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تلفن سازمان آگهيها

آگهي ميپذيرد

مديران شهرداری در راه خدمت به مردم از هيچ تالشي فروگذار نکنند
عباس صوفی شهردار همدان:

گزارش :سمانه موسوی

مجید درویشی معاون مالی اقتصادی شهرداری همدان شد

حال پيگيري است تقدير و تشکر ويژه کنم و از همه معاونان ،مديران و مسؤوالن درخواست
دارم با توجه به خريد نرم افزار جامع که در آيندهاي نزديک راه اندازي خواهد شد پاسخگوي
برخط مرکز سامانه مديريت شهري " "137باشند.
مهندسصوفي بر لزوم رفاه کارکنان خانواده مديريت شهري تأکيد کرد و گفت :رفاه کارکنان
از اهميت بااليي برخوردار اســت و هر نيرويي بدون توجه به جايگاه کاري خود بايستي از
امکانات بهره ببرد که اين موضوع در دســتور کار شــهرداري قرار دارد و از تماميمعاونان،
مديران و مســؤوالن ميخواهم در برگزاري جشنواره شهروند برگزيده همدان که به همت
مرکز مطالعات و پژوهشهاي شوراي اسالميشهر همدان برگزار خواهد شد نهايت همکاري
را با مديريت و عوامل اين جشنواره داشته باشند.
شهردار همدان با تأکيد بر اينکه تغييرات در سطح معاونان ،مديران و مسؤوالن سازمانها از
اختيارات هر مديري است اظهار کرد :با احتراميکه براي تماميمعاونان ،مديران و مسؤوالن
قائل هســتم اما تغييرات در راستاي تغيير و تحول و نوآوري در تماميعرصهها را ضروري
ميدانم و معتقدم تغييرات راهگشاي برون رفت از مشکالت خواهد بود که بر اين اساس و
با توجه به تجربيات و سوابق افراد ،مجيد درويشي به عنوان معاون مالي و اقتصادي ،مرتضي
حضرت زاده به عنوان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني ،وحيد علي ضمير با حفظ
سمت فعلي به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهري و مهدي مجيدي ،حسين معصوم
زاده ،محمدمهدي درگاهي ،مصطفي رســولي و حميدرضا طبي مســرور به عنوان مشاور
منصوب ميشــوند که مجموعه معاونان و مديران به عنوان حلقه مديريتي بايستي در راه
خدمت به مردم و ارتقا سطح رضايتمندي عمومياز هيچ تالشي فروگذار نباشند و از مشاوران
باتجربه نيز درخواســت دارم با همفکري و کمک خــود در جهت بهبود امور و روند اجراي
فعاليتها همچون گذشته ساعي و پرتالش در صحنه خدمت حاضر باشند.
مجيددرويشي:

با فراهم ســازي زيرساختها اطمينان خاطر ســرمايه گذاران را فراهم
ميکنيم
صوفی ـ شهردار همدان

در شــوراي اداري شــهرداري همدان که با حضور شــهردار ،معاونــان ،مديران مناطق و
سازمانها و تماميمســؤوالن حوزههاي مختلف مديريت شهري برگزار شد معاون جديد
مالي و اقتصادي ،معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و سرپرست معاونت خدمات
معرفي شدند.
شهردار همدان در اين جلسه با بيان اينکه معتقدم شوراي اداري شهرداري بايستي با حضور
همه مديران برگزار شود اظهار کرد :حضور تماميمديران مجموعه مديريت شهري در اين
جلســات موجب هم افزايي بيشتر در جهت تسريع در روند خدماترساني خواهد شد که جا
دارد از زحمات حوزههاي مختلف در اين چندماه اخير به ويژه در فصل تدوين بودجه تشکر
کنم.
مهندسعباس صوفي با اشاره به وظايف درون سازماني شهرداري همدان گفت :در انجام امور
و وظايف بايستي متعهدانه و متخصصانه در ميدان خدمترساني حضور پيدا کنيم و معتقدم
هر مدير و کارمندي که با تفکر جهادي در اين عرصه تالش کند قطع ًا موفق تر خواهد بود
و رضايت خداوند و شهروندان را تأمين کرده و بايد به سمتي حرکت کنيم که رضايتمندي
حداکثري يکايک شهروندان و مراجعه کنندگان را به دست آوريم.
وي با تأکيد بر اينکه رشــد متوازن در همه شهر در دســتور کار مديريت شهري قرار دارد

حسن محمدی معاون فرهنگی

افزود :در بودجه ســال آينده که به شــوراي اسالميشهر ارائه شده است رشد متوازن نقاط
مختلف شــهر با نگاه توسعه گرايانه موردنظر قرار گرفته است و در همه حوزهها از آسفالت
معابر گرفته تا مباحث درآمدي اين موضوع لحاظ شده است و بايستي با تصويب بودجه بر
اســاس آن گام برداشت و از ظرفيت نيروهاي خالق ،خوش فکر و نخبه در راستاي تحقق
بودجه بهره برد.
مهندســصوفي در ادامه با اشاره به بازگشــايي خيابان آيت ا ...طالقاني که پس از سه دهه
محقق شد ،افزود :همواره با کلمات "نميتوانيم و نميشود" مشکل داشتهام که در بازگشايي
خيابان آيت ا...طالقاني و تبديل آن به بلوار که رضايتمندي شــهروندان و اهالي منطقه را
به همراه داشــت ثابت کرديم اگر بخواهيم "ميتوانيم و ميشود" که در اين باره جا دارد از
زحمات آقايان ابرار خرم ،شــريفي و غفاري که در اين پروژه زحمات زيادي را متقبل شدند
تشکر و قدرداني کنم و اميدوارم با تغيير ديدگاهها شاهد رشد و شکوفايي مديريت شهري در
عرصههاي مختلف خدمترساني باشيم.
شهردار همدان با اشــاره به اينکه ادغام سازمانها اقدام مناسبي نبود گفت :موضوع ادغام
ســازمانهاي شهرداري از  16به  10ســازمان موجب خلل در امور شده است و از بازدهي
سازمان کاسته است که اميدواريم با پيگيريهايي که از استان در وزارت کشور ميشود به
روال گذشته برگرديم که در جريان اين پيگيريها وزارت کشور نيز تمايل دارد سازمانهاي

طبی مسرورمشاور شهردار

شهرداري به وضعيت قبلي برگردد.
وي در ادامه بر ضرورت تعيين تکليف نيروهاي شــرکتي و قراردادي تأکيد کرد و گفت :به
دنبال تعيين تکليف نيروهاي قراردادي و شــرکتي هستيم که در حال حاضر ديوان عدالت
اداري جلوي اين موضوع را گرفته و در بخش نامه که به شــهرداري ابالغ شــده اســت
انتصاب رؤســاي سازمانها در ســمتهاي مديريتي از بين نيروهاي شرکتي و قراردادي
ممنوع بوده و بر اساس قانون تصرف در اموال تلقي ميشود در حالي که باالترين ظرفيت
نيروي انســاني نيروهاي قراردادي هستند که البته با توجه به رايزنيهاي صورت گرفته و
موافقت معاون امور عمراني اســتاندار همدان و بر اساس اختياراتي که به استانها تفويض
شده است ميتوانيم نيروهاي شرکتي در ســطح مديريتي را به نيروهاي قراردادي تبديل
وضعيت کنيم.
مهندس صوفي با اشاره به فرصت اندک باقي مانده تا پايان سال گفت :در ماه پاياني سال
طرح استقبال از بهار را داريم که بايستي با توجه به در پيش بودن رويداد گردشگري 2018
اين موضوع در طراحي فضاهاي شهري و نمادهاي نوروزي مورد توجه قرار گيرد که عالوه
بر اين موضوع بايستي در خصوص فعاليتها و اقدامات سال آينده در حوزه مديريت شهري
برنامه ريزي کنيم و جا دارد از همه مديران درخواست کنم با توجه به موارد ياد شده نسبت

حضرتزاده معاون برنامه ریزی واداری

به تحقق بودجه تالش و توان خود را مضاعف کنند که در اين راستا از معاونت برنامه ريزي
و توسعه سرمايه انساني انتظار دارم نسبت به اقدامات و برنامههاي دستگاههاي زيرمجموعه
داراي اشراف کامل و نقش آفرين اصلي باشد.
وي با بيان اينکه در سال آينده به تالش و خروجي اقدامات مديران نمره خواهيم داد افزود:
در مباحث مختلف مديريت شــهري تالش و خروجي اقدامات اثرگذار افراد و دســتگاهها
مالک عمل خواهد بود و با مديراني که فقط وعده ميدهند و گفتار درماني ميکنند توجهي
ندارم و همچون گذشــته به نقش نواحي در مديريت شهري تأکيد دارم و پاي فعال شدن
نواحي مناطق ايستادهام که در جلساتي که پيرامون نواحي داشته ايم همه مديران به فعال
شدن نواحي اذعان کردند.
شــهردار همدان در ادامه با تأکيد بر اينکه مديريت شــهري بايد پاســخگوي مطالبات و
درخواستهاي لحظهاي شــهروندان باشد ،گفت :فعاليت مرکز ســامانه مديريت شهري
""137در تماميشهرهاي بزرگ کشور به صورت جدي پيگيري شده و توانسته است مديران
و مسؤوالن شهرداري را از پشت ميز به ميدان عرصه خدمت بکشاند که همين امر افزايش
ميزان سطح رضايتمندي شهروندان را به دنبال داشته است که با شروع به کار دوره جديد
مديريت شهري احياي اين مرکز در دستور کار قرار گرفته که جا دارد از زحمات و اقدامات
گلشــن مدير اين مرکز که با همکاري مديريت و کارشناسان سازمان فناوري اطالعات در

رسولی مشاور شهردار

در ادامه مجيددرويشي معاون جديد مالي و اقتصادي شهردار همدان نيز با تشکر از اعتماد
شــهردار در انتصاب خود گفت :معاونت مالي و اقتصادي در دو حوزه مهم و اثرگذار نقشي
محوري دارد کــه در حوزه مالي مباحث مربوط به درآمدهــا ،هزينهها ،پرداختها ،صدور
پروانه ساخت ،حقوق کارکنان و مطالبات پيمانکاران از مهمترين مواردي است که بايستي
با پيگيريهاي مســتمر و برنامه ريزيهاي دقيق بررسي و به سرانجام برسد و با توجه به
تخفيفاتي که در دهه فجر در نظر گرفته شــد درآمد مناسبي نصيب شهرداري همدان شد
که بر اين اســاس حقوق و مطالبات کارکنان و پيمانکاران در اولويت خواهد بود و در حوزه
اقتصادي اهداف مهميمدنظر خواهد بود که بايستي با فراهم نمودن زيرساختها اطمينان
خاطر ســرمايه گذاران در حوزههاي مختلف مديريت شهري را به دست آوريم که پيگيري
اين مسايل در تسريع و تسهيل خدمات به مردم راهگشا خواهد بود.
مجيد درويشي با بيان اينکه مطالبات شهرداري از افراد حقيقي و حقوقي را بايد به طور جدي
و پاشنه کشيده پيگيري کرد گفت :با حمايت مسؤوالن استان و اعضاي شوراي اسالميشهر
بايستي اين مطالبات و همچنين مطالباتي که مغفول مانده است را شناسايي و به سرانجام
برسانيم تا درآمد مناسبي عايد شهر شود.
وي با بيان اينکه بايســتي از تجربيات ساير کالنشهرها در حوزه مالي استفاده کرد ،افزود:
تجربه موفق واگذاري پارکهاي حاشــيهاي به بخش خصوصي نشان داد ميتوان با برون
سپاري خدمات براي شهر درآمدزايي کرد که به عنوان مثال ميتوان با واگذاري دوربينهاي
ثبت تخلف به بخش خصوصي بر افزايش اين درآمدها به عنوان درآمد پايدار حساب کرد.

درگاهی رییس مرکزمطالعات کاربردی و مشاور شهردار
مرتضي حضرت زاده:

شوراي معاونان ،مديران و مشاوران در شهرداري تشکيل شود

در ادامه معاون جديد معاونت برنامه ريزي و توســعه سرمايه انساني نيز با تشکر از اعتماد
شــهردار نسبت به خود اظهار کرد :شهرداري به عنوان بزرگترين دستگاه خدمات رسان در
کشور محسوب ميشود و با توجه به حساسيت شهردار همدان در حوزههاي مختلف شهري
به ويژه حوزه برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني کار و دغدغههاي وي در باب رفاه ،تثبيت
شــغل و تبديل وضعيت نيروها؛ کار سخت تر ميشود اما اين موضوع در خروجي کارها و
اقدامات و تخصصي تر شدن امور بسيار راهگشاست.
مرتضــي حضرت زاده افــزود :در حوزه برنامه ريزي همراهي و همکاري ســاير مديران و
مســؤوالن در اصالح و بهبود روشها بسيار مؤثر اســت که در همين راستا و در صورت
موافقت شــهردار همدان تشکيل شــوراي معاونان ،مديران و مشاوران به عنوان باالترين
جايگاه سياست گذاري که تصميمات آن الزم االجرا خواهد بود پيشنهاد ميشود که البته از
نظرات و پيشنهادات سازنده ساير همکاران نيز در سياست گذاريها استفاده خواهد شد.
وحيد علي ضمير سرپرســت معاونت خدمات شــهري نيز در سومين جلسه شوراي اداري
شــهرداري همدان ضمن تشکر از حسن اعتماد شهردار در انتخاب خود اظهار کرد :کار در
شــهرداري همدان جز با همدلي و همراهي ساير مديران و مسؤوالن به سرانجام نميرسد

مجیدی مشاور شهردار

مجید درویشی معاون اقتصادی مالی

و حوزه خدمات شــهري به عنوان يکي از مهمترين و حســاسترين معاونتهاي مديريت
شهري به شمار ميرود که اميدوارم با همراهي و پشتيباني ساير همکاران اهداف مورد نظر
در راستاي خدمت به مردم و جلب رضايت خداوند و شهروندان به سرانجام الزم برسد.
معاون فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري همدان نيز بر لزوم ارتقا فرهنگ شهروندي
تأکيد کرد و گفت :بايســتي در حوزههاي مختلف مديريت شــهري مباحث فرهنگي را در
اولويت قرار دهيم و حوزه فرهنگ در جامعه را ارتقا دهيم و از تماميهمکاران درخواســت
ميکنم نگاه و تالش خود را در جهت ارتقا و رشد فرهنگ عموميشهروندان به کار بگيرند
تا شاخصها و عناوين شهروند نمونه عينيت پيدا کند.
حسن محمدي افزود :با توجه به ميزباني همدان به عنوان پايتخت کشورهاي آسيايي 2018
که به همت مديران ارشد استان انجام شده است و شهرداري همدان نيز که در برگزاري اين
رويداد مهم و اثرگذار حضور دارد نياز است ساير همکاران کمک کنند تا اهداف اين رويداد
بين المللي و توسعه گردشگري در شهر همدان محقق شود که قطع ًا با توسعه گردشگري
ميتوان از ظرفيتهاي اين حوزه در راســتاي تحقق منابع پايدار به منظور دســت يابي به
اهداف مديريت شهري بهره برد.
مشــاور شــهردار همدان نيز گفت :تغييرات و جابجاييها امري طبيعي است و هر مديري

علی ضمیر سرپرست معاون خدمات شهری

اختيار دارد از ظرفيتها و افراد مختلف در حوزه کاري بهره ببرد و در اين  15ســالي که در
حوزههاي مختلف مديريت شهري فعاليت داشتهام بيش از ده بار توديع و معارفه شدهام که
اميدوارم مثبت بوده باشم.
مهدي مجيدي افزود :بر اساس وظايف و رسالتي که در حوزه سالي مالي و اقتصادي داشتيم
موظــف به تحقق بودجه مصوب بوديم کــه در بهمن ماه اخير با توجه به تخفيف پرداخت
نقدي پروانه ساختماني ،تجاري و مسکوني و با همکاري کارشناسان حوزه مالي و اقتصادي
در ستاد و مناطق چهارگانه توانستيم بيش از  19ميليارد تومان پيش نويس پروانه صادر کنيم
که اين اقدام جاي تقدير و تشکر دارد و خوشبختانه بر خالف ادوار گذشته امسال در پايان
سال مشکلي در پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان نخواهيم داشت.
در ادامه اين جلسه معصوم زاده مشاور شهردار همدان گفت :فعاليت معاونت برنامه ريزي و توسعه
سرمايه انساني از دو منظر قابل بررسي است يکي مباحث بودجه و ديگري سرمايه انساني که بر
اساس مراودات اداري اقدامات پيگيري شده است و طبق قانون بودجه شهرداري بايستي تا پايان
بهمن ماه توسط شوراي اسالميشهر مصوب و ابالغ شود که اميدوارم در تماميحوزهها شاهد
حرکت رو به رشد باشيم و جا دارد از شهردار همدان بخاطر حمايتها تشکر کنم و آمادگي خود را
جهت هر گونه کمک در کسوت مشاور اعالم ميکنم و اميدوارم همگي ما بتوانيم در انجام امور
خدمتگزار مردم باشيم.

معصوم زاده مشاور شهردار

