
نگاهی بر ضروریات 
بازاریابی گردشگری در همدان

■  دی ماه 1394  ■  شماره 2  ■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

... بسیـار سفر باید
مهندس علی اصغر زبردست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
همدان در این مصاحبه ضمن بیان اقدامات صورت گرفته به منظور رونق صنعت 
گردشگری از ضرورت همکاری همه ارگان های حاکمیتی و بخش خصوصی برای 
توسعه این صنعت که رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده سخن می گوید 
و می افزاید صنعت گردشگری همتراز توسعه صادرات غیرنفتی است و می تواند 

ارزش افزوده بسیاری را عاید استان نماید.

فعاالن بخش خصوصی 
"ید واحده" باشند
با پایان تحریم هــای ظالمانه علیه اقتصاد 
کشور، انتظار می رود که فعاالن اقتصادی از 
فضای به وجود آمده برای تحکیم موقعیت و 
گســترش دامنه فعالیت خود استفاده کند. 

: در این شماره می خوانیم

تژیک دوره پساتحریم اهداف استرا
صادرات حمایت می خواهد
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■  دی ماه 1394  ■  شماره 2

■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

... بسیـار سفر باید
مهندس علی اصغر زبردســت، رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در 
این مصاحبه ضمن بیان اقدامات صورت گرفته 
به منظور رونق صنعت گردشــگری از ضرورت 
همکاری همــه ارگان های حاکمیتی و بخش 
خصوصی برای توسعه این صنعت که رتبه اول 
را در جهــان به خود اختصاص داده ســخن می گویــد و می افزاید صنعت 
گردشگری همتراز توســعه صادرات غیرنفتی است و می تواند ارزش افزوده 

بسیاری را عاید استان نماید.
���در �گردشگری �جایگاه �بفرمایید �پرسش �نخستین �عنوان �به

اقتصاد�استان�را�چگونه�تعریف�می�کنید؟
استان همدان به لحاظ ویژگی های جغرافیایی، تاریخی و طبیعی قابلیت 
های زیادی برای توسعه گردشگری دارد که تاکنون به دالیل متعدد چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که می دانید بر اساس مطالعات صورت 
پذیرفته، گردشگری محور توسعه استان تعریف و تعیین شده بدین معنا که 
با محوریت گردشگری به عنوان موتور محرک اقتصاد می توان ارزش افزوده 
ی معتنابهی ایجاد کرد و اقتصاد اســتان را به ســطح مطلوبی رساند. البته 
اهمیت گردشــگری تنها به اســتان همدان منحصر نمی شود بلکه توجه به 
این امر در گستره جهانی نشــاندهنده جایگاه آن در توسعه کشورهاست تا 
جایی که رقابتی آشکار برای توسعه سهم کشورها و شرکت های مربوطه در 
بازار جهانی توریســم و گردشگری در جریان است. بنابر نظر سازمان جهانی 
گردشگری که از نهادهای وابســته به سازمان ملل متحد است، گردشگری 
بزرگترین صنعت فعال در جهان قلمداد می شــود. به گمان من دالیل اقبال 
به گردشگری را نباید صرفا به کسب درآمد مستقیم از این صنعت فروکاست 
هرچند این گزینه از اهمیت فراوانی برخوردار اســت اما در زیر این الیه می 
توان به اثرات غیر مســتقیم اقتصادی این صنعت نیز اشاره کرد که ظرفیت 

های زیادی برای پیشرفتدر اختیار می نهد. 
��منظور�از�درآمد�مستقیم�و�غیرمستقیم�چیست؟

گردشــگری مفهومی فراگیر دارد و به تبع تعریف آن در گذر زمان و به 
تناســب یافته های تحقیقی یا واقعیات عینی دچار تغییر و تحول می شود. 
شــاید یک تعریف ساده از گردشگری شــامل تمام مسافرت هایی)با فواصل 
اســتاندارد( باشد که افراد به دالیلی از جمله تفریح، تجارت، گرفتن خدمات 
درمانی، تحقیق و پژوهش و موارد مختلف دیگر انجام می دهند و مســتلزم 
ســکونت موقت در مقصد و استفاده از خدمات مرتبط با صنعت گردشگری 
اســت. بر این اساس یک گردشــگر از خدماتی چون "حمل و نقل، اقامت و 
رستوران" به صورت عمومی بهره مند می شود و به اقتضای نوع سفر خدمات 
دیگری را نیز دریافت می کند. به عنوان مثال یک ورزشکار که قصد استفاده 
از پیست اســکی همدان را دارد عالوه بر خدمات عمومی باید برای دریافت 
خدمات مورد نیاز)هزینه استفاده از پیست اسکی، خرید ملزومات ورزشی و 
...( نیز مبالغی پرداخت کند. یا یک بیمار که برای درمان به شــهر یا کشور 
مقصد ســفر می کند ناچار اســت هزینه های درمانی را نیز افزون بر موارد 
عمومی بپردازد. البته گردشــگران معموال از مقاصد توریستی اقدام به خرید 
هدایا برای عزیزان و دوستان خود می کنند که این را نیز می توان در شمار 
هزینه های عمومی به حساب آورد. با این وصف منظور از درآمدهای مستقیم 
مشــخص می شود. یعنی هر درآمدی که از خریدهای گردشگران به صورت 

مستقیم عاید عرضه کنندگان کاالها یا خدمات شود. 
درآمدهای غیر مستقیم شامل فرصت های اقتصادی ای است که از توسعه 
گردشــگری و افزایش روابط و ارتباطــات حاصل می گردد. به عنوان مثال در 
جریان ســفرها و مراودات انســانی ممکن است زمینه ای برای همکاری های 
اقتصادی میان افراد ایجاد شــود و یا ایده ها و ابتکارات جدیدی برای کسب و 
کار شکل بگیرد. در عین حال توسعه گردشگری همتراز توسعه صادرات است 
بدین معنا که با افزایش کیفیت و کمیت گردشگران بازار فروش محصوالت نیز 

افزایش می یابد و موجب رونق اقتصاد و گردش پول در کشور می شود. 
���می �کشور �اقتصاد �در �پول �گردش �باعث �گردشگری �اینکه �در

�شود�تردیدی�نیست�اما�چنانچه�گردشگر�خارجی�جذب�شود�این
�امر�مصداق�پیدا�می�کند�وگرنه�گردشگر�داخلی�در�یک�سیکل�بسته
�عمل�خواهد�کرد.مثال�یک�مسافر�از�یزد�به�همدان�بیاید�و�پول�خود�را

در�اینجا�خرج�کند�چه�فایده�ای�برای�اقتصاد�کشور�دارد؟
اتفاقا رونق گردشــگری داخلی نیز تاثیر بسزایی در رونق بخشی به کل 
اقتصاد از طریق گردش پول دارد. فرض کنید مســافری از سمنان به همدان 
می آید و برای دو شب اقامت در هتل 500 هزار تومان می پردازد. مدیر هتل 

هم با این پول می تواند بدهی خود به شــهرداری را تادیه 
کند. شهرداری نیز دیون خود به یک پیمانکار را تسویه می 
کنــد و آن پیمانکار می تواند حقوق معوق کارکنان خود را 
بدهــد. کارمند یا کارگر مورد نظر نیز با دریافت حقوق می 
تواند به خرید مایحتاج معوق خود بپردازد. این چرخه را تا 
بی نهایت می توان ادامه داد اما مقصود این است که فرآیند 
گردش پول و تاثیر آن در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد 
مورد اشــاره قرار گیرد. البته تمام فرآیند باال موکول به آن 
اســت که این چرخه متوقف نشود یعنی هر کسی که آن 
پول را به دست می آورد نسبت به پرداخت دیون و یا خرید 

مایحتاج و یا پس انداز در بانک و بورس اقدام کند.
���قابل �تاثیر �هم �داخلی �گردشگر �حساب �این �با

مالحظه�ای�در�شکوفایی�اقتصادی�دارد
به طور قطع و یقین همینطور اســت. البته باید توجه 
داشــت که جذب گردشگران خارجی چشــم انداز وسیع 
تری در این صنعت از نظر درآمد اقتصادی ترسیم می کند 
و اقتصاد کشــور را در پیوندی عمیق تر و مســتحکم تر با 
اقتصاد جهانی درمی آورد و بازار فروش محصوالت داخلی 

به خصوص صنایع دستی را نیز توسعه می بخشد.

���آن �اساس �بر �که �فرمودید �اشاره �مطالعاتی �به
�استان�شناخته �توسعه �عنوان�محور �به �گردشگری

شده�است.�این�مطالعات�کی�انجام�پذیرفته؟
این مطالعات شــامل طرح آمایش ســرزمین و تهیه 
طرح جامع گردشــگری در استان بود که چند سال پیش 
از زمان ریاســت جمهوری آقــای خاتمی به صورت جدی 
آغاز و دنبال شد. البته سال گذشته استاندار محترم همدان 
جناب آقای مهندس نیکبخت در یک برنامه تلویزیونی نیز 
از مطالعات تکمیلی در این خصوص خبر داد و تاکید کرد 
که گردشگری محور توسعه استان است و باید تا چند سال 
آینده میزان اشــتغال در این بخش به نسبت کل اشتغال 
استان رشــدی تصاعدی را تجربه کند و از حدود 3 درصد 
فعلی به 15 الی 20 درصد برســد. بــرای این منظور باید 

مقدمات و زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد. 
���به �خصوصی �بخش �تشویق �باعث �عواملی �چه

سرمایه�گذاری�در�بخش�گردشگری�می�شود؟
ســرمایه گذاران معموال با احســاب هزینه و فایده و 
محاســبه میزان ســود احتمالی از یک فعالیت مجاب به 
ســرمایه گذاری می شــوند. بنابراین اولین نکته، بازگشت 
سرمایه و کسب سود اســت. باید ضمن حمایت از فعالین 
بخش خصوصی از طریق ارائه اطالعات و آمار الزم و کمک 
به ســرمایه گذاران جهت شــناخت بهتر و بیشتر فرصت 
های سرمایه گذاری، الزامات مورد نیاز را نیز تامین کرد تا 
اطمینان خاطر ضروری جهت ورود به این عرصه ایجاد شود. 
صنعت گردشــگری وجوه متعددی دارد. در بعضی تعاریف 

حدود 35 نوع گردشگری ذکر شده که هر کدام ملزومات خاصی را می طلبد. 
باید در این زمینه هم فعالیت هایی انجام داد. از جمله شــناخت مزیت های 
اســتان در گردشگری و بعد انجام اقدامات مقتضی از جمله زیرساخت های 
مورد نیاز. به عنوان مثال ممکن است گردشگری طبیعی یکی از مزیت های 
استان باشد بنابراین از حیث زیرساخت به خصوص ساختن اماکن اقامتی باید 
به این نکته توجه داشت چراکه احتمال دارد جهتگیری در این راستا نیاز به 
ســاخت نوع خاصی از مراکز اقامتی را با مختصات خاص ایجاد کند و نیاز به 

ساخت مراکز اقامتی سوپرلوکس را از میان بردارد.
���چه �شامل �گردشگری �در �همدان �استان �مزیت �شما �نظر �به

مواردی�است؟
در این خصوص باید نظرات کارشناســان و متخصصین امر را شــنید و 
بر اســاس آن به تصمیم گیری رســید. در عین حال برخی مشخصات ویژه 
در اســتان همدان وجود دارد که می تواند اولویت هایی در سیاســتگذاری 
گردشگری ایجاد کند. همدان از حیث طبیعی دارای چهارفصل است و جاذبه 
های طبیعی زیادی برای ارائه به گردشــگران دارد. از حیث تاریخی یکی از 
منحصربــه فردترین مناطق در ایران و حتی جهان به شــمار می اید از این 
جهــت که الیه های تمدنی و تاریخی متنوع و گوناگون در مناطق شــهری 
استان و در فواصل بســیار کم جهت بازدید گردشگران وجود دارد. مثال در 
شــهر همدان تپه هگمتانــه متعلق به دوره تاریخی قبل از اســالم و دوران 

مادهاســت، کتیبه های گنجنامه به دوره هخامنشــیان بازمی گردند. گنبد 
علویان و برج قربان بناهای مربوط به دوران اســالمی هستند، و بازار همدان 
و دیگر بناهای همجوار بــه دوره تاریخی معاصر)عصر قاجار و پهلوی( تعلق 
دارند. بنای یادبود بوعلی ســینا و باباطاهر هم قدمت کمتری دارند هرچند 
زمانه و زندگی آن مشــاهیر به قرن ها پیش بازمی گردد. موارد دیگر توسعه 
گردشگری در استان هم وجود دارد که کارشناسان مطرح کرده اند. از جمله 
گردشــگری ادبی و سالمت که جزئیات و مزیت های احتمالی آنها را باید از 

اهل فن پرسید.
���اتاق�همدان�به�عنوان�پارلمان�بخش�خصوصی�چه�اقداماتی�می

تواند�در�جهت�تقویت�گردشگری�انجام�دهد؟
اولین اقدام اتاق در دوره جدید تشکیل کمیسیون گردشگری و خدمات با 
عضویت افراد صاحب نظر و فعال در حیطه های مختلف این بخش بوده است. 
هدف از ایجاد کمیســیون گردشــگری تبادل آرا و آسیب شناسی و شناخت 
فرصت ها و چالش های گردشــگری اســت تا با تعامل میان بخش خصوصی 
و بخش دولتی از یک ســو و هم افزایی میان فعاالن بخش خصوصی از سوی 
دیگر شاهد رونق این حوزه باشیم. ما بیش از همه در حوزه گردشگری نیازمند 
شناخت مقررات مانع کسب و کار و اصالح آنها هستیم. با توجه به اینکه بخش 
خصوصی ســهم عمده ای در بخش گردشگری دارد الزم است تا موانع پیش 
پای آن را شناخت و آنها را مرتفع کرد. در عین حال توسعه گردشگری صرفا از 
عهده یک نهاد یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خارج 
است بلکه هم افزایی و هماهنگی همه سازمان های و ارگان های حاکمیتی را 
می طلبد تا با حمایت از بخش خصوصی بسترساز فعالیت مولد در این بخش 
باشند. اطالع رسانی و آگاهی بخشی در مورد فواید و مواهب توسعه گردشگری 
هم از دیگر اقداماتی است که اتاق های سراسر کشور و اتاق همدان بدان همت 

گماشته اند تا افکار عمومی را به این سمت هدایت کنند.
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■  دی ماه 1394  ■  شماره 2
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

دومین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان همدان 
صبح پنج شــنبه 3 دی ماه 1394 با حضور رضا قیاســی معاون اســتاندار، 
کامران حمزه دادســتان عمومی و انقالب، علی اصغر زبردســت رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، احمد فضلعلی مدیرکل دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی اســتانداری، حمیدرضا حســن پور رییس منطقه 4 سازمان 
بازرسی و بازرس کل استان همدان، حمیدرضا متین رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، رحمان نادی رییس اتاق تعاون، حمیدرضا فرســایی رییس 
اتاق و اعضای هیات رییســه و مشــاوران اتاق همدان و روســای کمیسیون 
هــای تخصصی اتاق و نمایندگانی از برخی ادارات دولتی ذیربط به ریاســت 

محمدرضا مترقب رییس کل دادگستری استان تشکیل شد
در ابتدای این نشســت علی اصغر زبردســت با ارائه گزارشی از فعالیت 
های اتاق در دوره هشتم، "ضرورت تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه 
گذاری" را یادآور شــد و "تشکیل این کمیته  را برای پیشبرد امور اقتصادی 

استان حائز اهمیت" قلمداد کرد.
رئیس اتاق همدان ســپس با بیان اینکه "در دو دوره گذشــته ریاست 
جمهوری، ضایعات و آسیب هایی به اقتصاد کشور وارد آمد که آثار آن هنوز 
ادامه دارد" خاطرنشان ساخت "طبق برنامه چشم انداز بیست ساله، بایستی 
به مقام اول اقتصادی منطقه از طریق تحقق میانگین رشــد 8 درصدی نائل 
می شــدیم که هیچکدام عملی نشــده و اگر بخواهیم در ده سال باقیمانده 
جبران مافات کنیم باید همه دست به دست بدهیم تا جهشی قابل توجه در 

اقتصاد را شاهد باشیم.”
رئیس اتاق همدان در ادامه و با اشــاره به کاهش چشمگیر قیمت نفت 
و افت درآمدهای ارزی یادآور شــد "تامین بودجه کشور معموال از دو طریق 
فروش نفت و مالیات تأمین می شــود و با شرایط پیش آمده، بخش مالیات 
اهمیت بیشــتری پیدا کرده  و از این رهگذر فشــار بر فعاالن اقتصادی نیز 

بیشتر شده است.”
عضــو اتاق ایران ابراز اطمینان کرد که دســتگاه های عمومی مرتبط با 
بخش خصوصی به خصوص بانک ها، ســازمان مالیاتــی و تامین اجتماعی 
شرایط موجود را درک کرده و تعامل و تفاهم بیشتری با صاحبان بنگاه های 

اقتصادی و کسب و کار برقرار می کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از 
سخنان خود به فرار سرمایه پولی از بانک ها به خارج از استان اشاره و تاکید 
کرد "براســاس مصوبات شورای پول و اعتبار، 50 درصد سپرده ها باید برای 
تامین نقدینگی و گردش مالی روزمره اســتفاده و 50 درصد به بخش های 
صنعت، معدن، کشاورزی و... تزریق شوند ولی این سپرده ها به نحو دیگری 

مصرف شده و بعضا به مرکز ارسال می گردند.
به گفته زبردســت "تنها محلی که می تواند فعالین اقتصادی را از نظر 
تامین ســرمایه و نقدینگی یاری برســاند بانک ها هستند که اگر به درستی 

عمل نکنند اکثر فعالیت های اقتصادی متوقف می شوند.
در این جلســه کامران حمزه دادســتان عمومی و انقالب استان و دبیر 
کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در استان با تاکید بر همراهی دستگاه 
قضایی با فعالین اقتصادی در جهت رفع مشــکالت و ایجــاد رونق و رفاه و 
اشتغال تصریح کرد "یکی از علل ارتکاب بزه در اجتماع ناشی از بیکاری است 
لذا از هر کمکی که به روند آســان ســازی و رونق اقتصادی و کار در استان 
بیانجامد فرونگذار نخواهیم کرد چرا که رونق اقتصادی کاهش جرم و آسیب 

های اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
حمید رضا حسن پور رییس بازرسی منطقه 4 و بازرس کل استان نیز در 
سخنانی با اشاره به وجود زیرساخت های الزم برای تقویت واحد داوری اتاق 
پیشــنهادهایی به منظور "ایجاد بخش خاص و ویژه در سازمان بازرسی کل 
کشــور برای رصد تخلفات اداری دست و پا گیر فعاالن اقتصادی با همکاری 
اتاق، تخصیص شــعبه خاص و ویژه در دادگستری برای رسیدگی به دعاوی 

بانک ها و فعالین تجاری با رعایت ضوابط قانونی و تشکیل 
کمیته ای خاص برای جلوگیری از فرار سرمایه از استان" 

ارائه نمود.
فریدون جعفری سرپرست واحد داوری اتاق همدان و 
استاد دانشگاه در سخنان خود خواستار آن گردید که "در 
هنگام بروز مشــکل و اختالفات ابتدا بحث صلح و سازش 
مطرح شــود و طرفین قبل از مراجعه به دستگاه قضایی به 
مرکــز داوری همدان ارجاع داده شــوند" تصریح کرد "در 
آئین دادرسی کیفری جدید اجواز رجوع به موسسات ذی 
صالح جهت میانجی گری در امور کیفری وجود دارد" لذا 
باید بررســی کرد که آیا اتاق های سراســر کشور شرایط 
درنظرگرفته شــده برای میانجی گری را دارا هســتند یا 
خیر که در صورت وجود می توانند نقش جدیدی بر عهده 

بگیرند.
غالمرضا شــفیع یاری مشــاور حقوقی اتــاق و وکیل 
پایه یک دادگســتری نیز با بیان اینکه شعبه 4 بازرسی و 
4 حقوقــی و 104 کیفری به حل دعاوی فعاالن اقتصادی 
اختصاص داده شده و مشکلی که مطرح بود حوادث ناشی 
از کار در کارخانه ها است که هنگام پیش آمد قانون مدیر را 
احضار می کنند در صورتیکه از نظر وقت برای مدیر امکان 
حضور مشکل است لذا اگر امکان وکیل یا نماینده حقوقی 

مهیا شود بهتر است.
رحمان نادی دبیر اتاق تعاون همدان نیز در گزارشــی 
از وجود بیش از 1800 شرکت تعاونی فعال در استان خبر 

داد که به چهار دسته به شرح زیر قابل تفکیک هستند:
1-    شــرکت هایــی که در تهیه مواد اولیه مشــکل 

سرمایه دارند.
2-    شرکت هایی که مشکل بازار فروش دارند.

3-    شرکت هایی که اقساط معوق دارند.
4-    شرکت هایی که اختالفات مدیریتی دارند.

نادی همچنین اظهار کرد " تعداد 132 کارت بازرگانی 
در اســتان برای شــرکت های تعاونی صادر شــده و 700 
شــرکت، در همایشــی به عرضه و ارائه و معرفی کاالها و 

محصوالتی پرداخته اند که قابلیت صادراتی فراوانی دارند.
وی از صــدور "29 میلیون و 638 هــزار دالر کاال به 
عــراق، عمان و کویت در هشــت ماهه امســال" خبر داد 
و افزود "در ســال جاری با اعزام هیئــت تجاری به اقلیم 
کردســتان عراق 6 قرارداد به ارزش 25 میلیون دالر جهت 
صادرات محصوالت استان به این منطقه منعقد شده است.”
نادی اظهار کرد "در اتاق تعاون مرجع داوری وجود 
دارد که در سال جاری 47 رأی داوری و 10 مورد صلح 
نامه در مرکز اتاق داوری تعاونی انجام داده و یک کمیته 
مالیاتی هم فعال اســت که از نماینده دادگســتری در 
هیات مالیاتی انتظار می رود شرایط اقتصادی موجود را 
در انشــای آرای خود در نظر بگیرد و با انعطاف بیشتری 

قانون را اعمال نماید.”
علــی اکبر فالح مشــاور اتاق در امور بیمــه و تامین 
اجتماعی نیز با اشــاره به اهمیــت کمیته حمایت قضایی، 
خواستار "قبول پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی 

در بحث تامین وثایق قرارهای قضایی شد.”
ابوالقاســم سوزنچی رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق نیز با بیان اینکه 
"پروانه های نظام صنفی کشــاورزی ارزش مالی و ملکی دارند" خواســتار 
"قبول این پروانــه های صنفی و کارت های بازرگانــی جهت تامین وثایق 

قضایی شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین خواستار تنقیح قرارداهایی شد که 
میان فعاالن بخش کشــاورزی با بانک ها منعقد می شــود تا از بروز موارد 
غیــر عادالنه و یک جانبه جلوگیری شــود. وی پیشــنهاد کرد تا ســازمان 

جهادکشاورزی به عنوان ناظر قراردادها تعیین شود.
مرتضی اســکندری رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی 
اطمینــان داد که در صــورت فعالیت واحد داوری اتاق بســیاری از مراجعه 
پیمانکاران به دســتگاه قضایی بالموضوع می شــود . وی همچنین خواستار 

تخصیص عادالنه اعتبارات میان واحدهای متقاضی نیز شد.
هرچه ســریعتر خود را برای ورود به عرصه هــای بین المللی بازار های 

صادراتی آماده کنیم و بازار هدف و کاالی صادراتی را مشخص کنیم.
ما برای حصــول موفقیت نباید مازاد مصرف را صادرات کنیم بلکه برای 
صادرات تولید کنیم تا بتوانیم کشــورهای هدف را به دست بیاوریم و حفظ 
کنیم. وی همچنین اظهار کرد "راهکارهای حل مشــکالت سرمایه گذاران 
بررسی شود و تا در بخش هایی که به دادگستری مربوط می شود همکاری 

شود.”
نماینده سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه "جرایم تورهای غیر مجاز 
بسیار باالست" خواستار اختصاص شعبه ویژه ای در این رابطه  و ارائه راهکار 

جهت حل مشکل خانه مسافرهای غیر مجاز شد.”
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان در خاتمه این جلسه با اشاره به 
نقش موثر اتــاق بازرگانی به عنوان قلب اقتصادی اســتان عنوان نمود "در 
صورت فعال شــدن اتــاق داوری بخش عمده ای از اختالفات و مشــکالت 
مربوطه از طریق میانجی گری و داوری قابل حل و فصل اســت و با هدایت 

پرونده های واجد شرایط در مسیر داوری این روند تسهیل خواهد شد.
محمد رضا مترقب با اشــاره به تشکیل شعب تخصصی در مرکز استان 
جهت رســیدگی به پرونده های مربوط به بخــش های اقتصادی و بازرگانی 
بــر ضرورت رعایت اصل بی طرفی و نیز رعایــت قانون و مقررات در مراجع 
قضائی تأکید نموده و تصریح کرد مجموعه قضائی اســتان از همه افرادی که 
به عنوان سرمایه گذار حقیقی و واقعی فعالیت می نمایند حمایت های قانونی 

به عمل می آورد.
رئیس کل دادگســتری استات همدان همچنین بر نقش حساس قضات 
شــرکت کننده در کمیسیون های مختلف و مرتبط با بخش اقتصاد را تاکید 
کرد و خاطرنشــان ساخت که قضاتدر این کمیســیون ها باید با دقت اصل 

عدالت و قانون را در جهت مصالح اجتماعی و عمومی لحاظ نمایند.

رییس کل دادگستری استان: 

اتاق بازرگانی قلب اقتصاد استان است
رییس اتاق همدان: 

تشکیل کمیته حمایت قضایی برای پیشبرد 
اقتصاد استان ضروری است
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���جناب�آقای�بقایی�از�جنابعالی�به�عنوان�قدیمی�ترین�عضو�اتاق
همدان�یاد�می�شود.�از�چه�سالی�در�اتاق�عضویت�داشته�اید.

سابقه عضویت من در اتاق همدان به پیش از پیروزی انقالب اسالمی باز 
می گردد. ابوی مرحوم من اهل تبریز بودند که در نوجوانی به همدان آمدند 
و در اینجا ساکن شدند. من در همدان به دنیا آمدم و به تبع پدر به تجارت 

و بازرگانی پرداختم.
 اولین کارت بازرگانی را در سال 1343 دریافت کردم. حوزه فعالیت من 
عمدتا متوجه صادرات فرش بود و یکی دو ســال هم برای توســعه صادرات 
فرش در آلمان به نوعی اقامت داشتم. همین سابقه و اعتبار خانوادگی در امر 
تجارت باعث شد تا در سال 1352 و با کسب اعتماد اعضای اتاق به عضویت 
هیات نمایندگان انتخاب شــوم. از آن تاریخ تا امروز یعنی بیش از 42 سال 

است که در هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق همدان هستم و 
این را که ترجمان اعتماد فعاالن اقتصادی استان است موجب 

فخر و مباهات می دانم.
���88�ساله�خود�در�واقع�اتاق�همدان�در�نیمی�از�عمر

خانه�شما�بوده�است.
همینطور اســت. البته در نیمه ای که ســیر تحوالت و 
اتفاقات شتاب بیشتری داشته و فراز و فرودهای بسیاری را از 
سر گذرانده است. اتاق همدان به طور رسمی در 16 شهریور 
ســال 1307 در محله ذوالریاســتین تاسیس شد و شروع به 
کار کــرد. قبل از آن البته مجلس وکالی تجار و انجمن تجار 

همدان تشکیل شدند که خاستگاه اتاق محسوب می شوند. 
می دانید که اتاق در اصل مامنی برای تجار و کارآفرینان 
اســت و به همین خاطر به تناســب نقشــی که دولت ها در 
اقتصاد برای خود متصور هستند دچار قبض و بسط می شود. 
تجربه من در ســال های گذشته گواه این ادعاست. به عنوان 
مثــال اتاق ها در اواخر دهــه 50 و اوایل دهه 60 تحت تاثیر 
اندیشــه های حاکم بر عذرصه اقتصاد از یک سو و اقتضائات 
ناشــی از شرایط جنگ تحمیلی از سوی دیگر عمال به محاق 

رفتند. 
حتــی در برهه ای این احتمال قوت گرفت که این نهاد به 

کلی منحل شــود. با این وجود اما حمایت های مسئولین ارشد نظام از تجار 

به واسطه نقشی که این قشــر در پیروزی انقالب داشتند 
مانع چنین اتفاقی شد و اتاق ها توانستند "ققنوس وار" به 
حیات خود ادامه دهند. ققنوس پرنده ای اساطیری و نماد 
جاودانگی است که پس از سوختن و خاکستر شدن از آن 
تخمی و پرنده ای دیگر متولد می شــود. اتاق نیز "سخت 
جانی هایی" این چنین داشته و راه پر پیچ و خمی را تا به 

امروز پیموده است.
���برخی�نقش�اتاق�ها�را�در�سیاستگذاری�اقتصادی

حاشیه�ای�می�دانند.�چقدر�با�این�تعبیر�موافقید؟
در اینکه اتاق ها اختیار اجرایی ندارند تردیدی نیست. 
بنا هم بر این نبوده اســت که چنیــن مجموعه ای عهده 
دار مسائل اجرایی شود. در عین حال نقش اتاق ها 
در سیاستگذاری به عوامل چندی بستگی دارد. 
مثال اینکه قانونگذار چه جایگاهی برای اتاق در 
امر سیاستگذاری و تصمیم سازی در نظر گرفته 
یا اینکه فعاالن اقتصــادی از چه میزان توانایی 
و انگیزه و اراده ای برای ایفای چنین نقشــی 

برخوردارند. 
به موازات این نکات، از ذهنیت عموم 
مردم برای قبول یا نفی چنین نقشــی 
نیز نباید غفلت کــرد. به رغم تمامی 
این مســائل معتقدم که در وهله اول 
این خــود فعاالن اقتصــادی و اعضای 
اتاق هســتند که بــه کار و جایگاه خود 
وجاهت می بخشــند. هر چــه همگرایی 
این قشر بیشتر باشد طبیعتا پذیرش آنها به 
عنوان قشــری تاثیرگذار بیشتر خواهد شد. در 
حال حاضر و بر اســاس قانون، اتاق مشاور سه 
قوه اســت و این می تواند محمل مناسبی برای 
برجســته شدن نقش بخش خصوصی در عرصه 
سیاست های اقتصادی باشد که باید از آن به نحو 

صحیح و قانونی بهره جست. 

�با�پایان�تحریم�های�ظالمانه�علیه�اقتصاد�کشور،�انتظار
�می�رود�که�فعاالن�اقتصادی�از�فضای�به�وجود�آمده�برای
�تحکیم�موقعیت�و�گسترش�دامنه�فعالیت�خود�استفاده
�کندد.�این�فرض�از�ضرورت�واسپاری�امور�به�بخش
�خصوصی�در�سایه�سیاست�های�کلی�اقتصاد�مقاومتی�و
�قطع�وابستگی�به�درآمدهای�ارزی�حاصل�از�فروش�نفت
�خام�ناشی�می�شود.
�در�صورت�وقوع�چنین�تحولی،�می�توان�امیدوار�بود�که
�جایگاه�"اتاق�بازرگانی،�صنایع،�معادن�و�کشاورزی"
��چه�در�سطح�ملی�و�به�عنوان�پارلمان�بخش�خصوصی
�چه�در�سطح�محلی�ارتقا�یابد�و�به�عنوان�موتور�محرک
�توسعه�و�پیشرفت�در�اقتصاد�کشور�نقش�آفرینی�کند.
�در�این�میان�اتاق�همدان�به�عنوان�یکی�از�قدیمی�ترین
�88�ساله�از�ظرفیت�باالیی�برای�اتاق�های�کشور�با�قدمت
�تجمیع�منافع�فعاالن�بخش�خصوصی�و�کارآفرینان�در
�راستای�اهداف�کالن�کشور�و�رفع�برخی�تنگناها�برخوردار
�است.�از�این�رو�در�گفتگو�با�سید�مرتضی�بقایی�عضو
�هیات�رییسه�اتاق�همدان�به�واکاوی�این�موضوع�با�توجه
�به�سابقه�تاریخی�وی�در�اتاق�پرداخته�ایم.

���تقویت �و �این�ظرفیت �از �استفاده�درست �برای �ای �توصیه �چه
پتانسیل�اتاق�دارید؟

شــاید اولین توقع یا توصیه این باشــد که همه فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصــی "اتاق" را به عنوان چارچوب و محور فعالیت های خود بپذیرند و 
در زیر چتر آن گرد هم آیند تا عقبه این نهاد قدیمی بیش از گذشته تقویت 
شود. در گام بعد باید سعی کرد تا تعامل منطقی و مناسبی بین بخش عمومی 
و خصوصی برای شنیدن توقعات و انتظارات طرفین از یکدیگر ایجاد کرد. این 
می تواند مقدمه ای برای ایفای نقش صحیح در جایگاه مشاوره سه قوه باشد. 
می خواهم بگویم اگر انتظار این اســت که اتاق بتواند در مذاکره و تعامل با 
قوای حکومتی "گره گشــایی" کند و موانع کسب و کار و تولید را شناسایی 
نموده و خواستار لغو آنها شــود یا پیشنهادهایی برای بهبود محیط فعالیت 
اقتصادی ارائه نماید باید ابتدا به ساکن همه فعاالن ذی ربط با عضویت خود 
در اتاق این پیام را منتقل کنند که اتاق نماینده و ســخنگوی انهاست و در 
جهت مصالح و منافع تولیدکنندگان، کارآفرینان و تجار و بازرگانان در همه 
حوزه ها حرکت می کند. در آن صورت نفوذ کالم اتاق بیشتر می شود و می 

تواند با اتکا بر این پشتوانه اجتماعی گام های موثرتری بردارد.
���ها �تحریم �رفع �واسطه �به �آینده �های �ماه �در �نظر�می�رسد �به

�فضای�مساعدتری�برای�تحرک�بخش�خصوصی�فراهم�می�شود�که
می�تواند�به�تقویت�پارلمان�بخش�خصوصی�بیانجامد.

این چشــم انداز البته مشــروط به آن است که بدنه اقتصادی کشور چه 
در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی ضرورت این مســاله را دریابند و 
مطمئن شوند که بدون اتکا به توانمندی فعاالن بخش خصوصی نمی توان در 
انتظار شکوفایی اقتصاد نشست. فعاالن بخش خصوصی هم باید همچون "ید 
واحده" عمل کنند و رقابت در بازارهای بین المللی را به رقابت های داخلی 

و تضییع منافع یکدیگر تبدیل نکنند.
 از ضرورت پیوســتن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO  هم نباید 
غفلت ورزید. ماه گذشــته بود که کشور افغانستان به عضویت کامل سازمان 
تجارت جهانی درآمد اما ایران در طی سالیان گذشته عضو ناظر بوده و روند 
عضویت کشورمان هنوز تکمیل نشده و این در حالیست که توسعه صادرات 
و شــکوفایی اقتصادی تا حدود زیاد مربوط و موکول به عضویت در سازمان 
تجارت جهانی اســت که روند مبادالت را تســهیل و تجارت را توســعه می 

بخشد.

فعاالن بخش خصوصی 

"ید واحده" باشند

�اتاق�مشاور�سه
�قوه�است�و�این
�می�تواند�محمل
�مناسبی�برای
�برجسته�شدن
�نقش�بخش
�خصوصی�در�عرصه
�سیاست�های
�اقتصادی�باشد�که
�باید�از�آن�به�نحو
�صحیح�و�قانونی
بهره�جست
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در هفتــه هــای پایانی ســال 2015 
صندوق بین المللی پول پیش بینی مجمل 
اما جامعی از وضعیــت اقتصادی ایران در 

سال 2016 ارائه نمود. 
این گزارش در عین حال که دورنمای اقتصادی ایران را در ســال جدید 
بهتر از ســنوات پیشین ترســیم می کند، حاوی تذکرات قابل تأملی است. 
بررسی کارشناسان بلندپایه این نهاد نشان می دهد، افت شدید قیمت نفت، 
وضعیــت نامطلوب صــورت های مالی بانک ها و بنگاه هــای اقتصادی و به 
تعویق افتادن تصمیمات ایرانیان در حوزه مصرف و ســرمایه گذاری به دوره 
پساتحریم، رشــد اقتصادی ایران را از زمستان 1393 تاکنون به شدت کند 

نموده است. 
در نتیجه انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی از 3 درصد در پایان 
سال 1393 به محدوده مثبت 0.5 و منفی 0.5 درصد در انتهای سال 1394 
تنزل یابد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه اخیر به زیر 10 درصد کاهش یافته 
که عمدتاً از افت نرخ تورم در محصوالت غذایی و نوشــیدنی ها حاصل شده 
اســت و انتظار می رود نرخ تورم ســاالنه در پایان سال 1394 به 14درصد 

کاهش یابد.
کارشناســان صندوق بین المللی پول وضعیت اقتصاد ایران در ســال 

2016/2017 یا همان ســال 1395 را به دلیل برداشــته شدن تحریم های 
اقتصادی مطلوب تر ارزیابی می کنند. در اولین ســال پســا تحریم، افزایش 
تولید نفت، کاهش هزینه های تجاری و مبادالت مالی، امکان دسترســی به 
دارایی ها و منابع خارجی کشــور، از جمله عواملی هستند که می توانند نرخ 
رشــد تولید ناخالص داخلی را به سطح پیش بینی شده)حداکثر تا 5 درصد( 
ارتقا دهند. به اعتقاد صندوق بین المللی پول، عامل تعیین کننده در سرعت 
رشد اقتصادی ایران در دوره پساتحریم مربوطه به سرریز منابع نفتی به سایر 

بخش های اقتصادی است. 
عالوه بر این رشد درآمد نفتی، بازگشت دارایی های خارجی و دسترسی 
به سرمایه های خارج از کشور منجر به افزایش ارزش پول داخلی خواهد شد. 
نکته قابل تامل در این گزارش این است که به زعم کارشناسان صندوق بین 
المللی پول، سیاســت مالی انقباضی، ثابت نگاه داشــتن درآمدهای مالیاتی، 
اجرای طرح تحول نظام یارانه ای و  سیاســت هــای پولی احتیاطی که در 
جهت تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال 1395 اتخاد شده اند، احتمال 
دارد اثر معکوس بر مشوق های رشد اقتصادی داشته باشند و از سرعت رشد 

اقتصادی ایران در سال 1395 بکاهند.
 اگر چارچوب سیاســت گذاری دولت، وضعیت ترازنامه بانک ها و نظام 
مالیاتی کشــور در جهت ترغیب فعالیت های اقتصادی تغییر نماید، رشــد 
اقتصادی ایران در میان مدت می تواند در محدوده 4 درصد روند با ثباتی را 
تجربه نماید. البته به زعم این گزارش، نرخ رشــد اقتصادی پسا تحریم  می 
تواند در ســطوح باالتری نیز در بلندمدت محقق شــود که پیش شــرط آن 
تحوالت بنیادین در محیط کسب و کار خواهد بود. در این گزارش، سیاست 
تمرکــز بر نرخ تورم مورد تأیید قرار گرفتــه و همچنین قانون جدید پول و 
بانکداری در تقویت جایگاه بانک مرکزی در ثبات قیمتی موثر شناخته شده 

است.
یکی از تاکیدات گروه کارشناســی صندوق بیــن المللی اجرای اقدامات 
ســریع و جامع درخصوص چالش های بخش مالی نظیر تسهیالت معوق و 
تعیین تکلیف موسســات پولی غیرمجاز است که نتیجه آن کاهش نرخ بهره 
در اقتصاد ایران خواهد بود. تعهد دولت به پرداخت بدهی های معوق دولتی 
یکی دیگر از محورهای این گزارش اســت که بر بهبود وضعیت ترازنامه بانک 

ها اثرگذار خواهد بود. 
صندوق بین المللی پول به مقامات ایرانی توصیه نموده اســت که هدف 
گذاری بلندپروازانه ای در حوزه تحوالت ســاختاری در جهت تسریع تحقق 
رشد اقتصادی فراگیر )رشد اقتصادی همه شمول( مبذول دارند. در این میان 
دســتیابی به رشد اقتصادی همه شمول نیازمند تقویت هر چه بیشتر بخش 

درنگی بر پیش بینی اقتصاد ایران 
در سال 2016

نموده اســت اما دو چالش جــدی را نیز در 
مقابل دولت نشان می دهد. 

چالــش اول مربوط به رشــد نرخ 
بیکاری اســت کــه احتمــال می 
رود در ســال های پایانی دولت به 
12.6درصد بالغ شــود. در واقع دولت 
روحانی در فرصــت باقی مانده باید میان تک رقمی 
شــدن نرخ تورم یا رشــد فزاینده نرخ بیکاری یکی 
را انتخــاب کند زیرا بــه لحاظ اقتصاد 
سیاسی چسبندگی بیش از حد 
به روش های پولی و مالی به 
تورم،  نرخ  کاهش  منظور 
می تواند تبعات اجتماعی 
و هزینــه های سیاســی 
هنگفتــی خصوصا در دوره 
ریاســت  انتخابــات 

به  دوازدهم  جمهــوری 
همراه داشته باشد. 

با توجه به تدبیر و تعقل حاکم بر کابینه 
و ســتاد اقتصادی دولت یازدهم انتظار می رود از 

سال 1395 دولت سیاستی متعادل میان نرخ بیکاری 
و نرخ تورم اتخاد نماید تــا بتواند هر دو را در محدوده 10 

درصد کنترل نماید.
 چالش دوم مربوط به قیمت نفت است. افت قیمت نفت در سال 
هــای 2014 و 2015، رخداد خارج از انتظار و شــومی برای دولت 
یازدهــم و اقتصاد ایران بود.  صندوق بین المللی پول در این گزارش 
فرض کرده اســت در ســال 1395 و 1396 قیمت نفت به سطح 53 
و 58 دالر در هر بشــکه افزایش یابد که در این حالت مجموع درآمد 
صادراتی نفت ایران با درآمد صادراتی نفت در سال 1392 به سختی 

برابری خواهد داشت.
 اداره اقتصاد پر هزینه و ناکارآمد ایران در این شــرایط بسیار دشوار 
است خصوصا آنکه برخی از موسسات بین المللی احتمال کاهش قیمت 
نفت تا ســطح 25 دالر در هر بشکه را نیز طرح نموده اند.  چالش نفت 
تنها چالش دولت نیســت بلکه چالش کل جامعه ایرانی در سال 2016 
اســت. اگر دولت مدیریت این چالش را به مردم منتقل نماید نه هزینه 
های آن را، آنگاه این احتمال وجود دارد که بتوان سال های ارزانی نفت را 
به سال های تغییر فرهنگی مصرف انرژی در ایران و کاهش اتکای بودجه 

به درآمد نفتی تبدیل نمود.
* عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان و ایران "

خصوصی می باشد و با 
تحــوالت در  اجرای 

بهره  ارتقای  جهت 
وری، کنار گذاردن 
کنترل های قیمتی 

ارتقــای  و  اداری  و 
پذیر  امکان  شــفافیت 

خواهد بود. در ضمن این موسسه توصیه می 
کند تا پایان ســپتامبر 2016، نظام نرخ ارز تک نرخی 

شود و محدودیت های ارزی کنار گذاشته شود.
با توجه به پیش بینی های مندرج در این گزارش، می 
توان نمره قابل قبولی را  به نظام سیاست گذاری در دولت 
یازدهــم  اختصاص داد. در جدول ذیل وضعیت شــاخص 
های کالن اقتصادی در ســال اول دولت یازدهم تا ســال 

پایانی نشان داده شده است.

13921393139413951396
1.9304.34-رشد اقتصادی )درصد(

34.715.515.111.58.3نرخ تورم )درصد(
10.410.611.912.512.6نرخ بیکاری )درصد(

100.193.974.390.5104صادرات )میلیارد دالر(
75.280.172.585.997.5واردات )میلیارد دالر(
صادرات نفت و گاز 

64.955.435.348.659.8)میلیارد دالر(
قیمت هر بشکه نفت 

10179505358)دالر(
تولید نفت خام )میلیون 

2.853.093.113.74بشکه در روز(
صادرات نفت خام 

1.131.161.241.812.13)میلیون بشکه در روز(

اگرچه صنــدوق بین المللی پــول دورنمای وضعیت 
اقتصــادی ایران را تا پایان دولت یازدهم مثبت پیش بینی 

علی"ثابتیان"*"""
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 دیرزمانی نیســت که حقوق و اقتصاد 
همدل و هم هدف شــده اند. نقش اقتصاد 
در حقوق، زمانی منحصر می شد به تعیین 
میــزان خســارت هایی که در یــک پرونده، 
بــه خواهان وارد آمده بــود و حقوق هم آنجا که 
اختالفــات اقتصادِی معمول بین مردم پیش مــی آمد در حل اختالف آنها 
نقش بازی می کرد و مبانی و منابع این دو علم متمایز از هم بودند و قواعد 

و قلمرو آنان نیز به همچنین.
کم کم تعامل بین حقوق و اقتصاد بیشتر شد؛ حقوقدانان وقتی پیشرفت 
های شــگرف اقتصادی را دیدند به فکر افتادند که چگونه می شــود قواعد 
و مولفــه هــای اقتصادی را در عرصه حقوق به کار بــرد تا حاصل بهتری از 
فرایندهای حقوقی به دســت آورد. از ســوی دیگر و بر خالِف اقتصادداناِن 
کالســیک که معتقد بودند حکومت هیــچ دخالتی نباید در فعل و انفعاالت 
اقتصادی کند، دولت ها پس از بحران های اقتصادی دریافتند که نظارت بر 
بازار از راه تدوین مقررات و قواعد، الزم و ضروری اســت و بدین گونه بود که 

حقوق و اقتصاد در دو رویکرد به شرح زیر به هم پیوند خوردند:
الف- اصول اقتصادی که باعث شکوفایی و پیشرفت در فرایندهای حقوقی به 
کار گرفته شد؛ به عنوان مثال اصولی نظیر: عقالنیت، کارآمدی و هزینه و فایده در 
حقوق وارد شدند و وکال، قضات و حقوقدانان ازاین اصول، جهِت بهبود عملکرد 

خود بهره بردند تا بتوانند به محصوالت و نتایج بهتری دست پیدا کنند.

ب- اقتصاددانان نیز به اهمیت قواعد و هنجارهای حقوقی 
پی بردند؛ تا اینکه در یک نظر کلی، جدایی حقوق و اقتصاد را 
تراژدی دانستند. پس اقتصاددانان، حقوق را عنصری اساسی در 
به نتیجه رسیدن تئوری های اقتصادی دانستند و اینگونه بود 
که قوانین اقتصادی یکی پس از دیگری مصوب شدند و بسته 
به نوع حکومت و رژیم های سیاسی هنجارهای حقوقی تدوین 
شدند. اصول مهمی نیز صورتبندی شدند که هدفشان چرخش 

بهتر چرخ اقتصاد بود.
3- از جملــه ی اصول مهمی کــه در اقتصاد به زیور 
هنجارهای حقوقی آراســته شــده اصل رقابت است. عدم 
انحصار در اقتصاد، وجود فضا و محیط مناسب جهت رقابت 
مورد تاکید و تایید بسیاری از مکاتب اقتصادی است. اصل 
رقابت هم حامی کارگزاران و فعاالن اقتصادی اســت و هم 
اینکه مصرف کنندگان می توانند با یاری این اصِل اساسی، 
به محصوالت بهتر و با کیفیت تر دست یابند. دولت نیز می 
تواند با تدوین قواعــد مربوط به اصل رقابت هم بر اقتصاد 

نظارت کند و هم متهم به دخالت نباشد.
4- در حقوق ایران اگرچه قواعد اقتصادی عمر درازآهنگی 
ندارند، اما با یک نظر اجمالی به موارد مصوب نهادهاِی قانونی 
می تــوان ردپای تالش قانونگذار جهت تســهیِل رقابت در 
اقتصاد، با مدنظر قراردادن اصول اساسی اقتصادِی مندرج در 
قانون اساسی را مشاهده کرد. قانون اساسی ما بی شک نظر 
به اقتصادی دولتی داشــته است. اصل 44 قانون اساسی در 
مقام بیاِن بخش های دولتی اگرچه به بخش دولتی تعاونی و 
خصوصی اشاره کرده است اما در ذکر مصادیِق بخش دولتی، 
عرصه ی این بخش را بسیار فراخ بیان نموده و نوعی اقتصاد 
دولتی از آن برداشــت می شود.همچنین در بند 5 اصل 43 
»منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت 

باطل و حرام«را جزو ضوابط اقتصادی دانسته است.
5-در رویکردی متفاوت، قانونگذارِ عادی در قانون»اجراي سیاست هاي کلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساسي « بر اقتصادی با محوریِت غیر دولتی نظر داشته 
است. به عبارت دیگر اصل بر غیر دولتی بودن است و تنها برخی از زمینه های اقتصادی 
در اختیار دولت قرار گرفته است. نکته مهم و چالش برانگیز این قانون فصل نهم آن 
است که با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به بیان مقررات دقیق و کارآمدی در 
مورد رقابت پرداخته است. ماده 44»هرگونه تباني از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم 
)اعم از کتبي، الکترونیکي، شفاهي و یا عملي( بین اشخاص که یک یا چند اثرزیر را به 
دنبال داشته باشد به نحوي که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع«دانسته 
است. بنابراین دامنه ی نظارت قانون بسیار گسترده است و تمام اقداماِت حقوقی- 

اقتصادی کارگزاران را تحت پوشش قرار می دهد.
6-نکته ی مهم دیگر قانوِن پیش گفته، تاسیس نهادی قدرتمند در ماده 
53 قانون اجرای سیاست های اصل 44 با نام شورای رقابت است که وظایف و 
اختیارات گسترده ای جهت نتظیم رقابت در عرصه اقتصادی دارد. این شورا با 
عضویت چند نماینده ی مجلس، قاضی عالی رتبه، حقوق دان و صاحبنظران 
عرصــه های صنعت تجــارت و امور مالی، نقش یگانــه ای در تنظیم بازار و 
حذف رویه های غیر رقابتی بر عهده دارد. نکته اساسی در مورد صالحیت این 
شــورا آن است که طبق ماده 60 شورا می تواند در بررسی های خود تحقیقات 
و بازرسی های گسترده ای انجام دهد همچنین وفق ماده 61 شورا می تواند به 
عنــوان ضمانت اجرا اقدامات فراوانی را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؛ مواردی 
نظیر فسخ و ابطال قراردادها، توقِف هر رویه ی ضد رقابتی، دستور به عزل مدیراِن 
متخلف، دستور به واگذاری سهام، دستور به استرداد وجوهی که از رویه های 
غیر رقابتی تحصیل شده است. بنابراین و علیرغم چالش های فراوانی که شورا 
در عمل به وظایفش با آنها روبروســت، به نظر می رسد آگاهی فعاالن بخش 
اقتصاد از وظایف و اختیارات شــورا و نیز نحوه ی طرح موضوعات مرتبط با 
صالحیت آن، می تواند کمک شایانی به سهولت در رقابت و جلوگیری از رویه 

های انحصار گرایانه در بخش خصوصی اقتصاد بنماید.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شهرداری همدان "

در آســتانه برچیدن تحریم های بین 
المللی علیه کشورمان، پنجره های جدیدی 
به روی تجارت ایران گشــوده می شود. انتظار 
این اســت کــه با عادی شــدن شــرایط مبادالت 
اقتصــادی و تقویت روابط بین المللی ایران، ظرفیت های جدیدی از توان 

تجاری کشــور آزاد گردد و دشــواری ها و موانع پیشــین از سر راه 
مبادالت خارجی برداشــته شــوند. با این وجود فضای جدید نیاز 

به مدیریت در راســتای کنترل توقعات عمومی از یک طرف و 
پرهیز از درافتادن به سیاست های غلط گذشته در "سونامی 

واردات کاالهای مصرفی" است.
در خصــوص کنترل انتظارات عمومی از گشــایش 
قریب الوقوع عرصه اقتصاد و رفع مشــکالت باید گفت 
که دمیدن بر این انتظارات نهایتا موجب انحراف سیاست 

هــای اقتصــادی و روی آوردن مجــدد به سیاســت های 
انبســاطی به منظور ایجاد رونق کاذب در اقتصاد خواهد شد که 
نتیجه و پیامد آن چیزی جز افزایش شــدید نرخ تورم، دســت 
زدن به واردات کاالهای مصرفی برای کنترل بازار و ایجاد تعادل 

مصنوعی و نهایتا از میان بردن توان تولیدی و صادراتی کشــور 
نیســت. به این خاطر باید ضمن توضیح شرایط اقتصادی کشور 
زمینه برای رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم گردد که این به طور 

قطع روندی بلند مدت است.
اما در مورد ســونامی واردات کاالهای مصرفی که در طی ســال های 
1387 تا 1391 به مورد اجرا درآمد و باعث از بین رفتن فرصت های شغلی 
در کشور به قیمت ایجاد اشتغال برای کارخانه های چینی گردید نیز نکاتی 

باید مد نظر قرار گیرد.
در حال حاضر قیمت کاالهای مصرفی در سطح دنیا کاهش پیدا کرده 
و بسیاری از تولیدکنندگان با معضل فروش محصوالت مواجه شده اند. به 
همیــن دلیل اکثریت قریب به اتفاق هیات های تجاری که پس از امضای 
"برجام" به ایران آمده اند به دنبال فروش محصوالت و استفاده از بازار 80 

میلیون نفری ایران هستند. این مساله می تواند برای برخی 
از تجار اغواکننده باشد زیرا آنها می توانند کاالهای مصرفی 
را با قیمت کمتر وارد کشــور کنند. این قیمت تمام شده 
تنها به کاهش قیمت محصوالت مربوط نیست بلکه کاهش 
هزینه هــای مبادله بین المللی بــه خاطر لغو 
تحریم ها نیز تاثیری تعیین کننده بر این موضوع 

می گذارد. 

خاطر  همیــن  احتمال می رود که بــه 
با عدم مدیریت صحیح "سونامی واردات کاالهای 

مصرفی" مجددا به راه افتد. شاید بهترین "تدبیر 
موقت" برای کنترل این وضعیت باالبردن بهای پول های 

خارجی به منظور تقویت تولید ملی باشد.
همانطور که گفته شــد برچیده شدن تحریم ها 
توان تجــاری ایران را افزایش می دهد اما باید برنامه 

ای منسجم تهیه شود تا این توان در جهت نیرومندکردن 
بخش صــادرات به حرکــت درآید. سیاســت حمایت از 
صادرات به صورت بســته ای هدف دار باید تدوین شــود 
و مــوارد مختلفی را مد نظر قرار دهد. همانطوری که بارها 

توســط بازرگانان و تولیدکنندگان و کارشناسان گفته شده و در این نوشته 
هم مــورد تاکید قرار گرفت، افزایش نرخ پول هــای خارجی به صورتی که 
بهای برابری آن ها در مقابل ریال واقعی شــود و تورم های دو رقمی ســال 
های اخیر را پوشش دهد یکی از اولویت هاست. البته این روند صعودی باید 
کامال باثبات و به دور از تالطم های آسیب رسان باشد. برقراری دوباره جوایز 
صادراتــی و اختصاص و اجرای معافیت های مالیاتی هم می تواند به رشــد 
صادرات کمک کند. موارد دیگری هم در  توسعه صادرات موثر هستند مانند 
بهینه ســازی سیســتم حمل و نقل و کم کردن از کاغذبازی های 
اداری، اعطای اعتبار بانکی برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی از 
طریق ورود تکنولوژی های روز و بازاریابی در کشورهای مختلف، 
شناسایی ســریع قوانین و مقررات مخل صادرات و حذف آنها توسط 

مجلس و برند سازی محصوالت ایرانی.
در پایان باید به محصول فرش همدان که در طی ســال 
های مختلف از محصوالت عمده صادراتی استان بود اما چند 
سالی است از رمق افتاده و صادرات آن متوقف شده اشاره 
کنــم. این محصول به رغم کیفیــت و بافت اعالی آن 
در طی ســال های گذشته به خاطر محدودیت های 
ناشی از تحریم و ناتوانی در بازاریابی و سنجش ذائقه 
مشــتریان، دچار افول شده اســت. بنابراین با از بین 
رفتن محدودیت ها و به دلیل وجود زیرساخت های قبل 
امــکان احیای آن و ورود مجدد به بازارهای بین المللی در 
مدت زمانی کوتاه فراهم است. این موضوع بیش از همه نیازمند 
"مطالعات بازار" و بازاریابی اســت تا محصولی که مشتریان می 
خواهنــد از نظر رنگبندی و اندازه و نقشــه و ... به آنها عرضه شــود. 
همچنیــن تقویت برند فرش همدان نیز تاثیر فراوانی در صادرات مجدد این 
کاال دارد و باالخره اینکه قیمت آن توان رقابت با رقبا را داشــته باشد. موارد 
این چنینی نیازمند پاره ای حمایت هاســت تا تجار و بازرگانان راه ورود به 

بازارهای خارجی را هموار نمایند.
*عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق همدان "

صادرات حمایت می خواهد
حمیدرضا"بطحائی"*"""

جمال"جالیی"*"""

حقوق رقابت
قی حقوق و اقتصاد تال
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این روزها کمتر کسی است که متوجه 
وخیم بودن اوضاع اقتصادی کشــور نشده 
باشد حتی کسانی که کمترین اطالعات فنی 
و تخصصی الزم از علم اقتصاد را داشته باشند می 
دانند که وقتی کشور ما که اقتصاد آن وابسته به فروش نفت است با شرایطی 
روبرو شــده که تولید نفت آن نسبت به حداقل چهارسال گذشته به کمتر از 
نصف و حتی یک ســوم رســیده و این در حالی است که همان نصف هم به 
قیمت یک ســوم چهارسال قبل به فروش می رسد معنایی جز این ندارد که 
در آمد نفتی به حداقل خود رســیده و این تازه ابتدای ماجراست چرا که کم 
شدن درآمد نفتی یعنی کسر بودجه پیش بینی شده و در نهایت عدم ایفای 

تعهدات جاری و معوق دولت.
نتیجه اینکه دولت نه می تواند هزینه های پیش بینی شــده در بودجه 
جاری را پاســخگو باشــد و نه هیچگونه حمایت جدی از بستانکاران فراوان 
بخــش خصوصی به عمل آورد. لذا کلیه واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی یا 
خدماتی که با کســری و عدم وجود نقدینگی الزم مواجه هستند با بحرانی 

عمیق تر رویارو می شوند. 
در اکثر کشــورها برای عبور از این شرایط بحرانی، سیستم بانکی وظیفه 
حمایــت و جبران نقدینگی از بخش خصوصی را عهده دار می شــود اما در 
کشور ما نظام بانکی خود درگیر مشکالت فراوانی است که انتظار گره گشایی 

از جانب آن نمی رود. 
آثــار و شــواهد این نابســامانی اقتصــادی در تعطیلــی روز افزون 
واحدهای تولیدی مشــاهده می شود. تاسف آور اینکه در چنین اوضاع و 
احوالی از طرفی دســتگاه های تأمین کننــده هزینه های بخش عمومی 
کــه با کمبود منابع مواجه شــده اند با فشــارهای پــی در پی بر بخش 
خصوصــی با ســاده ترین روش ها در پــی اخذ مالیــات و هزینه های 
مختلف از تولیدکنندگان هســتند. ســاده ترین روش ها از آن جهت که 
اگر سازمان های پول ســتان همواره بدنبال منابع جدید باشند در واقع 
بهتریــن روش را در پیش گرفته اند که همــه از نتایج آن بهره مند می 
گردند اما ســاده تر این اســت که از منابع موجود بدون منطق و دلیل 
و بــا اهرمهای متعدد، دریافت های مضاعــف انجام پذیرد که نمونه بارز 
آن نحوه محاســبه و مطالبه 4درصد حق بیمه شغل های سخت و زیان 
آور اســت که به راحتی به بیــش از 100 الی 150 درصد افزایش یافته 
و فریــاد بخش خصوصی از ایــن اجحاف بزرگ غیرقانونــی تا کنون به 
جایی نرســیده است.اتخاذ این روش ها متاســفانه در تعطیلی واحدها و 
یا تعدیل منابع انســانی و یا کاهش ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی 

کامال مشهود است.

سازی در راستای تمجید و تجلیل از سرمایه و سرمایه گذار در اذهان عمومی 
جامعه صورت پذیرد تا کسانی که قلب آن ها همواره برای رشد و تعالی کشور 
می تپد با رضایت و امنیت کامل ســرمایه های خود را در داخل و در جهت 
توســعه و بکارگیری جوانان عزیز بکار ببندند. در این راستا اصالح بانک ها و 
سیستم بانکی و همینطور اصالح ریشه ای کلیه دستگاه های دولتی و قوانین 

مغایر با توسعه و رقابت باید در اولویت قرار گیرد.
���رفع�موانع�کسب�و�کار

همانگونه که اشــاره شــد تمام موانعی که در جهت توسعه همه جانبه 
وجود دارند و همواره باعث گرفتن سرعت و انرژی تولیدکنندگان و مجاهدین 
اقتصادی شده اند باید مرتفع گردند. در این خصوص تحول در سازمان مالیاتی 
و تامیــن اجتماعی و رفع موانع رفتاری و قانونــی همچون قانون بازدارنده و 
خطرناک تشخیص شغل های سخت و زیان آور و سایر موارد موجود از اولویت 

هاست که باید مجدانه به آن پرداخت.
����توجه�و�تأکید�بر�صادرات�محور�بودن�تولید

همه می دانند تولید ملی وقتی افتخار اســت که بتوان با محور صادراتی 
این محصوالت را به دنیا عرضه کرد. تنها تکیه بر مصرف داخلی ما را از بهره 
وری و ارتقاء کیفیت و نیز رقابتی بودن محصوالت تولیدی باز می دارد و این 
مســاله به هیچ وجه برای کشــور بزرگی همانند ایران عزیز شایسته نبوده و 

نخواهد بود. 
���حفظ�و�توسعه�روابط�اقتصادی�با�کشورهای�جهان�و�منطقه

توجه به ایجاد رابطه اقتصادی با دنیا بســیار مهم اســت و اگر ما نتوانیم 
همواره تعامل ســازنده ای با دنیا داشته باشیم نخواهیم توانست محصوالت 
بــا کیفیت تولید کنیم. هر چند تولید محصول با کیفیت اگر صادر شــود به 
تنهایی کارساز نیست. از طرفی رد و بدل شدن پول و کاال می تواند در جهت 
توسعه همه جانبه نقش مهم و سازنده ای ایفا نماید و الزم است با کشورهای 
دنیا خصوصا کشورهای منطقه از قبیل عراق، پاکستان، افغانستان، روسیه و ... 
رابطه برقرار و ایران را به عنوان محور اقتصاد منطقه مطرح و جایگزین نمائیم.

����عبور�از�اقتصاد�دولتی�و�متکی�به�نفت
در بحران جاری مشــاهده شد که کاهش قیمت نفت و تحریم خرید آن 
اقتصاد را آســیب پذیر می کند و الزم اســت به مرور و قاطعانه تکیه به پول 
نفت به عنوان اصلی ترین تأمین کننده بودجه جاری کشور کنار گذاشته شود.

����راه�اندازی�اتاق�فکر�و�توجه�به�بخش�خصوصی
هرچند تشکل های بخش خصوصی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی همراه با خانه های صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای 
بخش خصوصی به عنوان محلی برای تبــادل نظر فعاالن این بخش همواره 
آماده همکاری با دولت و دســتگاه های عمومی بــوده اند اما راه اندازی اتاق 
های فکر در اســتان ها و شهرستان ها می تواند زمینه بهره گیری از نظرات 
بخش خصوصی را در گســتره ای وسیع فراهم آورد و باید به جرأت گفت که 
هیچ تصمیمی بدون اســتفاده از نظرات بخش خصوصی کشــور را به سمت 

توسعه پیش نخواهد برد.
به امید توسعه همه جانبه تولید و صنعت ایران

*نایب رییس اتاق همدان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان  "

قطعا در چنین اوضاعی موقعیت های کســب شده از 
تصویب برجام و متعاقب آن بســته شدن پرونده هسته ای 
ایران در شــورای حکام آژانس انرژی هســته ای یا همان 
PMD  می تواند نقطه ای روشــن در تاریکی وحشتناک 
حاضر باشد و موجب ایجاد روحیه امید و شعف برای فعاالن 

اقتصادی کشور شود.
 این امیدواری که مرهون مجاهدان سیاســتمدار این 
مرزوبوم اســت باید توســط دولتمردان، مجریان و فعاالن 
بخش خصوصی مورد توجه قــرار گیرد تا از فرصت پیش 
آمده به نحو احســن در جهت عبــور و از بحران پیش رو 
بهــره برداری شــود و این محقق نخواهد شــد مگر اینکه 
همگان وظیفه خود را در شرایط پس از تحریم ها به خوبی 

شناسایی و به آن عمل نمایند.
لــذا در ادامه به چند نکته مهم که بــه عنوان اهداف 
اســتراتژیک باید برای دوران پس از تحریم به اجرا درآیند 

اشاره می شود:
���اقتصاد�مقاومتی

ساده اندیشی است که فکر کنیم تمام مشکالت حاضر 
و گذشته اقتصاد کشور ناشی از تحریم هاست هرچند اثرات 
مخرب و ســمی تحریم ها در تولید برهیچ فردی پوشیده 
نیســت ولی باید بدانیم کسانی که در دنیا از رشد و تعالی 
جمهوری اســالمی ایران خوشحال نخواهند شد هیچوقت 
از مانع تراشــی و تخریب راه توسعه دست نخواهند کشید 
و نمونه بــارز آن نحوه نگاه دولتمــردان آمریکا و غرب به 
جمهوری اسالمی ایران است که در تصویب الیحه مجلس 
نمایندگان آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم مبنی بر ایجاد 
محدودیت ســفر به آمریکا برای افرادی که به ایران ســفر 
کرده اند بــروز یافت. همه می دانند که تروریســت های 
داعشــی که مولود همان قدرت ها هستند به هیچ وجه نه 
بــه ایران می آیند و نه می تواننــد در ایران تردد نمایند و 
همه نیز می دانند که این تروریســت ها از کدام کشورهای 
منطقه عبور و به عراق یا سوریه رفته اند. این موارد و سایر 
رفتارهای ممالک غربی نشــانه آن است که باید با تکیه بر 
اقتصاد ایرانی بتوانیم به یک ثبات واقعی و پایدار برســیم 
که این در تعریف و تدوین راهبرد اقتصاد مقاومتی متبلور 
شــده و قطعا با به کارگیری مدیریت جهادی امکان پذیر 

خواهد بود.
���اصالح�ساختارهای�اقتصادی�و�وارداتی�کشور

باید بدانیم تا زمانی که زیرساخت های کالن کشور در 
جهت تولید واقتصاد تولید محور اصالح و همراه نشود چه 
تحریم باشد و چه تحریم نباشد نمی توان قدمی در جهت 
توسعه کشور و رونق اقتصاد برداشت. لذا باید ابتدا فرهنگ 

تژیک دوره پساتحریم اهداف استرا
حمیدرضا"رهبر"*"""
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علی اصغر زبر دست روز شنبه 30 آبان 1394 در شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری همدان برگزار شد، با 
بیان اینکه "معادن فرصت بزرگ سرمایه گذاری در استان همدان 
هستند که با احیا این فرصت ها می توان ظرفیت مثبت بیشتری را 
در استان فعال کرد." وی البته خاطرنشان کرد "استان همدان 41 

درصد تنوع معادن کشور را به خود اختصاص داده است.”
رئیس اتاق همدان با بیان اینکــه "بهره برداری از ظرفیت های معدنی 
استان همدان مغفول مانده" نیز گفت "بخش خصوصی به هیچ عنوان موافق 
تخریب منابع طبیعی و محیط زیســت برای توسعه فعالیت های اقتصادی 

نیست.”
به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 
از "فعالیت 280 معدن کار در استان" خبر داد و افزود "رویه منابع طبیعی 

در برخورد با معدن داران محتاج تدبیر و بازنگری است.”
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه اظهار کرد "ذخایر 
معدنی قابل برداشــت در همدان1.7 است" حال آنکه شکاف معنی داری در 
برداشت از ذخایر معدنی میان همدان با میانگین کشوری از یک سو و کشور 

با میانگین جهانی از سوی دیگر وجود دارد.
رئیس اتاق همدان با اعالم این خبر که "45 درصد صنایع استان همدان 
را صنایع معدنی تشــکیل می دهد" خواستار "توجه بیشتر مسئولین استان 
به بخش معدن و صنایع شــد تا از این ســرمایه خفته بهره برداری صحیح 

انجام شود”
��رویه�منابع�طبیعی�در�برخورد�با�معدن�کاران�برخالف�قانون�است

نایب رئیس اتاق همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه "رویه منابع 
طبیعی در برخورد با معدن کاران برخالف قانون است" خاطرنشان کرد "منابع 
طبیعی همدان پس از صدور پروانه بهره برداری و اکتشاف، شکایت هایی علیه 

معدن کاران تنظیم کرده و پرونده آنها را به مراجع قضایی ارجاع می دهد.”
حمیدرضا رهبر با بیان اینکه "روال رسیدگی به پرونده معدن کاران گاه 
دو ســال زمان برده و انرژی معدن کاران را تا حد زیادی مستهلک می کند" 
تصریح کرد "این در حالی اســت که بیــش از 70 درصد آرا مراجع قضایی 
به ســود معدن کاران بوده و منابع طبیعی همــدان موفق به اثبات تخلفات 

نمی شود.”
به گفته رییس خانه صنعت و معدن و تجارت همدان "سازمان صنعت و 
معدن و تجارت متولی صدور مجوز برای فعالیت های معدنی اســت و قبل از 
صدور پروانه اســتعالمات الزم را از اداره منابع طبیعی دریافت می کند و اگر 
معدن داری در اکتشاف یا بهره برداری تخلفی انجام دهد ابتدا باید به وی تذکر 

داده و سپس پرونده وی به دادگاه ارجاع شود.”
رهبر با بیان اینکه بهتر اســت "اداره منابع طبیعی همدان قبل از ارجاع 
پرونــده معدن کاران به مراجع قضایی موارد را با اتاق یا خانه معدن مطرح و 
حل کند" گفت "اگر در این بررسی تخلف معدن کاری مشخص شد پرونده 
به دادگاه ارجاع شود.” وی اظهار داشت "همدان از استان های معدنی چیزی 
کم نداشــته و انتظار می رود توجــه ویژه ای به این بخــش صورت گیرد تا 

سرمایه گذاری های مناسبی در این بخش انجام گیرد.”
��277�معدن�دارای�مجوز�در�استان�همدان�وجود�دارد

رئیس خانه معدن اســتان همدان نیز در این جلسهبا اشاره به تاریخچه 
تشــکیل خانه معدن استان،  اظهار کرد "خانه معدن یک سال و نیم پیش با 

120 عضو آغاز به کار کرد.”
رحیم مرتضایی با بیان اینکه "در دوره جدید اتاق، کمیســیون معدن با 
30 عضو تشــکیل شده اســت"،  گفت "از حضور کارشناسان و بهره برداران 

استان در این زمینه استفاده می شود.”
رییس کمیســیون معادن اتاق همدان در ادامه یادآور شد "رهبر معظم 
انقالب بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشــور برشمرده اند" لذا "باید از 

ظرفیت بخش معدن در توسعه بخش خصوصی استفاده شود.”

 به گفته رئیس خانه معــدن هم اکنون "277 معدن 
دارای مجوز در استان همدان وجود دارد" که این "معادن 
به ازای هر سه هکتار 15 تا 20 مورد اشتغالزایی می کنند.”
این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد "استان همدان 
در تولید دولومیت رتبه دوم کشــور و در تولید ســیلیس 
قطب کشــور به شــمار می رود.” به گفته مرتضایی "75 
درصد ترکیبات لعاب کاشی و سرامیک کشور در شهرستان 
مالیر تامین می شــود و کشور رتبه سوم صادرات کاشی و 

سرامیک دنیا را به خود اختصاص داده است.”

��145�هزار�هکتار�مناطق�ممنوعه�در�استان
مدیر کل منابع طبیعی استان همدان در این نشست در 
پاسخ به انتقادهای صورت گرفته ابراز داشت "مناطق ممنوعه 
استان 145 هزار هکتار است که بر اساس دستورالعمل های 

کشوری جزو مناطق ممنوعه نامگذاری شده است.” 
محمد رضــا همتی گفــت "بین منابع 
طبیعی و خانه معدن استان همکاری خوبی 
در حال انجام است به ویژه در بخش صدور 
مجوزهــا که همکاری الزم بــا معدن داران 

انجام می شود.”
همتــی اظهــار کرد "از ســال 86 

تاکنون بیش از یک هزار و 448 مورد 
استعالم معادن انجام و با 600 مورد 

از این ها موافقت شــده اســت.” 
وی عنــوان کرد "معــدن کاری 
از  استان  در مناطق خاکســتری 

نظر منابع طبیعی مشــکلی ندارد 
اما محل این معــادن باید در کمیته 

تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.”
مدیر کل منابع طبیعی استان همدان 

بیان کرد "73 هزار هکتار از مناطق ممنوعه 
اســتان جنگل کاری و مابقــی نیز مناطق 
محافظت شــده، اراضی باالدست و بحرانی 

است.”
���تولید�و�اشتغال�باید�بدون�ضربه�زدن�به�منابع

طبیعی�کشور�حاصل�شود
اســتاندار همدان در پایان جلســه با بیان اینکه "هم 

اکنون نیز دولت معتقد اســت که تولید و اشــتغال باید بدون ضربه زدن به 
منابع طبیعی کشور حاصل شود" خاطرنشان ساخت "تولید و اشتغال مهم 

است اما به شرط حفظ محیط زیست باید این امر حاصل شود.”
محمد ناصر نیکبخت همچنین یادآور شد "توجه به محیط زیست از مهمترین 
اولویت های دولت تدبیر و امید است و این دولت تنها دولتی است که در شعارهای 

انتخاباتی خود بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرده است.”
رییس شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه افزود "دکتر 
روحانی تنها کاندید ریاســت جمهوری بود که در تبلیغات انتخاباتی خود با 

جرات و با اعتقاد کامل در رابطه با محیط زیست صحبت کرد.”
به گفته مدیریت ارشد استان "اگر در مسیر 
سیل های اخیر راه بندها و گونه های طبیعی به 
اندازه کافی وجود داشــت این بحران تا این حد 

نمی توانست آسیب زا باشد.”
استاندار همدان همچنین بیان کرد "باید در 
این حوزه به قوانین عمل کرد اما مســئوالن نیز 
سعی کنند انعطاف الزم را در این بخش به خرج 

دهند.”
وی با اشــاره به "فعالیت بخــش معدن به 
عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه اقتصادی 
استان" افزود "اجازه معدن کاری در مناطق محافظت شده را به کسی نمی 
دهیم چرا که استان همدان یکی از استان های کم جنگل در دامنه زاگرس 
است که باید مراقب بود تا به همین مقدار نیز صدمه ای وارد نشود.” نیکبخت 
اطمینان داد "دولت به دنبال کار تعاملی اســت در این راستا نیز به سازمان 
ها پیشــنهاد می شــود که با یکدیگر تعامل داشته باشــند اما از قوانین سر 

پیچی نکنند.”
وی با اشاره به "پرونده های معدن کاران که به مراجع قضایی 
ارسال شده است" ادامه داد "بیشتر این شکایت ها توسط محیط 
زیست و منابع طبیعی بوده است که در این راستا نیز باید قوانین 
را رعایت کرد اما در کنارآن انعطاف الزم را نسبت به معدن کاران 

دارای مجوز و پروانه دار به کار برد.”
رییس شورای اداری استان با بیان اینکه "در تمام دنیا اول از 
مزیت های نسبی هر کشور استفاده می شود و وقتی این مزیت ها 
دیگر پاسخگو نبود به سمت مزیت های اکتسابی پیش می روند." 
اضافه کرد "هم اکنون 27 ماده معدنی در اســتان همدان وجود 
دارد و نزدیک به دو میلیارد تن نیز ذخایر معدنی استان است اما 
از زمان پیروزی انقالب تاکنون کار بزرگی در خصوص این معادن 
انجام نشده است.” استاندار همدان گفت "با توجه به وجود معادن 
غنی سیلیس در استان، باید شهر شیشه در همدان احداث کنیم 
اما این مهم مســتلزم "همکاری بخش دولتی و خصوصی است تا 

معدن کاران به توسعه فعالیت ها تشویق شوند. 
اســتاندار همدان در پایان ضمن بیان اینکه اســتان در حوزه 
کشــاورزی به دلیل مشکالت کم آبی نمی تواند به دنبال افزایش 
سطح زیر کشت باشد اما می تواند راندمان را افزایش دهد و صنایع 
کشاورزی را تقویت کند تصریح کرد "می توانیم روی مواد معدنی موجود در 
اســتان بیشتر کار کرده و فرآورده های حاصل از این معادن می تواند زمینه 

ساز ایجاد اشتغال موثر در استان باشد."

گزارش دومین جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی در سال جاری

�ذخایر�معدنی
�قابل�برداشت�در
�همدان1.7�است"
�حال�آنکه�شکاف
�معنی�داری�در
�برداشت�از�ذخایر
�معدنی�میان
�همدان�با�میانگین
�کشوری�از�یک
�سو�و�کشور�با
�میانگین�جهانی�از
�سوی�دیگر�وجود
دارد

مشاورین�اتاق�همدان
ساعات�حضورروزهای�حضور�مشاورنام�و�نام�خانوادگی
8�الی�10دوشنبه�ها�و�چهارشنبه�هاامور�مالیاتیسید�جالل�ذوالحواریه
11�الی�13شنبه�ها�و�دوشنبه�هامشاور�حقوقیغالمرضا�شفیع�یاری
-با�هماهنگی�قبلیامور�مالیاتیحمیدرضا�المعی
�تامین�اجتماعی�و�کارعلی�اکبر�فالح،�76�-با�هماهنگی�قبلیماده

�هاسرپرست�مرکز�داوریدکتر�فریدون�جعفری�-پنج�شنبه

برای�درج�آگهی�های�خود�در�نشریه�داخلی�اتاق�همدان
می�توانید�با�شماره�تلفن

38216001-4
تماس�حاصل�فرمائید.
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شاید یادداشتی با این عنوان کمی عجیب و یا حتی بی ربط به نظر برسد. اما 
اگر حوصله کنید عرض خواهم کرد که خیلی هم ربط دارد و بسیار جدی است. 
کم و بیش حتما اطالع دارید در کنگره امریکا طرحی تصویب شــده که سفر به 
امریکا را برای دارندگان گذرنامه های 38 کشور اکثراً اروپائی دشوار و پردردسرمی 
کند. براساس این طرح شهروندان این کشورها که تا پیش از این برای رفتن به آمریکا 
نیاز به گرفتن ویزای ورود نداشتند، چنانچه بعد از مارس 2011 به سوریه، عراق، ایران و سودان 
سفر کرده باشند یا در آینده سفر کنند، نمی توانند بدون ویزا به آمریکا بروند. بنابراین دور از انتظار نیست که اقتصاد 
ایران با این تصمیم قانونگذاران آمریکا با چالش هائی رو به رو شود و آسیب ببیند. عقل سلیم شاید حکم کند میلیون 
ها اروپائی و ژاپنی و استرالیائی و شهروندان کره جنوبی سفر به امریکا را فدای سفر به ایران نکنند و خود را در تیر 

رس شک و تردید و سین جیم های کنسولگرهای امریکا قرار ندهند.
نخستین نتیجۀ این وضع بی تردید کاهش سفر به ایران است که بر گردشگری کشورمان به مثابۀ یکی 
از امیدهای درآمدزائی در دوران پس از تحریم تاثیر ناخوشــایندی خواهد گذاشت. اما در این میان کاهش 
سفر سرمایه گذاران و مدیران و متخصصان خارجی را نیز نباید نادیده گرفت. کارخانه ای که ماشین آالتش 
دچار مشــکل شده اگر از متخصص خارجی نتواند برای رفع عیب یا ارتقاء بهره وری به موقع استفاده کند، 
ممکن اســت دچار افت تولید شــود و مدیران خارجی به علت نگرانی از پیچیده شدن سفرشان به امریکا، 
احتمال دارد در موارد بسیاری از خیر سفر به ایران برای رسیدگی به سرمایه گذاری خود یا سرمایه گذاری 

و داد و ستد جدید بگذرند. 
بدون شک یکی از پیامدهای مشکل زا بودن سفر به ایران در ارتباط با تشکیل مجامع عمومی مشارکت 
های ایرانی- خارجی رخ می دهد. همانطور که رویه ثبت شــرکت ها تا کنون بوده، مجامع عمومی باید در 
خاک ایران تشــکیل شود- حتی اگر در اساسنامه شرکت قید شده باشد که مجمع عادی یا فوق العاده می 
تواند در هر جا و هر محل تشــکیل شــود. رویکرد ثبت شــرکت ها البته مبنای محکمی ندارد. زیرا امضاء 
اساســنامه توسط شرکاء و سهامداران به منزلۀ قبول شــرایط آن است و امضاء کننده در واقع ریسک های 
تشــکیل جلســه در خارج از ایران از قبیل امکان نگرفتن ویزا و پرهزینه بودن سفر را پذیرفته است و ثبت 
شرکت ها قانوناً نمی تواند بر خالف نیت و تصمیم امضاء کنندگان یک توافق مشروع و قانونی گام بردارد. با 
این روشی که ثبت شرکت ها پیش گرفته، مدیران و شرکاء خارجی شرکتی که مجامع عمومی اش می تواند 
در هر"جا" تشکیل شود این امکان را نخواهد داشت که در شرایط اضطراری مجامع عمومی را همراه شرکاء 
ایرانی خود در کشور دیگری تشکیل دهند. یکی از این شرایط اضطراری همین بحث مشکل سفر به امریکا 

برای کسانی است که به ایران سفر کرده یا می کنند.
تغییر دیدگاه و روش اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیر تجاری می تواند تشکیل مجامع شرکت های 
ایرانی را در ســایر کشورها میســر کند و تا حدی از بار مشکالت ناشی از طرح محدودیت زای مجلس آمریکا 
بکاهد و تا آنجا که به تشکیل مجامع عمومی مربوط می شود رفع مشکل کند. در همان حال، با توجه به اینکه 
ســند الکترونیک در برنامه پنجم توسعه و ســایر قوانین و مقررات مربوط پذیرفته شده، تمهیداتی باید برای 
بسترسازی به منظور پذیرش و ثبت تصمیمات الکترونیکی که می تواند نتیجۀ هم اندیشی و جلسات ویدیوئی 
شرکا و مدیران ایرانی و خارجی در سرمایه گذاری های مشترک باشد اندیشیده و در صورت نیاز مصوباتی در 
این خصوص در دولت و مجلس به سرعت گذرانده شود. مسالۀ لزوم اقامت اعضاء خارجی هیئت مدیره شرکت 
هــا در ایران نیز باید برای بانک ها و اداره اقامت اتباع بیگانه به عنوان یک پدیدۀ اضطراری مورد بازنگری قرار 

گیرد و راههای جایگزین قابل اتکایی در این زمینه ایجاد گردد.
در مجموع نحوه پیوند و همکاری ثمر بار شــرکاء خارجــی و ایرانی  برای اداره یک بنگاه اقتصادی، در 

شرایط خاص نیاز به راهکارهای خاص دارد که دور اندیشی و نرمش پذیری پایه و اساس آن است.   
*وکیل پایه یک دادگستری، مشاور عالی و رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق همدان  "

امروزه مقاصد دنیا تالش می کنند تا با خاطره ساز کردن مقاصد خود در 
ذهن گردشگران تبدیل به یکی از مقاصد اصلی گردشگری شوند. 

جاذبه های فرهنگی و طبیعی نقش عمده ای در جذب گردشگران بازی 
می کنند. در حال حاضر دســته بندی های گردشــگری آن چنان حرفه ای و 
متنوع شده اند که هر شهر یا منطقه ای می تواند بر اساس ویژگی های خود در آن 
قسمت رشد نماید. گردشگری موسیقی. گردشگری غذا و گردشگری ادبی از انواع پیشرو 
گردشگری هستند که بسیاری از شهرها گردشگری خود را بر اساس آنها رشد و توسعه داده اند. ضمن آنکه 
»گردشــگری رویدادها« به عنوان یک پدیده و جاذبه ویژه، تعادل گردشگری را در بسیاری از مناطق تغییر 
داده اند. گردشگری رویدادها یکی از پر رونق ترین بخشهای صنعت گردشگری بین المللی است که بسیاری 
از نقاط دنیا را بدون داشتن جاذبه چشمگیری و صرفا با طراحی رویدادها به مقاصد گردشگری تبدیل کرده 
اســت. تعدیل فصلی بودن فضای گردشگری یکی از مهمترین نتایج و آثار گردشگری رویداد هاست که در 
فضای اقتصادی گردشگری مناطق توازن ایجاد می کند. حتی بسیاری از مناطق که گردشگری فصلی دارند با 
طراحی رویدادها این روند را شکسته و فصول کم رونق خود را تبدیل به فصل گردشگری می نمایند. اما نکته 
بعدی که در توسعه گردشگری مقاصد در جهان بسیار حایز اهمیت است، توجه به برندسازی و تصویرسازی 

و در حقیقت  داشتن برند و تصویر درست در ذهن مخاطبان است. 
در حقیقت گردشــگران بالقوه باید بعد از شــنیدن اسم یک مقصد یک تصویر کلی و یک ویژگی خاص 
از آن مقصد را به یاد آورند تا رویای ســفر به آنجا در ذهنشــان شکل بگیرد. در حقیقت تاثیر گذاری مثبت 
بر انگاره های ذهنی مردم که همگی گردشگران بالقوه برای یک مقصد هستند از مهترین اهداف مدیران و 
برنامه ریزان گردشــگری محسوب می شود. این مقدمه نسبتا طوالنی برای این گفته شد تا مروری باشد بر 
فضایی کلی از مسیری که برای توسعه گردشگری همدان باید پیموده شود. همدان با سابقه تاریخی دیرپا و 

جاذبه های فرهنگی و طبیعی فراوان هنوز اندر خم یک کوچه در برنامه ریزی گردشگری است. 
هنوز برند اساســی و تصویر خاصی از این شــهر در ذهن بسیاری از گردشــگران و در بین مقاصد برتر 
گردشگری در ایران حک نشده است. بسیاری از رویدادها و جشنواره های کوچک و بزرگ شهر نیز بی تاثیر 
و عقیم مانده اند. به هر شکل بدون توجه به اینکه گردشگری باید علمی مدیریت و برنامه ریزی شود هیچگاه 
همدان از این حال بیرون نرفته و گردشگری در این شهر همچنان به شدت فصلی و تحت تاثیر عوامل خارج 

از سیستم گردشگری همدان اداره خواهد شد.
 نکته دیگری که قابل ذکر است بحث سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه گردشگری است. با وجود وعده 
هایی که برای حمایت از سرمایه گذاران گردشگری در همدان شده بود اما شاهد این هستیم که حتی سرمایه 
گذاران فعلی ما حال خوشــی از این موضوع نداشــته و به فکر راهکارهایی برای تامین سود سرمایه گذاری 
خود هستند. مجموعه های بزرگ گردشگری همدان که تعداد آنها به مجموع انگشتان دست هم نمیرسد یا 
غیر فعال اند یا به صورت درصدی از ظرفیت خود فعالیت می کنند یا اینکه اگر هم فعال اند به واقع ســود 
ده نیستند. که این موضوع نه تنها رونق گردشگری را باعث نمی شود بلکه مانع ورود سرمایه گذاران جدید 
به این حوزه می گردد. بنابراین با کاهش رونق گردشگری شاهد نزول درصد اشتغال در مشاغل گردشگری 
همدان هســتیم. که در سه صنف اصلی یعنی راهنمایان گردشگری، هتلداران و دفاتر مسافرتی این روند به 

وضوح دیده می شود.
 به نظر می رسد مدیران و متولیان گردشگری آن را به سان حیات خلوتی دیده اند که نه کسی بیاید و 
نه برود. ادامه این رکود نه تنها باعث افزایش نرخ بیکاری و تنزل بیش از پیش همدان از لیست مقاصد اصلی 
در گردشــگری کشور می شود، فرصت تاریخی را ازدســت همدان خواهد گرفت که در مرحله جدید ورود 

گردشگران خارجی در سالهای 2016 و 2017 نیز جایی در این بازار نخواهد داشت.
*دبیر کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق همدان "

ثبت شرکت ها 
راهکاری برای مقابله با محدودیت ویزا

گردشگری 
هنر خاطره سازی است

بهنام"افتخاریان"*"""جهانبخش"نورایی"*"""
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کمیته های تشکیل شده
شرح مباحثتاریخعنوانردیف

94/9/1کمیته بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی کمیسیون کشاورزی1
برخی از شرح وظایف کمیته مذکور:

-بررسی مسائل و مشکالت فعاالن حوزه خدمات فنی مهندسی
- شناسایی ساز و کارهای حمایت از توسعه کمی و صادرات کیفی بازرگانی داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی

94/8/26کمیته دام و طیور و زنبورعسل و آبزیان2
برخی از شرح وظایف کمیته مذکور:

تالش در جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع تبدیلی و تکمیلی تولیدات
    بررسی روش های حمایت از توسعه ی تجارت تولیدات دام، طیور، زنبور عسل، و آبزیان و سایر ماکیان با تأکید بر صادرات محصوالت

94/8/23کمیته صنایع تبدیلی و ماشین آالت کشاورزی3
برخی از شرح وظایف کمیته مذکور:

بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی و توانمندسازی فعاالن مربوطه
بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه

در این جلسه ابوالقاسم سوزنچی رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ضرورت الگوگیری از روند کار مجلس در تهیه خوراک کاری برای کمیسیون 94/8/23کمیته تخصصی آب، خاک، محیط زیست4
ها تصریح کرد “اگر نیاز به پژوهش در موردی هم باشد، پیشنهاد خود را مطرح کرده و در صورت تصویب می توان بودجه الزم را از اتاق دریافت کرد.”

تقویم سمینارهای آموزشی
محل برگزاریتاریخ عنوان سمینارردیف

شهرستان بهار94/8/24قوانین بیمه و تأمین اجتماعی1

همدان94/8/25پیش از دریافت کارت بازرگانی2

همدان94/8/26شیوه های نقل و انتقال پولی بین المللی1

شهرستان مالیر94/9/2قوانین بیمه و تأمین اجتماعی 2

همدان94/9/8قوانین صادرات و واردات3

همدان9/24 /94 و 94/9/23شیوه اداره مطلوب هیئت مدیره در تشکل های اقتصادی4

همدان94/9/26نحوه تنظیم قراردادهای تجاری5

مالیر94/10/6مسائل مربوط به کار و امور اجتماعی6

جلسات کمیسیون ها در دو ماه اخیر
94/8/20جلسه مشترک رییس اتاق با روسای کمیسیون ها1
94/9/8تجارت2
94/9/4صنایع3

94/10/2
94/9/2کشاورزی4

94/10/7
94/9/1عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق5

94/9/28
94/8/27گردشگری و خدمات6

94/8/27حقوقی، قضایی و مالکیت فکری7
94/10/2

94/9/17معادن8
94/10/1

آنجا که میگن عین جنانه همدانه
خوشگل تر از شیش دانگ جهانه همدانه

حافظ میگه خال رخ هفت کشور شیراز
خال رخ دنیا نیمیدانه همدانه
دیار مادستان به مرکزیت شهر باستانی و فرهنگی همدان با شش هزار 

سال تاریخ یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا است.
دامنه سرسبز جبال الوند کوه، دره های مصفای داریوش)عباس آباد( و 
کیخسرو)دره مرادبیگ(** و آب و هوای مناسب، طوائف شش گانه ای که 
از مناطق شــمالی اورال به کشور ما کوچیده بودند را قبول افتاد و در این 
منطقه که هگمتانه اش نامیدند و بعدها به اکباتان و همدان تغییر نام داد 

تمرکز یافتند و نخستین دولت ماد را در آن تشکیل دادند.
اســتان هزار چشمه همدان که عین جنان واسع در غرب کشور ایران 
چهارفصل دیدنی دارد، هرگوشه آن چشم اندازی دلنواز و گلستانی دلستان 

است که بوی گلشن چنان مست می دارد که دامن از دست می رود.
آثار باستانی تپه هگمتانه و آتشکده نوشیجان و اماکن مقدسش حضرت 

حیقوق نبی و استرمردخای را در بر دارد.
وجود آرامگاه های مشاهیری چون بوعلی سینا خورشید خرد خاوری و 
عارفان بزرگوار پیر سوته دالن باباطاهر و میر رضی الدین آرتیمانی و عین 
القضات، شهید اندیشه و صدها اثر ارزشمند دیگر از دیدنی های این استان 
اســت. غار بی نظیر علیصدر و ســایر جاذبه های طبیعی مورد توجه ویژه 

گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
به رغم تالش های قابل تحســینی که طی ســال های اخیر در جهت 
معرفــی جاذبه های دیدنی این منطقه صورت گرفته باید اقرار کرد یک از 
هزار ناگفته مانده اســت.  برای معرفی اماکن تاریخی و فرهنگی این دیار 
عالمــان و عارفان، تنها در این مقال بســنده می کنیم به آرامگاه پربرکت 
حضرت پورســینا اثر یــادگار نابغه معماری معاصر ایــران زمین مهندس 
هوشنگ سیحون )1299-1393( طراح و سازنده این بنای فاخر و ماندگار 

که شکوه و زیبایی تحسین برانگیزتری به این شهر بخشیده است.
تا زمین هست و آسمان برپاست

 تاکه خورشید علم پابرجاست
بربلندای قله تاریخ

 پرچم نام بوعلی سیناست

برای اندیشمندان، دانشمندان و همه ی مردم فرهنگ 
پرســت "نادره دانای جهان، پورســینا" نــام و چهره ی 
آشناست. چرا که او نماد علم و دانش بشری است. بوعلی و 

همدان هریک تداعی بخش دیگری است.
چندسالی است اول شهریور ماه به مناسبت یاد روز تولد 
این فیلســوف شــرق، آئینی نه در خور بل به قدرتوان بربام 
آرامگاهش برگزار می شود. اما هنوز نتوانسته ایم آنچنان که 

باید و شاید این دانشی مرد بزرگ تاریخ را معرفی نمائیم.
برای بهــره برداری مطلــوب از مجموعه ویژگی های 
دیدنی همــدان به خصوص موقعیت آرامــگاه بوعلی باید 
زیرســاخت ها را از هر لحاظ مناســب زمان و مکان ارتقاء 
کمی و کیفی دهیم، راه هــای ارتباطی، امکانات خدمات 
رسانی، اماکن اقامتی و سایر تجهیزات و تغییرات مورد نیاز 

را پیش بینی نمائیم.
نخســتین گام، قطع تردد خودروها از میدان آرامگاه 
پورســینا، خیابان بوعلی شمالی و میدان امام)ره( است که 
باید با نظر کارشناسان، صاحب نظران و هنرمندان شاخص 
ملی طرح های مدرن و مبلمان شــهری مناسب، تندیس 
های هنرمندانه مشــاهیر همدان در فضاهای ایجاد شــده 
نصب شود و نسبت به زیباسازی و آمد و شد عابران پیاده و 

دسترسی آسان به سایر اماکن دیدنی از جمله بازار سنتی 
شهر اقدامات مطلوبی به انجام رسد.

دومیــن گام، برگــزاری هرچه باشــکوه تر آئین 
گرامیداشت ساالنه بوعلی از یک روز به یک هفته پر و 
پیمان با اجرای برنامه های علمی، فرهنگی و هنری 
جالب با حضور شخصیت های علمی جهانی و ملی به 
ویژه در عرصه پزشکی و با دعوت از وزرای بهداشت 
و علوم پزشــکی دولت های دوســت و همچنین 
نمایندگان دانشجویان ممتاز دانشگاه های داخلی 
و خارجی است؛ اجرای آئین تحلیف سوگندنامه 
پورسینا هم می تواند بر غنای این مراسم بیافزاید.
بازتاب خبری و تصویری این برنامه در سطح 
جهانی پرچم تام همــدان و بوعلی را پرآوازه تر از 

همیشــه بر بلندای قله تاریخ سرافرازانه به اهتزاز درمی آورد و سیل گردشگران 
را بدین شهر و دیار جلب می نماید. جای بسی خوشبختی است که این ایام در 
بهترین روزهای تابستان بوده و شرایط مناسبی برای بازدید از سایر دیدنی های 

استان نیز فراهم می آورد.
بدیهی اســت با این اقدامات موجبات رونق اقتصادی و شــکوفائی این 
صنعت را در این خطه شــاهد خواهیم بود چراکه وجود هر گروه گردشــگر 

اشتغال آفرین و سودمند است.
آن وقت اســت که بزرگترین مشکل اغلب خانواده ها که اشتغال جوانان 
اســت به حد نسبی حل گردیده و آرامش و آســایش را به شهروندان برمی 

گرداند. باشد در این مهم به رسالت مان عمل نمائیم.
گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان

 هزار باده ناخورده در رگ تاک است   
*عضو کارگروه )کمیسیون( گردشگری اتاق همدان "

**پیشنهاد نام گذاری از عارف- روزنامه گلگون شماره 3، فروردین 1307 "

خال رخ دنیا
مسعود"میدانچی"*"""
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در فضــای مجــازی بــر روی عنوان  
گردشگری در همدان کلیک کنید ... انتظار 
نداشــته باشید صفحات رســمی با اطالعات 

بر روی شــما باز شــود. اینجا خبری از سایت های منسجم 
چندزبانه برای ارایه اطالعات به شــما نیســت، اینجا چند صفحه بیشتر باز 
نمیشود که آن هم مربوط به برخی اخبار در حوزه گردشگری ادارات و ارگان 
هایی چون شــهرداری و میراث فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری می 
شــود؛ دیگر صفحات هم مطالبی در چارچوب معرفی های تکراری از بناهای 

مشخص دارند و بس...
گردشــگری یکی از اصلی ترین  محور های توســعه  در استان همدان 
اســت. این همان مورد مهمی است که در سال های اخیر محور بحث بیشتر 
کارشناســان و برنامه ریزان قرار گرفته اما هنوز مقوله مهم تبلیغات و اطالع 
رســانی به عنوان پایه های اصلی و بنیادین در راه رســیدن به توســعه در 

گردشگری از نگاه برخی برنامه ریزان هزینه است نه سرمایه گذاری!
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند رونق گردشگری دراستان 
به تبلیغات، بازاریابی و اطالع رســانی نیاز دارد. در واقع بنا بر نتایج بسیاری 
از مطالعات و اظهارنظر کارشناســان برخالف آنچه به نظر می رسد تبلیغات 
پروسه هزینه بری نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری اصولی در حوزه جذب و 

توسعه  گردشگری داخلی و خارجی است.
 امروزه در صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به 
صورت حرفه ای استفاده کرد؛ زیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش های فرهنگی و 
گردشــگری کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های 

آن است. 
��گردشگری�در�سطح�ملی�هم�کم�حرف�است

نــه تنها در همــدان هنوز ارگان ها و ســازمان های مرتبــط به حوزه 
گردشگری از داشتن یک سایت منسجم در اطالع رسانی محروم هستند بلکه 
در پایگاه های ادارات مربوط به گردشــگری خبری از اطالعات به زبان های 
عربی، انگلیســی، فرانسه و یا دیگر زبان ها نیست. در یک نگاه کلی می توان 
گفت "80 سال از آغاز سازماندهی صنعت گردشگری در کشور می گذرد، اما 
هنوز دستگاه متولی آن موفق به ایجاد یک وب سایت و یا بانک اطالع رسانی 

صورت درآمد و بازگشــت سود مورد مصرف در کوتاه مدت به دست خواهد 
آمد. یعنی صنعت گردشگری، صنعت کم هزینه بر و زود بازده است."

در ایــن رابطــه، تبلیغات و اطالع رســانی  حرفه ای، عنصــر الزم برای 
ایجاد شــناخت در مخاطبان نســبت به فرم و محتوای موضوع جهانگردی 
و افزایش جذب جهانگردان ، سرمایه گذاری ها و ایجاد رفتارهای انگیزه بخش 
اســت. در بحث تبلیغات و پیامدهای آن در صنعت جهانگردی در قالب های 
نوشتاری دیداری، شنیداری و هر یک در مرحله ای از برنامه های جهانگردی 
تأثیرگذاری خاص خود را دارد. در زمینه و افزایش جذب جهانگردان عموماً 
باید توانایی و عالقه و نیاز آن کشــور به رشد و توسعه صنعت گردشگری را 
بررسی کرد و پس از آن راهبردهای برنامه ریزی شده و سپس راهبردهای به 

تصویب رسیده را به مورد اجرا گذاشت.
 پــس باید با پذیرش این اصــل و با درک صحیح و آشــنایی کامل از 
بازارهای هدف موارد زیر را در نظر داشــت: تعییــن اهداف تبلیغ، پرهیز از 
سلیقه گرایی و طراحی شکل و محتوایی گویا و رسا، شناسایی 
رسانه های مناسب برای تبلیغات، اختصاص بودجه کافی، به 
کارگیری روش های بدیع و نو همگام با ارزش و فناوری روز، 
شناسایی راه های رســیدن به تبلیغات اثرگذار، بهره برداری 
درســت و صحیح از کانون تبلیغاتی پس از انتخاب آنها و... 
قدر مسلم آن است که در دنیای امروز، تالش های تبلیغاتی 
و بازاریابی، به مراتب از تولید و فروش مهمتر اســت؛ لذا اگر 
کشوری از امکانات و جاذبه های گردشگری زیادی برخوردار 
باشد، ولی روش های معرفی این جاذبه ها، ظرفیت ها و عرضه 
آن به بازار خریدار)جهانگردان(، را در برنامه کالن خود قرار 

ندهد، به طور یقین موفق نخواهد بود.
تبلیغات به عنوان مهمترین ابــزار موفقیت در زندگی 
افــراد، ایجاب می کند که این ابزار در شــاخه های علمی، 
اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی بــه دقت مورد مطالعه قرار 
گیــرد و با نگاهی علمی، هنری و کارشناســانه و تخصصی 
از آن بهره برداری شــود تا اهداف را محقق سازد. لذا تا آن 
هنگام که سیســتم یکپارچه تبلیغات و اطالع رســانی در 
همدان برای گردشگری پا نگیرد این صنعت گامی به سوی 

توسعه نخواهد پیمود. 
*روزنامه نگار و فعال گردشگری "

و تبلیغاتی جامع، متمرکز و اثرگذار در حوزه گردشــگری 
نشده است."

با آن که بارها در دوره های مختلف سیاسی، سایتی به 
منظور متمرکز شدن داده ها و اطالعات صنعت گردشگری 
در کشــور راه اندازی شــده، اما تاکنون هیچ یــک از این 
وب ســایت ها نتوانسته اند در جایگاه اصلی خود قرار گیرند 
و بــه عنوان یک پایگاه اطالع رســانی منبع اصلی مراجعه 

گردشگران در داخل و خارج از کشور باشند.
��تبلیغات�به�عنوان�مهمترین�ابزار�موفقیت

مهرداد میرشــاه ولد، کارشــناس ارشــد برنامه ریزی 
گردشــگری معتقد اســت "تبلیغات به عنوان مهمترین 
ابــزار موفقیت در زندگی افراد، ایجاب می کند که این ابزار 

به عنوان شــاخه های علمــی، اجتماعی، فرهنگی 
و ارتباطــی به دقت مورد مطالعــه قرار گیرد و با 
نگاهی علمی، هنری و کارشناســانه تر و تخصصی 
مورد استفاده قرار گیرد تا موفقیت و اهداف را به 
دنبال داشته باشد". تبلیغات به عنوان مهمترین 

ابزار موفقیــت در زندگی افراد ، ایجاب می کند 
که این ابــزار به عنوان شــاخه های علمی، 

اجتماعــی، فرهنگــی و ارتباطی به دقت 
مورد مطالعه قرار گیرد و با نگاهی علمی، 
هنری و کارشناسانه تر و تخصصی از آن 

استفاده شود تا موفقیت حاصل گردد.
��گردشگری،�صنعت�کم�هزینه�بر

مهدی سقایی در مقاالت و پژوهش های 
خود در حوزه گردشگری بیان می کند "این 

بخش اگر چه نیازمند توجه و ســرمایه گذاری 
کالن در درازمدت است، ولی بخش های صنعتی 
یا کشــاورزی به دنبال ســرمایه گذاری و سپس 
انتظار درآمد در درازمدت نمی باشد، بلکه می توان 
ســرمایه گذاری های الزم و تربیت نیروی انسانی 

را همپای گســترش جهانگردی انجام داد که در این 

لود است  آسمان تبلیغات  گردشگری  مه آ
مریم"مقدم"*"""

�نه�تنها�در�همدان
�هنوز�ارگان�ها�و
�سازمان�های�مرتبط
�به�حوزه�گردشگری
�از�داشتن�یک�سایت
�منسجم�در�اطالع
�رسانی�محروم
�هستند�بلکه�در�پایگاه
�های�ادارات�مربوط
�به�گردشگری�خبری
�از�اطالعات�به�زبان
�های�عربی،�انگلیسی،
�فرانسه�و�یا�دیگر
زبان�ها�نیست
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امروزه توســعه پایدار به مفهومی مهم و 
اساســی در تمامی تصمیم گیــری ها و برنامه 
ریزی های کالن تا خرد کشــورها بدل گشته است، 
در این میان نگاهبانی پایدار از زیرساخت های تجدید ناپذیر که دارای جنبه 
های مختلفی اســت مهمترین وظیفه نهادهای اجتماعی در کشورهای در 

حال توسعه خواهد بود.
یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه شود زمینه های اقتصادی 
مختلف برای توسعه است، برای مثال در گذشته صنعت، کشاورزی، خدمات 
و بازرگانی زمینه های اصلی توسعه اقتصادی بودند. اما در چند دهه گذشته 
گردشــگری هم به یکی از زمینه های مهم توسعه اقتصادی بدل شده که 
به صــورت فزاینده ای نیز در حال ارتقا جایگاه اســت و به همین دلیل 
توجه به عناصر پایدار فرهنگی و محیطی در گردشگری از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت تا در نهایت آن هم به سرنوشــتی همچون صنعت بدل 
نشــود که امروزه  در عین اثرگذاری گاه به یکی از چالش های زندگی آینده 

مبدل شده است.
گردشــگری به دو دلیل دیگر از اهمیت ویژه برخوردار است، یکی اینکه 
در بین زمینه های مختلف به گواهی اکثر کارشناســان پاک ترین صنعت و 
زمینه اقتصادی است )البته به شرط مسئوالنه بودن(، از سوی دیگر بهترین 
حاالت و شرایط را برای توزیع درآمد حاصله در بین بخشهای مختلف  دارد، 
همچنین از تمرکز دارایی و درآمد کمتری برخوردار است و امکان بیشتری 
برای برابری افراد در اســتفاده از فرصت های پیشــرفت را فراهم می سازد 
چرا که در رشــد اقتصادی حاصل از گردشــگری پایدار، بخشهای مختلف 
جامعه می توانند درگیر ارائه خدماتی گوناگون و متنوع باشــند و در ســود 
حاصل از آن ســهیم شوند. با توجه به این موارد اگر بتوان کاری کرد که در 
فرآیند توســعه گردشگری اصول و استانداردهای پایدار منابع تجدید ناپذیر 
نیز رعایت شود، ضمن امکان بقا و تداوم رشد گردشگری و سودآوری دائمی، 
این صنعت به یکی از مهمترین و شــاید بهترین زمینه های رشد و توسعه 

کشورها و به ویژه ایران بدل خواهد شد. 
کشور ما به لحاظ دارا بودن زمینه های مختلف گردشگری، امکانات کم 
نظیر محیطی و آب و هوایی و موقعیت حساس و اثر گذار جغرافیایی و... می 
تواند با بهر گیری پایدار از منابع فرهنگی و طبیعی خود استفاده چشمگیری 
از گردشــگری بنماید. در این بین تشــکل ها که همواره در پایداری اشکال 
مختلف توسعه نقش مهمی دارند و به عنوان نمایندگان وجدان اجتماعی می 
توانند حافظان آینده و بقاء منابع برای نسل های بعدی باشند و زمینه بهره 
گیری تمامی بخش های جامعه از فرصت های پیشرفت را تضمین کنند، در 

حوزه گردشگری هم نقشی مهم و اثر گذار خواهند داشت.
تشکل های گردشگری که شکل سازمان یافته و هدفمند عالقه مندان و 
متخصصان این حوزه هستند تفاوت های چشمگیری را با دیگر موسسات و 

بخش های فعال در حوزه گردشگری خواهند داشت.
موسسات دیگر بیشتر به دنبال افزایش تعداد گردشگران 

و خدمات ارائه شده به آنها و در نتیجه باالرفتن سود آوری 
و اشــتغال در این حوزه هستند، در صورتی که تشکل ها 
با  رویکرد اجتماعی و فرهنگی خود بیشــتر به حفظ زیر 
ســاخت های فرهنگی و طبیعی توجــه دارند و در بحث 
اقتصاد گردشگری هم این نهادها می باید در جهت برابری 
فرصتها و توانمندی جامعه محلی، در بهره گیری از فرصت 

های گردشگری و بهبود معیشت آنان تالش کنند.
این تشــکل هــا ظرفیت برد و تحمل هــر محیط در 
پذیرش گردشــگران را بررســی می کنند و می کوشند تا 
استانداردهای گردشگری پایدار و مسئوالنه را ترویج کنند 
و در جهــت توانمندی جوامع محلی تالش می کنند و در 
صورت امکان در کنار آنها خواهند بود تا گروه های اجتماع 

محور محلی شکل گیرد.
یکــی از موارد مهمی که مرز مهم حضور آنها در حوزه 
گردشگری با دیگر افراد  و موسسات را بارز می کند توجه 
آنها به هر نوع سیاست گذاری و یا انجام پروژه ای با توجه 

به اصول گردشگری پایدار است.
���اساسی �رسالت �پایدار �گردشگری �ترویج

نهادهای�مدنی�فعال�در�این�حوزه�است
گردشگری پایدار مفهومی است که تشکلها می کوشند 
تا با اســتفاده از تمامی امکانات موجود، در جهت عمومی 
ســازی و ترویج اجتماعی آن بکوشند و اصول حاکم بر آن 

در نگاهی کوتاه شامل موارد زیر است:
���هدفمندی�

اگر گردشــگری به عنــوان یک زمینــه اقتصادی با 
گستردگی خدمات متنوع آن از هدفمندی و برنامه ریزی 

درســتی برخوردار نباشد عمال 
راه بــه جایی نخواهد برد و تنها 
تخریب های بیشتر و در نتیجه 
ضررهای متعدد را به بار خواهد 

آورد. 
در ایــن راه تشــکل هــا با 
همــکاری و همراهــی هم می 
توانند خواستار تدوین یک سند 
علمی و مبتنــی بر ظرفیت ها و 
توسعه  برای  کاربردی  دورنمای 

بابک"مغازه"ای"*"""

توسعه گردشگری پایدار  و نقش و جایگاه تشکل های مدنی
پایدار گردشــگری ملی و منطقه ای باشــند و با نیروهای متخصص خود به 

تحقق این امر یاری برسانند.
���نظام�مندی�

انجام هر فعالیت ثمر بخش نیازمند رعایت اصول نظام مند درست مبتنی 
بر اســتانداردهای علمی و خواست و نیاز جامعه است، در این امر هم تشکل 
ها می توانند نقش مهمی داشته باشند نظارت بر این نظام مندی با توجه به 
نظر جامعه بومی – محلی و اصول پایداری منابع نکته مهم این اتفاق است، 
قانون گذاری ها و تنظیم آیین نامه ها نمودی از این نظام مندی ها هستند 

که تشکل ها می توانند در آن نقش داشته باشند. 
����گردشگری�پاک�و�مسئوالنه

اســتانداردها و توصیه های متعددی در این زمینه از نهادهای مختلف از 
سازمان های جهانی تا موسسات محلی تدوین شده که ترویج و بومی سازی 

آنها نقش مهمی در فعالیت تشکل ها دارد. 
مهم این است که بکوشیم تا گردشگران، خدمات دهندگان گردشگری، 
برنامه ریزان سفر، قانون گذاران و مدیران حوزه گردشگری همگی به این امر 
توجه نمایند که گردشــگری می باید با حداقل ردپای اکولوژیک همراه باشد 
و در اصطالحی ساده همه چیز متعلق به ما و اکنون نیست و مسئولیت های 

اجتماعی باید بیشترین نمود را در گردشگری داشته باشد.           
��توازن

توازن که خود دو مهم را در بر میگیرد "مســئله استراتژیکی در برنامه 
ریزی فضای گردشــگری است که متاســفانه در کشور ما کمتر به آن توجه 

شده است."
1( توازن در نوع و شکل گردشگری

بهتر است که با تنوع در انواع گردشگری و تشویق گردشگران به استفاده 
از زمینه های نوین و دالیل ســفر جدید، فشــار و تمرکز را بر موارد موجود 

کاهش بدهیم در نتیجه امکان  بقا و احیاء زمینه های موجود افزایش یابد.
2( توازن در منطقه جغرافیایی 

با توازن در توزیع جغرافیایی گردشــگران و سفر به مناطق مختلف یک 
منطقــه ضمن کاهش تمرکز و فشــار، زمینه بهره گیری تمام ســاکنان از 

درآمدهای گردشگری فراهم خواهد شد.
یک موضوع کاربردی مهم در فرآیند گردشگری، توجه به استانداردهای 
جهانی برای گردشگری مسئوالنه است که کدهای اخالقی گردشگری از این 
نمونه است. منشور گردشگری پاک و پویا نیز نمونه ای از این راهکارها است 
که به زبان ســاده بیانگر راهی برای بهره گیری بهتر از زمان و امکانات سفر، 

ارتقا فرهنگی و زندگی سالم و پر نشاط تری است.
چرا که سفر از نگاه فعاالن مدنی تنها یک وقت گذرانی هیجانی نیست و 

می تواند به یک کارگاه آموزشی مهم در روند زندگی فرد تبدیل شود.
با توجه به این موارد تشــکل ها می توانند نقش مهمی در روند توسعه 
گردشــگری پایدار ایفا نمایند به شــرطی که جایگاه حقیقی را باور داشته و 
راهکارهای انجام و پیگیری این مهم را به صورت حرفه ای در دستور کار قرا 
دهند. بررسی راه کارهای عملی انجام این رسالت خود حدیث دیگری است 

که می باید در مجالی دیگر به آن پرداخته شود.
 *مسئول هماهنگی و برنامه ریزی گروه کاری سازمان های غیر دولتی حامی  "

گردشگری و توسعه پایدار کشور
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اهداف بازاریابی شــامل بازارهای هدف، 
انواع و تعداد جهانگــردان و طول مدت اقامت 
آنان اســت و راهبردهای بازاریابی بر اســاس این 

اهداف و بصورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعیین می شوند.
نظام گردشگری وهرنوع نظام وسازمانی با مدیریت از قوه به فعل در می 
آید. موفقیت و شکست بسیاری از نظام ها و سازمان ها ناشی ازمدیریت است. 
اما مدیریت دارای معنا و مفهوم، مشخصات و ملزومات خاصی است که باید 

مورد توجه قرارگیرد .
مشــکل بزرگ گردشگری کشــور تکرار گفتار و رفتار و کم توجهی به 
تحقیق و توســعه و تحول و ابتکار اســت. تحول در گردشگری ایران بدون 
توجه و تعریف "نظام گردشگری" و برخورد منطقی و واقع بینانه با این نظام 

ایجاد نمی شود.
رویکرد و تحلیل سیســتمی در مورد گردشــگری کمــک می کند تا 
تصمیمات، برنامه ها و مدیریت امور گردشگری بهبود یابد و از پراکنده گویی 
و پراکنده کاری و هدر دادن منابع مادی و معنوی و انسانی جلوگیری شود.

اگر چه این موضوع بســیار گسترده اســت اما نگارنده با در نظر گرفتن 
محدودیت زمان می کوشد تا به طور خالصه به این رویکرد بپردازد. مهمترین 
عواملی که الزم اســت در تحلیل سیســتمی گردشگری با تمرکز بر همدان 

مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: اهداف، اجزا، منابع، محیط و مدیریت .
ایجاد موقعیت یا جایگاه، شکلی از ارتباط بازار می باشد که نقش مهمی 
در جذابیت همدان به عنوان مقصد گردشــگری خواهد داشت. ایجاد جایگاه 
یکی از موثرترین ابزارها در بازاریابی گردشگری است. منظور از ایجاد جایگاه، 

خلق یک موقعیت متفاوت از همدان  در ذهن گردشگران بالقوه است.
جایگاهــی که تصاویر همــدان را در ذهن گردشــگران زنده می کند، 
تصاویری که همدان را از مقاصد دیگر متمایز ساخته و آن را به عنوان محلی 

که نیازها وخواسته های گردشگران راپاسخ می گوید، معرفی می کند.
یــک  جایــگاه  استراتژی ارتباطی است که نتیجه طبیعی ایجــاد 

و  بــازار  بنــدی  استراتژی بخش  باشد.  بازاریابی هدفمند می 
مرز  جایــگاه،  ایجــاد 

رقابتی را برای مقصدی فراهم می کند که تالش می نماید 
جذابیت های آن را به بازار انتقال دهد. ایجاد جایگاه چیزی 

فراتر از یک تصویر است.
این شــکل مهم از ارتبــاط بازار، تشــخیص مقاصد 
گردشــگری از مقاصد مشابه را آســان می سازد بطوری 
که گردشــگران می توانند مقصــدی را که دارای جذابیت 
بیشــتری اســت انتخاب نمایند. بنابراین، ایجاد جایگاهی 
درست برای یک مقصد آن را از رقبای خود براساس ویژگی 
هایی که برای گردشــگران معنادار می باشد، متمایز می 
سازد. در عین حال این موضوع، فرایندی پیچیده است که 
نیاز به بررسی دقیق ویژگیهای مقاصد و نیازهای بازار هدف 

به شرح زیر دارد:
همدان در موقعیت رقابت مستقیم با رقیب قوی تر قرار 
می گیرد و مثال مقصدی که از مبداء حرکت بازدید کننده 
بسیار دور باشــد ممکن است در رقابت با مقاصدی که به 

بازار نزدیک تر است تا سطح درجه دو و سه تنزل کند.
جایگاه همدان در بازار هدف پیام های فرســتاده شده 
را درک کند.ایــن امر اغلب زمانی اتفاق می افتد که تالش 
کنیم همه چیز را فراهم ســازیم. همدان با هویت بوده و یا 
دارای تصویری مثبت در ذهن گردشــگران می باشد و در 

گردشگران ایجاد تقاضا می کند.
���فرآیند�ایجاد�جایگاه�برای�همدان�بعنوان�مقصد

گردشگران
فرآیند ایجاد جایگاه مراحل مختلفی را شامل می شود 
که برای یک اســتراتژی موثر در تعیین موقعیت ضروری 
اســت. این فرایند برای رویارویــی با تغییرات محیطی که 
شامل نیازهای متغیر گردشگران و تاکتیک های رقباست 

باید استمرار داشته باشد.
���ایجاد�جایگاه�بازار�برای�همدان�به�عنوان�مقصد

گردشگران
منظور از ایجاد جایگاه بازار، فرایند شــناخت و انتخاب 
بازاریاب هایی از بازار که دارای پتانسیل های تجاری باشند به 
منظور تعیین معیار موفقیت در رقابت است. این مهم بایستی 
مبتنی بر دانش جامعی از نیازها، خواسته ها و درک بازار هدف 
همراه با مزیت های نسبی مقصد باشد. واقعیت امر این است 
که اگر بازار هدف تصویر مورد نظر را درک نکند، تصویری به 
وجود نخواهد آمد. اگر بازار هدف براین عقیده نباشد که آنچه 
مقصد ارائه می دهد یک امتیاز محسوب می گردد، در این 

صورت امتیازی وجود نخواهد داشت.

���مقصد �عنوان �به �همدان �برای �روانشناسانه �جایگاه �ایجاد
گردشگران

این مرحله با اســتفاده از ارتباطات و موقعیت مقصد، تصویری ازآن را به 
بازارهدف منتقل می نماید و نیازهای مشتری رابه تصویرتبدیل نموده ومقصد 
را در ذهن مشــتری جای می دهد. این جایگاه روانشناسانه استراتژی است 
که هدف ازبکاربردن آن، ایجاد یک جایگاه منحصربه فرد از محصول با هدف 
ایجادعالقه و جذب بازدیدکننده اســت. چون این نوع جایگاه صرفآ درذهن 
بازدیدکننــده وجود دارد، می تواند به طور اتوماتیک  و بدون هیچ تالشــی 

ازسوی بازاریاب انجام گیرد ونتیجه آن هرنوع جایگاهی می تواند باشد.
��ایجاد�جایگاه�عینی�برای�همدان�به�عنوان�مقصد�گردشگران

ایجاد جایگاه عینی تقریبآ به طورکامل همراه با ویژگیهای عینی محصول 
فیزیکی مورد توجه قرارمی گیرد و به معنی ایجاد تصویری درباره مقصد است 

که منعکس کننده خصوصیات فیزیکی و ویژگی های کارکردی آن است.
��ایجاد�جایگاه�ذهنی�برای�همدان�به�عنوان�مقصد�گردشگران

ایجاد جایگاه ذهنی مربوط به ویژگیهای ذهنی مقصدمی باشد. ایجاد جایگاه 
ذهنی، تصویرجنبه های فیزیکی مقصد نیســت بلکه تصویردیگرخصوصیات 
درک شــده توسط گردشگراست)یعنی الزاما به مقصد تعلق ندارد بلکه درک 
ذهنی گردشگر را شامل می شود.( این شناخت ها وتصاویر حاصله از آن الزامآ 
منعکس کننده وضعیت درست خصوصیات فیزیکی مقصدهم نیستند. آنها 
ممکن اســت تنها در ذهن گردشگر شکل بگیرند ضمن آنکه همه تصورات 

گردشگران با درک و یا تصویر خاصی مطابقت ندارد.
بطورکلــی ایجــاد جایگاه روانشناســانه یک تصور را ایجــاد می نماید 
درصورتی که شیوه ایجاد جایگاه با استفاده ازعکس وکلمات، تصویر را کامل 
می کند و بدین وسیله آنچه را که مقصد می تواند به بهترین نحو انجام داده 
ومزایای ارائه شده توســط  آن را تقویت کند. "بازاریابان گردشگری ممکن 
اســت براساس اطالعات جمع آوری شده دربازار و ایجادجایگاه روانشناسانه، 

مناسبترین روش راانتخاب نمایند."
اما  راهبردهایی که موثرترین راه را برای رســیدن به اهداف مشــخص 

ترمی کنند می توانند عوامل زیر را در بر گیرند .
■■ تصویرسازی و ارایه تصویرمناسب از کشور به جهانیان.

■■ شناسایی مشکالت موجود وهمت درجهت برطرف کردن آن
■■ ارتباط میان فعالیت های بازاریابی وجاذبه ها وتوسعه تسهیالت وامکانات .

■■ بکارگیری روشهای تبلیغاتی موثر وحرفه ای برای توسعه و ترویج صنعت 
گردشگری در بعد داخلی و بین المللی.

■■ برنامه زمان بندی شــده برای انجام فعالیت های تبلیغاتی و ترویجی در 
بازارهای مورد هدف

*رییس دبیرخانه شورای عالی میراث  "
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نگاهی بر ضروریات بازاریابی گردشگری در همدان
مرتضی"طالع"ماسوله"*"""
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سالمت،  گردشــگری 
نوعی از گردشــگری است 
که بــه منظور حفظ، بهبود 
و حصــول مجدد ســالمت 
جسمی و ذهنی فرد به مدتی 
بیش از 24 ســاعت و کمتر از یک 
ســال صورت می گیرد. عواملی همچــون تغییر در ارزش 
های مصرف کنندگان، مسن تر شدن جمعیت و اقتضائات 
سیســتم خدمات بهداشتی را می توان عوامل اصلی ظهور 

گردشگری سالمت دانست. 
مجموعه این عوامل موجب گردیده اند تا گردشــگری 
ســالمت در حال حاضــر در زمره رو به رشــدترین انواع 

گردشگری محسوب شود. 
در این بین یکی از ظرفیت های طبیعی کشــور ایران 
در زمینه گردشــگری ســالمت، گردشــگری سالمت با 
رویکرد گیاهان دارویی اســت، وجود 11 اقلیم از 13 اقلیم 
شــناخته شــده جهان، برخورداري از 300 روز آفتابي در 
ســال و اختالف دماي 40 تا 50 درجه سانتیگرادي، میان 
سردترین و گرمترین نقاط، شرایط مساعدي براي کشور 
پهناور ایران به لحاظ بهره مندي از یک اکولوژي منحصر 
به فرد فراهم کرده اســت، این شرایط زمینه رشد و نمو 
گیاهان وحشــي و دارویي را در کشــور مســاعد کرده، 
بــه طوري که هم اکنون بیــش از 90 درصد گونه هاي 
گیاهي جهان در ایران وجود دارد و همین امر کشــورمان 

نگاهی  به نقش برنامه ریزی 
در گردشگری

پدیده گردشگری که تا دیروز تنها به 
مســافرتهایی که برای مقاصد تفریحی و 
زیارتی انجام می گرفت اطالق می شــد، 
امروزه جایگاه خود را به عنوان یک صنعت 
پویــا که همگام با رشــد و گســترش علوم، 
تغییرات شــگرفی در تعاریــف و حوزه های خود 
ایجاد می کند مبدل شــده است. فرابخشی بودن  گردشگری مزیتی است 
که می تواند راهکار مناسبی برای درآمد کشورهای تک محصولی و رهایی 

آنها از وابستگی به یک کاال به ویژه نفت باشد.
با نگاهی اجمالی به روند  توسعه کشورها و نقش و اهمیت این صنعت 
در درآمد زایی و رشــد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  شاهد آن 
هستیم که تنها کشورهایی توانســته اند بیشترین بهره  و سودآوری را از 
ایــن صنعت ببرند کــه به اهمیت و نقش برنامه ریــزی در این مقوله پی 
برده باشــند.  برنامه ریزی اگر چه به نظر پدیده ای نو و جدید است اما با 
نگاهی به تاریخ  در می یابیم که به صورت ســنتی و با روشهای  تجربی و 
ابتدایی  توسط گذشتگان انجام  شده است، به طور مثال  حدود چهار هزار 
ســال پیش در مصر قدیم و در اطراف رود نیل جهت استفاده بهینه از آب 
در زمان طغیان رود نیل  سیســتم آبیاری بوجود آوردند. هرچند  امروزه 
با  پیشــرفت  تکنولوژی  برنامه ریزی در قالب روشــهای کیفی و کمی و 

کامپیوتری ظاهر شده است.
بــا توجه بــه تعاریف متفاوت در علــوم مختلف بــرای برنامه ریزی، 
مهمترین موضوعی  که می توان از تعاریف مختلف برداشــت نمود، همان 
تالش و کوششی اســت که افراد انجام می دهند تا بتوانند بهترین  راه را 
برای دســتیابی به اهداف  خود برگزیند. تالش و کوششــی  که نشان از 

آگاهی، درایت و آینده نگری دارد. 
حال که کشــور ما همگام با تحوالت جهان پله های توســعه یافتگی 
را مــی پیمایند و در نیــل به این هدف نگاه ویــژه ای به صنعت نوظهور 
گردشگری می شود، به نظر میرســد این امر بدون برنامه ریزی در حوزه 
گردشگری در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای، شهری روستایی  میسر 

نمی گردد.  
هدف اصلی برنامه ریزی گردشــگری دستیابی به رشد  پایدار در همه 
جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شناســایی  تنگناهای موجود 
و ارائه راه حل های مفید اســت که به  برنامه ریزی منســجم، یکپارچه و 
مشارکتی  در هر زمان و مکان متکی است. اما آنچه قبل از یک برنامه ریزی 
باید در دســت داشت، استراتژی مناسب است و زمانی می توان استراتژی  
مناسب توســعه را تدوین نمود که به خوبی وضع موجود محیط پیرامون 

را شناسایی کرد.
 ایــن امر با بهره گیــری از روش ها و مدل هــای  علمی و کاربردی 
کــه در مرحله اول بــا تجزیه و تحلیل عوامل درونی، شــامل نقاط  قوت 
وضعــف  موجود همچون جاذبه های طبیعــی و مدرن، آب وهوا، حمل و 
نقل، مراکز اقامتی و سرمایه گذاران  در کنار تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی 
و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موجود در این حوزه  همچون  حمایت 
های دولتی در بخش سرمایه گذاری، وضع قوانین، شناسایی قوانین مخل، 
ارائه تســهیالت و مواردی از این دست می شود، امکان پذیر است. وجود 
یک استراتژی مناسب در برنامه ریزی در استفاده بهینه از زمین و منابع و 
تجهیزات نقش خواهد داشت و ضمن جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها با 
ایجاد شغل در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر گذار است و کشور را به سمت 

توسعه پایدار سوق میدهد.
امید اســت با وجود پتانسیل های قوی اســتان در حوزه گردشگری، 
مسئولین و صاحبان  مشاغل گردشگری و فعاالن این حوزه با استعانت از 
نیروی های متخصص و تجریبات و دانش اساتید گردشگری هنگام تدوین 
اســتراتژی و سایر مراحل چون برنامه ریزی و اجرا ونظارت، انتظارات حال 
و آینده این صنعت و پایداری بخش گردشــگری را فراهم کنند تا شــاهد 

پویایی و توسعه روز افزون این صنعت در استان باشیم.

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری و عضو کمیسیون گردشگری اتاق همدان "

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی در استان همدان 
و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان، سازندگان، تولید کنندگان، فن آوران و فروشندگان طراحی و 
مونتاژ آسانسور و پله برقی و فعالین خدمات وابسته به آن و برای تمرکز امور فنی و مهندسی و برخورداری از 
سیاستگذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تولیدی و تجارتی و خدماتی در زمینه های فوق و نیز به منظور 
تأمین حقوق و منافع حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد، سندیکای صنایع 

آسانسور و پله برقی استان همدان، طبق مبانی ذیل تشکیل گردید:
اهداف:

1. تالش در جهت تعیین و اجرای استاندارد ملی برای کلیه مراحل فروش، طراحی، ساخت و تولید آسانسور و پله برقی و 
انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و بهره برداری آسانسور و پله برقی 

2. کوشش در ساماندهی برای جذب افراد حقیقی و حقوقی که در جهت عضویت در سندیکا واجد صالحیت هستند و تالش 
گروهی در جهت تأمین منافع به حق و سالم اعضاء در راستای منافع ملی کشور

3. تالش در جهت دستیابی به آخرین استانداردهای بین المللی برای کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی در 
ایران

اعضاء اصلی هیأت مدیره عبارتند از: 
نایب رئیس اول: مهندس احمد بیاتی رئیس هیأت مدیره: مهندس سیدرضا ایرانپور     

خزانه دار:حمید مرادزاده فرد  نایب رئیس دوم: کاظم عارف آزاد     
دبیر اجرایی: ناهید سروری فر بازرس: بهرنگ شکرپور   منشی: قاسم بابابی   

آگهی"تشکیل"سندیکای"
صنایع"آسانسور"و"پله"برقی"استان"همدان

فاطمه"سماواتی"*"""

را در ردیف مســتعدترین کشــورهاي جهان براي تولید گیاهان دارویي قرار انسیه"حبیبی"*"""
داده است. 

استان همدان دارای بیش از یک هزار و 658 گونه گیاهی است که در کوه 
ها، دشت ها، دامنه ها، ارتفاعات و سراب ها پراکنده اند و تا کنون 315 گونه 
گیاه دارویی در همدان شناسایی شده است. تعدادی از این گیاهان دارویی از 
قدیم االیام شناخته شده و مردم با مصارف و استفاده های درمانی آنها کاماًل 
آشنا هستند. شواهد تاریخی نیز گویای این امر است که در گذشته های خیلی 
دور اســتان همدان یکی از مراکز صدور گیاهان دارویی به دیگر نقاط ایران و 

حتی جهان بوده  است.  
گیاهان دارویی از منابع عظیمی هســتند کــه در صنایع مختلف نقش 
ایفا می کنند بطوری که بیش از 70 درصد از داروهای مورد اســتفاده مردم 
در کشــورهای پیشرفته منشاء گیاهی دارند. نقش و اهمیت گیاهان دارویی 
و فرآورده های آنها در بهبود ســطح سالمت و ارتقای کیفیت زندگی مردم و 
همچنین مســائل جذب افراد مریض و نیازمند به مداوا برای درمان و گذران 
اوقات نقاهت به عنوان گردشگر در قالب گردشگری سالمت مورد توجه قرار 

می گیرد.
در نتیجه گردشــگری سالمت مبتنی بر گیاهان دارویی یکی از مصادیق 
گردشگری قابل توسعه در استان همدان است، از این رو ضرورت آن می رود 

که چنین موضوعی مطرح و مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
نتایج این مطالعات مي تواند در سطح کالن براي دولت و نهادهاي دولتي 
حایز اهمیت باشد و مزایاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از توسعه گردشگري 
ســالمت با رویکرد گیاهان داروئی را بیان نماید و در سطوح خرد نیز براي 
بنگاههاي گردشگري، گردشگران و افراد جوامع محلي که در تالش براي 
بهره مندي از گیاهان داروئی با توجه به اهدافشــان هستند سودمند واقع 

شود. 
*کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری "

گیاهان دارویی پتانسیل توسعه 
گردشگری سالمت در استان همدان 
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