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مهندس عباس صوفي،شهردار همدان:

ارتباط با رسانهها در موفقيت مديريت شهري اثرگذار است

گزارش :مريم موسوي

اولين نشست خبري شهردار جديد همدان با حضور رئيس شوراي اسالميشهر همدان وسخنگوي
شوراي اسالميشهر برگزار شد.
شــهردار همدان هم در اولين نشست خبري خود با تأکيد بر اينکه ارتباط با رسانهها در موفقيت
مديريت شــهري اثرگذار اســت ،گفت :از اين پس در طول دوران مديريت در ارتباط با رسانهها
استوار خواهم بود که اميد است منجر به تعالي امور در شهرداري شود.
مهندس عباس صوفي با اشاره به رويکرد ايجاد رضايت در بين شهروندان ،افزود :زيربنا و اساس
کار من و همکارانم در شهرداري ،رسانيدن شهر به شأن و جايگاه مغفول مانده اش است.
شــهردارهمدان به حمايت از رسانههاي اســتان اشاره و تصريح کرد :بخشي از مسائل اداري در
خصوص حمايت از رسانهها بايد برطرف شود و از طرفي ديگر رسانهها نيز در مبالغ آگهيها نبايد
سليقهاي عمل کنند و بايد چارچوبي در اين زمينه در نظر گرفته شود.
وي با بيان اينکه مجموعه شــهرداري هميشه بايد پاسخگوي رسانهها باشند ،تأکيد کرد :شک
نداشته باشيد که ارتباط با رسانهها در قالب مديريت شفاف ادامه خواهد داشت.
شــهردار همدان به برنامه ريزي براي تغييرات در مديريت شــهري ،اشــاره کرد و افزود :من با
اعتقاد به اينکه اکثر کارکنان از نيروهاي با ظرفيت مديريت هســتند ،تغييرات را ميپســندم اما
هيچ عجلهاي براي اين موضوع ندارم هرچند اجازه نخواهم داد که زمان تغييرات در روند کاري
شهرداري مشکلي را ايجاد کند؛ شايد در ماههاي آينده تغييرات انجام شود .وي درپاسخ به سوال
خبرنگار عصرايرانيان در خصوص اصالح هندسي ميدان امامزاده عبدا(...ع) همدان مبني براينکه
درختان کهن سال قطع ميشوند ،گفت :اجازه ندادم که درخت  50ساله اين ميدان قطع شود اما
تعدادي از درختان غيرمثمر براي رفع معضالت ترافيکي در اين منطقه قطع خواهند شد.
مهندس صوفي با بيان اينکه با برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي باال بردن انگيزه نيروهاي
انساني اقدام خواهيم کرد ،گفت :با توجه به تورم نيروي انساني در شهرداري نه مجوز و نه توان
استخدام داريم و بايد بر اساس سابقه و جايگاه افراد ،سمتي را براي آنها تعيين کنيم.
اين فعال شهري همچنين تصريح کرد :هر پشتيباني رفاهي که براي مديران شهرداري در نظر
گرفته شده براي کارکناني که در شهر هم براي شهرداري کار ميکنند ،پيشبيني خواهد شد.
وي با بيان اينکه سرانه بودجه همدان در سال  1395براي هر شهروند  400تا  450هزار تومان
بوده است ،گفت :اين در حالي است که اين سرانه در کالن شهرهايي چون اصفهان و تبريز بيش
از يک ميليون تومان است که شامل خدمات مختلف ميشود و همدان نسبت به کالنشهرها در
زمينه بودجه بسيار عقب بوده و به همين نسبت پروژههاي همدان کم است.
مهندس صوفي با اشــاره به اينکه براي رشــد همدان بايد به دنبال منابع درآمدي ديگر باشيم،
تصريح کرد :بايد منابع مالي تعريف شــود اما با اين وجود بايد در توســعه خدمات شــهري و
طرحهاي عمراني بيشتر کار کنيم تا به تناسب برسيم.
وي افزود :تصميم مديريت شــهري براي افزايش بودجه و درآمدهاي جديد دقيق تر خواهد شد
چون بيش از اين نميتوان انتظار درآمد از شهر داشت.
شــهردار همدان با بيان اينکه ظرفيت همدان بيش از شــرايط فعلي است ،گفت :همدان مرکز
غرب کشــور است و بايد بتوان در توسعه کسب و کار اقدام کرد و اگر مردم پولدارتر شوند منابع
جديد ايجاد خواهد شد.
صوفي با بيان اينکه تعدادي از طرحهاي در حال انجام همچون پل شهيد همداني بايد به نتيجه
برسد تا روند روبه رشدي داشته باشد ،به تعريف پروژههاي جديد در شهر همدان هم اشاره کرد
و گفت :برنامه ريزيهايي براي اجراي طرحهاي مختلف انجام شــده و خبرها در چند روز آينده
به اطالع شهروندان خواهد رسيد.
شهردار همدان با اشاره به برنامه ريزي در نظر گرفته شده براي توسعه همدان ،اظهار کرد :روزانه
 50خودرو و ساليانه  15هزار خودرو در همدان شماره گذاري ميشود که در مجموع حدود 200
هزار خودرو در شهر تردد ميکنند و نميتوان فضا براي اين تعداد خودرو را فراهم کرد.
وي افزود :ما در شــهر نيازمند رشد متوازن هستيم و برنامه ريزي اين است که فضا به گونهاي
باشد که مردم در حضور و زندگي در شهر رضايت داشته باشند.
مهندس صوفي با بيان اينکه يکي از برنامههاي جدي ما ســاماندهي وروديهاي شهر همدان
است ،تصريح کرد :براي وروديهاي شهر تصميمات خوبي در نظر داريم اما زمان زيادي به سال
 2018نمانده و کاش فرصت داشتيم تا شهر را براي اجالس  2018آماده کنيم ،اما در حد بضاعت
اجرايي و زماني ،شهر را براي برگزاري اجالس جهاني گردشگري  2018آماده ميکنيم.
شهردار همدان در بخش ديگري در مورد ايجاد سايت موزه در ميدان امام (ره) با بيان اينکه هر
هزينهاي براي حفظ ميراث شــهر صرف ميکنيم ،و با تأکيد بر اينکه نظر کارشناســي با ميراث
فرهنگي و هزينه و پاسداشت سايت با شهرداري است ،اظهار کرد :افتخار اين است که ميراثي در
ميدان امام(ره) به عنوان ميدان مرکزي شهر کشف شده و به عنوان شهردار به آن افتخار ميکنم،
و بنا بر اعالم نظر کارشناسي ميراث فرهنگي براي ايجاد سايت موزه اقدام ميکنيم.
صوفي با اشاره به مشکل کمبود پارکينگ در شهر ،اظهار کرد :سه هزار دستگاه پارکينگ در شهر
فعال بوده که بر اساس بررسي سال  ،92بايد  14هزار دستگاه پارکينگ در شهر ايجاد شود.
وي با بيان اين خبر که از سرمايه گذاري در زمينه ايجاد پارکينگ استقبال ميکنيم ،افزود :تعرفه
عوارض براي سرمايه گذاري در ايجاد پارکينگ طبقاتي حذف خواهدشد.
اين مســؤول اضافه کرد :برنامه ريزي شهرداري اين اســت که اتوبوسها از حلقه اصلي شهر
خارج شوند.
صوفي در ادامه در پاســخ به گاليههاي خبرنگاراني که در ميدان امام (ره) به آنها توهين شده و
مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند ،عذرخواهي کرد و خواستار پايان دادن به اين اتفاق شد.
وي با بيان اينکه عدهاي تنها به دنبال بهانه جويي هســتند ،تصريح کرد :در طول چهار سال و
يا حتي پس از آن کار سياســي از من نخواهيد ديد و تا به حال نيز در هيچ تشکل سياسي نبوده
ام .شــهردار همدان به اعطاي بنهاي رفاهي به کارکنان شهرداري از کارگران تا معاونتهاي
شــهرداري اشاره کرد و گفت :اين بنها به طور مساوي و بدون هيچ تفاوتي بين کارکنان توزيع
ميشود.
مهندس صوفي با بيان اينکه مديران شــهرداري موظف شدند که پاسخگوي مردم باشند ،تأکيد
کرد :تعيين وقت مشــخص براي مالقات مردمياز سوي مديران شهرداري و برگزاري جلسات
در ساعات اداري ممنوع شد.
وي با بيان اينکه  75تا  80درصد از درآمد شهرداري از محل دفترچه عوارض است ،اظهار کرد:
اينکه چقدر بتوانيم منابع مالي ديگري تعريف کنيم ،نياز به برنامه ريزي دارد.
اين فعال شــهري در مورد بستانکاري از ادارات دولتي گفت :خوشبختانه با هماهنگي استاندار و
دادستاني ،دريافت بستانکاري از ادارات دولتي در حال انجام است که دانشگاه بوعلي اولين نهادي
بود که بدهي خود به ميزان شش ميليارد تومان را در اختيار شهرداري قرار داد.
شهردار همدان با بيان اينکه از هر برنامهاي براي ايجاد تنوع در پياده راه بوعلي استقبال خواهيم
کرد ،تأکيد کرد :به مديران شهرداري تأکيد شده که برنامههايي نشاط آور در پياده راه پيشبيني
شود.
وي در ادامه افزود :به نظر ميرســد پياده راه ســازي در خيابان اکباتان به دليل وجود بازارهاي
قديمــي ،بيش از پياده راه بوعلي جا بيفتد و جداره ســازي اين خيابــان جزء برنامههاي بعدي
است.
اين مســؤول با بيان اينکه کميته درآمدي را در شهرداري تشــکيل داديم ،بيان کرد :امسال بر
اساس کار و برنامههايي که در نظر داريم بودجه بندي ميکنيم.
مهندس صوفي در مورد مناســب سازي شهر براي معلوالن هم اظهار کرد :در اين موضوع هم
وارد خواهيم شد و اقدامات الزم را انجام ميدهيم.

 رئيس شوراي اسالميشهر همدان:
پيشرفت همه جانبه شهر هدف مديريت شهري
است

رئيس شــوراي اسالميشــهر همدان با بيــان اينکه
انتخاب شهردار بوميخواست رسانهها بود ،گفت :حال
که شــهردار بوميانتخاب شده ،از رسانهها در خواست
ميشود حمايت الزم را داشته و نقد سازنده و منصفانه
را در دستور کار قرار دهند.
دکترابراهيم مولوي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران
مبني بر عملکرد شيشهاي و شفاف با بيان اينکه اموال
و داراييهاي من تنها به خودم ارتباط دارد و اگر مراجع
قضايــي در اين خصوص مواردي را بخواهند در اختيار
قــرار خواهم داد ،اظهار کرد :بــا اين وجود عملکرد ما
در شهرداري و شــورا با زندگي شخصي ما و موضوع
مديريت شيشهاي تفاوت دارد.
مولوي با اشــاره به اينکه يکي از ايراداتي که رسانهها
ميگرفتنــد اين بود که چــرا شــهردار بوميانتخاب
نميشــود ،تأکيد کرد :حال که شــهردار بوميانتخاب
شــده ،از رسانهها درخواست ميشــود حمايت الزم را
داشــته و نقد ســازنده و منصفانه را در دستور کار قرار
دهند .وي در ادامه با اشــاره به اين موضوع که آستان
قدس رضوي اعالم کرده خيابانهايي که در هر شــهر
به ســوي مشــهد قرار گرفته اند ،به نام امام رضا(ع)
تغيير نام دهند ،بيان کرد :ما ميخواستيم بلوار به سمت
ماليــر را به اين نام نام گذاري کنيم که قبول نشــد و
قرار شــد از تقاطع غيرهم سطح سپاه تا ميدان عاشورا
بلوار شهيد همداني نام گذاري شود و از ميدان عاشورا
تا بلــوار فرودگاه به نام امام رضــا(ع) تغيير نام دهد و
ميدان فرودگاه نيز به نام  39شهيد خلبان پايگاه شهيد
نوژه نام گذاري ميشــود و اين موضوع که شــوراي
اسالميشــهر همدان در پي حذف نام شــهيد سردار
همداني است ،صحت ندارد.
دکترمولوي در پاسخ به سؤال خبرنگاري با بيان اينکه
به چالش کشــيدن عضو شوراي اسالميشهر و انتشار
فيــش حقوقي او و مطرح کردن اينکه خيابان شــهيد
بهنامجــو مگر آب و هواي بدي دارد که فرد حق بدي
آب و هوا ميگيرد ،درست نيســت ،يادآور شد :مطرح
کردن چنيــن موضوعاتــي منتهي به پنهــان کاري
ميشود.
رييس شوراي شــهرهمدان با اشاره به موضوع اهانت
پيمانکار پياده راه ســازي ميدان امــام(ره) به چند تن
از خبرنگاران ،اظهار کرد :بايــد اجازه دهيم که مرجع

قضايــي نظر خود را اعالم کنــد و موضعگيري ما کار
درســتي نبود؛ بنابراين بهترين کار اين بود که منتظر
حکم باشيم.
دکترمولوي اضافه کرد :در طول دوره چهارم شــوراي
اسالميشــهر يکبار هم از رســانهها شکايت نشد و ما
همچنان حاميرسانهها خواهيم بود.
وي در مورد اســتخدامهاي فاميلي در شــوراي شهر
همدان ،تصريح کرد :من از ابتداي شوراي پنجم برادرم
را به عنــوان همراه و مدير برنامه در کنارم داشــته و
هيچگونه پرداختي نيز به وي تاکنون انجام نشده است؛
تمام مسائل در شورا شفاف است.
وي در همين زمينه افزود :رئيس شورا حق هزينه کرد
حتي به اندازه  50هزار تومان هم ندارد و بايد هزينهها
در صحن جلسه مصوب شود و ميتوان گفت هيچگونه
هزينه مالي و يا استخدام مالي در شورا وجود ندارد.
رئيس شوراي اسالميشهر همدان در مورد ايجاد درآمد
براي شهر به استفاده از صندوق توسعه ملي اشاره کرد
و افزود :تسهيالت بانک شــهر نيز منبعي براي درآمد
هستند که ميتوان از آن استفاده کرد.
وي در ادامــه با بيان اينکه برنامه ريزي با افق ســال
 1400انجام شــده اســت ،ابراز کرد :بودجه ،ظرفيت،
نيروي انســاني براي رســيدن به اين افق پيش روي
شهردار جديد قرار گرفت.
دکترمولوي با اشاره به اينکه حدود پنج ،شش ماه قبل
از انتخابات ،شهرداري رها شده بود ،گفت :اين موضوع
براي شهرداري آسيب زا بود البته در بحث بودجه امروز
به نســبت هشــت دوازهم 80 ،درصد جلوتر هستيم و
اين به همت همکاران شــهرداري بوده و تاکنون 140
ميليارد تومان درآمد شهرداري است.
وي به ســاماندهي بلوار فرودگاه اشــاره کرد و گفت:
براي انجام قســمت کندرو دو ميليارد تومان در قالب
ماده  8براي شــرکت خوش نوش و کيوان واريز شده
اســت و در خط خروجي شهر کارها انجام شده اما اين
دو شــرکت ما را گرفتار کردند و پيگيريها تاکنون به
طول انجاميده است که البته با شرکت خوش نوش به
توافق رســيده و اميدواريم شــهردار پيگير کار شرکت
کيوان هم باشد.
دکترمولــوي همچنين تصريح کرد :در ســال جاري
قسمت زيادي از ميهمانان اجالس جهاني گردشگري
از ورودي جــاده تهران وارد همدان ميشــوند و بايد
ساماندهي ورودي شهر انجام شود.
وي با بيان اينکه پيگيري براي ظرفيتها و منابع ملي
در حال انجام اســت ،گفت :ســعي ميشود با توجه به
برگزاري اجالس جهاني گردشــگري در همدان ،منابع
جذب شود.
رئيس شوراي اسالميشــهر همدان به معرفي همدان
به عنوان آزمونه شهر ســبز پايدار ،اشاره کرد و گفت:
همدان به واســطه برخورداري از اراضي جنگلي و سبز
به عنوان شــهر ســبز پايدار انتخاب شد که استفاده از
خودروهــاي هيدروليکي در پيــاده راه بوعلي يکي از
اقدامات در راستاي معرفي همدان به عنوان شهر سبز
است.
وي به مشکل هجوم دست فروشان به پياده راه بوعلي

هنگام اجراي طرح و اعتراض صاحبان فروشگاهها در
اين منطقه اشاره و تصريح کرد 60 :نفر نيروي انساني
براي ســاماندهي اين امر بر اســاس قرارداد دو ماهه
جذب شدند ،که مطالبات آنها پرداخت شده است.
دکترمولــوي با بيان اينکه پدر معنوي اســتان نماينده
ولي فقيه است و بايد از وي اطاعت کرد ،گفت :نماينده
ارشد دولت در استان نيز استاندار است و هرگاه حمايت
از وي خواســتيم ،کمک کرده و بايــد اجازه دهيم که
تعامالت با استاندار ادامه يابد.
سخنگوي شوراي اسالميشهر همدان:
شهر همدان مشکالت و چالشهاي بسياري دارد

در ادامه ســخنگوي شوراي اسالميشهر همدان نيز با
بيان اينکه شهر همدان مشکالت و چالشهاي بسياري
دارد ،گفت :وضعيتي که در شــهرداري همدان اســت
شايســته مردم آن نيســت و نياز به برداشتن گامهاي
بلند در اين زمينه است.
سرهنگ کامران گردان با تأکيد بر اينکه مردم همدان
عالقــه مند به انتخــاب شــهردار بوميبودند ،عنوان
کرد :اين موضوع با اقبال مردم همراه بوده و از شــما
ميخواهيم که کمک شــاياني به پيشــروي برنامهها
داشته باشيد.
وي در ادامه ســخنانش بــا تأکيد بر اينکه شــوراي
اسالميشــهر همــدان ،ســاماندهي منابع انســاني،
اصالح ســاختار و تخصص گزيني و شايسته ساالري
را از شهردار خواسته اســت ،ابراز کرد :اين موضوع از
برنامههاي شهردار نيز هست.
سرهنگ گردان در پاسخ به ســوالي مبني بر طوالني
شــدن انتخاب شــهردار گفت :شــاهد بوديم که اين
موضوع با چــه چالشهايي روبه رو بــود و زماني که
چنديــن گزينه را انتخاب کــرده بوديم با قانون حذف
بازنشســتگان مواجــه شــديم و پــس از آن هم که
گزينههاي قوي را از تهران انتخاب کرديم و با مشکل
بيمــاري خانم آقاي دکترمرادي آن گزينه هم منتفي و
در نهايت شهردار جديد با  11رأي انتخاب شد.
وي در بخش ديگر سخنانش به اهداف انسان محوري
در برنامهها اشــاره داشــت و گفت :هدف ما اين است
که زمان ســفر در شهر را کاهش دهيم و به زودي 15
دســتگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عموميشهر
ميشود.
سرهنگ گردان با تأکيد بر اينکه بايد در زمينه ترافيک
فرهنگ سازي شــود ،عنوان کرد :استفاده از دوچرخه

و حمــل و نقل پاک يکي ديگر از برنامهها اســت که
البته در روان سازي ترافيک اقدامات خوبي انجام شده
است.
رئيس کميســيون خدمات شهري شوراي شهر همدان
از افزايــش تعداد دوربينهاي ثبــت تخلف و نظارتي
تصويري کنترل ترافيک ســطح شهر خبر داد و اظهار
کرد :به زودي تعداد دوربينهاي ثبت تخلف و نظارتي
تصويري کنترل ترافيک ســطح شــهر همدان به 50
دستگاه افزايش مييابد.
وي بــا بيان اينکه در حال حاضــر  21دوربين نظارت
تصويري و پايشي در سطح شــهر به صورت مکانيزه
تمام وقايع منطقــه را ثبت ميکنند ،گفت 17 :دوربين
پايشي ديگر خريداري شده و به زودي در نقاط مختلف
شهر نصب خواهد شد ،با نصب دوربينها در ماه آينده
 38دستگاه دوربين نظارت تصويري خواهيم داشت.
رئيس کميســيون خدمات شهري شوراي شهر همدان
با اشــاره به وجــود دو دوربين ثبت تخلف در ســطح
شــهر ،بيان کــرد 10 :دوربين ثبت تخلــف ديگر در
نقاط مختلف شــهر نصب خواهد شد و اين دوربينها
به صورت اتوماتيــک تخلفات و رفتارهاي نامتعارف را
ثبت ميکنند.
وي بــا تأکيد بر نهادينه کردن فرهنگ ترافيک ،افزود:
دوربينهاي ثبت تخلف قابليت اعمال مقررات را دارند
و در ظــرف مدت  10تا  15دقيقــه تخلف رانندگان از
طريق پيامک به آنها اطالعرســاني ميشــود و انتظار
ميرود بــا نهادينه کردن فرهنــگ ترافيک نيروهاي
فيزيکي در سطح شهر حذف شده و دوربينها ترافيک
را کنترل کنند.
ســرهنگ گردان با بيان اينکه در مجموع  50دوربين
ثبت تخلف و پايشي ترافيک شــهر را کنترل خواهند
کرد ،يادآور شد :براي  27دوربين جديد خريداري شده
حدود يــک ميليارد و  500ميليون تومان از محل ماده
 23قانون راهنمايي رانندگي هزينه شده است.
وي از آمادگي اســتوديو راديو مرکــز کنترل ترافيک
شــهرداري همدان خبر داد و تصريح کرد :در صورت
انعقاد تفاهم نامه با صدا و سيما اين استوديو راه اندازي
خواهد شد.
رئيس کميســيون خدمات شهري شوراي شهر همدان
در ادامه به الکترونيکي کردن پرداخت کرايه اتوبوسها
اشــاره کرد و گفت :از آبان ماه ســال  92طرح بليت
الکترونيکي اتوبوسهاي شهر همدان شروع و فرهنگ
اســتفاده از بليت الکترونيکي به خوبي در شهر نهادينه
شــد به گونهاي که بيــش از  90درصد مردم از کارت
استفاده ميکنند.
وي بــا تأکيد بــر الکترونيکي کــردن پرداخت کرايه
تاکسيها خاطرنشان کرد :در صورتي که دستگاههاي
پرداخت الکترونيکي در تاکسيهاي همدان نصب شود
مشکل پول خرد در اين زمينه حل خواهد شد و اجراي
اين طرح از مطالبات تاکســي داران اســت که انتظار
ميرود به زودي اجرايي شود.
سرهنگ گردان ادامه داد :در صورت الکترونيکي کردن
پرداخت کرايه تاکســي ،همدان جزء استانهاي پيشرو
در اجراي اين طرح در کشور خواهد بود.

