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عباس صوفی شهردار همدان مطرح کرد

اداره فرهنگ و شهرداری همدان پیش قدم در نشاط اجتماعی
گزارش :مریم موسوی

تفاهم نامه فرهنگي با محوريت موضوعات
دين��ي و توج��ه به ش��عائر مذهب��ي بين
ش��هرداري هم��دان و اداره کل فرهنگ و
ارش��اد اسالمياس��تان با هدف توس��عه
مباحث فرهنگي و اس��تفاده از ظرفيتهاي
فرهنگ��ي ،ديني ،هنري و اجتماعي ش��هر
همدان منعقد شد.
اين نشس��ت ب��ا حضور رئيس ش��وراي
اسالميش��هر ،رئيس کميسيون فرهنگي و
اجتماعي ش��ورا ،مديرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمياستان ،شهردار و برخي مسؤوالن
ش��هرداري برگزار ش��د .رئيس شوراي
اسالميش��هر همدان اظهار کرد :در دوره
مديريت جديد اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اسالمياستان شاهد تحوالت ارزشمندي در
مباحث مختلف فرهنگي ،هنري و اجتماعي
هس��تيم که ميطلب��د تماميدس��تگاههاي
متولي فرهنگ در اس��تان نگاه ويژه تري
به مقوله نشاط اجتماعي شهروندان داشته
باش��ند که در اين راستا مجموعه شوراي
اسالميش��هر و ش��هرداري همدان به اين
حوزه دي��دگاه ويژهاي دارن��د و معتقديم
بايس��تي از ظرفيتها و زيرس��اختهاي
موجود در ش��هر جه��ت ارتقاي نش��اط
اجتماعي شهروندان به نحو شايسته تري
بهره برد.
کامران گردان با بيان اينکه در تهيه و تدوين
مباحث فرهنگي اص��ول و قواعد حاکم را
بايستي مورد توجه قرار داد ،تصريح کرد:
با استفاده از ظرفيتهاي سخت افزاري و
ن��رم افزاري موجود ميتوان اهداف مورد
نظر را ترسيم و به مرحله اجرا رساند که
در اين بين امضاي تفاهم نامههاي فرهنگي
ميتواند زمينه توسعه فرهنگي و اجتماعي
شهروندان را س��رعت ببخشد که ميطلبد
در اين مسير با بهره گيري از تجربيات و
ظرفيتهاي ساير شهرهاي موفق و پيشرو
در اين زمينه و بوميس��ازي آنها به نقطه
مطلوب و مورد رضايت شهروندان دست
يافت .وي افزود :ش��وراي اسالميش��هر
در تهي��ه و تدوي��ن عوارض ش��هري ،به
موضوعات فرهنگي نگاه مثبتي دارد که در
همين رابطه ،مباحث و مقولههاي فرهنگي
از عوارض رايگان بهره مند هستند.

ضرورت بهره گيري از ظرفيت مشاوران
در مديريت شهري
رئيس ش��وراي اسالميش��هر همدان در
بخش ديگري از سخنانش گفت :بهره گيري
از ظرفيت مشاوران حوزه مديريت شهري
بر اس��اس تحوالت روب��ه افزايش جامعه
ش��هري و به منظور همراهي با ش��رايط
مدرن امروز ،ضرورتي انکارناپذير است
گردان بر ضرورت توسعه فرهنگ مشاوره
و استفاده از کارشناسان متخصص تأکيد
کرد و افزود :اين مرکز مشاوره ،تنفس گاه
انساني مديريت شهري محسوب ميشود
که بايد مورد توجه قرار گيرد.
به گفت��ه وي ،نيروهاي انس��اني هر نهاد
و س��ازماني از بهتري��ن و اساس��يترين
سرمايههاي آن مجموعه به شمار ميروند
ک��ه انتظار ميرود مديران ش��هرداري به
ويژه ش��هردار همدان از توانايي و تجربه
آنها حداکثر بهره برداري را داشته باشد.
رئيس شوراي اسالميشهر همدان با تأکيد
بر اينکه در مرکز مشاوره شهرداري همدان
مديران خبره مشغول به خدمت رساني به
شهر و ش��هروندان هس��تند ،اضافه کرد:
ميبايست از ظرفيت اين افراد براي صرفه
جويي در وقت ،انرژي و کاهش هزينه در
شهر بهره مند شويم.
گردان معتقد اس��ت :براي حفظ تجارب و
داشتههاي شهري بايد از افرادي که داراي
س��متهاي مديريتي و آم��وزش ديده در
بدنه مديريت ش��هري هس��تند ،بهره الزم
را ببريم .وي همچنين گفت :شرايط مراکز
مش��اورهاي گوياي اين اس��ت که فعاالنه
ميتوانن��د در فضاي مديريت ش��هري و
تصميم س��ازيها نق��ش آفرين��ي کنند.با
وجود آنکه مديريت ش��هري ه��ر روز با
مشکالت بسياري دست و پنجه نرم ميکند
اما هن��وز خود را بي نياز از مش��اوره و
آموزش نميداند.
رئيس ش��وراي اسالميش��هر همدان در
پايان سخنانش گفت :با وجود دغدغههاي

عباس صوفی ـ شهردار همدان

علیضمیر ـ معاون خدمات شهري شهردارهمدان

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ش��هرداري
همدان و ني��ازي که جامعه براي روبه رو
شدن با مش��کالت شهري احساس ميکند
و حساس��يتهايي که براي آينده شهر و
تجهيز آن وجود دارد ،توجه به مش��اوره
يک ضرورت است که بايد سياست گذاران
شهري آن را مورد توجه قرار دهند.
شهردار همدان نيز در اين نشست با بيان
اينک��ه هم��دان در حوزهه��اي فرهنگي و
تاريخي س��رآمد شهرهاي کشور و جهان
است ،اظهار کرد :پيشينه تاريخي و فرهنگ
فاخر همدان بر کس��ي پوش��يده نيست و
مردم فرهنگ دوس��ت همدان ش��هره عام
و خ��اص هس��تند که باي��د در حوزههاي
فرهنگ��ي ،اجتماعي و هن��ري با تمام توان
از ظرفيته��اي موج��ود نهايت اس��تفاده
را داش��ت که مجموعه ش��هرداري همدان
در بحث بودجه نويس��ي به حوزه مبحث
فرهنگي ن��گاه ويژهاي دارد و معتقديم اگر
در اين حوزه هم افزايي و هم انديش��يها
افزاي��ش ياب��د ،قطع ًا به توس��عه نش��اط
اجتماعي ش��هروندان منجر خواهد شد که
در اين بين تدوين س��ند فرهنگي ش��هر با
رويک��رد جديد و اس��تفاده از ظرفيتهاي
موجود بيش از پيش ضروري است.
عب��اس صوفي در اين باره افزود :امروزه
ش��هرداريها از دس��تگاه صرف ًا خدماتي
به دس��تگاهي فرهنگ��ي و اجتماعي تبديل
شدهاند و ورود جدي به اين حوزهها دارند
و امروز شاهد هستيم فرهنگسراهاي شهر
و پياده راههاي ش��هر هم��دان با رويکرد
فرهنگ��ي گره خ��ورده اس��ت و رضايت
ش��هروندان را به همراه داش��ته که همين
موض��وع ميتواند چش��م ان��داز و آينده
فرهنگي ش��هر و نيازهاي ش��هروندان در
اين مباحث را ترسيم کند.
ش��هردار همدان در ادامه بي��ان کرد :اين
آمادگي را داريم که با همکاري و همراهي
شوراي اسالميشهر و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمياستان در جهت ارتقا نشاط
اجتماعي ش��هروندان گامهاي اساس��ي و
اثرگذاري برداري��م و در اين بين مديريت
ش��هري با اس��تفاده از زيرس��اختهاي
فرهنگ��ي مصم��م اس��ت پاس��خگوي
تماميساليق شهروندان باشد.
مديرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمياس��تان
همدان نيز در اين ديدار که در دفتر شهردار
همدان برگزار ش��د ،گفت :نگاه فرهنگي در
ش��وراي اسالميشهر و شهرداري همدان
بس��يار ارزشمند و درخور توجه است که
در اي��ن بين جا دارد از زحمات و همکاري
ش��هرداري همدان در خصوص برگزاري
جشنواره بين المللي تئاتر کودک و نوجوان

کامران گردان ـ رئیس شورای اسالمی شهر همدان

خوشبخت ـ رئيس سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري

در همدان و نصب نماد اين جش��نواره در
مج��اورت تاالر فجر قدرداني کنم و اعتقاد
داريم ايجاد ش��ور و نش��اط اجتماعي از
وظايف هر دو دس��تگاه اس��ت که قطع به
يقين با گسترش همکاريها و هم افزاييها
ميتوان شاهد ش��هري خالق و جذاب در
حوزههاي مختلف گردش��گري ،فرهنگي،
هنري و اجتماعي باش��يم ک��ه در اين بين
امضاي تفاهم نامههاي فرهنگي نقش مهم
و اثرگ��ذاري در تحقق اه��داف مورد نظر
خواهد داشت.
عليرضا درويش نژاد در ادامه صحبتهاي
خود بيان کرد :ايجاد "گذر فرهنگ و هنر"
با هدف اجراي برنامههاي ش��اد و متنوع
فرهنگ��ي و اجتماعي در برخي ش��هرهاي
کشور محقق ش��ده است و سهم مهميدر
پرک��ردن اوق��ات فراغ��ت ش��هروندان
داش��ته اس��ت که همين موضوع ميتواند
ب��ا هم��کاري اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اسالمياس��تان ،ش��وراي اسالميشهر و
ش��هرداري در هم��دان پيگيري ش��ود که
خوشبختانه در اين خصوص نگاه فرهنگي
در مجموعه مديريت شهري همدان وجود
دارد و اميدوارم به زودي شاهد تحقق اين
موضوع در شهر همدان نيز باشيم.
وي اضاف��ه ک��رد :برنامهه��اي متنوع و
مهميب��راي معرف��ي جايگاه هم��دان در
حوزهه��اي فرهنگي و هنري در س��طوح
کش��وري و بي��ن المللي در دس��ت اقدام
داريم که در همين راس��تا ،پيگير ميزباني
جشنواره بين المللي فيلمهاي کمدي جهان
و جش��نواره بين المللي فيلمهاي کوتاه و
مس��تند کش��ورهاي اس�لاميبه ميزباني
همدان هس��تيم که انتظار داريم شهرداري
و ش��وراي اسالميشهر در اين حوزه نيز
همچون گذش��ته همراه ما باشند؛ چرا که
برگزاري اين جش��نوارهها موجب اعتالي
همدان خواهد بود.
رئي��س س��ازمان فرهنگ��ي ،اجتماع��ي و
ورزشي ش��هرداري همدان نيز در ابتداي
اين نشست اظهارکرد :توسعه و گسترش
مباحث فرهنگي و اجتماعي در شهر يکي از
مهمترين اهداف کميسيون فرهنگي شوراي
شهر و سازمان فرهنگي شهرداري همدان
اس��ت در اين بين امضاي تفاهم نامههاي
فرهنگ��ي نق��ش فزاين��دهاي در خصوص
دست يابي به اهداف مورد نظر دارد که با
هم افزايي و همکاري دس��تگاههاي متولي
اين روند شتاب بيش��تري به خود خواهد
گرفت.
س��عيد خوش��بخت اضافه کرد :توس��عه
مباحث فرهنگي ،اجتماعي و هنري نيازمند
زيرساخت اس��ت که خوشبختانه با توجه

درویشنژاد ـ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمياستان همدان

به وج��ود فرهنگس��راها و همچنين پياده
راههاي شهر همدان ميتوان از ظرفيتهاي
مهم فرهنگي و اجتماعي آنها به طور ويژه
به��ره برد که اميدواريم ب��ا امضاي تفاهم
نامههاي فرهنگي با محور نشاط اجتماعي،
ش��اهد تحق��ق اه��داف و جل��ب رضايت
شهروندان باشيم.
در پايان اين نشست تفاهم نامه فرهنگي با
محوريت ديني و توجه به ش��عائر مذهبي
بين ش��هرداري همدان و اداره کل فرهنگ
و ارش��اد اسالمياستان همدان با رويکرد
افزايش نشاط اجتماعي شهروندان امضاء
شد.
ش��هردار همدان از آمادگي کامل مديريت
شهري در زمان بارندگي خبر داد
ش��هردار همدان از آمادگي کامل مديريت
شهري در زمان بارندگي خبر داد و گفت:
با اقدام��ات پيش��گيرانه در ماههاي اخير،
آب گرفتگي در نقاط مختلف ش��هر همدان
به حداقل رس��يده اس��ت و خوش��بختانه
مش��کالت عدي��دهاي در روزه��اي اخير
گزارش نشده است .عباس صوفي با اعالم
اينکه در روزهاي اخير مشکالت عديدهاي
در خص��وص آب گرفتگ��ي معابر ش��هر
نداشته ايم؛ اظهار کرد :با توجه به اقدامات
صورت گرفته ط��ي ماههاي اخير و تالش
ش��بانه روزي نيروهاي شهرداري همدان
در راستاي پيش��گيري از آب گرفتگي در
نق��اط مختلف ش��هر هم��دان و علي رغم
بارشه��اي ش��ديد در چن��د روز اخي��ر،
خوشبختانه آب گرفتگي که منجر به بروز
مشکالت عديده براي شهروندان شود در
شهر همدان نداشتيم.
وي تصري��ح ک��رد :کوي ش��هيد چمران
يکي از مناطق ش��هر همدان اس��ت که طي
س��الهاي گذش��ته و در ايام باراني سال
دچ��ار آب گرفتگي ش��ديد ميش��د که در
نتيجه اين بارندگيها ،خسارتهاي زيادي
به برخي شهروندان و ساکنان اين منطقه
تحميل ميشد که خوش��بختانه با اقدامات
و عمليات پيش��گيرانه که توس��ط معاونت
خدمات ش��هري و ش��هرداري منطقه دو
در اين منطقه صورت گرفت ،در روزهاي
باراني اخير مش��کالت و آب گرفتگيهاي
شديدي که منجر به خسارت به شهروندان
اين منطقه ش��ود گزارش نش��ده اس��ت و
مجموعه مديريت ش��هري همدان آمادگي
الزم در خص��وص آب گرفتگ��ي معاب��ر
در اي��ن ايام را دارد و اي��ن اطمينان را به
شهروندان ميدهيم که به محض بارشها
و آب گرفتگ��ي احتمالي در معابر ش��هر،
نيروه��اي خدم��ات ش��هري در کمترين

زمان در صحنه حضور خواهند داش��ت و
به خدمات رس��اني به شهروندان خواهند
پرداخت تا از بروز آس��يبها و خسارات
احتمالي جلوگيري شود.
معاون خدمات ش��هري ش��هردار همدان
ني��ز در ادامه اين گفتگ��و از آمادگي کامل
ش��هرداري همدان براي رفع آب گرفتگي
معابر در زمان بارش شديد باران خبرداد
و گفت :اقدامات شهرداري براي پيشگيري
از آب گرفتگ��ي از چند ماه گذش��ته آغاز
ش��ده است و براي رفع آب گرفتگي معابر
در بارندگيهاي شديد ،برنامه ريزيها و
تمهي��دات الزم صورت گرفته و تمام توان
خود را به کار ميبريم تا مش��کالتي براي
شهروندان ايجاد نشود.
وحي��د عل��ي ضمي��ر تصريح ک��رد :طبق
هماهنگيهاي ص��ورت گرفته با اداره کل
هواشناس��ي اس��تان در روزهاي��ي که با
اعالم اين اداره احتم��ال بارندگي و وقوع
آب گرفتگي معابر وج��ود دارد ،نيروهاي
خدمات شهري در حالت آماده باش کامل
ق��رار دارند و در صورت ل��زوم به انجام
مأموريته��اي رف��ع آب گرفتگ��ي معابر
خواهند پرداخت.
وي افزود :ش��هرداري اقدام��ات عمراني،
الي روبي رودخانهها ،کانالها و مسيلها
و آمادگيهاي الزم و پيش بيني تجهيزات
مورد نياز و نيروهاي انساني براي مقابله
ب��ا بارندگي و آب گرفتگي ش��هر را انجام
داده است و با همکاري مناطق چهار گانه،
رفع موانع و نواقص در کانالها ،جويها و
مسيلهاي شهر در حال پيگيري است.
معاون خدمات شهري شهردارهمدان بيان
کرد :براي پيشگيري از آب گرفتگي معابر
و خيابانهاي شهر پيش بينيهاي الزم در
خص��وص تجهيزات مورد ني��از در زمان
بارندگ��ي براي انجام عملي��ات الي روبي
طبق زمان بندي مشخص و معين در حال
انجام اس��ت و تا پايان فصل بارندگي نيز
ادامه دارد .علي ضمير با بيان اينکه برنامه
عملياتي در خصوص مقابله با آب گرفتگي
ناشي از بارندگيها ،قبل و بعد از بارندگي
و در حين بارندگي انجام ميش��ود ،گفت:
برنامهها و اقدامات شهرداري در بارندگي
ش��امل تجهيز گروههاي فوريتي ،استقرار
نيروهاي انس��اني در محلهاي حساس و
آب گي��ر و رفع مش��کالت احتمالي زمان
بارش براي شهروندان است.
وي اظهار کرد :از ماههاي گذشته کانالها
و مسيلهاي ش��هر که جريان آب در آنها
وجود دارد الي روبي ش��دهاند و در حال
حاض��ر  600کيلومتر ش��بکه جمع آوري
آبهاي س��طحي و  70کيلومتر رودخانه
در شهر همدان وجود دارد که همگي پاک
س��ازي ش��ده و آماده جري��ان يافتن آب
هس��تند .وي يادآور ش��د :کنترل کانالها
و جويهاي آب ج��زو وظايف پيمانکاران
است و اين جويها به طور مستمر کنترل
ميش��وند تا ش��هر دچار مش��کل نشود،
همچنين محلههايي که در سالهاي گذشته
به واس��طه بارش باران دچار آب گرفتگي
ش��ده اند ،مورد بررسي کارشناسان قرار
گرفتند تا در صورت بارندگيهاي ش��ديد
دچار مشکل نشوند.
علي ضمي��ر بيان کرد :عوامل س��تادي و
اجراي��ي در مناطق چهارگانه ش��هرداري
همدان در آمادگي کام��ل و با بهره گيري
از تجهي��زات الزم ،آماده خدمت رس��اني
به ش��هروندان هس��تند و نزديک به 700
نيروي انس��اني خدمات شهري که روزانه
در امر نظافت و رفت و روب مش��غول به
کار هستند در هنگام آب گرفتگي احتمالي
اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
وي ب��ا بيان اين که رفع کامل مش��کل آب
گرفتگي معاب��ر امري بس��يار پرهزينه و
زمانبر است ،گفت :شهروندان ميتوانند با
رعايت مواردي چون پرهيز از رهاسازي
زباله در معابر ،جويها و کانالهاي شهر،
مانع از انباشت و انس��داد کانالهاي دفع
آبهاي س��طحي و مسيلها شوند ،چراکه
اي��ن موضوع ن��ه تنها زحم��ت نيروهاي
خدماتي شهرداري را چندين برابر ميکند،
بلکه مش��کالت بس��ياري را نيز براي آنها
فراهم ميکن��د که آب گرفتگ��ي معابر در
زم��ان بارندگيه��اي ش��ديد از آن جمله
است.

