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عباس صوفی شهردارهمدان از نصب  100نماد نوروزي مرتبط با اجالس کشورهای آسیایی در همدان خبر داد

آغاز تبليغات محيطي شهرداری همدان در سراسر ايران

گزارش حمیدمعصومی

عباس صوفی ـ شهردار همدان

علی فتحی ـ نایب رییس شورای شهر

تبليغات محيطي همدان  2018رونمايي و بطور رسمي آغاز شد.
آييــن رونمايي از تبليغات محيطي همدان  2018با حضور اعضاي شــوراي
اسالمي شهر و شــهردار همدان ،معاون گردشگري ميراث فرهنگي ،صنايع
دســتي و گردشگري اســتان همدان ،مديرعامل شرکت سياحتي عليصدر و
جمعي از مديران و مسؤوالن استان ظهر شنبه برگزار شد.
شهردار همدان هم دراين آيين با بيان اينکه همدان در سال  2018به عنوان
پايتخت گردشگري آسيا انتخاب شده است ،گفت :به صورت نمادين تبليغات
محيطي اين رويداد آغاز شد.
مهندس عباس صوفي با اشــاره به اينکه تبليغات محيطي به طور رسمي در
همدان و کشــور آغاز شــد ،اظهار کرد :اميدواريم سال  2018سال پربرکتي
براي همدان باشد.
وي با تأکيد بر اينکه کميته تبليغات با مســؤوليت مديريت شــهري همدان
در حال برنامه ريزي اســت ،تصريح کرد :تبليغات محيطي ،تبليغات از طريق
رســانه ،ارتباط با مجموعه ها و آژانس هاي گردشــگري از جمله برنامه ها
اســت .شــهردار همدان با اعالم اينکه تبليغات محيطي شامل حوزه هاي
مختلف چون بيلبورد ،تلويزيون شــهري و ...است ،بيان کرد :برگزاري جنگ
هاي شــادي و ديگر برنامه ها در کميته هاي مختلف تصميم گيري شــده
است .صوفي از نصب  100نماد نوروزي مرتبط با  2018در شهر همدان خبر
داد و اظهار کرد :البته در طول ســال نمادهاي ديگري نيز نصب مي شــود،
ســال  2018فرصتي براي معرفي همدان به تمام دنيا است؛ چراکه همدان
ظرفيت گردشگري بسيار بااليي در حوزه هاي مختلف دارد.
دکترابراهيم مولوي رئيس شوراي اسالمي شهر همدان؛ انقالبي در خدمت
رساني به شهروندان همداني

رئيس شــوراي اسالمي شــهر همدان نيزدر اين آيين با بيان اينکه تبليغات
محيطي «همدان  ،2018پايتخت گردشــگري آســيا» با زحمات مديريت
شــهري با برگزاري اين مراسم آغاز مي شــود ،اظهار کرد :تبليغات محيطي
به طور رســمي و قطعي در سراسر کشور و به ويژه نقاطي که از نظر جذب
گردشگر داراي اهميت است شروع کرديم.
دکترابراهيم مولوي با اشاره به اينکه همه برنامه هايي که مديريت شهري در
زمينه تبليغات محيطي ،تبليغات در فضاي مجازي و تبليغات از طريق رسانه
ها انجام مي دهد ،با همفکري شــوراي اســامي شهر است ،عنوان کرد :با
توجه به اينکه مســؤول کميته تبليغات همدان  ،2018شهرداري است تمام
تالش خود بر هر چه بهتر انجام شدن اين برنامه ها معطوف کرديم.
وي با بيان اينکه اعتباري که به رويداد همدان  2018تعلق گرفته اســت 10
ميليارد تومان اســت ،گفت :اگر هزينه اي هم الزم باشــد ما تالش خود را
براي تأمين آن مي کنيم.
رئيس شــوراي اسالمي شهر همدان گفت :با توجه به تجارب به دست آمده
از کشــورهاي توسعه يافته در نظر داريم انقالبي در شبکه حمل ونقل درون
شهري و خدمت رساني عمومي به مردم شهر همدان داشته باشيم.
دکتر مولوي در جمع خبرنگاران به گزارش دستاوردهاي بازديد اعضاي شورا
و مسؤوالن شهرداري از شرکت هاي توليدکننده تجهيزات مديريت شهري
ترکيه،نيز اشاره کرد و گفت :گروه اعزامي براي انجام عمليات خود به  2گروه
براي بازديد از شرکت خودروسازي و تجهيزات حمل و نقل و همچنين براي
بازديد از شــرکت هاي توليدکننده ماشــين آالت خدمات شهري و مديريت
پسماند مأمور شدند.
وي در جمع بندي دستاوردهاي بازديد در يک نگاه بيان کرد :ميزان کارآيي
و نحوه عملکرد ماشــين آالت خدمات رســان حوزه پســماند در شهرداري
استانبول ،قدرت مانور آنها در شهر و نيز بازديد ميداني فرآيند توليد و سنجش
نشان تجاري محصوالت مورد بررسي قرار گرفت.
مولوي با اشــاره به بازديد دو مورد از کارخانه هاي ماشــين آالت و خدمات
شــهري در دو شهر اســتانبول و ازمير افزود :با توجه به کيفيت و کارايي و
قيمت مناسب محصوالت بازديد شده ،اميدواريم اين ماشين آالت در صورت
خريد توســط شــهرداري همدان ،نقش مهمي در افزايش کيفيت عملکرد
مديريت شهري داشته باشند.
وي در ادامه با اشــاره به بازديد از شــرکت اطلس واقع در شــهر استانبول،
توضيح داد :اين شــرکت قراردادي در زمينه مديريت پسماند با شهر عثماني
شهري که از لحاظ جمعيت و مساحت شرايط بسيار مشابهي با شهر همداندارد -داشــته است که تمامي فرآيندهاي بازيافت زباله اين شهر اعم از جمع
آوري ،تفکيک و تبديل پســماندهاي شــهري به کمپوست ،برق و کودهاي
آلي را انجام مي دهد.
رئيس شــوراي شــهر همدان در ادامه گفت :برخي از ماشــين آالت بازديد
شده شامل دستگاه مکانيزه جمع آوري برگ درختان و تجهيزات شستشوي
مخازن زباله هاي شــهري ،جاروهاي مکنده اي بودند که همانند جاروبرقي
در شهر به راحتي کاربرد داشته و منجر به سهولت تنظيف شهر خواهند شد.
البته اهميت ايــن تجهيزات به ويژه در پياده راه هاي طويلي که در شــهر
همدان در مســير پياده راه بوعلي -ميدان امام(ره) و اکباتان احداث شده اند

حمید بادامی نجات ـ رییس مرکز مطالعات و پژوهشها

و به لحاظ حفظ اصول بهداشــتي و تســريع پاک سازي از اولويت برخوردار
هستند ،دو چندان مي شود.
مولوي با بيان اينکه سايت پسماند اين شهر در مقايسه با سايت شهر کرمانشاه
در مباحث مديريت پســماند يکي از موفق ترين و پيشگام ترين سايت هاي
داخلي اســت ،افزود :مي توان گفت بهره گيري از تجارب و تجهيزات حوزه
پسماند کشور ترکيه در بين گزينه هاي موجود يکي از مقرون به صرفه ترين
و مناسب ترين اقدامات شــهرداري همدان خواهد بود که ربايد هزينه هاي
صرف شده به عنوان نوعي سرمايه گذاري بلند مدت تلقي شوند.
وي با تأکيد بر اينکه با اســتفاده از فناوري روز مي توان شــاهد اتفاقات و
تغييرات مناســب در بخش پســماند و افزايش رضايتمندي شهروندان بود،
عنوان کرد :متأســفانه تاکنون گامي مؤثر در زمينه بهبود مديريت پسماند در
شهر از لحاظ آشنايي با تجربيات کشورهاي موفق در حوزه پسماند ،فناوري
ها و ماشــين آالت نوين و پيشرفته در راستاي بهره گيري از اين فرصت ها
و اســتفاده از انرژي نهفته در زباله هاي شهر همدان ،نداشته ايم .همچنين
در خصــوص مباحث پردازش و تفکيک زباله نيــز اقداماتي کام ً
ال اصولي و
مکانيزه بکار نگرفته ايم.
رئيس شــوراي شــهر همدان همچنين با توجه به بازديد از چگونگي جمع
آوري و حمل زباله در شهر استانبول و بازديد ميداني تعدادي از ماشين آالت
فعال در اين حوزه ،اضافه کرد :طي برگزاري چندين جلســه کارشناســي در
بخش مديريت پســماند -که شــامل بازيافت و تفکيک زباله و توليد انرژي
از پسماندهاي باقي مانده اســت؛ مقرر شد کارشناسان اين حوزه در شرکت
اطلس ،سفري به شهر همدان داشــته باشند تا عالوه بر آشنايي با وضعيت
موجود شهر از لحاظ مديريت پسماند ،مشاهده چگونگي توليد و جمع آوري

ابراهیم مولوی ـ رییس شورا

آالينده هــاي محيطي نقش مؤثري ايفا کند .البتــه تمامي ابعاد اين پروژه
توسط کارشناسان شــرکت توليدکننده براي تيم بازديدکننده تبيين و شفاف
سازي شــده است و مقرر شــده در صورت تصويب موضوع توسط اعضاي
شوراي اسالمي شهر ،حداقل تعداد  15مورد دستگاه متروباس براي اين شهر
خريداري شــود .همچنين الزم به توضيح است که متروباس در اصل مترو
درون شــهري بدون ريل و تجهيزات جانبي است که هزينه هاي کمتري به
مديريت شهري تحميل مي کند.
مولوي با تأکيد بر اينکه خريد متروباس مي تواند يکي از وجوه بارز توســعه
مدرن در شهر همدان باشد ،ابراز اميدواري کرد :طي مذاکراتي که در صحن
شورا انجام خواهد شد در اين زمينه به نتيجه مطلوب برسيم.
رئيس شوراي اسالمي شــهر همدان با توجه به برنامه هاي آتي شهرداري
در حوزه حمل و نقل ،يکي ديگر از اهداف اصلي شــهرداري را کاهش طول
اتوبوس هاي فعال در شــهر به منظور مناســب سازي ساختار آنها با شرايط
درون شــهري برشمرد و افزود :در همين زمينه ،ميدل باس هايي با طول 8
تا  9متر توســط شــرکت آکيا در حال توليد و بهره برداري هستند که براي
شرايط شهر همدان بســيار کاربردي هستند ،البته مذاکراتي براي خريد اين
تجهيزات انجام و مقرر شــده يک نمونه از آنها به صورت آزمايشي در سطح
شــهر همدان به کار گرفته شود که در صورت دستيابي به نتايج موفق ،مي
توانيم وارد مراحل بعدي عقد قرارداد و خريد تعداد دســتگاه هاي بيشــتري
خواهيم شد.
علي فتحي نايب رئيس شــوراي اسالمي شــهر همدان :احتمال حضور
نمايندگان شرکت هاي ترک در همدان

مسعود عسگریان ـ رییس کمیسیون نظارت حقوقی شورا

وي ادامه داد :ســطل هاي زباله دفني که درون زمين تعبيه مي شــود و در
کاهــش آلودگي هاي بصري و دسترســي حيوانات موذي تأثير به ســزايي
خواهند داشــت ،هم از ديگر تجهيزات ضروري خدمات شهري است .البته
شرکت سازنده اين سطل ها ،پيشنهاد آموزش و انتقال فناوري ساخت سطل
ها بــه منظور بومي کردن توليد اين تجهيزات در شــهرداري همدان را نيز
ارائه کرده است.
حميد بادامي نجات رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسالمي
شــهر همدان :توجه ويژه ترکيه به سالمت و زيبايي زيست محيطي و حفظ
فضاي سبز شهري

رئيس مرکز مطالعات و پژوهش هاي شــوراي اسالمي شهر همدان نيز در
ادامه به بخشــي از دســتاوردهاي جانبي اين سفر اشاره کرد و گفت :فضاي
سبز موجود در شــهر استانبول به گونه اي بود که در سطح بسيار بااليي در
اين شــهر به سالمت و زيبايي زيســت محيطي و حفظ فضاي سبز شهري
اهميت داده مي شود و رسيدگي و مراقبت کاملي از ظرفيت هاي موجود در
اين زمينه صورت مي پذيرد.
به گفته حميد بادامي نجات ســيما و منظر شــهري مديريت شــده در شهر
استانبول نيز به شــيوه اي است که پوشاندن حتي کوچکترين آلودگي هاي
بصري و خارج از ديد قراردهي آنها يکي از اولويت هاي شهرداري اين شهر
است ،هرچند معتقدم اين اقدام با حداقل هزينه توسط شهرداري همدان قابل
الگوبرداري و حتي برون سپاري به شرکت هاي تبليغاتي است.
بادامي نجات همچنين گفت :ســامانه حمل و نقل درون شــهري ،پيشرفت
باالي کشــور ترکيه در مباحث حمل و نقل اســت؛ به گونه اي که شــهر
اســتانبول با بيش از  15ميليون نفر جمعيت داراي شبکه حمل ونقل بسيار
متناسب ،روان و بدون ترافيک هاي سنگين است.
وي با اشاره به بازديدهاي گروه اعزامي به کشور ترکيه ،اظهار کرد :سکسان،
شــرکت فعال در حوزه توليد ماشين آالت خدمات شهري ،مخازن شورها و
جارو برقي هاي بزرگ شهري در شهر ازمير ترکيه است که توليدات خود را
به بيش از  50کشــور ارسال مي کند و اکثر استانداردهاي جهاني براي اين
نوع ماشين آالت را کسب کرده است.
بادامي نجات با تأکيد بر اينکه قيمت توليدات اين شــرکت در سطح معقول
و مناسبي قرار دارد ،افزود :روند کارکرد دستگاه ها و خط توليد ماشين آالت
شرکت سکسان مورد بازديد و بررســي کارشناسانه قرار گرفت که عملکرد
قابل قبول و رضايت بخشي داشتند.
وي بيان کرد :يکي ديگر از کارگاه هاي شــرکت سکسان ،توليد جاروبرقي
هاي بزرگ شــهري اســت که براي جمع آوري برگ ها در شهر به کار مي
روند .همچنين شــرکت اطلس واقع در شهر استانبول به منظور جمع آوري،
تفکيک و بازيافت زباله فعاليت دارد.

سيدمسعود عســگريان رئيس کميســيون نظارت ،حقوقي و امور اداري
شوراي اسالمي شــهر همدان :تجهيز مديريت شهري همدان براي ارائه
خدمات بهتر به مردم

زباله در شــهر همدان ،برنامه اي متناسب با شــرايط شهر همدان در قالب
«طرح توجيهي بازيافت زباله در شهر همدان» را براي انجام همکاري بيشتر
به مجموعه مديريت شهري همدان پيشنهاد دهند.
مولوي در ادامه با اشــاره به اينکه اتوبوس هاي بازديد شده تحت ليسانس و
ضمانت شرکت بنز آلمان هستند ،گفت :قطعات مرغوب ساخت اين شرکت
در ايــن اتوبوس ها به کار گيري مي شــوند .همچنيــن در بازديد از مراکز
پس از فروش مجموعه آکيا در شــهر استانبول ،توضيحات کارشناسان اين
شــرکت را اســتماع کرده و با نحوه خدمات رساني و سرويس دهي گارانتي
اين مجموعه آشنا شديم.
وي در ادامه از بازديد خط توليد کارخانه مجموعه شــرکت اتوبوس راني آکيا
گفت و افزود :اين شرکت ،ايراني -ترکيه اي است که حدود  80درصد سهام
داران آن را ايرانيان و  20درصد بقيه را ترک ها تشــکيل مي دهند؛ بنابراين
موضوع از تمامي زواياي فني به بحث و مذاکره کارشناســي گذاشــته شد و
کارشناسان اين مجموعه هم توضيحات مبسوطي براي بازديدکنندگان ارائه
دادند .مولوي همچنين گفت :با توجه به بررســي کارشناسي خريد اتوبوس
هاي متروباس که به عنوان خودرو دوســتدار محيط زيست و خودروي سبز
شــناخته شــده و بهره گيري از محصوالت و خدمات پس از فروش آنها با
توجه به کارخانه اي که در ذيل اين شرکت در شهر تبريز داير و مشغول ارائه
خدمات اســت ،نگراني و مشکلي از لحاظ مباحث پس از خريد ،تحريم ها و
شيطنت هاي سياسي نخواهد بود .وي اظهار کرد :قابليت خريد اتوبوس هاي
متروباس مي تواند در باغ شــهر همدان نيــز به منظور جلوگيري از افزايش

نايب رئيس شــوراي اسالمي شــهر همدان هم در اين زمينه گفت :با توجه
به متناسب بودن کيفيت و قيمت تمام شده محصوالت بازديد شده و تمايل
طرفين ايراني و ترکيه اي به مشــارکت و همکاري بيشتر ،طي چند روز آتي
احتمال حضور قريب الوقوع نمايندگان اين شــرکت ها در شهرداري همدان
براي ادامه مذاکرات به صورت حرفه اي تر و بررســي شــرايط عقد قرارداد
فروش محصوالت منتخب شــهرداري همدان در صورت تأييد شهردار شهر
همدان و تصويب نهايي اعضاي شوراي شهر همدان ،وجود دارد.
علي فتحي با تأکيد بر اينکه بخش اعظم ســهام شــرکت آکيا در راســتاي
اهداف اقتصاد مقاومتي توسط يک شرکت ايراني خريداري شده ،معتقد است:
شــرکت بازديد شده يکي از قوي ترين شرکت ها در حوزه پسماند است و با
توجه به شــرايط و منابع مالي موجود شهرداري شهر همدان ،امکان سرمايه
گذاري و همکاري دوجانبه اين شرکت با شهرداري همدان وجود دارد.
وي با اشــاره به بازديد از شرکت اطلس که در حوزه خدمات شهري فعاليت
دارد ،ادامه داد :تاکنون تجهيزات مناســب دستگاه مکانيزه جمع آوري برگ
درختان که به ويژه در فصول پاييز و زمســتان کاربرد بااليي در شهر خواهد
داشت ،توسط شهرداري همدان خريداري نشده است.
فتحي ادامه داد :دســتگاه درخت کن براي جلوگيري از قطع درختاني که در
محل نامناســبي در معابر واقع شده اند و نيازمند جابجايي هستند ،از اهميت
بااليي برخوردارند که معتقدم با توجه به خواص بي شــمار درختان و وقت و
هزينه باالي تبديل نهال به درخت تنومند ،خريد چنين دســتگاهي حتي با
صرف هزينه به نسبت زياد نيز مقرون به صرفه خواهد بود.

رئيس کميســيون نظارت ،حقوقي و امور اداري شوراي اسالمي شهر همدان
هم هدف از اعزام برخي اعضاي شورا همراه با چند نفر از مسؤوالن شهرداري
همدان براي بازديد از چند شرکت ترکيه اي توليدکننده ماشين هاي خدمات
شــهري ،بررســي ميزان کارآيي و نحوه عملکرد اين ماشين آالت خدمات
رســان در شهرداري استانبول و قدرت مانور آنها در شهر و نيز بازديد ميداني
فرآيند توليد و سنجش برند محصوالت ،بوده است.
سيد مسعود عسگريان ابراز اميدواري کرد :با توجه به بازديدهاي انجام شده،
نســبت به خريد تجهيزات مورد نياز شهر همدان تصميم گيري صورت مي
پذيرد.
وي با اشاره به بازديد از  2کارخانه ماشين آالت و خدمات شهري در شهرهاي
استانبول و ازمير گفت :با توجه به کيفيت و کارآيي مناسب محصوالت بازديد
شــده ،اميدواريم اين ماشــين آالت در صورت خريد توسط شهرداري شهر
همــدان ،نقش مهمي در افزايش کيفيت عملکرد شــهرداري همدان و ارائه
خدمات بهتر به مردم همدان داشته باشند.
عســگريان ادامه داد :فرصتي به شهردار همدان داده شده است تا با توجه به
بازديد صورت گرفته از کشــور ترکيه ،مشاوره دريافت شده از سوي اعضاي
شوراي شهر در خصوص تجهيزات متناسب با شرايط شهر همدان و بررسي
کارشناســي گزينه هاي متعدد داخلي و خارجي توسط شهرداري همدان بر
مبناي منابع مالي موجود ،نتيجه گيري نهايي خود را در ارتباط با نوع و تعداد
متناسب ترين تجهيزات مورد نياز شهرداري به صحن شورا ارائه دهد.
وي اظهار کرد :در صورت تأييد نهايي پيشــنهادات شهردار از سوي اعضاي
شوراي شهر همدان ،در اسرع وقت اقدامات مربوطه براي تجهيز شهرداري
همدان در سال آتي صورت خواهد پذيرفت و در سال  97شاهد بهره برداري
بهينه از دســتگاه هاي تهيه شده در راســتاي ارائه خدمات بهتر و بيشتر به
شهروندان شهر همدان باشيم.

