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ويژه فعاالن صنعت گردشگری-تیرماه 1398 

سپیده راشدی "
اقتصادی  بخش  یک  گردشگری 

حساس به هوا و اقلیم به شمار می آید.
 تاثیر هوا واقلیم نــه تنها به پیدایش 
توریســم مــی انجامــد بلکه ســبب 

تقاضای خدمات توریستی می شود.
با توجه به اهمیت صنعت گردشــگری 
لزوم شناخت شــرایط اقلیمی مطلوب 
نامطلوب جهت گردشــگران داخلی  و 

وخارجی امری ضروری است.
اســتان همــدان منطقــه ای اســت 
مرتفع،کوه الوند در جنوب وغرب شــهر 
همدان قرار گرفته وتوده ای از ســنگ 
گرانیت است،از زیباترین بناهایی که با 
استفاده از این ســنگ ها ساخته شده 
است آرامگاه فیلسوف نامدار ایران شیخ 

الرئیس ابوعلی سینا در همدان است.

دشت های وسیع شمال وشمال شرقی 
استان در مســیر بادهای شدید است و 
توده های هوا بــه راحتی این نواحی را 
تحت تاثیــر قرار میدهد.اســتقرار این 
دشــت ها در مجــاورت نواحی مرتفع 
وکوهستانی باعث وزش بادهای شدیدی 

در سطح استان می شود.
از دیگــر عوامل موثر که در شــرایط 
جوی اســتان همدان تاثیر بســزایی 
دارد دوری از دریــا و دیگــر جریان 
های پر فشــار هوای ســرد شــمال 
وغربی است.با توجه به شرایط اقلیمی 
مناســب ترین زمان برای مسافرت به 
همدان از اواخر اردیبهشــت تا اواخر 
مهرمــاه اســت که در ســالهای اخیر 
ایجاد گردشــگری ســاالنه در دستور 
کار قــرار گرفته اســت. مادســتان با 

داشــتن زیرســاختهای تاریخی و 
اقامتی و خدماتی توانسته است مورد 
توجه گردشــگران داخلــی و خارجی 
قــرار گیرد و در این راســتا برخی از 
مراکز صنعت گردشــگری استان در 
این کتابچه دیده شــده است.در این 
و سرســبزی  زیبایی  بر  عالوه  مدت 
هــای پراکنده در سراســر اســتان 
همــدان تابش آفتاب ودرجه حرارت 

است. مطلوب  بسیار 
 زمان مذکور فرصت مناســبی است تا 
ایرانگردان عالقه مند به استان همدان 
تابســتانی خود بیشترین  از تعطیالت 
بهره را بگیرند.و در فصل زمســتان در 
این اســتان امکانات ورزشــی اسکی و 
کوهنــوردی زمســتانی در دامنه های 

الوند فراهم است.
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ــرج اداری،تجــاری ســعیدیه در زمینــی  ب
بــه مســاحت حــدود2500 متــر مربــع در ســال 
ــه  ــت ک ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به 1390 ب
و3طبقــه  اداری  12طبقه،9طبقــه  شــامل 

تجاری می باشد.
درصد تراکم طبقات تجاری حدود 40درصد کل 
مساحت زمین ودرصد تراکم طبقات اداری کمتر 
از30درصد میباشد و این تراکم  باتوجه به وسعت 
زمین ازعرف قوانین شهرداری بسیار کمتر است 
. این برج بزرگ از ســه معبر اصلی دسترســی 
دارد:دسترسی از خیابان میرزاده عشقی،سعیدیه 

وخیابان رکنی

■ مرکز خرید سعیدیه:یکی از مدرنترین مراکز 
خرید شهر همدان که شامل 100 واحد تجاری 
وبخش اداری آن شامل110 واحد در متراژهای 

مختلف می باشد.

■ هایپرمارکت:فروشــگاهی بزرگ به مساحت 
حدود1800 متــر مربع در این بــرج بزرگ به 

زودی افتتاح خواهد شد .

■ فست فود،کافی شاپ ورستوران :در طبقه 
سوم برج واقع شده است که در آینده ای نزدیک 
با برندهای معتبر به بهره برداری خواهند رسید.

■ پارکینگ:ایــن بــرج بــزرگ دارای 9طبقه 
پارکینــگ عمومی ورایــگان بــا ظرفیت210 
خودرو می باشــد و برای فــاز دوم پارکینگ ها 
ظرفیت350بــاب پارکینگ برنامه ریزی شــده 

است.

■آسانســور وپله برقی:دسترسی به طبقات 
اداری برج توسط 3دستگاه آسانسور شیشه ای و 
دسترسی به طبقات تجاری برج توسط 6دستگاه 

پله برقی می باشد. 

■کارواش: برای رفاه حال مسافرین و همشهریان 
طبقه ششــم پارکینگ مجهز به کارواش شــده 

است.
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همدان،میدان فلسطین،هتل آپارتمان خاتم

KHA
TAM

08 13424441 0 -19

رزرو تاالر:09182224084
رزرو اتاق:09182224096
فکس:08134237292
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تاحاالبستنی بدون رنگ،اسانس،شکر،شيروافزودنی خوردی؟
ها شیک  ع  نوا ا
طبیعی های  میوه  ،آب  بســتنی    
ن همدا در  بســتنی  میوه  ولین  ا
یلندی تا لی  و ر بســتنی  مبتکر 
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سعیدیه باال روبروی مسجد امام خمینی
08138224155       

 Cafe-vanilla-
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Catering
laziz

هنرستان پایین تر از اداره حج وزیارت 

)تهیه غذا و غذای خانگی لذیذ(
08 138332526
09 128187971
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میدان امام، ابتدای خیابان اکباتان، جنب بانک ملی
تلفن:081-32521707

واقع در میدان اصلی وتاریخی امام همدان 
پذیرای شما گردشگران ومسافرین محترم خواهد بود

مهمانپذیر ممتازسعادت

تلفن های هماهنگی:70- 08133263167
فکس:08133263170

مالمیر:09183520549
شیرازی:09188515033

نهاوند ضلع غربی میدان سید الشهدا

با محیطی کامال متفاوت 
وجدید با دارا بودن 
15سوییت دو،سه وپنج 
نفره همراه با دو سالن 
وتاالر پذیرایی مجزا با 
ظرفیت800نفر 
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08138330379            
همدان - خیابان هنرستان- روبروی بیمارستان فرشچیان

Cafeghanadihoora
09331753864     
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از صد نوع روغن  تولید بیش 
محصوالت صد درصد خالص استحصال شده 

همدان،میدان پیشاهنگی،ابتدای بلوار خرمرودی،نبش کوچه میثم 
08138219707 - 09187507678

 مصارف:پزشکی ودرمانی،پخت وپز،خانگی
 فاقد هرگونه مواد نگهدارنده،شیمیایی وافزودنی 

 انواع لوازم آرایش کامال گیاهی
 با مدیریت :مهندس بهزاد سودمندی لیسانس تولیدات گیاهی فوق لیسانس داروسازی 

وطب سنتی،لیسانس اصالح نباتات،تکنسین آزمایشگاه فرآورده گیاهان دارویی



                ) یت سا (  www.hamedanpayam.com
) یمیل ا (  info@hamedanpayam.com

09183151437
تلفن:38264433 )081(

دورنگار: 38279013 )081(

لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خیابان مهدیه، روبروي 

دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام 

تیرماه 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبیر:  ........................................... یدا... طاقتي احسن

گردشگری ویژه 

 مدیر ویژه نامه: سپیده راشدی

با بیش از25سال سابقه  آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشدتهیهغذاآندو
با نازلترین قیمت وباالترین کیفیت 

همدان چهارراه عمار، ابتدای سی متری عمار
 08138213678
AnDo_Food

AnDo_Food


