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عباس صوفي ،شهردارهمدان ،در نشست شهرانديشي مرکز پژوهشهاي شوراي شهر عنوان کرد

رويداد  2018فرصتي بزرگ براي ارتقاي صنعت توريسم همدان

گزارش :فاطمه موسوي

ســمينار بررســي فرصتها و ظرفيتهاي رويداد همدان  2018با عنوان
سومين نشســت شهرانديشــي با حضورمعاون عمراني استاندار ،شهردار،
اعضاي شــوراي اسالميشــهر همدان ،اساتيد دانشــگاهي ،تشکلهاي
غيردولتي و اصحاب رسانه به همت مرکزمطالعات و پيوهشهاي شوراي
شهرهمدان برگزار گرديد.
برگزاري دو رويداد بزرگ که يکي با حضور  40کشور آسيايي و ديگري با
مشارکت  180کشور جهان خواهد بود ،از منظر برگزاري مجموعه جلسات
سخنراني و پنل و ضيافتهايي چند واجد اهميت نيست بلکه همانطور که
مســئوالن برگزاري و متوليان امر تاکيد دارند ايجاد فرصتها و بسترهايي
براي رشــد اقتصادي و اشــتغالزايي از محل اين رويدادها ميتواند براي
استان همدان محل فايده باشد.
محمودرضا عراقي ،معاون امور عمراني استاندار همدان:
استراتژي توسعه استان همدان بر گردشگري استوار شد

معاون امور عمراني استاندار همدان در سومين نشست شهرانديشي مرکز
مطالعات و پژوهشهاي شــوراي شــهر پيرامون رويداد  2018گفت :بر
مبناي تصميمات اخذ شــده در دولت تدبير و اميد ،استراتژي توسعه استان
همدان بر گردشگري استوار شد و به همين سبب فعاليتهاي زيادي براي
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري اين بخش مدنظر قرار گرفت.
مهنــدس محمودرضا عراقي با بيان اينکــه از بهترين کاالهاي ايراني ما
همين جاذبههاي گردشگري است که در اختيار داريم ،افزود :در اين زمينه
تأمين زيرســاختها با وجود همه مشــکالت و پروژههاي متعدد بر زمين
مانده مد نظر قرار گرفت.
معاون امور عمراني اســتاندار همدان ادامه داد :با اولويت بندي ،پيشرفت
فيزيکي پروژههايي که تا حدي جلو رفته بود تســريع شــد و مواردي که
عقب ماندگي زيادي داشــت بــه بخش خصوصي واگذار شــد تا اجراي
پروژههاي هدفمند در حوزه گردشگري ممکن شود.
وي بــا بيان اينکه راه آهن که از آرزوهاي نيمه تمام همدان بود با تالش
بسيار زياد به همدان رسيد ،گفت :چنانکه اعالم شد تا يک ماه ديگر قطار
همدان-تهران راه اندازي ميشود.
مهنــدس عراقــي ادامه داد :البته اکنــون هم امکان ســفر ريلي با قطار
همدان-تهران-مشــهد وجود دارد اما چون سرعت آن کافي نيست بليت
تهران فروخته نميشود که مردم از آن دلزده نشوند و هر گاه زمان سفر به
زير سه ساعت برسد اين بليت به مردم ارائه خواهد شد.
وي با بيان اين که در بحث زيرســاختهاي گردشگري هتلهاي زيادي
فعال شد ،عنوان کرد :در بخش نرم افزاري هم اقداماتي مدنظر قرار گرفت
که از جمله آن برگزاري رويدادهايي به مناســبتهاي مختلف در همدان
بود اما در اين حوزه مشــکالتي داريم کــه يکي نبود متخصصان کافي و
ديگري بلندمدت بودن پروژههاي نرم افزاري است.
معاون عمراني اســتاندار همدان افزود :گاه سالها با استمرار در اقداماتي
ميتــوان يک نام را در ذهن مردمان حــک کرد و از اين نظر بودجههاي
مطالعاتــي هنوز کمبود دارد و با ديد ســازهاي نميتــوان در اين حوزه به
توفيقات آني دست يافت.
وي با اشاره به برندسازي از ســفال اللجين يا منبت مالير ،تصريح کرد:
اين که در حال حاضر رويدادهاي بزرگي در همدان اجرا ميشود و در 28
شهر ديگر اين موارد وجود ندارد به هر حال حاصل يک مجموعه اقدامات
نرم افزاري اســت و بايد مراقب باشيم اين فرصتها به تهديد بدل نشود.
برگزاري اين رويدادها خود يک تبليغ بزرگ براي داشتههاي همدان است
چنانکه در جشــنواره پويانمايي نيز ساعتهاي زيادي همدان بر روي آنتن
بود و اگر بنا به تبليغ مســتقيم بود بايد ميلياردها تومان به صدا و ســيما
پرداخت ميشد.
مهندس عراقي متذکر شــد :خاطرنشــان کرد :در مرحله نخســت بنابر
مطالعات و تحقيقات ،نگاهمان به پذيرايي از هم ميهنان خودمان است که
ابتدا ظرفيتهايي را ايجاد کرده و کاســتيها را رفع کنيم و آنگاه بتوانيم
پذيراي گردشگران پرشمار خارجي باشيم.
معاون عمراني اســتاندار همدان ادامه داد :در غير اين صورت به يکباره با
حجم عظيمياز گردشگران خارجي بدون زيرساخت الزم مواجه ميشويم
که خود بزرگترين فرصت سوزي و ضدتبليغ خواهد بود.
تاثير رويداد  2018از نوروز خود را نشان داد
در همين زمينه شهردار همدان با بيان اين که رويداد  2018فرصتي است
که همدان را آنگونه که شايســته آن است معرفي کنيم ،اظهار داشت :به
هر حال اين يک ســال باقيمانده تا برگزاري رويداد  2018به سرعت تمام
ميشود و از اکنون بايد در بحث تبليغات از اين فرصت استفاده کنيم.
مهندس عباس صوفي افزود :شــهرداري دو وظيفه در حوزه رويداد 2018
دارد که يکي بحث فضاســازي شهري است که امسال با حمايت اعضاي
شورا و استاندار و معاون عمراني ايشان ،اقدامات خوبي در اين زمينه انجام
شد اما اگر فرصت بيشتري داشــتيم با برنامهريزي دقيق تر ميتوانستيم
کارهاي بهتري انجام دهيم.

وي با بيان اين که در حوزه زيباســازي از فرصت نوروز اســتفاده کرديم،
ادامه داد :نوروز امسال همدان چهرهاي متفاوت داشت و همچنين در سال
جاري بحث ساماندهي وروديهاي شهر ،کاشت گلها ،بهبود سيما و منظر
و آســفالت شــهري به عنوان حداقلهاي آماده ســازي مدنظر است که با
رويکرد استقبال از گردشگران و دو رويداد مهم پيش رو انجام ميشود.
مهندس صوفي متذکر شــد :اگر همدان به عنوان شهر گردشگري مطرح
شــود تعداد مسافران شهر نيز افزايش مييابد چنانکه امسال در ايام نوروز
شــاهد افزايش  40درصدي مســافران بوديم که در وهله نخست حاصل
هواي مســاعد شهر و در وهله بعد به سبب برنامه ريزيهاي خوبي بود که
صورت گرفت.
شــهردار همدان خاطرنشــان کرد :در کنار توجه به مسائل زيرساختي و
ســيما و منظر و مبلمان شــهري ،هماهنگي تبليغات درون شهري توسط
شــهرداري انجام ميشود اما مديريت کار بر عهده معاون عمراني استاندار
است و آنچه ما از نظر بودجه در اختيار داريم به نسبت تبليغات بزرگي که
بايد بشود محدوديت دارد.
وي با بيان اين که در بحث تبليغات درون شــهري رويداد صدا و ســيما،
ســازمان ميراث فرهنگي و مجموعههاي ديگــر خصوصي نيز همکاري
دارند ،ابراز داشــت :تاکنون با اقداماتي که شــده مردم تا حدي با رويداد
 2018آشنا شدهاند و اين جاي شکر دارد.
مهندس صوفي با اشــاره به اينکه براي تبليغات مناســب درون شهري با
حضور نمايندگان ميراث فرهنگي ،شــرکت سياحتي عليصدر و استانداري
پکيجهاي مختلفي آماده شــده ،تصريح کرد :در آخرين جلســه بنا شــد
وضعيت بودجه مشــخص شــود که ما بر اساس بودجه کار را انجام دهيم
چرا که در حوزه تبليغات برون شــهري ،برون اســتاني و فراملي کار بايد
با برنامهريزي و بودجه خاصي انجام شــود .وي يادآور شــد :البته شرکت
سياحتي عليصدر سال گذشته اقدامات خوبي را در حوزه تبليغات در تهران
انجام داد که رشد گردشگران نوروز موثر بود.
استفاده از هنرمندان همداني براي معرفي رويداد 2018
مهنــدس صوفي در ادامه عنوان کــرد :ما بايد از هــر ظرفيتي در حوزه
تبليغات اســتفاده کنيم چنانکه اســتفاده از هنرمندان همداني مانند آقاي
پرويز پرســتويي يا مهتاب کرامتي که عالقه مند شهر خود هستند در اين
زمينه مدنظر اســت و يا ميتوانيم از همدانيهاي ساکن دنيا استفاده کنيم
که بيش از هزينه به برنامهريزي نياز دارد.
شــهردار همدان در ادامــه گفت :اين که انتظار باشــد وروديهاي همدان
طي چهار تا پنج ماه به طور کامل ســاماندهي شــود غيرممکن است اما
با هماهنگي شــوراي شــهر برنامهريزي کرديم وروديهايي مطابق شان
مردم و اســتاندارد شده از نظر عرض معبر ،کاشت درخت ،پارک حاشيهاي
و مبلمان شــهري داشته باشــيم که اين امر دو تا سه سال زمان نياز دارد
اما ســعي ما اين بوده با حداقلهاي موجود سامان موقتي را در وروديهاي
همدان رقم بزنيم.
به گفته وي ،ساماندهي دائميوروديهاي همدان از نظر هزينههاي تملک
و پيچيدگيهاي اجرايي سختيهايي دارد و نميتوان در طي شش تا هفت
ماه وعده داد که کار زيربنايي کاملي انجام شود.
ابراهيم مولوي رئيس شوراي اسالميشهر همدان
تنها با برنامهريزي ميتوانيــم از رويداد  2018ارزش
افزوده ايجاد کنيم

رئيس شــوراي اسالميشــهر همدان نيز با بيان اين که اگر همه جوانب
کار را در برگزاري رويداد  2018درنظر بگيريم ميتوانيم از منظر توســعه
و درآمدزايي و اشتغال اســتفاده خوبي از آن ببريم ،گفت :اگر برنامهريزي
دقيق داشــته باشيم اين دو رويداد براي همدان مفيد خواهد بود و در غير
اين صــورت هزينهاي را به بيت المال تحميل کــرده و عايدي نخواهيم
داشت.
دکترابراهيم مولوي با بيان اين که شهرهايي مانند قزوين ،اراک ،اصفهان
کارخانههايي دارند اما آلودگيهايي که از آن ناحيه ايجاد شــده هشــداري
براي اســتقرار صنايع بدون محدوديت ،اضافه کرد :از اين منظر تاکيد بر
ظرفيتهاي دو رويداد  2018ميتواند در توســعه صنعت پاک گردشــگري
همدان بسيار موثر باشد.
وي ابراز داشــت :اين رويداد ضمن ايجاد فرصتهاي شــغلي و فرهنگي،
ارتقــاي امنيت پايدار ،شناســاندن فضاهاي بکر توريســتي و تاريخي و
ارتقاي مشــارکت شــهروندان ميتواند به بازتعريف بازارهاي هدف جديد
و برندسازي و المان سازي براي همدان نيز منجر شود.
دکترمولوي متذکر شــد :همدان مانند درختي اســت که اين ظرفيتها را
در ذات خود دارد و تنها بايد به آن رســيدگي شــود چنانکه ســاماندهي
وروديهاي ســه گانه از ضرورتهاي ما است و در اين زمينه الين رودي
از ســمت تهران طي دو سال گذشته ســاماندهي شد و در الين خروجي
حدفاصل پل غدير و فرهنگيان تا ميدان فرودگاه گرفتار دو شرکت بوديم
که خوشــنوش توافق کرده اما کيــوان همکاري نميکنــد و دو ميليارد

تومان پول شهرداري پنج ســال است براي اعمال ماده هشت در حساب
دادگستري اســت تا فضاهايي که قانون مشخص کرده و امالکي که در
مســير طرحهاي دولتي و منافعش براي عموم اســت مطابق ماده  8آزاد
شود.
رئيس شوراي شهر همدان عنوان کرد :در سمت مالير نيز کار ساماندهي
ورودي پيش رفته و زيرســازي انجام شــده و رفوژ وسط و آسفالت اوليه
صورت پذيرفته و تا ســه راهي ســد اکباتان معبر ادامه مييابد و در آنجا
ميدانــي احداث خواهد شــد که طي چند ماه آينده بــا اتمام آن محدوده
داخل و خارج شــهر در اين ورودي تفکيــک و براي ورود ميهمانان آماده
ميشودو
دکترمولوي بيان کرد :از ســمت کرمانشــاه نيز شهرداري منطقه چهار در
حال تالش هســتند و حدفاصل ميهمانسراي شهداي کرخه نور تا ورودي
شــهرک الوند در حال آماده سازي اســت و اگر اين سه محور آماده شود
وروديهاي خوبي براي همدان مهيا ميشود.
وي يادآور شد :تکميل پلهاي غدير فرهنگيان ،پل چهار راه بابک و مواردي
ديگر نيز در حال اجرا اســت که حتي اگر به رويداد نرســد اما ميتواند در
بهبود فضاي شــهري همدان و جذب توريســم موثر باشد چنانکه سيما
و منظر شــهري ،طراحي مبلمان ،حمل و نقل نــاوگان ،نورپردازي ،آماده
سازي فضاهاي تفريحي و تفرجي همه و همه ميتواند در جذب گردشگر
موثر باشد .وي متذکر شد :جوانان تحصيلکرده و مردم شريف همدان خود
ميتوانند در آماده سازي و آموزش شهروندان و نحوه برخورد با توريستها
به مديريت شهري و فرهنگسازي در اين زمينه کمک کنند.
دکترمولوي افزود :يکي از اقدامات خوب شــوراي شهر همدان با حمايت
اســتاندار رايگان شدن احداث هتلهاي چهار ســتاره و پنج ستاره بود که
منجر به صدور بيش از  12هتل شــد که به برخي ساخته شده و برخي در
دســت ساخت هستند و شــهرداري از  70تا  80ميليارد تومان درآمد خود
را محروم کرد که اين زيرســاختها براي گردشــگران فراهم شود .وي با
بيان اين که در مواردي تورهاي گردشــگران بــا ديدن وروديها از اقامت
در اين شــهر پشيمان ميشــوند ،گفت :ما ميتوانستيم بحث مسکن مهر
را به جاي حصارحاج شمســعلي در دو طرف بلوار آيت ا ...نجفي بسازيم و
با يک کمربند مســکوني از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري کنيم و
البتــه اکنون بايد عزم را برگزاري آبرومند اين رويدادها جزم کنيم و براي
اين سخنان دير است.
ناکامياستاندار ناکاميايران است
دکترمولوي ناکامياســتاندار و مجموعه اجرايي اســتان را ناکامينظام در
برگزاري يک رويداد جهاني دانســت و افزود :ميطلبد که تمام کميتههاي
مشخص شده برگزاري دقت کنند هر گونه ناکاميدر برگزاري اين رويداد
نه به نام اشــخاص که به نام همدان و ايران نوشته ميشود و از اين نظر
بايد اين تابلوي براي شناســاندن برند همدان را بر دســت بگيريم و فراز
آوريم.
وي ادامــه داد :محور فرهنگي و پياده راهي که بــا زحمت همه مديران
همدان در شــرايط سخت اقتصادي محقق شد و در کنار آن مسجد جامع،
بازار ،راستهها ،سراها ،کاروانسراها ،جدارههاي زيباي خيابان بوعلي را داريم
که اگر بتوانيم آن بالکنها را ساماندهي کنيم بسيار ارزشمند خواهد بود.
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
همدان مطرح کرد؛
بهره برداري رويــداد  2018به زمان برگزاري اختصاص
ندارد
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و گردشگري استان همدان در
سومين نشست شهرانديشــي مرکز مطالعات و پژوهشهاي شوراي شهر
پيرامون رويــداد  2018گفت :هدف اصلي مــا از ميزباني  ACDدرگير
کــردن و مشــارکت دادن همه مردم بــا هدف تبديل همدان به شــهر
گردشگري بود.
علي مالمير افزود :تبديل موضوع گردشــگري به يک گفتمان که بخش
دولتي و خصوصي همه در مورد دغدغه پيدا کنند از دســتاوردهايي است
که هر قدر توســعه پيدا کند منجر به توســعه صنعت گردشــگري استان
ميشود.
مالمير با بيان اين که ما هنوز چندان که بايد استان را به خود مردم استان
و مردم ايران نشناســانده ايم ،بيان کرد :خيلي از آثار تاريخي و جاذبههاي
همدان توسط خود هم شــهريها و هم استانيها شناخته نميشود و نياز
بود که ظرفيتها از طريق اين رويدادها معرفي شد.
وي با تاکيد بر اين که زيرســاختهاي گردشــگري ما با ســرعت خوبي
پيشرفت کرده ،افزود :اگر ما توسعه گردشگري را داشته باشيم ،تور ليدري
و آژانســهاي ما تقويت ميشود و بعد فرودگاهها و همين طور بخشهاي
ديگر اســتان به صورت زنجيرهاي قوي تر خواهد شد و فضا براي پذيرش
گردشگر خارجي فراهم ميشود.
وي يادآر شــد :محدوديتهايي در بخشهاي ديگر استان داريم که يکي
کمبود آب و ديگري کاهش ســهم اشتغال کشــاورزي بنابر مکانيزاسيون
اســت و از اين نظر بار اصلي اشــتغال در استان را بايد از بخش خدمات و
گردشگري طلب کنيم.
مالمير عنوان کرد :توســعه صنعت گردشگري استان هم منجر به افزايش
ســهم استان از «جي دي پي» کشور ميشــود چنان که  36هزار شاغل
صنايع دســتي ما بخش عمده صادرات ما نيز تامين ميکنند و يک هتل
ممکن اســت  100تا  150شــغل ايجاد کند که معادل نيمييا يک سوم
از مشاغل ايجادي توسط يک پتروشــيميبا هزينه يکهزار ميليارد تومان
است.
به گفته وي ،توسعه گردشــگري حتما منجر به توسعه اقتصادي ميشود
و ويژگيهاي منحصر به فردي از نظــر توزيع درآمدي نيز دارد و از راننده
تاکســي تا مغازهها ،راهنماي گردشگري ،ســوغات سرا و  ..در اين درآمد
سهيم ميشوند.
مدير کل ميراث فرهنگي اســتان متذکر شد :موضوع پايتخت گردشگري
آســيا اواخر آبان ماه به ما اعالم شد و ما در صدد رويداد  2019بوديم و از
اين نظر اعالم خيلي ديرهنگام بود و فرصت محدودي داشــتيم که موج
اجتماعي ايجاد کنيم و اين موج هنوز ايجاد نشده اما مشارکتي که مدنظر

ما بود آرام آرام محقق شده است.
وي متذکر شد :ما از گردشگران نوروزي نمونه آماري  3هزار نفره گرفتيم
که ببينيم مقوله همدان  2018را تا چه حد ميشناســند و تقريبا  40درصد
آنها با اين رويداد آشنايي داشتند.
مالمير بيان کرد :با اين وصف ما زمان طول سال را براي به پيک رساندن
اين موج فرصت داريــم و برخالف تصور برخي که گمان ميکنند تمرکز
بر زمان چند روزه برگزاري و نشســتها است استفاده از فرصت  2018بايد
در طول ســال و مستمر باشد و اگر ما از زمان استفاده نکنيم برنامه در حد
يک ميهماني خبري خواهد بود.
وي متذکر شد :مشارکتي که مدنظر ما بود درگير شدن دستگاهها ،خواص
و نخبگان ،رســانهها و ســمنها بود و عالوه بر اينهــا اگر آحاد جامعه هم
درگير رويداد شوند ما توانستهايم به اهداف خود دست پيدا کنيم که اکنون
شهرســتانها هم در اين زمينه فعاليت دارند در نهاوند همايش گردشگري
که داشتيم که با محوريت همايش  2018بود و آرام آرام اين مهم در حال
رخ دادن است.
به گفته مالمير ،در نمايشگاه گردشگري در تهران که اول بهمن ماه برگزار
شد بازديد ســه برابري از غرفه همدان رخ داد و جذب تهرانيها به عنوان
بازار هدف استان منجر به رشد رتبه مسافران نوروزي استان شد و اين امر
نشان ميدهد تبليغات براي رونق گردشگري موثر است.
وي تصريح کرد :جشــنواره پويانمايي نيز فرصــت خوبي بود که در قالب
رويداد همدان  2018مطرح شــد و استاندار هم با همين رويکرد در مورد
جشنواره پويانمايي تفاهم کردند در تبليغ و معرفي استان موثر بود.
وي با اشــاره به اين که جشنواره اســب اصيل در بهار نيز رويدادي است
که در جاي خود ميتواند اســتان همدان را معرفي کند ،ابراز داشــت :اگر
بنا باشــد رويدادي ماندگار باشد و اينقدر انگيزه دهد که گردشگران به آن
شهر سفر کنند بايد با فعال شــدن نهادهاي اقتصادي و بخش خصوصي
توام باشد چنان که جشنواره مبل و منبت مالير به اين سمت رفته و روي
پاي خود استاده است.
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دســتي و گردشــگري اســتان همدان
خاطرنشــان کرد :در حوزه پيوســت فرهنگي پروژهها و المانها تصميمات
با مشــارکت دستگاههاي مختلف اتخاذ ميشــود و مواردي مانند پيوست
فرهنگي پروژهها توســط کارشناسان دســتگاههاي مختلف رقم ميخورد
و در ايــن زمينه ما در حد توان به مجموعههــاي متولي کمک ميکنيم
چنانکه به عنوان مثال در مورد سايت-موزه ميدان امام فرايند کار متناسب
با معيارهاي يک جاذبه گردشگري طراحي شد.
وي افزود :همدان پايخت گردشــگري آسيا از نظر ما رويداد بزرگي است
و اين را در نشســت با نمايندگان خارج از کشــور خالصه نميکنيم و آن
نشســت بخشي از پروژه بزرگ  2018اســت و پروژه اصلي در طول اين
سال رقم ميخورد.

مالمير بيان کرد :برگزاري آن ميهماني کار دشــواري نيست و هزينهها و
هماهنگيهايي را ميطلبد که تجارب آن نيز موجود اســت و به هر حال
برگزار ميشــود اما مهم اين است که ما قبل و بعد از آن نشست چه کنيم
چه مواردي را استخراج کنيم و از اين رويداد چه به دست بياوريم.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي شوراي اسالميشهر
همدان:
دو نشســت قبلي پيرامون مبحث «کالنشهري» و شوراي
اجتماعي محالت انجام شد
رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي شــوراي اسالميشــهر همدان :نيز
در اين نشست اظهار داشت :نشســتهاي شهرانديشي مرکز مطالعات و
پژوهشهاي شــورا با هدف بررســي و تبادل نظر مطالب مهم فرا روي
شهر همدان اســت که با دعوت از صاحبان تخصص و نظر در اين حوزه
برگزار ميشود.
حميــد بادامينجــات افزود :دو نشســت قبلــي يکي پيرامــون مبحث
«کالنشهري» و ديگري بحث شوراي اجتماعي محالت انجام شد و امروز
بررســي رويداد همدان  2018در اين نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار
ميگيرد.
وي يادآور شد :با اعالم انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشگري آسيا
و حضور شــرکتهاي خدماتي گردشگري جهان در اين شهر ،عالقمندان
اســتان همدان خشنود شــدند که چنين ظرفيتي محقق شده است ،اما به
تدريج خوشــحالي به نگراني بدل شد که چگونه اقدامات و تمهيدات الزم
انديشيده شود که اين فرصت به تهديد تبديل نشود.
رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي شــوراي اسالميشهر همدان با ابراز
اين اميدواري از اينکه با درايت اســتاندار و شهردار همدان بيشترين بهره
برداري از دو رويداد مهم را داشــته باشــيم ،افزود :همدان در حوزههاي
فناوري و گردشــگري ميتواند پذيراي سرمايه گذاريهاي بسيار باشد که
رونق اقتصاد و اشتغال آن را رقم بزند.
رئيــس مرکز هماهنگيهاي فرهنگي آســيا ( )ACDدر همين زمينه با
اشاره به برخي از بســترهاي مشترک سازمان  ACDگفت :چه اجالس

وزراي گردشــگري ،يا وزراي فرهنگ و يا ســفرا در همدان برگزار شود
يا اجالس رســانههاي  ACDدر همدان شــکل بگيــرد بايد پکيجهاي
گردشــگري را تدوين کنيد و يا براي جذب ســرمايه گذار بايد بستههاي
آماده داشته باشيد.
عيســي رضا زاده در ســومين نشســت شهرانديشــي مرکز مطالعات و
پژوهشهاي شوراي شــهر پيرامون رويداد  2018اظهار داشت :اگر براي
اين رويداد برنامه نداشته باشــيد برنامه به يکسري سخنراني و تشريفات
خشــک خالصه خواهد شد و از اکنون بايد بدانيد چه چيزي را ميخواهيد
از اين اجالس به دست بياوريد.
وي خاطرنشــان کرد :منطقه گرايي در دل جهاني گرايي طرح ميشــود
و نبايد گمان کــرد جهاني گرايي تنها با اهداف توطئه عليه کشــورهاي
کوچک اســت که گاه فرصتهايي در دل همين جهاني سازي وجود دارد و
با هوشمندي و درايت ايراني ميتوان از آن بهره برد.
وي با بيان اين که منطقه گرايي مدل کوچکتر جهاني گرايي اســت ابراز
داشت :تشــکلهاي منطقهاي متعددي وجود دارد که ايران هم در بسياري
از آنها عضو اســت چنانکه جمهوري اسالميســاالنه بيش از  42ميليون
دالر حق السهم خود را در  72سازمان بين المللي و منطقهاي ميپردازد و
متاسفانه مطابق با اين پرداخت سهم از آن بهره برداري نميشود.

رئيس مرکز هماهنگيهاي فرهنگي آسيا ( )ACDبا بيان اين که بيش از
يک ســوم اين هزينههايي که به سازمانهاي منطقهاي و جهاني پرداخت
ميشــود قابل بازگشت اســت گفت :به عنوان مثال آيسيسکو که بخش
علمــيو فرهنگي ســازمان همکاريهاي اسالمياســت  700هزار دالر
ميپردازيم که اگر شهرها و استانها ،دانشکدهها ،افراد حقيقي و حقوقي يا
نخبگان ما طرحهايي بدهند و پذيرفته شود اين هزينهها ميتواند منجر به
سرمايه گذاريهاي خوبي بشود.
رضا زاده متذکر شــد :در آسيا سازماهاي متعددي مانند تحاديه کشورهاي
جنوب شــرق آسيا «آسه آن» ،سازمان همکاري شــانگهاي ،سازمانهاي
همکاريهاي اقتصادي «اکو» ،گروه هشت کشور اسالميدر حال توسعه با
نام اختصاري گروه دي  ،)D۸( 8اتحاديه همکاريهاي منطقهاي حاشــيه
اقيانوس هند و بســياري تشکلها و سازمانهاي ديگر وجود دارد و ACD
در ســال  1380در يکي از جلسات آسه آن به پيشنهاد نخست وزير تايلند
تشکيل شد.
وي بيان کرد :اين ســازمانهاي آسيايي يک مشکل دارند که وقتي چيزي
تصويب ميشود بايد در پارلمان هم تصويب شود در وزارتخانه مورد تاييد
قرار بگيرد و سرانجام اجرايي شود و از اين نظر بسياري مصوبات پراکنده
و نيمه تمام است.
رضا زاده تصريح کرد :پيشــنهاد ميشــود در حاشيه اجالس سازمان ملل
سران کشورها نشست داشته باشند و فرصتها ،امکانات و تسهيالتي که
در آسيا قابل تبادل است را مورد بررسي قرار دهيم تا از دل آن يک چشم
انداز و طرحهايي براي همکاري بيرون بيايد تا شــايد در ادامه راه چيزي
شبيه به اتحاديه اروپا در آسيا شکل بگيرد.
وي متذکر شد :پيشــنهاد تشکيل اين اجالس پذيرفته و مشروط ميشود
به اين که مسائل سياســي در آن طرح نشود و در همان تشکيالت قبلي
پيگيري شــود و ديگر اين که هر کشــور طرح ،پروپــوزال يا موردي را
پيشنهاد کرد خود اجراي آن را برعهده بگيرد.
مدير کل اســبق دفتر اروپا و آمريکاي وزارت خارجه ابراز داشــت :امروز
پيشــنهاد دهنده «آي تي» براي اين ســازمان کره جنوبي است و رئيس
دبيرخانه «آي تي» در «اي ســي دي» هم خود اين کشور است و مابقي
کشــورها عضو کارگروه هستند ،به طور مشابه هند کارگروه حمل و نقل،
چين کشــاورزي ،مالزي آموزش ،پاکستان استانداردسازي ،روسيه بالياي
طبيعي و ايران کارگروه پروژه فرهنگ و هنر را بر عهده دارد.
وي يادآور شــد :در سال  90در مرکز مطالعات وزارت خارجه اولين جلسه
کارشناســان ارشــد فرهنگي کشورهاي را با  17پيشــنهاد و طرح برگزار
کرديم و ســال  91اجالس معاونان وزيران فرهنــگ را برگزار کرديم و
طــرح دبيرخانه براي پيگيري مصوبات را داديم که نام آن به عنوان مرکز
هماهنگيهاي فرهنگي «اي سي دي» پذيرفته و در اجالس وزرا تصويب
شد.
رضــا زاده با بيان اين که ما در اين دبيرخانه هر ســه ماه با کشــورهاي
سازمان مکاتبات داريم و موارد مختلف را پيگيري ميکنيم ،گفت :معرفي
مشاهير کشورها يا چاپ داستانهاي کوتاه کشورها به زبان «اي سي دي»
که تنها انگليسي است از طريق اين مجموعه در حال انجام است.
به گفته وي ،با همکاري خانه سينما و وزارت ارشاد فدراسيون فيلمسازان
آسيا را براي ايجاد بازار مشترک تشکيل داديم چنانکه توليد مشترک بين
ايران و مالزي انجام شد و با کره جنوبي و ژاپن در دست اقدام است.
رضــا زاده خاطرنشــان کرد :اتحاديــه دانشــجويان  ACDو ACD
 PRESS CLUBرا از خبرگزاريهاي کشــورهاي عضو اين ســازمان
در حال تشکيل است و در کل اين مجموعه مامني است که امتيازات اين
کشورها به کشورهاي ديگر ارائه شود و ما هر طرح جديدي براي همکاري
مدنظر باشد را هماهنگ ميکنيم.

