كه مورد انتظار مردم نيز است، محسوس تر از قبل باشد.

در بحث نشاط و شادابى و پرداختن به امور جوانان نيز استان همدان نيازمند شكل 
گيرى روند بهترى نسبت به گذشته است كه قطعا مورد توجه مدير جديد در سال 

آتى خواهد بود.

طليعه دهه پنجم انقالب اسالمى
مردم ايران اســالمى در چهلمين ســالگرد پيروزى انقالب با حضور پرشور در 
راهپيمايى 22 بهمن حماســه ديگرى رقم زدند تا در طليعه دهه پنجم انقالب بار 
ديگر اين مهم در عرصه عمل و واقعيت معنا پيدا كند كه همچنان پشــتيبان نظام 
هستند و از ارزش ها و آرمان هاى بلند انقالب كه براى حفظ آن خون هاى پاك 

ريخته شده است، پاسدارى خواهند كرد.
تفاوت راهپيمايى 22بهمن سال 97 بيشتر از آن جهت بود كه دهه چهارم را پشت 

سرگذاشتيم و وارد پنجمين دهه از حيات انقالب و نظام اسالمى شديم.
حضور حماسى مردم در صحنه اين پيام مهم و البته روشن را در پى داشت كه در 
دهه پنجم انقالب بايد طرحى نو دراندازيم و در راســتاى تحقق اهداف و آرمان 
هاى انقالب در حوزه هاى مختلف سياست داخلى و خارجى گام هاى محكمى 

برداريم .

مردم استان نيز همراه و همگام با ديگر استان ها بار ديگر به رسالت تاريخى خود 
آن هم در نقطه آغاز دهه پنجم انقالب عمل كردند و با حضور پرشــور خود در 
همايش بزرگ چهلمين سال انقالب اسالمى نشان دادند كه مسير انتخاب شده در 

سال 1357 را با قوت ادامه خواهند داد.
امروز ملت ايران به لحاظ آغاز دهه پنجم انقالب اسالمى، شرايط خاصى را تجربه 
مى كند. مهم ترين مشخصه اين دهه مى تواند تقويت همبستگى ملى و حركت 

هاى محسوس در جهت پيشرفت و تعالى باشد.

معرفى معاون جديد سياسى و امنيتى استان 
با معرفى مصطفى آزادبخت به عنوان معاون سياسى و امنيتى استاندار، تكليف اين 
معاونت بســيار مهم و حساس در ماه هاى پايانى سال 97 مشخص شد تا حوزه 

سياسى استان در دوره مديريت جديد فصل تازه اى را تجربه كند.
آزادبخت از آغاز مديريت خود در معاونت سياسى و امنيتى تاكنون سعى كرده در 

فضايى تعاملى برنامه هاى اين حوزه را پيش ببرد.
البته او در جلسه معارفه خود تأكيد داشت كه مسير را ادامه خواهد داد كه اين نكته 
مى تواند به معناى تداوم برنامه هاى كالن استان باشد كه قطعا منطبق با سياست 

هاى دولت است.
آزادبخت در شرايطى سكان هدايت حوزه سياسى و امنيتى استان را بر عهده گرفت 
كه موضوعات مهمى  كه به نوعى بخشى از اولويت هاى اين حوزه نيز به حساب 

مى آيند،  پيش رو ى استان قرار دارد.
در اين ميان بحث انتخابات مجلس شــوراى اسالمى كه يازدهمين دوره آن سال 
آينده برگزار خواهد شد، از مهم ترين موضوعاتى است كه در حوزه سياسى استان  

بايد دنبال شود.
برگزارى موفق انتخابات همراه با مشاركت حداكثرى مردم از جمله رسالت هاى 
حوزه معاونت سياسى و امنيتى استان است كه در سال آتى نيز بايد شاهد يكى ار 

بهترين انتخابات مجلس باشيم.
تقويت جايگاه احزاب و تالش در جهت فراهم نمودن زمينه ها و شــرايط الزم 
براى نقش آفرينى احزاب در اســتان از جمله ضــرورت هاى پيش روى حوزه 
سياســى است كه انتظار مى رود معاون سياســى و امنيتى جديد استاندار توجه 

ويژه اى به آن در سال آتى داشته باشد.

ارتقاى قروه درجزين و تشكيل شهرستان درگزين 
 ارتقاى منطقه قروه درجزين به شهرســتان كه در نوع خود خبر خوشحال كننده 
اى براى مردم شريف اين خطه بود، از مهم ترين رخدادهاى سياسى سال 97 در 

استان بود.
ارتقاى يك منطقه به شهرستان كه با توجه به شاخص ها و مالك هاى مربوط 
به تقســيمات كشورى اتفاق مى افتد، قطعا آثار و نتايج خوبى براى آن منطقه 
دارد كه در ابعاد مختلف سياســى، اقتصادى، اجتماعى و... خود را نشــان مى 

دهد.
انتظار مردم اين خطه نيز بر آن اســت كه با شهرســتان شدن قروه شاهد فراهم 
شــدن زمينه و شرايط مناسب را براى  توســعه بيش از پيش آن و ارائه خدمات 

بهتر فراهم گردد. 

معرفى نماينده جديد ولى فقيه در استان 
با معرفى حجت االسالم والمسلمين شعبانى به عنوان نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه همدان،  آيت ا... طه محمدى پس از حدود 15 سال خدمت صادقانه و 
خالصانه و تالش در جهت هدايت استان، از مردم شريف استان خداحافظى كرد. 
آيت ا... محمدى با رويكرد منطقى و مرام مثال زدنى خود همواره راه ميانه را در 

پيش گرفت تا همبستگى و وحدت در استان حفظ شود.
مردم دارى و توجه به حقوق شــهروندان از ديگر  ويژگى هاى بارز در اين عالم 

توانمند بود كه در طول مسئوليت چندين ساله ايشان مشهود بود.
حمايت هاى منطقى و واقع بينانه آيت ا... از مســئولين اجرايى اســتان  نيز با 
محوريت منافع مردم و مصالح اســتان بود كه نتايج آن را در روند پيشــرفت 

استان ديديم.
به هر حال مردم در واپسين روزهاى سال 97 شاهد خداحافظى شخصيتى بودند 
كه نه تنها در ســنگر نماز جمعه بلكه در فرصت هاى مختلف شاهد تالش ها و 
زحمات دلسوزانه و در عين حال عالمانه ايشان براى هدايت استان در مسير رشد 

و تعالى بوده اند.
نكته حائز اهميت در اين زمينه تداوم حضور موثر آيت ا... محمدى در استان است 

كه  مى تواند در توسعه استان موثر باشد.
به طور قطع حضور حجت االسالم شعبانى در جايگاه نمايندگى ولى فقيه و امامت 
جمعه نيز منشأ خير و بركت براى استان خواهد بود و با توجه به اين جايگاه مهم 
و حساس، تمام نيروهاى فعال استان در بخش هاى مختلف با محوريت نماينده 
ولى فقيه به عنوان محور وحدت مى  توانند در راســتاى توسعه استان گام هاى 

مهمى را بردارند. 

مردم ايران اسالمى در 
چهلمين سالگرد پيروزى 

انقالب با حضور پرشور در 
راهپيمايى 22 بهمن حماسه 

ديگرى رقم زدند تا در طليعه 
دهه پنجم انقالب بار ديگر 
اين مهم در عرصه عمل و 

واقعيت معنا پيدا كند كه 
همچنان پشتيبان نظام هستند 
و از ظرفيت ها و آرمان هاى 
بلند انقالب كه براى حفظ 

آن خون هاى پاك ريخته شده 
است، پاسدارى خواهند كرد.

امروز ملت ايران به لحاظ آغاز 
دهه پنجم انقالب اسالمى، 

شرايط خاصى را تجربه مى 
كند. مهم ترين مشخصه 

اين دهه مى تواند تقويت 
همبستگى ملى و حركت هاى 
محسوس در جهت پيشرفت و 

تعالى باشد.
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با مشاهده 5 سال آمار طالق در ايران شاهد افزايش خطى هستيم 
به ويژه آنكه چند روز گذشته در خبرهاى همدان پيام خوانديم كه طى 
9 ماه نخست سال در استان همدان در ازاى هر سه ازدواج، يك طالق 

ثبت شده است.
از زاويه اجتماعى نگرانى مسئوالن در اين زمينه فزونى گرفته  تا آنجا 
كه على اكبر محزون، مدير كل اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت 
احوال در 12 مرداد ماه به خبرگزارى ايسنا گفته بود كه آمار طالق در 
ايران به اندازه كافى بيان شــده است و «ارائه آمار صرف دردى را دوا 
نمى كند. از اين پس آمار طالق در كشور را اعالم نمى كنيم.» البته با 

برخورد وسيع رسانه ها اين گفته بعدا پس گرفته شد.

 آمار طالق يك واقعيت اجتماعى است 
و نمى توان آن را ناديده گرفت

اگر آمار ســازمان ثبت احوال را در 5 ســال اخير در سراسر كشور از 
سال 90 تا سال 94 مورد مشــاهده قرار دهيم، نگرانى مسئوالن را با 
ديدگاه خودشــان بى مورد نمى بينيم. اين آمار از سال 90 كه حدود 
142هزار مورد طالق گزارش شــده اســت به 150 هزار در سال 91 
رسيده است. دوباره در سال 92 شاهد حدود 155 هزار طالق هستيم، 
يعنى افزايش خطى رو به باال. ســال پس از آن اين رقم به 163 هزار 

افزايش يافت.
به عبارت ديگر هر ســال اين آمار رشــد داشــته است. ولى پرسش 
اينجاســت كه آيا اين تغيير اجتماعى واقعا بايد جاى نگرانى باشد يا 
نشــانه اى از تغيير الگوهاى خانواده و ترك خوردن روابط قدرت در 

ساختار خانواده است؟
افزايــش آمار طالق در ايران بــا توجه به روند جهانى آن و همچنين 

افزايش ارزش فرد و فرديت بجاى تقدس خانواده هماهنگ است.
با مشاهده اين آمار بسيارى از رسانه هاى فارسى زبان خارج از كشور 
ضمن اســتقبال از اين افزايش به تحليل ها و پيش بينى هاى متفاوتى 

روى آورده اند.
يكى از اين شبكه ها ضمن اعالم اين آمار گفتگويى انجام داده است 
با  چند نفر  پژوهش گر مسائل و باصطالح كنشگر حقوق زنان كه با 
نگاهى به رئوس ديدگاه هاى ايشان درمى يابيم كه چرا آنها معتقدند 

آمار طالق اساسا آنگونه كه گفته مى شود تكان دهنده نيست!!
آنها بر اين باورند كه:

همانگونــه كه دو فرد عاقل و بالــغ ازدواج مى كنند، به همان  1
ترتيب بايد به طالق و جدايى آنان حاال با رضايت يك طرف يا 

دوطرف احترام گذاشت.

نبايد به طــالق به عنوان يك درد نگاه كرد. به نظر وى نگرانى  2
جايى است كه براى اين روند اجتماعى برنامه ريزى نشود. چه 
بسا اتفاق خوبى است زيرا نشان دهنده اين است كه موانع فرهنگى و 
بعضا مذهبى برداشته مى شود و فرديت اهميت بيشترى پيدا مى كند 

و قبح و منفى بودن طالق تغيير يافته است.»
به نظر مى رسد كه واحد خانواده در جامعه ايران در دوران گذار  3
بسر مى برد. ارزش نهاد خانواده در جامعه مدرن از آن تقدسى 

برخوردار نيست كه درجامعه سنتى برخوردار است.
بخشــى از اجتماعى كردن ارزش هاى پيشين از طريق خانواده  4
پيش مى رود. در فرهنگ بومى خانواده نهاد مقدس است. مثل 
دولت قدرتمند و سنت كه بعنوان مظاهر اقتدار اهميت دارند. اديان و 
از جمله دين اسالم از خانواده مقدس بشدت دفاع مى كند كه بخشى 
از ايدئولوژى پدر ساالر نيز هست. اشكال عقب مانده پدرساالرى در 
ايران بسيار قدرتمند است.» بنابراين بخش هاى سنتى و محافظه كار 

جامعه بشدت نگران تضعيف نهاد خانواده و مشروعيت آن هستند!
در تحليل هاى متعدد پژوهشــگران خارج نشين بر اين نكات بسيار 

تاكيد شده است
الف- روند طالق را بايد در يك بستر تاريخى جستجو كرد. از زاويه 
بيولوژى انسان ها چه زن و چه مرد تمايل به چند همسرى و ارتباط 

پس از يك جفت با جفت ديگر وجود دارد!
ب- از زمان شــروع مالكيت خصوصى ، مالكيت زنها و كودكان هم 
شــكل گرفت. زنها براى بزرگ كردن بچه ها به نــان آور خانه نياز 
داشتند.» اما دوران مدرن اين چرخه را متوقف كرد. زنى كه خود نان 
آور خانه است، دليلى نمى بيند كه بدون عالقه و عشق در يك رابطه 
بماند. نســرين افضلى كه مورد مصاحبه با اين شــبكه خارجى قرار 
گرفته مى افزايد: «پيشــرفت پزشكى و امكانات پيشگيرى از بارورى 
هاى ناخواسته دست زنها را در جدايى بازگذاشت. اينكه زنها طالق 
مى گيرند از فرديت خودشــان حمايت مى كنند وحق خواهى شان 
افزايش مى يابد.» در دوران مــدرن از آنجا كه ديگر خانواده مقدس 

نيست. طالق نيز زشتى دوران گذشته را ندارد!

عواقب انتشار نشدن آمار طالق
آمار طالق معموال براى اجراى سياســت هاى جمعيتى كاربرد دارد. 
افزون بر آن نشــان دهنده ســاختار الگوهاى خانواده است. مهرداد 
درويــش پور جامعه شــناس ديگرى كه در موضــوع مذكور طرف 
گفتگوى شــبكه هاى خارجى قرار گرفته معتقد است، واقعيت هاى 

كاهش ازدواج ها، پايين آمدن بارورى ها سال به سال است!

وى اضافه مى كند: «اين آمار در حقيقت به چالش كشيدن سياست هاى 
تنظيم خانواده است و ناخرسندى مردم را از اين سياست ها نشان مى دهد. 
دومين علل انتشار نشدن آمار هراس از اين واقعيت است كه طالق بعنوان 
عرف اجتماعى به رسميت شناخته شود و مشوقى شود براى ديگران و 

تابوى طالق و نكوهيدن آن در جامعه شكسته مى شود.

چه بايد كرد؟
واقعيت اين اســت كه طالق زلزله است كه ساختار خانواده را تكان 
داده اســت و روابط عاطفى در خانواده و چارچوب ها را زير پرسش 

برده است.
طالق نه تنها فقط يك تكانه در ســاختار اجتماعى ست بلكه مسائل 

مبتالبه آن به بحرانهاى بسيار بزرگى تبديل مى شود.
قوانينى مثل قوانين حضانت، حق ديدار مادر با فرزند، فقيرتر شــدن 
زنان مطلقه اى كه بخاطر طالق مهريه نمى گيرند و متاســفانه آنهايى 
كه گاهى مجبورند وارد روابط ناسالم شوند؛ همه و همه از تبعات اين 

پديده مغبوض اجتماعى هستند.
اما بايد بدانيم كــه اعالم اين آمار كمك مى كند كه دولت براى زنان 
مطلقه، برنامه هاى آموزشــى بــراى ورود به بــازار كار فراهم كند. 
همچنين براى كودكان اين مادران امتيازات ديگرى مثل استفاده از مهد 
كودك ها و مدارس متناســب با درآمدشان بوجود آورد. در مجموع 
انتشار اين آمار كارشناسان و جامعه را با الگوهاى جديد مثل باالرفتن 
سن ازدواج، كم شــدن تعداد فرزندان، نوع زندگى خارج از ازدواج، 
جدايى ها به علل مختلف آشنا مى كند. باالخره ذهنيت جمعى جامعه 
را براى پذيرش آن دسته از طالق هايى كه بناچار پديد مى آيند آماده 

مى كند.
به هرحال هنگامى كه چنين پديده اى هرساله خودنمايى كرده و آمار 
آن بدون ترس رو به افزايش است، جايى براى پنهانكارى نمانده مبادا 
خداى ناكرده همچون ماجــراى محافظه كارى در اعالم آمار ايدز به 

بحرانى منجر شود كه مقابله اى بسيار پيچيده تر مى طلبد.
امــروز طالق يك بحران خانوادگى نيســت بلكه لــرزه بر اصول و 
ارزشهاى مقبول جامعه و بنيان هاى اخالقى چند هزار ساله اى انداخته 
است كه مشتمل بر كرامت انسانى، اخالق و تربيت صحيح فرزندان، 
پاكدامنــى و نجابت و نيز محوريت زن به عنوان مادر و تكيه گاه يك 

خانواده است.
اجازه ندهيم ســتون خيمه عاطفه و نجابت خانــواده ايرانى بازيچه  
تفكراتى شــود كه در پى فروريختن ارزش ها گرانسنگ جامعه ايران 

اسالمى هستند.

جامعه

چرا طالقطالق عادى شد؟
هشدار! هشدار!

ارغوان كاويانى مهر
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رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با اشاره به آمادگى كامل 
تمامى بخش هاى درمانى و بهداشــتى در ارائه خدمت در ايام نوروز 
گفت: 16 بيمارستان استان و اورژانس ها با تمام ظرفيت خود در ايام 

نوروز فعال خواهند بود.
ســيد حبيب ا... موسوى بهار اظهار كرد: خانه تكانى، تعطيالت نوروز و 
چهارشنبه سورى سه رويداد مهم پايان سال براى علوم پزشكى است كه 
مسئوليت و كار بيشترى براى ما دارد و البته مناسبت هايى مانند اربعين، 

راهپيمايى 22 بهمن و ... نيز از ديگر حوزه هاى پر دغدغه است.
وى بــا بيان اينكه در ايام پايان ســال و تعطيــالت، بر خالف برخى 
دستگاه ها مسئوليت دانشگاه مضاعف مى شود افزود: مهم ترين رويكرد 
در اتفاقات پايان سال، خود مراقبتى است و بخش مهمى از هزينه هاى 

بهداشت و درمان به دليل نبود خود مراقبتى افراد است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان ادامه داد: سال گذشته 32 نفر 
سقوط از ارتفاع در خانه تكانى اتفاق افتاده است و 26 نفر مسموميت 
با مواد شوينده داشته ايم كه اگر مراقبت صحيح صورت مى گرفت اين 

اتفاقات به حداقل مى رسيد.
وى تصريح كرد: موج اتفاقات انســانى ديگرى كه الزم است مراقبت 
شود حوادث ترافيكى در ايام نوروز است كه هركس با اتومبيل خود 
اقدام به مســافرت كرده و مسيرهاى طوالنى طى مى كنند و به اندازه 
10 تا 12 ماه طى طريق مى كنند و اين خستگى و طوالنى بودن مسير 
علت ديگرى بر بروز حــوادث در ايامى كه بايد تفريح و صله رحم 

باشد مى شود.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان اظهار داشــت: با وجود اينكه 
حوادث ترافيكى در كشور تا 2 الى 3 هفته گذشته دو درصد بوده اما 
در استان همدان 14 درصد كاهش داشته است و اين نشانه بهبود رفتار 

ترافيكى است كه منجر به كاهش آمار مرگ شده است. 
وى تشريح كرد: با وجود كاهش آمار، همچنان قدر مطلق باالست به 
طورى كه ســال قبل حدود 16 هزار مرگ در سال گذشته داشتيم كه 

عمدتا در سنين 20 تا 40 سالگى بوده است.
موســوى بهار با ذكر اين نكته كه اورژانس بيمارســتانها مدام توسعه 

مى يابد به طورى كه اورژانس بعثت از ســال 85 تاكنون 5 بار توسعه 
داده شده است گفت: اين در حالى است كه اگر مراقبت ها و پيشگيرى 

افزايش يابد فضاى اورژانس نيازمند اين همه توسعه نيست.
وى تأكيد كرد: ما در زمان جنگ اينقدر كشته نداشتيم كه در تصادفات 
ســاليانه داشته ايم و اين موضوع بســيار حائز اهميتى است، به ويژه 
فاجعه براى مصدوم حادثه است كه قطع نخاع شده يا دچار فراموشى 
يا شكســتگى لگن و...  شده و در واقع اين اتفاقات ناگوار هزينه هاى 

اجتماعى و اقتصادى مضاعف بر جامعه تحميل مى كند. 

نظارت و واكسيناسيون در تمامى بخش ها 
طى ايام نوروز فعال است 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان ضمن تأكيد بر آمادگى همه جانبه 
واحدهاى درمانى و بيمارستانى دانشگاه در ارائه خدمات طى ايام نوروز 
عنوان كرد: بخش هاى غيراورژانسى در هفته اول كمتر فعال است، اما ساير 

بخش ها به ويژه حوزه اورژانس به طور كامل فعال هستند.  
وى متذكر شــد: از 20 اسفند تا 20 فروردين 250 كارشناس در قالب 
115 اكيپ بر تمامى واحدهاى غذايى نظارت خواهند داشت و شبها 
هم به شكل آنكال در دسترس هستند همچنين واكسيناسيون به ويژه  
واكسن هارى فعال است و واكسن كودكان پس از روز چهارم نوروز 

فعال خواهد بود.
موســوى بهار بيان كرد: اورژانس 24 ساعته دندانپزشكى نيز از سال 
گذشته فعال است و در شهرستان ها نيز يك واحد دندانپزشكى در ايام 
نوروز فعال خواهد بود، همچنين داروخانه هاى شبانه روزى بصورت 
تمام وقت و داروخانه هاى روزانه نيز بصورت شــيفتى ارائه خدمت 

خواهند داشت.  
وى با بيان اينكه درخواست هماهنگى فعال بودن ظرفيت 25 درصد 
مطب ها و كلينيك هاى خصوصى نيز ارائه شــده اســت گفت: كليه 
بخش هاى درمانگاهى كه زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكى نيستند 
از جمله بيمارستان آتيه، بيمارستان نيروهاى مسلح و... نيز به فعاليت 

خود در اين ايام ادامه مى دهند.

همه صنوف در ارائه خدمات نوروزى همگام شوند 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان تبيين كرد: طــى اين ايام، 
متخصصين بصورت آنكال در دسترس خواهند بود و تالش مى كنيم 

تعدادى از متخصصين بخش خصوصى نيز فعال باشند.
وى در ادامه از تجهيز بيمارســتان دندانپزشــكى خبــر داد و افزود: 
بيمارســتان قبلى آيت ا... بهارى براى اولين بار در كشــور به منظور 
بيمارستان تخصصى دندانپزشكى فعاليت خواهد كرد و خدماتى كه در 
حوزه دندان كه تحت شرايط بيهوشى انجام مى شود در اين محل قابل 
پيگيــرى خواهد بود كه با اين ظرفيت  مى توانيم قطب ارائه خدمات 

تخصصى جامع در اين حوزه باشيم.

آمادگى كامل اورژانس پيش بيمارستانى 
براى خدمت رسانى در امداد نوروزى

رئيس اورژانس پيش بيمارستانى  و مدير حوادث دانشگاه از آمادگى 
كامل اورژانس پيش بيمارستانى براى خدمت رسانى در امداد نوروزى 

خبر داد.
حبيــب معصومى اظهار كرد: در تعطيالت نــوروز با برخوردارى  
400 نيــرو، 70 آمبوالنــس، يك اتوبوس آمبوالنــس و 53 پايگاه 
شهرى و جاده اى در هشت شهرستان جزو حوزه دانشگاه خدمت 

ارائه مى دهيم.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتانى  و مدير حوادث دانشگاه گفت: 
بالگــرد امداد هوايى از ســال 93 جزو يكى از بســته هاى طرح 
نظام سالمت بود و از مرداد ماه دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
جزو يكى از 12 دانشــگاه علوم پزشكى بود كه از اورژانس هوايى 

برخوردار شد.

هيچ خدمتى در ايام نوروز تعطيل نيست
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به برنامه ريزى ها 
و هماهنگــى صورت گرفته بخش درمان ويژه ايام نوروز گفت: هيچ 

خدمتى در حوزه درمان در ايام نوروز تعطيل نخواهد بود.
جليلى اظهار كرد: اين معاونت، اقدامات و برنامه ريزى هاى الزم را در 
حوزه درمان به صورت مستمر در جريان دارد و عالوه بر آن با نظارت 

مستمر بر نقاط ضعف و قوت اين حوزه تسلط دارد.
وى با بيان اينكه كوچكترين اتفاقات در بيمارســتان مبتنى بر اصالح 
فرآيند اســت عنوان كرد: حتى كسى كه خطا را گزارش كند تشويق 
مى شود از اين رو، پر رنگ شدن مسائلى مانند اندك خطاهاى پزشكى 

ممكن است چشمگير شود.

سهميه دارويى بيماران خاص استان همدان 
براى سال آينده افزايش يافته است

معاون غذا و داروى دانشگاه اظهار كرد: با پيگيرى هاى انجام شده در 
خصوص بيماران خاص ســهميه دارويى اين بيماران نسبت به سال 
گذشته ترقى كرده و سال آينده از سهميه بيشترى برخوردار خواهيم 

بود.
ايرج خــدادادى در خصوص وضعيت تأمين ملزومات پزشــكى در 
تعطيالت نوروزى گفت: ملزومات پزشــكى بيمارســتانى براى ايام 

نوروز پيش بينى شده و اميد است با مشكل مواجه نشويم.
معاون غذا و داروى دانشــگاه خاطرنشــان كرد: در ســال 97 برخى 
كمبودها ايجاد شد و اين نگرانى همچنان در ذهن ها باقى مانده كه با 

برنامه ريزيهاى انجام شده، مشكلى نخواهيم داشت.
الزم به ذكر اســت طرح سالمت نوروزى از 15 اسفند شروع و تا 17

فروردين 98 ادامه دارد.

تمام و كمال آماده ارائه خدمت در ايام نوروز
شگاه علوم پزشكى همدان خبر داد

رئيس دان
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تمركز بر روى سياست خارجى از ويژگى هاى بارز دولت تدبير 
و اميد بود كه براســاس رويكرد تعاملى و گفتگومحور دنبال شده و 

ننايج مهمى را در پى داشته كه برجام از جمله آنهاست.
اين حوزه در ســال گذشته با فراز و نشيب هايى مواجه شد كه بيشتر 

ناشى از اتفاقات مربوط به برجام بود. 
ســال 1397 در عرصه سياست خارجى از يكسو شاهد پيروزى هاى 
متحدان منطقه اى ايران و معادالت منطقه اى به نفع كشــورمان بوديم 
و از ســوى ديگر بر اثر سياســت ها و اقدامات سلطه جويانه آمريكا 
باعث تزلزل جايگاه توافق هســته اى (برجام) گرديد و اين مهم ترين 
چالش دســتگاه ديپلماسى كشورمان در ســال 97 بود كه تبعات آن 

همچنان وجود دارد.
در ســطح منطقه اى با توجه به موفقيت هاى محور مقاومت در برابر 
جريان تروريستى داعش و به دنبال آن تحوالت سياسى در غرب آسيا، 
وضعيت ســوريه تا حدود زيادى تثبيت شــد، هرچند مشكالت اين 
كشــور كامال حل نشد، اما سيطره داعش بر خاك سوريه و حكومت 
خودخوانــده آنها پايان پذيرفت كه نقش ايــران در اين عرصه كامال 

مشهود بود.
با پيروزى هاى ميدانى ارتش ســوريه و متحدين، چشم انداز سياسى 
نيز تا حدود زيــادى متفاوت از پيش بينى هاى اوليه در جهت منافع 

سوريه مشخص شد.
تروريست هاى تكفيرى هم در سوريه و هم عراق شكست خوردند 
و شرايط به گونه اى شد كه تكفيرى ها جز عمليات تروريستى متفرق، 

ديگر حرف چندانى براى گفتن ندارند.
با اين اوصاف چشم انداز كلى منطقه اى براى ايران تا حد زيادى مثبت 
و اميدوار كننده شــد، هرچند كه هنوز چالش هايى وجود دارد، اما در 
عرصه بين المللى جايگاه ايران و به ويژه نقش كليدى و غيرقابل انكار 

آن در معادالت منطقه اى بيش از پيش تقويت شده است.
به هرحال در ســطح منطقه اى نه تنها اكنون دســت برتر در عرصه 
ميدانى با متحدين ايران است، بلكه حتى در راه حل هاى سياسى مدنظر 
در خصوص منطقه، نظير مساله سوريه، نقش ايران جدا پررنگ است 
و هيچ ساز و كار سياسى بدون دخالت ايران پيشرفتى نخواهد داشت.
مهم ترين مساله سياســت خارجى كشور در سال گذشته اما پيچيده 
شــدن برجام بود كه البته از سال 96 و به دنبال مخالفت هاى جدى 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا با فراز و نشــيب هايى مواجه شــد كه 

سياست خارجى و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار داد.
ســرانجام دولت دونالد ترامپ در اقدامى كامال يكجانبه و برخالف 
قطعنامه شــوراى امنيت ســازمان ملل متحد، ارديبهشت ماه سال 97
از توافق هســته اى خارج شــد و تحريم هاى شديدى را عليه ايران 

وضع كرد.
با خروج آمريكا از برجام شرايط جديدى رقم خورد كه طى آن بر اثر 

تحريم هاى ظالمانه كاخ سفيد اقتصاد كشور دچار نوسان شد.
ســنگينى اين بار بر دوش سياســت خارجى بود و باعث گرديد كه 

دستگاه ديپلماسى كشورمان شرايط سختى را تجربه كند.
البته برخالف اين تصميم آمريكا، اتحاديه اروپا بعالوه روسيه، چين، 
آلمان، انگليس، فرانسه و جمهورى اسالمى ايران همچنان بر حفظ اين 
توافق بين المللى تاكيد كردند و كوشيدند تا راه هاى بهره مندى ايران 

از منافع اقتصادى برجام را براى ايران فراهم سازند. 
موگرينى، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز اخيرا در نشست 
شوراى امنيت سازمان ملل تأكيد كرده كه اتحاديه اروپا همچنان براى 

حفظ توافق هسته اى با ايران ادامه خواهد داد. 
وى با اشــاره به تأييد تعهدات مرتبط با هســته اى ايران در 14
گزارش متوالى آژانس بين المللى انرژى هســته اى، گفته است 
كه در كنــار اجراى تعهدات ايران، لغــو تحريم هاى مربوط به 
هســته اى بخش اساسى اين توافق اســت. بنابراين ما همچنان 
براى حفظ منافع اقتصادى ايران ناشــى از لغو تحريم ها تالش 

كرد. خواهيم 
البته نتايج اين تالش ها آنچنان كه انتظار مى رفت، محسوس نبوده و 
بــه رغم پايبندى كامل ايران به تعهدات خود در برجام هنوز از منافع 

آن به طور كامل بهره مند نشده است.
به هرحال خروج واشــنگتن از برجام گرچه الزاما به معناى فروپاشى 
اين توافق چندجانبه نبوده و نيســت، اما اين اقدام اثر روانى جدى بر 
بازارهاى ايران داشته است؛ به گونه اى كه به رغم تدابير انديشيده شده 

براى خنثى سازى آن، هنوز آرامش بازار تثبيت نشده است. 
نكته قابل توجه اينكه اروپا از يك ســو خواستار حفظ برجام است و 
تمايل دارد با حفظ آن، استقالل خود را از واشنگتن نشان دهد، اما از 
ديگر سو در برخى موارد از جمله توان مندى موشكى ايران و مباحث 

مربوط به منطقه، تفاوت موضع روشنى با واشنگتن ندارد.
بــا تمام اين احوال و به رغم اينكه مناقشــه هســته اى و به ويژه 
خــروج آمريكا از برجــام تصويرى پرچالش از فضاى سياســت 
خارجــى ارائه نمــود و حتى اتفاقاتى چون اســتعفاى غير منتظره 
ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان كه با مخالفت جدى مقامات 
ارشــد نظام و مردم مواجه شد، به نوعى بر حوزه سياست خارجى 
سايه افكند، اما دستگاه ديپلماسى كشورمان در برابر تمام تهديدها 
و چالش هــا، فرصت ها و نقــاط قوتى زيادى به ويژه در ســطح 

منطقه اى داشته است. 

تحليل

برجام مهم ترين چالش سياست خارجى
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حدود 2 ســال پيش بود كه مركز پژوهش هاى مجلس بر اهميت حساب هاى اقمارى 
گردشگرى تاكيد كرده  بود تا به  وسيله آن بتوانند تاثيرگردشگرى را بر حساب هاى ملى 
مشخص كنند. همچنين خرداد سال گذشته بود كه تدوين و اجراى نظام جامع آمارى و 
حساب هاى اقمارى گردشگرى به عنوان يكى از مصوبات شوراى عالى ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى مطرح و پس از بحث و بررسى و ارائه گزارش توجيهى، 
مقرر شد مركز آمار ايران با محوريت سازمان ميراث فرهنگى و با همكارى دستگاه هاى 
مرتبط نســبت به اســتقرار و اجراى نظام آمارى و حساب هاى اقمارى گردشگرى تا 
پايان ســال 97 اقدام كند و ســازمان برنامه و بودجه هم اعتبار مورد نياز اين طرح را 
تامين كند؛ موضوعى كه به نظر مى رســد با رســيدن روزهاى پايانى اسفند سال 97

همچنان راه به جايى نبرده باشد.

منع فعاليت مهمانسراهاى دستگاه هاى دولتى
سال ها است كه فعاليت هاى غيرقانونى اقامتگاه هاى دولتى ادامه دارد و با وجود ابالغ 
قانون اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 قانون اساســى در سال 87، مساله واگذارى 
اقامتگاه هــاى دولتى به بخش خصوصى به جريان افتاد؛ همچنان اين قانون به مرحله 
اجرايى شدن در هيچ استانى نرسيد. بهمن ماه سال گذشته ديوان عدالت ادارى هم راى 
نهايى خود را در راستاى اجراى تبصره يك ماده 23 قانون مديريت مبنى بر ممنوعيت 
ايجاد و اداره هرگونه واحد اقامتى شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، 
واحد درمانى و آموزشــى، فضاهاى ورزشى، تفريحى و نظاير آن توسط دستگاه هاى 
اجرايى صادر كرد. با وجود اين و پس از گذشــت يك دهه از ابالغ قانون، همچنان 
بســاط اين مهمانسراهاى دستگاه هاى دولتى برداشته نشده و مسئوالن سازمان ميراث 
فرهنگى علنــا مى گويند كه توان مقابلــه با فعاليت اين مهمانســراها را ندارد. حاال 
اقامتگاه هاى دولتى و نيمه دولتى كه به دليل نداشــتن كيفيت مناســب، به دليل ارزان 
بودن شــان همچنان به فعاليت خود ادامه مى دهند، در يك رقابت نابرابر با واحدهاى 

اقامتى خصوصى سرمايه گذاران اين حوزه را به ورطه ورشكستگى كشانده اند.

تدوين برنامه جامع توسعه گردشگرى
باوجود آنكه در زمينه اجرايى شدن برنامه جامع توسعه گردشگرى از سال 93 به شكل 
جدى ترى پرداخت شــد؛ اما هر سال اعالم مى شود اين برنامه تا پايان سال به مرحله 
تحقق و اجرايى شدن خواهد رسيد. در نهايت نيز گفته شد از ابتداى برنامه پنج ساله 

ششم توسعه كشور يعنى از سال 95 اين برنامه به اجرا درخواهدآمد؛ اما همچنان شاهد 
آن هســتيم كه اجرايى شدن چنين برنامه اى به سال هاى آينده موكول مى شود. آخرين 
وعده هم به پايان سال جارى موكول شده  بود كه اين وعده به نظر مى رسد قرار است 

به سال آينده منتقل شود.

وزارتخانه شدن سازمان گردشگرى
نزديك به يك دهه مى شــود كه موضوع وزارتخانه شدن سازمان در مقاطع گوناگون 
مطرح شــده؛ اما نيمه تمام به پايان رسيده  است. كشمكش هاى بين موافقان و مخالفان 
از جمله داليلى بود كه اين موضوع را همچنان بى نتيجه گذاشــته بود. امسال هم دو 
ايراد مطرح شده «بار مالى به دولت» و «افزايش نداشتن تعداد پرسنل» از سوى شوراى 
نگهبان باعث شد با وجود آنكه اين طرح با 159 راى موافق، 22 راى مخالف و 8 راى 
ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر به تصويب رســيد؛ اما دو بار از شوراى نگهبان 
به صحن بازگشــت داده شود. با وجود آنكه از سوى مديركل حقوقى سازمان ميراث 
فرهنگى اعالم شده است كه ايرادات برطرف شده و از سوى مجلس هم توافق برسر 
وزارتخانه شــدن ســازمان وجود دارد؛ اما همچنان اين طرح در انتظار تاييد شوراى 

نگهبان باقى مانده.

اجراى طرح ارزان سازى سفر
ارزان ســازى سفر داخلى، دغدغه اى اســت كه در طول سال ها تمام مسئوالنى كه 
وارد سازمان شده اند، به آن توجه كرده اند. اما تا به امروز با وجود ارائه طرح هاى 
مختلف از جمله طرح تقســيط هزينه هاى ســفر، بنزين مسافرتى، سفركارت ملى 
و يارانه ســفر اتفــاق كاربردى در اين زمينه رخ نداده اســت. حــاال كه 4 طرح 
گذشــته ســفر ارزان نافرجام بود، اواخر ســال جارى معاون گردشگرى سازمان 
ميــراث فرهنگى به ارائه پنجميــن طرح با عنوان «ســفر ارزان»پرداخت؛ طرحى 
كه با محوريت توزيع ســفر در طول ســال و نقاط گوناگون كشــور و گرايش به 
تورهاى گروهى ايجاد شــد. دريافت تســهيالت از ســوى بانك ها و همكارى با 
بخش خصوصى از جمله اقداماتى بود كه در راســتاى اجراى طرح ارزان ســازى 
ســفر در نظر گرفته شد. باوجود آنكه اين طرح نســبت به 4 طرح قبلى از سوى 
كارشناســان و فعاالن عرصه گردشــگرى روى كاغذ موفق تر به نظر مى رسيد، اما 

اجرا شدنش به امسال نرسيد.

تعداد وعده هايى كه هر ســال از ســوى 
مديران و مســئوالن گردشــگرى داده 
و گفته مى شــود تا پايان ســال محقق 
خواهد شد، كم نيســتند و هر سال هم 
به ميزان اين وعده هايى كه به سال بعدى  
موكول مى شود، افزوده شده است. سال 
97 هم از اين قاعده مســتثنى نبوده و از 
ابتداى امســال تاكنــون وعده هايى داده 
شــده كه عمال تا حــدود 10 روز مانده 
به پايان ســال، هيچ اتفاقى براى آن رخ 
نداده و وارد فاز عملياتى نشــده است. 
اقمارى  حســاب هاى  سيستم  «استقرار 
گردشگرى»، «منع فعاليت مهمانسراهاى 
دستگاه هاى دولتى»، «تدوين برنامه جامع 
توسعه گردشــگرى»، «وزارتخانه شدن 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى» و «اجراى طرح ارزان سازى 
ســفر» از جمله وعده هايــى بوده اند كه 
امسال هم محقق نشــدند. در حالى كه 
باتوجه به شرايط موجود تحقق هر كدام 
از اين موارد مى توانســت در راســتاى 
توسعه گردشگرى كشور بسيار تاثيرگذار 
باشد، اما در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه آنها پشــت خط عملياتى شدن باقى 

مانده اند.

استقـرار سيستم حســاب هاى اقمارى
5 وعده نافرجام گردشگرى در سال پايتختى همدان
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با پيگيرى هاى صورت گرفته از ســوى ســازمان ميراث  فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى و هيأت گردشگرى شركت سياحتى عليصدر 
در شهريورماه سال 1396 ميزبانى همدان براى اجالس جهانى گردشگرى 
سال 2018 قطعى شد. ميزبانى همدان در بيست  و دومين نشست مجمع 
عمومى سازمان جهانى گردشــگرى و در شهر چنگدوى چين به  نتيجه 
رسيد تا آغاز راهى پرثمر و با اهميت براى گردشگرى ايران و همدان رقم 

بخورد.
از همان زمانى كه اين فرصت براى ميزبانى همدان در يك رويداد ملى و 
بين المللى فراهم شــد، متوليان امور در حوزه گردشگرى به ويژه شركت 
سياحتى عليصدر و ميراث فرهنگى برنامه ريزى داشتند تا بتوان از فرصت 
برگزارى اين برنامه هاى بين المللى استفاده كرده و جاذبه ها و ظرفيت هاى 

كشورمان را به دنيا معرفى كنيم.
جذب سرمايه گذار از همان ابتداى معرفى همدان به عنوان ميزبان مطرح 
شد و همه بر جذب سرمايه گذار و معرفى ظرفيت هاى سرمايه گذارى در 
همدان تأكيد داشتند كه اكنون با اتمام اجالس ضرورت پيگيرى آن بيش 

از پيش احساس مى شود.
نيكبخت اســتاندار ســابق همدان همواره بر توجه به امر گردشگرى و 
جذب ســرمايه گذار تأكيد داشت كه شــايد تا حدودى محقق شد و آن 
را مى توان در پروژه هاى هتل ســازى همدان ديد كــه اميدواريم با آمدن 

شاهرخى استاندار جديد نيز اين رويكرد ادامه يابد.
در اين اجالس كه همه دســتگاه هاى اجرايى تمام هم و غم خود را براى 
بهتر برگزار شــدن آن به كار گرفتند، همگان اذعان به آشنا شدن مهمانان 
اجالس با ظرفيت ها و توانمندى هاى همدان داشــتند كه بايد ديد چقدر 

اين اجالس در اين مهم اثرگذار بوده است.
بازخوردى كه اين اجالس مى تواند داشته باشد، مهم است اما بايد ديد چه 
زمانى مى توان اثرات عينى اين ميزبانى يك رويداد بين المللى را در همدان 

ديد كه بتوان شاهد توسعه همدان به ويژه در گردشگرى بود.

اجالس UNWTO ابزارى براى تعامل ديپلماسى 
عمومى كشور

به باور معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى همدان ،  چهلمين نشســت 
عمومى اعضاى وابســته سازمان جهانى گردشــگرى از تاريخ 21 تا 23 
آبان ماه در شــهر همدان برگزار شــد كه ميزبانى همدان نقطه عطفى در 

گردشگرى همدان است.
على خاكسار به دستاوردهاى برگزارى نشست در جمهورى اسالمى اشاره 
كــرد و گفت: يكى از توافقات به عمل آمده بين معاون رئيس جمهور و 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى با دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى، 
بازنگرى برنامه ملى جامع گردشگرى ايران و ارائه راهكارهاى پيشنهادى 

براى پيگيرى فرايندهاى آتى است.
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى همدان ادامه داد: بازنگرى و 
استقرار حساب هاى اقمارى گردشگرى از طريق به روزرسانى مطالعات 

موجود در ايران و اســتفاده از مشــاوره هاى سازمان جهانى گردشگرى، 
تدوين چارچوب همكارى فيمابين ســازمان متبوع و ســازمان جهانى 
گردشــگرى در حوزه طبيعت گردى و گردشگرى روستايى و برگزارى 
كنفرانس بين المللى در سال 2020 با موضوع ياد شده به ميزبانى جهورى 

اسالمى از ديگر توافقات صورت گرفته است.
وى اضافــه كرد: يكى ديگر از توافقات صــورت گرفته نيز همكارى و 
مشــاركت در زمينه تصويرسازى مثبت از جمهورى اسالمى ايران و رفع 
تصاوير منفى موجــود در اذهان بين المللى از طريــق تدوين زمينه هاى 
مشترك همكارى با سازمان جهانى گردشگرى است. خاكسار تأسيس و 
راه اندازى مركز جهانى گردشــگرى و صنايع دستى در جمهورى اسالمى 
با مشاركت سازمان جهانى گردشگرى به منظور آموزش نمايندگان ساير 

كشورها را از ديگر توافقات صورت گرفته دانست.
وى يادآور شد: در نشست اعضاى وابسته به سازمان جهانى گردشگرى 
حضور 80 نفر را در همدان شاهد بوديم در حالى كه در اجالس قبل 50 
نفر از اعضاى وابســته حضور داشتند. معاون گردشگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى همدان تصريح كرد: نشســت اجــالس عمومى موجب فراهم 
آوردن زمينه هاى متعدد براى همكارى هاى اقتصادى بين ســرمايه گذاران 

خارجى و فعاالن اقتصادى كشور به ويژه استان همدان شد.
وى حضور گردشــگران بين المللى در جمهورى اســالمى را به عنوان 
ابزارى براى تعامل در خدمت ديپلماســى عمومى كشــور دانســت و 
گفت: اين اجالس توانســت معرفى افراد فعال در صنعت گردشــگرى، 
هتلدارى، تورگردانى، راهنمايان، دفاتر مسافرتى و سفراى خارجى مقيم 
تهران به جامعه جهانى را داشــته باشد. خاكســار به برگزارى نمايشگاه 
اســتارت آپ در حاشــيه اجالس جهانى اشــاره كرد و افزود: برگزارى 
نمايشگاه اســتارت آپ هاى گردشگرى در حاشيه نشست به منظور ارائه 
تجربيات و دســتاوردهاى كشــورمان در حوزه گردشــگرى كه سطح 
ابتكارات و خالقيت هاى ايده پردازان جوان ايرانى مورد توجه و استقبال 

بازديدكنندگان خارجى قرار گرفت.
وى اضافه كرد: در اين اجالس نبايــد بهره بردارى از حضور نمايندگان 
كشورهاى خارجى براى معرفى ظرفيت ها، امكانات، جاذبه هاى طبيعى و 
صنايع دســتى همدان و انعكاس رويداد همدان در رسانه ها و سايت هاى 

داخلى و خارجى را از ياد برد.

بازخورد اجالس UNWTO در بلندمدت 
مشخص مى شود

رئيس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان نيز در اين خصوص 
اظهار كرد: براى اينكه از بازخورد اجالس جهانى در همدان بتوان اظهار 

نظرى كرد، زود است اما نمى توان گفت هم تاثيرى نداشته است.
حميدرضا متين بيان كرد: همين كه اين اجالس توانست مهمانانى را از سراسر 
جهان در همدان ميزبانى كند، خود تأثير بسيارى در شناخت همدان دارد و 

ديگر بازخوردها را بايد در طى ساليان پس از آن انتظار داشت.

وى رفت و آمدهاى بين المللى يك برآيند بزرگ براى همدان دانســت و 
افزود: در اين اجالس توانمندى هاى همدان و توليدات اســتان در قالب 
كتابچه اى به مهمانان اعطا شد تا بتوانند در فرصتى مطالعه كنند و ضمن 

آشنايى در صورت تمايل سرمايه گذارى نيز داشته باشند.
رئيس ســازمان صنعت، معدن، تجارت اســتان همدان بهبودى شرايط 
سياسى كشور را نيز در بازخورد مثبت اجالس در كشور و همدان بى تاثير 
ندانســت و گفت: در شرايط كوتاه شايد نتوان اظهارنظر مثبتى داشت اما 

در بلندمدت تاثيرگذار خواهد بود.
وى با بيان اينكه شناساندن همدان خود يك مزيت در ميزبانى اين اجالس 
بود، اظهار كرد: قطعاً برگزارى چنين اجالس هايى در بلندمدت همدان را 
در مسير توسعه قرار مى دهد.متين تقويت توانمندى گردشگرى توليدى 
و كشاورزى استان را مهم دانســت و افزود: مهمانان حاضر در اجالس 
گردشــگرى همدان را به خاطر سپردند و با بررسى كه در توانمندى هاى 

همدان خواهند داشت، در آينده تاثيرات مثبت آن را خواهيم ديد.

همدان در آستانه يك قرارداد سرمايه گذارى
مديــركل اقتصادى و دارايى اســتان همدان نيز اظهــار كرد: در كنار 
اجالس گردشــگرى فضا و فرصتــى پيش آمد و نشســتى با فعاالن 
اقتصادى ترتيب داده شــد و تمام فعاالن اقتصادى دعوت شــدند تا 
«نت وركينگى» دوطرفه شــكل گيرد.ناصر محمودى بيان كرد: در اين 
نشســت مزيت هاى استان همدان به آنها اطالع رســانى شد و از آنها 
خواســتيم لينك ارتباطى داشته و گفت وگوى دوجانبه داشته باشند تا 
مزيت هاى دو طرف را درك كنند.وى ادامه داد: در خالل اين نشست 
گفت وگوهاى دوجانبه انجام شــد و خود بنده نيز با تيم همراه با چند 
ســرمايه گذار از كشــور آلمان و آفريقاى جنوبى مذاكراتى داشــتم و 
شــركت ســحر را براى گفت وگوى دو جانبه لينك كردم تا در زمينه 

برندسازى و بسته بندى مذاكره كنند.
مديركل اقتصادى و دارايى اســتان همدان بيان كرد: در حاشيه مذاكرات 
ســرمايه گذار آفريقاى جنوبى كه در آنجا شــركت هتلينگ دارد، خيلى 
عالقمند بود كه از اســتان همدان اطالعاتى داشته باشد كه در چند بخش 

اطالعاتى در اختيار آن قرار گرفت.
وى يادآور شــد: 78 فرصت ســرمايه گذارى در بخش هاى مختلف به 
صورت اپليكيشــن احصاء و در اختيار سرمايه گذاران حاضر در اجالس 
قرار گرفت تا آنها عالوه بر آشــنايى با اين فرصت ها با قوانين و مقررات 
ســرمايه گذارى و مشــوق هاى مالياتى و گمركى در  9 كتاب اپليكيشنى 
آشنا شوند. محمودى خاطرنشان كرد: «كاتبرت نوبه» سرمايه گذار آفريقاى 
جنوبى تمايل داشــت كه در زمينه گردشــگرى سرمايه گذارى كند كه با 
ســرمايه گذار بخش خصوصى مجموعه هتلينگ شــادى سه نوبت قرار 
مالقات گذاشــته و مذاكراتى داشــت كه پس از بازديد از اين مجموعه، 

براى سرمايه گذارى در آن بسيار استقبال كرد.
وى بــا بيان اينكــه از طريق ايميل اكنون با اين ســرمايه گذار در ارتباط 
هستيم، افزود: اين سرمايه گذار بسيار تمايل براى سرمايه گذارى دارد كه 
اكنــون مقدمات در حال انجام اســت كه طى يك مــاه آينده در همدان 

حضور يابد تا اين قرارداد نهايى شود.
مديركل اقتصادى و دارايى اســتان همدان اجالس UNWTO اجالسى 
گردشگرى و بازتاب خوبى در رسانه ها داشت، افزود: يكى از مزيت هاى 
اصلى اين اجالس معرفى همدان چه در كشور و چه در بخش بين المللى 
بــود و در كنار آن از فرصت ها هم براى معرفى مزيت ها و موقعيت هاى 
اســتان بهره گرفتيم. وى با تأكيد بر اينكه گام هاى خوبى در زمينه معرفى 
استان برداشته شده است، تصريح كرد: اميدواريم فرايندى كه طى مى شود 
منجر شود تا بتوان عالوه بر مباحث فرهنگى و گردشگرى، بتوان در زمينه 

سرمايه گذارى نيز شاهد اتفاقات خوبى بود.
سازمان جهانى گردشگرى UNWTO سازمانى زيرمجموعه سازمان ملل 
با 500 عضو است كه همگى اعضا از مقاصد گردشگرى دنيا هستند، اين 

اجالس براى نخستين بار در ايران و شهر همدان برگزار شد.
با توجه به اينكه اجالس جهانى گردشگرى يك رويداد بزرگ بين المللى 
اســت، به تبع پس از اين اجالس شــاهد حضور بيشترى از گردشگران 
داخلى و خارجى به ايران و به ويژه همدان خواهيم بود كه اميدواريم در 

زمينه سرمايه گذارى نيز بتوان اثرگذار باشد.

مادستان در انتظار دستاوردهاى اجالس جهانى
UNWTO
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 برنامه هاى نوروز 98 بر چه اساس برنامه ريزى شده است ؟ 
با گزارش هايى كه از سوى دستگاه هاى عضو ارائه شد مشخص است براى نوروز 98 اقدامات 
بهترى برنامه ريزى شده است، امسال چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى را جشن گرفتيم و 

بايد تالش كنيم عيد نوروز را هم پررونق تر برگزار كنيم.
ايمنى و امنيت از موضوعات مهمى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، در جلسه قبلى هيأت 
دولت كه دستگاه ها گزارش اقدامات نوروزى خود را ارائه كردند هم بر اين موضوع تاكيد شد، 
بايد تالش كنيم اقداماتى صورت گيرد كه در پايان تعطيالت با افتخار اعالم كنيم آمار تصادفات 
كاهش پيدا كرده اســت. معاون رئيس جمهور در مواردى كه اعالم كرده است تاكيد مى كند ؛  
دستگاه هاى امنيتى و ايمنى، وزارت كشور و همه دستگاه ها بايد تالش كنند اتفاق ناخوشايند 
بزرگى در كشور رخ ندهد، دستگاه هاى هشداردهنده بايد به موقع اخبار هشدارى را منتشر كنند 
تا حوادث پيش بينى نشده، زحمات دستگاه هاى عضو ستاد را تحت تاثير قرار ندهد و مهمتر 

از آن كام مردم تلخ نشود.
 برنامه ريزان گردشگرى براى ارائه برنامه ها با توجه به افزايش قيمتها چه راهكارهايى 

خواهند داشت ؟ و توصيه شما در اين زمينه چيست ؟ 
توجه به نشاط و شادابى در ايام نوروز 98 به صورت ويژه بايد در دستور كار قرار گيرد، همه 
بايد تالش كنيم حداكثر رضايت مندى مردم در اين ايام فراهم شــود، موضوع افزايش نيافتن 
قيمت و كنترل قيمت نيز از ديگر مواردى اســت كه مورد تاكيد رئيس جمهورى نيز بوده، از 
ســازمان تعزيزات حكومتى مى خواهيم كه در اين حوزه توجه و نظارت بيشترى داشته باشد 
و به ويژه در اســتانها گشت هاى ويژه، نظارت بر افزايش نيافتن قيمت ها را به صورت شبانه 

روزى كنترل كنند.
 در حال حاضر سفرهاى هوايى با قيمت بااليى به فروش ميرسد، چه برنامه اى براى 

مديريت اين مهم مى توانيد ارائه دهيد ؟ 
افزايش قيمت بليط هواپيما يكى از موضوعات مهم در اين بخش است، با توجه به محدود شدن 
چارتركننده ها، بايد با نظارت حداكثرى از افزايش قيمت جلوگيرى شود، نبايد افزايش قيمت 

بليط هواپيما، خدمات و اقدامات ستاد را تحت تاثير قرار دهد.
معاونت گردشــگرى هم بايد با نظارت بر عملكرد دفاتر خدمات مسافرتى اجازه ندهند اين 
مراكز خارج از سياســت هاى ابالغى سازمان ميراث فرهنگى حركت كنند، به هيچ وجه در اين 
بخش افزايش قيمت نخواهيم داشت و نبايد اجازه دهيم موضوع قيمت موجب تلخكامى مردم 

در ايام نوروز شود.
 نظارت بر تاسيسات گردشگرى با چه برنامه اى اجرا خواهد شد ؟ 

از ديگر موضوعاتى كه بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد، حوزه سالمت و بهداشت 
اســت، وزارت بهداشت و ديگر دستگاه هاى مسئول در اين بخش بايد نظارت كافى بر مراكز 

اقامتى، هتل ها و رستوران ها براى ارائه خدمات بهداشتى و باكيفيت داشته باشند.
 در زمينه توزيع سفر در كشور برنامه نوروز 98 چه خواهد بود ؟ 

توزيع يكنواخت ســفر در كشور از موضوعاتى اســت كه سازمان ميراث فرهنگى آن را دنبال 
مى كند به همين دليل غرب كشور مورد توجه قرار گرفته و قطار گردشگرى در اين بخش از 
كشورمان از 25 اسفند كار خود را آغاز مى كند، بايد تالش كنيم بار ترافيكى نقاط پرحجم كم 
شــود، استان هاى غربى كشور داراى جاذبه ها و زيبايى هاى فراوانى هستند كه مردم بايد با اين 
ظرفيت ها آشنا شوند. اميدواريم با معرفى زيبايى هاى ساير نقاط كشور، شاهد كاهش ترافيك 
در مســيرهاى شمالى باشيم، چند نقطه كور ترافيكى در شمال كشور وجود دارد كه بايد براى 
رفع اين مشــكل تمهيداتى انديشيده شود. تنوع محصوالت گردشگرى در دستور كار سازمان 

ميراث فرهنگى بوده است چراكه اين موضوع به توزيع يكنواخت گردشگران در كشور كمك 
شــايانى مى كند، خوشبختانه از 400 واحد بومگردى به 1500 واحد رسيديم و همين موضوع 
منجر به رشد طبيعت گردى در كشورمان شده است، با توجه به اين اقدامات و برنامه ها، شعارى 
در سازمان ميراث فرهنگى با عنوان توزيع سفر؛توزيع ثروت شكل گرفته است، ما اعتقاد داريم 

همه مناطق كشور بايد از فوايد و مزاياى صنعت گردشگرى بهره مند شوند.
 پيش بينى شما از آمار گردشگرى نوروز 98 چيست ؟ 

پيش بينى مى شود به رغم مشكالت موجود، در ايام نوروز شاهد رشد گردشگرى داخلى باشيم، 
در 11 ماه امسال شاهد كاهش 3 ميليونى سفرهاى خارجى بوديم و اگر همين تعداد امسال در 
نوروز سفر داخلى داشته باشند، پيش بينى ما اين است كه رشد 20 درصدى گردشگرى داخلى 
را داشــته باشيم. در گردشگرى ورودى هم امسال با رشد و جهش بسيار قابل توجهى مواجه 
بوديم، در 11 ماه سال 97 از 7 ميليون گردشگر ورودى عبور كرديم و پيش بينى مى شود در 

ايام نوروز 98 هم ميزبان گردشگران خارجى زيادى باشيم. 
ارائه آمارهاى گردشگرى در همه نقاط دنيا پيچيدگى و سختى خود را دارد، همه بايد در سرعت 
انتقال آمار به ستاد مركزى هماهنگى خدمات سفر دقت الزم را داشته باشند تا آمار در باالترين 

سطح درستى ارائه شود.
 راهكار شما براى ارتباط با نظرات و شكايات مردمى چيست ؟ 

در رســيدگى به شكايات به دنبال تنبيه نيستيم، اگرچه تنبيه هم بايد براى افرادى كه از قانون 
تخطى مى كنند در نظر گرفته شــود، اما هدف ما رضايت مندى گردشگران است، رسيدگى به 
شكايات بايد به لحظه باشد و مردم اثرات آن را ببينند، اپليكيشن و سامانه 09629 ستاد مركزى 

هماهنگى خدمات سفر در طول تعطيالت آماده پاسخگويى به مردم است.
 با توجه به برنامه ها و رويدادهاى بين المللى كه در همدان در ســال 97 برگزار شد 
و حضور همدان در نمايشگاه گردشگرى نگاه شما به توسعه استان در راستاى گردشگرى 

چيست ؟ 
مســئوالن همدان به درستى روى توسعه صنعت گردشــگرى دست گذاشته اند. ويژگى هاى 
منحصر به فرد همدان در حوزه گردشگرى باعث شده تا يكى از مهمترين محورهاى توسعه اين 
استان صنعت گردشگرى باشد.  استان همدان جاذبه هاى گردشگرى فراوانى از جمله تاريخى، 

طبيعى و فرهنگى دارد و ويژگى هاى گردشگرى اين استان منحصر به فرد است. 
مسئوالن همدان به درستى روى توسعه صنعت گردشگرى دست گذاشته اند با طراحى برنامه 
هاى بســيار خوب در آينده شاهد توسعه گردشگرى اين استان هستيم. اين توسعه در حوزه 
گردشگرى عالوه بر جذب گردشــگران ، اقتصاد اين استان را نيز رونق مى بخشد. برگزارى 
همايش هاى بين المللى متعدد در سال جارى به ميزبانى همدان توانست يكى از راه هاى توسعه 

صنعت گردشگرى استان باشد.
 حرف آخر ؟ 

در نوروز 98 ســه ويژگى مهم مورد توجه است، توزيع سفر  به نحوى كه سفر در همه نقاط 
كشور جريان داشته باشد، كنترل قيمت و افزايش نداشتن قيمت براى باال بردن سطح رضايت 
مردم و ايجاد فضايى بانشاط و اميدبخش در ايام نوروز، سه ويژگى مهمى است كه دستگاه هاى 

عضو ستاد بايد به اين موضوعات توجه كنند.
مونســان در پايان افزود: بيش از يك ميليــون نفر از هموطنان در بخش هاى مختلف در طول 
ايام نوروز تالش مى كنند تا مردم ما در آرامش و امنيت ســفرهاى خوب و بانشاطى را داشته 
باشــند، اميدواريم با تالش و هماهنگى مضاعف، نوروز 98 سرشار از شادى و طراوت براى 

هموطنان باشد.

سفر در همه جاى كشور جريان داشته باشدسفر در همه جاى كشور جريان داشته باشد

در نوروز 98 سه ويژگى مهم 
مورد توجه اســت؛ ايــن موارد 
عبارت اســت از،  توزيع سفر به 
نحوى كــه ســفر در همه نقاط 
كشور جريان داشته باشد، كنترل 
قيمت و افزايــش نيافتن قيمت 
بــراى باال بردن ســطح رضايت 
مردم و ايجاد فضايى بانشــاط و 
اميدبخش در ايــام نوروز، كه بر 
اساس دستورالعمل ستاد خدمات 
سفر ، دستگاه هاى عضو ستاد بايد 

به اين موضوعات توجه كنند.
گفتگويــى  زمينــه  ايــن  در 
رئيــس  معــاون  مونســان  بــا 
ســازمان  رئيــس  و  جمهــور 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى انجــام داده ايم كه 

مى خوانيد :
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در ايــن ميان اگر بخواهيم عميق تر به شــرايط اســتان همدان نگاه 
كنيــم، و ظرفيت هايى كه در بخش هاى مختلــف دارد، به ويژه اگر 
با بينشــى راهبردى نقاط قوت و ضعــف و فرصت ها و تهديدهاى 
اســتان را بررسى كنيم ، مى بينيم عليرغم محدوديت هايى كه امروزه 
در بخش هاى ديگــر اقتصادى وجود دارد، مانند مشــكالتى كه در 
بخش كشــاورزى و صنايع آب به ســبب بحران كم آبى با آن مواجه 
هســتيم و يا نوسانات زيادى كه در منابع و محيط كسب و كار بخش 
صنعت و ســاخت شاهد آن هستيم، اما در مقابل استان همدان از يك 
پتانسيل بالفطره يعنى آب و هواى پاك و سالم و طبيعت بسيار دلنشين 
برخوردار است؛ اينها همگى در كنار يكديگر در واقع شرايطى را ايجاد 
كرده كه در كنار ظرفيت هاى فوق العاده و متنوعى كه اســتان از نظر 
جاذبه هاى گردشگرى متنوع، چه در بعد جاذبه هاى فراوان تاريخى 
كه مربوط به ادوار مختلف است و چه جاذبه هاى طبيعى كه استان از 
آن بهره مند است و همچنين پتانسيل خوبى كه به لحاظ تنوع صنايع 
دســتى استان از آن بهره مند است، تا آنجايى كه در سطح كشور جزء 
نادر استان هايى هستيم كه يك شهر جهانى، يك شهر ملى و يك نشان 
جغرافيايى را در اختيار داريم و آن هم طى دو ســال اخير اين عناوين 

كسب شده است. 
اين ظرفيت بومى صنايع دستى، توانسته نقش روبه جلويى را در ايجاد 
اشــتغال براى اقتصاد اســتان بازى كند تا جايى كه 6 درصد از سهم 
اشتغال استان را به خود اختصاص داده و در بخش صادرات غير نفتى 

جايگاه قابل توجهى را دارا باشد.
تمامى اين ها نشــان دهنده ظرفيت هاى بالقوه اى اســت كه حوزه 
گردشــگرى از آن بهرمنديم و عالوه بر آن وجود زير ســاخت هاى 
مناسب و موقعيت سوق الجيشــى كه همدان در آن قرار گرفته و در 
واقع نزديك ترين اســتان و شــهر به پايتخت كــه واجد اين ويژگى 

هاست و مى تواند مقصد بسيار خوبى براى گردشگران باشد.

بنابراين آنچه كه بايد به آن پرداخت اين اســت كه در راستاى بالفعل 
كــردن اين ظرفيت ها توجه كرد و نخســت بايــد اين ظرفيت ها را 
بشناســيم، زيرا اگر اين پتانسيل ها را نشناسيم، نمى توانيم به درستى 
هم آنها را معرفى كنيم؛ در گام نخســت نياز است اين ظرفيت ها در 
اســتان معرفى شوند و مردم ما نسبت به وجود زمينه مناسب در زمينه 
گردشگرى آشنايى بيشترى داشته باشند، دغدغه مند و سپس كنشگر 
شوند، در مرحله بعد بتوانيم اين زمينه و اين پتانسيل ها را در فراسوى 
مرز اســتانى، در سطح ملى و بين المللى نشان دهيم و در مقياس ملى 

برايش نقش تعريف كنيم و اهداف در اين راستا چيده شود. 
برهمين اســاس برگــزارى رويدادهاى بين المللــى و ملى يكى از 
راهكارهايى موثرى اســت كه هم توانست نسبت به ايجاد حساسيت 
در بخش هاى مختلف دولتى، عمومى اســتان و همچنين شــناخت 
مردم و افزايش مشــاركت آنان در مقوله گردشگرى تاثير گذار باشد، 
تــا بتوانيم همــدان را و طنين صداى همدان را باالتر از گذشــته در 
ســطح ملى مطرح كنيم؛ بنابراين يكى از سياست هايى كه پيش روى 
اداره كل در ســال هاى اخير قرار گرفــت، برگزارى رويدادهاى بين 
المللى اســت كه خوشبختانه در اين زمينه شاهد موفقيت هاى خوبى 
هم شديم و در ســال هاى اخير يكى از استان هايى بوديم كه ميزبان 
برگزارى كنوانسيون 2017 راهنمايان گردشگرى ، كنفرانس بين المللى 
همدان 2018 با حضور ســازمان ACD وميزبانى از چهلمين اجالس 
جهانى گردشــگرى كه با استفاده از همين رويكرد ما شاهد برگزارى 
رويدادهاى بين المللى بســيار مهمى بوديم كه شايد سال ها و دهه ها 
در كشور و استان ما اتفاق نيفتد. در جمع بندى بايد به اين نكته اشاره 
نمود كه با توجه به جايگاهى كه اســتان همدان به لحاظ گردشگرى 
دارد، اســتراتژى اصلى ما هم در  اســتان همدان ،  ارتقا جايگاه اين 
بخش و نقش آفرينى استان در سطح ملى و بين المللى بوده است كه 
خوشــبختانه عليرغم تمام محدوديت هاى بين المللى  و مضايقى كه 

وجود داشته است، استان همدان توانسته است در سطح ملى درخشش 
داشته باشد و جزء استانهاى برتر كشور باشد.

70 درصد راه آهن همدان - تهران در دولت 
تدبير انجام شد

شــبكه ريلى كشور در ســال هاى اخير توسعه يافته است 70 درصد 
عمليات اجرايى راه آهن همدان - تهران در دولت تدبير و اميد انجام 
شــده است. اجراى طرح هاى بزرگ عمرانى همچون سد سازى، پل 
سازى، ساخت اتوبان و راه آهن آسان نيست در حالى كه ساخت آنها 
اقتصاد يك منطقه را متحــول مى كند. وى با بيان اينكه با راه اندازى 
قطار همدان - تهران امكان تردد در اين مســير آسان و اقتصاد همدان 
متحول مى شود اظهار داشت: همدان با بيش از يك هزار و 800 جاذبه 
گردشگرى نيازمند زيرساخت هاى حمل و نقل است كه با راه اندازى 

اين قطار اين امر ميسر شد.
 از ســال 1384 راه اندازى قطار همدان - تهران پيگيرى شد و امروز 

پس از 13 سال سوت اين قطار به صدا در آمد.
دولت تدبيــر و اميد از ابتدا در اجراى طرح هاى عمرانى با همكارى 
نمايندگان مردم در مجلس شــوراى اسالمى تالش زيادى در اجراى 
طرح هاى عمرانى داشــته اســت.اين قطار با ســرعت حداكثر 160

كيلومتر در ساعت مسير همدان تا تهران را مى پيمايد و تردد مسافران 
را آسان مى كند.

هر چقدر مســافر در اين خط بيشتر باشد تعداد تردد قطار اضافه مى 
شود رســانه ها در اطالع رسانى و تبليغ قطار همدان - تهران تالش 
كنند تا با اســتقبال مردم، حركت اين قطار تداوم داشــته باشد.طرح 
ساخت ريل قطار همدان - تهران در سفر پرخير و بركت رهبر معظم 
انقالب در سال 83 به همدان مصوب شد كه حاال حركت آن مى تواند 

ارتباط غرب كشور به پايتخت را آسان كند.

رويدادهاى بين المللى و مسير ريلى دو بازوى توانمند همدان در سال 97 

رويداد
محمودرضا عراقى معاون عمرانى استاندار همدان

گردشــگرى همدان در سال 1397 تكاپويى را درك كرد 
كه شــايد اثرات مطلوب آن تا ســالها براى همدان بماند، از 
برگزارى رويدادهاى مهم گردشــگرى تا افتتاح مســير ريلى 
همدان به پايتخت . در يك كالم مى توان گفت نخستين محور 

توسعه استان راه به تحقق آرمانها پيدا كرده است .
امروزه گردشــگرى به عنوان يكى از صنايع شاخص در دنيا 
شناخته مى شود، از جمله آثارى كه اين صنعت در اقتصاد دنيا 
ايفا كرده، ايجاد فرصت هاى شغلى جديد قابل توجه است به 
گونه اى كه به ازاى هر 11 شغلى كه در دنيا وجود دارد، يك 
شــغل در بخش صنعت گردشگرى فعال است، از سويى 10 
درصد از جى دى پى دنيا را نيز صنعت گردشــگرى به خود 
اختصاص داده است.كشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايى، 
قدمت تاريخى و تنوع زيســت محيطى، شــرايط منحصر به 

فردى را براى رشد اين صنعت در منطقه دارا مى باشد.
 محمودرضا عراقى معاون عمرانى اســتاندار همدان در زمينه 

سالى كه در حوزه گردشگرى استان گذشت مى گويد : 
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 ســتاد مركزى هماهنگى خدمات ســفر از سال 92  به منظور 
توســعه گردشــگرى داخلى و ايجاد هماهنگى و انسجام در ارائه 
خدمات مناســب براى رفاه الزم مسافران و گردشگران و همچنين 
مديريت يكپارچه، سياستگذارى، برنامه ريزى، سازماندهى و نظارت 

بر انجام فعاليتهاى سفر تشكيل شده است.
اين ســتاد به صورت دائمى در طول ســال و در تمامى اســتانها و 
شهرســتانها و مناطق آزاد كشور با شرح وظايف مشخص و ساختار 
تشكيالتى منسجم، مســاعى خويش را در امرســاماندهى، توسعه 
و ارتقاى خدمات ســفر و گردشــگرى به كار گرفته و اميد اســت 
با عنايــات خداوند بزرگ و توجهات وليعصــر(ع)، و با همكارى 
و همراهــى تمامى متوليــان امر، در مســير رفاه حــال هموطنان 

عزيز،گام هاى اساسى برداشته شود.
درهمين راســتا دبيرخانه ســتاد مركزى هماهنگى خدمات سفر با 
همكارى و حمايت دســتگاههاى عضو ســتاد مركزى درمقاطع و 
فواصل مختلف نسبت به تهيه طرح هاى مناسبتى براى اجرا توسط 
ستاد هاى اســتانى و شهرستانى اقدام نموده كه تهيه و تدوين طرح 
نوروز و تابستان93 و 94 و 95 و 96  طرح هاى مناسبتى تعطيالت 
ملــى و مذهبى ماننــد عيد فطر، دهه فجر، محــرم و غيره در طول 
ســالهاى93 و 94و 95 و 96  از جمله طرح هاى ابالغى از ســوى 
ســتاد مركزى و اجرا شده توسط ســتاد هاى اجرايى خدمات سفر 

استانها مى باشد. 
يازده كميته و يك ستاد 

مدير كل ميراث فرهنگى ؛ صنايع دستى و گردشگرى استان همدان 
در زمينه فعاليت ستاد سفر استان همدان گفت : اين ستاد امسال نيز 
با اســتقرار در يادمان عين القضات در شهر همدان فعاليت خود را 

آغاز خواهد كرد و ميزبان گردشگران نوروزى خواهد بود  . 
على مالمير گفت : در شهرســتانها نيز براســاس مصوبات جلسات 
تشكيل شــده و شرح وظايف مشخص ارائه خدمات به گردشگران 

انجام ميشود 
وى در زمينه دستگاه هاى عضو ســتاد مركزى و ستاد هاى اجرايى 
خدمات ســفر استان همدان؛ گفت: در اين ستاد كميته هايى با شرح 

خدمات مشخص نيز فعال خواهند بود.
1- كميته خدمات حمل و نقل و ترافيك

2- كميته خدمات امداد و نجات
3- كميته خدمات انتظامى، امنيتى و ترافيك شهرى

4- كميته هماهنگى امور شهرداريها و دهياريها
5- كميته برنامه ريزى و آمار

6- كميته خدمات اسكان و رفاه
7- كميته نظارت و تنظيم بازار

8- كميته ارزيابى عملكرد و رسيدگى به شكايات
9- كميته خدمات بهداشتى، سالمت و محيط زيست

10- كميته اطالع رسانى ، تبليغات، امور فرهنگى و فضاى مجازى
مديركل ميراث فرهنگى ؛ صنايع دستى و گردشگرى همدان گفت: 
از همكارى صميمانه اعضاى ستاد، دستگاه ها و سازمان ها در طول 

چند ماه گذشته براى آمادگى ميزبانى از مسافران قدردانى مى كنم.
وى تصريــح كرد: در طول جلســات گذشــته هماهنگى هاى الزم 
و اقداماتى كه الزم اســت دســتگاه ها انجام دهند صورت گرفته، 
همچنين هماهنگى هايى كه دبيرخانه ســتاد اســتان  بايد انجام مى 
داد صورت گرفته، كميته هاى تخصصى با مديران بخش ها نشست 

هاى مورد نظر را داشته اند.
مديركل ميراث فرهنگى همدان  افزود: در ســطح ســتاد استانى و 
بخش خصوصى آمادگى الزم براى ميزبانى مسافران از وجود دارد، 
اعضاى اين ســتاد در همدان  در ايام تعطيل هم آماده ارائه خدمات 

به مسافران و هموطنان خواهند بود.
مالمير اضافه كرد: هر حــوزه اى در ارائه خدمات باكيفيت و نحوه 
ارائــه خدمات تمام اراده خود را به كار خواهد بســت، با توجه به 
اينكه نوروز با دو عيد مذهبى همزمان شــده است براساس دستور 
رئيس جمهورى و معاون رئيس جمهور تالش مى كنيم  نشــاط و 

شادمانى را در جامعه تزريق كنيم. 
وى اظهار كرد: رويكرد ما به اين ســمت اســت كه مسافران پس 
از تعطيــالت نوروزى با نشــاط و قوت به زندگــى و كار خود 

بازگردند.

مالمير افزود: با توجه به اينكه 60 درصد تصادفات در 30 كيلومترى 
شــهرها اتفاق مــى افتد برنامه ريزى براى برپايــى كمپ ها در 30

كيلومترى شــهرهاى استان انجام شــود، چرا كه بر اين باوريم كه 
مسير سفر هم بخشى از سفر است و بايد مواردى براى جذاب شدن 

مسيرها در نظر گرفته شود.
وى تاكيد كرد : خانواده گردشگرى اعالم كردند هيچ افزايش قيمتى 
نخواهند داشــت، در جلسات ســتاد هم بر اين موضوع تاكيد شده 
اســت تا مردم با توجه به فشارهاى اقتصادى، در ايام نوروز مشكلى 

نداشته باشند.
وى همچنيــن گفت: طرح ترافيك نوروزى از 25 اســفند آغاز مى 
شود و تا 17 فروردين سال آينده ادامه دارد، حضور مستمر ماموران 

راهور در مسيرهاى جاده اى را در ايام نوروز خواهيم داشت. 
وى همچنين با اشاره به راه اندازى قطار گردشگرى همدان- تهران  
گفت: مســير ريلى همدان بــه تهران براى نخســتين بار در نوروز 
98 مــى تواند همدانى ها و تهرانــى ها براى بهره گيرى از تورهاى 

همدانگردى و تهرانگردى ترغيب كند 
وى گفت: جمعيت هالل احمر در دو بخش امداد و نجات و ايمنى 
و ســالمت از 78 پايگاه جمعيت هالل احمر در سطح استان همدان 
32 مــورد مربوط به امداد و نجات جــاده اي و 46 مورد مربوط به 
نوروز است كه از اين موارد 15 پايگاه ثابت و 9 پايگاه سيار خواهند 

بود، در ايام نوروز آماده خدمت رسانى به گردشگرى هستند.

تهران مهم ترين بازار داخلى هدف گردشگرى 
همدان است 

امسال قطار همدان- تهران فعال شد كه اين اتفاق به نوبه خود براى 
گردشگرى استان مهم ارزيابى مى شود.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان با 
توجه به مسافت كم و راه هاى جاده اى مناسب بين همدان و تهران، 
گردشگران ســاكن پايتخت را هم گزينه خوب براى تعطيالت آخر 

هفته و هــم بزرگترين و مهمترين بازار داخلى هدف گردشــگرى 
همدان بر شمرد.

طى يك ماه اخير مهم ترين رويدادى كه در حوزه گردشگرى كشور 
به وقوع پيوست موضوع برگزارى دوازدهمين نمايشگاه بين المللى 
گردشــگرى و صنايع وابسته بود؛ اگرچه اين نمايشگاه در روزهاى 
پايانى بهمن برگزار شــد؛ اما به دليل نزديكى رويداد به گردشگرى 
نوروزى؛ ادارات كل ميراث فرهنگى استان ها از طرفى و شركت هاى 
مرتبط با گردشــگرى از ســوى ديگر، تالش مى كردند اين بازار را 
مهم ترين مكان براى جذب مســافر در ايام نوروز بدانند، در همين 
راســتا، اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان 
هم در نمايشــگاه تالش كرد پتانسيل هاى اســتان را به گردشگران 
اســتان هاى ديگر معرفى كند تا بازار گردشگرى نوروزى همدان از 

منظر حضور مسافر پر رونق باشد.  

همـدان آماده ميزبانى از ميهمانان نوروزى 98 
قطــــــــــــــار ؛ همــدان را مقصدســـــفر تهرانــى ها مى كند 

مديركل ميراث قرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى همدان:

ارائــه  در  اى  حــوزه  هــر 
خدمــات باكيفيــت و نحوه 
ارائــه خدمات تمــام اراده 
خود را به كار خواهد بست، 
با توجه بــه اينكه نوروز با 
دو عيــد مذهبــى همزمان 
براســاس  اســت  شــده 
دســتور رئيس جمهورى و 
معاون رئيس جمهور تالش 
مى كنيم  نشاط و شادمانى را 

در جامعه تزريق كنيم
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شهرام شيروانى نايب رئيس جامعه هتل داران كشور و مديرعامل 
گروه هتل هاى بين المللى باباطاهر گفــت: برگزارى اجالس جهانى 
گردشگرى، ظرفيت هاى استان همدان را به دنيا معرفى كرد.  حضور 
دبيركل سازمان جهانى گردشگرى و 80 عضو وابسته اين سازمان از 
27 كشور در پايتخت تاريخ و تمدن ايران باعث شد تا نگاه رسانه هاى 
جهان به همدان معطوف شود.خوشــبختانه در چند ســال گذشــته 
زيرساخت هاى گردشگرى اســتان همدان رشد قابل توجهى داشته 
است، فراهم ساختن اين زيرساخت ها باعث شده تا همدان بتواند در 
ميزبانى از گردشــگران سنگ تمام بگذارد.در حال حاضر همدان اين 
ظرفيت را دارد تا ميزبان شايســته اى براى اجالس ها و جشنواره هاى 
ملى و بين المللى باشــد.برگزارى رويداد همــدان 2018 و اجالس 
جهانى گردشگرى فرصت بسيار مغتنمى بود كه خوشبختانه باعث شد 

همدان به عنوان يك مقصد گردشگرى معرفى شود.
وى با تشــكر از فعاليت هاى شــكل گرفته در حوزه اطالع رسانى و 
تبليغات گردشــگرى اســتان گفت: امروز حلقه مفقوده گردشگرى 
بحث اطالع رسانى و تبليغات است كه نياز است با توجه ويژه به اين 
مسأله، روند شكل گرفته در ماه هاى اخير با جديت دنبال شود. نايب 
رئيس جامعه هتل داران كشــور حمايت از بخش خصوصى را وظيفه 
دولت دانست و افزود: زمانى به توسعه پايدار گردشگرى دست پيدا 

خواهيم كرد كــه بخش خصوصى بتواند با اطمينان خاطر به فعاليت 
خود بپردازد.

شيروانى به نقش تاثيرگذار تبليغات ظرفيتهاى گردشگرى استان قبل 
از رســيدن نوروز 98 براى كمك به تصميم ســازى سفر خانواده ها 
تاكيد كرد و گفت لذا اينبار بر آن شديم پس از حمايت از حضور در 
يك غرفه مجزا در نمايشگاه بين المللى گرد شگرى كشور همدان را 
روى آنتن صدا و ســيما با برنامه دلخواه كودكان و نوجوانان معرفى 

كنيم 
وى گفت : گردشگرى پديده اى است كه با زنـدگى روزمـره مـردم 
ســـروكار دارد و بـه همين دليل روز به روز توسعه بيشترى مى يابد 
بنابراين، بـراى اسـتفاده از ايـن شـرايط و جلـب گردشگران بايست 
از وســايل مختلف و از جمله تبليغات ســود جست. وسايل ارتباط 
جمعــى در دنياى تبليغات چنان قدرتى دارد كه مى تواند در جامعه، 
نســل جديدى را براى نخستين بار پديد آورد؛ امروزه با برنامه ريزى 
و طراحى هاى بســيار مطالعه شــده توانايى تغيير رفتار در انسانها و 
تشــكيل ادراك آنها در جهت اهداف و منافع مبلغين انجام مى گيرد 
و  تبليغات امــروزه مى تواند تصورات،  اعتقادات و ذهنيات تازه اى 

را به انسان بدهد.
شــيروانى عنوان كرد :  امروزه اهميــت و نقش مؤثر تبليغات در هر 

حرفه و شــغلى، بر كسى پوشيده نيســت. تبليغات به عنوان يكى از 
مهم ترين مؤلفه هاى موفقيت در زندگى افراد است و ابزارى است  كه 
شاخه هاى علمى، اجتماعى، فرهنگى و ارتباطى هر شغلى را به دقت 

مورد مطالعه قرار  مى دهد.
 وى با تاكيد بر برنامه ريزى بلند مدت جامعه هتلداران براى معرفى 
همدان در عرصه هاى ملى و بين المللى گفت : اگر اين ابزار تبليغى 
با نگاهى علمى، هنرى و كارشناسانه تر و تخصصى مورد استفاده قرار 
گيرد، مى تواند موفقيت و اهداف مســتمرى را به دنبال داشته باشد.  
تبليغات حرفــه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى پيشــرفت 
اهداف فرهنگى، به ويژه در اســتانى همچون همدان كه سابقه تاريخ 
و تمدنى عميق دارد و شــهر ى كــه عنوان فرهنگى بودن را به يدك 

مى كشد، مدنظر قرار گيرد. 
گفتنى است نقش تبليغاِت در توسعه صنعت گردشگرى به هيچ وجه 
قابل چشــم پوشى نيســت چون كه در نظام توسعه اين عرصه هم، 
همانند ساير عرصه ها هر روز توسعه پيدا مى كند، و در دهكده جهانى 
هر روز نقش پرنگ  ترى به خود مى گيرد.اميد آنكه تبليغات  همدان 
در برنامه هاى كودك و نوجوان روى آنتن صداوسيما  بتواند تصميم 
ساز مطلوب ســفرهاى نوروزى در خانواده هاى ايرانى براى نوروز 

98 باشد 

اجالس جهانى گردشگرى ظرفيت هاى همدان را به دنيا معرفى كرد

گفتگو
نايب رئيس جامعه هتل داران كشور:
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 گرچه اين داشته هاى غنى مي تواند تا هميشه در 
گذاشتن 
و گذشتن

خاطر متوليان حوزه گردشگري در دنيا باقي بماند 
اما گذاشــتن و گذشــتن از تكاپــوي مديران و 
مســئوالنى كه تالش كردند تا همــدان بتواند به 
جايگاه واقعي خود در عرصه جهاني نزديك شود 

كم لطفي است .
توجه به حمايت مونســان  معاون رئيس جمهور و  تكاپوي ســعيد 
شاهرخى  مدير ارشد استان و حمايت هاي بي دريغ معاونانش توانست 
مســير را به گونه اي هموار كند كه مديران استان از جمله حميدرضا 
يارى مدير عامل شــركت ســياحتى عليصدر و على مالمير مدير كل 
ميراث فرهنگى اســتان در عرصه ملى و عملكردى قابل تحسين را از 

خود به جاى بگذارند و  حرف براي گفتن داشته باشند.
اغلب كارشناسان معتقدند ؛ اگر حضور و حمايت همه جانبه استاندار 
وقت و استاندار فعلي همدان از اين رويداد ذره اي كمرنگ مي شد قطعًا 
ســايه حواشي بر مديريت مديران ذي ربط موانعي را ايجاد مي كرد كه 
نتوانند برنامه ريزي هاي خود را به سرانجام برسانند اما نتايج و خروجي 
كار نشــان داد تيم پا به كار با هدفي مشترك و بي توجه به حواشي و 
موانع با همراهى مدير ارشد استان توانستند كار را به سمتي پيش ببرند 
كه امروز در هر گردهمايى؛  نمايشگاه، همايش  و رويدادى در حوزه 

گردشگري حرف  از ميزباني شايسته ايران از اجالس جهاني باشد .

 و امــا حاال آنچه به عنوان يــك گام كوچك و 
يك گام 
كوچك

وظيفه اى محول شده بر دوشمان سنگينى مى كند، 
شايد يك تقدير و سپاس از زحمتكشان و مديران 
برگزارى اين اجالس در اســتان است؛ كه باعث 
شدند تيم هاي اســتاني براي مديريت حوزه هاي 
مختلف با اتكا به توانمندي هاى هدفمند از آغاز تا پايان بى هيچ چشم 

داشتى پاي كار باشند.
اين كمترين كاري اســت  كه مي توانستيم انجام دهيم و به خود بباليم كه  
مديران موفق استان اگر امروز درخشيدند به دليل قدم برداشتن براي رضاي 

خدا و كسب موفقيت هايي در راستاي منافع مردم استان بود.
و حــاال به بركت خروجى هاى قابل تحســين از چنين رويدادهايى، 
امروز در كارنامه درخشان مديريت استان افرادي جاي خوش كرده اند 
كــه قطع يقين  مى تــوان گفت بهترين ها و قــوى ترين گزينه هاى 

مديريتى در عرصه ملى هستند 
unwto همدان در حوزه گردشــگري با ميزباني از اعضاي ســازمان
توانست رقباي خود را كه در سال 2018 اقدام به برگزاري رويدادهاي 

جهاني در ايران كرده بودند همچون تبريز ؛  پشت سر بگذارد.
 اثبات اين ادعــا مي تواند اظهار نظرات مثبت  و بازخوردهاى خبرى 
مطلوب از  مسئوالن و  مديران حوزه گردشگري در عرصه بين المللي 
و ملي باشــد. براى همدانيها همين بس كه در سايه تكاپو و مديريت 
برنامه ريزان و مديران ارشــد و حمايت مسئوالن كشورى ، توانستند 
دستاوردهايى ازجمله ،  دستيابي ايران به يك شاخص جهاني در حوزه 
كشورهاي امن ؛ در كنار انعقاد تفاهم نامه هايي است كه گام ابتدايي آن 
در اجالس جهاني گردشگري همدان در نوامبر 2018 برداشته شد را 

به خود اختصاص دهند .

 حميدرضا يارى مدير عامل شــركت ســياحتى 
باور 

گردشگرى
عليصدر در اين زمينه معتقد است  :  اين رويداد در 
ايران پس از 40 ســال اتفاق افتاد و شهر همدان به 
عنوان نماينده ايران ، تالش كرد كه  ميزبانى شايسته 
براى  اجالس جهانى گردشــگرى در سال 2018
باشد و حاال افتخار آن نه تنها براى همدان بلكه براى كشور ماندگار شد.

عضو هيأت رئيسه سازمان جهانى گردشگرى بابيان اينكه مشاركت و 
هم افزايى بخش ها ســبب شد در اين اجالس منافع بلندمدت به مردم 

اســتان و كشــور برگردد، گفت: برگزارى چهلمين اجالس سازمان 
جهانى گردشــگرى در شــهر همدان با اين هدف به انجام رسيد  كه 
همدان را شايســته تر از گذشته در عرصه ملى و بين المللى  معرفى 

كرده و باور گردشگرى را در بين مردم نهادينه كنيم.
حميدرضا يارى با تأكيد بر اينكــه اين اجالس بين المللى را مصادره 
نكرديم، عنوان كرد: هدف اين بود تا دورنمايى از شــهر همدان را به 
نمايش بگذاريم و گردشــگران را جذب كنيم كه دستيابى به افزايش 

آمار 20 درصدى در جذ ب گردشــگر در استان اين مهم را امروز در 
عرصه ملى محقق كرده است 

وى نتايج اين رويدادها را كمك به  فرهنگ سازى گردشگرى و جذب 
سرمايه گذار در حوزه گردشگرى دانست و گفت: حاال دغدغه داريم 
در ســال 2019 شاهد پيامدهاى مثبت رويدادهاى گردشگرى همدان 
2018 باشــيم و اميدواريم اين مهم محقق شود و همدان با توانمنديها 

در خاطر دنيا ماندگار شود  .

ايران با نام همدان در خاطر گردشـــــگران جهان 
 پايتخت تاريخ و تمدن ايران در سال 1397  پس از اينكه به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى 
در ســال 2018 مطرح شد، توانست با كسب افتخار ميزبانى از «چهلمين اجالس اعضاى وابسته سازمان 
جهانى جهانگردى» نقش ماندگارى از خود در خاطره تاريخ همدان به ثبت برساند. بيش از سه ماه از برگزاري 
اجالس جهاني گردشــگري در استان همدان مي گذرد ؛ رويدادي كه حاال در كارنامه سال 1397 همدان به 

نقطه عطفي از يك عملكرد شاخص تبديل شده است.
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اســتان همدان از جمله اســتان هاي داراي آداب و رسوم متنوع و 
فرهنگ غني اســت. آيين هاي باســتاني همواره در آن جايگاه ويژه اي 
داشته اند كه با ورود اسالم به ايران آيين ها و فرهنگ هاي وي ژه اسالم نيز 

در اين منطقه شكل گرفته است.
نام همدان براي نخستين بار در سال 1100ق. م در كتيبه تيگالت پليسر 
اول، شاه آشور به چشم مي خورد كه آن را امدانه يا همدانا ذكر كرده اما 
در كتيبه هاي عهد هخامنشي آن را هگمتان و در كتاب هردوت يوناني 

اكباتان مي خوانيم.
نتايــج مطالعات و كاوش هــاي تپه گيان نهاوند نشــان مي دهد كه 
مردمان ســاكن در اين استان در 6 هزار ســال پيش، از فرهنگ و 
تمدن نســبتًا پيش رفته اي برخوردار بوده اند چنانچه ظروف سفالين 
منقوش بدســت آمده از آن ها از لحاظ هنري و صنعتي در ســطح 

وااليي قرار دارد.
همچنين كاوش ها و بررسي هاي مختصر صورت گرفته بر روي تپه هاي 
باســتاني نقاط مختلف استان نشان دهنده گسترش تمدن هاي پيش از 

تاريخ در نقاط مختلف و استمرار آنها طى چندين هزار سال است.
قديمي ترين متون سنگ نوشته آشوري، همدان را تحت عنوان «آكسيا» 
به معني شهر كاسيان نام مي برد و اين امر نشان مي دهد پيشينه مدنيت 
مركز اســتان حداقل به هزاره ســوم قبل از ميــالد بازمي گردد.از نظر 
مردم شناسي تمام نقاط استان و به ويژه ساكنان اطراف كوهستان الوند 
داراي اعتقادات ويژه اي هســتند و اين آيين ها و اعتقادات به تناســب 
در زمان هاي مختلفي از ســال به جاي آورده مي شود.آيين هاي بهاره و 
تابستاني مانند جشن گندم زار، آيين چيدن گندم، همچنين جشن هاي 
باســتاني در پاييز و زمستان مانند جشــن هاي برداشت گندم و كوسه 

گلين از آن جمله است.
از ديگر آداب و رســوم مردم اين استان آداب و رسوم مذهبي است. 
مردم اســتان در ماه مبارك رمضان، ماه محــرم و به ويژه در دهه اول 
آن ، آداب خاص و ويژه اي دارند.شــهر همدان به عنوان مركز اســتان 
از قدمت تاريخي فراواني برخوردار اســت كه آن را دروازه تاريخ نيز 
ناميده اند. اين شهر به عنوان يكي از پنج شهر فرهنگي، تاريخي كشور 

انتخاب شده است.
عمده ترين جاذبه هاي گردشــگري شهرســتان همدان عبارتند از: غار 
عليصدر، تپه تاريخي هگمتانه، آرامگاه بوعلي سينا، آرامگاه باباطاهر، 
گنبد علويان، مجســمه شير ســنگي، برج قربان، استرومردخاي، سّد 
اكباتان، تپه  عباس آباد، مسجد جامع همدان، بازار سنتي همدان، كتيبه و 

آبشار گنجنامه، باغ نظري، مقبره امام زاده عبدا...(ع).
موقعيت اين اســتان از نظر اقليمي و طبيعــي آن را براى فعاليت هاي 

كشاورزي و دامداري مناسب كرده و به همين علت اين منطقه، محل 
استقرار تمدن هاي باستاني بوده است كه وجود تعداد قابل مالحظه اي 

از آثار باستاني ماقبل تاريخ در نقاط مختلف دليل اين مدعا است.
رودخانه هاي گاماسياب، قلقل رود، قره چاي و خرم رود در اين استان 
جاري هســتند و مهمترين قله آن قله الوند به ارتفاع 3574 متر است.

اغلب ســاكنان اين استان مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري هستند 
و در بين عشاير اســتان پيروان اهل تسنن نيز وجود دارد. اقليت هاي 
مسيحي، يهودي و زرتشتي نيز در اين استان زندگي مي كنند. مهمترين 
صنايع دستي اســتان قالي بافي، ســفالگري، گيوه بافي، كفش دوزي، 

پوستين دوزي و دباغي است.
قالي بافي همدان در سطح ايران مشهور است و قالي هاي ريز بافت آن 
به خارج صادر مي شود. انواع ظروف و ابزار سفالي تهيه شده، عالوه بر 

توزيع در استان به خارج از منطقه نيز صادر مي شود.

 مردم اســتان همدان از نــژاد آريايى و از قديمى 
ادبيات 
قومى

ترين ســاكنان ايران زمين هستند. بيشتر مردم اين 
منطقه مســلمان و داراى مذهب شــيعه جعفرى 
هستند. كليميان، زرتشتيان و ارمنيان از اقليت هاى 

مذهبى استان همدان به شمار مى روند.
همچنين در اين استان طوايف و اقوام مختلفى مانند فارس، ترك، لر و 
كرد ســاكن هستند و هر كدام با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود 
زندگى مى كنند به همين جهت پراكندگى زبان و لهجه در سطح استان 

به خوبى احساس مى شود.
فارس ها بيشــترين ساكنين استان همدان هســتند و از قديمى ترين 
ساكنان اين منطقه محسوب مى شوند كه از دوران مادها در اين ناحيه 

اسكان يافته اند.
زبان اغلب ساكنان همدان فارسى و با گويش هاى حصاركى، جوالنى 
و ورمزيارى اســت. زبان فارسى؛ زبان اصلى ساكنان استان همدان را 
تشكيل مى دهد. زبان تركى در شمال و باختر استان همدان رواج دارد. 
زبان لرى و لكى نيز گويش غالب ساكنان شهرستان هاى مالير، نهاوند 
و سامن اســت. زبان كردى نيز در نواحى مجاور با استان كردستان و 

كرمانشاه رواج دارد.

 الگوى خوراك و مواد غذايى تشكيل دهنده مردم 
غذا هاى 
سنتى

همدان تابع انواع محصوالت كشــاورزى و بومى 
موجود در منطقه اســت. در رژيم غذايى اســتان 
محصوالت كشاورزى به صورت  همدان معموالً 
خشكبار و تازه استفاده مى شود. انواع آش شامل 

بروش، تله كنجى، تاماشى، سركوله، آبگوشت، بخچه گوشت، چنجه، 
نان شــامل گرده، كاك، كولره، ساجى و فتير و اقسام شيرينى ها مانند 
برساقى، سوجوق، باسلوق، و اگردك و پيكه چو و مرباها و ترشى ها 

نشان دهنده تنوع غذايى مردم استان است.

 منش و خصلت پهلوانى و جوانمردى همواره در 
ورزش 
باستانى

فرهنگ ملى ايرانيان جايگاه ويژه اى داشته و اين 
خصلت در ورزشهاى زورخانه اى نيز تجلى يافته 
است. در اين رشته ورزشى مرشدها به طور سنتى 
در زورخانه ها براى ورزشكاران ضرب مى نوازند 
و عالوه بر اشــعار فردوسى در مدح على(ع) نيز مداحى مى كنند. اين 
ورزش ملــى، مذهبى و ســنتى داراى آداب و رســوم و اصطالحات 
خاصى است، كه تنها به ذكر آنها بسنده مى شود مانند ورزش باستانى، 
زور خانه، ســردم، مرشــد، پهلوان، نوچه، نوخواسته، پيشكسوت، و 
داراى وسايلى اســت مانند ميل، تخته شنا، كباده، سنگ، لنگ، شلوار 
كشــتى و بازو بند. ورزش باســتانى در استان همدان نيز داراى سابقه 
ديرينه اى است و هميشه خاستگاه پهلوانان وارسته اى بوده مانند فيله 
همدانى، على ميرزاى همدانى، احمد كوهكش، ســيداحمد بطحايى، 
عــزت اله گودرزى، پدر پهلوان على اصغر گودرزى، پهلوان فتحعلى، 
پهلوان سيدميرزا آقا سجادى ، پهلوان حاج مهدى بكتاشى و سيدحجت 
تويسركانى است. در حال حاضر شهر همدان داراى پنج زورخانه و در 
هر يك از شهر ستانهاى تابعه نيز، داراى يك يا دو زورخانه فعال است.

 آرامگاه علويان، آرامگاه ابن ســينا، آرامگاه استرو 
بناهاى 
تاريخى

مردخاى، بازار همدان، تپه هاى هگمتانه(اكباتان)، 
آرامگاه ميررضى الدين آرتيمانى- تويسركان، قلعه 
نوشــجان- مالير، برج قربان- هگمتانه، آرامگاه 

اسدآبادى- اسدآباد.

 بابا طاهر عريان همداني يكي از شــاعران اواسط 
آرامگاه 
باباطاهر

قرن 5 هجري قمري اســت كه والدت او اواخر 
قرن 4 اســت. درباره زندگاني اين شــاعر عارف 
اطالعات دقيقي در دســت نيست. تنها روايتها و 
داســتانهايي از مقام علمي و عرفاني اين شــاعر 
وجــود دارد و گفته اند كه به اين دليل به او عريان مي گفتند چون از 
عاليق دنيا دســت كشيده بود و گفته شــده كه او معاصر با پادشاهي 
طغرل بيك ســلجوقي بوده و اين پادشاه مالقاتهايي با باباطاهر داشته 

است.

رويداد
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 سنگ نبشــته هاى گنج نامه نوشــتارهايى از دوران 
كتيبه گنج 

نامه
داريوش و خشايارشــاه هخامنشى است كه بر دل 
يكى از صخره هاى كوه الوند در فاصله 5 كيلومترى 
غرب همــدان و در انتهاى دره عباس آباد حكاكى 
شده است. كتيبه ها هر كدام در سه ستون 20 سطرى 
به زبان هاى پارسى باســتان، بابلى و عيالمى قديم نوشته شده اند. متن 
پارســى باستان در ســمت چپ هر دو لوح جاى گرفته است و پهنايى 
معادل 115 سانتى متر دارد. متن بابلى در وسط هر دو كتيبه نوشته شده 

و متن عيالمى در ستون سوم قرار دارد.

 آرامگاه امامزاده عبداله(ع) در همدان، در وســط 
جاذبه هاي 
مذهبي

ميدانى به همين نام واقع شده و مدفن دو امامزاده 
است، كه پدر و پسر هستند، به نامهاى احمد(پدر) 
و عبداله(پســر)، اما امامزاده به نام عبداله شهرت 

يافته است.
اين دو امام زاده عاليقدر، عالوه بر كســوت ســيادت و امامزاده بودن، 
از اعالم دين و پيشــوايان بزرگ و ناشران علم و قسط، مربى نفوس و 
مجرى حدود بوده اند و نســب تعدادى از رجال علم و تقوى، به اين 

دو منتهى مى شود.
به هنگام تسلط قرامطه بر شــهرهاى غربى ايران(حدود 294 هجرى) 
كه مصادف با آغاز خالفت المقتدربااله عباســى بوده، جناب احمد به 

شهادت مى رسد.
مــردم همدان، اعتقاد زيادى به اين امامزاده ها دارند و به همين جهت، 
معموالً پس از برآورده شدن حاجاتشان، نذورات خود را در اين محل 
ادا مى كنند و در مراســم عروســى، عروس و دامادها، اين امامزاده را 

طواف مى كنند.

 غار عليصدر: اين غار تنهــا غار تاالبى ايران و از 
جاذبه هاى 

طبيعى
معــدود غارهاى آبى جهان اســت. ايــن غار در 
ارتفاعات ســارى قيه نزديك روستاى عليصدر(يا 
على سرد) شهرســتان كبودراهنگ(استان همدان) 

واقع شده است.
ارتفاع غار از سطح دريا 2100 متر است. محوطه غار داالن هاى پيچ در 
پيچ و دهليزهاى متعددى دارد. از مجموعه رشته آبها، درياچه بزرگى در 
درون غار بوجود آمده و از اين رو نفوذ به عمق غار تنها با قايق ميســر 
است. غار على صدر يكى از ديدنى هاى جهانگردى استان همدان است.

زمين شناســان قدمت ســنگهاى اين غار را به دوره ژوراسيك از 
دوران دوم زمين شناســى(190-136 ميليون ســال قبل) نســبت 

مى دهند. مردم روستاى على صدر و روستاهاى اطراف، از قديم االيام 
بــه وجود اين غار پى برده بودنــد و از آب آن بهره بردارى مى كردند. 
تا اينكه در 5 مهرماه 1342 شمســى گروهى 14 نفره از اعضاى هيات 
كوهنــوردى همدان، غار على صدر را مورد بازديد و كاوش قرار دادند 
و توانســتند با وسايل ابتدايى، مانند فانوس و تيوپ الستيكى، مسافتى 

از غار را طى كنند.

 در استان همدان نيز همچون ديگر نقاط ايران عيد 
آداب و 
رسوم 

نوروز جايگاه ويژه اي داشته و هميشه مراسم آن با 
آداب و سنن خاص كهن برگزار مي شده است.

در گذشــته از اوايل اسفندماه خانواده ها در تدارك 
كارها و تهيه مقدمــات برنامه هاي نوروزي بودند. 
نخســتين اقدامات، تهيه مواد الزم جهت پخت شيريني بود. تهيه لباس 
نو و مايحتاج شــب عيد مانند برنج و روغن نيز از جمله اين اقدامات 

به شمار مي رفت.
از ديگــر برنامه هاي نــوروز، خانه تكاني بــود و گردگيري و به 
اصطالح "دوده گيري" انجام مي شــد. از جمله كارهاي مربوط به 
ايــام عيد تميز كردن و شســتن فرش بود. يكــي از راه هاي تميز 
كــردن فرش، فــرش تكاني بود كه در بيشــتر محوطه كوچه ها و 

مي شد. ديده  خانه ها 
سبزه انداختن نيز از رسوم ديگر نوروز بود. بر مبناي عقيده ايرانيان قديم 
ســبزه هميشه ظهور حيات و سبزي و شادي زندگي و سمبل اقتصاد و 
بركت خانواده ها بود و چون نزد ايرانيان باســتان گندم سمبل بركت و 
اقتصاد به حساب مي آمد، از قديم اال يام براي انداختن سبزه نوروزي از 
گندم استفاده مي كردند. بعضي خانواده ها از شاهي، ماش يا عدس سبزه 

مي انداختند.

 يكي از مراســم جالب ســنتي در روزهاي قبل از 
كوسه و 
زن كوسه

عيد، كوســه و زن كوســه بود، كه در نقش زن و 
شوهر چوپان ظاهر مي شــدند و با ساز و دهل از 

روستاها به راه مي افتادند و به شهر مي آمدند.
تمام اندام اين دو پوشــيده شــده بود و تنها دو 
ســوراخ جلو چشمان و يك ســوراخ جلو بيني داشت. روي لباس 
نمدي كوسه تعداد منگوله دوخته شده بود كه به اطراف آويزان بود 
و چوب بلندي در دست داشت كه يك سر آن برجسته بود و به آن 

مي گفتند. "قورچنگ" 
زن كوسه نيز روي لباس نمدي خود يك دامن كوتاه از چيت رنگارنگ 
مي پوشــيد. به اين دامن پرچين، "تنبان قري" يا به گويش محلي"تومن 

قري" مي گفتند؛ كوســه و زنش با ســاز و دهل وارد شهر مي شوند و 
تعــدادي بچه ها به دنبال آنها راه مي افتادند. آنها به هر خانه اي كه درش 
باز بود وارد مي شــدند و معموالً وارد خانه اعيان و اشــراف مي شدند 
و در محوطه حياط شــروع به حركات جالــب و خنده دار و رقص و 
پاي كوبي مي كردند. صاحبخانه ها نيز در حد وســع و طبع خود كمكي 
نقدي يا جنســي به آنها مي دادند. كوســه و زن كوسه همچون حاجي 

فيروز پيام آوران شادي نوروزي و بهار بودند.

 مراسم آتش بازي نيز مفصل انجام مي شد. انواع و 
چهارشنبه 
سوري

اقســام ترقه و فشفشــه و كوزه آتشفشان وجود 
داشت.

 دقايقي پيش از تحويل ســال تمام اعضاء خانواده 
تحويل 
سال

دور سفره هفت سين نشســته و شروع به خواندن 
دعا مي كردند. رفتن مســافرت در گذشــته اساسًا 
متداول نبود و بر عكس كساني كه در سفر بودند، 
ســعي مي كردند براي عيد خود را به تويســركان 
برسانند تا لحظه سال تحويل كنار خانواده خود باشند. در لحظات قبل 
از تحويــل بزرگ خانواده مرتب دعا مي خواند و بقيه نيز دعاي ســال 
تحويل را به صداي بلند مي خواندند. پس از تحويل ســال روبوســي 
مي كردند و به يكديگر تبريك مي گفتند. بزرگترها به كوچكترها عيدي 
مي دادند. كوچكترها به ديــدار بزرگترها مي رفتند و ديد و بازديدهاي 

فاميل و دوستان شروع مي شد.

 جشــن هاى مرسوم در استان همدان، مانند ديگر 
جشن 
نوروز

نقاط ايران به دو گروه جشــن هاى مذهبى و ملى 
تقسيم مى شود. جشن هاى مذهبى همان اعيادى 
هســتند كه در كل كشور گرفته مى شود. از جشن 
هاى ملى مى توان به جشــن نوروز باستانى اشاره 

كرد كه مانند ديگر نقاط كشور برگزار مى شود.

 در همدان نيز مانند ســاير مناطق ايران روز سيزده 
سيزده 
 بدر

نوروز با آداب و مراســم خاص برگزار مي شد. از 
ســاعات اوليــه بامداد تمــام اعضــاء خانواده ها 
دسته دســته به طرف باغ هــا و چمن زارهاي كنار 
رودخانه هــا و كوهپايه هــا مي رفتند و به شــادي 

مي پرداختند.

www.hآداب و رسوم همدانى ها  در نوروز
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 بافت هــاى تاريخى چه در تپه هــاى هفتگانه رم از دوران 
امپراتورى بيزانس به يادگار مانده باشــند و چه در هسته مركزى 
شــهر تاريخى همدان به جاى مانــده از دوران قاجاريه، همگى 
ارزش تاريخى و جايگاه هويتى شــهرها را براى بازديدكنندگان 

تعريف مى كنند.
آثار باســتانى و بناهاى تاريخــى هر منطقه  پيشــينه آنجا به 
حســاب مى آيد كه اين آثــار داراى ارزش و اهميت فراوانى 
هســتند و هر شــخص ؛ ارگان و نهادى موظف اســت براى 
حفظ اين تمدن چند هزار ســاله تالش بســيارى انجام دهد. 
چگونگى حفــظ هويت تاريخى در اســتانى همچون همدان 
كه سالهاســت عنوان پايتخت تاريخ و تمــدن ايران زمين را 
به خود اختصاص مي دهد و شــهرهايش در حال پيشــرفت، 
هستند دغدغه اى است كه نه تنها در همدان بلكه در ايران نيز 
وجود دارد. در تمام شــهرهاى معاصر كه به سرعت پيشرفت 
مــى كنند بيشــترين نگرانى هــا در نگهدارى از هســته هاى 
تاريخى شهرهاســت كه بايد بتوانيم ميان اين دو مسئله داشتن 
شــهر مدرن و حفظ بناهاى تاريخى تعادل ايجاد كنيم.استاني 
در غرب ايران ساليان سال شــهره ميشود به پايتختى تاريخ و 
تمدن و اين عنــوان نه تنها در عرصه ملى بلكه در عرصه بين 

المللى آوازه اى ميشود  .
حال چطور مي شود حفظ اين عنوان و سيماى تاريخى شهر گره 
خورده با ردپايي از تاريخ و فرهنگ و هنر بماند؟ چطور ميشود 
تغيير سيماى شهر و قوانين حفظ آثار بالى جان هويت تاريخى 
نشــود ؟ آيا غير از اين است كه ريشه هاى داشته هاى تاريخي 
و فرهنگي اســتان آنقدر بايد قوي باشند كه هيچ تلنگرى نتواند 

آن را سست كند .
بــه غير از ردپاي آثــار تاريخي ماد و معماري اشــكاني كه در 
اليه هاي پنهان و پيداي هگمتانه مشهود است ؛  آثار حايز اهميتى 
از معمــارى  در دوره قاجار در همدان به جاى مانده اســت  كه 
بي توجهــي به آنها موجب كمرنگ شــدن و از بين رفتن هويت 

اين ديار خواهد شد. 
كارشناســان بر اين باورنــد ؛ نبود مطالعه بــر معماري خانه 
قديمــي در همدان به ندرت موجب شــد معمــاري غني در 
بافت، سازه هاي اين شــهر رو به تغيير بگذارد و حاال شهر پا 
به پاي تغييــر جمعيت به جاي حفظ هويت عرضي با بناهايى 
روبرو مي شــود كه سر به فلك مي كشــند و رد پاي معماري 

ايران و اصيل را از بين مي برند .
  يك ســال پيش پس از تخريب خانه هــاي قديمي محوطه 
كبابيان توســط شــهردارى به بهانه كمك به حفظ ســالمت 
جانــى مردم منطقه، كه دي ماه ســال 1396 در مســتندات 
رســانه اســتان ثبت شــد و پس از تغييــر در حرايم بناي 
نورمهــال و تــالش براى تغييــر وضعيت عمــارت جناني 
توســط مالك و ســكوت حاكم بررســيدگى اورژانسى به 
وضعيت اين بناهاي مرمت شــده اذهان عمومى را به ميدان 

. كشاند  متعدد  چراهاى  طرح 
شــرايط مى گويد، نكند حفاظت از خانه هاي تاريخي و قديمي 
شــهر رو به ناخوشــي  رود ايــن بناها اگر شناســنامه و هويت 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين محســوب شوند كوتاهي در 
برابر نگاهداري آنها توجيه پذير نخواهد بود. براي حفظ هويت 
تاريخى ، معماري شــهر و نماياندن دارايــى ها و تاريخي چند 
هزار ساله به مردمي خارج از مرزهاي اين ديار در عرصه ملي يا 

بين المللي چه راهكارهايى پيش رو داريم ؟ 
در مــاه هاى اخير هرازگاهي خبرها بيانگر تخريب خواســته يا 

ناخواسته بناي تاريخي، خانه و محله قديمي در همدان بود . 
خبرهايى كه موجب شــد خانه جنانى ثبت ملى شود ؛ عرصه و 
حريم نورمهال خدشه دارنشــود و خانه هاى تاريخى از برخى 

تصميمات لحظه اى جان سالم به در برند 

ديرينه

سال حيـــات جنانى و نورمهال 
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سفرهاى داخلى در عيد سال 98 طبق پيش بينى فعاالن گردشگرى 
بيشتر از ســفرهاى خارجى رشــد مى كند به همين علت بسيارى از 
مسافران از االن براى سفرشان اقدام به برنامه ريزى كرده اند. تنها 5 روز  
به پايان سال 97 و آغاز تعطيالت 18 روزه عيد نوروز سال 98 باقى مانده 
است. بسيارى از مردم براى داشتن سفرى راحت تر از روزها قبل اقدام 
به برنامه ريزى براى سفرهاى عيد كرده اند. سفرى كه معموالً در هفته 

اول يا در هفته دوم انجام مى شود.
برخى از مسافران عيد در نمايشــگاه بين المللى گردشگرى تهران كه 
بهمن ماه برگزار شد، سعى كردند تا مقصد سفرشان را انتخاب كنند. در 
اين نمايشگاه آژانس هاى مسافرتى به تبليغ تورهاى گردشگرى پرداختند 
و هتلداران رزروهاى گروهى انجام دادند و بوم گردى ها هم خودشان را 
معرفى كردند تا مسافران بيشترى از اين نمايشگاه جذب كنند. هر كسى 
كه به نمايشگاه رفت، سعى كرد برنامه سفرش را با بازديد از غرفه هاى 

هر استان ببندد.

مسافرانى كه دو ماه پيش برنامه ريزى كردند
برخى از مسافران عيد از غرفه هاى استانى نقشه و بروشور گردشگرى 
گرفتند و سواالتشان را درباره مقصد سفرشان پرسيدند برخى ديگر اما 
چند مقصد را انتخــاب كردند تا بتوانند براى يكى از آنها برنامه ريزى 
كنند. كم بودند افرادى كه درهمين نمايشــگاه هتلشان را رزرو كردند 
و بليت هواپيمايشــان را هم خريدند و يا از بليت هاى قطار و تخفيف 
نمايشگاهى استفاده كردند و همان جا برنامه سفرشان را ريختند حتى 

خريد صنايع دستى شأن را هم انجام دادند.
نمايشگاه بعدى كه نزديك به عيد برپا شد، نمايشگاه ملى صنايع دستى 
بود. در اين برنامه هنرمندان صنايع دستى كشور جمع شدند تا به مردم 
تهران هنرشــان را نشان دهند و آنها را براى خريد عيدى از نوع صنايع 
دستى ترغيب كنند در واقع هدف اين نمايشگاه هم همين بود كه مردم 
صنايع دستى سوغات، هديه و يا عيدى بدهند. برخى از استان ها هم در 
اين نمايشگاه سعى كردند تا با حمايت از هنرمندانشان، محصوالت را 

ارزان تر از استان به مردم و تهرانى ها بفروشند.

سايت هاى ناقص با اطالعات اشتباه
ســايت هاى زيادى هم اين روزها سر از فضاى مجازى در آورده اند تا 
بتوانند از محل ســفرهاى انبوه ايرانى ها در ايام تعطيالت خودشــان را 
نشــان دهند. خانه مسافرها يكى از انواع مراكز اقامتى است كه سازمان 
ميراث فرهنگى به برخى از آنها مجوز داده تا بتوانند در ايام سفر، مسافر 
بگيرند. سازمان ميراث فرهنگى سايت رزرو خانه مسافرها را در اختيار 
مسافران قرار داده است كه البته خالى از اشكال نيست. اين سايت پس از 
جستجوى يك خانه مسافر، كاربر را وارد سايت ديگرى مى كند هر چند 
اطالعات آن ناقص و غير واقعى است. سيستم رزرو اين خانه ها درست 
عمل نمى كند. پشــتيبانى ندارند و نرخ هاى درج شده در آنها متعلق به 

زمانهاى گذشته است.
بوم گردى ها هم اگرچه سايت دارند اما هنوز به روز نيست و نمى توان 
همه بوم گردى ها، هتل ها و يا خانه مسافرها را در يك سايت ديد و از 
قيمتشان مطمئن بود. رئيس جامعه هتلداران هم قول داده بود تا سايت 
جامعه بتواند فهرســتى از همه هتل ها را آمــاده كند اما هنوز اين اتفاق 

نيفتاده است.

قولى كه براى افزايش نيافتن نرخ هتل ها دادند
جمشيد حمزه زاده، رئيس جامعه هتلداران كشور همچنين در مصاحبه ها 
و برنامه هاى مختلفى به مردم قول داده است كه هتلداران در ايام نوروز 
هيچ افزايش نرخى نداشــته باشــند او اخيراً هم گفته اســت براساس 
تصميم هيئت مديره جامعه هتلداران، هتل هاى سراســر كشور در ايام 
نوروز افزايش نرخ نخواهند داشــت و حتى ممكن است براى جذب 
گردشگر تا 60 درصد تخفيف براى ارائه خدمات اعمال كنند، اما در ايام 
نــوروز به دليل رونق در عرضه و تقاضا هتلداران بدون اعمال تخفيف 
و البته با نرخ مصوب خدمات رسانى مى كنند، كه همين موضوع شايد 
به شــكلى تداعى شود كه هتل ها افزايش قيمت داشته اند در حالى كه 

واقعيت افزايش قيمت نيست بلكه هتل ها تخفيف ها را از نرخ مصوب 
برداشته اند.

حجم اســتفاده مردم از هتل ها براى اقامت امسال بيشتر خواهد شد اين 
پيش بينى هتلداران براى نوروز 98 اســت. حتــى حمزه زاده گفته كه 
«برخــى از هتل ها قبل از ايام نوروز رزرو شــده اند» اين خبر را رئيس 
جامعه هتلداران به خبرنگار مهر داده و گفته است كه در برخى مقاصد 
سفر از جمله اصفهان، شيراز و كيش از مدتها قبل از نوروز رزرو مراكز 
اقامتى با استقبال مسافران همراه بوده است. پيش بينى مى كنيم كه عيد 
امسال نســبت به سال گذشته با افزايش درصد اشغال هتل ها رو به رو 

شويم.

هتلداران قيد سود نوروزى را مى زنند؟
بــا وجود آنكه رئيــس جامعه هتلداران تاكيد دارد كه امســال افزايش 
نرخى در هتل ها وجود ندارد اما هتل ها در كمتر اســتانى ممكن است 
قيد ســفرهاى انبوه مســافران را در ايام نوروز بزنند و از اين فرصت 
براى افزايش نرخ و جبران نبود مسافر در ايام ديگر سال استفاده نكنند. 
با اين وجود اما همچنان رئيس ســازمان ميراث فرهنگى نيز در تكميل 
صحبت هاى رئيس جامعه هتلداران ايران بارها گفته كه هتل ها افزايش 
نرخ ندارند. اين تاكيد از آنجا ناشــى مى شــود كه چون هتل ها معموالً 
در مهر ماه افزايش نــرخ دارند، اين بخش نامه به آنها در ايام عيد داده 
نمى شود. اما از آنجا كه نظارت دقيقى روى اين موضوع نيست. برخى 

هتل ها به خصوص در استان ها درصدد هستند تا از اين ايام براى جبران 
كمبود مسافر در طول سال بهره ببرند.

دراين ميان اما تا به حال گفته نشده كه هيچ بوم گردى و يا خانه مسافرى 
افزايش نرخ ندارد به همين دليل است كه وقتى در سايت هاى اين مراكز 
اقامتى رزروى انجام مى شود، اين مراكز، تقويم قيمتى دارند كه براساس 
آن، در روزهاى عيد نوروز نرخى حتى دو برابر قيمت را از مسافر اعالم 

كرده اند.

درخواست از شركت هاى هواپيمايى 
براى نبودافزايش نرخ

رئيس ســازمان ميراث فرهنگــى از وزارت راه و ســازمان هواپيمايى 
كشــورى نيز چند روز پيش خواســت تا افزايش نرخى در بليت هاى 
هواپيمايى نداشــته باشــند. اما مقصود اسعدى ســامانى دبير انجمن 
شــركت هاى هواپيمايى به مهر گفت: با هماهنگى ايرالين ها، حداقل و 
حداكثر قيمت بليت هواپيماى سفرهاى نوروزى برمبناى نرخ هاى آذرماه 
بوده و فروش باالتر از آن، تخلف است. وى همچنين گفت: از آنجايى 
كه در تعطيالت نوروز معموالً هواپيماها يك سر خالى تردد مى كنند و 
بليت برگشــت معموالً با كف قيمت فروخته مى شود، لذا شركت هاى 

هواپيمايى يك دامنه قيمتى شــامل كف و سقف قيمت براى سفرهاى 
نوروزى تعيين كرده اند.

با اين وجود اما طبق هر ســال شــركت هاى هواپيمايى براى روزهاى 
عيــد نرخى حتى در برخى از موارد خارج از تصور براى بليت هواپيما 
تعيين مى كنند و مســافر نيز مجبور به خريد آنها مى شود. چون خيلى 
از مســيرهاى اتوبوس و يا قطار رزرو شده اند و از همين حاال مديران 
شــركت هاى اتوبوس رانى و يــا قطار اعالم كرده انــد كه رزروهاى 

نوروزى شان تمام شده است.

قطار تهرانيها را به همدان مى آورد  
اما خبر خوبى كه در حوزه گردشگرى استان همدان وجود دارد، افتتاح 
خط ريلى تهران به همدان بود كه براى ايام نوروز مســافران مى توانند 
با هزينه اى حدود 50 هزار تومان از شــلوغى جاده هاى منتهى به غرب 
كشور خالص شوند اگر بتوانند از االن براى رزرو بليت اين قطار اقدام 

كنند و سه ساعته به همدان برسند .
در تمــام مقاصد گردشــگرى، جاذبه هاى تاريخى هــم براى حضور 
گردشگران نوروزى آماده مى شوند. مديران موزه هاى كشور سعى دارند 

تا جايى كه امكان دارد، خود را براى ايام عيد آماده كنند. 
از سوى ديگر پايگاه هاى ميراث فرهنگى نيز در اين روزها خود را آماده 
حضور گردشــگران از شــهرهاى مختلف كرده اند. در اين باره فرهاد 
عزيزى مديركل امور پايگاه هاى ميراث فرهنگى و جهانى سازمان ميراث 

فرهنگى، از برگزارى مراســم پاكسازى پايگاه ها به مناسبت فرا رسيدن 
نوروز 98 خبر داد و گفت: روز جمعه 24 اســفند به نام روز پاكسازى 
مشــترك در پايگاه هاى ميراث فرهنگى و جهانى نام گذارى شده است 
و مديران پايگاه ها با هدف ترغيب جامعه محلى، انجمن هاى مردم نهاد، 
ســمن هاى بخش خصوصى و با همكارى ادارات كل ميراث فرهنگى 
در اســتان ها و فرماندارى ها، نسبت به پاكسازى پايگاه ها اقدام خواهند 
كرد كه پاكسازى هگمتانه نيز بخشى از آن برنامه است كه جمعه انجام 

خواهد شد . 

كاهش سفرهاى خارجى و افزايش سفرهاى داخلى
پيش بينى مسئوالن بر اين است كه سفرهاى داخلى بيشتر از سفرهاى 
خارجى رشد داشته باشد چرا كه عوارض خروج از كشور براى افرادى 
كه مى خواهند در سال جديد سفر كنند چه در مرزهاى زمينى و چه در 
مرزهاى هوايى براى بار اول در سال 98 همان 220 هزار تومان است و 
به آنها نيز ارز مسافرتى اگر هم تعلق بگيرد نرخش در حال حاضر برابر 
با نرخ ارز آزاد است. همچنين قيمت بليت هواپيماها نيز به حدى گران 
شــده كه خيلى از مسافران خارجى را از سفر به خارج از كشور آن هم 

در ايام پيك سال منصرف مى كند.

پيش بينى حجـــــــم انبوه  ميــــــزبانان آماده اند؟
سفرهاى داخلى در نوروز 98
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پس از افت و خيز هاى فراوان و كاوشهاى متعدد و پاكسازى ميدان از 
ردپاى تاريخى ميراث فرهنگى طرح موزه ارائه كرد  تا ميدان شهر موزه شود 
؛ اينجا بود كه شــهردارى از ساخت و ساز پا پس كشيد و گفت ؛ ما رديف 
بودجــه براى اجراى اين طرح ها نداريم ، ميراث فرهنگى هم مدعى شــد 
اعتبارى در كار نيســت كه موزه را بسازيم در اين گيرو دار راه وشهرسازى 
منجى شد و گفت ؛ از رديف بودجه و اعتبارات بازآفرينى كار ساخت موزه 
ميدان را انجام ميدهيم . داستان به اينجا رسيد و وعده ها از پايان پروژه در چند 
ماه گذشته دادند اما حاال در واپسين روزهاى اسفند قصه سال به سر رسيد و 
موزه به سرانجام نرسيد . حاال در اين بازار آشفته وعده ها مردم شاهد تعطيلى 
پروژه در ماه هاى اخير هســتند و اصال خبرى از اعتبار و انتخاب پيمانكار 

توسط راه و شهر سازى نيست كه نيست ...

 ميدان با ظاهرى در هم در انتظار ساخت
از ابتدا كه بحث ســاخت سايت موزه ميدان مركزي شهر همدان مطرح 
شد، موارد به اين ترتيب به اجماع و تصميم گيري رسيد كه فرايند كاوش، 
تهيه طرح توسط مشاور و تصويب طرح، بر عهده ميراث فرهنگي نهاده 
شــد و ساخت و ســاز اين موزه طبق طرح تهيه شده ميراث فرهنگي بر 
عهده شهرداري نهاده شد و تامين اعتبار آن سر از بودجه هاى باز آفزينى 

راه و شهرسازى در آورد .
با توجه به وعده هاى مديران و برنامه ريزان استان االن بايدساخت و ساز 
ميدان مركزى شــهر همدان به عنوان اصلى ترين منطقه شهرى در حوزه 
گردشگرى به پايان رسيده باشد اما اين ميدان همچنان با ظاهرى در هم و 

در انتظار ساخت انتظار ورود به سال جديد را مى كشد.
پروژه ساخت سايت موزه  ميدان مركزى همدان در ماه هاى اخير همانند 
كالف سردرگمى شده است كه هر طرف آن را مى كشيم. طبق وعده هاى 
داده شــده اين بنا بايد تا پايان شــهريورماه و قبل از آغاز كنفرانس بين 
المللى همدان 2018 آماده مى شــد اما در حــال حاضر درهمان  مراحل  
گودبردارى و ريختن فونداســيون به ســر ميبرد و مسئوالن مربوطه هر 
يك چشــم به ديگرى براى يارى دارند و اين وسط مردم شهر خسته از 

خمودگى و نازيبايى ميدان بزرگ شهر از عملكرد مديران ناراضى اند
از مرداد ماه 1396 طرح  پياده راه ســازي اجرايى شد و به اين وسيله  دو 
خيابان از 6 خيابان اصلي شــهر همدان "خودرو ممنوع"  شد،  و ميدان 
مركزي شهر حفارى شد و اطراف آن سيماي سنگ فرش به خود ديد. به 
اين ترتيب در اين منطقه از شهر ، خيابان تعريفش را از دست داد و پياده 
راه جاي آن را گرفت ماشــين ها عرصه را خالي كردند و آدم ها به ميدان 
آمدند تا به بافت تازه شهر خو بگيرند بافتى كه اين روزها سر و رويى نا 

زيبا و خاك آلود به خود گرفته است .

 طرح ايجاد سايت موزه در دست ميراث
علي مالمير مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دســتي و گردشگري همدان 
در اين زمينه به پيشــينه كليد خوردن اجراى طرح سايت موزه در ميدان 
مركزي شهر گريزي زد و گفت: از روزي كه قرار شد حفاري براي تبديل 
المان ميدان مركزي شــهر به آبنما انجام شود زماني نگذشته بود كه آثار 
تاريخي نمايان شــد و از آنجا كه همكاري مطلوبي بين ميراث فرهنگي 
و شــهرداري منطقه  يك وجود داشت موجب شد براي مطالعه و حفظ 
آثار فرايند مشــخصى رقم خورد. آثاري كه يافت شــد آثار منقول بود و 
به معماري خاص برنخورديم و غالباً آثار مربوط به تدفين هاي دوره هاي 
اشــكاني و حتي دوره هاي قبل از آن از دوره هاي ماد بود. و اين شرايط 
موجب شد طرح ايجاد سايت موزه در ميدان مركزي شهر مطرح و مورد 
پيگيري و اجرا قرار گيرد. از آنجا كه يافته هاي شهري نيازمند قرار گرفتن 
در معــرض ديد عموم بود و البته اهميت حفــظ آنها بايد در نظر گرفته 
مي شد تصميم گيري ها به اين ســمت و سوي هدايت شد كه محلي در 
گذر مردم شهر تعريف شود كه اين مجموعه موزه براي بازديد و معرفي 

قدمت و تاريخ همدان در دسترس قرار گيرد.

 تاريخ ، ميدان و سايت موزه
كارشناســان پروژه هم ميگويند : هدف اين بود كه با اجراى طرح موزه 
در ميدان مركزى شهر ساكنان و گردشگران پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين بدانند كه زير پايشان رد پاي تاريخي پنهان است كه قدمت اين شهر 
را تأييد مي كند. البته هدفى ديگر نيز مورد تاكيد بود و آن ايجاد ســايت 
مــوزه به عنوان نگين در بين پروژه هاي پيــاده راه بود ،  اين دو مقوله با 
يكديگر تلفيق شد تا نقطه مركزي شهر همدان به يك سايت موزه تبديل 

شــود. اما از آنجا كه ميدان مركزي شــهر از جمله آثار ثبت ملي شــده 
بود تصميم بر اين اســاس شد كه پس از نظارت و تاييد سازمان ميراث 
فرهنگى كشــور ؛  بخشــي از پروژه كه كاوش و نظارت بر خاكبرداري 
و مطالعات را شــامل ميشــود  برعهده ميراث فرنگي و بخش ديگر كه 
اجراي طرح ســايت موزه بود بر عهده شهرداري نهاده شود و راه و شهر 
سازى هم كه متولى احياى بافت هاى تاريخى در شهر است پاى كارآمد 
تا ســاخت و ساز موزه را به نتيجه برســاند  و بر اين اساس اجراي كار 

مشترك در چند فاز كليد خورد.

 حفاري براي تبديل المان به آبنما
يوسفي نويد معاون شهرسازي و معماري شهرداري همدان در نشستى كه 
چندى پيش در همدان پيام داشت ،عنوان كرد: ابتدا كه  قرار شد حفاري 
براي تبديل المان ميدان مركزي شهر به آبنما انجام شود كسى نميدانست 
كه  زير ســطح فعلى ميدان ؛  آثار تاريخي نهفته است  و پس از حفارى 
و نمايان شــدن رد پاى تاريخى شهردارى و ميراث فرهنگى به صورت 
مشاركتى پاى كار آمدند تا اين منطقه از شهر را به يك موزه تبديل كنند . 
البته كه اين مهم زمان و برنامه مى خواهد . در ماه هاى اخير مشكل اعتبار 
براى پيشرفت پروژه بود كه حاال من  در حال حاضر حامل خبرى خوبى 
هستم و آن اينكه به همت و تامين اعتبار راه و شهر سازى پروژه سايت 

موزه ميدان مركزى  در آينده نزديك سرانجام خواهد  يافت. 

سايت موزه ميدان امام همدان 3 ماهه ساخته مى شود
8 خرداد ماه 1397 ؛ ســخنگوى شــوراى اسالمى شــهر همدان عنوان 
كرده بود ؛  نقشه اجرايى سايت موزه ميدان امام خمينى(ره) شهر همدان 
اوايل خردادماه به شــهردارى تحويل داده شــده است. كامران گردان در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه پيش بينى مى شود ساخت سايت موزه در 
ميدان امام(ره) تا سه ماه آينده به اتمام برسد، افزود: در حال حاضر نقشه 
اجرايى سايت موزه به شهردارى تحويل شده و بر اساس اين نقشه فعاليت 
خود را آغاز خواهد كرد.  گردان با بيان اينكه 3 ميليارد تومان اعتبار براى 
ساخت سايت موزه برآورد شده اســت، يادآور شد: مشكلى براى تأمين 
بودجه در اين ســايت وجود ندارد و به محض انتخاب پيمانكار ساخت 
مجموعه آغاز مى شود. سخنگوى شوراى شهر همدان تأكيد كرد: ساخت 
ســايت موزه ميدان امام خمينى(ره) تا قبل از شهريورماه و پيش از آغاز 
رويداد « همدان2018» به اتمام خواهد رســيد اما اين وعده در تاريخ ياد 

شده محقق نشد.

 توقف ساخت سايت موزه
16 ديماه هم رئيس كميســيون نظارت شــوراى شهر همدان بابيان 
اينكه ميدان مركزى شــهر همدان به صورت نامناســب، نابســامان 
و مخروبه رها شــده است، بر توقف ساخت ســايت موزه پياده راه 

كرد. تاكيد  ميدان 
سيدمســعود عســگريان در اين خبر به رســانه ها گفت: با توجه 
به كشــف آثار تاريخى در ميدان مركزى شــهر بيش از يك ســال 
از جانمايى ســايت موزه طراحى شده توسط دانشــگاه بوعلى سينا 
در مركز ميدان امام خمينى(ره) شــهر مى گذرد كه اين امر موجب 
ايجاد وقفــه و تأخير در تكميــل عملكرد اجرايى پروژه شــهرى 
پياده راه ســازى امام خمينى(ره) شــده اســت. وى با بيــان اينكه 
همچنــان تعيين تكليف و زمان بندى اين پروژه در پياده راه امام(ره) 
مشــخص نيست، ادامه داد: در حال حاضر پياده راه امام خمينى(ره) 
به عنوان يكى از مراكز اصلى گردشگرى شهر كه جزو آثار فاخر و 
واجد ارزش ميراث فرهنگى به شمار مى رود، به صورت نامناسب، 
نابســامان و مخروبه رها شده و موجب نگرانى و نارضايتى صاحب 

است. شده  شهروندان  و  نظران 
عسگريان افزود: در نهايت با انتقال اشياى مكشوفه به مكانى ديگر، اداره 
كل راه وشهرســازى و ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
متعهد شــدند نسبت به احداث موزه اقدام كنند؛ اما تاكنون در اين زمينه 

اقدام خاصى صورت نپذيرفته است.
به هر ترتيب پروژه احداث ســايت موزه  ميــدان مركزى همدان همانند 
كالف سردرگمى شده است كه هر طرف آن را مى كشند به مشكلى تازه 
برمى خورند ؛  طبق وعده هاى داده شده اين بنا بايد تا پايان شهريورماه و 
قبل از اجالس 2018 آماده مى شد اما در حال حاضر پروژه متوقف است 
. در بيان علت تأخير در ســاخت سايت موزه اظهارنظرات متفاوت است 
، برخى مى گويند  ســه گانگى رفتارى در اين پروژه در سه نهاد اداره كل 
ميراث فرهنگى استان، اداره كل راه و شهرسازى استان و شهردارى همدان 
از داليل عمده طوالنى شــدن روند اين پروژه اســت.برخى نيز معتقدند 
نبود اعتبار جان انجام پروژه را هم گرفته است در اين ميان برخى هم كال 
موضوع ساخت و ســاز را زير سوال ميبرند و ميگويند حوصله شهر از 
اجراى اين پروژه طوالنى ســر آمده است و بهتر است موضوع رها شود 
و يا طرح تغيير اجرا پيدا كند اينها همه يك طرف و ظرف تحمل جامعه 
شهرى از اين بينظمى يك طرف اميد آنكه مسئوالن شهرى با جديت اين 

مهم را حل و فصل كنند.

در شهر 

سال با ميــدان ناتمام، تمام شد 
ميدان مركزى شهر؛  موزه وعده ها 
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گردشگرى
در دهه هاى اخير به دنبال گسترش بى روية شهرها و اهميت و نقش روزافزون 
اتومبيل در شهر، به تدريج نقش عابر پياده در فضاهاى شهرى كم رنگ شد . 
اين امر موجب كاهش سرزندگى فضاهاى عمومى و كاهش فضايى مناسب 
براى تعامالت اجتماعى در شهر شد ؛  به دنبال ايجاد سرزندگى بيشتر و تبديل 
سكونتگاه هاى شهرى به شــهرهاى انسان محور، برخى  از شهرها فضاهاى 
بدون وسيلة نقليه اى به نام «پياده راه» ساختند كه همدان هم با توجه به پتانسيل 
خيابان هاى شــعاعى از اين تغيير و تحول بى بهره نماند . تغيير شكل دادن 
خيابــان ها به پياده راه در همدان  اما با موضوعى با عنوان معضل يا فرصت 
پياده راه درگير شد ، و به اين ترتيب چگونگى فعاليت دستفروشان در همد ان 
را با اما و اگر هايى روبرو كرد كه در روزهاى اخير با انتشار خبرى از شهردار 
همدان مبنى بر اينكه قصد حذف دست فروشان را نداريم راهى تازه را پيش 

روى تغيير شهرى رقم زد
فضاهاى پياده مدار، تركيبى از فرم ها، فضاها و عملكردهاى پر تنوعى هستند 
كه در پيوند بسيار نزديك با يكديگر، در خدمت تامين دامنه وسيعى از نيازهاى 
انسانى شهرى، كل واحدى را در مركز شهرها به وجود آورده و به آن هويت 
بخشيده اند. از طرف ديگر، يكى از راههاى تجديد حيات مدنى مراكز شهرى 
محورهاى پياده هستند كه نقش موثرى در كشف و ادراك محيط كالبدى و 
اجتماعى شهر دارند و مظهر تمدن، هويت و مدنيت شهر هستند. مسيرى كه 
انسانى، پويا و زنده است، ســبب رونق حيات اجتماعى مى گردد و هويت 
بخش و خاطره ساز است و خود به عنوان يكى از عرصه هاى جمعى، صحنه 
نمايش شهر است و به عبارتى، هم "مقصد" است و هم "معبر" حال در نظر 
بگيريد در اين معبر پديده دستفروشــى نيز مديريت شده براى شهروندان و 

گردشگرا ن جاذبه ايجاد كند قطع يقين اين اتفاق يك تحول خواهد بود.

 دستفروشى بخش جدانشدنى زندگى شهرى است
سنا ميرصالح ، كارشناس ارشد توريسم شهرى مى گويد : در برخي كشورهاي 
جهان با ساماندهي و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده ، به عنوان 
جاذبه گردشگري استفاده مي كنند.كســب و كار خرد يا همان دستفروشى 
بخش جدانشدنى زندگى شــهرى است و با اشكال مختلف در سراسر دنيا 
ديده مى شود. وى معتقد است : دستفروشى با ايجاد كار، رونق دادن به خريد 
و فــروش و برآورده كردن نياز عــده اى از مردم، روى جامعه و اقتصاد تاثير 
بسزايى دارد. دستفروش ها همه نوع كاال، از سبزيجات تازه و غذاهاى آماده 
گرفته تا اجناس مربوط به ساختمان، لباس، صنايع دستى و لوازم الكترونيك 
را در فضاهاى باز و عمومى مى فروشــند.با اين حال مهم ترين علت پديده 
دستفروشى بيكارى و فقر است و مردم براى كسب معاش و گذران زندگى 

مجبور به دستفروشى مى شوند.
ســعيد ميرشاه ولد كارشــناس برنامه ريزى گردشــگرى نيز مى گويد : 
بســيارى از كشــورهاى دنيا هنگام مدرنيزه كردن شهر و تغيير فضاهاى 
عمومى، با مشكل پديده دستفروشــى كه نوعى اقتصاد غيررسمى است 
مواجه هســتند. مســئوالن شهرها اغلب دســتور به حذف دستفروش ها 
مى دهند؛ اما اين رفتار نه تنها زندگى كسانى را كه به اين بخش غيررسمى 
وابسته اســت به خطر مى اندازد، بلكه كل اقتصاد شهر را نيز تحت تاثير 

آثار منفى خود قرار مى دهد.

 قانون چه مي گويد؟
طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري براى حمايت و صيانت از حقوق كسبه 
هاي مجاز از هرگونه سد معبر صنفي و دستفروشان و بساط كنان و رفع آنها 
توسط عوامل شهرداري اقدام خواهد شد.اما ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط 
كسب و كار مي گويد : شهرداريها موظفند به منظور باالبردن امكان دسترسي 
توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي 
فروشندگان كم سرمايه با استفاده از زمين هاي متعلق به خود و يا وزارت راه 
و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كاالهاي توليد داخل آماده نمايند و 
بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه 

كاالهاي ايراني اجاره دهند.

 نكته قابل تامل
بخش بزرگى از بار اقتصادى بر دوش آسيب پذيرترين گروه هاى جامعه بوده 
است. اتفاقات فاجعه بار و دردناكى مانند خودسوزى دستفروش خرمشهرى 
يكى از هموطنانمان در اوايل  سال 94، نماد تلخ درماندگى ميليون ها خانوار 
گروه آسيب پذيرى است كه در سال هاى اخير، فشار معيشتى بسيار سنگينى 

را تحمل كرده اند
پيشنهادهايى كه كارشناسان در گفتگوى رسانه اى همدان پيام ارائه دادند 
اين موارد صرفا در قامت پيشنهاد است و چگونگى و اركان اجراى آن را 

برنامه ريزان و تصميم گيران مى دانند :
 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بايد دست كم تا زمان احياى كامل رشد 

اقتصادى كشور، زمينه الزم براى توسعه «دستفروشى رسمى» را فراهم كند.
 شــهردارى  ، بايد «دستفروشــى» يا همان «خرده فروشى سيار» را به شرط 
نداشــتن ايجاد آلودگى صوتــى، در همه مكان ها جــز مكان هايى كه خود 

شهردارى ها با نصب تابلوى مشخص اعالم مى كنند، به رسميت بشناسند.
 شهردارى ها توجه ويژه اى به توسعه مكان هاى ويژه براى خرده فروشان سيار 
فروشنده محصوالت مختلف به خرج داده و زمينه را براى آسان سازى حضور 

خرده فروشان سيار در اين مكان ها فراهم كنند.

اقدامات كشورهاى مختلف در پديده دستفروشى
در برخي كشورهاي جهان مانند تركيه با ساماندهي و نظارت بر دستفروش 
ها، از آنها با ارزش افزوده اي، به عنوان جاذبه گردشگري استفاده مي كنند.اخيرا 
برخى كشورهاى آفريقايى هم به اهميت خرده فروشى پى برده و براى اين 

فعاليت اقتصادى كوچك غيررسمى، شرايط مساعدى فراهم كرده اند:

آفريقـاى جنــوبى
دولــت آفريقــاى جنوبى قراردادى تنظيم كرده اســت كه بــه موجب آن، 
دستفروش ها را جزو صاحبان مشاغلى دانسته كه بر شكوفايى اقتصاد كشور 
تاثير دارند و طبق اين قرارداد بايد محيط مناسبى براى دستفروش ها به منظور 

فعاليت اقتصادى شان در نظر گرفته شود.

كنيـا ( نايروبى )
در شــهر نايروبى، پايتخــت كنيا، فضاهايى براى گفت وگــو و مذاكره بين 
دولت و دســتفروش ها ايجاد شده است. شهردارى ها، بخش هاى خصوصى 
رسمى، دســتفروش ها و ديگر مراجع ذى نفع اساسنامه اى براى همكارى با 
يكديگر تدوين كرده اند كه طى آن تمام وضعيت و محل فعاليت و نحوه اداره 

دستفروشان تعيين مى شود.

اتيــوپـى ( آديس آبابا )
دستفروش ها در همه جاى شهر از پياده روها، خيابان ها و چهارراه ها گرفته تا 
ايستگاه هاى اتوبوس ديده مى شوند. آنها بدون اين كه جاى ثابتى داشته باشند 

مشغول فروش اجناس شان هستند.

آمـريكاى جنوبى و التين
در برخى كشورهاى آمريكاى جنوبى و التين، از جمله ونزوئال، پرو و مكزيك 
به دستفروشى اهميت مى دهند. به طور مثال در ونزوئال سال 1999، قانونى 
تدوين شد كه به موجب آن اتحاديه كارگران بايد از دستفروش ها كه در بخش 
اقتصاد غيررسمى فعال هستند، تحت عنوان كارگران غيررسمى پشتيبانى كند.

مكــزيك
دو نوع دستفروشى وجود دارد؛ يك نوع دستفروشى قانونى و تحمل كردنى كه 
به موجب آن، دولت براى دستفروش ها مكان و بازارهايى چرخشى و همچنين 
چهارچرخ هايى تعيين كرده است كه دستفروش ها در آنجا به فروش اجناس خود 
مى پردازند. نوع ديگر دستفروشى كه غيرقانونى است، دستفروش ها به طور مستقل 

در محله ها و متروها كار مى كنند و معموال از دست ماموران پليس متوارى مى شوند 
و اين نوع دستفروشى به يكى از معضالت دولت تبديل شده است.

پــرو
دولت براى فروشنده هاى اجناس خرد و همچنين افرادى كه به توليد كاالهايى 
مانند لباس و عروسك و... مشغول هستند، بازارهايى براى فروش ترتيب داده 
و به اين بخش هاى كوچك كارى اهميت بسيارى مى دهد و حتى براى آنها 
قوانينى تدوين اما اجازه دستفروشى در خيابان ها و ديگر مكان هاى عمومى 
را محدود كرده اســت. در شــهر ليماى پرو، 5/4 درصد مشــاغل به شكل 

دستفروشى است.

آمريكاى شمالى ( نيويورك )
در شهرهاى مختلف آمريكاى شمالى نيز پديده دستفروشى ديده مى شود. اما 
مسئوالن شهرى براى اين بخش كارى غيررسمى تسهيالتى درنظر گرفته اند. 
به طور مثال در نيويورك چند نوع بازار وجود دارد كه در روزهاى خاصى برپا 
مى شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهاى خيابانى،بازار سبز نيويورك، بازار 

دستفروشان غذا، بازار كتاب.

مـالــزى
در كشورهاى آسيايى مانند مالزى، فيليپين، اندونزى و هند نيز سياست هايى 
براى كنترل و همچنين حمايت از دستفروش ها درنظر گرفته شده است. البته 
به نظر مى رسد تنها مالزى در عملكردش صادقانه تر رفتار كرده و براى بهبود 

وضعيت دستفروشان تسهيالت مناسبى در نظر گرفته است. 

انـدونـزى
در اندونزى هم موضوع دستفروشى را به بحث و گفت وگوى عمومى قرار 
دادند و درنهايت مردم با دولت به توافق رســيدند كه هزاران دستفروش از 
سطح خيابان ها جابه جا شده و بازارهايى براى فروش اجناس شان ايجاد كنند. 
تالش مشابهى هم در جاكارتا صورت گرفت اما به دليل اين كه فضايى براى 

گفت وگو و مذاكره درنظر گرفته نشده بود با شكست مواجه شد.

هنــد
در هند بيش از ده ميليون نفر از راه دستفروشــى امرار معاش مى كنند. دولت 
هند نيز قانون جديدى وضع كرده است كه تمام دستفروش هاى غيررسمى 
را وارد فرآيند برنامه ريزى مى كند. اين قانون موجب تشــكيل انجمنى براى 
دستفروش ها شــد كه حداقل 40 درصد اعضاى آن دستفروش هستند و با 
شــركت در انتخابــات راى آورده اند و به موجب قانون انجمن يك ســوم 
اعضاى آن زن هســتند. اين اقدام شــركت در تصميم گيرى هاى مربوط به 
فعاليت هاى دستفروشان، مانند تعيين مكان هاى فروش و... را اطمينان مى دهد 

و دستفروش ها مى توانند از امنيت شغلى مستقل خود بهره مند شوند.

تجارب جهانى 
«دست فروشى» تهديدى كه فرصت است
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 براى آســايش مسافرين نوروز امسال 325 نفراز نيروهاي 
آموزش و پرورش در مكان هاى  اسكان كار خدمات رساني  را 
انجام مي دهند. رزرو اينترنتي مكان هاي اســكان فرهنگيان نيز  
آغاز شــده است و اين ثبت نام  تا 24 اسفند ماه  ادامه خواهد 

داشت.
همه ميهمانان وفرهنگيان مي توانند براي آسايش خاطر سفر خود 
حداالمكان اسكانشــان را اينترنتي رزرو كنند. در صورت وجود 
فضــا عالوه بر فرهنگيان، ديگر كارمندان نيز مي توانند از خدمات 
اسكان آموزش وپرورش بهره مند شوند كه در اين فضا ها ميهمانان 
با كمترين مبلغ در مكان هاي اسكان سفر خوبي را تجربه خواهند 
كرد.  اين مبالغ از شــبي 15000 تومان تــا 21هزارو 600 تومان 

خواهد بود.
در همين راســتا مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
نوروز تالقى فرهنگ ايراني اسالمي هست و در دين مبين اسالم  
7 روايت درباره سفر آورده شده. چرا كه مسافرت بهترين فرصت 
براي تبادل فرهنــگ و معرفي توانمندي هاي هر منطقه توســط  

سفيران و گردشگران است.
محمــد پــورداود از آمادگي 325 نفر نيروي خدمات رســان در 
166 فضاي آموزشــى آموزش و پرورش اســتان همدان خبر داد 
و گفت:در 19پايگاه اســكان با 1465 اتاق در ايام نوروز پذيراى 

فرهنگيان و ديگر هم وطنان هستيم.
وي پيش بيني كرد عيد امسال 730 نفر در هر مدرسه شبانه روزي 
اسكان يابند بر همين اساس انتظار مى رودبه 150 هزار نفر در كل 

فضاهاي آموزشي استان خدمات داده شود.
وي آموزش ســرايداران در خدمات رساني  محل اسكان را مهم 
دانســت و تأكيد كرد: همه هدف ما تكريم در شــأن فرهنگيان و 
ديگر هم وطنان اســت و آموزش هاى مــورد نياز براى نيروهاى 
خدمــات رســان را از اولويت ها خود در نظــر گرفتيم  چرا كه 
مسافرين كه به اســتانمان مراجعه مي كنند بهترين سفيران هستند 
و ما طبق نظر ســنجي كه در مكان هاي اسكان داريم از سرايداران 

خوش برخورد به طور آنالين تقدير خواهيم كرد.
پــور داود ثبت نام اينترنتي را تــا به امروز مطلوب اعالم كرد و 
افزود: 2192 نفر معادل 494 خانوار فضاهاي اسكان فرهنگيان 
را رزرو كرده اند وي ازهموطنان خواســت در شهرســتان هاي 

مقصد اســكان بگيرند چرا كه هم از لحاظ آرامش و جلوگيري 
از ازدحام مســافر در يك منطقه وآســايش  ديگر مسافران نيز 

تأثير گزار خواهند بود.
مديركل آموزش پرورش اســتان خاطر نشان كرد: در سطح شهر 
همدان كار اســكان مســافرين نوروز را با تعامل شهردارى انجام 
مى دهيم و پيش بينى مى شود در خصوص افزايش درجه خدمات 
رسانى به مسافرين نوروز امسال 20 درصد پيشرفت داشته باشيم 
و همه كالس هاى  ما به ارتقاى درجه الف برســد.  وي در ادامه 
زمان پايان اســكان تعطيالت فضاهاي فرهنگيان را 12 فروردين 
دانست و اظهار داشت: تا زماني كه هم وطنان به محل هاي اسكان 
مراجعه مي كنند حتي پــس از 12 فروردين خدمات به آنها ارائه 

داده مي شود.
پور داود  در ادامه از خدمات اضطراري و ويژه در مدارس خبر داد 
و گفت: در نقاط حادثه خيز استان همدان مدارسى براي خدمات 
ويژه تجهيز شــده اند و عالوه بر موارد ذكر شده ما در آموزش و 
پرورش در صدد آماده كردن اپليكيشــن خدمات سفر هستيم كه 
براي تابستان 98 اين برنامه الكترونيكي آماده بهره برداري خواهد 

بود.
وى درخصوص درآمدهاي امســال مكان هاي اسكان آموزش و 
پرورش استان همدان نيز اظهار داشت: يك ميليارد و 260 ميليون 
تومان در اين فضاها كسب درآمد شــده كه براي ارتقاء درجات 
فضاهــا، تجهيز مكان هاي اســكان، آبونمان و جبــران خدمات 

سرايداري و... هزينه شده است.
مديركل آموزش پرورش استان پذيرش مسافر عيد97 را 151 هزار 
و 141 نفر روز عنوان كرد و در درجه بندي كالس هاي ويژه نوع 
الف را 172 مورد دانســت كه نوع در درجه پسي قرار مي گيرد و 
اين نيز 181 نفر بوده اســت. عالوه بر خوابگاه ها 160 مدرسه نيز 
براي آســايش همكاران فرهنگي در استان آماده و تجهيز كرده ايم 
كه در ايام تعطيالت با آرامش خاطر سفر كنند و پيش بيني مي كنيم 
در نوروز 98 رشــد 20 درصدي را نســبت به تعطيالت عيد 97

داشته باشيم.
الزم به ذكر اســت بيشــترين مســافرين همدان در ســال 97 از 
استان هاي آذربايجان غربي، خوزســتان و آذربايجان شرقي بوده  

است .

مسافرين حمل ونقل عمومى مى توانند هر گونه شكايت 
در طول ايام مختلف به ويژه ايام نوروز را در سامانه مربوطه به 

ثبت رسانده و اعتراض خود را جهت رسيدگى ارائه كنند.
مســافران مى توانند با مراجعه به سامانه 141 و ورود به بخش 
ارسال مشكالت حمل و نقل عمومى و ثبت شكايت مسافران، 
مراتب اعتراض خود را نسبت به هرگونه تخلف در بخش ثبت 

شكايات حمل و نقل عمومى بين شهرى اعالم كنند.
برخورد نامناســب كاركنان شركت، رانندگان و مهماندار، تأخير 
ســفر، رفتار نامتعارف رانندگان در عين رانندگى، سرويس دهى 
در مجتمع هاى خدماتى و رفاهى، سرويس دهى نامناسب در سفر، 
تعهد نداشتن نسبت به بار سفر، توقف نكردن براى نماز و رعايت  
نكردن خط سير مطابق با مبدا و مقصد از جمله مواردى است كه 
مسافران حمل و نقل عمومى مى توانند نسبت به آن شكايت كنند.

همچنين سالمت نبودن فنى خودرو، مسافرگيرى در عين سفر، 
نرخ بليت خريد اينترنتى بليت، پياده نمودن مسافر در مقاصد 
تعيين نشده، ســوار كردن مسافرين بيش از ظرفيت و صدور  
نشدن بليت بين راهى توســط راننده در زمان سوار شدن در 
حين مسير از ديگر موضوعاتى است كه مى تواند مورد شكايت 

و اعتراض مسافران واقع شود.
مســافران در صورت رعايت نكــردن هر يك از موارد مطرح 
شــده مى توانند با مراجعه به ســامانه 141 كه نسخه موبايلى 
آن نيز وجود دارد در بخش ثبت شــكايات مسافرين حمل و 
نقل عمومى شكايت خود را ارائه كنند و بدين منظور نيازمند 
اطالعاتى از جمله كد ملى، شــماره پالك خودرو، نام شركت 

مسافر برى، شماره بليت، تاريخ سفر، مبدا و مقصد هستند.
قيمت بليت اتوبوس هاى مسافرى بين شهرى از 25 اسفندماه 
سال جارى با رشد 20 درصدى همراه شده است و پيش فروش 
نوروزى بليت اتوبوس نيز به صورت حضورى و غيرحضورى 
از 12 اســفندماه سال جارى آغاز شده است و متقاضيان انجام 
ســفرهاى نوروزى بــا اتوبوس مى توانند جهــت خريدارى 
بليت هاى پيش فروش به صــورت حضورى و غيرحضورى 
(اينترنتــى) اقدام كنند و تا جايى كــه امكان دارد خريد بليت 
خــود را به ترمينال ها و پايانه هاى مســافربرى و نيز روزهاى 

پايانى موكول نكنند.

نحوه ثبت تخلفات 
اتوبوس هاى 

بين شهرى توسط 
مسافران

ميزبان

160مدرسه استان 
آماده پذيرايي از ميهمانان

مديركل آموزش پرورش استان اعالم كرد
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مدت زيادى نيســت كه از ظهور پديده اى جذاب و دوست 
داشتنى به نام قطار گردشگرى گذشته است كه همدان هم صاحب 
يك قطار گردشــگرى از تهران به همدان و بالعكس شــده است. 
قطارهاى گردشگرى اين روزها به ابزارى نو براى تفريح و گردش 
در دل طبيعت تبديل شــده اند. شايد تا قبل از به راه افتادن چنين 
حركتى در بســيارى از موارد شاهد بوديم كه گردشگران خارجى 
براى بازديد از زيبايى هــاى طبيعت بليط قطار يك مقصد را تهيه 
مى كردند و حتى اگر تنها قصد بازديد از مســير را داشتند باالجبار 
به شــهر مقصد رفته و مجددا به شهر مبدا بر مى گشتند. اما امروزه 
قطارها پس از حمل مسافر و بار، گردشگران را نيز براى دور دور 
و بازديــد از مناظر زيبا با خود همراه مى كنند. در اين مطلب قصد 
داريم ســير تا پياز داستان قطارهاى گردشــگرى را برايتان شرح 

دهيم.

قطار گردشگرى، وسيله اى جذاب براى لذت 
بردن از مسيرهاى قطارى زيبا

تا به حال پيش آمده كه قطارى ســوار شويد و در مسير به قدرى 
با زيبايى هاى طبيعت رو به رو شــويد كه با خود بگوييد اى كاش 
قطار اينجا نگه مى داشــت؟ برخى از مســيرهاى قطارى كشور به 
قدرى زيبا هســتند كه مى توانند هر كســى را مبهوت خود كنند. 
مســير قطارى تهران شمال و مسير قطار تهران اهواز برخى از اين 
مسيرهاى قطارى هســتند. براى مثال قطار تهران اهواز با عبور از 
اســتان لرستان و گذر از مجاورت آبشارها، دشت ها و رودخانه ها 
زيبايــى هاى طبيعى بــه خصوصى را پيش چشــمانتان به نمايش 

مى گذارد.
هــدف از ايجاد قطــار گردشــگرى در واقع بهبــود وضعيت براى 
گردشــگران داخلى و خارجى بود كه تمايل داشــتند در مسيرهاى 

زيبا حركت كنند، اما قصد ســفر به شــهر خاصى را نداشتند. در اين 
قطار هدف رســيدن به مقصد نيست، بلكه لذت بردن از مسير است. 
نقش اين قطارها در صنعت گردشــگرى (به خصوص در كشورهاى 

خارجى) در سال هاى اخير قابل توجه بوده است.
قطار گردشــگرى، وســيله اى جذاب براى لذت بردن از مسيرهاى 

قطارى زيبا
 قطار گردشگرى شمال

قطارهاى گردشــگرى ايران در حال حاضر در 2 مســير اصلى فعال 
هســتند كه هر دوى اين قطارها به سمت شــهرهاى شمالى كشور 
حركت مى كنند. تهران شــيرگاه و تهران پل ســفيد دو مســير قطار 
گردشگرى شمال هســتند كه ارائه آن ها توسط شركت حمل و نقل 
ريلــى رجا صورت مى گيرد. قطارهاى گردشــگرى معموال تنها در 
روزهاى آخر هفته خدمت رسانى مى كنند و در ايام ميانى هفته خبرى 

فعاليتى ندارند.

قطار گردشگرى رجا – مسير تهران تا سوادكوه 
(پل سفيد)

قطارى كه در اين مســير گردشگرى مورد استفاده قرار مى گيرد يك 
قطار ريل باس ارم رجا است كه صبح روز پنج شنبه حركت مى كند و 

پس از طى كردن مسير رفت و برگشت به تهران بر مى گردد.
اين قطار از تهران حركت كرده و پس از وعده صبحانه به جلگه زيباى 
ورامين مى رســد. در ادامه مســير و در گرمسار با كوير رو به رو مى 
شويد. ســپس از گرمسار قطار به سمت شمال حركت مى كند و در 
كنار حبله رود توقف مى كند. اينجا اولين توقف گاه گردشگرى است. 
پس از كمى گشت و گزار قطار مجددا حركت مى كند. در اين مرحله 
به مسير زيباى كبوتر دره، سيمين دشت و زرين دشت مى رسيد. در 

اين مناطق شما وارد مناطق كوهستانى شده ايد.

قطار گردشگرى شمال
 اين مناطق نه تنها از نظر ديدنى هاى طبيعى در درجه بســيار مهمى 
قرار دارند، بلكه از نظر تاريخى نيز بســيار حائز اهميت هستند. اين 
مناطق شوراب نام دارند. پس از گذشت از اين مناطق و شنيدن درباره 
سختى هاى ساخت راه آهن در اين منطقه راهى ادامه مسير مى شويد. 
در ادامه از مهمترين و مشــهورترين سازه هاى راه آهن كشور عبور 
خواهيد كرد. پل ورســك و ســه خط طال دو مورد از اين ســازه ها 

هستند. پس از سه خط طال نيز با دوگل رو به رو مى شويد.
قطار در ايستگاه ورسك توقف مى كند و گردشگران مى توانند براى 
عكس بردارى از يكى از منحصر به فردترين مناظر قطار گردشگرى 
شمال بهره ببرند. پس از اين ايستگاه و سوار شدن به قطار مى توانيد 

براى صرف ناهار اقدام كنيد.
مسير قطار تا سوادكوه ادامه مى يابد و با رسيدن به مقصد در ايستگاه 
پياده مى شــويد و كمى پياده روى مى كنيد. در طول پياده روى با راه 
آهن ايران بيشتر آشنا خواهيد شد. اين قطار حدود 90 كيلومتر از مسير 
را از ســوادكوه مى گذرد. شهر سوادكوه از اهميت بسيارى برخوردار 

است و شمال و مركز ايران را به يكديگر متصل مى كند.
در مســير بازگشت نيز قطار در يكى از ايستگاه ها توقف مى كند. در 
اين ايستگاه مى توانيد به تماشاى غروب زيباى آقتاب نشسته و وعده 

عصرانه را تناول كنيد.
همانطور كه اشاره كرديم قطارهاى گردشگرى در سراسر جهان وجود 
دارند و در بسيارى از كشورها فعاليت اين قطارها چندين برابر ايران 
است. نكته جالب تر اين است كه قطارهاى گردشگرى نيز به خودى 
خود با اهداف مختلفى و به شكل هاى مختلف مورد استفاده قرار مى 
گيرند. برخى از كاربردهاى مختلف قطارهاى گردشگرى در سراسر 

جهان را در ادامه مى بينيد.
قطارهاى تاريخى و موزه اى
قطارهاى مجلل و تفريحى

قطارهاى غذاخورى
قطارهاى گردشگرى ايران

 قطارهاى تاريخى و موزه اى: اين قطارها ممكن اســت از دوره هاى 
تاريخى ديگرى باشــند كه بازديد از آن ها مى تواند حكم بازديد از 
يك موزه متحرك را داشــته باشد. حاال تصور كنيد كه در حال سفر 
در اين موزه متحرك هستيد. به واقع قطارهاى گردشگرى تاريخى و 
موزه اى يكى از جذابترين استفاده هاى قطارهاى گردشگرى هستند.

قطارهاى مجلل و تفريحى: در اين قطارها معموال امكاناتى لوكس و 
مجلل براى مسافران تهيه مى شود. اين قطارهاى گردشگرى معموال 
براى مســيرهاى طوالنى مورد استفاده قرار مى گيرند و از نظر قيمت 

نيز به هيچ وجه به صرفه نيستند.
قطارهاى غذاخورى: يكى ديگر از انواع قطارهاى گردشگرى قطارهاى 
غذاخورى گردشگرى هستند. تجربه ميل كردن غذا در قطار تجربه لذت 
بخش و جذابى است، به خصوص اگر قطار از زيبايى خاصى برخوردار 
باشد. اين قطارها با سرعتى كم حركت مى كنند و تجربه اى لذت بخش از 

صرف غذا در حال حركت را براى گردشگران ايجاد مى كنند.
شــايد الزم باشد توجه بيشــترى به اين زمينه مهم و جذاب صورت 
بگيرد. در طول ســال گردشگران خارجى بســيارى براى بازديد از 
نقاط مختلف ايران به كشــورمان ســفر مى كنند و امكانات تفريحى 
در كشــور ما شايد تنها بخشى از نيازهاى موجود را برطرف مى كند. 
از آنجايى كه نقش قطارهاى گردشگرى در پيشرفت صنعت توريسم 
تاثير بسيارى دارد، الزم است تدابير جدى براى اين موضوع انديشيده 

شود تا بتوان از پتانسيل موجود نهايت استفاده را ببريم.

قطار گردشگرى چيست؟ 
همه چيز درباره و مسيرهاى قطار گردشگرى
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قطار تهران - همدان در حالى چهارشنبه22 اسفند به بهره بردارى 
رســيده و موجى از خوشحالى و اميد در جامعه ايجاد كرد كه هريك 
از مســئوالن ســرعت اين قطار را متفاوت اعالم كردنــد و اين امر 

سردرگمى جامعه هدف را در پى داشت.
در آيين بهره بردارى از اين قطار «محمودرضا عراقى» معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندار همدان سرعت اين قطار را حداكثر 160 كيلومتر 
در ســاعت عنوان كرد. پس از آن «حميدرضا حاجى بابايى» نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد كه سرعت 
اين قطار به 180 كيلومتر در ســاعت نيز رسيده است و بر اين گفته 

خود پافشارى مى كرد.
وى در ادامه ســخنان خود اظهار داشــت: بر اساس مصوبه برقى 
كردن قطار همدان - تهران، ســرعت آن بــه 250 تا 300 كيلومتر 
در ســاعت نيز افزايش مى يابد. اين در حالى بود كه مديركل راه 
آهن غرب كشــور گفت : ســرعت اين قطار را 140 كيلومتر در 

ســاعت و زمان انتقال مســافران در اين مسير را سه ساعت و 20
دقيقــه اعالم كرده بــود. «روح اهللا تقى زاده» تاكيد كرد: ســرعت 
بهره بردارى از اين راه آهن 140 كيلومتر در ســاعت ثبت شــده 
است و در حال حاضر برنامه اى براى افزايش سرعت آن نداريم. 
وى يادآورى كرد: در زمان بهره بردارى، به صورت آزمايشــى و 
در لحظه اى كوتاه ســرعت 160 كيلومتر در ساعت نيز براى اين 

قطار آزمايش شد. 
تقى زاده تاكيد كرد: اين قطار در طول حركت خود با ســرعت مجاز 

140 كيلومتر در ساعت مسافران را جابه جا مى كند.
اين قطار قرار بود ســاعت 9 و 20 دقيقه صبح وارد ايستگاه راه آهن 
همدان شود كه به دليل تداخل با ساعت قطار مشهد - همدان با حدود 
يك ساعت تاخير به همدان رسيد و در كنار برخى مسئوالن استانى و 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، كمتر از 20 مسافر از اين قطار كه 
ظرفيت 300 تا 320 صندلى اتوبوسى را دارد، پياده شدند. به گفته امير 

خجسته نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، در 
14 ســال گذشته به منظور ساخت، تكميل و تجهيز راه آهن همدان، 

بيش از 10 هزار ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.
اين قطار روزانه از ســاعت 6 صبح از تهران حركت كرده و ساعت 
12ظهر نيز مســافران را به تهران مى برد و به گفته مسئوالن راه آهن 
غرب كشور پيش بينى ها براى حركت دومين قطار نيز در اين مسير 
صورت گرفته اســت و در صورت اســتقبال مردم، روزانه يك قطار 
ديگر در اين مسير تردد مى كند. اين قطار ويژه نوروز 98 راه اندازى 
شده و ساعت حركت آن پس از تعطيالت عيد تغيير مى كند و قيمت 
بليت آن تا 24 اســفند جارى 400 هزار ريال و پس از آن 510 هزار 

ريال تعيين شده است. 
طرح ساخت ريل قطار همدان - تهران در سفر پرخير و بركت رهبر 
معظم انقالب در ســال 83 به همدان مصوب شد كه حاال حركت آن 

مى تواند ارتباط غرب كشور به پايتخت را آسان كند. 

نگاه

سرعت قطار تهران-همدان چقدر است؟
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 راه آهن همدان- رزن - تاكســتان كه پروژه  در حال مطالعه 
اســت ارتباط اســتان با شمال كشــور و شــمال غرب را برقرار 
مي ســازد. از طرفي راه آهن بيجــار - زنجان نيز پروژه  اي در حال 
احداث اســت كه قرار اســت خط آهن زنجــان- تبريز را به ريل 
همدان- ســنندج متصل كند، كه راه دســتيابي مستقيم همدان به 
زنجان نيست. آن طور كه عباس خطيبي مديركل ساخت و توسعه 
راه آهن منطقه يك كشــور پيش از اين به همدان پيام گفته اســت: 
«اين مســير از محدوده قروه و دهــگالن مي گذرد و به خط آهن 
همدان ســنندج مي رسد، سر ديگر ريل بيجار به خط آهن زنجان- 
تبريز مي رســد». اين پروژه در سال 96 با رايزني برخي نمايندگان 
مجلس به تصويب رسيده و از اواسط سال نيز از اعتبار 10 ميليارد 

تومانى آن در سال جارى صحبت شده است.
آنطور كه نماينده مردم رزن در مجلس در ابتداي سالجاري اعالم كرد 
وزير راه سال گذشته دستور ايجاد خط آهن همدان- رزن - تاكستان 
را داد و هم اكنون هم اين پروژه در دســت مطالعه اســت. اما پس از 
مدتى حرفى از اين پروژه نشــد و به جاى آن حرف راه آهن همدان- 

بيجار- زنجان به ميان آمد. 
آنطور كه در خبرگزاريها آمده اســت ، اعتقاد برخي ها اين است كه 
گرچه اين راه آهن، همدان را به شمال غربى متصل مى كند اما ارتباط 
آن به شمال كشور را برقرار نخواهد كرد و با اتصال همدان به تاكستان 
منافع استان بيشتر تأمين مي شود. زيرا با اين خط ريلي، عالوه بر اينكه 
برقرارى اين ارتباط مى تواند يكى ديگر از شهرستان هاى استان را به 

شــبكه ريلى متصل كند، استان به شــمال و بنادر مهمى چون انزلى 
متصل خواهد شد. 

راه آهن فامنين- رزن- تاكســتان به راه آهن قزوين-رشــت-انزلى-
آســتارا به طول 205 كيلومتر با مجموع خطوط اصلى و ايستگاهى 
317 كيلومتــر به طول يك خطه و دوخطه متصل مى شــود. اين راه 
از ايستگاه سياه چشــمه در شمال غرب قزوين و پيش از شهرستان 
تاكستان از خط آهن اصلى تهران-تبريز منشعب مى شود و با گذر از 
محدوده كوهين-شيرين سو به سمت شهرستان هاى لوشان و منجيل 
ادامه مى يابد، سپس با گذر از رودبار، امامزاده هاشم و رشت به بندر 
انزلى ختم مى شــود. مرحله بعدى احداث اين خط ريلى اتصال آن 
به شهرســتان آستارا در ايران و سپس اتصال به جمهورى آذربايجان 

خواهد بود. 
عالوه بر اين بايد توجه شــود كه مسير تاكستان- رزن- فامنين 
230 كيلومتر و مســير دهگالن-بيجار - زنجــان 260 كيلومتر 
اســت. از طرف ديگر خــط تاكســتان - رزن- فامنين بارى و 

است. مسافرى 
برخى از اخبار نشــان از حذف راه آهن فامنين-رزن - تاكستان دارد 
تا راه آهن بيجار - زنجان جايگزين آن شــود. پروژه  اي كه نمايندگان 
اســتان همدان از اعتبار 10 ميليارد تومانى در سال جارى خبر دادند 
و اعالم كردند براى جذب اعتبار بيشــتر هم رايزنى مى كنند. با اين 
وجــود نماينده مردم رزن حذف اين مســير را تكذيب كرد و گفت 
كه با قوت پيگير اجراى راه آهن همدان- رزن - تاكستان هستيم، كه 

در مرحله مقدماتى مطالعات ناقص بوده اســت و ما مجدداً تقاضاى 
مطالعه را ارائه داديم.

حسن لطفى گفت: با اتصال راه آهن تاكستان- رزن -فامنين و همدان 
ارتباط ريلى با شمال غربى و شمال كشور ايجاد مى شود.

به نظر مي رسد بحث درباره احداث اين دو خط آهن بايد با مطالعات 
كارشناسانه باشد تا همانند ايستگاه راه آهن همدان دوباره كاري نشود. 
اكنون ايســتگاه راه آهن همدان در رباط شورين 12 كيلومتر با مركز 
شــهر همدان فاصله دارد كه همين فاصله زياد با شــهر موجب شد 
تا با بودجه اي بيش از هزارو200 ميليارد تومان ايســتگاه ديگري در 
داخل شهر همدان به عنوان ايستگاه مسافربري طراحي شود و ايستگاه 
فعلي (رباط شــورين) پس از بهره برداري از ايستگاه در حال احداث 
بــه باربري تبديل شــود. البته آنطور كه آخونــدي وزير وقت راه و 
شهرسازي، هنگام بهره برداري از قطار در همدان اعالم كرد اين اشتباه 
كه از مصوبات بدون مطالعه در دولت هاي گذشته است در 4 استان 
ديگر مانند شــيراز هم اتفاق افتاده كه مطالعات انتقال ايستگاه آنها به 

داخل شهر در حال انجام است. 
اينكه چون خط آهني از نزديك استان مي گذرد تا استان هاي ديگر را 
به هم متصل كند نمي تواند دليلي براي ادامه آن در استان همدان باشد 
زيرا در بسياري مواقع اتصال آنها به خط ريلي همدان نه تنها دردي را 
دوا نمي كند بلكه فقط بودجه كشور را صرف مي كند. زيرا آنطور كه 
در نقشه مشاهده مي شود برخي از خط آهن ها از وسط بيابان مي گذرد 

و نمي تواند استفاده اي براي استان داشته باشند.

باالخره كدام خط ريلى؟
همدان و 2 خط ريلى «تاكستان- رزن - همدان» يا «همدان-دهگالن- بيجار- زنجان»
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در حال حاضر همدان در شبكه ريلى كشور چه جايگاهي دارد؟ 
در حال حاضر همدان يك ايســتگاه كور در شبكه ريلى كشور هست و 
فعًال به جايى وصل نيست. اما در آينده نزديك و در مسير موازى محور 
اراك و مالير به محور كرمانشــاه دو مســير مواصالتى غربى كه موازى 
هم حركت مى كنند وصل مي شوند كه بخش عمده اى از ترافيك جنوب 
به غرب و همچنين محور غرب از كرمانشــاه به طور كامل شاهد كاهش 
ترافيك خواهد بود و از محور همدان گذر خواهد كرد. ايســتگاه همدان 
در چنين موقعيتي به عنوان يك ايستگاه استراتژيك و مهم در كشور تلقى 
خواهد شد. بنابراين از هم اكنون بايد پيش بينى هاى الزم در ظرفيت سازى 
ايســتگاه ها انجام و عملي شــود كه تاكنون اقداماتي هم انجام داده ايم. 
ســنندج هم در آينده نزديك به خط ريلي همدان وصل خواهد شد كه 
يك خط ريلي از طريق بيجار به تبريز و ســنندج، يعنى به خط شــمال 
غربى، خواهد رســيد. اين ريل به مرز رازى و مرز جلفا هم متصل است 
كه چنين اتصاالتي موجب ترقى و اهميت همدان خواهد شد. اما اين مهم 
مســتلزم يارى همه دستگاه هاى استان است؛ ما اصرار داريم قبل از اينكه 
همدان به گلوگاه راه آهن تبديل شود بايد داراي زيرساخت ها و آمادگي 

الزم از هر نظر باشد.
مجرى اين پروژه ها كدام دستگاه است؟

شركت ساخت و توسعه زيربناها نه تنها مجرى پروژه راه آهن بلكه تمام 

پروژه هاى ســاخت راه اعم از راه روستايى، جاده ها و راه آهن، است كه 
همكاران ما در اين شركت با برنامه ريزى دقيق پيگير كارها هستند.

پروژه ايستگاه راه آهن در داخل شهر همدان چه زماني به سرانجام 
خواهد رسيد؟ انجام سريع اين پروژه چقدر اهميت دارد؟

پروژه هاى عمرانى عمدتا تابع چند آيتم هســتند تا به سرانجام برسند كه 
مهمترين آنها برنامه ريزى و تامين منابع اســت؛ اگر اين دو عامل در كنار 
يكديگر قرار بگيرند ما در زمان ايــده آل پروژه را به مرحله بهره بردارى 
خواهيم رســاند. اين پروژه از يك ســال پيش در محافل مطرح شده و 
اجراى آن يك ضرورت است چرا كه ايستگاه فعلى فاصله زيادي از شهر 
همدان دارد. با توجه به اينكه در تمام كشورهاى پيشرفته، به حمل و نقل 
ريلى به خاطر مقرون به صرفه تر و ايمن بودن، هســته اصلى حمل و نقل 
مى دانند و توجه زيادي به آن دارند، بنابراين ايستگاه ها را براي راحتي و 
اســتفاده بيشتر داخل شهرها و در دسترس مردم مي سازند، الزم است در 
همدان نيز ايســتگاه راه آهن در داخل شهر ساخته شود تا مردم به راحتي 

از آن استفاده كنند.

ساختمان ايستگاه چگونه ساخته ميشود؟ 
مسابقه معمارى ايستگاه در سال گذشته برگزار شد و طرح بسيار زيبايى 

در ميان پيشــنهادها وجود داشت كه پذيرفته و برنده شد. طراح ايستگاه 
و همه مشاوران پروژه بومى استان هستند. پيش بينى ما اين است كه اين 
ايســتگاه نه در ايران بلكه در خاورميانه يكى از كارآمدترين پروژه ها در 
شــبكه ريلى خواهد بود و آينده بســيار خوبى براى همدان دارد و قطعًا 

نمونه خوبى هم در كشور خواهد بود.

مجرى پروژه شــركت راه آهن اســت يا ساير قسمتها هم دخيل 
هستند؟

يكى از معاونت هاى ديگر وزارت راه و شهرسازى در كنار راه آهن در اين 
پروژه همكاري مي كند، اما مسلماً پيگيرى ها بر عهده اداره راه آهن است.

با توجه به نوسانات بازار مصالح و ركود پروژه هاي عمراني تا چه 
اندازه از اتمام اين پروژه در آينده اي نزديك اطمينان داريد؟

مطمئنا در شــرايط فعلى پيمانكاران زبده كسانى هستند كه با آينده نگرى 
اسناد منافصه را تكميل و ارايه مى دهند. بنابراين با كمترين ريسك مناقصه 
را به واجدين شــرايط واگذار خواهيم كرد تا در آينده با مشــكل مواجه 

نشويم.

وضعيت راه دسترسى فعلى از شــهر همدان تا ايستگاه موجود 
متاسفانه مطلوب نيست و جدا از دوردست بودن مشكل كيفيت جاده 
هم وجود دارد براى رفع اين معضل چه اقداماتى صورت گرفته است؟

موضوع راه دسترسى به ايستگاه فعلى مدتى رها شده بود كه با كميسيون 
ايمنى استان جلسه مفصلى برگزار كرديم، حتى هفته گذشته اين جلسه 
در محل ايســتگاه فعلى راه آهن برگزار شد و در اين كميسيون مقرر شد 
راه دسترســى از همدان تا ايستگاه ساماندهى، ايمن سازى، شانه سازى و 
تســطيح و روكش آسفالت صورت بگيرد و تابلوها و عاليم ترسيم شود 
تا براى قبل از عيد و مسافرت هاى نوروزى مشكالتمان به حداقل برسد. 
استاندارى اقدامات الزم را براى رفع معارض ها انجام داده است كه براى 
بعد از نوروز 98 تملك مي شــوند و در اين صورت راه نيز اســتاندارد 

تآمين مي شود.

آيا در بحث قطار گردشــگرى افقى پيــش رو داريد تا در محل 
جاذبه ها نيزخطوط ريلى ايجاد شود؟ به عنوان مثال تا عليصدر امكان 

انتقال خط ريلى وجود دارد؟
براى ايجاد هر امكانى بايد مطالعات دقيق كارشناسى صورت بگيرد، ولى 
چنانچه توجيه اقتصادى و اجرايى براى هر پروژه اى وجود داشــته باشد 
قابل طرح كردن است. اما اينكه بدون صرفه اقتصادى و صرفاً به اين دليل 
كــه در هر نقطه اي جاذبه اى وجود دارد ريل راه آهن هم حتماً تا آن نقطه 

اتصال داشته باشد، ممكن نيست.

آيــا برنامه ريزى جديدي براي زمانبنــدى حركت قطارها انجام 
داده ايد؟

قطارهاى همدان مشــهد كه يك روز در ميان بود خوشبختانه با استقبال 
مطلوبى از سوى هم استانى ها مواجه شد كه موجب شد تا اين سفرها را 

به صورت روزانه انجام بدهيم.
قطار همدان تهران هم پيش از اين با امكانات كمترى حركت مى كرد اما 
با تأمين امكانات الزم اين ســفرها هم به 2 بار رفت و 2 بار برگشت در 
روز رسيد كه از 20 اسفند شاهد انتقال مسافر همدان تهران خواهيم بود. 
اما درباره ساعت رفت وبرگشت قرار است استانداريمطالعات و نظرسنجي 

الزم را انجام بدهد و ساعت هاي موردنظر را به راه آهن اعالم كند.

گفتگو

حمل و نقل ريلى عامل مهم توسعه استانحمل و نقل ريلى عامل مهم توسعه استان
اين اولين بار 

است كه در 
همدان اداره كل 
راه آهن تشكيل 

شده و در مدتي 
كه اين استان 

داراي خط ريلي 
بوده تحت نظر 

راه وشهرسازي و 
اداره كل راه آهن 

قم اداره شده 
است.

در ادامه 
گفت وگوي 
همدان پيام با 

مديركل راه آهن 
استان همدان 

درباره اقدامات 
انجام شده و 
سياست هاي 

پيش روي 
راه آهن همدان را 

مي خوانيم.

مصطفي 
شيرمحمدي

مديركل راه آهن غرب كشور:
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عبــاس صوفى در گفتگو با همدان پيام پس از طرح اين موارد گفت : 
در سازمان UNWTO، 157 عضو وابسته حضور دارند كه از 16 عضو 
ايراني ، 3 عضوآن همداني هستند و اين اتفاق يك فرصت حايز اهميت 

بر اى اين ديار در عرصه بين المللى است . 
وى معتقد است :  سازمان جهاني گردشگري مهمترين ارگان بين المللي 
مرتبط با ســفر در عرصه بين المللي است اين ســازمان براى توسعه 
گردشــگري در جهان فعاليت مي كند و هر ساله گزارشي از تحقيقات 
و آمارهاي خود را منتشر مي كند كه اين آمار مي تواند بر تصميم گيري 

برنامه ريزان سفر تأثير مستقيمي بگذارد.
از نگاه صوفى؛ شــهرداري همدان با ورود به ليست اعضاي وابسته 
سازمان جهاني گردشگري از اين پس مي تواند به عنوان يك مرتبط 
كامًال رسمي از جايگاه معرفي همدان و ظرفيت هاي پيدا و پنهان آن 
دفاع كند از اين پس در كنار شــركت سياحتي عليصدر و مجموعه 
تفريحي توريستي گنج نامه، شهرداري نقش متمايزي را ايفا خواهد 

كرد.
شــهردار همدان گفت : همزمان با برگزاري چهلمين اجالس جهاني 
گردشــگري با حضور اعضاي وابســته در همدان دبير كل ســازمان 
UNWTO به وى وعده داد عنوان" شهر گردشگر " را به تنها شهرداري 
عضو ســازمان جهاني گردشــگري ( همدان ) اعطا كند و حاال خبر 
مي رسد اين وعده در شــرف محقق شدن در مجمع شهرداران جهان 

است. 
كارشناســان و بر نامه ريزان بر اين باورند ؛ در صورتى كه  شهرداري 
همدان بتواند عنوان "شهر گردشگر " را به خود اختصاص دهد مي تواند 
در يك عرصه بي رقيب به عنوان شهري كه مورد تأييد مهمترين سازمان 
گردشگري بين المللي است حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشد. 
شهردار همدان معتقد است : اجالس سازمان جهانى گردشگرى در اين 
شهر سرآغاز فصلى نو براى الگوبردارى از صنعت گردشگرى اشتغال 

محور جهانى، فرا روى رويكرد مديريت شهرى همدان است.

 وى مى گويد : همدان يكى از كم نظيرترين شــهرهاى جهان اســت 
و ظرفيت هاى بســيار بااليى در حوزه گردشگرى و تاريخى دارد اما 
نتوانســتيم اين ظرفيت ها را به دنيا بشناســانيم و حاال با كرسى هاى 
متعدد بين اعضاى وابســته در سازمان جهانى گردشگرى اين فرصت 

براى همدان فراهم است .
وى بــا بيان اينكه امروز گردشــگرى به عنوان يــك صنعت درآمدزا 
مورد توجه بســيارى از كشورها قرار گرفته است، اظهار داشت: اغلب 
كشورهاى توسعه يافته به دنبال صنعتى شدن صرف نيستند، بلكه تالش 
مى كنند از داشــته هاى تاريخى و طبيعى خود در حوزه گردشــگرى 

بيشتر بهره ببرند.
صوفى با اشاره به پيشــينه غنى استان همدان در حوزه آثار تاريخى و 
طبيعى، ادامه داد: برگزارى چهلمين دوره اجالس جهانى گردشــگرى 
در همدان بهترين فرصت بود كه ظرفيت هاى اين ديار را تبليغ، معرفى 
و به جهانيان عرضه كنيم كه اين مهم محقق شــد و حاال بايد در يك 
مســير مداوم به راه خود ادامه دهد . وى اظهار داشت: بايد متناسب و 
به موزات توســعه صنعت گردشگرى در جهان، ما نيز با برنامه ريزى 

درست براى توسعه گردشگرى داخلى تالش بيشترى كنيم.
صوفى تاكيد كرد: ميزبانى از اجالس جهانى گردشــگرى و عضويت 
شهردارى همدان در سازمان جهانى گردشگرى اتفاق بزرگى براى شهر 
همدان بود  كه در آن تمام نهادها، سازمانها و كشورهايى عضو سازمان 
جهانى گردشــگرى به همدان ســفر كردند و به اين ترتيب در معرفى 

ظرفيت هاى استان توانستيم نهايت بهره را ببريم.
وى تاكيد كرد: اگر مى خواهيم شــهرى پويا، آرام و شــهرى داشــته 
باشيم كه مردم از آن لذت ببرند، بايد بيش از پيش به مقوله اشتغال به 
ويژه براى قشــر جوان توجه كرد و اين مهم با اتكا به توسعه صنعت 

گردشگرى در همدان به ثمر خواهد رسيد .
صوفى اضافه كرد: شهردارى و شوراى اسالمى شهر همدان در بخش 
زيرساخت هاى گردشگرى، عوارض ساخت هتل ها را رايگان كرده و 

اين نگاه باعث شده تا تعداد قابل توجهى هتل در همدان احداث شود 
و اين افزايش زيرساختهاى اقامتى چرخه اشتغال و ورود گردشگر به 

شهر را توسعه ميدهد .
وى گفت : كســب عنوان  «شهر گردشگر» يك راهكار مشخص براى 
برندســازى همدان است كه اگر محقق شــود باعث رونق اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى شهر خواهد شد.برندسازى نوعى سرمايه گذارى 

بوده كه البته در همدان هيچ اقدام موثرى انجام نشده است. 
وى به حضور شــهردارى همدان در دوازدهمين نمايشگاه گردشگرى 
تهران نيز كه در روزهاى اخير شــاهد برپايى آن بوديم اشــاره كرد و 
گفت : در اين رويداد  حاضر شــديم تا با هدف ارائه چگونگى اتخاذ 
تسهيالت توسط ســرمايه گذاران انگيزشى براى جذب سرمايه گذار 

باشيم .
از نگاه شهردار همدان در " شهرگردشگر" جذب و حمايت از سرمايه 
گذار تاثير مستقيم و مطلوبى خواهد داشت لذا در اين راستا تصميمات 
جدى و جديدى از سوى شهردارى و شورا اتخاذ شده است . صدور 
مجوز براى ســرمايه گذارى يك روند طوالنى دارد و همين روند هاى 
ادارى طوالنى و پيچيده ؛ انگيزه را از ســرمايه گذار مى گيرد. در تدوين 
تعرفه عوارض ســال 98 مباحث گردشگرى شهر همدان تخفيفات و 

تسهيالت در اولويت برنامه شورا و شهردارى قرار گرفته است .
گفتنى است؛  «شهر گردشگر» راهكارى براى برندسازى همدان است 
كه اگر محقق شــود باعث رونق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى شهر  
خواهد شــد. اين طرح به همكارى همه نهادها و سازمان ها نياز دارد و 

ما از نظرات كارشناسان اين حوزه استقبال مى كنيم.
كارشناســان  اين باورند كه براى رســيدن به شــهر گردشــگر نبايد 
دســتاوردهاى رويداد  همدان 2018 فراموش شود بلكه بايد تقويت 
شــده و به دنبال جذب ســرمايه گذار باشــيم. الزمه توسعه و تقويت 
صنعت گردشــگرى، جذب سرمايه گذار است كه بايد زيرساخت هاى 

الزم فراهم شود.

شهردارى همدان به مجمع شهرداران جهان دعوت شد 

 فروردين 98 قرار است مجمع شهرداران جهان در كشور 
پرتغال برگزارشود ،شهردارى همدان نيز يكى از ميهمانان دعوت 
شده به اين مجمع است . 10 آبان 1397 بود كه سازمان جهاني 
گردشگري (UNWTO) اعالم كرد شهرداري همدان با عنوان 
تنها شهرداري عضو در ليست اعضاي وابسته اين سازمان قرار 
گرفت و اين كسب جايگاه موجب شد دبيركل سازمان جهانى 
گردشگرى وعده اعطاى عنوان "شهرگردشگر" را به همدان دهد 
. از آن زمان  شــهرداري همدان نخستين شهرداري بين اعضاي 
وابسته سازمان جهاني گردشگري اعالم شد و توانست كرسي 
همداني ها را در اين سازمان بين المللي به سه رتبه ترفيع دهد.حاال 
بر اســاس موارد مطرح شــده توسط شــهردار همدان عنوان 

"شهرگردشگر" به همدان دركشورپرتغال اعطا خواهد شد .
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گردشگرى 2018 ميالدى و 97 شمسى 
در خاطره همدان ماندگار خواهد شد 

يك سال ديگر گذشت؛ سالى پر كار درحوزه گردشگرى سال 2018 ميالدى و 1397 شمسى هرگز از خاطر گردشگرى همدان پاك نخواهد 
شد اين سال ماالمال از برنامه هايى بود كه هر يك بيش از ديگرى جامعه محلى و كارشناسان و فعاالن گردشگرى را تحت تاثير قرار داد . با 
يك نگاه گذرا مى توان پى به اين مهم برد كه در سرويس گردشگرى همدان پيام چند موزه به صورت پرونده اى مورد بررسى و تحليل قرار 
گرفت ؛ ميدان مركزى شــهر ؛ پياده راه ؛ رويدادهاى بين المللى همدان 2018 ، خانه هاى تاريخى  ، فرودگاه و راه آهن از جمله موارد مهم 
و قابل پيگيرى بودند  كه خوشبختانه اكثر موارد مورد پيگيرى مسئوالن قرار گرفت و به نتيجه مطلوب رسيد . در ذيل مهمترين موضوعات 

انعكاس يافته در سرويس گرد شگرى همدان پيام را در سالى كه پشت سر گذاشتيم  را مالحظه خواهيد كرد 

تابستان امسال 3هتل درهمدان 
افتتاح مي شود

معاون سرمايه گذارى اداره  كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همــدان از افتتاح 
ســه هتل طى دو ماه آينــده در همدان خبر داد 
و گفت: يك مهمان پذير و دو مجتمع گردشــگرى 
نيز تا پايان ســال به بهره بردارى خواهد رسيد. 
رزيتا ناصرالمعمار ، با بيان اينكه بهره بردارى از 
سه هتل به ظرفيت اقامتى همدان كمك خواهد 
كرد، اظهار كرد: هتــل آپارتمان كتيبه همدان و 
فاران تويســركان به همراه هتــل اميران 2 طى 

دو ماه آينده افتتاح خواهد شد.

خرداد

ارديبهشت

شهريور

آبان

مهر

آذر

اسفند

دى

بهمن

تير

مرداد

ميزبانى از2573 گردشگر در تعطيالت فطر
در تعطيــالت عيــد فطــر امســال 86500 نفــر از مــوزه 
هــا و اماكــن تاريخــى، جاذبه هــاى طبيعــى و جاذبه هاى 
انسان ســاخت اســتان همدان بازديد نموده اند. معاون 
گردشــگرى اســتان همدان در گفتگو با همــدان پيام با 
عنوان اين خبر اعالم كرد : همچنين در تعطيالت اخير آمار 
اقامت در اســتان همدان در روزهاى 24 و 25 خرداد به 

25730 نفر رسيد

همدان به آسيا خوش آمد مي گويد
آئين گشايش رويداد همدان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
آســيايى روز پنجم شهريور ماه برگزار خواهد شد. براساس 
آخرين آمار 33 كشــور آسيايى و همچنين دبيركل نيز براى 

حضور در اين رويداد اعالم آمادگى كردند.

شهردارى همدان به سازمان جهانى 
گردشگرى پيوست

 (UNWTO) شوراي اجرايي ســازمان جهاني گردشگري 
روز گذشــته در آخريــن لحظــات  با عضويت شــهرداري 
همدان به عنوان يكي از اعضاي وابســته سازمان جهاني 

گردشگري موافقت كرد .

از پايلوت گردشگرى كودك پول درآوريد
سال گذشــته در يازدهمين دوره نمايشگاه بين المللى گردشگرى كه  

ازدر بهمن ماه در محل نمايشگاه بين المللى تهران برگزار شد.

ايران در رأس اخبار گردشگرى دنيا قرار گرفت
«چهلمين نشســت اعضاى وابسته ســازمان جهانى گردشگرى 
چنــدى پيش در همدان برگزار شــد و در اين اجالس عالوه بر 
دبير كل سازمان جهانى گردشگرى، 80 عضو اين سازمان نيز با 
وجود فضاسازى هاى منفى آمريكا عليه ايران حضور داشتند و 
اين موضوع باعث شد تا ايران مدتى در رأس اخبار گردشگرى 

دنيا باشد.»

وعده راه و شهر سازى محقق نشد 
 قرار بود ميدان مركزى شهر با اجراى آبنما حلقه واسط پياده 
راه هاى سنگ فرش شده باشد كه حفارى ها خبر از تاريخى 
بودن منطقه داد و محاســبات شــهردارى به هم خورد و پاى 

ميراث فرهنگى به ميان آمد .

ملى شدن «عمارت جنانى» را اعالم كرد
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
همدان از ثبت ملى «عمارت جنانى» يا مســافرخانه آبادانى ها 

خبر داد.

ساخت موزه ميدان شهر قطعى است
پروژه احداث سايت موزه  ميدان مركزى همدان همانند كالف 
سردرگمى شده است كه هر طرف آن را مى كشند به مشكلى 

تازه برمى خورند

همدان 2018 تكرار نخواهد شد
رويدادهاى بين المللى گردشگرى همدان 
در ســال 2018 يكى از رويدادهاى تاثير 
گذار نه تنها براى اســتان بلكه در گستره 
ملى اســت . پس از 40 ســال ميزبانى از 
اجالس جهانى سهم همدان شهرى تاريخى 
در كشور ايران مى شود و در همين زمان 
به يك باره قرعه به نام همدان مى افتد و 
پايتخت گردشگر ى آسيا عنوانى مى شود 

بر پيشانى اين شهر .
دبير كل سازمان جهانگردى به همدان مي آيد

 دبير كل ســازمان جهانگردى، به طور رسمى از حضور خود در 
ايران براى اجالس جهانى جهانگردى خبر داده است .

www.h
amedanpayam.

co
m

 پيام
زنامه همدان

رو



37 1 3 9 8
ويژه نوروز

تقويم سال 1398
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چندى پيش شاهرخى استاندار همدان در ســتاد تسهيالت با بيان اينكه بزرگترين 
جامعه هدف براى جذب گردشگر نوروزى استان تهران است تاكيد كرد: عليصدر 
ســال گذ شته توانست تاثيرمطلوبى در جذب گردشگراز پايتخت  داشته باشد و به  
تاسيســات گردشگرى و هتل هاي همدان هم توصيه كرد، تبليغ همدان را به سطح 

شهرهاى پايتخت ببرند .
وى  تصريــح كرد: غار عليصدر يك پديده طبيعى اســت كه در دنيا نظير ندارد و 
نهادينه كردن آن در پايتخت مى تواند جمعيت مستعد گردشگرى تهران را به همدان 
بكشاند. وى با تأكيد بر اينكه  اگر جمعيت پايتخت، استان هاى همجوار و خوزستان 
را مورد هدف قراردهيم آمار گردشــگران افزايش مى يابد ادامه داد: سال گذشته اثر 

تبليغات در تهران توسط شركت سياحتى عليصدر را در نوروز ديديم. 
حميدامامى مدير روابط عمومى و روابط امور بين المللى در شــركت ســياحتى در 
زمينه برنامه ريزى اين شركت در حوزه تبليغات گردشگرى سال جديد عنوان كرد: 
بررســى ها و تاكيدات استاندار همدان براى سال جارى نيز تبيين مسير كرد  تا بار 
ديگر با هدف معرفى همدان و ايجاد انگيزه براى تهرانى ها ؛ بيلبورد هاى شــهرى 
را براى دستيابى به هدفى مطلوب به كمك بياوريم از اين رو راهى پايتخت شديم 
و بــا انتخاب 6 بزرگراه پر تردد اقدام به نصب بيلبوردهاى تبليغاتى براى دعوت از 

تهرانى در سفر به همدان كرديم 
وى تاكيد كرد : خروجى تحليل آمارهاى گردشــگران ورودى به همدان بيانگر 
آن اســت كه  عليصدر توانست سال گذشــته در حوزه تبليغات متمايز با به كار 
بردن  يك جمله انگيزشــى در بيلبوردهاى تهران  آمار گردشــگران همدانى را 

متحول رقم زند.
حميــد امامى گفت : امروزه اهميت و نقش مؤثر تبليغات در هر حرفه و شــغلى، 
بر كســى پوشيده نيســت. تبليغات به عنوان يكى از مهم ترين مؤلفه هاى موفقيت 
در زندگى افراد اســت و ابزارى است  كه شاخه هاى علمى، اجتماعى، فرهنگى و 

ارتباطى هر شغلى را به دقت مورد مطالعه قرار  مى دهد.

 وى تاكيــد كرد : اگر اين ابزار تبليغى با نگاهى علمى، هنرى و كارشناســانه تر و 
تخصصى مورد استفاده قرار گيرد، مى تواند موفقيت و اهداف مستمرى را به دنبال 
داشــته باشد. امروزه در صنعت گردشگرى بايد از تبليغات به عنوان مهم ترين ابزار 
و بلكه به صورت حرفه اى از آن اســتفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى ارزش هاى 
فرهنگى و گردشــگرى كشــور مبتنى بر درك صحيح و حرفــه اى از تبليغات و 

ارزش هاى آن است. 
تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى پيشــرفت اهداف فرهنگى، 
به ويژه در استانى همچون همدان كه سابقه تاريخ و تمدنى عميق دارد و شهرى كه 
عنوان فرهنگى بودن را به يدك مى كشد، مدنظر قرار گيرد. گفتنى است ؛ گردشگرى 
پديده اى است كه با زنـــدگى روزمـره مـردم سـروكار دارد و بـه همين دليل روز 
به روز توسعه بيشترى مى يابد بنابراين، بـــراى اسـتفاده از ايـن شـرايط و جلـب 
گردشگران بايست از وسايل مختلف و از جمله تبليغات سود جست. وسايل ارتباط 
جمعى در دنياى تبليغات چنان قدرتى دارد كه مى تواند در جامعه، نسل جديدى را 
براى نخستين بار پديد آورد؛ امروزه با برنامه ريزى و طراحى هاى بسيار مطالعه شده 
توانايى تغيير رفتار در انسانها و تشكيل ادراك آنها در جهت اهداف و منافع مبلغين 
انجام مى گيرد و  تبليغات امروزه مى تواند تصورات،  اعتقادات و ذهنيات تازه اى را 
به انسان بدهد. نقش تبليغاِت در توسعه صنعت گردشگرى به هيچ وجه قابل چشم 
پوشى نيست چون كه در نظام توسعه اين عرصه هم، همانند ساير عرصه ها هر روز 
توسعه پيدا مى كند، و در دهكده جهانى هر روز نقش پرنگ  ترى به خود مى گيرد.

امروزه در صنعت گردشــگرى بايد از تبليغات به عنــوان مهمترين ابزار بصورت 
حرفه اى اســتفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ براى ارزش هاى فرهنگى و گردشگرى 
كشــور مبتنى بر درك صحيح و حرفه اى از تبليغات و ارزش هاى آن اســت، زيرا 
تبليغات حرفه اى مى تواند به عنوان ابزار برنده اى براى پيشــرفت اهداف فرهنگى 
در داخــل و خارج مدنظر قرار گيرد در غير اين صورت هدر دادن وقت، ســرمايه 

و انرژى است.

بار ديگر بيلبوردهاى تبليغاتى غار 
عليصــدر در بزرگراه همت شــرق به 
غرب ،  بزرگراه حكيم و ابتداى اتوبان 
ساوه توجه رانندگان و پايتخت نشينان 
را به خود جلب كرده است . امسال هم 
برنامــه ريــزان تبليغات در شــركت 
ســياحتى عليصدر پــاى كار آمدند تا 

طرحى نو دراندازند .

بيلبوردهاى شهرى در 5 بزرگراه پايتخت

گفتگو

عليصدرعليصدر، فراتر از يك غار، فراتر از يك غار
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روســتاى آبرومند در مســير آزاد راه كربــال كيلومتر 17جاده 
همدان-اسد آباد واقع شده است.اين روستا با جمعيت 1800نفرى 
و به عنوان مركز دهستان و مركزيت روستاهاى بخش مركزى واقع 
شده است. پل تاريخى معروف به شاه كرپى مربوط به دوره قاجاريه 
در منطقه سرسبز وزيباى قره باير مى باشد.چشمه وقناتها در مسير 
منتهى به شاه كرپى كه از داخل روستا عبور ميكند وجود دارد.اين 
منطقه هر ســال به ويژه در تابستان پذيراى بسيارى از ميهمانان از 
شــهر همدان مى باشد. روســتا داراى جنگلهاى صنوبر؛رودخانه 
فصلى و كوههاى نيمه مرتفع ميباشد كه تصاوير زيبايى را در خاطر 

ميهمانان رقم ميزند .
هرســال به ويژه در ايام اربعين حسينى (ع) و سفر معنوى راهيان 
نور؛ زائر ســراى حضرت ابوالفضل (ع) واقع در ورودى روســتا 

پذيراى بيش از 20000نفر زائر مى باشد.

جستجوى هدف گردشگرى جستجوى هدف گردشگرى 
در آبرومند در آبرومند 
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 وقتــى نامى را براى فــردى ؛ مكانى ، رويدادى و ســالى 
انتخــاب مى كنيم به خود و ديگــران القا ميكنيم اين نام را براى 
اشاره به آن فرد ؛ رويداد يا سال به كار ببرند . وقتى سال 1397
به نام عين القضات نامگذارى شــد هم انتظارها چنين بود كه در 
ســال 2018 آوازه معرفى همدان با مشاهيرى چون عين القضات 

 ... نشد  اما  شود  جهانى 
نامگذارى هر ســال به نام يكى از مفاخر همدان، چند ســالى 
است باب شــده تا ضمن معرفى بيشــتر بزرگان، حق آنها ادا 
شــود، امســال به نام«عين القضات»؛  نامگذاري شــده بود كه 
البتــه امســال در گمنامى براى ايــن بزرگ عاليقدر  ســپرى 
شد. اين در حالى اســت كه همدان رويدادهاى جهانى 2018
را همزمان با اين نامگذارى پشــت ســر گذاشــت و نام  عين 

القضات هيچ كجا يادآورى نشــد .
اين در حالى است كه زير آسمان شهر يادمانى فاخر با نام عين القضات 
جاى خوش كرده اســت كه حتى بســيارى از مردم همدان نمى دانند 

فلسفه اين يادمان چيست ؟  
 نهضــت معرفى مفاخــر همدان به جهانيان از چهار ســال پيش با 
نامگذارى ســاالنه همدان به نام يكى از مشاهير و بزرگانى همچون 
ميرسيد على همدانى، ســيدجمال الدين اسدآبادى، بابا طاهرعريان 
آغاز و امســال نيز به نام عين القضــات ادامه پيدا كرد ادامه اى كه 
اصال موفق نبود . عين القضات همدانى حكيم، نويســنده، شــاعر، 
مفســر قرآن، محدث و فقيه ايرانى بــود و در عرفان و تصوف در 
جايگاه بااليى قرار داشت و به سبب تبحرى كه در فقه بدست آورد 
عنوان قاضى و مدرس يافت.عين القضات انديشــمند و روشنگرى 
آزاديخواه بود كه همچون منصور حالج در گفتن آنچه مى دانســته 
بى پروائى مى كرد و به اعتقاد بســيارى از محققان تاليفات بسيارى 
دارد كه ســزاوار ستايش است. وى در سال 476هجرى شمسى در 
همدان متولد و در ســال 509 در مدرسه اى كه به تربيت و ارشاد 
مريدان مى پرداخت به شــهادت رسيد. امســال به بهانه نامگذارى 
اين حكيم عاليقدر حتى نتوانستيم در اندازه چند خط وظيفه خطير 

معرفى وى را بر عهده بگيريم .

تدوين برنامه هاى بزرگداشت 
عين القضات همدانى ناكام ماند

مجيــد فروتن معاون فرهنگى و هنرى ارشــاد اســالمى معاون امور 
فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان روزهاى 
آغازين ســال خبر داده بود ؛نشســت هم انديشى علمى و تخصصى، 
تجديد چاپ كتاب هــاى با موضوع عين القضــات، رويداد ادبى و 
همايش علمى تا كنون برنامه ريزى شده است. به نقل از وى ،  نشست 
هم انديشى با همكارى بنياد بوعلى سينا و با دعوت از اساتيد برجسته 
دانشگاهى كه در حوزه عين القضات مطالعه و پژوهش داشته اند، قرار 
بود  برگزار شود. فروتن همچنين به برگزارى همايش بزرگداشت عين 
القضات نيز  اشاره كرده بود و وعده داده بود كه اين همايش علمى در 
سطح ملى خواهد بود و رويداد ادبى عين القضات برنامه ديگرى است 
كه توسط خانه شعر و ادب اجرا مى شود اما هيچ يك از اين وعده ها 
محقق نشــد .در برنامه ريزى ها مقرر  شــده بود ؛ در اين رويداد ملى 
شعرا و اديبان همدانى به شعرخوانى، بيان هاى ادبى و خاطره گويى از 
عين القضات بپردازند اما اين گونه نشد  خالصه آنكه ستاد بزرگداشت 
عين القضات هيچگاه تشكيل نشد . آنچه وى در گفتگو با همدان پيام 
در پاســخ چرايى برگزار نشدن برنامه هاى مرتبط با گراميداشت عين 
القضات ميگويد : به دليل نبود اعتبارات الزم و تغييرات متعدد مديران 
در ارشــاد انجام برنامه ريزى ها در زمينه گراميداشــت عين القضات 

عقيم مانده است.
نامگذارى هر ســال به نام يكى از مفاخر و مشاهير همدان، چند سالى 
است در استان همدان باب شده تا از اين طريق بتوان ضمن معرفى و 
پرداختن بيشتر به يكى از بزرگان استان، حق او را به خوبى ادا كرد اما 

اين حق در زمينه عين القضات هيچگاه ادا نشد. 
اين موضوع  مى توانست كارى بسيار بزرگ و ستودنى باشد  و باعث 
شناخته شــدن بهتر و بيشتر يك شخصيت علمى و ادبى به نسل هاى 
پسى مى شــد چرا كه  معرفى شخصيت ها به نســل جوان و تقويت 
هويت فرهنگى و ملى همواره از اهميت بااليى برخوردار است و اين 

موارد همه يك بهانه است.

همدان ديار مفاخر و مشاهيرى است كه ساليان سال در اين سرزمين زيسته  
و باليده اند و با آثار شايســته اى كه از خود بر جاى گذاشــته اند، بر غناى 
فرهنگى اين مرز و بوم افزوده و مايه مباهات هستند اما گاهى همين مفاخر 

را فراموش كرده و در حد جايگاه آنها به معرفى نمى پردازيم.
بوعلى ســينا، باباطاهر، عين القضات همدانى، ميرســيدعلى همدانى، 
آيــت ا... آقانجفــى همدانى، ســيدجمال الدين اســدآبادى، خواجه 
رشــيدالدين فضل ا... همدانى و ...از جمله بزرگانى هستند كه در اين 
شهر زاده شده يا زيسته اند و نام آنها با ديار هگمتانه گره خورده است. 
وقتى سالى به عنوان يكى از مفاخر نامگذارى مى شود، انتظار مى رود كه طى 
يكسال با برگزارى برنامه هايى حق اين مفاخر ادا شود و به خوبى به معرفى 
اين بزرگان پرداخته شود اما طى چند سال اخير كه هر سال به نام يكى از 
مفاخر نامگذارى مى شود، تنها به يك همايش يا بزرگداشت در پايان سال 
بسنده شده و طى سال شاهد رويدادى در اين خصوص نيستيم كه البته در 

مورد عين القضات در اين زمينه هم كوتاهى شد. 
اينكه اين مفاخر با وجود ســال ها زندگى در همدان و شهره بودن در 
زمان حيات خود، اكنون پس از ســال ها به فراموشى سپرده و مهجور 
واقع شوند، صحيح نيست و نبايد مشاهير در شهر ناديده گرفته شوند. 
به هر حال نامگذارى با هدف تقويت هويت ملى معرفى اين مفاخر به 
نسل جوان و معرفى استان در كشور شكل گرفته است و وقتى دستيابى 

به اهداف عقيم مى ماند جاى تاسف است . 
با وجود نامگذارى يك سال به نام بزرگداشت يكى از مفاخر شهر، نه 
تنها انتظار ميرفت ؛ تنها  به نامگذارى نبايد اكتفا كرد بلكه مى توانستيم 
همزمان با رويداد همدان 2018  اين نامگذارى را به فال نيك بگيريم و 

وى را جايگاه جهانى معرفى كنيم  اما اين مهم محقق نشد. 
مفاخر يك شــهر نمادى از عظمت و شــكوه يك ملت در يك دوره 
تاريخى هســتند كه با بردن نام آنها در ســاير نقاط افتخارى بر ديار 
كهن ايران زمين خواهد بود، بنابراين بايد ضمن اينكه مقام آنها را ارج 
مى نهيم بر پاسداشــت به موقع و احسن صحه گذارده و بر ماندگارى 
اين اســناد معنوى در كتاب پرشــكوه ايران تالش كنيم. به هر ترتيب 
امسال ، به نام عين القضات نامگذارى شده بود ، سالى كه قرار بود  اين 

حكيم و شاعر ايرانى براى همگان معرفى شود اما نشد.

يادمان

نامگذارى سال قربانى اعتبارات،  تغيير مديران يا سهل انگارى شد!

ياد « عين القضات» فراموش
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 در حاشيه نمايشگاه فيتور اســپانيا، يك سند همكارى ميان 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى و سازمان 
جهانى گردشــگرى (UNWTO) به امضا رسيد كه بخشى از آن 
حاصل پيشــنهاد مســئول كميته اطالع رســانى اجالس جهانى 
گردشگرى به دبيركل ســازمان جهانى گردشگرى بود . در زمان 
حضور اعضاى وابسته به ســازمان جهانى گردشگرى در همدان 
و برگزارى يك نشســت خبرى با حضور مسئوالن كشورى يكى 
از سواالت و درخواست هاى مطرح شده كه از سوى مريم مقدم 
مسئول كميته اطالع رســانى اجالس به «زوراب پلوليكاشويلى» 
اين بــود " يكى از بندهــاى بيانيه كنفرانس بيــن المللى همدان 
2018 كه توسط ACD   برگزار شد ضرورت ايجاد شبكه جهانى 
روســتاهاى گردشــگرى با حمايت (UNWTO) بوده است كه 
ايــران هم آمادگى دارد دبيرخانه آن را ايجاد و امور مرتبط به آن 

را دنبال كند "
حال در حاشــيه نمايشگاه فيتور اســپانيا تفاهم نامه اى بين ايران 
و سازمان جهانى گردشــگرى منعقد شده است كه اولين بند اين 
تفاهم نامه موضوع كمك هاى فنى اســت. بر اين اساس، دبيرخانه 
UNWTO در حوزه هاى بازبينى برنامه ملى توســعه گردشگرى 
ايران و ارائه پيشنهاد هايى براى چگونگى روند پيگيرى و تدوين 
و اجراى سيستم حســاب هاى اقمارى گردشگرى به ايران كمك 

كرد. خواهد 
همكارى در زمينه بومگردى و گردشــگرى روستايى يكى ديگر 
از محورهاى اين ســند همكارى اســت كه همان پيشنهاد كميته 
اطالع رســانى در زمان برگزارى  اجالس جهانى اعضاى وابسته 
در نوامبــر  در همــدان2018 بود . با لحاظ كــردن برنامه كارى 
UNWTO در ســال 2020 و برنامه گردشــگرى ايران، پيشنهاد 
شــده كه ايران و ســازمان جهانى گردشگرى در سال 2020 يك 
همايش مشــترك بين المللى با موضوع بومگردى و گردشــگرى 
روســتايى برگزار كننــد. مديريت تصوير و جايگاه  ســازى براى 
ايران محور ديگر اين ســند همكارى اســت كه بر اين اســاس، 
سازمان جهانى گردشــگرى از طريق اجراى پروژه هايى، سازمان 
ميراث فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى را در زمينه ايجاد 
تصويــر مثبت از ايران در بازار جهانــى، به عنوان يك مقصد امن 
بــا هويت فرهنگى منحصر به فرد و تنــوع غنى، حمايت خواهد 
كرد. ايجاد مركز بين المللى صنايع دســتى و گردشگرى يكى ديگر 

از بندهاى اين سند همكارى است.
بر اين اساس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
عالقه مندى خود را به تاســيس مركز بين المللى صنايع دســتى و 
گردشــگرى در جمهورى اسالمى ايران ابراز و از سازمان جهانى 
گردشــگرى در اين خصوص درخواســت حمايت كرده است. 
جزئيات بيشــتر در اين خصــوص، مورد مذاكره قــرار خواهد 
گرفت. همكارى در فعاليت هاى راه ابريشــم نيز محور بعدى اين 
ســند همكارى اســت كه دو طرف بر نقش مهم ايران در برنامه 
ابتكارى راه ابريشــم تاكيد و تاييد كردند كه همكارى گسترده تر 
از طريــق مشمول ســازى همه بخش ها، شــركا و ذى نفعان براى 
اجراى برنامه هاى ابتكارى مشــترك بــا هدف تقويت نقش ايران 
در اين روند توســعه اى و ترويجى، ضرورى است. همكارى در 
زمينه يك پروژه پايلوت براى ترويج «گردشــگرى قابل دسترسى 
بــراى همه» نيز در اين ســند همكارى مورد توجــه قرار گرفته 
كــه بر اين اســاس دو طــرف موافقت كردند كــه درخصوص 
پروژه پايلوت براى ترويج گردشــگرى قابل دسترســى مذاكره 
كننــد. البته از مذاكره در مورد  ايجاد نمايندگى ســازمان جهانى 
گردشــگرى در ايران صحبتــى به ميان نيامده اســت و همچنان 
برخى درخواســت هاى ايران در زمان اجــالس در حاله اى از 

ابهام براى پيگيرى ها باقى مانده است 

توسعه گردشگرى روستايى در اولويت 
سازمان جهانى گردشگرى است

هم زمان با برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى در همدان و پس 
از طرح پيشــنهاد كميته اطالع رســانى در نشست  دبيركل سازمان 
جهانى گردشگرى گفت: توسعه روســتاهاى گردشگرى زمينه اى 

براى كسب تجربه هاى جديد از فرهنگ قوميت ها و اقوام مختلف 
و از اولويت هاى اصلى اين سازمان بين المللى است.

 «زوراب پلوليكاشــويلى» در حاشــيه چهلميــن اجــالس جهانى 
گردشــگرى (UNWTO) در نوامبر 2018 عنــوان كرده بود ؛  اين 
موضوع مى تواند بســترى براى آشنايى با خانه هاى سنتى، فرهنگ 
و غذاهاى ســنتى و از همه مهمتر ايجاد فرصت هاى شغلى فراهم 
كنــد. وى با بيان اينكه براى هر كشــور معرفى گردشــگرى منطقه 
اى و روســتايى اهميت بااليى دارد، اظهار داشت: ايجاد روستاهاى 
گردشــگرى ظرفيت خوبى براى حمايت از افــراد و خانواده هايى 
اســت كه از شهرهاى خود دور هســتند.   دبيركل سازمان جهانى 
گردشــگرى از ديگر آثار مثبت اين راهبرد را جلوگيرى از مهاجرت 
بى رويه روستاييان به شــهرها و كمك به ماندگارى آنها در روستا 
دانست. وى با بيان اينكه براى تحقق اين مهم بايد دوره هاى آموزشى 
براى افراد بومى برگزار شــود، گفت: در همين چارچوب براى يك 
يا دو ســال آينده برنامه اى براى معرفى ظرفيت هاى گردشــگرى 
روستايى و منطقه اى پيش بينى شده است. پلوليكاشويلى بيان كرد: 
كشورها حتى مى توانند با اشتراك گذاشتن ظرفيت هاى گردشگرى 

روســتايى به رقابت پرداخته و گردشگرى روستايى را آموزش داده 
و تقويت كنند. وى با بيان اينكه قرار اســت در اين باره كنفراســى 
برگزار شود، اظهار اميدوارى كرد كه اين برنامه را به ميزبانى ايران با 

رويكرد اكوتوريسم و گردشگرى روستايى برگزار كرد. 
ســازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) مســتقر در شهر مادريد 
اســپانيا، از نمايندگى هاى ســازمان ملل متحد در بخش گردشگرى 
اســت كه در رابطه با امور جهانگردى سياســت گذارى مى كند و 
امروزه پيشتازترين و شناخته شده ترين سازمان بين المللى مرتبط با 
سفر و گردشــگرى در جهان است.  در حال  حاضر اعضاى وابسته 
ســازمان جهانى گردشگرى 557 عضو هستند كه جمهورى اسالمى 
ايران 16 عضو دارد و شــهردارى همدان، شركت سياحتى عليصدر 
و دهكده گردشگرى گنجنامه سه عضو همدانى اين اجالس جهانى 
هســتند و پس از ميزبانــى همدان از اجالس جهانى گردشــگرى 
مواردى مورد درخواست ايران از سازمان جهانى گردشگرى بود كه 
همگى مستلزم پيگيرى مسئوالن كشورى از ايران بوده اند و پيگيرى 
و تصويــب غريب به اتفاق آنها در حال حاضر در حاله اى از ابهام 

باقى مانده است. 

همدان جهانى در سال 2020 
 UNWTO پيشنهاد كميته اطالع رسانى اجالس

در همدان ، تفاهم نامه ايران و سازمان جهانى گردشگرى شد 
مريم مقدم
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برآوردهاى بانــك جهانى و صندوق بين المللى پول بيشــتر 
مبتنى بر كاهش نرخ رشــد توليد در ايران بوده، بنابراين پيش بينى 
مى شود براى ســال آينده يا با نرخ رشد منفى مواجه مى شويم يا 
اساســا رشــدى نخواهيم داشــت.به نظر بنده تاثير بودجه 98 بر 
متغيرهــاى كالن اقتصــادى مانند تورم، ركود و رشــد اقتصادى 

چندان قابل توجه نيست.
به اعتقاد بســيارى از كارشناسان سال 98 سخت ترين سال  مالى چند 
ســال اخير خواهد بود. حدود يك ماه قبل دولت سند دخل و خرج 
98 را تقديم نمايندگان مجلس كرد.انتظارات از بودجه 98 بسيار باال 
رفته اســت. از طرفى اين انتظار وجود دارد كه دولت بتواند از اقشار 
آسيب پذير حمايت كند، از طرف ديگر، بنگاه هاى اقتصادى نيز چشم 
اميدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهيالت دولت خود 

را از ورشكستگى برهانند.
نفت، ساليان سال پاشنه آشيل نظام بودجه ريزى ايران بوده كه بودجه 
98 نيز از آن مســتثنى نيســت. كاهش فروش نفت مى تواند تاثيرات 
بالقوه اى را از خود بر جاى بگذارد. تاثيراتى كه آثار خود را بر رشــد 
اقتصادى، ركود و تورم بر جاى مى گذارد. كميل طيبى، اقتصاددان و 
عضو هيأت علمى دانشــگاه اصفهان اعتقاد دارد كه بودجه 98 تاثير 
مثبت و مســتقيمى بر رشد اقتصادى، ركود و تورم نخواهد داشت و 
پيش بينى مى شــود كه رشد اقتصادى در ســال آينده منفى يا حداقل 

بدون تغيير خواهد بود.

ايــن اقتصــاددان در مورد تاثيــر بودجه 98 بــر متغيرهاى كالن 
اقتصــادى مى گويــد: به نظرم ابتدا بايد بررســى كنيم كه رشــد 
اقتصادى چگونه خواهد شــد. با توجه بــه ركود فراگير و تورمى 
كه گريبانگير آن شــده ايم، به نظر مى رســد ركود تورمى در كشور 
تعميق خواهد شــد. بودجه يك ابزار اســت كه مى تواند بر روى 
متغيرهاى كالن اقتصادى ركود، تورم و رشــد اقتصادى تاثيرگذار 
باشد. اكنون با توجه به بودجه اى كه براى سال 98 ارائه شده، اين 
انتظار كه چنين بودجه اى بتواند تاثير مثبت و مســتقيم بر ركود و 

تورم داشته باشد، جاى ترديد دارد.
وى ادامــه مى دهد: با توجه به اينكــه پيش بينى هاى بانك جهانى و 
صندوق بين المللى پول نيز بيشتر مبتنى بر كاهش نرخ رشد توليد در 
ايران است، بنابراين پيش بينى مى شود براى سال آينده يا با نرخ رشد 
منفى مواجه مى شويم يا اساسا رشدى نخواهيم داشت. به همين علت 
بــه نظر بنده تاثير بودجه 98 بر متغيرهاى كالن اقتصادى مانند تورم، 

ركود و رشد اقتصادى چندان قابل توجه نيست.
طيبى اضافه مى دهد: اين امكان كه ســال آينده از ناحيه تحريم هاى 
بين المللى و كاهش درآمد نفتى دچار كســرى بودجه شويم، بسيار 
وجــود دارد. چرا كه هنوز بخش بزرگــى از درآمدهاى موجود در 
بودجه تحت تاثير درآمدهاى نفتى اســت. از طرف ديگر هنگامى كه 
ركــود وجود دارد، بحث تحقق درآمدهــاى مالياتى نيز دچار ترديد 
مى شــود. بنابراين به طور كل درآمد دولت تحت تاثير قرار مى گيرد. 

به همين علت اين امكان وجود دارد كه دولت ســال آينده با كسرى 
بودجه قابل توجه مواجه شود.

اين اقتصاددان در پاســخ به اين سوال كه درآمدهاى نفتى سال آينده 
به چه سمت و ســويى خواهد رفت، مى گويد: واضح است كه بحث 
فروش نفت نيز ســال آينده به شدت تحت تاثير تحريم قرار خواهد 
گرفت. هم اكنون نيز مشــاهده مى كنيم كه مشتريان نفتى ما رفتارهاى 
نااطمينانى را در خصوص خريد نفت از ايران از خود نشان مى دهند. 
همچنين در بحث حمل و نقــل و ترانزيت و صادرات نفت نيز قطعا 

مشكالتى به وجود خواهد آمد.
وى مى افزايد: بنابراين در سال آينده از جانب صادرات نفتى بازار 
بااطمينانــى نداريم كه بتوانيم بر اســاس آن تصميم گيرى كنيم. از 
طرفى نفتى نيز كه فروخته مى شــود، با هزينه بسيار باال به فروش 
مى رود. يعنى هزينه هاى واســطه اى صادرات نفت براى كشورمان 
باال مى رود و خود هميــن موضوع درآمدهاى نفتى را تحت تاثير 

قرار مى دهد.
اين اقتصاددان در پايان مى گويد: يعنى در شرايط تحريم، هزينه هاى 
واســطه اى فروش نفت مانند هزينه حمل و نقل، هزينه بيمه و ســاير 
مسائل مالى افزايش پيدا مى كند. از طرفى در شرايط تحريم هزينه هاى 
دور زدن تحريم ها و واسطه گرى افزايش مى يابد. همچنين مشتريانى 
كه نفت را از ما مى خرند، معموال به علت ريسكى كه مى كنند، نفت 

را از ما ارزان تر خواهند خريد.

نگاه

اقتصاد ايران در سال 98 كدام سو مى رود؟
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69 درصد خانوارهاى 
كشور حداقل يك 

سفر داشتند
افزايش 9 درصدى سفرها

بر اساس اعالم مركز آمار ايران، در بهار سال 1397، 
نزديك به 113 ميليون سفر انجام شده است كه نسبت به 
بهار 1396، 9.3 درصد افزايش داشــته است. به گزارش 
مهر، مركز آمار ايران گزارشى از وضعيت سفر ايرانيان در 

بهار سال 1397 منتشر كرد.
در بهار ســال 1397، نزديك به 113 ميليون سفر انجام 
شــده است كه نسبت به بهار 1396، 9.3 درصد افزايش 

داشته است.
در بهار امســال، 69 درصد از حدود 25 ميليون خانوار 
كشــور، حداقل يك سفر داشته اند كه تعداد خانوارهاى 
سفر رفته نسبت به بهار 1396، 1.1 درصد افزايش داشته 
است. تعداد سفرهاى داخلى در فصل بهار، بيش از 112 
ميليون ســفر بوده كه 45 درصد از آن، با اقامت شبانه و 

55 درصد بدون اقامت شبانه بوده است.
ده اســتان خراســان رضوى، مازندران، تهران، فارس، 
اصفهــان، گيالن، هرمزگان، خوزســتان، كرمانشــاه و 
آذربايجان شــرقى مقصد بيشترين ســفرهاى با اقامت 
شــبانه در فصل بهار 1397 بوده اند. ده استان مازندران، 
گيالن، كرمانشاه، فارس، خوزســتان، تهران، آذربايجان 
شــرقى، آذربايجان غربى، اصفهان و خراســان رضوى 
مقصد بيشــترين سفرهاى بدون اقامت شــبانه در بهار 

1397 بوده اند.
بيشــترين سفرهاى با اقامت شــبانه در فصل بهار سال 
1397، با هدف ديدار دوســتان و بستگان (59 درصد)، 
گردش و تفريح (23 درصد)، درمان (8 درصد) و زيارت 

(7 درصد) انجام پذيرفته است.
سفرهاى با اهداف فوق در مجموع 97 درصد از سفرها 
را تشكيل داده است. حدود 3 درصد از سفرها در فصل 
بهار با اهدافى نظير آموزش، خريد و كسب و كار انجام 
شــده اســت. در فصل بهار ســال 1397، 34 درصد از 
سفرهاى بدون اقامت شــبانه با هدف گردش و تفريح، 
29 درصد با هدف ديدار دوستان و بستگان، 19 درصد 
با هدف درمان و 10 درصد با هدف خريد انجام شــده 
است. 8 درصد ســفرهاى بدون اقامت شبانه، با اهدافى 

نظير آموزش، زيارت و كسب و كار انجام شده است.
اقامتگاه اصلى مورد استفاده در سفرهاى داخلى با اقامت 
شــبانه خانوارها در فصل بهار سال 1397، خانه بستگان 
و آشــنايان با 72 درصد، ويــال و آپارتمان اجاره اى با 8 
درصد، ويال و آپارتمان شــخصى بــا 7 درصد، چادر و 
كمپ شــخصى با 4 درصد، اقامتگاه عمومى و اقامتگاه 
ســازمانى هر يك با 3 درصد و ســاير اقامتگاه ها هم 3 

درصد بوده است.

سال 97 از حيث نوســانات شديد اقتصادى، افزايش نرخ ارز و نرخ 
طال و متعاقب آن افزايش قيمت كاالهاى موجود در بازار اعم از ضرورى 
و غيرضرورى، سال متفاوتى براى كشور محسوب مى شود. اينك در آستانه 
ورود به سال جديد، اين نگرانى براى مردم و كارشناسان اقتصادى وجود 
دارد كه شرايط پر نوسان فعلى اقتصاد در سال آينده سخت تر شود و تامين 

نيازهاى اوليه زندگى را براى مردم دشوارتر كند.
اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحليل وضعيت كنونى اقتصاد معنقد 
اســت :  نمى تــوان به قطعيت گفــت در ماه هاى آينده  شــاهد همان 
اتفاقات مشــابه ســال قبل در اقتصاد خواهيم بود.كميــل طيبى افزود: 
سال گذشته با ســركوب قيمت ها مواجه شــديم، چون در طول سال 
شاهد افزايش قيمت و ايجاد حباب در نرخ مسكن و ارز  بوديم و اين 
نوسانات گاه شــروع به تخليه شدن مى كند.نوسانات موجود به شرايط 
ســاختارى اقتصاد برمى گردد از آنجايى كه نرخ تورم مزمن و طى يك 
ســال گذشته تشديد يافت، انگيزه هاى ســرمايه گذارى كاهش يافت و 

اين به بدتر شدن شرايط دامن زد.
با توجه  به وقوع بحران هاى سياسى طى سه ماه اخير در كشور، تمام اين 
عوامل قادر به اثرگذارى بر روى بازار است، به ويژه در پايان سال تقاضاى 
اضافى و عمومى همچون تقاضا براى سفر و ... افزايش مى يابد كه به طور 
ناخودآگاه بر روى قيمت ها اثرگذار است. بعيد به نظر مى رسد دوباره شاهد 
شرايط حباب گونه نرخ ارز و طال در سال 98 باشيم، اين افزايش نرخ قبال 
تجربه شده و حباب  قيمت ها در ســال 97 شكل گرفت.ايجاد انتظارات 
مختلف در بازارهاى مالى نيز متاثر از وضعيت سياســى فعلى است، اين 

انتظارات به ويژه مربوط به «FATF» و چنين معاهداتى است كه به شدت 
بر وضعيت اقتصادى اثرگذار است.

بايد توجه داشــت كه پديده تورمى در مدت يك سال و نه در دو ماه رخ 
داده است. شايد در برخى كاالها مانند گوشت نرخ رشد تورم بحرانى شده 
باشــد، اما اين رشد در طول سال اتفاق افتاده است، نه اينكه جهش قيمت 

طى يكى دو ماه اخير رخ داده باشد.
اين مسأله به شرايط مزمن شده اقتصادى برمى گردد. وقتى نبود تخصيص 
منابع رخ دهد، تبعات آن در جايى خودش را نشــان مى دهد. با اشــاره به 
كاهش قدرت خريد مردم طى يك ســال گذشــته، بهترين شاخص براى 
تخمين ميزان قدرت خريد مردم همان نرخ تورم و يا رشد نرخ تورم است 
و بر اين اســاس معتقدم كشور در مجموع بين 35 تا 40 درصد نرخ تورم 

ساالنه داشته و قدرت خريد نيز به همان ميزان كاهش يافته است.
هرچند اگر در برخى كاالها دو سه برابر افزايش قيمت داشته ايم، اما نبايد 
چنين تلقى شــود كه قدرت خريد مردم نيز دو تا ســه برابر كاهش يافته 
است، به هر حال در اين ميان يك جابجايى اتفاق مى افتد و افزايش قيمت 

در جايى جبران مى شود.
درباره افزايش دستمزدها در پايان ســال، افزايش نقدينگى و به دنبال آن 
افزايش نرخ تورم، مشــكل اصلى همين افزايش نقدينگى است كه هر سه 
سال يك بار دو برابر شده و موجب گرانى ها مى شود.افزايش دستمزد به 
منزله افزايش هزينه توليد است كه ناگزير افزايش مى يابد. اين دارايى هاى 
ســرگردان و تورم زا گاه به ســمت بازار طال و ارز و گاه در بازار خودرو 

اقتصاد كشور را دچار نابسامانى مى كنند.

در بهار 97 رقم خورد

حباب ارزى در سال 98 بعيد است
يك استاد دانشگاه:
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غوغاى 
«نه به آجيل» 

روستاييان هم پاى كار آمدند!

نه به آجيل؛ راه جديد مبارزه با گرانى

ماجراى گران شــدن بيش از اندازه اقالم خوراكى و 
مخصوصاً آجيل باعث شــده تا برخى با راه اندازى كمپين 

نخريدن اين جنس با گرانى به مقابله بپردازند.
جريان گرانى اقالم خوراكى مخصوصاً در روزهاى نزديك 
به عيد نوروز مردم را بيشــتر از قبل نگران كرده اســت. 
ايرانى ها كه همزمان با بهار طبيعت آغاز سال نو را جشن 
مى گيرند، از ديرباز در روزهاى ابتدايى سال ميزبان مهمانان 
بوده اند و همه ســاله سنت ديد و بازديد نوروزى را به جا 
آورده اند. در مهمانى ها پذيرايى ها هم با خوراكى هاى ويژه 
نوروز است، از شيرينى هاى كوچك گرفته تا آجيل و ميوه 
كه البتــه در اين ميان آجيل از محبوبيت زيادى برخوردار 

است.
مجموعــه آجيل كه در خانه هــاى مختلف با تركيب هاى 
متفاوتــى از جملــه تخمه، پســته، بادام زمينــى، فندق، 
انجيــر، بــادام و … هــم وجــود دارد، از آن دســت 
خوراكى هاى محبوب همه ســنين است كه دست برقضا 
دوست داشتنى ترهاى شان هم گران ترينن! با اين حال حتى 
ســر و كله پسته خندان را به مقدار كم هم مى شد در همه 

خانه ها پيدا كرد.

ماجــراى افزايش قيمــت در همه اقالم وجــود دارد، اما 
اين گرانى باعث شــده برخى به اندازه اى گران شوند كه 

خانواده هايى قيد حضور آن ها را روى سفره شان را بزنند.
نمونــه اين اتفــاق، جريان #نه_ به_آجيل اســت كه هم 
خيلى از شهرســتانى ها و حتى روســتايى ها را هم درگير 
كــرده و هم اينكه برخى ديگر با اشــتراك اين عبارت در 
صفحات مجازى خودشــان خبر داده اند كه امسال به دليل 
قيمت باالى اين اقالم، ترجيح مى دهند اعتراض خود را با 
نخريدن نشــان دهند. البته بعضى هم نكته وجود دالل ها 
در ايــن روند را يكى ديگر از داليل نخريدن آجيل عنوان 

كرده اند.

نكته

گرانى و ديگرهيچ!
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امروز اگر در فضاى شهرى كمى قدم بزنيم و چشم بگردانيم چيزى 
جز ماشين و ساختمان  و مبلمان هاى شهرى خشن و زمخت نمى بينيم. 
انسانى كه سرشتش از طبيعت است و خانه هاى حيات دار ،  امروز در 
بين زندگى شلوغ و ماشينى شهرى جايى براى احساس غريضى لمس 
طبيعــت ندارد و اين شــايد آغاز فاجعه اى خاموش اســت كه آرام و 
بى صدا در بطن جامعه  شــهرى نفوذ كرده و مولــد انواع بيمارى هاى 

روحى و جسمى و خشم پنهان جامعه است!
امروزه كشــورهاى توســعه يافته به دنبال آگاهى مردم و آموزش آنها 
براى زندگى ســاده و خو گرفتن با طبيعت هستند چرا كه جامعه سالم 
با انســان هايى كه از لحاظ روحى شاد و اميدوار هستند معنا پيدا كرده، 

ارتقا مى بايد و به توسعه اى از جنس پايدار مى رسد.
اين خال آرامــش در زندگى امروز مطمئناً بين ماشــين ها و خانه هاى 
لوكس شــهرى پيدا نمى شــود بنابراين در چند سال اخير مردم بدنبال 
مكان هاى بكر و به دور از دود و شلوغى شهر مى باشند تا حداقل يك 

اقامت دلچسب را شبانه حس كنند 
محله قديمي جوالن را هر همداني مي شناسد، محال است يكي از اقوام 

و اجداد ما همداني ها ريشه در اين محله قديمي نداشته باشد.
فاصله اندك اين محله با ســايت تاريخي هگمتانه شرايطي را براي آن 
رقم زده اســت كه تا امروز رد پاي تاريخ در آن بيداد كند. ردپايي كه 
حاال محصور است  بين در و ديوار خانه هاي قديمي  شريفي، سيفي و 
خانه فيضي اين بناهاى تاريخى امروز همان يادگار سال هاي سال پيش 
است يادگارهايي كه هويت تاريخي و عمق فرهنگ مردم همدان را به 

نمايش مي گذارند.
شــما را دعوت ميكنيم به يك ســاعت نشســتن در حيــات اقامتگاه 
بومگــردى آماداى همدان خانه اى كه در و ديوار آن خالقيت را فرياد 
ميزند  خانه اى با حياتى دلنشــين و خانواده اى كه همه گردشگرى را 

خوب مى شناسند 
ايــن اقامتگاه داراى 5 ســوئيت با حداكثر ظرفيت 24 نفر مى باشــد. 
ســوئيت ها همگى داراى امكانات پخت و پز، دو حمام و دستشويى 
ايرانى و فرنگى مى باشد. بخشى از ظرفيت سوئيت ها به صورت تخت 

خواب و بخشى به صورت كف خواب ارائه ميشود.
غالمرضا ســماواتي صاحب اين خانه اســت ،  وي كه 50 سال سن 
دارد با انرژي و پرانگيزه  كمتر از 5 ســال اســت كــه خانه و زندگي 
خود را از پايتخت جمع كرده و راهي همدان شده است تا پاسخگوي 
عاليق گردشــگري خود باشد، مي گويد پدرش اهل همدان بوده است 
و محله جوالن و بافت تاريخي و فرهنگ همدان را خوب مي شناســد. 
مي گويد آمده اســت تا با تغيير شــرايط موجود اين خانه گردشگران 
را در آن ميزبانــى كند . حاال پس از5 ســال  خــود را از همين مردم 
مي داند .  وقتي از سختي هاي آمدن به همدان و تبديل خانه قديمي به 
خانه بومگردي آماداي مي گويد ياد عباس برزگر مي افتم مردي كه همه 
حســاب كتاب هاي گردشــگري را با خالقيت و پشتكارش  سال هاي 
پيش بر هم زد مردي كه در يك روستاي دور افتاده در شيراز با خالقيت 
خود و خانواده اش كارى كرد تا  روســتاي «بزم» در شهرستان بوانات 
فارس را حاال گردشــگران به نام روســتاي "عباس برزگر" در عرصه 
جهاني بشناسند . شايد اگر هر يك از ما به اين باور برسيم كه مي شود به 
واسطه گردشگري و در آميختن ايده هاي خالقانه با برنامه هاي اجرايي 

طرح هاي نو درانداخت امروز حال اقتصاد خانه هايمان بهتر بود. 
واحدهاى اقامتى بــوم گردى حس يك زندگى خوب و بى دغدغه را 
بــراى آنانى كه آرامش مى خواهند هديه مى كنــد، اقامت در فضايى 
دلنشــين و زيبا كه با وجود سادگى فضا و امكانات، لحظه هاى خوب 
ماندن در مكانى امن و خلوت را به گردشــگران مى بخشــد كه شايد 

نمونه آن را در جايى تجربه نكرده باشند.

آماداى در جوالن را از دست ندهيد
يك اقامت دلچسب در يك خانه ايرانى 

خانه بوم گردى آماداى در دل محله  جوالن و در همسايگى كهن دژ 
هگمتانه در شهر همدان ؛ پايتخت گردشگرى كشور هاى آسيايى 

در سال 2018 انتظار شما را مى كشد. تا يك اقامت دلچسب را تجربه كنيد 

ــــ 32657181 تماس بگيريد و يا با ورود  جهت رزرواسيون با شماره 09123874087 و يا 081ـ 
به اين كانال تلگرامى @iranhostel_com اطالعات الزم را از اين خانه  به دست آوريد 
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اين نوشته در صدد آن است كه نسبت شهيد بهشتى را با احزاب 
و تحزب نشان دهد و مى كوشد تا ديدگاه ها و انديشه هاى اين شهيد 
بزرگــوار را در اين باره بررســى كند. بدون شــك انضباط و نظم از 
ويژگى هاى شهيد بزرگوار بود و او به خوبى آموخته بود كه اساس هر 
كارى برنامه ريزى و حركت در اين مسير است و بدون شك وقتى از 
تحزب ســخن مى گفت همين موضوع را مدنظر داشت تجربه شهيد 
بهشتى در اين مورد قابل توجه است ايشان سال ها در آلمان ساكن بود 
و مسئوليت داشت و از نزديك با احزاب آشنا بود و همين تجربه به او 
كمك مى كرد كه در اين مســير گام بردارد. در زندگى شخصى ايشان 
وقتى نگاه كنيد حرف اصلى را برنامه و نظم ميزد و ايشان از اين جهت 
زبانزد بودند. در آستانه پيروزى انقالب اسالمى و حتى قبل از پيروزى 
انقالب اين شهيد عزيز به دنبال اداره جامعه و انقالب بود و در انديشه 
تشكيالتى بود كه به واسطه آن بتواند كشور را بر اساس نظم و برنامه 
جلو ببرد و به همين دليل پيشنهاد ايجاد حزب جمهورى اسالمى را داد 
و هدفش از تأســيس اين حزب حكمرانى مناسب و دقيق و مديريت 
انقالب بود. نكته مهم كه قابل توجه است همزمانى و تولد انقالب و 
حزب با يكديگر است و به راستى بايد در اين باره انديشيد كه چطور 
و در آن اوضاع و احوال كه شرايط پيدايش و پيروزى انقالب بود نهاد 
تحزب از دغدغه هاى ايشــان بود و حاضر نبود به خاطر اين شرايط 
دست از ديدگاه ها و انديشه هاى خود بردارد. شهيد بهشتى آنقدر به 
تحزب باور داشــت كه مى گفت حزب معبد من است و واقعاً به اين 
امر التزام داشــت. او ثابت كرد كه فقط در انديشه و گفتار پاى بند به 
اين مسائل نيست بلكه در عمل نيز به اين امر توجه واهتمام  تام و تمام 
دارد. پرسشــى كه در اينجا به نظرم خيلى مهم است اين است كه چرا 
ايشــان اين قدر بر تحزب تأكيد موكد داشــت و حزب را خانه خود 
مى دانست و تمام تالش خود را در تأسيس حزب جمهورى اسالمى 
بكار برد. نخســت او باور داشت كه انقالب بايد به سمت انضباط و 
اداره و بهبود كشور حركت كند و هرج و مرج پايان يابد و كشور مسير 
طبيعى ومعمول خود را طى كند و نكته مهمتر كه به نظر مى رســد از 
انديشه هاى كالن شهيد بهشتى بود اداره جامعه به دست خود مردم و 
مشــاركت آنها بود. قطعاً مشــاركت مردم از طريق تحزب و حزب 
ملموس تر و واقعى تر اســت و احزاب رابطه ميانجى و با واسطه بين 
حاكميــت و مردم خواهند بود و از گسســت و شــكاف بين جامعه 
وحاكميت جلوگيرى خواهد نمود و البته اين شــهيد بزرگوار سابقه 
استبداد و مشاركت نكردن مردم را در نظام هاى طاغوتى و شاهنشاهى 
ديده بود و به همين جهت در صدد حل اين موضوع بود و هدفش از 
تأسيس حزب پيامد و نتيجه حزب بود كه نقش و مشاركت مرم را در 
پى داشت و به عبارتى حزب را وسيله اى مى ديد براى هدفى اساسى 
و كالن و آن حضور مســتقيم مردم بر سرنوشــت خويش بود و البته 
تجربه چندين ساله و اقامت او در آلمان به او آموخته بود كه بايد اين 
مســير را در پى گيرد چون دريافته بود كــه در حال حاضر در تمام 

جوامع اين رهيافت وجود دارد و نتايج آن مثمر ثمر بوده است. 
اين شــهيد بزرگوار در فرازى درباره انگيزه تأسيس حزب جمهورى 
اســالمى و نقش اين تشكل بيان مى دارد كه انگيزه ما بر تأسيس يك 
حزب اسالمى احساس ضرورت اجتماعى و تاريخى است كه داشتيم 
بى شــك در اداره جمهورى اســالمى و جامعه نوپاى اسالمى مان به 
نيروهاى مومن آگاه همفكر وهماهنگ نياز بوده و هســت و همچنين 
ميزان مهارت و كاردانى و تخصص شــان در رشــته هــا و قابليت 
اعتمادشــان از نظر تخصص و مهارت مشــخص باشد تا مسئوليت 

هاى ســنگين امروز را بر عهده بگيرند و البته كادر ســازى و سپردن 
مسئوليت هاى كالن كشــور به افراد تشكيالتى از اهم امور مورد نظر 
اين شهيد بزرگوار بود. البته اين حزب به دليل مشكالت و سليقه هاى 
مختلف و متفاوت نتوانست به مسير خود ادامه دهد ولى در آن برهه 
كه شــرايط انقالب بود به نحو مطلوبى موثر بود و توانست بسيارى 
از معضــالت و مشــكالت انقالب نوپا را حل كنــد و انقالب را در 
آن شــرايط يارى كند و ثبات را به آن باز گرداند و تصميمات در آن 
اوضاع از طريق حزب و با اجماع جمعى شــكل مى گرفت. متأسفانه 
اين روند و اين ديدگاه نسبت به تحزب در جامعه ما رواج پيدا نكرد 
و در جاهايى از زبان مسئولين بيان مى شد كه وابسته به هيچ حزب و 
دسته  و گروهى نيستند و اين را براى خود امتياز محسوب مى كردند 
در حالى كه تحزب يعنى برنامه داشتن و بر اساس برنامه حركت كردن 

و نفى حزب چه معنايى مى تواند داشته باشد. در بحبوحه انقالب اين 
حزب جمهورى اسالمى بود كه با كادرسازى بيشرين مسئوليت ها را 
به افراد مورد اعتماد خود ســپرد و چه بسا اگر اين نيروسازى ها نبود 
انقالب با مشــكل مواجه مى شد حال چه خوب است همان رويه و 
مشى و سيره شهيد بهشتى را مدنظر قرار دهيم و موجبات رشد تحزب 
را در جامعه فراهم آوريم و  مســئوليت را به كسانى واگذار كنيم كه 
مباهات به احــزاب كنند نه اينكه در جهت عكس آن حركت كنيم و 
فراجناحى بودن و فراحزبى بودن را مباهات بيانگاريم. يقيناً تا احزاب 
فراگير و فايده مند در جامعه شــكل نگيرد توســعه و حركت در اين 
جهت خوابى است كه تعبير نخواهد شد و چه خوب است كه در اين 
مورد به مشى و سنتى كه اين شهيد عزيز از خود بجا و يادگار گذاشته 

است و تمسك جوييم.
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بابيش از 20 سال سابقه
مجري تورهاي داخلي وخارجي
نمايندگي رسمي راه اهن جمهوري اسالمي ايران

    با گشت سير آسوده سفركنيد...

نشانى: همدان- خيابان طالقانى
روبروى فروشگاه كوروش- شماره 384

دفتر خدمات مسافرتى 
گشــت سير 

@ارتباط با ما:  g a s h t s e i r h a m e d a n  

شماره تماس: 38264000    38261431-3
g a s h t s e i r h a m e d a n @ y a h o o . c o m
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