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عباس صوفي شهردار همدان مطرح کرد

گزارش :مریم موسوی

آمادگي کامل شهرداری همدان در روزهاي باراني و برفی

عباس صوفی ـ شهردار همدان

درویشی ـ معاون مالي و اقتصادي شهردار همدان

علیضمیر ـ معاون خدمات شهري شهردارهمدان

کاووسی ـ عضو شوراي اسالميشهر همدان

ش��هردار هم��دان از آمادگي کامل مديريت ش��هري در زمان
بارندگي خب��ر داد و گفت :با اقدامات پيش��گيرانه در ماههاي
اخي��ر ،آب گرفتگي در نقاط مختلف ش��هر هم��دان به حداقل
رس��يده است و خوشبختانه مش��کالت عديدهاي در روزهاي
اخير گزارش نشده است.
عب��اس صوفي ب��ا اعالم اينک��ه در روزهاي اخير مش��کالت
عديدهاي در خصوص آب گرفتگي معابر ش��هر نداش��ته ايم؛

معاون خدمات شهري شهردار همدان نيز در ادامه اين گفتگو
از آمادگي کامل شهرداري همدان براي رفع آب گرفتگي معابر
در زمان بارش شديد باران خبرداد و گفت :اقدامات شهرداري
براي پيش��گيري از آب گرفتگي از چند ماه گذشته آغاز شده
اس��ت و براي رفع آب گرفتگي معابر در بارندگيهاي شديد،
برنام��ه ريزيها و تمهيدات الزم ص��ورت گرفته و تمام توان
خود را به کار ميبريم تا مش��کالتي براي ش��هروندان ايجاد

تا دراس��رع وقت موضوع پيگيري و مشکالت احتمالي مرتفع
شود.

اظهار کرد :ب��ا توجه به اقدامات ص��ورت گرفته طي ماههاي
اخير و تالش ش��بانه روزي نيروهاي ش��هرداري همدان در
راستاي پيشگيري از آب گرفتگي در نقاط مختلف شهر همدان
و علي رغم بارشهاي ش��ديد در چند روز اخير ،خوشبختانه
آب گرفتگي که منجر به بروز مشکالت عديده براي شهروندان
شود در شهر همدان نداشتيم.
وي تصري��ح کرد :کوي ش��هيد چمران يکي از مناطق ش��هر
همدان اس��ت که طي سالهاي گذش��ته و در ايام باراني سال
دچار آب گرفتگي شديد ميش��د که در نتيجه اين بارندگيها،
خسارتهاي زيادي به برخي شهروندان و ساکنان اين منطقه
تحميل ميشد که خوشبختانه با اقدامات و عمليات پيشگيرانه
که توس��ط معاونت خدمات شهري و شهرداري 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 شود گزارش نشده است و مجموعه مديريت شهري
همدان آمادگي الزم در خصوص آب گرفتگي معابر در اين ايام
را دارد و اين اطمينان را به ش��هروندان ميدهيم که به محض
بارشه��ا و آب گرفتگ��ي احتمالي در معابر ش��هر ،نيروهاي
خدمات ش��هري در کمترين زم��ان در صحنه حضور خواهند
داش��ت و به خدمات رساني به شهروندان خواهند پرداخت تا
از بروز آسيبها و خسارات احتمالي جلوگيري شود.

نشود.
وحيد عل��ي ضمير تصريح کرد :طب��ق هماهنگيهاي صورت
گرفته با اداره کل هواشناس��ي استان در روزهايي که با اعالم
اي��ن اداره احتمال بارندگي و وق��وع آب گرفتگي معابر وجود
دارد ،نيروه��اي خدمات ش��هري در حالت آم��اده باش کامل
قرار دارند و در صورت لزوم به انجام مأموريتهاي رفع آب
گرفتگي معابر خواهند پرداخت.
وي افزود :شهرداري اقدامات عمراني ،الي روبي رودخانهها،
کانالها و مس��يلها و آمادگيهاي الزم و پيش بيني تجهيزات
مورد نياز و نيروهاي انس��اني ب��راي مقابله با بارندگي و آب
گرفتگي ش��هر را انجام داده اس��ت و با همکاري مناطق چهار
گانه ،رفع موانع و نواقص در کانالها ،جويها و مس��يلهاي
شهر در حال پيگيري است.
معاون خدمات شهري شهردارهمدان بيان کرد :براي پيشگيري
از آب گرفتگي معابر و خيابانهاي ش��هر پيش بينيهاي الزم
در خص��وص تجهيزات م��ورد نياز در زم��ان بارندگي براي
انجام عمليات الي روبي طبق زمان بندي مشخص و معين در
حال انجام است و تا پايان فصل بارندگي نيز ادامه دارد.
علي ضمير با بيان اينک��ه برنامه عملياتي در خصوص مقابله
با آب گرفتگي ناش��ي از بارندگيه��ا ،قبل و بعد از بارندگي و
در حين بارندگي انجام ميش��ود ،گف��ت :برنامهها و اقدامات
ش��هرداري در بارندگ��ي ش��امل تجهيز گروهه��اي فوريتي،
اس��تقرار نيروهاي انس��اني در محلهاي حساس و آب گير و
رفع مشکالت احتمالي زمان بارش براي شهروندان است.
وي اظهار کرد :از ماههاي گذش��ته کانالها و مسيلهاي شهر
که جريان آب در آنها وجود دارد الي روبي شدهاند و در حال
حاضر  600کيلومتر ش��بکه جمع آوري آبهاي سطحي و 70
کيلومتر رودخانه در ش��هر همدان وجود دارد که همگي پاک
سازي شده و آماده جريان يافتن آب هستند.
وي يادآور ش��د :کنترل کانالها و جويهاي آب جزو وظايف
پيمانکاران است و اين جويها به طور مستمر کنترل ميشوند
تا شهر دچار مشکل نشود ،همچنين محلههايي که در سالهاي
گذشته به واسطه بارش باران دچار آب گرفتگي شده اند ،مورد
بررسي کارشناس��ان قرار گرفتند تا در صورت بارندگيهاي
شديد دچار مشکل نشوند.
عليضمي��ر بيان ک��رد :عوامل س��تادي و اجراي��ي در مناطق
چهارگانه ش��هرداري همدان در آمادگي کامل و با بهره گيري
از تجهيزات الزم ،آماده خدمت رس��اني به شهروندان هستند
و نزديک به  700نيروي انساني خدمات شهري که روزانه در
امر نظافت و رفت و روب مشغول به کار هستند در هنگام آب
گرفتگي احتمالي اقدامات الزم را انجام خواهند داد.
وي با بيان اين که رفع کامل مش��کل آب گرفتگي معابر امري
بسيار پرهزينه و زمانبر اس��ت ،گفت :شهروندان ميتوانند با
رعاي��ت مواردي چ��ون پرهيز از رهاس��ازي زباله در معابر،
جويها و کانالهاي شهر ،مانع از انباشت و انسداد کانالهاي
دفع آبهاي س��طحي و مسيلها ش��وند ،چراکه اين موضوع
ن��ه تنها زحمت نيروهاي خدماتي ش��هرداري را چندين برابر
ميکند ،بلکه مش��کالت بسياري را نيز براي آنها فراهم ميکند
که آب گرفتگي معابر در زمان بارندگيهاي شديد از آن جمله
است.
وي اع�لام کرد :همش��هريان در ايام بارندگ��ي ميتوانند در
صورت مش��اهده هرگونه آب گرفتگي در نقاط مختلف ش��هر
با س��امانه مديريت شهري به ش��ماره  137در ارتباط باشند

کاوس��ي اميد در جلس��ه کميس��يون برنامه ،بودج��ه و مالي
ش��ورا با محوريت بررسي تعرفه پيش��نهادي عوارض سال
 98ش��هرداري ،اظهار کرد :با توجه ب��ه اهميت موضوع ،اين
کميسيون با موضوع بررسي تعرفههاي عوارض سال  98به
صورت روزانه با حضور اعضاي ش��ورا ،معاونان و مديران
مناطق چهارگانه شهرداري برگزار ميشود.
اکبر کاوس��ي اميد اضافه کرد :بر اساس برنامهريزي صورت
گرفته و تجربيات س��ال گذش��ته ،پيش بيني ميشود بررسي
تعرف��ه پيش��نهادي عوارض در طي  6جلس��ه ب��ه جمع بندي
مناسبي برسد.
اين عضو ش��وراي اسالميش��هر همدان با اشاره به تأکيدات
قان��ون ،يک��ي از مهمترين وظايف ش��وراي اسالميش��هر را
رسيدگي کارشناسانه ،بررسي و تصويب عوارض شهرداري
و تعرفه عوارض س��اليانه برش��مرد و افزود :هدف ما روان
سازي تعريف تعرفه عوارض شهرداري است تا مجموعههاي
ش��هرداري و اقشار مختلف مردم ،برداش��ت مشترکي از آن
داشته باشند.
کاوس��ي اميد با تأکيد بر اينکه در صورت نياز تعرفه عوارض
بر اس��اس فرايند مش��خص اصالح خواهد ش��د ،اب��راز کرد:
اميدوارم بتوانيم با پيشنهادات کارشناسانه شورا و شهرداري
در تدوين تعرفه جديد تا حد توان از مباحث توصيفي و انشايي
کاسته و به مباحث قاعده مند جدولي و فرمولي اضافه کنيم و
بتوانيم برداشتهاي متفاوت را از تعرفه کاهش دهيم.
وي با تأکيد بر اينکه بايد در بررسي تعرفه عوارض واقعيتها
لحاظ ش��ود ،يادآور ش��د :بايد براي تعرفه عوارض سال 98
تصميم درستي را اتخاذ کنيم تا در مسير درستي قرار گيريم
که هم منافع مديريت شهري و هم شهروندان لحاظ شود.
رئيس کميس��يون برنامه ،بودجه و مالي شوراي اسالميشهر
همدان در پايان س��خنانش گفت :گزارش جلسات برگزار شده
در پايان به طور جامع و شفاف به اطالع عموم خواهد رسيد.

برگ�زاري نمايش�گاه م�وزه عب�رت اي�ران و ضد تروريس�م در
همدان

صوفي با اش��اره به نمايش��گاه م��وزه عبرت اي��ران و ضد
تروريس��م در مرکز همايشهاي قرآن��ي و بين المللي همدان ،
نيز اظهار کرد :به مناس��بت چهلمين سالگرد پيروزي باشکوه
انقالب اس�لاميو با همکاري اداره کل اطالعات استان همدان،
ش��هرداري و صدا و س��يماي مرکز همدان؛ نمايش��گاه موزه
عبرت اي��ران و ضد تروريس��م در محل مرک��ز همايشهاي
قرآني و بين المللي همدان راه اندازي خواهد ش��د و توس��ط
س��ربازان گمنام ام��ام زمان(عج) تجهيز ميش��ود که در اين
نمايشگاه بخشي از مخوفترين شکنجه گاههاي رژيم پهلوى
و بازداشتگاه کميته مشترک ضدخرابکارى ساواک ،گوشه اى
از رش��ادتهاى مردم و مس��ؤوالن انقالبى کشور در مبارزه
با طاغوت ،اقدامات تروريس��تي دش��من و همچنين بخشي از
فعاليتهاي عملياتي و اطالعاتي ضد تروريسم ايران به نمايش
در خواهد آمد.
وي در ادامه ضمن بازديد از آخرين وضعيت اين نمايش��گاه
تصري��ح کرد :تاريخ و فرهنگ انقالب��ي و مبارزاتي ملت ايران
همواره مورد تحسين کشورهاي منطقه و حتي دشمنان کشور
بوده اس��ت که در اين ميان بايس��تي اهداف و دستاوردهاي
انقالب و نهضت مبارزاتي ملت ايران در دوره طاغوت همواره
به درستي تبيين ش��ود که برگزاري اين نمايشگاهها و مرور
تاريخ ميتواند نقش ارزندهاي در اين خصوص داش��ته باشد،
لذا از شهروندان دعوت ميکنيم با حضور در اين نمايشگاه از
نزديک با رشادتهاي ش��هداي انقالب و همچنين واقعيتهاي
رژيم منحوس پهلوي آشنا شوند.
صوفي در خصوص زمان برگزاري نمايش��گاه عبرت ايران و
ضد تروريسم افزود :بازديد از اين نمايشگاه براي عموم آزاد
اس��ت و ش��هروندان ميتوانند همه روزه از اول بهمن لغايت
بيس��ت و دوم بهمن ماه س��اعت  16الي  20از اين نمايش��گاه
بازديد کنند.

تا پايان امسال تخفيف مجدد عوارض ساختماني نخواهيم داشت

معاون مالي و اقتصادي ش��هردار همدان گف��ت :امروز پايان
مهلت اولين مرحله تخفيف عوارض اس��ت و تا پايان امس��ال
تخفيف مجدد نخواهيم داشت.
مجيد درويش��ي گفت :با اس��تناد به ماده  59قانون رفع موانع
تولي��د رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي کش��ور مصوب 27
ارديبهشت سال  ،94به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي
اسالميش��هر در بازه زمان��ي  20آذر  97تا  20دي امس��ال
عوارض پروانه ساختماني مؤدياني که عوارض را به صورت
نقدي و يکجا پرداخت ميکنند براي عموم شهروندان با تخفيف
15درصد و انبوه سازان با تخفيف  20درصد مقرر شد.
درويشي ادامه داد :همچنين از تاريخ  12بهمن  97تا  20اسفند
امس��ال براي عموم شهروندان و انبوه س��ازان به ترتيب 15
درصد و  10درصد تخفيف در پرداخت نقدي عوارض پروانه
س��اختماني لحاظ خواهد شد و تا پايان سال جاري هيچ گونه
تخفيف ديگري نخواهد داشت.
وي تصريح کرد :براي بهره مندي ش��هروندان از مرحله اول
تخفي��ف تا امروز پنجش��نبه  20دي ماه ج��اري فرصت باقي
مانده است و ش��هروندان ميتوانند به منظور کسب اطالعات
بيشتر به واحد درآمد شهرداري مناطق مراجعه کنند.

آغ�از جلس�ات بررس�ي تعرف�ه پيش�نهادي عوارض س�ال 98
شهرداري همدان

رئيس کميس��يون برنامه ،بودجه و مالي شوراي اسالميشهر
همدان از آغاز جلسات بررسي تعرفههاي پيشنهادي عوارض
سال  98شهرداري همدان خبر داد.
به گزارش روابط عموميش��وراي اسالميش��هر همدان ،اکبر

