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عباس صوفي شهردارهمدان ،در ديدار با سفير جمهوري چک در ايران مطرح کرد

توسعه گردشگري بين المللي مهمترين هدف شهرداري همدان

شهردار همدان در مجتمع يادمان عين القضات
همداني با س��فير جمهوري چک در ايران ديدار
و گفتگ��و ک��رد مهندس عباس صوف��ي در اين
دي��دار گفت :همدان به عن��وان يکي از مهمترين
و برجس��تهترين ش��هرهاي تاريخي ،فرهنگي،
علميو دانش��گاهي ايران به ش��مار ميرود که
از منظر تاريخي و به لحاظ س��ابقه چندين هزار
ساله بيش از  1800اثر تاريخي را در خود جاي
داده است .کههمه اين موارد همدان را به عنوان
پايتخت تاريخ و تمدن ايران معرفي کرده است.
وي اظهار کرد :شهر همدان در کنار تاريخ کهني
که دارد بخاطر شرايط اقليميبسيار مناسب در
ايام مختلف سال از ظرفيتهاي عظيم گردشگري
برخوردار اس��ت که در همين راستا و در سال
ج��اري ميزبان دو رويداد ب��زرگ بينالمللي در

حوزه گردشگري هستيم تا همدان را در مسير
توس��عه و پيش��رفت صنعت گردش��گري قرار
دهيم .مهندس صوفي ادامه داد :در همين راستا
و در هفته آينده ميزبان جشنواره ملي پويانمايي
در هم��دان خواهيم بود که ميتواند به توس��عه
گردشگري کمک شاياني نمايد.
ش��هردار همدان اظه��ار کرد :توج��ه به احداث
پياده راه در همدان طي س��الهاي اخير موجب
رضايت شهروندان ،مسؤوالن کشور و استان و
گردشگران شده است که اين موضوع در کشور
بي نظير است و با توجه به اين فرصت به وجود
آم��ده برنام��ه ريزيهاي��ي در خصوص جذب
گردشگر داخلي و خارجي براي بازديد از پياده
راههاي همدان در دس��ت پيگيري و اجراس��ت.
مهندس صوفي افزود :از لحاظ دانشگاهي جزء
برترين شهرهاي ايران هستيم و تعداد زيادي از
فرهيختگان دانشگاهي در ايران و جهان همداني
هستند که پروفسور موسيوند اولين مخترع قلب
مصنوعي جهان نمونهاي از فرهيختگان علميو
دکتر غالميوزير کنوني علوم و تحقيقات نيز از
مهمترين فرهيختگان دانش��گاهي همدان هستند
که نش��ان ميدهد اين دي��ار در ابعاد گوناگون
ظرفيته��اي ب��ي ش��ماري دارد و ميتوانيم با
انعقاد تفاهم نامه مش��ترک با کش��ور چک در
موضوعات گوناگون مناسبات مشترک را بيش
از پيش ارتقا دهيم .شهردار همدان با بيان اينکه
زيرس��اختهاي گردش��گري در همدان فراهم
اس��ت ،اظهار کرد :با توجه ب��ه نزديکي راههاي

«اس��تفانک س��واتوپلک چومب��ا» ()Svatopluk Cumba
س��فير جمهوري چک ني��ز در اين دي��دار ضمن رضايت
از ميزباني شايس��ته ش��هرداري همدان گفت :پيش از اين
در پنج کش��ور مس��ؤوليت داشتم و س��فرهاي زيادي نيز
به ش��هرهاي مختلف داش��تهام که بدون ترديد ايران جزء
برترين و زيباترين کش��ورهاي جهان است و خوشبختانه
بر خالف ادعاي رس��انههاي غربي ايران کش��وري امن با
مردماني بس��يار با فرهنگ اس��ت و در مدتي که در ايران

مواصالتي اس��تان به مرکز کش��ور و همچنين
مس��ير اصلي اتصال غرب کش��ور به مرکز و
وجود ف��رودگاه و راه آهن در اس��تان ظرفيت
همدان در اين حوزه بس��يار مناس��ب است که
با رايزنيه��ا و توافقات صورت گرفته درصدد
هستيم با راه اندازي قطار گردشگري بين المللي
به همدان بتوانيم ميزبان گردشگران بين المللي
باش��يم و خوش��بختانه امکانات و شرايط الزم
براي اين موضوع فراهم اس��ت که ش��هروندان
جمهوري چک نيز ميتوانن��د از اين فرصت به
وجود آمده بهره ببرند.
مهندس صوفي با بيان اينکه پيش از ورود سفير
و مع��اون اقتصادي س��فارت جمهوري چک به
هم��دان مطالعهاي در خصوص فرهنگ و تاريخ
اين کش��ور داش��تم که در اکثر موارد ش��اهد
مش��ترکات فرهنگي ،هن��ري و اقتصادي بودم،
افزود :براي نمونه با توجه به اينکه اين کش��ور
به عنوان مهمترين توليد کنند بلور و شيشه در
جهان شناخته ميشود بايد يادآور شوم همدان
نيز ب��ه دليل وجود معادن زي��اد به عنوان يکي
از مهمترين توليدکنندگان مواد اوليه شيش��ه و
بلور به شمار ميرود که ميتوان در اين حوزه
س��طح همکاريها را افزايش داد و همچنين در
بخش فرهنگي با توج��ه به اينکه جمهوري چک
در ح��وزه تئاتر و هنر جزء کش��ورهاي مطرح
به ش��مار م��يرود و همدان ني��ز در حدود يک
دهه است که ميزبان جشنواره بين المللي تئاتر
کودک و نوجوان است ميتوان سطح همکاريها

حضور دارم ش��اهد ميهم��ان نوازيهاي گ��رم و لطف و
محبت ش��هروندان ايراني در ش��هرهاي مختلفي همچون
تهران ،اصفهان ،ش��يراز ،مش��هد و ...بودهام و امروز نيز
بس��يار خوشحال هستم که در ش��هر همدان حضور دارم
و اين فرصت ويژهاي براي من اس��ت؛ چرا که از کودکي با
بوعلي سينا آشنا هستم و امروز مايه مسرت و خوشبختي
اس��ت که در ش��هر بوعلي س��ينا حضور پيدا کردهام و با
توجه به تاريخ کهن و پايتخت بودن همدان در حکومتهاي

را در اي��ن حوزه نيز افزاي��ش داد و عقد خواهر
خواندگي با يکي از ش��هرهاي جمهوري چک با
اولويت ش��هر پراگ اين همکاريها را در جهت
منافع مش��ترک توسعه بخشيد .مهندس صوفي
در خصوص ظرفيته��اي اقتصادي همدان نيز
گفت :همدان در حوزههاي صنعتي نظير سفال،
چرم و فرش دست باف نيز جزء برترينها است
و اللجين با عنوان ش��هر جهاني سفال مؤيد اين
مطلب اس��ت که ميتوان با توس��عه گردشگري
محص��والت صنعتي مذکور را با بهترين کيفيت
به گردشگران اين کشور عرضه کرد.

مختلف همچون مادها و هخامنش��ي ب��ه جرأت ميگويم
عن��وان پايتخت تاريخ و تمدن ايران برازنده اين ش��هر و
مردمان آن است.
چومبا اظهار کرد :ما نسبت به فرهنگ و تمدن ايران احترام
ويژهاي قائل هس��تيم و ظرفيتهاي تاريخي و گردشگري
شهرهاي ايران به ويژه همدان مؤيد اين ادعا است و هدف
از سفر به شهرهاي ايران آشنايي با ظرفيتهاي گوناگون
و توسعه روابط در جهت منافع مشترک است.
وي ادام��ه داد :همدان ظرفيت بس��يار زي��ادي در حوزه
گردش��گري دارد که با توجه به زير ساختهاي مناسبي
همچون فرودگاه و راه آهن و فاصله اندک با مرکز کشور
ميتوان روابط بين دوکش��ور را به ص��ورت همه جانبه
توسعه بخشيد.
س��فير جمهوري چ��ک با بي��ان اينکه گس��ترش روابط
اقتصادي ،تجاري از مهمترين رويکردهاي دولتمردان اين
کش��ور اس��ت گفت :ما اينجا حضور داريم تا واردات و
صادرات نيازهاي مشترک را شناسايي و در اولويت قرار
دهيم که در اين مسير ميتوان از ظرفيت علميدانشگاههاي
دو کش��ور در جهت تبادل و رفع نيازه��ا بهره برد و در
بازديدي که از شرکت شيشه همدان داشتيم متوجه شديم
در زمينههاي صنعتي نيز مشترکاتي داريم که بايستي اين
موارد بيش از پيش مورد توجه طرفين قرار گيرد.
چومب��ا تصريح ک��رد :در حوزه فرهنگي نيز مناس��بات و
مشترکات زيادي داريم ،براي نمونه شهر "برنا" در جمهوري
چک ،ش��هري با ظرفيتهاي تاريخي ،فرهنگي و دانشگاهي
بي شمار است که در حوزههاي موسيقي ،هنرهاي نمايشي
و به ويژه تئاتر ملي از بزرگترين شهرهاي اروپا محسوب
ميشود و ميتوانيم با امضاي تفاهم نامه در اين حوزه نيز

ابراهيم مولوي ،رئيس شوراي اسالميشهر همدان در ديدار با سواتوپلک چومبا سفير جمهوري چک در ايران :

ش��هردار همدان گف��ت :عالوه ب��ر موضوعات
مطرح شده و با توجه به اقليم چهار فصل همدان
ظرفيتهاي گردش��گري ورزش��ي نيز در اين
شهر فراهم اس��ت که براي نمونه بعد از پيست
توچال تهران بزرگترين پيس��ت اس��کي متعلق
به همدان است و همه س��اله پذيراي عالقمندان
به ورزش اس��کي از سراسر کش��ور و جهان
هس��تيم که ميتوان با توس��عه روابط دوجانبه
ميزبان ورزشکاران ،گردش��گران و عالقمندان
به ورزشهاي برفي کش��ور جمهوري چک نيز
باشيم.

مناسبات مشترک را افزايش دهيم.
س��فير جمهوري چ��ک در پايان صحبته��اي خود گفت:
برگ��زاري دو رويداد بزرگ بي��ن المللي در همدان فرصت
ارزندهاي است که نيازمند وجود زيرساختهاي الزم براي
پذيراي��ي از ميهمانان خارجي اس��ت ،امي��دوارم با برنامه
ريزيهاي صورت گرفته بتوانيد اهداف مورد نظرتان را به
صورت کامل محقق کنيد و قطع ًا در آيندهاي نزديک س��طح
رواب��ط افزايش خواه��د يافت؛ چراکه هم��دان ظرفيتهاي
عظيم و مناس��بات مشترک زيادي در حوزههاي مختلف با
جمهوري چک دارد.

گسترش تعامل و روابط بين مديريت شهري همدان با جمهوري چک گسترش مييابد

رئيس و اعضاي شوراي اسالميشهر همدان به همراه علي
اصغر زبردست رئيس اتاق بازرگاني و شهرداري همدان با
سواتوپلک چومبا سفير جمهوري چک در ايران و هيأت همراه
وي ديدار داشتند و به گفتگو و تبادل انديشه پرداختندرئيس
ش��وراي اسالميش��هر همدان در اين دي��دار ضمن خوش
آمدگويي به هيأت عالي رتبه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي
جمه��وري چک و تش��کر از حضور آنها در ضيافت ش��ام
مديريت ش��هري همدان ،گفت :گسترش تعامل و روابط بين
مديريت شهري همدان با مجموعه مرتبط در جمهوري چک
از اهداف اين ديدار اس��ت .دکترابراهيم مولوي اضافه کرد:

اين تعامل در راس��تاي تبادل انديش��ه و افکار متخصصان
حوزههاي مختلف ش��هري از جمله توسعه پايدار اجتماعي،
شهري و توسعه سندهاي چش��م انداز شکوفههاي شهري
و زمينههاي مباحث عمراني ش��هري محيط زيس��ت ،حمل
و نقل و ترافي��ک و جمع آوري و بازياف��ت علميزبالههاي
ش��هري اس��ت .مولوي با اش��اره به اينکه هيأت عالي رتبه
جمهوري چک درخواست بازديد متخصصان و کارشناسان
حوزههاي مختلف شهري از توسعه و پيشرفتهاي مديريت
ش��هري شهرهاي جمهوري چک را داش��تند ،افزود :در اين
بازديدها و تبادل افکار و انديشه ميتوان از تجربيات اينگونه
کشورها در حوزههاي مختلف بهره گرفت .وي از قدرداني
س��فير جمهوري چک از ميزباني مديريت شهري خبر داد و
يادآورش��د :اين هيأت همراه براي تعامل و گسترش روابط
بين جمهوري چک با مديريت ش��هري همدان اعالم آمادگي
کردند .رئيس ش��وراي اسالميش��هر همدان به ظرفيتهاي
همدان در حوزههاي مختلف به ويژه گردش��گري اش��اره
کرد و افزود :همدان ميتواند مقصد گردشگري کشورهاي
مختلف باش��د که در راستاي تحقق اين امر بايد تالش کرد.
دکترمولوي اضافه کرد :امروزه در کشورهاي توسعه يافته
توج��ه ويژهاي به مباحث علميو اولوي��ت بندي کارها داده
ميش��ود که برنامههاي ش��کوفايي ش��هري ( سي.پي.آي)
ميکوش��ند تا برنامههاي توسعه شهري را انسان محورانه
پي��ش ببرند و نقش بيش��تري را براي انس��انها در زندگي
ش��هري جهت دوري از زندگي ماشيني بازتعريف کنند .وي
يادآور ش��د :جوامعي که به درصد قابل قبولي از توس��عه
دس��ت يافتهاند زندگيهاي با کيفيتي از لحاظ س��اختارهاي
شهري براي ش��هروندان خود ايجاد کردهاند که باعث رفاه
اجتماعي شده است.

