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به بهانه تغییرات در مدیران شهرداری همدان

گزارش :سید صدرالدین موسوی


قیصریهایرابهخاطریکدستمالبهآتشنکشید
نقدونظر یا بهانههای تالفیجویانه...
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رضا ابرار خرم معاون مالی و اقتصادی
با حکم شهردار همدان؛دومعاونت و مديران مناطق چهارگانه تغيير کردند.
در اين تغييرات  -1رضا ابرار خُ رم ش��هردار منطقه  2همدان به سمت معاون مالي و اقتصادي-2،
اميرفتحيان نسب شهردار منطقه  1همدان به سمت معاون معماري و شهرسازي -3 ،تورج نصري
رييس اداره مالي و ذيحساب شهرداري با حفظ سمت به عنوان جانشين معاونت مالي و اقتصادي،
 -4مسعود دهباني شهردار منطقه  4همدان به سمت شهردار منطقه -5 ،1حامد جليلوندمعاون
شهردار منطقه  1به سمت همدان ش��هردار منطقه  -6 ،2محمدرضا فيض منش رييس حراست
شهرداري ،به سمت شهردار منطقه  3و  -7مجيد يوس��في نويد معاون معماري و شهرسازي ،به
عنوان شهردار منطقه  4معرفي شدند و در ادامه نيز از زحمات و تالشهاي محمدامين مجذوبي در
زمان سرپرستي شهرداري منطقه  3تقدير و وي به عنوان مشاور شهردار منصوب شد.
شهردار همدان با اشاره به رويکرد ايجاد رضايت در بين شهروندان ،گفت :زيربنا و اساس کار من و

پ��س از اینکه عب��اس صوفی ،ش��هردار همدان دور
س��وم از تغییرات مدیران در شهرداری را کلید زد و
بخشی از بدنه مدیریتی را با جابهجایی در قسمتهای
مختلف ،به کارآمدی و تخصص هرکدام نزدیکتر کرد
تا گردونه اجرایی بهنفع تس��ریع در روند پروژههای
عمران��ی بچرخد صدای منافع طلب��ان درآمد چرا که
مهره های س��وخته خود رانتوانس��تند به ش��هردار
همدان تحمیل کنند .فرصت طلبان دنیا طلب که پاسخ
دنداش��کنی نیز از ش��هردار همدان دریافت کردند با
مباح��ث لمپن مآبانه عقده های فروخفته درونی خود
را به روش��نی ب��روز دادند تا هم��گان بدانند که این
دای��ه های مهربان تر از مادر دلس��وخته زادگاهمان
همدان نیس��تند .براین اساس رضا ابرار خُ رم معاون
مالی و اقتصادی ،امیر فتحیاننس��ب معاون معماری
و شهرس��ازی ،تورج نصری با حفظ سمت جانشین
مع��اون مالی و اقتص��ادی ،مس��عود دهبانی ،حامد
جلیلوند ،محمدرضا فیضمنش و مجید یوسفی نوید
بهسمت ش��هرداران مناطق چهارگانه منصوب شدند
که همگی از پرس��نل ش��هرداری و دارای تحصیالت
عالی و تجارب ارزنده و از س��رمایههای انسانی این
مجموع ه و استان هستند.
اما این تصمیم همچون س��ایر تصمیمها همانگونه
که پیشبینی میش��د با اما و اگرهای اعضای شورا
و برخی از رسانهها مواجه شد .البته عدهای منطقی و
برخی نیز برای اینکه فقط اظهارنظری کرده باش��ند،
نقدی سردستی نگاشتند.
در ای��ن میان اما چند نقد ب��ا احتمال نیات دیگری در
خفا مطرح ش��د که پاس��خ آنها برای تبیین بیشتر
امور ض��روری اس��ت .در یکی از اظه��ارات برخی
ب��ه این تغییرات خ��رده گرفت��ه و از در نظر نگرفتن
شایستهس��االری و یا نقد ناکارآمدی سخن گفتهاند.
اما صوفی میدانست که نیروهای توانمندی در بدنه
شهرداری وجود دارند که پس از سالها تجربه اینک

امیر فتحیان نصب معاون معماری و شهرسازی

بهعن��وان بازوان پرت��وان او در مناطق و معاونتها
انجام وظیفه خواهند کرد و بهراس��تی توقع منتقدان
در استخدام نیروهای شایسته از کدام منابع انسانی
محقق میش��د ،اگر همین مدیران خالق بهکار گرفته
نمیشدند؟
متاسفانه بخشی اعظم انرژی منتقدان صرف تخریب
وجههی مدیرانی ش��د که اینک ب��ا نگاهی به کارنامه
آنان میتوان از درایت صوفی مطمئن شد.
فتحیاننسب ،در منطقه  ۱شهرداری همدان با همراهی
معاون خ��ود مهندس حامد جلیلوند ک��ه می توان از
نوابغ شهر آنان را برشمرد چهره همدان را دگرگون
و ش��هر را به گواه مسافران به شهری بسيار زيبا و
شاداب بدل ساخت و آراستند که نفع آن در کوتاهمدت
و از منظر نش��اط اجتماعی ابتدا به خود ش��هروندان
باز میگ��ردد و در بلندمدت نيز با افزيش جاذبههای
گردش��گری چرخه اقتصادی ش��هر را رونق خواهد
بخش��يد .اوف برآنانی که برای چند صباحی بیشتر
به عمر سیاسی خود بیافزایند زمین را به آسمان می
بافند تا مهرهای خاکستری خود را اندک زمانی کوتاه
به مرکز مدیریت شهری نزدیک کنند .ناگفته پيداست
که شاخصترين پروژهها که هر يک به نوبه خود در
حوزه مديريت شهری برندی برتر محسوب میشوند
به مرحله اجرا درآمده و کارنامهای درخشان را برای
فتحياننس��ب و حامد جلیلوند رقم زده است .مدیران
انتصابی اخیر ش��هردار از مديران جوان ،پرانرژی و
با حسن س��ابقه در ش��هرداری همدان میباشند که
سالمت کار ايشان مورد تاييد همگان است.
معاالس��ف تبليغات مس��موم و جو ناس��المی عليه
مديريت شهری بهوجود آوردهاند عالوه بر اينکه به
صرفه و صالح شهر نيست مديران ارشد شهرداری
را نیز هدف قرار دادند .بهدور از انصاف اس��ت برای
تس��کین ناکامیهای خ��ود در انتص��اب نزدیکان و
افراد مورد حمایتمان اینگونه س��رمایههای انسانی

شهرمان را چوب حراج زده و قیصریهای را بهخاطر
یک دس��تمال به آتش بکشیم و منافع شهر را قربانی
ی خودکرده و شوق و اشتیاق کار و خدمت
سهمخواه 
را از فرزندان این مرز وبوم د ر شهرداری بگیریم.
زهی خیال باطل ،س��یاه سیرتانی که در شب شهادت
موالی متقی��ان علی (ع) به کف زدن م��ی پردازند و
سخنران پرحاش��یه جیره خوار بیگانه را که به سپاه
پاس��داران توهین می کند را مورد تش��ویق قرار می
دهند و در اندیشه پوشالی خود غرق می شوند .اینک
که بس��یاری از مدیران همراه و همگام سیاستهای
شهردار مورد نقد غیرمنصفانه و گاه بیاساس برخی
اف��راد قرار گرفتهاند باید از آنها پرس��ید .۱ :چگونه
ممکن است یک مدیر با س��ابقهی مذکور را آنچنان
تن��زل دهید که هیچ عقل س��لیمی آنرا باور نکند؟ .۲
آیا با خود فکر کردهاید چنین تجاربی را در دس��تگاه
یا س��ازمان دیگری میتوان یافت که جایگزین ایشان
ش��وند؟  .۳اگر بدنهی ش��هرداری خالی از پمدیران
شایس��ته بوده پس تا کنون اعضای شورا و سایرین
چگونه در غفلت بهس��ر میبردهاند که دقیق ًا همزمان
با جابهجاییهای اخیر یادشان افتاده است که دست
صوفی ماز مدیران توانمند خالی اس��ت؟  .۴چرا و با
کدام دلی��ل وعدهها و وعیدهای پش��تپرده یکباره
این دنبل چرکین س��ر باز کرد و رس��انهای شد ،جز
آنکه ش��هردار بر س��ر حق خود در انتخاب مدیران
ایستادگی کرده و کاری برخالف اصول قانونی انجام
نداده اس��ت؟  .۵حال اگر ش��هردار منتخب ش��ورای
پنجم به البیها و س��همخواهیهای شما پاسخ داده
بود آیا بازهم نقدهای چپ و راست روانهی رسانهها
میشد؟
شایستهس��االری آن است که برای حفظ منافع شهر
و پیشرفت امور ،بهجای بهانهتراشی و نقدهای ناروا،
به یاری شهرداری بشتابید که با تعریف و تمجید او
را از میان چندین گزینه مطرح برگزیدند.

عباس صوفی شهردار همدان
ش��دت پرهيز کرد و معتقدم مهمترين راهکار تحقق اين موضوع ،اجراي همزمان برنامه و بودجه
مصوب از سوي مديران است.
شهردار همدان اضافه کرد :سال گذش��ته ش��اهد افزايش چند برابري و يکباره قيمتها بوديم که
متأسفانه شرايط س��ختي را براي مديريت ش��هري به وجود آورد و در اجراي برنامهها و اقدامات
متحمل هزينههاي چندين برابري شديم که به جرات ميتوانم بگويم سختترين دوران مديريت
شهري را در سال گذشته پشت سرگذاشتيم.
صوفي در ادامه با بيان اينکه دوره خدمت کوتاه اس��ت و نبايد فرصت س��وزي ک��رد ،اظهار کرد:
معتقدم نبايد در اجراي وظايف و مس��ؤوليتها کم کاري کرد چرا که در آينده حس��رت فرصتها را
خواهيم خورد و در اين خصوص تأکيد ميکن��م در انتخاب مديران با هيچک��س زاويه ندارم و در
فضايي بدون تنش و کامال دوستانه از ظرفيت افراد در قسمتهاي مختلف استفاده ميکنم اما در اين
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همکارانم در شهرداري ،رسانيدن شهر به شأن و جايگاه مغفول مانده اش است.
مهندس عباس صوفي ش��هردارهمدان با بيان اينکه مجموعه شهرداري هميشه بايد پاسخگوي
رسانه ها باشند ،تأکيد کرد :شک نداشته باشيد که ارتباط با رسانه ها در قالب مديريت شفاف ادامه
خواهد داشت .شهردار همدان به برنامه ريزي براي تغييرات در مديريت شهري ،اشاره کرد و افزود:
من با اعتقاد به اينکه اکثر کارکنان از نيروهاي با ظرفيت مديريت هستند ،تغييرات را مي پسندم
اما هيچ عجله اي براي اين موضوع نداش��تم هرچند اجازه نخواهم داد که زمان تغييرات در روند
کاري شهرداري مشکلي را ايجاد کند.
مهندس صوفي با بيان اينکه با برنام��ه ريزي هاي صورت گرفته براي باال ب��ردن انگيزه نيروهاي
انس��اني اقدام خواهيم کرد ،گفت :با توجه به تورم نيروي انساني در ش��هرداري نه مجوز و نه توان
استخدام داريم و بايد بر اساس سابقه و جايگاه افراد ،سمتي را براي آنها تعيين کنيم.
اين فعال شهري همچنين تصريح کرد :هر پش��تيباني رفاهي که براي مديران شهرداري در نظر
گرفته شده براي کارکناني که در شهر هم براي شهرداري کار مي کنند ،پيش بيني خواهد شد.
وي با بيان اينکه سرانه بودجه همداننصف شهرهاي بزرگ است گفت :سرانه در کالن شهرهايي
چون اصفهان و تبريز بيش از يک ميليون تومان است که شامل خدمات مختلف مي شود و همدان
نسبت به کالنشهرها در زمينه بودجه بس��يار عقب بوده و به همين نسبت پروژه هاي همدان کم
است .مهندس صوفي با اشاره به اينکه براي رشد همدان بايد به دنبال منابع درآمدي ديگر باشيم،
تصريح کرد :بايد منابع مالي تعريف شود اما با اين وجود بايد در توسعه خدمات شهري و طرح هاي
عمراني بيشتر کار کنيم تا به تناسب برسيم.
وي افزود :تصميم مديريت ش��هري براي افزايش بودجه و درآمدهاي جديد دقيق تر خواهد شد
چون بيش از اين نميتوان انتظار درآمد از شهر داشت.
شهردار همدان با بيان اينکه ظرفيت همدان بيش از شرايط فعلي است ،گفت :همدان مرکز غرب
کشور اس��ت و بايد بتوان در توسعه کس��ب و کار اقدام کرد و اگر مردم پولدارتر شوند منابع جديد
ايجاد خواهد شد.
صوفي با بيان اينکه تعدادي از طرح هاي در حال انجام همچون پل شهيد همداني ،آرامسازي بلوار
ارم و ...بايد به نتيجه برسد تا روند روبه رشدي داشته باشد.
شهردار همدان با اشاره به برنامه ريزي در نظر گرفته شده براي توسعه همدان ،اظهار کرد :روزانه
 50خودرو و ساليانه  15هزار خودرو در همدان شماره گذاري مي شود که در مجموع حدود 200
هزار خودرو در شهر تردد مي کنند و نمي توان فضا براي اين تعداد خودرو را فراهم کرد.
وي افزود :ما در شهر نيازمند رشد متوازن هستيم و برنامه ريزي اين است که فضا به گونه اي باشد

بين و متأسفانه به دليل برخي تنگناهاي قانوني نظير شرايط احراز و نيز کمبود پستهاي مديريتي
نميتوانيم از ظرفيت همه افراد در ردههاي باالي مديريتي بهره ببريم که البته اميدوارم انتصابات
جديد راهگشاي مشکالت شهر و شهروندان باشد.
وي خطاب به مديران مناطق و ساير مديران مجموعه مديريت شهري گفت :مديران جديدي که
انتخاب شدند با جديت و تالش خود مجموعه مديريت ش��هري را سرافراز کنند و از همه مديران
انتظار دارم از ظرفيتهاي نخبگان ،صاحب نظران ،دانشجويان ،دانشگاهيان و اساتيدحوزههاي
مختلف شهري اس��تفاده کنند و در تکريم ارباب رجوع هيچ گاه نگاه باال به پايين به مردم نداشته
باشند چرا که ما همگي خادم مردم هستيم.
شهردار همدان در ادامه خطاب به تمامي مديران شهري تأکيد کرد :در سال انتخابات قرار داريم
و بايستي به دور از هر گونه اقدام و فعاليت سياسي صرفا به انجام وظايف و خدمات بيشتر به مردم
تالش کنيم و تأکي��د ميکنم هيچ يک از مديران و مس��ؤوالن مجموعه مديريت ش��هري نبايد از
امکانات و ظرفيتهاي بيت المال در جهت تبليغ نامزدها اس��تفاده کنند و اين موضوع ش��رعا غير
مجاز است و با افراد خاطي برخورد جدي خواهد شد.
صوفي در ادامه گفت :معاونت ها ،مناطق و س��ازمانها بايستي نسبت به انعکاس خدمات ،اقدامات
و برنامههاي حوزه کاري خود توجه ويژه داش��ته باش��ند و در اين ميان روابط عموميها بايستي با
تالش و اهتمام بيشتر و به صورت کامال تخصصي نسبت به ارائه و معرفي خدمات به شهروندان و
مستندسازي اقدامات و فعاليتهاي کاري خود بيش از پيش تالش کنند.
معاون سابق اداري مالي و اقتصادي شهردار همدان نيز که ميهمان اين جلسه بود ،اظهار کرد :با
حکم استاندار همدان و بر اساس تکليفي که بر عهده بنده قرار گرفت از مجموعه مديريت شهري
جدا شدم ،که خوش��حالم طي س��الهاي خدمت در ش��هرداري همدان با افراد صادق ،تالشگر و
متخصص همکار بودم که به جرات ميتوانم بگويم نمونه مديران شهري همدان را در کمتر جايي
ميتوان يافت.
مجيد درويش��ي تصريح کرد :در دوره جديد مديريت شهري ش��اهد حرکت روبه جلو و فزاينده
خدمات رساني به مردم بوديم که متأس��فانه به دليل مش��کالت اقتصادي ،اين حرکت با ُکندي
مواجه شد که البته با درايت شهردار همدان توانس��تيم تا حدود زيادي بر مشکالت فايق شويم و
مجموعه مديريت شهري همدان در سال گذشته تنها دس��تگاهي در استان بود که تعطيل نبود
و با بيش از  200پروژه در سطح استان فعال بود .و انصافا هيچ کجا پاکتر ،سالمتر و زحمتکشتر از
نيروهاي شهرداري همدان سراغ ندارم و اميدوارم مديران جديد در کنار شهردارهمدان نسبت به
رشد متوازن شهر و افزايش رضايتمندي مردم تالش کنند.

مهندس تورج نصری جانشین معاونت مالی و اقتصادی
که مردم در حضور و زندگي در شهر رضايت داشته باشند.
مهندس صوفي با بيان اينکه يکي از برنامه هاي جدي ما س��اماندهي ورودي هاي ش��هر همدان
است ،تصريح کرد :براي ورودي هاي شهر تصميمات خوبي در نظر داريم.
اين مس��ؤول اضافه کرد :برنامه ريزي شهرداري اين است که اتوبوس��ها از حلقه اصلي شهر خارج
ش��وند .وي با بيان اينکه عده اي تنها به دنبال بهانه جويي هستند ،تصريح کرد :کار سياسي از من
نخواهيد ديد و تا به حال نيز در هيچ تشکل سياسي نبودهام.
مهندس صوفي با بيان اينکه مديران ش��هرداري موظفند که پاسخگوي مردم باشند ،تأکيد کرد:
تعيين وقت مش��خص براي مالقات مردمي از س��وي مديران ش��هرداري و برگزاري جلسات در
ساعات اداري ممنوع است .وي با بيان اينکه  75تا  80درصد از درآمد شهرداري از محل دفترچه
عوارض است ،اظهار کرد :اينکه چقدر بتوانيم منابع مالي ديگري تعريف کنيم ،نياز به برنامهريزي
دارد.
شهردار همدان با بيان اينکه از هر برنامهاي براي ايجاد تنوع در پياده راه هاي بوعلي و ميدان امام و
اکباتان استقبال خواهيم کرد ،تأکيد کرد :به مديران شهرداري تأکيد شده که برنامههايي نشاط
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آور در پياده راه پيشبيني شود.
شهردار همدان گفت :استفاده از بيت المال در ايام انتخابات پيش روي مجلس شرعاً جايز نيست و
هيچ کس حق استفاده از منابع شهرداري در اين رابطه را ندارد.
وي گفت :معتقدم تمامي مديران شهرداري افرادي توانمند ،برنامه ريز و داراي سالمت کاري در
حوزه مديريتي هستند و بر همين اس��اس به جابجايي اتوبوسي مديران اعتقادي ندارم و صرفا در
صورت نياز و ضرورت و با هدف تحول و تغييرات اساسي در شهر اقدام به جابجايي افراد ميکنم.
صوفي در ادامه تصريح کرد :علي رغم ميل باطني و صرفاً بنا به دستور استاندار همدان و استفاده از
ظرفيتها و توان باالي مجيددرويشي با جدايي وي از معاونت مالي و اقتصادي موافقت کردم و براي
وي در مسؤوليت جديد آرزوي موفقيت دارم.
وي با بيان اينکه در مجموعه مديريت شهري نبايد به وظايف روزمره بسنده کرد ،اظهار کرد :مردم
از اقدامات کوچک اقناع شده اند و از مجموعه مديريت شهري انتظار اقدامات بزرگ و شاخص در
حوزههاي زيباسازي ،عمراني ،خدماتي ،فرهنگي و ...را دارند که بايستي در معاونت ها ،مناطق و
سازمانها به اين درخواستها بيشتر توجه شود که در اين خصوص بايستي از هر گونه روزمرگي به

