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خبرنگار تجلي اعتماد عموميجامعه به نظام است

عباس صوفی ،شهردار همدان

عباس صوفی ش��هردار همدان در پیامی به مناسبت هفدهم مردادماه «روز
خبرنگار» اظهار کرد :خبرنگاری ش��غل نیس��ت بلکه عطش سیری ناپذیر
برای بیان حقایق جامعه در جهت رس��یدن به آمالهای مردم یک سرزمین
است که در این عرصه کسانی موفق و شایسته احترام هستند که با اطالع
رس��انی دقیق و مطالبه گریهای به دور از حاشیه در جهت رفع کاستیها
و تنگناها قلم می زنند و منافع مردم و کش��ور را بر هر چیز دیگری ترجیح
م��ی دهند .صراحت قلم و بیان واقعیتهای جامعه زمانی ارزش��مند اس��ت
که در جهت رس��یدن به چش��م اندازها و آمالهای یک کشور حرکت کند
و در این میان خبرنگارانی موفق و س��ربلند هس��تند که از سویی در مقابل
زیاده خواهیها ،کاس��تیها و تنگاناها سکوت اختیار نکنند و از سویی دیگر
موفقیته��ا ،افتخارات و دس��تاوردها را منصفانه منعکس کنند که هر دوی
این موارد برای س��اختن یک جامعه مدرن و مردم س��االر امری ضروری و
انکار ناپذیر است.
با توجه به نقش بسیار مهم و کلیدی «خبرنگاران » در عرصههای مختلف
سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،ورزشی و ...متأسفانه هنوز نگاهی
که درخور ش��أن و منزلت فعاالن رسانه باشد را در جامعه شاهد نیستیم در
حالی که در اکثر کش��ورهای توس��عه یافته این قشر فرهیخته از اهمیت و
جایگاه بس��یار باالی اجتماعی برخوردار هستند که ضرورت دارد مسؤوالن
و مردم دیدگاههای خود را نس��بت به فعالی��ت این عزیزان تغییر دهند چرا
که توس��عه و رشد یک جامعه مردم س��االر با حضور فعاالن عرصه اطالع
رسانی محقق می شود.
بی شک در آیین خبرنگاری تع ّهد ،صداقت ،صراحت ،امید آفرینی ،شجاعت
در بیان و رعایت امانت از اصول اجتناب ناپذیر این ش��غل خطیر به ش��مار
می رود و تالشگران این عرصه هواره موظف هستند به عنوان راوی وقایع
با صداقت خود ،اعتماد عمومی جامعه را جلب کنند و با اطالع رسانی دقیق
و به موقع خود ،ضمن ارتباط با مس��ؤوالن و دستگاههای اجرایی با مردم؛
در جهت افزایش آگاهی عمومی جامعه گامهای اساس��ی و راهگشا بردارند
چرا که خبرنگار با قلم خود نه تنها از حقوق تک تک افراد جامعه دفاع کرده
بلکه تالش و فعالیتهای دس��تگاههای مختل��ف را در معرض قضاوهای
عمومی قرار می دهد.
عباس صوفی ش��هردار همدان در خاتمه این پی��ام ،ضمن تبریک این روز
به فعاالن رس��انه همدان و آرزوی موفقیت و به��روزی برای این عزیزان،
فعالی��ت در عرصه خبرنگاری را افتخاری بس��یار شایس��ته و ارزنده عنوان
کرده اس��ت که هر ش��خصی توانایی ورود به این عرصه را نداش��ته و تنها
افراد متعهد ،متخصص ،منصف و صاحب اندیشه و خرد را شایسته ورود به
عرصه خبرنگاری دانسته است که بدون چشم داشتی و با کمترین درآمد و
نفع اقتصادی در جهت ساختن جامعه ای آباد و متمدن گام بر می دارند.
نخستین المپیاد ورزشی ایثارگران برگزار می شود
ش��هردار همدان گفت :نخستین المپیاد ورزشی ایثارگران به همت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزش��ی شهرداری همدان و با همکاری بنیاد شهید و
امور ایثارگران برگزار می شود.
صوفی در جلس��ه کمیته ایثار و شهادت شهرداری همدان با بیان اینکه این
سومین جلسه از کمیته بوده و با هدف ترویج فرهنگ جهاد ،ایثار و شهادت
در همدان برگزار می ش��ود ،اظهار کرد :جلسات در راستای همفکری برای
ترویج این فرهنگ برگزار می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه اقدامات خوبی در راس��تای تروی��ج فرهنگ ایثار و

وحید علی ضمیر

صفدری

مهدی فرجی

رضا عسکری

ش��هادت در مجموعه ش��هرداری رخ داده اس��ت ،گفت :شهرداری همدان
اقدامات مختلفی را در این راس��تا انجام داده است که از آن جمله می توان
به نصب عکس شهدا در نقاط مختلف شهر ،نام گذاری کوچهها و خیابانها
به نام شهدا همراه با فرازی از وصیت نامه شهید و ...اشاره کرد.
ش��هردار همدان از طراحی یادمان برای س��رداران شهید همدان خبر داد و
اف��زود :قصد داریم در این خص��وص کار فاخر و معنوی انجام دهیم که در
کشور کم نظیر باشد.
صوفی به برگزاری مراسم مختلف برای خانواده شهدا و جانبازان نیز اشاره
کرد و با بیان این مطلب که مراس��می هم برای آزادگان برگزار می ش��ود،
تصریح کرد :نخس��تین المپیاد ورزشی ایثارگران به همت سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری همدان و با همکاری بنیاد ش��هید و امور
ایثارگران برگزار می ش��ود .وی به راه اندازی دفتر ایثارگران در ش��هرداری
همدان به منظور رس��یدگی به امور ایثارگران اش��اره کرد و گفت :یادمانی
در کنار بنر ش��هید همدانی طراحی شده است که عکس امیران و سرداران
شهید در آن قرار بگیرد.
عل�ی ضمی�ر :اجرای  3هزار مترمربع نقاش�ی ش�هیدان در
شهر
معاون خدمات ش��هری ش��هردار همدان نیز در ادامه ب��ه اقدامات مختلف
ش��هرداری اش��اره کرد و گفت 3 :هزار مترمربع نقاشی شهدا در شهر انجام
ش��ده ک��ه  200میلیون توم��ان در این زمینه هزینه ش��ده و در بین کالن
ش��هرها کم نظیر است .وحید علی ضمیر به بازسازی تصاویر شهدا که 20
س��ال قبل اجرا ش��ده بود نیز اش��اره کرد و افزود :فراخوان مرمت و احیای
نقاش��ی دیواری تصاویر شهیدان داده شده و کارهای هنری بی نظیری در
این زمینه صورت گرفت.
وی به نصب تصاویر شهدا در  20نقطه شهری و تغییر آن به صورت دوره
ای هم اشاره کرد و گفت :نصب تعداد  380عدد تابلو معرف منقش به تمثال
شهدا ،ساخت و نصب تعداد  24عدد تابلو در پلهای عابر پیاده و تقاطعهای
غیرهمس��طح ،نام گذاری  600کوچه به اسم ش��هدا به همراه تاریخ تولد و
ش��هادت و فرازی از وصیتنامه ش��هید ،س��اخت و نصب  700تابلوی جداره
ای با نام ش��هدا و ...از جمله اقدامات اس��ت .سردار مهدی ظفری ،مدیرکل
حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس اس��تان همدان هم در این جلسه
با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در ش��هرداری همدان برای ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت انجام شده است ،تصریح کرد :نگرش مدیریت شهری نسبت
به فرهنگ ش��هادت مثبت و جهت دار اس��ت .وی با بیان اینکه باید طرح
جامعی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه شود ،عنوان کرد :نوع نگاه
و عملکرد ما در این خصوص مهم اس��ت و چه بس��ا گاهی کاری فرهنگی
صورت می گیرد اما نتیجه ندارد .سردار مهدی فرجی ،جانشین فرمانده سپاه
انصارالحسین(ع) نیز در این جلسه از شهرداری همدان به منظور توجه ویژه
به فرهنگ ایثار و ش��هادت و اقدامات انجام شده در این خصوص ،قدردانی
و ابراز کرد :کارهای ارزش��مندی در این خصوص انجام ش��ده که خروجی
خوبی هم دارد .س��ردار حمید حسام از رزمندگان دفاع مقدس هم ابراز کرد:
کارهای خوبی در شهرداری همدان در زمینه عکس و نقاشی شهدا و نصب
نام شهیدان در کوچهها انجام شده است .سردار حاج میرزا سلگی ،یکی دیگر
از رزمندگان دفاع مقدس نیز با اش��اره به اینکه ش��هرداری همدان اقدامات
مؤثری را در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت انجام داده اس��ت ،گفت:
دستگاههای دیگر نیز باید در این زمینه اقدام کنند.

صفدری :ش�هرداری همدان اقدامات گس�ترده و منسجمی
را در خص�وص تروی�ج فرهنگ ایثار و ش�هادت دارد که قابل
تقدیر است
صفدری ،مدیر بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرس��تان همدان هم عنوان
کرد :ش��هرداری همدان اقدامات گسترده و منسجمی را در خصوص ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت دارد که قابل تقدیر است.
وی به برنامههای مختلف اجرا ش��ده برای خانواده شهدا و جانبازان و تأثیر
مثب��ت آن اش��اره و بیان کرد :ش��هرداری همدان همچنی��ن اقداماتی را با
همکاری مساجد و پایگاههای مقاومت انجام داده است.

حامد جلیلوند

مهدی ظفری

ش��هروندی خود آش��نایی کامل ندارند و در این خصوص این س��ازمان و
وظیفه خطیر رس��انهها کام ً
ال اثرگذار است .عس��کری با بیان اینکه وظیفه
این سازمان و رسانهها باال بردن سطح آگاهی مردم نسبت به حق و حقوق
ش��هروندی اس��ت ،تصریح کرد :باید مطالبات به حق مردم از دستگاههای
اجرایی نیز توسط رسانهها اطالع رسانی شود .وی ادامه داد :امروز با دانش
نوین در حوزه فناوری در کل جهان ،خدمات و موضوعات در ش��هرها غیر
از چارچوب فناوریهای نوین به هیچ ش��کل قابل اجرا و خدمات رس��انی
نیس��ت .رئیس س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری همدان
خاطرنشان کرد :شهرداریها بیش از یک هزار خدمت ارائه می دهند و هر
روز به این خدمات افزوده می شود و روشهای سنتی پاسخ گوی ارائه این
خدمات نیس��ت .وی یادآور ش��د :در جامعه امروز باید با استفاده از فناوری
روز و روشهای اطالع رس��انی ،خدمات رس��انی به موقع با کیفیت باال و
در کمترین زمان ارائه ش��ود .عسکری با بیان اینکه این سازمان پروژههای
خوبی را در س��ال جاری ش��روع کرده و پیشرفت خوبی داشته است ،اظهار
کرد :حوزه نرم افزار مالی شهرداری در شهرداری ستاد ،مناطق و سازمانها
در حال حاضر اجرا شده است.

مهندس حامد جلیلوند ،ش�هردار منطقه  2همدان :ش�ورای
اجتماعی محالت بس�تری برای فعالیتهای ش�هروندمدارانه
است
ش��هردار منطق��ه  2همدان در گفتگوی زنده تلویزیونی بیان کرد :ش��ورای
اجتماعی محالت بس��تری برای فعالیتهای شهروندمدارانه است .مهندس
حام��د جلیلون��د  ،در گفتگوی زنده تلویزیونی با موضوع ش��ورای اجتماعی
محالت با بیان اینکه ش��ورای اجتماعی محالت بستری برای فعالیتهای
شهروندمدارانه است گفت :این پدیده با ابتکار خوب شورای اسالمی شهر و
اهتمام شهردار همدان پدیدار شد و به زودی شاهد تبلور اهداف آن خواهیم
بود .ش��هردار منطقه  2همدان افزود :از این رهگذر به همه ابعاد مربوط به
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در محالت پرداخته شده که اهداف بلند و
کوتاه مدت به منصه بروز و ظهور خواهد رس��ید .مهندس جلیلوند در ادامه
خاطرنش��ان کرد :ش��وراهای اجتماعی محالت حلقه واس��ط ارتباطات بین
ش��هروندان و مدیریت شهری هستند که با حرکت در مسیر سند راهبردی
این شورا در ادامه خدمات شهرداری را یاری می کنند و تسهیل گر خدمات
دهی هس��تند .وی در پایان گفت :از همه اقشار و فرهیختگان محالت در
ترکیب ش��وراها افرادی صاحب نظر حضور دارند که به حضور آنان افتخار
می کنیم.

فعالی�ت نرم افزاری با ن�ام تجاری «آی کن» در س�ازمان
فناوری شهرداری
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان بیان کرد:
اتوماس��یون اداری مجموعه ش��هرداری دیگر پروژه این سازمان است؛ نرم
افزاری با نام تجاری «آی کن» خریداری و از یک ماه گذش��ته فعالیت آن
شروع شده است ،این نرم افزار میز خدمات الکترونیک دارد.

دیتا سنتر ثانوی ش�هرداری با  9میلیارد تومان هزینه بهره
برداری می شود
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان با بیان اینکه
امس��ال رقم ریالی پروژههای فناوری شهرداری همدان حدوداً برابر با کل
بودجه فناوری در استان است ،گفت :دیتا سنتر ثانوی شهرداری با  9میلیارد
تومان هزینه بهره برداری می شود.
رضا عسکری  ،با اشاره به اهمیت کار خبرنگاری و نقش رسانه ،اظهار کرد:
کار س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شبیه کار خبرنگاران
و رسانههاست.
وی ب��ا بیان اینکه هر دو مجموعه حوزه خبر و اطالع رس��انی و س��ازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری ،وظیفه اطالع رس��انی و ش��فاف
س��ازی امور جامعه را دارند گفت :رس��انهها ارتباط بین مردم و مسؤوالن و
به عکس را بر عهده دارند .رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری همدان بیان کرد :در این سازمان باید در حوزه مدیریت شهری در
مجموعه ش��هر و شهرداری همدان ،موضوعاتی که جزو وظایف شهرداری
در رابطه با خدمات رس��انی به شهروندان است را به درستی اطالع رسانی
کنیم .وی با تأکید بر اینکه تس��هیل در روند کارهای مرتبط با ش��هرداری
جزو وظایف این س��ازمان اس��ت افزود :بخش��ی از جامع��ه حتی به حقوق

پلن فیبر نوری شهرداری با افق  15ساله
وی توس��عه ش��بکه فیبر نوری در ش��هر را از دیگر پروژههای این سازمان
برش��مرد و افزود :پلن این پروژه به زودی رونمایی خواهد شد و شهرداری
برای افق  15ساله ،پلن آماده دارد که بیش از  100کیلومتر شهر را پوشش
خواهد داد .عس��کری با اشاره به پروژه دیتا سنتر ثانوی شهرداری ،تصریح
کرد :تاکنون ش��هرداری مرکز ثانویه داده نداش��ت و با رویکرد سال جاری
و ش��ورای پنج��م راه اندازی این مرکز کلید خ��ورد ،مراحل روند کار انجام
و قرارداد با پیمانکار بس��ته ش��ده که ح��دود  9میلیارد توم��ان هزینه باید
ص��رف بهره برداری آن ش��ود .وی با بیان اینکه اج��رای پروژهها در حوزه
فناوری صرف ًا برای خدمات رس��انی بهتر با کیفیت باالتر و س��رعت بیشتر
به ش��هروندان اس��ت ،ادامه داد :امروز انجام امور س��نتی در امور ش��هرها
منس��وخ شده است .رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
همدان خاطرنش��ان کرد :رس��انهها موضوعات حوزه فناوری را به بهترین
شکل پوشش دهند تا به یک فرهنگ تبدیل و انتظارات مردم و مسؤوالن
مشخص ش��ود .وی با تأکید بر اینکه امسال رقم ریالی پروژههای فناوری
ش��هرداری همدان حدوداً برابر با کل بودجه فناوری در استان است ،یادآور
ش��د :این موضوع جای خوشحالی دارد و نتیجه رویکرد درست شهرداری و
شورا در این حوزه است.

نرم افزار حسیب بهره برداری می شود
وی با اش��اره به تهیه نرم افزار حس��یب به عنوان دیگر پروژه این سازمان
گفت :این نرم افزار در حوزه بودجه و اعتبارات است و طی چندماه آینده به
بهره برداری کامل خواهد رسید.

