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عملکرد رضا ابرار خرم ،حاکی از درايت و جسارت الزم در مدیریت شهری است

شکوفايي منطقه  2همدان محصول مدیریت شهردار

مجيد درويشي ـ معاون خدمات شهری

مهندس رضا ابرارخرم  -شهردار منطقه  2همدان
از اقدامات عمراني در پيادهراه اکباتان باقي
شهردار منطقه  2همدان گفت :با توجه به
مانده است ،افزود :در صورت مناسب بودن
پيشرفت  85درصدي پروژه پيادهراه اکباتان
آب و هــوا و عدم يخ زدگــي کارگاه ادامه
تالش ميکنيم پروژه زودتــر از موعد در
کار نيز توسط پيمانکار سريعتر از زمانبندي
 22بهمن ماه افتتاح شــود .مهندس رضا
پيش ميرود.
ابرارخرم با اشــاره به پيشرفت فيزيکي در
شــهردار منطقــه  2همدان با اشــاره به
پيادهراه اکباتان ،اظهار کرد :با تالشهاي
اجراي مبلمان شهري در پيادهراه اکباتان،
انجام شــده از آغاز اجراي پروژه تا کنون
خاطرنشــان کرد :با توجه بــه انجام جمع
شــاهد پيشــرفت  85درصدي در پيادهراه
بندي موضوع مبلمان شهري در کميسيون
اکباتان هستيم .وي گفت :پيادهراه اکباتان
خدمات شــهري شــورا و ارائه تصميمات
بــه طول  641و عــرض  30متر تا ميدان
الزم ،نصب مبلمان شهري به زمان زيادي
 7تير بــا هزينهاي بالغ بر  50ميليارد ريال
الزم ندارد.
ادامه دارد که پس از اجراي سنگ در مرحله
وي با تأکيد بــر اينکه اصل کار در اجراي
اتمام قرار ميگيرد و زيباسازي و و مبلمان
پروژه انجام عمليــات عمراني بود ،يادآور
شــهري اين پياده را با هماهنگي سازمان
شــد 15 :درصد باقيمانده عمليات عمراني
سيما و منظر شهري در حال اجراست .وي
نيز انجام خواهد شــد و اميدواريم شــاهد
با بيان اينکه با توجه به ميزان پيشرفت کار
اتمام پروژه زودتر از موعد باشيم.
و ســرعت در اجراي پروژه احتمال افتتاح
مهندس ابرارخرم اظهار کرد :شــهرداري
پيادهراه اکباتان زودتر از زمان تعيين شــده
سياســتهاي رفاهــي شــهروندان و
وجود دارد ،گفت :تــاش ميکنيم پروژه
شهرسازي بهينه را به ويژه در حوزه خدمات
پيادهراه اکباتان زودتر از موعد در  22بهمن
شهري دنبال ميکند که نمونه بارز آن در
ماه افتتاح شود .شهردار منطقه ( )2همدان
سياستگذاري اجراي پيادهراه اکباتان است.
بيان کرد :در صورت مناسب بودن شرايط
وي خواستار تالش در بهبود عملکرد شهرها
جوي و عدم بارندگي اجراي پروژه پيادهراه
شد و يادآورشــد :با توجه به تأثير شگرف
اکباتان با ســرعت بيشــتري پيش رفته و
محيط زندگي بر روان و فعاليت انســان و
افتتــاح در دهه مبارک فجــر امکان پذير
اهميت نياز به انساني کردن هر چه بيشتر
خواهد شد.
ســيماي فضاي زندگي در راستاي بهبود
مهندس ابرارخرم با تأکيد بر اينکه  15درصد
چهره شــهرها ،همزمان با بهبود عملکرد

شــهرها در جهت انســان محــور کردن وي در انتها به پخش  24هزار تن آسفالت
زندگي شــهري ضروري است .مهندس در سطح معابر منطقه نيز اشاره کرد.
ابرارخرم افزود :اجــراي فراخوان در ايجاد  طرحي بــا کمترين جراحي را موفقتر
نماد و مبلمان شــهري نشان دهنده کنار ميدانيم
گذاشتن رويکرد ســليقهاي و به کارگيري رئيس شــوراي اسالميشــهر همدان با
رويکرد علمياست مسائل جانبي به مرور بيان اينکه در حوزه مديريت شــهري و راه
رفع ميشود چراکه در پيادهراه اکباتان بايد وشهرسازي ،مديران و کارشناسان خبرهاي
جاذبههاي بهتري ايجاد شود و گردشگران وجود دارند که اشــراف کامل نســبت به
را جــذب کنيم .وي در ادامه با اشــاره به مسائل دارند ،گفت :به طور قطع اطالعات
مشکل دسترسي آهن فروشان در پيادهراه اوليه که براي برداشــت و ضعيت موجود
اکباتان و رفع اين مشــکل ،يادآور شد :در توسط مشــاور طرح جامع شهر همدان به
صورت عدم رفع اين مشــکل تنها نيمياز دســت خواهد آمد ،هر چقــدر به واقعيت
اکباتان پيادهراه ميشــد که راه دسترسي نزديکتر باشد ،طرح مناسبتري براي شهر
آهن فروشــان با کمک ميراث فرهنگي و خواهد بود که اگر کمترين جراحي و تغيير
کاربريها را هم داشــته باشد ،آن طرح را
شهرداري حل شد.
اين فعال شهري با بيان اينکه آهن فروشان موفقتــر ميدانيم .ابراهيــم مولوي ادامه
جزء مشــاغل آالينده محسوب ميشوند ،داد :در زمينه ســاماندهي کاربريهاي شهر
خاطرنشــان کــرد :با اين وجود مشــکل در طرح جامع شــهر همدان ،قرار اســت
پيش آمده براي آنها رفع شد اما بايد براي سند چشــم انداز  10تا  20ساله شهر ارائه
انتقال به مجتمعهاي پيش بيني شده ،آنها شود که توجه ويژه در تدوين اين طرح به
نيز اقدام کنند .ابرارخــرم مدير منطقه  2شکل مناسب و منطبق بر واقعيات ،اصول
شهرداري همدان نيز با بيان اينکه با توجه معمــاري و شهرســازي و همچنين حفظ
به اتمام پــروژه عمراني در اجراي پيادهراه حقوق شــهروندي و طبيعــت ،از اهميت
بحث مبلمان و هنرهاي شهري بسيار مهم بسزايي برخوردار است.
است ،تأکيد کرد :مرحله اول اجراي پيادهراه وي با اشــاره بــه اينکه نخســتين طرح
اکباتان با حمايت ويژه مســؤوالن ارشــد شهرسازي مدرن در شهر همدان تهيه شده
استان به ويژه اســتاندار و فرماندار و رفع اســت ،خطاب به مشاور طرح جامع گفت:
مشکل دسترسي آهن فروشان انجام شد .انتظار ميرود کارشناسان خبره براي تهيه
وي در ادامه به برخي از پروژههاي منطقه اين طرح به کار گرفته شوند.
تحت مسئوليت خود اشــاره کرد و گفت :مولوي معتقد اســت :در زمينه توسعه شهر
پارکينگ آقاجاني بيک با پيشرفت فيزيکي همدان ،اين شهر از نظر کاربري و فيزيکي
 42درصــد و هزينهاي بالغ بر  240ميليارد مشکل دارد که براي توسعه در شهر بايد به
ريــال با ظرفيت  600خــودرو در  3طبقه سمت و سويي برود تا حريم سبز شهر نابود
منفي و  5طبقه ســطحي کــه مجموع ًا  8نشــود .وي همچنين بر باز زنده سازي و
طبقه ميباشد در حال اجرا است و تا پايان احياي بافت فرسوده شهري به عنوان يک
ظرفيت مناســب براي جلوگيري و حذف
سال  1397به بهرهبرداري خواهد رسيد.
شــهردار منطقــه  2اضافه کــرد :اتصال حاشيه نشينيها در شهر تأکيد کرد.
بلوار اعتماديه شــرقي بــه اعتماديه غربي رئيــس شــوراي اسالميشــهر همدان
با معبري به طــول  350متر و عرض  25اظهار کرد :به دليل حساســيت قابل درک
متر که بخشي از زمين مورد نياز اين معبر در ســکونتگاههاي غيررســميو مناطق
بازگشــايي با هزينهاي بالغ بــر  8ميليارد توانمندســازي که با ســاخت وســازهاي
ريال که تا خــرداد  1397به بهره برداري غيرمجــاز همراه بود ،انتظــار ميرود اين
خواهد رسيد .مهندس خرم در ادامه گفت :مناطق نيز مورد توجه قرار گيرند.
پروژههايي که تا پايان شــش ماهه  1396احياي هويت شهري در پيادهراههاي
به بهرهبرداري رســيدهاند عبارتنداز :پارک همدان با استفاده از نمادهاي شاخص
ورزش ،بلوار شــمس ،پارک جهــاد ،بلوار معاون خدمات شــهري شهرداري همدان
نيز با بيان اينکه هويت و اصالت هر شهري
حکما ،پارک شهيد شمسيپور ميباشد.

وحيد علي ضمير ـ سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری
را تمدن آن شــهر به رخ ميکشد ،گفت:
ميخواهيم با اســتفاده از طرحها و نمادها
هويــت و اصالت شــهر را در پيادهراه احيا
کنيم.
مجيــد درويشــي با اشــاره بــه نمايش
نمونههايي از طراحيهاي مبلمان پياده راه
اکباتان در جلسه کميسيون خدمات شهري
و با بيان اينکه رويکرد علميشدن فضاي
شهرداري همدان در اين جلسه به نمايش
کشيده شده است ،اظهار کرد :اين امر نشان
از اين دارد شــهرداري سنتي بودن را کنار
گذاشــته و به ســمت علميشدن ميرود؛
کاري که اکنون در صحن شورا به نمايش
گذاشته شده حاصل تالش همکاران توانمند
در ســازمان سيما و منظر به ويژه در بحث
مبلمان شــهري است که کار تخصصي و
تغيير و تحول را شاهد هستيم.
معاون خدمات شهري شهرداري همدان با
بيان اينکه کارهاي خوبي در بحث طراحي
نماد و مبلمان شــهري به سازمان رسيد،
گفت :در شــهر داوران خوب آثار را داوري
کردند و طي يک مرحله نيز آثار در دانشگاه
تهران مجدداً داوري شد.
وي همــکاري خوب و تنگاتنگ با ميراث
فرهنگــي را رويکرد خــوب و مثبت ديگر
برشمرد و افزود :در گذشته ميراث فرهنگي
مانعي در اجراي طرحهاي شــهري براي
مديريت شــهري بود اما اکنون همکاري
خوب وجود دارد؛ محمديان منصور به عنوان
مشاور مشــترک و نظرش فصلالخطاب
براي شهرداري و ميراث فرهنگي است.
درويشي با توجه به وضعيت ميدان امام(ره)
و کشــفيات صورت گرفته طراحي نماد را
از دغدغههاي مديريت شــهري دانست و
تصريح کرد :بايد آثار کشــف شده احيا و
رونمايي ميشــد و آنچه مستحق احيا بود
اتفاق بيافتد؛ ميراث به جا مانده از دل خاک
بيرون آمد که اين امر با همت و جســارت
مدير منطقه يک شهرداري اتفاق افتاد.
برگزاري نمايشــگاه از آثار ارســالي
فراخوان سيماي اکباتان

سرپرست سازمان ســيما ،منظر و فضاي
سبز شهري شهرداري همدان از برگزاري
نمايشگاه آثار ارسالي فراخوان ملي طراحي
مبلمــان و هنرهاي شــهري در پياده راه
اکباتــان و ميدان امام خميني(ره) شــهر
همدان خبر داد.

وحيد علي ضمير بيان کرد :از بين  84گروه
ثبت نام شــده در فراخوان طراحي مبلمان
شــهري تعداد  130طرح در زمان مقرر به
دبيرخانه فراخوان رســيد که با نظر هيأت
داوران  5اثر برتر معرفي شد.
سرپرست ســازمان سيما ،منظر و فضاي
سبز شهري همدان مناسبسازي ،نوآوري
و رشد خودشکوفايي در فضاهاي شهري،
توجه به مفاهيم بنيادين طراحي در مبلمان
شهري و مکان محور بودن آثار و توجه به
زمينه قرارگيري را از جمله اهداف برگزاري
اين فراخوان عنوان کرد.
عليضمير بــا تأکيد بر اينکه براي حرکت
به سوي شهري پايدار عناصر مکملي نياز
اســت تا زندگي شهري را سامان بخشد و
تنها يک وسيله براي در اختيار گذاردن تمام
اينها در دست است و آن امکانات مناسب
شهري است اظهار کرد :وظيفه و مسؤوليت
سنگيني براي برنامهريزي ،ساماندهي،آرام
سازي و بهسازي فضا و تجهيزات شهري
بردوش مســؤوالن ،مديــران ،طراحان و
هنرمندان ايراني است.
علي ضمير يادآور شــد :طرحها و ايدههاي
دريافتي ،توســط متخصصــان و اعضاي
هيأت علميدانشــگاهها داوري شده و در
نهايت  5طرح برگزيده در وبگاه ســازمان
معرفي شد.
وي اظهــار کــرد :با مشــارکت و اجراي
طرحهاي تشــويقي و برگزاري مسابقات
ايدههاي شــهري ميتــوان از طراحي و
ايدهپردازي نخبگان براي پيشــرفت روز
افزون شــهر همدان حداکثر اســتفاده را
داشت.
سرپرست سازمان ســيما ،منظر و فضاي
سبز شهري همدان در پايان تصريح کرد:
نمايشــگاهي از  50اثرارســالي فراخوان
سيماي اکباتان (مبلمان
و هنرهاي شــهري در همدان ) با حضور
خانم سلماسي رئيس کميسيون فرهنگي-
اجتماعي شــوراي اسالميشــهر همدان
24دي مــاه افتتاح شــد و بازديــد از اين
نمايشــگاه  24تا  28دي مــاه  96هر روز
صبحها از ســاعت  9تا  13و بعدازظهرها
از ســاعت 16تا  18به مدت يک هفته در
مجتمع فرهنگي هنري عين القضات واقع
در بلوار فلسطين برپاست و در معرض ديد
عموم قرار دارد.

