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ریورماه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری کشور

برگزاری رویداد  2018در همدان
فرصت ارزشمندی برای ایران است

وجود ظرفیتهای فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی و
مردم شناختی از مهم ترین مولفههای توسعه
گردشگری برای هر سرزمین محسوب میشود .با این
حال با توجه به گسترش سریع صنعت گردشگری و به
منظور کسب جایگاهی باالتر ،دولتها صرفا به
داشتههای خویش بسنده نمیکنند و درصدد تنوع
بخشی به رویکردهای توسعهای خود برای جذب
گردشگران هستند .در این میان تعریف و استفاده
بهینه از رویدادها ،به عنوان یکی از رویکردهای آزموده
شده ،به نیکی توانسته است خواست دولتها مبنی بر
کیفی و توسعه گردشگری را محقق
ارتقای کمی و
ِ
سازد .بر این اساس و با وجود تنوع اقلیمی مثال زدنی،
صنایع دستی حیرت انگیز ،خوراکیها و سوغات
متنوع ،فرهنگها و خرده فرهنگهای جذاب و موارد
بسیاری از این دست ،این امکان برای دولتمردان ایران
اسالمی فراهم شده است که با دستی پُر و انتخابی
گسترده به تعریف رویدادهایی با محوریت گردشگری
بپردازند .انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری
کشورهای آسیایی در سال  2018نمونهای ارزشمند از
موفقیت رویکرد جمهوری اسالمی ایران در حرکت به
سمت ایجاد رویدادهای گردشگری و حرکت در مسیر
توسعه اقتصادی از طریق توسعه گفتمان صلح و
دوستی و ایجاد ارتباط بین مردمان کشورهای مختلف
با اتکا به ظرفیتهای موجود در عرصه گردشگری
است.
این عنوان در عین حال میتواند فواید عظیم اجتماعی
و اقتصادی به ویژه برای شهر انتخابشده داشته باشد
و فرصتی استثنایی برای تصحیح و معرفی چهره شهر
همدان و حتی ایران در سطح بینالمللی در راستای

توسعه گردشگری است.
برگزاري کنفرانس بین المللي همدان  2018نیز در
راستاي سیاست مجمع گفتگوي همکاري آسیا ،که
حضور نمایندگاني از  34عضو این مجمع را در شهر
همدان رقم زده است ،فرصتي ارزشمند براي جمهوري
اسالمي ایران است.
ارتقاء تفاهم ،تعامل و همکاري صمیمانه بین سازمانها
و ارگان هاي داخلي و خارجي از جمله اهداف ارزشمند
برگزاري این کنفرانس است و توانمندي هاي فرهنگي،
تاریخی و طبیعي سرزمین ایران نیز به واسطه این
انتخاب در عرصه جهاني معرفي خواهد شد.
در واقع اختصاص عنوان پایتخت گردشگري آسیایي
در سال  2018نه تنها همدان را مورد توجه گردشگران
قرار میدهد بلکه ایران را به مقصد اجراي برنامه هاي
متمایز در حوزه گردشگري آسیا تبدیل ميکند.
از آنجایــی کــه همــکاري بیــن اعضاء مجمــع گفتگوي
آســیایي بــا هــدف افزایــش قــدرت و نقش کشــورهاي
عضــو مجمــع در مســیر تصمیمــات جهانــي در حــوزه
گردشــگري از اهــداف تدویــن شــده میباشــد ،بــی
شــک برگــزاري ایــن کنفرانــس گامــی در راســتای
تعمیــق روابــط و دوســتيها و رفــع موانــع ارتباطــات
جهانــي کشــورهاي عضــو محســوب میشــود .امیــد
اســت بــه واســطه کســب عنــوان "همــدان 2018
پایتخــت گردشــگري آســیا" ،ظرفیــت هــاي غنــي
گردشــگري ایــران در عرصــه ملــي و بیــن المللــي بــه
گونــه اي شایســته و بیــش از پیــش معرفــي شــود.
■ علی اصغر مونسان
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
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استاندار:

همدان شــهر نمونه گردشگری در آسیا خواهد شد
ســرزمین ایــران در تاریــخ جهــان بــه عنــوان
یکــی از پنــج تمــدن بزرگ دنیای باســتان شــناخته
میشــود و در تاریــخ تمدنــي ایــران ،ســرزمین
تاریخــي همــدان بســیار نقــش آفریــن و موثــر بوده
و مــي تــوان ادعــا کــرد کــه تمــدن ایــران پــس از
حضــور آریایيهــا در ســرزمین هگمتانــه آغــاز و
رشد و نمو یافته است.
ایران کشوری اســت که طی هزارهها توانسته است
از ملل همجوار خود تاثیر بگیرد و بر همین ملل نیز
تاثیرات متقابل داشته باشد
امروزه ســفر کردن یکی از مهمترین عوامل تبادل
فرهنگهــا و تجربهها اســت ،و در توســعه پایدار،
گردشــگری یکی از مهمترین عوامل این ارتباطات
میتواند باشــد تــا هر چه بیشــتر بتوانیــم مردم
سرزمینهای مختلف را به یکدیگر نزدیک کنیم.
ســرزمین ایــران بــا دارا بــودن جاذبههــای
گســترده تاریخــی و طبیعــی و اقتصــادی در منطقه

خاورمیانــه یکــی از مهمتریــن مقاصــد گردشــگری
جهانــی اســت و اســتان همــدان بــا دارا یــودن
 1800اثــر تاریخــي  ،جاذبــه هــاي طبیعــي ماننــد
غــار علیصــدر بــه عنــوان بزرگتریــن غــار آبــي
جهــان  ،آب و هــواي چهارفصــل و ســراب هــاي
بــي نظیــر بــه دنبــال ثبــت خاطراتــي مانــدگار
بــراي گردشــگران اســت.
امیـــد آن داریـــم تـــا همـــدان در ســـال 2018
ب ــا میزبان ــي «پایتخ ــت گردش ــگری کش ــورهای
آســـیایی» و اجـــالس اعضـــاي وابســـته بـــه
س ــازمان جهان ــي گردش ــگري ،ه ــر چ ــه بیش ــتر
در تبـــادالت فرهنگـــي و گردشـــگري جهـــان
تاثیـــر داشـــته باشـــد و همـــدان بـــه عنـــوان
شـــهر نمونـــه گردشـــگری در ســـطح آســـیا و
دنیـــا شـــهره گـــردد.
■ محمد ناصر نیكبخت
استاندار همدان
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شهردار همدان:

همدان جایگاه ویژه ای
در تاریخ و تمدن دنیا دارد

همــدان بــا قدمتــي  3000ســاله
قدیمي تریــن پایتخــت ایــران و یکــي از
کهن تریــن شــهرجهان اســت .همــدان
خاســتگاه همیشــگي حکومت هــا در
ادوار مختلــف بــوده و از جملــه آنهــا در
دوره حکومــت مادهــا ،هخامنشــیان،
اشــکانیان ،ساســانیان ،آل بویــه و
ســلجوقیان بــه عنــوان پایتخــت ایــران
مــورد توجــه و انتخــاب حکمرانــان قــرار
گرفتــه اســت کــه کتیبه هــاي ســنگ
نوشــته گنجنامــه ســند تمــدن ،فرهنــگ
و دانــش ایــن خطــه مي باشــد.
دارالمومنیــن همــدان بــا  8هــزار شــهید
گلگــون کفــن در دوران جنــگ تحمیلــي
کــه همیشــه نامشــان در قلــب مــردم
جاودانــه خواهــد بــود نشــان از وجــود
مــردان و زنــان قهرمــان ایــن دیــار دارد
از طرفــي در کنــار امــکان مقــدس
اســالمي وجــود کلیســاي گریگــوري
اســتپان محــل عبــادت مســیحیان و نیــز
آرامــگاه اســتر و مردخــاي بــه عنــوان
زیارتــگاه یهودیــان در ایــن شــهر بــه
عنــوان نمــاد احتــرام بــه همــه ادیــان
الهــي تلقــي مي شــود شــهر همــدان بــه
لحــاظ جغرافیایــي و آب و هوایــي در
چهــار فصــل ســال داراي ویژگي هــاي
مثال زدني اســت.
بهرهمنــدي همــدان از فــرودگاه ایســتگاه راهآهــن

و آزاد راه و بزرگراههــاي مواصالتــي مناســب،
امــکان دسترســي ســریع و آســان ،همــواره ایــن
شــهر را جــزو اولویتهــاي اصلــي گردشــگران
داخلــي و خارجــي قــرار داده اســت .همچنیــن
جاذبههــاي متعــدد طبیعــي ،تاریخــي و منحصــر
بــه فــرد ایــن ســرزمین از جملــه غــار شــگفت
انگیــز علیصــدر ،شــهر جهانــي ســفال اللجیــن
و ...همــدان را در زمــره شــاخصترین مناطــق
گردشــگري ایــران و جهــان قــرار داده اســت.
همدان افتخار دارد که در طول همه سالهاي
حیات خود مهد پرورش دانشمندان ،عالمان و
قهرمانان تاریخي در عرصههاي گوناگون ،علمي،
فرهنگي ،ادبي و دیني که بوده است که فیلسوف،
پزشک و دانشمند شاخص جهاني حکیم ابوعلي
سینا و نیز عارف و شاعر معروف باباطاهر عریان
از جمله آن بوده است و از این رو از استغناي
مطلوبي از نظر تأمین مراکز علمي ،دانشگاهي،
فرهنگي ،ورزشي و ...زیر ميبرد .لذا اینجانب
به عنوان شهردار کهن شهر همدان که در سال
 2018میالدي به عنوان پایتخت گردشگري
کشورهاي اسیایي نام گرفته است .از مردمان
سراسر کشورهاي جهان دعوت ميکنم همدان
را مقصد بازدید و گردش خود قرار دهند و در
این رهگذر به قصد تماشاي زیبایيهاي همدان
میهمان ما باشید.
■ با احترام
عباس صوفي
شهردار همدان
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مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان:

گردشگری همدان ظرفیت های فراوانی
برای سرمایه گذاری دارد

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی،
قدمت تاریخی و تنوع زیست محیطی ،جزء ده کشور
برتر دنیا از منظر جاذبههای گردشگری است .در این
سرزمین ،همدان به عنوان «نخستین پایتخت تاریخ
و تمدن ایران زمین» و دروازه ارتباطی جاده ابریشم
در دنیای باستان است که شرق آسیا را به اروپا
متصل میکند ،و اکنون نیز نقشی به سزا در جذب
سرمایههای اقتصادی و گردشگران داخلی و خارجی
دارد.
در استان همدان« ،اللجین» به عنوان «شهر
جهانی سفال»« ،مالیر» به عنوان «شهر ملی مبل
و منبت» و «تویسرکان» دارنده «نشان جغرافیایی
ملی» هستند و این نشانگر ظرفیت و پتانسیل
باالی این استان در بخش صنایع دستی جهت
سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی است؛ وجود
 1800اثر تاریخی و طبیعی شناخته شده اعم از

محوطه ها و بناهای مربوط به هزاران سال پیش
 ،غار زیبای علیصدر و ظرفیتهای طبیعت گردی و
بومگردی و زیرساختهای مناسب گردشگری سبب
شده توسعه استان بر محور گردشگری استوار گردد.
خوشبختانه متکی بر این موارد در سال  2018شاهد
دو رویدادمهم بین المللی گردشگری از جمله «
همدان ،پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی» و
«اجالس اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری»
هستیم .عالقمند هستیم و دعوت میکنیم گردشگران
بیشتری از کشورها و فرهنگهای مختلف جهان به
همدان سفر و از جاذبه های همدان پایتخت تاریخ و
تمدن ایران بازدید نمایند.
■ علی مالمیر
دبیر دبیرخانه همدان 2018
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری همدان
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معاون امور عمرانی استاندار همدان:

«همدان »2018 ،امید را برای مردم به ارمغان خواهد آورد

مع ــاون ام ــور عمران ــی اس ــتاندار عن ــوان ک ــرد
برنامهریـــزان و اعضـــای کمیتههـــا بـــا توانـــی
مضاع ــف و تعه ــدی قاب ــل تقدی ــر ب ــه نح ــو احس ــن
برنامههـــای دبیرخانـــه  2018را بـــه اجـــرا
درآوردند.
محمودرضـــا عراقـــی اظهـــار کـــرد :بایـــد در ســـال
 2018برنامههـــای شـــاد و امیدبخـــش بـــرای
شـــهروندان برگـــزار شـــود.
عراق ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بای ــد س ــال  2018را
مدنظ ــر ق ــرار داد و تنه ــا ب ــه برگ ــزاری روی ــداد س ــه
روزه در شـــهریورماه بســـنده نکـــرد ،افـــزود :هـــدف
از برگـــزاری ایـــن رویدادهـــا معرفـــی همـــدان در
عرصـــه ملـــی و بینالمللـــی اســـت.
مع ــاون ام ــور عمران ــی اس ــتاندار هم ــدان ب ــا تأکی ــد
بـــر اینکـــه همـــدان دارای اســـتعداد و ظرفیتهـــای
فراوانـــی اســـت ،بیـــان کـــرد :بـــا برگـــزاری ایـــن
رویدادهـــا امیدواریـــم کـــه رونـــق اقتصـــادی و
اشـــتغال ایجـــاد شـــود.
محمـــود رضـــا عراقـــی بـــا بیـــان اینکـــه رویـــداد
همـــدان  2018بایـــد زمینهســـاز رونـــق اقتصـــادی
و ســـرمایهگذاری در بخشهـــای مختلـــف بـــه
ویـــژه گردشـــگری در ایـــن اســـتان باشـــد ،گفـــت:
برنامههـــای رویـــداد  2018تنهـــا مختـــص همـــدان
نیســـت و در ایـــن ایـــام برنامههایـــی نیـــز در
شهرســـتانها برگـــزار خواهـــد شـــد.
«گنجینـــه آمـــادای» تولیـــد و رونمایـــی
شـــد
عراقـــی همچنیـــن گفـــت :مجموعـــه فیلمهـــای
کوتـــاه معرفـــی میـــراث فرهنگـــی ،صنایعدســـتی
و جاذبههـــای گردشـــگری اســـتان همـــدان بـــا

عنـــوان «گنجینـــه آمـــادای» تولیـــد و رونمایـــی
شـــد.
وی اظهـــار کـــرد :مجموعـــه فیلمهـــای کوتـــاه
معرفـــی میـــراث فرهنگـــی ،صنایعدســـتی و
جاذبههـــای گردشـــگری اســـتان همـــدان بـــا
عن ــوان «گنجین ــه آم ــادای» ب ــه مناس ــبت هم ــدان
پایتخ ــت گردش ــگری آس ــیا در س ــال  2018تولی ــد
و رونمایـــی شـــد.
وی ادام ــه داد :مجموع ــه فیلمه ــای کوت ــاه معرف ــی
میـــراث فرهنگـــی ،صنایعدســـتی و جاذبههـــای
گردش ــگری اس ــتان هم ــدان ب ــا عن ــوان «گنجین ــه
آمـــادای» بـــه مناســـبت همـــدان پایتخـــت
گردشـــگری آســـیا در ســـال  2018بـــه ســـفارش
ادارهکل میـــراث فرهنگـــی میـــراث فرهنگـــی،
صنایعدســـتی و جاذبههـــای گردشـــگری اســـتان
همـــدان ،توســـط موسســـه هنـــری رســـانهای
(نامیـــرا) تولیـــد شـــد.
عراق ــی بی ــان ک ــرد :ای ــن مجموع ــه ب ــرای نخس ــتین
ب ــار ب ــا  41عن ــوان موض ــوع مختل ــف ،ب ــا تصاوی ــری
زیبـــا ،متفـــاوت و هنرمندانـــه ،مـــروری کوتـــاه بـــر
تمـــام هنرهـــا و ثروتهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی
هگمتان ــه ،پایتخ ــت ماده ــا دارد.
مع ــاون ام ــور عمران ــی اس ــتانداری ب ــا بی ــان اینک ــه
فرآینـــد تولیـــد ایـــن اثـــر از اســـفندماه ســـال 96
آغ ــاز و ت ــا اواس ــط تیرم ــاه  97ب ــه ط ــول انجامی ــد،
بی ــان ک ــرد :کارگردان ــی ای ــن اث ــر نی ــز ب ــه ص ــورت
گروهـــی توســـط میثـــم مـــاه انبـــاری ،حمیـــد
ارشـــادی و رضـــا ینگجـــه انجـــام شـــده اســـت.
وی یـــادآور شـــد :ایـــن مجموعـــه حـــدود 451
لوکیشـــن مختلـــف از جاذبههـــای تاریخـــی
و گردشـــگری اســـتان همـــدان بـــه صـــورت

 FULLHDتصویربـــرداری و بـــا اصـــالح رنـــگ و
نـــور ســـینمایی تدویـــن شـــده اســـت.
ایـــن مجموعـــه شـــامل عناوینـــی
همچـــون:
 -1تاریـــخ مادهـــا ،شـــهرهای زیرزمینـــی ،کتیبههـــا
و دس ــتکندها
 - 2مشاهیر استان همدان
 - 3صنایعدســـتی و محصـــوالت فرهنگـــی اســـتان
هم ــدان
 - 4غذاهـــای محلـــی ،ســـوغات و خوراکیهـــای
اســـتان همـــدان
 - 5شهرستانهای استان همدان
 - 6موزههای استان همدان
 - 7غارها و ژئوتوریسم استان همدان
 - 8طبیعـــت گـــردی ،کـــوه هـــا ،تاالبهـــا و

دشـــتهای اســـتان همـــدان
 - 9سرابها و آبشارهای استان همدان
 - 10حیـــات وحـــش و محیـــط زیســـت اســـتان
همـــدان
-11کـــودک و نوجـــوان در جاذبههـــای تاریخـــی و
گردشـــگری
 - 12شادی و هیجان
 - 13صخـــره نـــوردی ،اســـکی و کوهنـــوردی در
زمســـتان
 - 14همدان در گذرفصلها
ایـــن مجموعـــه در شـــبکههای ملـــی ،فضـــای
مجـــازی و شـــبکههای اجتماعـــی و شـــبکه
ریلـــی و هوایـــی کشـــور انتشـــار داده میشـــود
و در قالـــب یـــک پـــک زیبـــا نیـــز بـــه ســـفرای
خارج ــی و گردش ــگران داخل ــی و خارج ــی اه ــدا
خواهـــد شـــد.
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معاول اول رئیس جمهور سخنران ویژه کنفرانس بینالمللی همدان ۲۰۱۸

حضور دکتر جهانگیری
فرصت ناب توسعه
گردشگری همدان

آئیــن گشــایش کنفرانــس بیــن المللــی همــدان
 2018کــه از رویدادهــای اصلــی در همــدان ،پایتخــت
گردشــگری کشــورهای آســیایی اســت روز پنجم شهریور
مــاه برگــزار میشــود  .براســاس آخریــن آمــار  33کشــور
آســیایی و همچنیــن دبیــرکل نیــز بــرای حضــور در ایــن
رویداد اعالم آمادگی کردند.
همــدان در حالــی آمــاده برگــزاری ایــن رویــداد بــزرگ
قــارهای میشــود کــه معــاون اول رئیــس جمهــور؛ دکتــر
اســحاق جهانگیــری بــه همــراه تنــی چنــد از اعضــای
کابینــه و هیئــت دولــت در ایــن مراســم حضــور مییابنــد.
حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن آئین نشــان از
اهمیــت ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد بــه مقوله گردشــگری
و توســعه روابــط ایــران بــا دیگــر کســورها خصوصــا از
دریچــه صنعــت توریســم اســت.
دکتــر جهانگیــری ســخنران ویــژه ایــن مراســم بــوده و
حضــور او در اســتان بــه واســطه برگــزاری رویــداد همــدان
پایتخــت گردشــگری کشــورهای آســیایی فرصــت نــاب
و بــی نظیــری بــرای همــدان فراهــم ســاخته تــا پیــام
دوســتی و مــودت خــود را بــه تمــام ملــل دنیــا و خصوصــا
مخاطبــان خــای ایــن رویــداد یعنــی مردمــان آســیا و بــه
تعبیــری بــه شــرق برســاند.
ایــران ایــن بــار از همــدان کهــن تریــن شــهر پایــدار جهان
پیــام دوســتی خــود را از زبــان معــاون اول رئیــس جمهــور

مخابــره میکنــد؛ وقتــی مقــام مســئولی در ســطح معــاون
اول رئیــس جمهــور تصمیــم میگیــرد در اســتان همــدان
بــه واســطه برگــزاری رویــداد  2018حضــور یابــد بــرای
همــدان مایــه دلگرمــی و نشــاط بــوده و پیــام میدهــد
کــه دولتمــردان بــرای توســعه و تبــادالت توریســتی بــا
دیگــر ملــل اهمیــت ویــژهای قائــل هســتند.
ایــن حضــور در حالــی انجــام میشــود کــه همزمــان
بــا هفتــه دولــت بــوده و بــا اینکــه اســتان آمــاده افتتــاح
و کلنــگ زنــی طرحهــای بســیار بــزرگ و اثــر گــذار
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و از همــه مهمتر اشــتغال
زا اســت امــا دکتــر جهانگیــری فقــط ســه هتــل را افتتــاح
و دیگــر بــه موضوعــات هفتــه دولــت نمیپــردازد کــه باید
چنیــن رویکــردی را بــه فــال نیــک گرفــت و از اهتمــام
دوات در راســتای توســعه هــر چه بیشــتر صنعت توریســم
قدردانــی نمــود.
همــدان بــرای توســعه صنعــت گردشــگری بایــد از
فرصــت حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور در ایــن
مراســم بــه نحــو احســن اســتفاده نمایــد و بای توســعه
زیرســاختهای گردســگری و همچنیــن توســعه روابــط با
دیگــر کشــورها بهــره منــد گــردد.
حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور در همــدان قبــل از
ه ــر چی ــزی ب ــه دس ــت ان ــدرکاران عرص ــه گردش ــگری
پیـــام میدهـــد کـــه دولـــت بـــرای توســـعه ایـــن

صنع ــت پرس ــود اهمی ــت قائ ــل ب ــوده و در ای ــن راس ــتا
شـــرکتهای خصوصـــی فعـــال در ایـــن حـــوزه بایـــد
از ایـــن بـــه بعـــد اســـتان همـــدان را نیـــز در لیســـت
مقاصـــد گردشـــگری قـــرار دهنـــد زیـــرا ایـــن اســـتان
ظرفیتهـــای بـــی نظیـــری در حوزههـــای مختلـــف
گردشـــگری اعـــم از فرهنگـــی ،تاریخـــی ،مذهبـــی،
طبیعـــی ،ســـالمت ،ورزشـــی و ...در چهـــار فصـــل را
دارد.

امیــد اســت بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور در
ایــن آئیــن ،فصــل جدیــدی در صنعــت گردشــگری
اســتان آغــاز و شــاهد توســعه همــه جانبــه ایــن حــوزه در
ســطح اســتتن باشــیم .گفتنــی اســت همــدان پایتخــت
گردشــگری کشــورهای آســیایی در ســال  ،2018پنجــم
تــا هفتــم شــهریور مــاه میزبــان کنفرانــس بیــن المللــی
گردشــگری اســت.
■ سردار فارسی
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نگاهی بــه دبیرخانه همدان 2018

دبیرخانــه رویداد همدان  2018پس از طراحی و
رونمایی از لوگوی همدان  2018و تشــکیل دبیرخانه و
تعییــن کمیتهها رویداد همدان  2018در اواخر ســال
 1396رسما کار خود را آغاز کرد .
از آغاز راه رســانهها نیز همگام با مدیران پوشش اخبار
این رویداد بین المللی را در دستور کار خود قرار دادند.
حال به موازات انتشار اخبار در رسانهها و به اوج رسیدن
فعالیت رســمی کمیته اطالعرســانی رویداد «همدان
 »2018عالقمندان به پیگیری اخبار رویداد توانســتند
با اخبار این رویداد به کانال تلگرام اطالعرساني و روابط
عمومي همدان  2018با آدرس
اخبار و گزارشات همدان  2018را بهتر دنبال کنند.
کمیتههــای فعال در دبیرخانه رویــداد همدان 2018
شامل  14کمیته هستند که کار خود را از همان ابتدا با
فعال شدن دبیرخانه آغاز کردند.
کمیته امنیتی و انتظامی به ریاســت مدیرکل امنیتی
و انتظامــی اســتانداری با اعضای آن شــامل ادارهکل
اطالعات ،فرماندهی انتظامی اســتان ،سپاه پاسداران،
دادگســتری همدان ،فرمانداری ذیربط ،ادارهکل میراث

فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری اســتان همدان
فعالیت خود از سر گرفت.
کمیته اطالعرســانی و روبط عمومی به ریاســت خانه
مطبوعات و با اعضــای خانه مطبوعات ،روابط عمومی
اســتانداری همدان ،روابط عمومی میــراث فرهنگی
و روابط عمومی شــرکت ســیاحتی علیصدر مشغول
فعالیت شد.
کمیته پشــتیبانی به ریاست ســازمان برنامه و بودجه
استان همدان است که معاونت امور عمرانی استانداری
همــدان ،ادارهکل میراث فرهنگی ،شــهرداری همدان،
شرکت ســیاحتی علیصدر ،تلهکابین گنجنامه ،جامعه
هتلداران و اتاق بازرگانی همدان به عنوان اعضای این
کمیته همراهی کردند.
کمیته تبلیغات به ریاســت شــهرداری همــدان بود و
ادارهکل میراث فرهنگی ،صدا و ســیمای همدان ،خانه
مطبوعات ،شرکت سیاحتی علیصدر ،ادارهکل راهداری
و حمــل و نقل جــادهای ،راهآهن همدان ،شــهرداری
همدان ،تلهکابین گنجنامه ،اتاق فکر گردشگری همدان،
کمیسیون گردشگری همدان و جامعه هتلداران استان

اعضای این کمیته شدند.
کمیتــه هماهنگــی رویدادها نیز به ریاســت ادارهکل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری استان نیز
به همراه ادارهکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی ،سازمان
جهاد کشــاورزی ،ادارهکل ورزش و جوانان ،دانشــگاه
علوم پزشکی ،دانشگاه بوعلیسینا ،صدا و سیما ،جمعیت
هالل احمر و اتاق بازرگانی فعالیت کردند.
کمیته اجرایی رویداد ،به ریاست ادارهکل ذیربط رویداد
بود و اعضای این کمیته را نمایندگانی از سایر کمیتهها
شامل میشد.
کمیتــه ســرمایهگذاری و امــور اقتصــادی ایــن رویــداد
بــه ریاســت ســرمایهگذار بــوده و اعضــای آن را
دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی ،شــهرداری ذیربــط،
ادارهکل امــور اقتصــادی و دارایــی ،ادارهکل میــراث
فرهنگــی ،ادارهکل صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســازمان
جهــاد کشــاورزی و اتــاق اصنــاف همــدان بــه شــمار
میرونــد.
کمیته تشــریفات و روابط بینالملل به ریاست ادارهکل
میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان

چگونه همدان پایتخت گردشــگری آسیا شد ؟
معرفــی شــهر همــدان بــه عنــوان پایتخــت
گردشــگری آســیا از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری ایــران در دومیــن اجــالس
وزیــران گردشــگری کشــورهای عضــو مجمــع
گفتگوهای آسیایی ( )ACDمطرح شد.
 22خــرداد مــاه  1396نمایندگانــی از ســازمان میــراث

فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری در نشســت
کارشناســان ارشــد و مقامــات عالیرتبــه گردشــگری دومین
اجــالس وزیــران گردشــگری کشــورهای عضــو مجمــع
گفتگوهــای آســیایی ( )ACDکــه از تاریــخ  21تــا 25
خــرداد مــاه در شــهر «ســیم ریــپ» کشــور کامبــوج برگـزار
شــد حضــور پیـدا کردنــد  .آنهــا بــا برشــمردن ویژگیهــای

تاریخی ،تمدنی و گردشــگری همدان ،این شــهر را شایســته
تبدیــل بــه پایتخــت گردشــگری آســیا عن ـوان کردنــد .
ایــن پیشــنهاد کــه بــه اســتناد مصوبــات اجــالس
وزیــران کشــورهای عضــو در آوریــل  2014در منامــه
بحریــن مبنــی بــر معرفــی شــهرهای پیشــنهادی بــرای
تعییــن پایتخــت گردشــگری آســیا انجــام گرفــت  ،حاال

همــدان بــوده و ادارهکل اداری و مالــی اســتانداری،
فرودگاه همدان ،نیروی انتظامی ،دفتر انتظامی و امنیتی
استانداری ،فرمانداری ذیربط و شرکت سیاحتی علیصدر
فعالیت در این کمیته را عهدهدار بودند.
کمیتـــه زیرســـاخت نیـــز بـــه ریاســـت دفتـــر فنـــی
اس ــتانداری هم ــدان ب ــا اعضای ــی ش ــامل ش ــهرداری
همـــدان ،شـــهرداری شـــهرهای اســـتان ،ادارهکل راه
و شهرســـازی اســـتان همـــدان ،ادارهکل راهـــداری و
حم ــل و نق ــل ج ــادهای ،ادارهکل می ــراث فرهنگ ــی،
ســـرمایهگذار آزادراه همـــدان ـ ســـاوه ،ادارهکل
اوق ــاف و ام ــور خیری ــه ،مدیری ــت بح ــران اس ــتانداری
همـــدان ،فرمانـــداری ذیربـــط و بنیـــاد مســـکن کار
خـــود را ادامـــه داد.
کمیته آموزش  ،کمیته گشــتها و گردشگری  ،کمیته
فرهنگی و کمیته علمی نیز از دیگر کمیتههای فعال این
دبیرخانه هیتند
قابل ذکر اســت؛ همدان به عنوان پایتخت گردشگری
کشورهای آسیایی  5تا  7شهریورماه میزبان کشورهای
آسیایی  ACDخواهد بود.
میتوانــد دســتاوردهای گســتردهای بــرای معرفــی
ظرفیتهــا و توســعه گردشــگری کشــور در  33کشــور
عضــو از قــاره آســیا بــه همــراه داشــته باشــد .
توســعه محصــوالت و تقویــت همکاریهــای قــارهای در
صنعــت گردشــگری و نیــز راهکارهــای تبــادل اطالعــات
حــوزه گردشــگری کشــورهای آســیایی در ســطح
بینالملــل نیــز از ســوی مدیــر اجرایــی اتحادیــه ســفر
آســیا و اقیانوســیه ( )PATAو نماینــده دبیر کل ســازمان
جهانــی گردشــگری ( )UNWTOاز جملــه رهاوردهــای
ایــن پیشــنها در نشســت مذکــور مطــرح شــد.
دومیــن اجــالس وزیــران گردشــگری کشــورهای عضــو
مجمــع گفتگوهــای آســیایی ( )ACDکــه قــرار اســت
از  4الــی  7شــهریور مــاه در همــدان برگــزار شــود از
چهــار بخــش شــامل نشســت کارشناســان ارشــد،
نشســت وزرای گردشــگری ،تــور بازدیدهــای فنــی و
نیــز کنفرانــس گردشــگری پایــدار و شــهرهای تاریخــی
تشــکیل شــده اســت کــه متناســب بــا موضــوع،
نمایندگانــی از ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری در ایــن رویــداد شــرکت خواهنــد
کــرد.
مجمــع گفتگوهــای آســیایی ،یــک ســازمان بیــن دولتــی
بــه شــمار میآیــد کــه در  18خردادمــاه  1381بــه
منظــور ارتقــای همکاریهــای آســیایی در ســطح قــارهای
تشــکیل شــد .در حــال حاضــر  33کشــور آســیایی در
ایــن مجمــع کــه فراگیرتریــن تشــکیالت فــرا منطقــهای
شــناخته میشــود ،عضــو هســتند .

ریورماه

1

7

استاندار همدان:

این شهر به پشــتوانه آثار تاریخی و علمای بزرگ
شایســتگی پایتخت گردشگری را دارد

آیین ادای احترام به مقام شــامخ ابوعلی ســینا به
مناسبت روز پزشک در جوار آرامگاه حکیم هزارهها برگزار
شد.
همزمان با زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک
بــا حضور رئیس بنیــاد علمی و فرهنگی بوعلی ســینا،
اســتاندار همدان ،دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی کشــور و دکتر نجفقلی حبیبی مصحح
کتاب قانون ابن ســینا ادای احترام به مقام شامخ حکیم
هزارهها انجام شد.
تصحیح کتاب قانون در طب توسط دکتر نجفقلی حبیبی
انجام شــده بود که در جوار آرامگاه بوعلیسینا رونمایی
و همچنین ســوگندنامه توســط فارغ التحصیالن رشته
پزشکی نیز در حاشیه این مراسم قرائت شد.
اســتاندار همدان در این مراسم با اشاره به حذف تصویر
حکیم بوعلی سینا از روی جلد دفترچه تامین اجتماعی،
گفت :درحالی که همســایگان ما به دنبال تکریم بوعلی
هستند ما در اقدامی اشتباه تصویر این دانشمند را از روی
جلد دفترچههای درمانی حذف میکنیم.

محمدناصر نیکبخت بیان کرد :با پیگیریهای بسیار برای
جبران این نقیصه ،بار دیگر تصویر حکیم بوعلی سینا در
دفترچههای درمانی درج شد.
وی گفت :ســالروز والدت حکیــم هزارهها و تقارن با روز
همدان و روز پزشــک برای همدان و ایرانیان شــاد باش
است.
استاندار همدان اضافه کرد :این نابغه مشرق زمین ،افتخار
جهانیان است؛ نابغهای که ایران و همدان را برای تحقیق،
پژوهش و علم آموزی انتخاب کرد.
وی بــا بیان اینکه بوعلی همــدان را به خوبی برگزیده و
ما یاید قدردان این انتخاب باشــیم ،گفت :تصویر بوعلی
بــر روی دفترچههــای درمانی باشــد یا نباشــد در دل
مردمــان جای دارد .نیکبخت با بیــان اینکه از روز پنجم
شــهریور شــاهد آغاز برنامههای رویداد فراملی همدان
 2018پایتخت گردشگری آسیا میشویم ،گفت :همدان
به پشــتوانه آثــار تاریخی بی نظیر و علمــای بزرگی که
پرورش داده  ،شایستگی برگزیده شدن به عنوان پایتخت
گردشگری را دارد.

طبق اعالم استاندار همدان

دبیرکل سازمان جهانگردی برای حضور در همدان اعالم آمادگی کرد

این روزها که متولیان و برنامه ریزان رویداد
همدان 2018در تکاپوی میزبانی از میهمانان کنفرانس
بین المللی همدان 2018هستند خبر رسیده است که
برای رویداد بین المللی پیش روی که قرار است آبان
ماه سال  97در همدان برگزار شود دبیر کل سازمان
جهانگردی برای حضور در همدان اعالم آمادگی کرده
است .دبیرکل سازمان جهانگردی ،به طور رسمی از
حضور خود در ایران برای اجالس جهانی جهانگردی
خبر داده است.
زورابپولولیکاسویل()ZurabPOLOLIKASVIL
در نامهای به طور رسمی خطاب به علیاصغر مونسان
معاون رئیس جمهور در پاسخ به دعوت برای حضور
در چهلمین اجالس جهانی جهانگردی چنین نوشت:
«قدردانی عمیق خود را به سازمان میراث فرهنگی،
دستاندرکاران گردشگری و سازمان گردشگری ایران
( )ICHTOبرای دعوت اعضای سازمان ملل متحد
برای حضور در چهلمین مجمع عمومی سازمان ملل
متحدعنوان میکنم.
اینجانب میخواهم به سازمان گردشگری ایران برای
میزبانی این رویداد مهم در شهر زیبای همدان تبریک
بگویم .باعث افتخار بنده است که بازدید رسمی خود را از
تهران به اطالع شما برسانم .جهت به رسمیت شناختن
اهمیت این رویداد معاون دبیرکل این جانب آقای
Jaime Alberto Cabal Sanclemente
و اعضای هیئت رئیسه UNWTOمن را به جلسات
همدان همراهی خواهند کرد.
 UNWTOهمچنان متعهد به حمایت از فعالیتهای
سازمان گردشگری ایران است و ما منتظر همکاری
مداوم به منظور ارتقای پتانسیل گردشگری به منظور
ایجاد صلح ،رفاه و آسایش همگانی هستیم.
جنابعالی لطفا ارادت اینجانب را پذیرا باشید».
بر این اساس استاندار همدان اظهار کرد :پس از ارسال
نامه رسمی حضور دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی
در همدان قطعی شده است و این مهم بیانگر آن است
که باید از فرصت برگزاری این نشست در همدان
بیشترین بهرهبرداری را در راستای معرفی ظرفیتهای

استاندار همدان ادامه داد :این پیگیریها که در بیست
و دومین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی
گردشگری و در شهر چنگدوی چین به نتیجه رسید،
توانست برای همدان آغاز راهی پرثمر و با اهمیت برای
گردشگری ایران و استان همدان باشد.
وی با بیان اینکه برگزاری این نشست مهم نیازمند
همکاری همه جانبه بخش دولتی و خصوصی است،
تصریح کرد :برنامههای مدونی در این زمینه ترسیم
شده است و هدف در استان به این صورت در نظر
گرفته شده است که با برنامهریزی دقیق و با بهرهگیری
از فرصت برگزاری برنامههای بینالمللی ،جاذبهها و
ظرفیتهای کشورمان را به دنیا معرفی کنیم.
اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری
متشکل از بخشهای خصوصی و دانشگاهی هر
کشور است که ازسوی سازمان دولتی و متولی
حوزه گردشگری در هر کشور به سازمان جهانی
گردشگری معرفی میشوند.
در حال حاضر اعضای وابسته سازمان جهانی
گردشگری  493عضو هستند که جمهوری اسالمی
ایران نیز  12عضو دارد که شرکت سیاحتی علیصدر
یکی از این اعضاست که توانست برای تصاحب امتیاز
میزبانی از اجالس جهانی جهانگردی در همدان نقش
تاثیر گذاری را ایفا کند.

گردشگری انجام شود.
محمدناصر نیکبخت عنوان کرد :پس از رایزنیهای
متعدد همدان توانست برای نخستین بار به نمایندگی از
ایران ،امتیاز میزبانی از چهلمین نشست اعضای وابسته
سازمان جهانی گردشگری در سال ( 2018آبان )1397
را به خود اختصاص دهد.
وی تصریــح کــرد :از ایــن رو پــس از ارائــه پیشــنهاد
و پیگیریهــای مجدانــه از ســوی اســتان همــدان
بــا پیگیریهــای الزم شــرکت ســیاحتی علیصــدر و
حمایــت ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری میزبانــی همــدان از ایــن نشســت در
ســال  2018قطعــی شــد.
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مشارکت همه دستگاه ها در برگزاری با شکوه همدان2018
" سمانه جهانگیری عرش
همدان پایتخت تاریخ و تمدن و پایتخت گردشــگری
آســیا در ســال  2018میزبان دو رویداد مهم است تا از این
طریق خود را به عنوان مقصد گردشگری به جهانیان معرفی
کند.
قطعاً میزبانی  500عضو از بیش از  150کشــور وابســته به
ســازمان جهانی گردشــگری و میزبانی وزاری خارجی 34
کشور آسیایی نقطه عطفی در معرفی ظرفیتهای گردشگری
استان همدان در عرصه جهانی و ارتقای صنعت گردشگری
این اســتان است که میتواند جانی تازه به اشتغال به خواب
رفته استان هم بدهد.
برگزاری ایــن دو رویداد که به عنــوان فرصتی برای تبلیغ
ظرفیتهای گردشگری اســتان است ،نیازمند زیرساختها و
نیز همکاریهایی اســت که در این زمینــه ارگانهای دولتی
و خصوصی بایــد با پرداختن به آن اهمیــت و ارزش آن را
دریابند و در برنامههای خود برای تبلیغ و معرفی جاذبههای
گردشگری استان همدان به جهان تالش کنند.
عالوه بر این ،رویداد همدان  2018میتواند تاثیر بســزایی
در برندســازی مقاصد گردشــگری همدان داشته و به شعار
گردشــگری پایدار ،اشتغال پایدار و ارزشافزوده پایدار جامه
عمل بپوشاند.
لذا ضروری است که مسئوالن و متولیان امر ،استفاده بهینه
از ایــن فرصت پیش آمده را اولویت اول اســتان بدانند و با
بهــره گیری از ظرفیت بخش خصوصــی و با برنامه ریزی و
هــم افزایی ،زمینههــای بهره برداری از ایــن برنامه مهم را
برای توســعه پایدار گردشگری استان همدان فراهم کنند تا
پایتخت گردشگری کشور و شهر مادها ،از مسیر گردشگری
به ســوی مقصد گردشگری ســوق داده شود و از این طریق
بتوانیم ســهم بیشــتری از بازارهای بین المللی گردشگری
کسب کنیم.
بر کســی پوشیده نیســت که برگزاری رویداد مهم همدان
پایتخــت گردشــگری  ،2018آزمون بزرگی بــرای میزان
توانمندی این شــهر در رونق گردشگری خارجی محسوب
میشود.
هر چنــد کمیتههای  9گانــه این رویداد با شــرح وظایف
مشــخص شــکل گرفته اند و مجموعهها ،ادارات ،نهادهایی
چون استانداری ،میراث فرهنگی و صنایع دستی ،شهرداری
و شورای شهر و  ...در این ارتباط از مدتها پیش به آمادهسازی
شــهر و اجرای برخی برنامههای پیش زمینه پرداخته اند اما
قطعا برای رســیدن به آنچه که هدف نهایی است همکاری
همه دستگاههای اجرایی ،بخش خصوصی و مردمی ضرورت
دارد تا استان همدان از این آزمون سربلند بیرون بیاید.
در همین ارتباط به فعالیت برخی ادارات اســتان که گزارش
ان داده شده است در زمینه رویداد  2018میپردازیم:
آمادگی فدراسیون اســكی در رونق گردشگری
ورزشی همدان 2018
مدیرکل ورزش و جوانان همدان از اعالم آمادگی فدراسیون
اســکی ایران بــرای همکاریهــای الزم به منظــور رونق
گردشگری ورزشی رویداد آسیایی همدان  2018خبر داد.
رســول منعم با بیان اینکه برخورداری از پیست بینالمللی
تاریک دره ،قلل مرتفع و کوهستانی با قابلیت صخره نوردی
در کنار یخ نوردی ،ظرفیت باالیی در گردشــگری ورزشــی
دارد ،افزود :گردشــگری ورزشی یکی از مهمترین بسترهای
الزم برای جذب ســرمایه گذار و گردشــگر خارجی است و
همدان ظرفیتهای بالقوه در این حوزه دارد.
وی تأکید کرد :هیاتهای ورزشــی استان باید برای میزبانی
رویدادهای بینالمللی ورزشــی برای ســال میالدی 2018
همزمان با انتخاب این شــهر به عنوان پایتخت گردشگری
آسیا برنامهریزی کنند.
بــه گفته وی مقرر شــده اســت کــه در صــورت موافقت
فدراســیونهای ورزشی ،مسابقات کشــتی بین المللی جام
تختی ،مسابقات شطرنج بین المللی ابن سینا ،مسابقات بین
المللی پرش با اســب نوجوانان و جوانان ،برگزاری جشنواره
اسب اصیل ایرانی ،مسابقات صحرانوردی آسیا ،لیگ جهانی
اســکی ،تورنمت بین المللی شطرنج ســیمونتاله ،مسابقات
ســنگنوردی آســیایی و دوره بینالمللی مدیریت و رهبری
ورزش همگانی در سال  2018به میزبانی همدان برگزار شود
که البته برخی از انها محقق شده است.
دهكده گنج نامه قطب رونق گردشگری ورزشی
رئیس هیات مدیره دهکده تفریحی توریســتی گنجنامه نیز
در این باره گفت :این دهکده قطب رونق گردشگری ورزشی
در همدان است و زیرســاختهای خوبی را برای تحقق این

هدف مهیا ساخته ایم.
سعید ترابیان با تاکید بر اینکه دهکده گنج نامه نقش محوری
در تحقق اهداف رویداد آســیایی  2018دارد ،گفت :رویداد
 2018فرصت طالیی برای شناساندن قابلیتهای گردشگری
همدان است و باید از این مهم با حمایت مسئوالن به خوبی
استفاده کرد.
وی اضافه کرد :در بخش گردشــگری ورزشــی نیز دهکده
گنج نامه بســترهای خوبی را شکل داده و فقط نیاز به توجه
مسئوالن برای رونق این بخش داریم.
وی خاطرنشان کرد :در سالهای گذشته همواره از تیمهای
حرفهای در لیگهای باشــگاهی کشور حمایت مالی الزم را
داشته ایم اما باید توجه داشت که مهمترین نیاز همدان رونق
گردشگری ورزشی است و باید در این بخش سرمایه گذاری
شود.
وی افــزود :بارها نیز اعــالم کرده ایم کــه آمادگی هرگونه
همکاری با بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در توسعه
بخشهای ورزشی را در دل این مجموعه تفریحی گردشگری
داریم و هم اینک بهترین فرصت برای ایجاد پیست اسکی در
منطقه دشت میشان است.
میزبانی اجالس ســازمان جهانی گردشگری ،در
هتل باباطاهر
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر همدان نیز با بیان اینکه
میزبانی اجالس سازمان جهانی گردشگری ،یکی از مهمترین
رویدادهای بین المللی همدان در ســال  2018است گفت:
زمان برگزاری اجالس ســازمان جهانی گردشگری در سال
 2018تعیین شد و این اجالس  23تا  28آبان ماه سال آینده
در هتل باباطاهر همدان برگزار میشود.
حمیدرضا یاری افزود :سازمان جهانی گردشگری با عضویت
 500شــرکت خصوصی وابســته از  130کشــور در حوزه
گردشگری بین المللی فعالیت میکند و  9شرکت خصوصی
ایرانی عضو این سازمان هستند که شرکت سیاحتی علیصدر
همدان یکی از این  9عضو اســت که امســال به عنوان عضو
هیات رئیسه این سازمان نیز انتخاب شد.
وی ادامه داد :از سال گذشته مکاتبات برای میزبانی اجالس
 2018آغاز شــد و با توجه بــه ظرفیتهای ویژه همدان در
حوزه گردشگری و جاذبههای تاریخی و طبیعی متعدد استان
از جمله تپه هگمتانه ،آرامگاه بوعلی سینا و غار علیصدر ،این
میزبانی به ایران و استان همدان اختصاص یافت.
سه رویداد ایده پارک برای میزبانی 2018
مدیر امــور فناوری پارک علم و فناوری اســتان همدان از
برگزاری سه رویداد ایده پارک در اردیبهشت ماه امسال خبر
داد و گفت :برگزاری ایده پارک حوزه گردشگری در حمایت
از رویداد همدان  2018در حال برنامهریزی است.
مجتبی فرهانچی با بیان اینکه ســال گذشــته  10رویداد با
عنوان ایده پارک در اســتان همدان برگزار شد ،اظهار کرد:

تالش پارک علم و فنــاوری در برگزاری بینالمللی این ایده
پارک در حمایت و جذب رویدادهای گردشــگری از جهان و
آسیاست تا با فراخوان بینالمللی بتوان از افراد عالقه مند و
ایده پرداز در حوزه گردشگری در این رویداد بهره برد.
وی در خصوص تفاوت ایدههای ارائه شــده امسال نیز افزود:
آنچه در ایده پارکهای امســال در نظر گرفته میشود نیاز
محوری است تا به این ترتیب نیازهای دستگاههای دولتی و
خصوصی مورد توجه این رویدادها قرار گیرد.
تورگردشگری برای معرفی جاذبههای مذهبی در
نوروز
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان همــدان گفت :اداره
کل اوقاف و امور خیریه اســتان همدان در راســتای ترویج
فرهنــگ گردشــگری و معرفی اســتان همدان بــه عنوان
پایتخت گردشگری کشورهای آســیایی ،تور رایگان بازدید
از امامزادگان واجب التعظیم شهر همدان را برگزار میکند.
حجت االســالم کارونــد اظهار کرد :این برنامــه از  5تا 10
فروردین ماه سال  97با استفاده از یک دستگاه اتوبوس vip
که با نمادهای گردشگری مذهبی طراحی شده ،اجرا میشود.
از برگزاری مســابقات مختلف ملی تا اســكان
مسافران برای میزبانی
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این خصوص
گفــت :این اداره کل در زمینه فرهنگ ســازی برای رویداد
همــدان  2018به عنوان پایتخت گردشــگری کشــورهای
آســیایی ورود جدی و قــوی دارد و برنامههای خود را آغاز
کردهاست.
محمد پورداوود اظهار کرد :آموزش و پرورش استان همدان
با پیگیری برای میزبانی مســابقات ورزشی دختران سراسر
کشور در مرداد ماه امســال ،معرفی جاذبههای همدان را به
این سفیران در دستور کار قرار دادهاست.
وی ادامه داد :آموزش و پرورش عالوه بر فرهنگســازی ،در
حوزه اجرایی و عملیاتی شدن برنامههای رویداد  2018نیز با
تمام قدرت عمل میکند و برنامههای مقدماتی خود در این
زمینه را از ستاد اسکان نوروزی با تبلیغ در زمینه جاذبههای
گردشگری و مفاخر استان همدان آغاز کرده است.
حضور  150نخبه از  50ملیت جهان در همدان
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان از حضور  150نخبه
از  50ملیت جهان همزمان با برگزاری رویداد گردشــگری
«همدان »2018 ،به منظور معرفی همدان به جهان خبر داد
و گفت :امیدواریم با اعزام آنها به اقصی نقاط مختلف به هدف
معرفی همدان دست یابیم.
حجت االســالم علی دشــتکی افزود :از  11تــا  12مهرماه
همایشــی را با حضــور نخبگان کشــورهای مختلف برگزار
خواهیم کرد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان با اشاره به اینکه
این همایش به منظور معرفی همدان برای رویداد گردشگری

«همدان »2018 ،در نظر گرفته شدهاست ،گفت :نباید از این
فرصت برای تبلیغ برنامههای دینی غافل بود.
راه و شهرسازی پیگیر مشكالت قطار همدان برای
جذب گردشگر
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان بــا تاکیــد
برپیگیــری و حــل مشــکل قطــار همــدان خاطرنشــان
کــرد :کاهــش میــزان بــار ترافیکــی ،افزایــش جابجایــی
بــار و مســافر ،رونــق صنعــت ،اقتصــاد ،صــادرات و رشــد
صنعــت گردشــگری از دســتاوردهای تکمیــل خــط آهــن
ایــن اســتان ارزیابــی شدهاســت کــه بــا اضافــه شــدن
ظرفیــت قطارهــای گردشــگری ،ایــن رونــد شــتاب روز
افــزون میگیــرد.
فرهــاد فرزانــه بیــان کــرد :بــی شــک ایــن اقــدام تاثیــر
بســزایی در میزبانــی همــدان در برگــزاری دو رویــداد
بــزرگ بینالمللــی در ســال  2018انتخــاب بــه عنــوان
پایتخــت گردشــگری آســیا و میزبانــی اجــالس جهانــی
گردشــگری میتوانــد داشــته باشــد.
تفاهم نامه همكاری فنی و حرفهای با بنیاد توسعه
گردشگری آسیا
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان همدان گفت :تفاهم
نامه همکاری ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان
با بنیاد توســعه گردشگری آسیا در قالب بستههای آموزشی
رویداد فرهنگی گردشگری همدان  2018منعقد شد.
وهــب مختــاران برگــزاری دورههــای مهارتــی در حــوزه
گردشــگری و تشــریفات مــورد نیــاز بــازار کار در زمینــه
هتلــداری و گردشــگری را مطابــق اســتانداردهای ســازمان
آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور از اهــم مفــاد تفاهمنامــه
دانســت کــه میتوانــد زمینهســاز جــذب گردشــگر و
اجــرای هــر چــه بهتــر رویــداد  2018باشــد.
علی خاکســار ،معاون گردشگری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان نیز
از برگزاری  ۴0رویداد ملی و بینالمللی در سال 2018
در همدان خبر داد و گفت :رویدادهای همدان 2018
در جذب گردشگر و رونق تورهای گردشگری خارجی
موثر است.
بــا این توصیف میتوان ســال  2018را ســال شــکوفایی
گردشگری استان همدان در عرصههای جهانی دانست که با
همکاری و همفکری مسئوالن امر و فعاالن حوزه گردشگری
و بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی بیشترین آورده را از این
 2رویداد جهانی کسب کرد.
در ایــن شــرایط بایــد همــه دلســوزان و دغدغهمنــدان،
پــا از مــرز شــعار فراتــر نهــاده و بــا ســاماندهی و زدودن
گــرد غفلــت از چهــره داشــتههای تاریخــی و جاذبههــای
همــدان ،ایــن فرصــت را تبدیــل بــه افقــی درخشــان بــرای
همــدان  2018کننــد.

ریورماه
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مونسان تأکید کرد

برنامه های رویداد «همدان  »2018مردمی برگزار می شــود
■ تهیه کلیپهای معرفی ایران برای اعضای سازمان جهانی جهانگردی

«تمــام برنامههــای رویداد "همــدان "2018باید
مردممحور باشــد و به برگزاری مراسم افتتاحیه در یک
سالن نباید اکتفا کرد».
علی اصغر مونســان معــاون رئیس جمهــوری و رئیس
ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری،
در نشســت رویداد «همدان  »2018که با حضور معاون
گردشــگری ،مدیران کل معاونت گردشــگری ،مدیرکل
میراث فرهنگی همدان و جمعی مدیران ســازمان میراث
فرهنگی در محل معاونت گردشــگری برگزار شد با بیان
این مطلب افزود« :برنامههای رویداد محور میتواند باعث
شود تا مشارکت مردم در برگزاری این رویداد افرایش یابد
و عالوه بر همدان سایر شــهرهای این استان نیز در این
رویداد مشارکت داشته باشند».
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری تصریح کرد« :این رویداد باید به گونهای برگزار
شود که با برگزاری یک همایش صنعتی متفاوت باشد و
دارای روحیه نشــاط باشد .رویدادهای گردشگری باید با
نشاط و شاد باشند».
او ادامــه داد« :جشــنهای خیابانی از چنــد روز قبل از
افتتاحیه رســمی باید در همدان آغاز شود تا با برگزاری
این جشنها نشاط مردمی افزایش یابد».
مونســان در ادامه گفت« :ایدههای نو در برگزاری رویداد
همدان  2018میتواند مشارکت مردم را باال ببرد و نتایج
خوبی را برای این رویداد به جا بگذارد».
معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اهمیت معرفی
این رویداد از طریق صدا و ســیما گفت« :خوشبختانه به
توافقهای خوبی با صدا و سیما رسیده ایم و رئیس سازمان
صدا و سیما نیز برای معرفی جاذبههای گردشگری اعالم
آمادگی کرده اســت ،از این رو باید اســتاندار ،شهردار و
مدیرکل میراث فرهنگی از طریق شبکههای تلویزیونی و
رادیویــی به معرفی این رویداد بپردازند .ضمن این که در
سرتاسر همدان از اتوبوسهای شهری گرفته تا فروشگاهها
و مغازههای سطح شــهر ،پوسترهای همدان  2018باید

نصب شود».
این مقام مســئول در بخش دیگری از صحبتهای خود
گفت« :پوســتر هایی که برای این رویداد تهیه میشود،
عالوه بر این که باید برخوردار از کار هنری و زیبا باشــد
باید گویا و خوانا باشد».
تمام همدان درگیر رویداد همدان  2018باشد
معاون رئیــس جمهوری افزود« :تمام شــهر باید درگیر
این رویداد باشــد و اگر این رویداد به خوبی برگزار شود،
دســتاوردها و نتایج خوبی برای استان و سازمان میراث
فرهنگی خواهد داشت».
مونســان در ادامه با اشــاره به اهمیت رویــداد همدان
 2018خطاب به مدیرکل دفتر بین الملل سازمان گفت:
«عالوه بر سفرای کشورهای مختلف باید بتوانیم میزبان
مسئوالنی از سازمان جهانی جهانگردی برای این رویداد
باشیم».

رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
در ادامه با اشــاره به اهمیت رویداد همدان  2018از این
رویداد به عنوان یک فرصت مهم و بین المللی برای معرفی
ایران نام برد و افزود« :در رویداد همدان  ،2018ایران باید
معرفی شود و تنها به معرفی جاذبههای گردشگری استان
همدان بسنده نکنیم ».او سپس به اهمیت تهیه کلیپی از
جاذبههای گردشگری و فرهنگی تاریخی ایران اشاره کرد
و افزود« :این کلیپ را میتوانیم برای مهمانان و مسئوالن
خارجی شرکت کننده در این رویداد مانند اعضای سازمان
جهانی جهانگردی ارســال کنیم تا قبل از حضور در این
رویداد ،با ایران آشنا شوند و قبل از آمدن به کشور ،ایران
برای آنها معرفی شــود .در این کلیــپ بخش تاریخی،
طبیعت زیبای ایران ،اقوام ایران و نیز تکنولوژی و صنعت
ایران ،کشاورزی مدرن و ...باید به مهمانان خارجی معرفی
شــود ».رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی

همدان  2018با طعم شیره مانیزان
امسال پاییز مانیزان متفاوت
خواهد شد  .هم زمان با آغاز مهر ماه
در سال  2018مانیزان میزبان
گردشگران متعدد میشود این مهم
را از آماده شدن زیرساختهایی که
در دست آماده شدن است در این
شهر میتوان فهمید  .فصل پاییز
که میشود حال و هوای روستاهای
مالیر حال و هوای دیگری است.
جنب و جوش و شادی همه جا
دیده میشود .انگار قرار است اتفاق
مهمی بیافتد .کمی که توجه کنیم
میفهمیم که فصل برداشت انگور
رسیده و هر یک از اهالی به نحوی
با این محصول سر و کار دارند .در
این میان رسم و آیینی سنتی
خودنمایی بیشتری میکند .و آن
شیره پزی است .مراسم شیره پزی
در همه روستاهای مالیر انجام
میشود اما اگر گذرتان به مانیزان
بیافتد میتوان این مراسم را به
خوبی مشاهده و از آن لذت برد.
شیره پزی در مالیر قدمتی دیرین
دارد و به مرور تبدیل به یکی از

رسوم این دیار شده است .در کنار
تولید شیره انگور ؛نشاط ؛شادی و
صمیمیت دستاوردهای مهم دیگر
این رسم کهن است .همه اهالی به
دنبال تهیه انگور مناسب برای پخت
شیره هستند تا بهترین محصول
بدست آید .وسایل و ابزار خاص
این کار که از پاییز سال گذشته
در انبار بوده اند دوباره برای پخت
شیره سال جدید بکار میآیند .همه

اعضای خانواده بخصوص بانوان در
انجام این کار نقش مهمی دارند.
شیره پزی کاری جمعی است و
همه باید کمک کنند .بهترین شیره
انگور ایران در مالیر تولید میشود و
شهرتی فراوان دارد.
شیره پزي در روستا ،بعد از برداشت
انگور و معموال در پایان شهریورماه
انجام ميشود که عالوه بر تامین
مواد غذایي مورد نظر جهت فروش،

در تامین مالي خانواده نیز موثر
است .براي پخت شیره از انگور
کشمشي استفاده ميکنند ،چون آب
دارتراست .از آب انگور عالوه بر شیره
پزي ،شربت و شیریني نیز درست
ميکنند.عالوه بر ویژگیهای منحصر
به فرد شیره انگور مالیر؛ به ابعاد
مختلف فرهنگی و آیینی این مراسم
پرداخته میشود .به همین خاطر
است که هر ساله و همزمان با شیره
پزی؛جشنوارهای شاد و مفرح توسط
مردم و مسولین برگزار میشود .محل
این جشنواره روستای زیبای مالیر
است که مردمانی مهربان؛مهمان نواز
و شاد دارد .در این جشنواره عالوه
بر نمایش مراحل تهیه شیره انگور؛
عرضه محصوالت با کیفیت مرتبط
با انگور؛ نمایش و فروش هنرهای
سنتی و صنایع دستی و جشنهای
مفرح زیادی برگزار میشود .بازدید از
این جشنواره شاد به شما که شادی
و فرهنگ غنی ایران زمین را دوست
دارید؛ توصیه میشود .حتما لذت
خواهید برد.

و گردشــگری در ادامه گفت« :مــی توانیم طوری برنامه
ریزی کنیم که بر روی بسته بندی محصوالت و کاالهای
تولیدی استان همدان ،برند این رویداد نصب شود».
معــاون رئیــس جمهــوری ســپس بــا اشــاره بــه حضــور
اعضــای ســازمان جهانــی جهانگــردی در ایــن رویــداد
افــزود« :مــی تــوان بــرای ایــن اعضــا برنامــه ایرانگــردی
تبییــن کــرد تــا در یــک مســیر معیــن جاذبههــای
گردشــگری و قابلیتهــای ایــران بیــش از پیــش
بــرای آنهــا معرفــی شــود و در ایــن مــدت بســتههای
گردشــگری ایــران بــرای آنهــا تعریــف شــود».
محمــد محــب خدایــی معــاون گردشــگری ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
نیــز در ایــن نشســت بــه تشــریح اهــم فعالیتهــا
و برنامههــای معاونــت گردشــگری بــرای برگــزاری
رویــداد همــدان  2018پرداخــت.

همایش بینالمللی »معماری دستکند«

سومین همایش بینالمللی معماری دستکند با همکاری اداره کل
میراثفرهنگی همدان ،پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ،دفتر امور
پایگاهها و دانشــگاه بوعلی ســینا برگزار میشــود .علی خاکسار معاون
گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری با اعالم
این خبر افزود :ســومین همایش بینالمللی معماری دســتکند مهرماه
امسال برگزار میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن همایــش بــه بهانــه رویــداد بینالمللــی
همــدان 2018برگــزار میشــود ،بیــان کــرد :در ایــن همایــش قــرار
اســت مفاهیــم و مبانــی نظــری در معمــاری دســتکند ،بســتر فرهنگــی
معمــاری دســتکند ،بســتر طبیعــی و طبیعــی معمــاری دســتکند،
حفاظــت در معمــاری دســتکند ،تکنولــوژی و معمــاری دســتکند
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
خاکســار عنــوان کــرد :در برگــزاری ایــن همایــش و تبــادل نظــرات علمــی و
کارشناســی ،پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت بهاتفــاق دفتــر امــور پایگاههــا و
بــا همــکاری هیــات علمــی ایــن همایــش نســبت بــه تهیــه دســتورالعمل و
ضوابــط معرفی ،مستندســازی ،استحکامبخشــی و حفاظت از دســتکندهای
کشــور کــه بعضــا بــه صــورت پایــگاه میــراث ملــی اســت اقــدام میشــود.
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مسئول امور اموزهها و بناهای فرهنگی و تاریخی استان
همدان خبر داد

افزایش ساعت بازدید از امکان فرهنگی
تاریخی همدان

بـــه گـــزارش کمیتـــه
اطـــالع رســـانی رویـــداد
همـــدان 2018؛ مســـئول
امـــور اموزههـــا و بناهـــای
فرهنگ ــی و تاریخ ــی اس ــتان
همـــدان گفـــت :بـــا توجـــه
بـــه افزایـــش تعـــداد
گردشـــگران در ســـطح
اســـتان و درخواســـت
حض ــور در اماک ــن فرهنگ ــی
و تاریخـــی تحـــت پوشـــش
می ــراث فرهنگ ــی ،صنای ــه دس ــتی و گردش ــگری اس ــتان ،س ــاعت
بازدید از این امکان تا ساعت  22افزایش یافت.
مجیــد جهانگیریــان بــه اقدامــات انجــام شــده در اماکــن فرهنگــی
تاریخ ــی اس ــتان اش ــاره و اظه ــار ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه انتخ ــاب
اســـتان همـــدان بـــه عنـــوان پایتخـــت گردشـــگری کشـــورهای
آســـیایی در ســـال  2018اقداماتـــی در آرامـــگاه بوعلـــی ســـینا،
آرامـــگاه باباطاهـــر ،آرامـــگاه اســـتر و مردخـــای ،محوطـــه مـــوزه
و کلیســـای هگمتانـــه ،گنبـــد علویـــان و کتیبههـــای گنجنامـــه
انجـــام شـــده اســـت.
وی اقدامـــات انجـــام شـــده را شـــامل ســـاماندهی و بهســـازی و
محوطـــه ســـازی ،تهیـــه و تامیـــن و کاشـــت گلهـــای تزئینـــی و
فصل ــی ،نص ــب تابلوه ــای مس ــیر راهنم ــای گردش ــگری ،اس ــتقرار
راهنمای ــان گردش ــگری ب ــه تع ــداد  30ت ــن و همچنی ــن تجهی ــز
ســـرویسهای بهداشـــتی و ...دانســـت.
مســـئول امـــور اموزههـــا و بناهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی اســـتان
همـــدان افـــزود :بـــرای نخســـتین بـــار در اســـتان همـــدان نـــور
پـــردازی علمـــی در نمـــای بیرونـــی و فضـــای داخلـــی مـــوزه
آرام ــگاه بوعل ــی س ــینا ،آرام ــگاه باباطاه ــر و کلیس ــای گریگ ــوری
اســـتپانوس انجـــام شـــده اســـت.
وی اضافـــه کـــرد :در آرامـــگاه اســـتر و مردخـــای نیـــز رنـــگ
آمی ــزی داخل ــی مقب ــره ،رن ــگ آمی ــزی ،س ــاماندهی و بهس ــازی
کتیبههـــای گنجنامـــه ،کـــف ســـازی مـــوزه هگمتانـــه و
همچنیـــن ویتریـــن هوشـــمند نمایـــش چـــرم بـــه زبـــان عبـــری
در م ــوزه هگمتان ــه از جمل ــه دیگ ــر اقدام ــات انج ــام ش ــده اس ــت.
جهانگیری ــان از توزی ــع رای ــگان اق ــالم تبلیغات ــی در تم ــام اماک ــن
تح ــت پوش ــش می ــراث فرهنگ ــی ،صنای ــع دس ــتی و گردش ــکری
اس ــتان خب ــر داد و بی ــان ک ــرد :تع ــداد  100ه ــزار ع ــدد اق ــالم
تبلیغات ــی از جمل ــه نقش ــه راهنم ــای گردش ــگری ش ــهر و اس ــتان
همـــدان ،بروشـــور معرفـــی جاذبههـــا و اماکـــن گردشـــگری
اســـتان بـــه زبانهـــای فارســـی ،آلمانـــی و انگلیســـی چـــاپ و
بـــه صـــورت رایـــگان در اختیـــار گردشـــگران قـــرار میگیـــرد.
ایـــن مقـــام مســـئول درخصـــوص افزایـــش ســـاعت بازدیـــد از
اماکـــن تحـــت پوشـــش تاکیـــد کـــرد :بـــا توجـــه بـــه افزایـــش
میـــزان گردشـــگران در اســـتان بـــه مناســـبت همـــدان  2018و
ب ــرای رف ــاه ح ــال گردش ــگران و افزای ــش ضری ــب رضایتمن ــدی
آنهـــا ،ســـاعت بازدیـــد اماکـــن از ســـاعت  8:30صبـــح شـــروع
و بـــه صـــورت یکســـره تـــا ســـاعت  22افزایـــش یافتـــه اســـت.
گفتنـــی اســـت همـــدان پایتخـــت گردشـــگری کشـــورهای
آســـیایی در ســـال  ، 2018پنجـــم تـــا هفتـــم شـــهریور مـــاه
میزبـــان کنفرانـــس بیـــن المللـــی گردشـــگری اســـت.
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تالش برای بهره گیری از ظرفیت
هتل های استان برای همدان 2018

ناظــران کمیتــه تشــریفات بــرای نهایــی
شــدن برنامههــای اجرایــی در راســتای میزبانــی
اســتان از وزرای گردشــگری کشــور آســیایی بــه
همدان سفر کردند .
در جریــان این اتفاق یک تیــم نظارت بر کیفیت
میزبانــی از میهمانان داخلی و خارجی در اجالس
وزرای گردشگری کشورهای آسیایی از هتلهای
استان همدان بازدید کردند .
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان با اشاره به این نکته که تالش میشود به بهانه
رویدادهای بین المللی گردشگری همدان در سال
 2018از ظرفیت تمامی هتلهای استان استفاده
شــود گفت  :از آنجا که در سال  2018همدان به
عنوان «پایتخت گردشگری آسیا» انتخاب شد از
ماهها پیش اهدافی همچون تأمین زیرساختهای
اقامتــی و خدماتــی در راســتای افزایش جذب
گردشــگر خارجی و رونق صنایعدستی به عنوان
مهمتریــن الویتهــا در ادارهکل میراث فرهنگی
صنایع دســتی و گردشگری استان همدان تعیین
شــد تا امروز امکان بهره وری از همه تاسیســات
گردشــگری اســتان برای رویدادهای بین المللی
باشد .
علی مالمیر یادآور شد  :این نکته برای ما تا همیشه
حایــز اهمیت خواهد ماند کــه در اجالس وزرای
گردشگری کشورهای آســیایی ،پیشنهاد انتخاب
همدان بهعنوان "پایتخت گردشــگری آســیا" از
ســوی جمهوری اســالمی ایران ارائه شد و مورد
موافقت اعضای ایــن اجالس قرار گرفتو در تالش
هســتیم تا به واســطه این اتفاق از ظرفیت اغلب
تاسیسات اقامتی و خدماتی گردشگری در همدان
بهره برده شود .

او تصریح کــرد :این مهم درحالی تحقق پیدا کرد
که پیشتر نیز همدان بهعنوان میزبان نشســت
اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری انتخاب
شد  .پاییز سال  1397گردشگری استان همدان
بــا میزبانی از اجالس جهانی جهانگردی میتواند
ردپایــی ماندگار از خــود را در عرصه ملی و بین
المللی به جای بگذارد .
مالمیــر بــا تشــریح ســوابق فرهنگیتاریخــی ،
جاذبههــای گردشــگری و ظرفیتهــای اســتان
همــدان در حوزههایــی ماننــد گردشــگری
فصلــی تصریــح کــرد« :برگــزاری رویدادهــای
بینالمللــی میتوانــد نقــش مهمــی در
معرفــی ظرفیتهــا و ایجــاد امــکان اســتفاده
از ظرفیتهــای تاسیســات گردشــگری در
اســتان همــدان بهعنــوان یکــی از کهنتریــن
اســتانهای کشــور داشــته باشــد».
وی افــزود« :همــدان بــا دارا بــودن آثــار
فرهنگیتاریخــی بینظیــر همچــون هگمتانــه و
ظرفیتهــای گردشــگری بــه ویــژه گردشــگری
طبیعــی میتوانــد میزبــان شایســتهای بــرای
رویدادهــای بینالمللــی باشــد».
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری همــدان یــادآور شــد« :تأمیــن
زیرســاختها ،افزایــش جــذب گردشــگر
خارجــی و رونــق صنایعدســتی مهمتریــن
اهــداف ایــن ادارهکل در ســال  2018و همزمــان
بــا برگــزاری ایــن رویــداد بینالمللــی اســت تــا از
ایــن طریــق بتوانیــم ســهم بیشــتری از بازارهــای
بینالمللــی گردشــگری کســب کنیــم».
وی افــزود :تصمیمگیران با انتخاب این شــهر به
عنوان پایتخت گردشــگری آســیایی  ،راه را برای

برنامهریزیهــا مدون و مناســب فراهم کردند تا
همدان با بهره گیری از این فرصت بتواند به چرخه
مقاصد گردشگری آسیا بپیوندد
وی با بیان اینکه  8هتل 9 ،مهمانپذیر ،دو مجتمع
خدمات رفاهی و  4اقامتــگاه بومگردی نیز آماده
پذیرش مســافران هســتند ،اظهار کرد :هتلهای
همــدان داری ظرفیت  580اتاق و بیش از  2هزار
تخت برای اسکان گردشگران هستند.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری اســتان همدان نیز در ادامه با تأکید
بر اینکــه برنامههای متعــدد بخشهای دولتی و
خصوصی در اســتان امســال با رویکرد «همدان
 »2018در حــال برگزاری اســت  ،گفت :بیش از
 40رویــداد ملی و بینالمللی برای معرفی همدان
پیش بینی شــده است که این برنامهها به منظور
معرفی همدان به عنوان مقصد گردشگری برگزار
خواهد شد.
مالمیر همچنین عنوان کرد  :همدان با بهره گیری
از رویدادهــای بیــن المللی گردشــگری در همه
زمینهها همچون اقتصاد ،فرهنگ ،گردشــگری و
خدمات رسانی نقش تاثیر گذار ایفا میکند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری همدان گفت :سال گذشته هتل امیران
و هتل ســفیر در همدان افتتاح شــد و امسال نیز
احداث هتل کتیبه و هتل امیران  2پایان پذیرفت
که نشــان دهنده انقالبی در صنعت هتلداری در
این استان است.
وی ادامه داد :این سه هتل با مجموع  740میلیارد
ریال اعتبار احداث شــده اند و بــا راه اندازی این
سه هتل  101اتاق و  301تخت هتلی به ظرفیت
استان افزوده میشود.
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با محوریت کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸

نمایشگاه صنایع دســتی همدان خوش درخشید

■ عکس :متین باب الحوائجی

" مریم مقدم

در حالی که همدان در تکاپوی میزبانی از میهمانان
کنفرانس بین المللی همدان  2018است  ،نمایشگاه
بینالمللی صنایعدستی در همدان که روز  31مرداد ماه
آغاز به کار کرد در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
همدان خوش درخشید.
نمایشگاه بینالمللی صنایعدستی با شرکت نمایندگان
شهرهای جهانی صنایعدستی کشور و تعدادی از
کشورهای عضو شورای جهانی صنایعدستی در همدان
توسط شرکت طراحان باستان به مدیریت امیر کشوادی
به شکلی دلنشین و متمایز توانست هنر دست هنرمندان
را در غرفههای شکیل به نمایش بگذارد .شرکت طراحان
باستان مدیریت و طراحی این نمایشگاه را برعهده داشت.
در این نمایشگاه هنرمندانی از شهرهای جهانی
صنایعدستی کشور و کشورهای عضو شورای جهانی
صنایعدستی نظیر عمان ،چین و ترکمنستان حضور
داشتند در نمایشگاه صنایع دستی همدان هنرمندان
حاضر صنایع دستی خود را در  150غرفه به نمایش
گذاشتند.
با استفاده از فرصت انتخاب همدان به عنوان پایتخت
گردشگری آسیا در کنار دیگر رویدادهای همدان 2018
تالش بر این بود که نمایشگاه شهرهای جهانی صنایعدستی
نیز در استان برگزار شود که این پیشنهاد پذیرفته شده
و نمایندگانی از شهرهای جهانی صنایعدستی نیز در این
نمایشگاه حضور دارند .هدف از برگزاری این نمایشگاه در
کنار رویداد همدان  2018عرضه و معرفی صنایعدستی
استان همدان و دیگر استانها است.
همدان صدر نشین فروش صنایع دستی در
بازارچههای نوروزی
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور که به بهانه
این رویداد به همدان سفر کرد گفت :خانه ی ایرانی در
همدان که نشان دهنده ی ظرفیت و قدرت هنرمندان
بشمار میآید و خانهای است که از صفر تا صد صنایع
دستی است که بزودی ساخته میشود.
پویا محمودیان اذعان داشت :بهار امسال را خانواده صنایع
دستی متفاوت شروع کردو با برگزاری بازارچههای صنایع
دستی در کلیه استانهای کشور در سال حمایت از کاالی
ایرانی بازارچههای نوروزی صنایع دستی خوش درخشید.
وی در خصوص رشدهای چشمگیر صنایع دستی گفت:
استان همدان با فروش بیش از  8میلیارد تومان در حوزه
فروش قطعی در بازارچههای نوروزی به عنوان استان صدر
نشین در کشور قرار گرفت.
محمودیان سال  97را برای استان همدان دارای نویدهای

خوبی دانست و گفت :همدان بسیار شهر حائز اهمیتی
است و یک شهرملی ،یک شهرجهانی و نشان جعرافیایی
و هم چنین صادرکننده نمونه کشوری به طور متوالی از
استان همدان همگی حاکی از ظرفیتهای بی نظیر در
استان همدان به شمار میآید .که دقت و برنامه ریزیهای
دقیق تری را در این حوزه میطلبد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت :براساس آمار
رسمی گمرکات کشور جمهوری اسالمی ایران ،بیش از
 281میلیون تومان صادرات انجام شده است که استان
همدان به عنوان هفتمین باالترین صادرات را به خود
اختصاص داده است.
وی گفت :امید است جایگاه استان همدان بویژه در
خصوص صادرات بهتر شود و شهر اللجین از اهمیتهای
ویژهای برخوردار است که باید به نحو خوبی از این
ظرفیتهای ویژه استفاده کرد.
پویا محمودیان در خصوص اجالس شهرداران صنایع
دستی بیان داشت :امید است شهرداران شهرهای جهانی
صنایع دستی دنیا را در همدان و شهر اللجین برگزار
کنیم .و باید کلیه مدیران شهری عزم و اراده و همت
محمکی داشته باشند که همراه و هم پای ما باشند .و
جایگاه صنایع دستی را بیش لز پیش ارتقا دهیم .و بتوانیم
شهر اللجین را به عنوان شهر جهانی صنایع دستی حفظ
کنیم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در خصوص
ممنوعیت کاالهای غیر ایرانی گفت :ممنوعیت کاالهای
غیر ایرانی در حوزه صنایع دستی در کشور با هدف
ساماندهی بازار هنرمندان این مرزو بوم که باعث شود
که هنرمندان سهم بیشتری را از بازار داخلی از آن خود
کنند انجام شده است.
وی در ادامه افزود :ما ممنوعیت را شروع کرده ایم و به
شدت پیگیری و برخورد قانونی خواهیم کرد.
محمودیان اذعان داشت :امید است استان همدان در
نمایشگاه بین المللی تهران نیز مانند همیشه خوش
بدرخشد و پویایی خود را نشان دهد.
وی استان همدان را استانی مهم و استراتژیک در بحث
صنایع دستی خواند و گفت :امیدواریم بتوانیم دست
در دست هم کاری ماندگار کنیم و باعث رشد صادرات
غیرنفتی شویم که باعث رضایتمندی ما هنرمندان شود.
نقش ویژه همدان وحضور در نمایشگاه ها
در زمینه این نمایشگاه  ،معاون عمرانی استاندار همدان
گفت  :خوشحالیم از اینکه هنرمندان از سایر نقاط استان
و کشور وارد همدان شده اند و هنر خود را در نمایشگاه
بین المللی استان همدان به نمایش گذاشته اند.

محمــود رضــا عراقــی افــزود :در حــال حاضــر بــا
تمهیداتــی کــه دولــت تدبیــر و امیــد انجــام داده اســت
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در حــال
شناســاندن بخشهــای نــرم افــزاری اســت و افزایــش
گردشــگران و مســافران نشــان از جایــگاه بالقــوهای
اســت کــه اســتات همــدان دارا اســت.
معــاون عمرانــی اســتاندار همــدان اظهــار کــرد :آنچــه
بــرای اســتان همــدان پیشبینــی شــده اســت اینکــه
همــه وفــاق بــر توســعه همــدان دارنــد کــه قــرار بــر
ایــن شــد توســعه صنعــت گردشــگری در اولویت باشــد.
همــدان در کشــور نقــش ویــژهای را ایفــا میکنــد و
مشــارکت اســتانها در نمایشــگاه بیــن المللــی گــواه
بــر جایــگاه ویــژه ی اســتان اســت.
نمایشگاه بین المللی در بخش صنایع دستی بسیار قوی
حاضر شده است و امید است هرسال شاهد پیشرفت در
این حوزه باشیم.
عراقی در ادامه گفت  :استان همدان در حال بازی کردن
یک نقش ملی است و امید است با توجه به شعارهایی که
میدهیم باید اقدام عملی ما همین فعالیت هایی باشد که
در حال اجرا است.
حال خوب صادرات سفال و صنایع دستی از همدان
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
همــدان نیــز گفــت 38 :هــزار در رشــته صنایــع دســتی،
در  23هــزار گارگاه بــه فعالیــت میپردازند.علــی مالمیــر
در ادامــه افــزود :فعالیتهــای موجــود نشــان از نقــش
آفرینــی هنرمنــدان در صنایــع دســتی و کســب و کار
در اســتان اســت.
وی در خصــوص صــادرات صنایــع دســتی گفت :اســتان
همــدان یکــی از مهــم تریــن اســتانهای صــادر کننــده
ی ســفال و صنایــع دســتی در کشــور اســت .مدیــرکل

میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری افــزود:
صــادارت صنایــع دســتی بــه عنــوان کاالی بومــی و
ایرانــی برگرفتــه از نســل ایــن ســرزمین اســت و ریشــه
در تاریــخ و فرهنــگ مــردم دارد .مالمیــر گفــت :در
ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،حــوزه صنایــع دســتی و
ســفال یکــی از حوزههــای درخشــان در ســال حمایــت
از کاالی ایرانــی بــوده اســت و خــود را بــه خوبــی نشــان
میدهــد.
وی در خصــوص ظرفیتهــای اســتا ن همــدان گفــت:
اســتان همــدان دارای ظرفیتهــای بســیار زیــادی
اســت و در زمینههــای چــرم ،منبــت و ســنگهای
قیمتــی حرفهــای بســیاری بــرای گفتــن دارد .علــی
مالمیــر گفــت :وجــود یــک شــهر جهانــی بــه نــام شــهر
جهانــی ســفال ،شــهر ملــی منبــت و کســب نشــان
جغرافیایــی منبــت را در شهرســتان مالیــر و تویســرکان
بــه نوبــت میتوانیــم نــام ببریــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
همــدان در خصــوص مانــدگاری گردشــگران در
اســتان همــدان گفــت :یکــی از مزیتهــای عمــده
ی گردشــگران حــوزه صنایــع دســتی اســت کــه
خوشــبختانه در نمایشــگاه بیــن المللــی همــدان اتفــاق
افتــاده اســت و بــزودی در تهــران نیــز برگــزار خواهــد
شــد .وی گفــت :ایــن نملیشــگاه  150غرفــه را در
خــود جــای داده اســت و از همــه ی اســتانها شــاهد
حضــور هنرمنــدان بســیاری هســتیم کــه از کشــورهایی
همچــون چیــن ،ترکمنســتان و عمــان در این نمایشــگاه
حضــور بهــم رســانده انــد.
وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد در حــوزه صنایــع
دســتی تولیــدات هنــری اســتان همــدان و ظرفیــت
داشــتههای بومــی بــه خوبــی در عرصــه ملــی و بیــن
المللــی معرفــی شــود.
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درخشش همدان در عرصه جهانی گردشگری نزدیک است

در سایه سار الوند
شهری دست به
دست طبیعت
آرمیده است
" مریم مقدم -کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

آفتاب دامان خود را جمع کرده است تا دقایقی دیگر
خود را پش کوه الوند پنهان کند که وارد همدان؛ شهری
آرمیده در سایه سار الوند میشویم .شهری که در سال
 2018بهعنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شده است
و قرار است پس از  40سال میزبان چهلمین اجالس جهانی
سازمان جهانگردی به نمایندگی از کشور ایران باشد .
همدان شهری است که آوازهاش حاال بیشتر در گوش
مردمان آسیا نشین خواهد پیچید و دیار بوعلی سینا و
میرسید علی همدانی که آوازه سفالهای دست سازش تا
اروپا نیز رسیده بیشتر و بیشتر به همه مردمان دنیا معرفی
خواهد شد اینها را میتوان از در دسترس قرار گرفتن نام
همدان در دفاتر خدمات مسافرتی و سایتهای اینترنتی
سال  2018فهمید .
همدان به واسطه بوعلی سینای جهانی و دست سازهای
سفالین آوازه جهانی دارد حتی با آنکه هیچ جاذبه جهانی از
آن در حافظه یونسکو ثبت نشده است اما حاال دنیا این شهر
را در غرب ایران میشناسد  .تا کنون شاید بارها و بارها از
این شهر شنیدهایم اما به طور حتم رویداد «همدان »2018
یک فرصت مناسب برای معرفی این شهر زیباست .شهری
که مردمانش با ساخت سفال و بافت فرش و باغداری و
میهمان نوازی عجین هستند.
شهر اولینها در تاریخ
همدان را بهعنوان شهر اولینها در قدمت شهر نشینی
میشناسم  ،این شهر دارای جاذبههای گردشگری بینظیر
و آثار فرهنگیتاریخی بسیار ارزشمندی است .این شهر
یکی از زیباترین شهرهای ایران است و هر مسافری که وارد
این شهر میشود بدون شک جذب زیباییها و آب و هوای
کوهستانی همدان میشود.
قدم زدن در هوای دلپذیر ارتفاعات همدان ،گرفتن عکس
یادگاری کنار آبشار گنجنامه و پرش از ارتفاع  42متری!
همه را یک لحظه در ذهنت تصور کن .تمامی اینها یک
پیشنهاد است برای گذراندن لحظاتی جذاب در دهکده
توریستی گنجنامه همدان است .این شهر و مردم آن خود
را برای استقبال از مسافران به همدان آماده میکنند و از
هم اکنون این تنور داغ است.
در کنار تمامی جاذبههای گردشگری که در استان همدان
از جمله غار علیصدر ،سراب گیان نهاوند ،حمام حاج آقا
تراب ،مجموعه تفریحی عباس آباد ،آرامگاههای بوعلی و
باباطاهر ،تپه باستانی هگمتانه و پاک سیفیه مالیر توصیه
میشود گردشگران و مسافران نوروزی حتما ازغار شگفت
انگیز علیصدر و دهکده توریستی ،فرهنگی و ورزشی بازدید
کنند و لذت و هیچان واقعی را در این جاذبههای متمایز
تجربه کنند.
قطعا بازدید از غار علیصدر با عنوان طوالنیترین غار آبی
جهان ،یکی از انگیزههای مهم و بخش جذاب و بهیادماندنی
سفر گردشگران به همدان است .بنابراین بازدی از غار

علیصدر در الویت برنامه هایم است
شگفتیهای طبیعت در بازوان غار علیصدر
پس از خرید بلیت و ورود به غار ،یک قایق پدالی به
من و همراهانم داده شد که توسط یک قایقران هدایت
میشود .در مدت چند ساعت قایقرانی در داخل غار ،بر
روی دیوارهی غار ،طرحهای بینظیری را دیدم که هرگز از
خاطرم نخواهد رفت .این طرحهای زیبا با رنگهای منحصر
بهفردشان به مرور زمان و به صورت طبیعی به وجود
آمدهاند ویژگیهای علیصدر را نمیتوانم بازگو کنم این جا
را باید از نزدیک دید و سکوتش را جرعه جرعه نوشید
یک توصیه سرمایی یا گرمایی هستید؟ اصال نگران نباشید
چرا که دمای غار در تمام مدت سال بسیار معتدل و حدود
 20درجه سانتیگراد است این هم از عجایب غار است .
این غار ساالنه گردشگران بیشماری را به این بخش از
استان جذب میکند و بازدید از آن بسیار گویاتر از جمالت
و تصاویر ،زیباییهای منحصر به فرد این جاذبهی طبیعی
را بیان میکند .ساعات بازدید از این غار  8صبح تا پاسی از
شب است غروبهای محوطه علیصدر پر رفت و آمد و پر
مسافر است حال خوبی به آدم دست میدهد وقتی میبیند
به واسطه یک غار اعجاب انگیز تکاپو در روستا و روستاییان
همجوار غلیصدر عیان است
پس از علیصدر برای فردا برنامه حضور در دهکده تفریحی
توریستی گنجنامه را داشتیم  .این دهکده در مجاورت
آبشار گنج نامه قرار دارد و امکانات مختلفی از جمله تله
کابین ،سورتمه ریلی ،آبگیر ماهی گیری ،شهربازی مدرن،
سینما چهاربعدی ،بانجی جامپینگ و سایر مصادیق نیز
دارد که تمام ردههای سنی میتوانند متناسب با سن خود
از این مجموعه شاد و مفرح بهرهمند شوند.
اقامت در دهكده توریستی گنجنامه
از همه مهمتر سوئیت هایی این جا ساخته شده است
که به دامنه کوه و کوهستان مشرف است و منظرهای بی
نظیر را به ما که برای اقامت این مکان را انتخاب کرده
ایم میبخشد در این منطقه امکانات مختلی برای تفریح در
نظر گرفته شده است .طوالنی ترین و سریعترین سورتمه
ریلی کشور در دهکده تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی گنجنامه
همدان است.
این طرح ورزشی پرهیجان با هزار و  500متر طول و 60
کیلومتر سرعت در ساعت در مدت پنج ماه ساخته شد.
سورتمه ریلی دهکده تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی گنجنامه
همدان با بهرهگیری از جدیدترین فناوریهای روز ورزشی
جزء ایمنترین ورزشهای همگانی و قادر به فعالیت  13تا
 20سورتمه بر روی خط است .این تلهکابین در انتهای دره
عباسآباد در پنج کیلومتری شهر همدان و در مجاورت
کتیبههای گنجنامه واقع شده است.
طول خط این تلهکابین هزار و  680متر و اختالف ارتفاع
آن  800متر است ،دارای  17پایه و  50عدد کابین در فاز
نخست است.

این تلهکابین به سمت منطقه میدان میشان یکی از
ارتفاعات سرسبز کوه الوند امتداد دارد.
بانجی جامپینگ یکی از رشتههای ورزشی است که به بمب
هیجان بدل شده است .پرش از ارتفاع  42متری جذاب و
در عین حال خطرناک است.
بازی آب در سایه آبشار
در مجاورت این دهکده یک طبیعت ناب مسافران را به
سمت خود میکشاند  ،طبیعتی که در آن آبشار و کتیبه
حرف اول را میزند  .راهنمای همراه ما میگوید  :آبشار
گنجنامه که از چشمهسارها و کوههای الوند سرچشمه
میگیرد و در رودخانهی پایین آبشار میریزد ،در
مجموعهی تفریحی تاریخی گنجنامه قرار دارد .این آبشار
 12متری در مسیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و تپهی
دیدنی عباسآباد قرار دارد که با اندکی کوهپیمایی سبک از
میان سنگها میتوانید به باالی آبشار برسید .اکنون نمای
دیدنی و زیبای گنجنامه و همدان زیر پاهای شماست .در
روزهای سرد زمستان پیرامون آبشار یخ میبندد و قندیلها
و دیوارههای یخی آن مکانی برای یخنوردی است.
بعد از این طبیعت گردیها در بعدازظهر یک سفر درل
انگیز به غرب ایران رفتن به بازار سنتی شهر میارزد  .دیدن
بازار و مراکز خرید هر شهری همواره برای گردشگران و
مسافران یکی از نقاط جذاب محسوب میشود .بازارهای
سنتی نیز عالوه بر بازارهای مدرن ،همیشه عالقهمندان
خاص خود را دارند .راهنمای گردشگری همراه میگوید
 :مجموعه بازار سنتی و کاروانسراهای شهر همدان ،که از
 36بازار و راسته بازار و  36سرا و کاروانسرا تشکیل شده
است ،اکثرا ً با سبک معماری دورهی قاجاریه ساخته شدهاند
و با وسعتی حدود  30هکتار به دو صورت عمدهفروشی و
خردهفروشی فعالیت میکنند که در آنها تاسیساتی مانند
مسجد ،حمام  ،زورخانه و چایخانه گنجانده شده است .در
سفر نوروزی خود به همدان ،بازدید و خرید از این بازار را از
دست ندهید .بازار همدان در محدوده خیابانهای باباطاهر،

اکباتان و شهداء قرار گرفته است.
یک فهرست خوش نام از گردشگری در همدان
در فهرست باال توضیحاتی مختصر و کلی از برخی مکانها
و جاذبههای گردشگری معروف استان همدان مطرح شد.
از دیگر جاذبههای گردشگری همدان ،به مکانهای زیر
که برخی از آنها را از نزدیک دیدم هم اشاره میکنم که
میتوانید در سفر خود به این استان تاریخی برای بازدید از
آنها برنامهریزی کنید:
مقبرهی استرومردخای ،برج قربان ،گنبد علویان ،حمام قلعه
و موزهی قلعه (موزهی مردمشناسی همدان) ،موزهی تاریخ
طبیعی همدان ،موزهی مفاخر و مشاهیر همدان ،درهی
مرادبیک در جنوب همدان ،تپهی نوشیجان ،باغموزهی
نظری ،مجسمهی شیرسنگی ،تپه گوراب (جوراب) ،آرامگاه
حیقوق نبی در تویسرکان ،یخچال میرفتاح نمونهای از
یخچالهای قدیمی ،خانهی تاریخی لطفعلیان ،کاروانسرای
گلشن ،پارک معروف و قدیمی مردم و شهر زیرزمینی
سامن.
خالصــه آنکــه پــس از بازدیــد از جــای جــای شــهر همـدان،
تـــازه مهـــر تاییـــد گـــروه بـــر ایـــن اتفـــاق زده شـــد کـــه
همــدان اس ــتحقاق ای ــن را داش ــته اس ــت ک ــه ب ــه عنــوان
پایتخ ــت گردش ــگری ق ــاره آس ــیا در س ــال  2018معرف ــی
ش ــده اس ــت  .و ب ــی راه نیس ــت ک ــه قرع ــه ای ــن انتخ ــاب
در بی ــن  34ش ــهر آس ــیایی ب ــه ن ــام هم ـدان افت ــاده اس ــت
و در بیـــن همـــه شـــهرها همـــدان توانســـته اســـت بـــه
عن ـوان پایتخ ــت گردش ــگری آس ــیا انتخ ــاب ش ــود .و بی ـراه
نیســت کــه شــرکت ســیاحتی علیصــدر توانســته اســت در
ی ــک معرف ــی جانان ــه پ ــس از  40س ــال افتخ ــار؛ میزبان ــی از
چهلمیــن اجــالس جهانــی ســازمان جهانگــردی را نصیــب
ایــران آن ه ــم ش ــهر همــدان کن ــد  .همــدان را در حال ــی
ت ــرک میکنی ــم ک ــه قط ــع یقی ــن اطمین ــان دارم ای ــن
ش ــهر در عرص ــه گردش ــگری جهان ــی در آین ــدهای نزدی ــک
خ ــوش خواه ــد درخش ــید .
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وضعیت مناسب اقامتگاه های همدان در آستانه رویداد 2018

طبق اعالم اســتاندار همــدان ،همزمان با حضور
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور در همدان
پروژههای گردشگری مهمی از جمله هتلها ،مهمانسراها
و اقامتگاههای بومگردی افتتاح خواهد شد که با توجه به
نیاز همدان به این اقامتگاهها ،اتفاق مبارکی محســوب
میشود 3 .هتل امیران  2و کتیبه در همدان و فاران در
تویسرکان پروژه شاخص گردشگری هستند که با حضور
جهانگیری افتتاح خواهند شد.
به گزارش کمیته اطالعرســانی رویداد  ،2018ساخت
اقامتگاههای گردشگری با درجات و قیمتهای مختلف
برای اقشــار و ســالیق مختلف ،از جمله نیازهای حوزه
گردشگری استان محسوب میشــود که کارشناسان و
صاحبنظــران بر آن تاکید دارند و حاال که این اســتان

میزبان  2رویداد بینالمللی مهم اســت و به واسطه آن
میزان گردشگرانی که در سال جاری در این شهر اقامت
کردهاند ،بیشتر شــدهاند ،ایجاد زیرساختهای اقامتی
بیشتر از گذشته مهم به نظر میرسد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
درباره تأثیر پروژههای گردشگری بر رونق این حوزه که
همزمان با حضور جهانگیری در اســتان افتتاح خواهند
شد ،گفت :اساسا یکی از ضرورتهای حوزه گردشگری
موضوع اقامت است .ایجاد زیرساختهای سختافزاری
در کنــار زیرســاختهای نرمافزاری ماننــد آموزش،
فرهنگسازی و مانند اینها موضوع مهمی است که باید با
در نظرگرفتن بخشبندی گردشگران به لحاظ درآمد و
سلیقه به آن پرداخت.

همزمان با رویداد  ۲۰۱۸برگزار میشود

جشن مردمی در پارک مردم
شهر همدان

مســـئول تبلیغـــات ســـازمان
ســـیما و منظـــر شـــهرداری
هم ــدان در گفتگوی ــی از برگ ــزاری
جش ــن مردم ــی در پ ــارک م ــردم
همـــدان خبـــر داد و گفـــت :ایـــن
جش ــن ب ــا مح ــور اط ــالع رس ــانی
در خصـــوص رویـــداد  2018بـــه
مـــردم همـــدان ،گردشـــگران از
تاریـــخ یکـــم شـــهریور مـــاه بـــه
مـــدت هفـــت شـــب و تـــا پایـــان

اجـــالس بیـــن المللـــی  acdاز
ســـاعت  9شـــب در ایـــن پـــارک
برگزار میشود.
محمـــد برازنـــده ادامـــه داد :ایـــن
جش ــن هم ــراه ب ــا جن ــگ ش ــادی،
گـــروه موســـیقی محلـــی ،تئاتـــر
طن ــز ،س ــرودهای دس ــته جمع ــی
بـــه دو زبـــان  ،آتیـــش بـــازی و..
اســـت.
وی بیــان کــرد :در ایــن جشــن

تراکــت هایــی بــا موضــوع همــدان
 2018در بیــن مــردم توزیــع
میشــود و مجــری برنامــه در
مــورد همــدان وظرفیتهــای
گردشــگری آن صحبــت میکنــد.
برازن ــده از برپای ــی مس ــابقه و قرع ــه
کشـــی و اهـــدای جوایـــز در ایـــن
جشـــن خبـــر داد و گفـــت :همـــه
همدانیهـــا بـــه ایـــن جشـــن
دعـــوت هســـتند.

علی مالمیر افزود :هتلهای با درجات مختلف یا خانههای
بومگردی و مهمانسراهای در شرف افتتاح به خصوص
برای عالقمندان به میراث ناملموس به جذب گردشگران
و مسافرانی و با میزان درآمدهای مختلف کمک خواهد
کرد .تنوع زیرساختهای اقامتی نشاندهنده حضور اقشار
مختلف در همدان به عنوان گردشگر است و شرایط را برای
مهمانوازی بهتر فراهم میکند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا افتتاح این پروژهها
به حل مشــکل کمبود اقامتگاه در همدان که همیشه
مطرح بوده کمک خواهــد کرد ،توضیح داد :اگر منظور
شــما ایام تعطیالت که با پیک سفرها هستیم ،است که
باید بگوییم هر کجای کشــور با هر میزان مکان اقامتی
در مواجه با این تعداد مسافران و گردشگر دچار مشکل

میشــود .نمیتوان صرفا برای این ایام زیرساختهای
اقامتی فراهم کرد چون بــه دلیل خالیماندن در دیگر
روزهای سال به لحاظ اقتصادی توجیه ندارد.
مالمیر ادامه داد :اما به لحاظ منطقی و در شرایط عادی
همدان از نظر زیرســاختهای اقامتی وضعیت مناسبی
دارد هرچند با ایدهآلهای ما فاصله بسیاری دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
گفت :با اضافهشــدن  2هتل در سال گذشته و  3هتل
در ســال جاری و همچنین  22خانه بومگردی آن هم
در شرایطی که تا چند سال پیش همدان فقط یک خانه
بومگردی داشــت ،به لحاظ اقامتگاهها در همدان شاهد
شرایط بهتری هستیم و امیدواریم در این شرایط شاهد
حضور گردشگران بیشتری در همدان باشیم.
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پای همدان  2018به فالت مرکزی ایران رســید

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان گفت :در روزهای اخیر کارناوال تبلیغات شهری
همدان  2018در قالب بیلبوردهای تبلییغاتی راهی
اتوبانهای فالت مرکزی ایران شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان گفت :در روزهای اخیر کارناوال تبلیغات شهری
همدان  2018در قالب بیلبوردهای تبلییغاتی راهی
اتوبانهای فالت مرکزی ایران شد .علی مالمیر با بیان
اینکه تبلیغات همدان  2018وارد مرکز کشور شد،
اظهار کرد :ادامه کمپین تبلیغاتی همدان  2018از سوی
سازمان میراث فرهنگی در اتوبانهای کالن شهر اصفهان
در حال اجرا است.
وی ادامه داد :پس از انجام تبلیغات شهری در کالنشهرهای
گردشگر پذیر همچون تبریز رد پای تبلیغات شهری از

این رویداد به مقاصد دیگر کشور کشیده شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیلبورد تبلیغی
رویداد همدان  2018در ایلگلی تبریز نصب شده است و
البته موارد دیگر تبلیغات در سایر شهرهای کالنشهر دیگر
در دست انجام است.
وی بیان کرد :قطارهای رجاء در مسیر کالن شهرهای
مشهد ،تبریز ،اهواز ،شیراز ،یزد و همدان نیز برای
نخستین بار در تاریخ گردشگری همدان میزبان تبلیغات
همدان  2018خواهند بود.مالمیر از تبلیغات داخل
استانی و کشوری رویداد همدان  2018خبر داد و گفت:
قطارهای رجاء در مسیر کالن شهرها برای نخستین بار
میزبان تبلیغات همدان  2018خواهند.
وی با اشاره به تبلیغات کشوری رویداد همدان 2018

اظهار کرد :پس از طراحی پوستر همدان  2018توسط
سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان همدان و همکاری سازمان زیباسازی ،بیلبوردهای
شهر میزبان این اثر شدند .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری همدان اضافه کرد :پس از
اجرای تبلیغات همدان  2018در  82نقطه مترو تهران ،به
زودی و به همت سازمان میراث فرهنگی قطارهای رجاء
در مسیر کالن شهرهای مشهد ،تبریز ،اهواز ،شیراز ،یزد و
همدان نیز برای نخستین بار در تاریخ گردشگری همدان
میزبان تبلیغات همدان  2018خواهند بود.
وی یادآور شد :بیلبوردهای تبلیغاتی رویداد همدان
 2018به منظور تبلیغات گردشگری و معرفی این رویداد
در سطح گسترده کشوری در کالن شهرهای بزرگ کشور
همانند ،تهران ،مشهد ،رشت ،انزلی ،تبریز و اصفهان از

هفته آینده به اجرا در خواهند آمد.
مالمیر اضافه کرد :با تبلیغات گسترده امیدواریم بتوانیم
این رویداد و جاذبههای گردشگری همدان را در سطح
کشور معرفی کنیم تا گردشگری همدان بتواند در مسیر
اصلی خود قرار گیرد.
وی بیان کرد :تبلیغات این چنینی در سطح کشور،
برای نخستین بار است که رخ میدهد و ما هر چه
بیشتر و محکمتر در این مسیر گام خواهیم برداشت.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
همدان با اشاره به تبلیغات همدان  2018در جادههای
پرتردد و چند مسیر پرتردد ریلی خاطرنشان کرد :در
تابستان امسال نیز در اجرای برنامهها و جشنوارههای
مختلف به تبلیغات رویداد همدان  2018پرداخته
خواهد شد.

برنامه ریزی شرکت سیاحتی علیصدر و میراث فرهنگی همگام با هم برای مردم
در میزبانــی از دو رویداد جهانی گردشــگری در
همدان توان را بر رقم زدن شــادي و نشــاط در جامعه
معطوف کردهایم.
امــروز همــدان به عنــوان نماینده گردشــگری ایران
مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد  .جدای از این مهم
میتوان با بهره گیــری از فرصت میزبانی همدان از دو
رویداد بین المللی گردشگری همدان که در سال 2018
رقم میخورد  ،استان را به جایگاه مطلوبی در این حوزه
هدایت کرد .مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی
و گردشگری استان همدان امروز با تشکیل یک جلسه
مشترک با شرکت سیاحتی علیصدر با عنوان این مطلب
گفت  :اگر به دنبال خروجي شاخص هستیم الزم است
شاهد بســیج همه دســتگاههاي متولي براي برگزاري
برنامههاي آن باشیم .در صورتي که برنامهها به صورت
مردمي تدوین و اجرا شــوند آحاد مــردم نیز پاي کار
خواهند بود .مالمیر در این نشست به توصیههای معاون
رئیس جمهور اشــاره کرد و گفت  :در تکاپو هستیم تا
تمام شهر درگیر این رویدادها باشد و اگر این رویداد به
خوبی برگزار شود ،دستاوردها و نتایج خوبی برای استان
و سازمان میراث فرهنگی خواهد داشت.
همراه با علیصدر در تكاپوی برنامه ریزیهای
مدون
مدیــرکل میــراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و گردشــگری
اســتان همــدان همچنیــن در ایــن نشســت کــه بــا

گردشگری همدان در سال  2018نباشیم برنامه ریزی
کــرده ایم تا از کارشناســان اداره کل میراث فرهنگي
همدان عضو ثابت جلســات تصمیمگیري در راســتاي
برنامهریزي براي میزباني همــدان از چهلمین اجالس
جهاني جهانگردي باشند .

حضــور معاونــان و کارشناســان اداره میــراث فرهنگــي
و شــرکت علیصدربرگــزار شــد عنــوان کــرد  :بــا توجــه
بــه زمانبنــدي برگــزاری برنامههــای رویــداد پایتخــت
گردشــگري آســیا کــه شــهریور مــاه ســال جــاري در
همــدان برگــزار میشــود ایــن فرصــت در دســت خواهــد
بــود تــا بــرای میزبانــی همــدان از چهلمیــن اجــالس
جهانــی جهانگــردی در آبــان مــاه بــا تــوان بیشــتر همراه
هــم باشــیم  .وي همچنیــن عنــوان کــرد :در ایــن رویداد
تــوان را بــر رقــم زدن شــادي و نشــاط در جامعه معطوف
کردهایــم چــرا کــه بــر ایــن باوریــم نفــع جامعــه محلــي
از برگــزاري مراســم متعــدد بــا محوریــت گردشــگري
اهمیــت ویــژهاي دارد.
مالمیر گفت  :براي آنکه شــاهد موازي کاري در اجراي
برنامههاي پیشبیني شــده در دو رویــداد بین المللی

تنها به معرفی جاذبههای گردشــگری استان
همدان بسنده نكنیم
حمیــد رضــا یــاری مدیــر عامــل شــرکت ســیاحتی
علیصــدر در حاشــیه ایــن نشســت در گفتگــو بــا
کمیتــه اطــالع رســانی رویدادهمــدان  2018گفــت
 :ایــن  2رویــداد بیــن المللــی میتوانــد زمینــه
ســاز رونــق گردشــگری خارجــی و نقطــه عطفــی در
معرفــی ظرفیتهــای گردشــگری اســتان همــدان
در عرصــه جهانــی و ارتقــای صنعــت گردشــگری
اســتان باشــد .در همیــن راســتا بایــد بــه بهانــه
رویــداد همــدان  2018و در چارچــوب محقــق
کــردن ظرفیتهــای همــدان گام برداشــت و ایــن
ظرفیتهــا را بــه خوبــی بــه مــردم معرفــی کــرد
تــا مــردم نســبت بــه گردشــگری آشــنایی بیشــتری
داشــته باشــند و در راســتای منافــع خــود بــا
ایدههــای نــاب بــه همراهــی بــا متولیــان برگــزاری
ایــن رویدادهــا بیاینــد .
وی یــادآور شــد  :اســتان همــدان جــزو نادرتریــن
اســتانهای کشــور بشــمار مــیرود کــه یــک شــهر

جهانــی ،یــک شــهر ملــی و یــک نشــان جغرافیایــی در
اختیــار دارد و بــه دلیــل موقعیــت راهبــردی مناســب،
نزدیــک تریــن اســتان و شــهر بــه پایتخــت اســت کــه
واجــد ایــن ویژگــی هاســت؛ لــذا میتوانــد مقصــد
بســیار خوبــی بــه بهانــه رویدادهــای گردشــگری
بــرای ســفر باشــد.
حمیدرضا یاری تاکید کرد  :بر اساس توصیه مونسان ،
معاون رئیس جمهور در صدد هستیم در رویداد همدان
 ،2018ایران معرفی شود و تنها به معرفی جاذبههای
گردشگری استان همدان بسنده نکنیم
وی گفت  :در کنار غار شگفت انگیز علیصدر
ظرفیت های حایز اهمیت همدان موجب شد تا هم
مجمع گفت و گوی کشورهای آسیایی (،)ACD
که بزرگترین تشکل گردشگری آسیا است و هم
سازمان جهانی جهانگردی همدان را به عنوان
نماینده ای از آسیا و در عرصه بین المللی برای
برگزاری دو رویداد مهم گردشگری انتخاب کنند
و این مهم تا همیشه در حافظه تاریخ گردشگری
دنیا باقی خواهد ماند .
وی گف ــت  :ای ــن انتخ ــاب ؛ انتخاب ــی اس ــت ک ــه ب ــه
همـــدان ،یکســـال فرصـــت داد تـــا بـــا ایـــن عنـــوان
برگزی ــده آس ــیا در عرص ــه پرهیاه ــوی گردش ــگری
در س ــطح بی ــن الملل ــی بدرخش ــد و ب ــا ارائ ــه داش ــته
های ــش ،خ ــود را در بازاره ــای گردش ــگری خارج ــی
مط ــرح کن ــد.
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مسئول دبیرخانه خبر داد

ســه پنل تخصصی و 33میهمان خارجی
درکنفرانس بیــن المللی همدان 2018
مســئول دبیرخانــه همــدان  2018در گفتگویــی
از برگــزاری ســه پنــل تخصصــی گردشــگری همزمــان
بــا میزبانــی همــدان از کنفرانــس بیــن المللــی همــدان
 2018خبــر داد و اظهــار داشــت :نخســتین پنــل
تخصصــی بعــد از ظهــر روز پنجــم شــهریور مــاه پــس
از مراســم افتتاحیــه و بــا عنــوان تطبیــق معیارهــای
شهر خالق با شهر همدان برگزار میشود.
علــی خاکســار در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه پنــل دوم
روز ششــم شــهریور مــاه صبــح از ســاعت  9تــا 11:30
برگــزار خواهــد شــد ،گفــت :موضــوع ایــن پنــل،
تجــارب گردشــگری جوامــع محلــی بــه عنــوان جــزء
جدایــی ناپذیــر گردشــگری اســت.
وی موضــوع ســومین پنــل تخصصــی را مشــارکتهای
گردشــگری در بیــن مجمــع گفتگــوی آســیایی اعــالم
کــرد و افــزود :ایــن پنــل نیــز صبح روز ششــم شــهریور
مــاه ســاعت 11:30تــا  13برگــزار میشــود.
مســئول دبیرخانــه همــدان  ،2018بــا اشــاره بــه
اینکــه پنلهــای تخصصــی هــر ســه در محــل هتــل
باباطاهــر همــدان برگــزار میشــود ،تصریــح کــرد :ایــن
پنلهــا هــر کــدام ،یــک گرداننــده از پیشکســوتان
علمــی گردشــگری خواهــد داشــت و عــالوه بــر ایــن
چهــار اســتاد ســخنران نیــز در نشســتها ســخنرانی
میکننــد کــه از اســاتید برجســته کشــور در دانشــگاه
عالمــه و بهشــتی و  ..هســتند.
خاکســار عنــوان کــرد :شــرکت کننــدگان و مخاطبیــن
ایــن پنــل هــا ،شــامل فعــاالن عرصــه گردشــگری،
راهنمایــان تــور ،کازشناســان حــوزه گردشــگری،
مهمانــان داخلــی و خارجــی ،مدیــران دفاتــر مســافرتی

و  ..هســتند.
گفتنــی اســت همــدان بــه عنــوان پایتخت گردشــگری
کشــورهای آســیایی  5 ،تــا  7شــهریور مــاه میزبــان
کنفرانــس بیــن المللــی  acdاســت.
مع ــاون گردش ــگری هم ــدان گف ــت :س ــازمان می ــراث
فرهنگـــی و همـــه مســـئولین و دســـت انـــدرکاران
حـــوزه گردشـــگری آمـــاده میزبانـــی رویـــداد
گردشـــگری بیـــن المللـــی پایتخـــت گردشـــگری

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان:

ایجاد شبکه مشترک بازاریابی
گردشگری میان اعضای A C D
رییـــس اتـــاق بازرگانـــی اســـتان همـــدان بـــا
اشـــاره بـــه برنامههـــای مهـــم و تاثیـــر گذارپیـــش
روی اس ــتان اف ــزود :حض ــور میهمان ــان خارج ــی ب ــه
بهانـــه رویـــداد"  " 2018موجـــب معرفـــی
ظرفیتهـــای غنـــی گردشـــگری اســـتان در عرصـــه
بین المللی خواهد شد
زبردســـت در گفتگـــو بـــا کمیتـــه اطـــالع
رســـانی رویـــداد همـــدان  2018بـــا اشـــاره بـــه
نشســـت" "Acdو انتخـــاب همـــدان بـــه عنـــوان
پایتخـــت کشـــورهای آســـیایی گفـــت :اولیـــن
نشســـت  Acdدر بنـــگالدش برگـــزار خواهـــد شـــد
و م ــا ب ــه دنب ــال تهی ــه پی ــش نوی ــس ای ــن نشس ــت
هســـتیم.
زبـــر دســـت اهـــداف اصلـــی اجـــالس " "Acdرا
ارتقـــا همگرایـــی بیـــن کشـــورهای آســـیایی اعـــالم
کـــرد و افـــزود :ســـازمان میـــراث فرهنگـــی اســـتان
متول ــی برگ ــزاری ای ــن روی ــداد اس ــت ک ــه درس ــال"
 " 2018همـــدان بـــه عنـــوان پایتخـــت کشـــورهای
آســـیایی انتخـــاب شـــده اســـت.
وی افزایـــش نقـــش آســـیا بـــرای تاثیـــر گـــذاری در
معام ــالت جهان ــی و تبدی ــل آس ــیا ب ــه ی ــک ش ــرکت

توانمنــد و همچنیــن گســترش بــازار تجــاری و مالــی
در منطقـــه آســـیا را از مهمتریـــن اهـــداف اجـــالس
 Acdدانس ــت و گف ــت :احی ــای ج ــاده ابریش ــم ب ــه
صـــورت بیـــن المللـــی وهمـــکاری نزدیـــک و کامـــل
بی ــن س ــرمایه گ ــذاران ب ــرای به ــره ب ــرداری از س ــود
مش ــترک از دیگ ــر اه ــداف ای ــن اج ــالس اس ــت.
زبـــر دســـت بـــا بیـــان اینکـــه "توریســـم جـــاده
ابریشـــم" بـــه عنـــوان وســـیلهای بـــرای پـــرورش
صلـــح و مفهومـــی فرهنگـــی تلقـــی میشـــود،
خاطـــر نشـــان ســـاخت :توریســـم باعـــث بهبـــود
فرهنـــگ و مدیریـــت محیـــط زیســـتی میشـــود
و گفتگـــوی تمدنهـــای آســـیایی و حفاظـــت از
میـــراث فرهنگـــی میتوانـــد تاثیـــر مثبتـــی در
وضعیـــت فعلـــی آســـیا داشـــته باشـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه موضوعـــات اجـــالس" " Acdدر
همـــدان تصریـــح کـــرد :ایجـــاد شـــبکه مشـــترک
بـــازار یابـــی گردشـــگری میـــان کشـــورهای Acd
و بازاریابـــی و ارتقـــا ظرفیـــت و مدیریـــت مقاصـــد
و تســـهیالت بـــرای ســـفر آســـان و اجـــرای برنامـــه
ســـفرهای تلفیقـــی و ترکیبـــی از موضوعـــات پیـــش
بین ــی ش ــده ب ــرای ای ــن اج ــالس در هم ــدان اس ــت.

کش ــورهای آس ــایی هس ــتند .عل ــی خاکس ــار اف ــزود:
میهمانـــان ایـــن رویـــداد بینالمللـــی یکشـــنبه
 4شـــهریور وارد اســـتان میشـــوند و دوشـــنبه
افتتاحیـــه ایـــن اجـــالس برگـــزار خواهـــد شـــد .وی
خاط ــر نش ــان س ــاخت :مراس ــم افتتاحی ــه ب ــا حض ــور
بیـــش از  33میهمـــان از کشـــورهای متعـــدد و
معـــاون اول رییـــس جمهـــور آغـــاز خواهـــد شـــد.
خاکســار بــا بیــان اینکــه برنامههــای متفاوتــی در

راســتای معرفــی قابلیتهــای گردشــگری اســتان
همــدان تــدارک دیــده شــده اســت  ،تصریــح کــرد :در
طــول مــدت حضــور میهمانــان در همــدان پنلهــای
تخصصــی برگــزار خواهــد شــد .مدیــرکل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان
بابیــان اینکــه در روز دوم اجــالس دو پنــل تخصصــی
برگــزار و در کنــار آن برنامــه بازدیدهای گردشــگری در
قالــب تــور انجــام خواهــد شــد ،گفــت :دو کمیتــه فنــی
گردشــگری ایــران  -عــراق و ایــران  -افغانســتان نیــز
تشــکیل میشــود .
وی بــا اشــاره بــه حضــور رســانههای داخلــی و
خارجــی بــرای پوشــش اخبــار رویــداد گردشــگری
«همــدان  »2018عنــوان کــرد 25 :درصــد فضــای
ســالن مراســم بــه رســانهها اختصــاص مییابــد
چراکــه حــدود  50خبرنــگار از رســانههای تهــران در
ایــن برنامــه حاضــر خواهنــد شــد.
خاکســار بــا بیــان اینکــه در روز دوم ادای احتــرام بــه
مقــام بوعلــی ســینا پیشبینــی شــده اســت ،افــزود:
بازدیــد از شــهر جهانــی اللجیــن و برگزاری ورکشــاپ
ســفال نیــز در برنامــه قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه میهمانــان حاضــر در همــدان
دیدارهایــی بــا اســتاندار همــدان و رئیــس ســازمان
میــراث فرهنگــی خواهنــد داشــت ،گفــت :برنامــه
بازدیــد میهمانــان از شهرســتانهای اســتان همــدان نیز
در دســتور کار اســت.
 3نشســت علمــی در کنفرانــس بیــن المللــی همــدان
 2018برگــزار میشــود  3 .نشســت علمــی در کنفرانس
بیــن المللــی همــدان  2018برگــزار خواهــد شــد .

به مناسبت همدان 2018
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :نصرتا ...طاقتي احسن
سردبیر ........................................... :یدا ...طاقتي احسن
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صفحه آرا :حمید سلیمی  -مدیر ویژهنامه :مریم مقدم
با سپاس از خبرنگاران و اعضای کمیته اطالع رسانی رویداد 2018

استاندار:

جغرافیایی بــه عظمت همدان نداریم

در آخریــن لحظــات برنامه ریزی بــرای حضور
میهمانــان داخلــی و خارجــی کنفرانس بیــن المللی
همــدان 2018و همزمان با آغاز هفته دولت اســتاندار
همدان در یک نشســت خبری با اصحاب رسانه استان
حضور پیدا کرد.
محمدناصــر نیکبخــت در جمــع خبرنــگاران ضمن
گرامیداشــت هفته دولت اظهار کــرد :روز همدان ،روز
پزشــک و زادروز ابن سینا را در پیش داریم که باید این
روز گرامیداشته و از همدان دفاع کنیم.
وی با اشــاره به برگزاری رویــداد همدان  2018و بیان
این مهم که ما هشــت ماه اســت که توانستیم مقدمات
مناســبی را برای برگزاری شایسته تر این رویداد داشته
باشیم ،افزود :سعی بر این اســت که این رویداد بهتر از
هر رویداد دیگری در کشور برگزار شود و بتوانیم با کسب
تجربه از سایر اســتانها بهتر و شایستهتر این رویداد را
برگزار کنیم.
اســتاندار همدان با بیــان اینکه همــدان بزرگترین و
شایستهترین مکانی است که در کشور وجود دارد ،گفت:
جغرافیایی به عظمت همدان چه به لحاظ بلندای تاریخ
و چه به لحاظ مشــاهیر نامدار و سترگی که در همدان
پرورش یافتند ،در منطقه نداریم.
وی بــا بیــان اینکه همــدان بیش از یکهــزار و 800
اثــر تاریخی در همــدان وجــود دارد ،افزود :شــرایط
طبیعتگــردی همــدان در هیچ کجــای منطقه یافت
نخواهد شــد و همدان شایســته این میزبانیها را دارد.
نیکبخت ضمــن قدردانی از خانه مطبوعــات به عنوان
کمیته اطالعرســانی برای تالشهای شایستهای که در
اطالعرسانی داشت ،اظهار کرد :خانه مطبوعات در اطالع
رسانی سربلند است و از میراث میخواهم قدر این همت

و حمیت را بداند و بتوانیم به شایســتگی این رویداد را
برگزار کنیم .وی با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقالب
اســالمی گفت :امیدواریم که همکاری رسانهها تا برپایی
مراســم چهلمین ســال پیروزی نیز ادامه داشته باشد و
همت و اهتمام رسانهها مقطعی و زماندار نباشد.،
اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه شعار دولت شفافیت،
پاســخگویی و کارآمــدی اســت ،افزود :از رســانهها و
مســؤوالن میخواهم در ســایه همدلی و هماهنگی و
همافزایی خدمات شایستهای داشته باشیم زیرا از حاشیه
و ناهماهنگی چیزی عاید مردم نخواهد شد.
وی بــا بیان اینکه  2018رویــدادی واقعی و بینالمللی
است و  34کشــور در شهریور و  180کشور در آبان ماه
به همدان میآیند ،افزود :نشاط مردم نیز مهم است ولی
قرار شد به صورت کنفرانس و بازدید باشد.
نیکبخت با بیان اینکه در معــاون اول رئیس جمهور به
همدان در رویداد  2018قــرار بود تعدادی پروژه نیز به
مناسبت هفته دولت افتتاح شود ،گفت :با توجه به اینکه
وی تنها چند ســاعت فرصت حضــور در همدان را دارد
و نمیتواند برای افتتاح همه پروژهها باشــد ،بنابراین به
خواسته معاون اول قرار شد یک هتل را به نمایندگی از
دو هتل دیگر افتتاح کند و مابقی پروژهها را بعد از هفته
دولت که مجدد با حضور در همدان افتتاح کند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران تهران در نشست خبری
 2018از واگذاری کمیته اطالع رسانی به خانه مطبوعات
همدان انتقاد داشــتند ،تصریح کرد :بنده در آن نشست
خبری گفتم اصحاب رســانه همدان فعالت شبانهروزی
دارند و مشکالت اســتان را رصد میکنند ،بنابراین باید
به آنها اعتماد کرده و اطالع رسانی را به آنها میدادم که
اعتماد من را نیز خوب جواب دادند.

وی در خصوص اعتبار رویداد «همدان  »2018نیز گفت:
حدود  9میلیــارد تومان از اعتبــار  10میلیارد تومانی
«همدان  »2018ابالغ شده که نیمی از آن پرداخت شده
است .نیکبخت یادآور شد :قرار شد سازمان مدیریت نیز
کمک اعتباری داشــته باشد که امیدواریم تحقق یابد اما
دو میلیارد تومانی که قرار بود نمایندگان اســتان جذب
کنند ،گویا امکانپذیر نشده است.
وی بــا بیان اینکه  33کشــور تاکنون بــرای حضور در
اجالس گردشــگری «همــدان  »2018اعــالم امادگی
کردهاند ،بیان کرد :این کشــورها شــامل ژاپن ،کامبوج،
عراق ،افغانستان ،دبیرکل  ، ACDآذربایجان ،ویتنام،کره
جنوبی ،فیلیپین ،بنگادش ،ازبکستان ،پاکستان و...است.

بیش از یكصد خبرنگار رویداد «همدان »2018
را پوشش میدهند
مهرداد حمزه؛ رئیس کمیته اطالع رسانی رویدادهمدان
 2018نیز ضمن با بیان اینکه رسانهها در پوشش اخبار
«همدان  »2018تعامل و تالش بسیاری خوبی داشتند،
گفت 62 :خبرنگار همدان و  60خبرنگار خارج اســتان
رویداد «همدان »2018را پوشش میدهند.
دبیر کمیته اطالع رســانی رویدادهمــدان  2018نیز با
بیان اینکه اطالعرســانی رویــداد «همدان  »2018از 5
شهریورماه آغاز شد ،گفت :در این زمینه کانال ارتباطی
ایجاد شده و تاکنون که  180روز میگذرد 942 ،لینک
خبــری با محوریت خبری در عرصه ملی و مکتوب ثبت
شــد.مریم مقدم بیان کرد :از تعداد اخبار کار شــده در
رسانهها 142 ،لینک خبری در رسانههای بینالمللی بود
و  797پست خبری نیز منتشر شد.وی تصریح کرد13 :
خبرنگار عضو ثابت کمیته اطالعرسانی هستند که در این

کمیته فعالیت میکنند و امیدواریم تا پایان  8شــهریور
ماه گزارش پرافتخاری از پوشش اخبار داشته باشیم.
علی مالمیر نیز در جمع خبرنگاران با اشــاره به آمادگی
برای پذیرایی از مهمانان اجالس گردشــگری «همدان
 »2018اظهــار کــرد :مهمانان این رویــداد بینالمللی
یکشــنبه  4شهریور وارد استان میشــوند و دوشنبه 8
صبح افتتاحیه مراسم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد :بعد از مراسم اصلی ،نشست خبری معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی را خواهیم
داشــت و بعداز ظهر روز نخســت اجالس نیز یک پنل
تخصصی برگزار خواهد شــد .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری همدان بیان کرد :در روز
دوم اجــالس دو پنل تخصصی و در کنار آن بازدیدهای
گردشگری در قالب تور را خواهیم داشت و همچنین دو
کمیته فنی گردشگری ایران ـ عراق و ایران ـ افغانستان
انجام میشــود .وی با اشاره به نقش پررنگ رسانهها در
رویداد گردشگری « همدان  »2018خاطرنشان کرد25 :
درصد سالن مراسم به رسانهها اختصاص مییابد و حدود
 50نفر از رسانههای تهران هستند .مالمیر با بیان اینکه
در روز دوم ادای احترام به بوعلی ســینا پیشبینی شده
اســت ،افزود :همچنین بازدید از شهر جهانی اللجین و
برگزاری ورکشــاپ سفال نیز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مقامات حاضــر در همدان دیدارهایی
با اســتاندار و رئیس ســازمان میراث فرهنگی خواهند
داشت ،گفت :رایزنیهایی در زمینه گردشگری با حضور
مهمانان حاضر در اجالس صورت خواهد گرفت .در پایان
این نشست اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان
همدان از استاندار همدان به دلیل حمایتهای بی دریغ
از اصحاب رسانه قدر دانی کردند.

■ عکس :پوریا پاکیزه

