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آگهي ميپذيرد

محمدناصرنیکبخت ،استاندار همدان :

شهردار همدان،خوشذوق و پیگیراست
بزرگترینگامتوسعهشهریهمدانکلیدخورد

گزارش :مریم موسوی

عباس صوفی ،شهردار همدان

آیتاهلل محمدی ،امام جمعه همدان

عملی��ات اجرایی  200پروژه ش��هرداری همدان با حضور اس��تاندار ،نماینده ولی
فقیه در اس��تان ،نمایندگان م��ردم همدان در مجلس ،رئیس و اعضای ش��ورای
ش��هر همدان ،شهرداران مناطق چهارگانه شهرهمدان ،مدیران عامل سازمانهای
زیرمجموعه ش��هرداری ،مدیران کل ادارات و روس��ای سازمانها و دوایر مختلف
شهری و مردم در تاالر فجر همدان برگزار شد.
اس��تاندار همدان در این برنامه که به صورت زنده از ش��بکه اس��تانی همدان نیز
پخش می ش��د گفت :کارهایی از قبل و چندین س��ال قبل مانده که با وحدت در
دستگاه های اجرایی ،نمایندگان و پشتیبانی خوب مردم استان انجام می دهیم.
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه با تمام قوا ،با دلگرمی و آمادگی بسیار ضروری
و قابل دسترس��ی آمادگی داریم تمام برنامه های اجرایی استان را به خوبی انجام
دهیم ،گفت :برنامه های بس��یار خوب به ویژه دو رویداد  2018در ش��هریورماه و
آبان ماه برای معرفی همدان به دنیا داریم.
اس��تاندار همدان با تأکید بر اینکه این دو رویداد بر روی آنتن های ملی ،قاره ای
و بین المللی قرار می گیرد ،گفت :شایس��ته است برای این سرزمین که ارزشمند
است و تاریخ بلند و بی بدیلی در دنیا دارد و نخستین شهر ایجاد شده در دنیاست
و تمدن و مدنیت را ایجاد کرده ،می طلبد برای مردمانش صادقانه خدمت کرد.
وی با بیان اینکه  400میلیارد تومان در قالب  200پروژه برای شهر همدان بسیار
ارزش��مند اس��ت ،افزود :اجرای این پروژه ها به طور قطع ،ایجاد اشتغال فصلی و
دائمی را به دنبال خواهد داشت.
مهندس نیکبخت خطاب به شهردار همدان گفت :شما شانس خدمت بسیار خوبی
دارید ،زمانی شهردار شدید که در سال  2018رویدادهای بزرگ در همدان برگزار
می شود و استاندار حرف شنوی دارید ،زمانی شهردار شدید که تا امروز اختالفی
در ش��ورا مشهود نیس��ت و نماینده ها به کمک آمده اند و همه شرایط مهیاست
آنچه که باید و شایسته است انجام دهید.
وی با بیان اینکه بابت توانایی ،ذوق و دلس��وزی ش��هردار دلم قرص است ،ادامه
داد :پیگیری های شهردار قابل تحسین است و برنامه های درستی در دست اقدام
است و همه سازمان ها و دستگاه ها نیز باید کمک کنند.
اس��تاندار همدان در بخش دیگری از س��خنان خود خطاب به شهردار همدان در
زمینه بهس��ازی بلوار ارم ،گفت" :آقای صوفی گفتید تا  6ماه دیگر بهسازی بلوار
ارم تمام می ش��ود ،چه تاریخی را در تقویم خود ثبت کنم" ،که ش��هردار همدان
قول داد این پروژه تا پایان شهریور ماه به پایان برسد.
وی همچنین یادآور ش��د :در توزیع اعتبارات کمک ویژه ای به شهرداری همدان
داشته ام که صالح نیست اکنون بازگو کنم چه کمکی بوده؛ چراکه ممکن است
مورد اعتراض دیگران قرار گیرد.
مهن��دس نیکبخت اظهار کرد :به ش��هردار گفته ام هرچه ب��رای پروژه ها کمبود
اعتبار داشتید از استانداری بخواهید.
وی با تأکید بر اینکه در رویدادهای همدان  2018پیش��انی کشور ،همدان است،
گفت :دنیا در این رویدادها همدان را می بیند و ایران را بر مبنای آنچه در همدان
دیده تفس��یر می کند ،هرچه امس��ال در همدان هزینه کنیم برای کش��ور هزینه
کرده ایم.
آیت ا ...محمدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان:

ضرورت توجه به مسائل اخالقی و فرهنگی در شهر

نماینده ولی فقیه در استان همدان هم با بیان اینکه شهرداری و شورای اسالمی
شهر در کنار خدمات مادی باید خدمات معنوی ،اخالقی و رفتاری هم داشته باشند
به شهردار همدان سفارش کرد :ما اگر یک درصد به مسائل عمرانی می پردازیم
باید  90درصد به مسائل اخالقی و فرهنگی بپردازیم.
آیت ا ...غیاث الدین طه محمدی افزود :بزرگ ترین مس��ؤولیت شهرداری احیای
فرهنگ خدایی و تربیت انسان های متعالی است.
وی بیان کرد :اگر خیابان ها را با طال فرش کنیم اما مردم وضعیت نگران کننده
ای داشته باشند نمی توان نام آن را شهر گذاشت و همه زحمات بی نتیجه خواهد
ب��ود .نماینده مردم هم��دان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد :هر انس��انی
در کنار وظایف زندگی در آبادانی این کره خاکی نیز باید نقش��ی داش��ته باش��د و
عمران در فرهنگ ما به س��اخت و س��از معنا ش��ده اما عمران به این معنا نیست
بلکه مالک و معیار شهر بودن ،یک تمدن بسیار قوی مطابق با فطرت و خواسته
خداوند است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه ها جزء نخس��تین وظایف هر ش��هردار و
شورایی است عنوان کرد :در خصوص دولت نیز همین است اما نخستین وظیفه
هر دولت احیای فرهنگ خدایی ،دین و فضیلت هاست.

مولوی ،رئیس شورای شهر

عباس صوفی ،شهردارهمدان:

عملیات اجرایی  200پروژه شهرداری با بیش از  400میلیارد
تومان آغازشد
شهردارهمدان نیزدر این برنامه ،گفت :امروز با تالش همه همکارانم در مجموعه
ش��هرداری همدان و س��ازمان های تابعه با کمک و مساعدت استاندار ،اعضای
شورای اسالمی شهر و نمایندگان و همه کسانی که ما را یاری کرده اند عملیات
اجرایی  200پروژه اثر گذار در مدیریت شهری آغاز شد.
عباس صوفی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها بیش از  400میلیارد تومان
اعتبار هزینه می ش��ود اظهار کرد :پروژه ها در توس��عه کالنش��هر همدان نقش
بسزایی ایفا می کند و با تالش دلسوزان شهر شاهد رشد و توسعه و بالندگی این
شهر خواهیم بود .وی با بیان اینکه دو پروژه مهم و اثرگذار به صورت نمادین با
حضور استاندار و سایر مسؤوالن آغاز می شود گفت :سایر پروژه ها نیز با دستور
استاندار و حضور اعضای شورای اسالمی شهر اجرایی می شود.
شهردار همدان در ادامه با اشاره به توسعه فضای سبز در همدان گفت :کار توسعه
فضای س��بز در دستور کار قرار گرفته است که با آغاز عملیات اجرایی این پروژه
ها دو مترمربع به سرانه فضای سبز شهر افزوده می شود.
مهندس صوفی خاطرنشان کرد :فضای سبز استاندارد اجتماعی شهر  15مترمربع
اس��ت ک��ه در همدان  11مترمربع و بوم شناس��ی  30مترمربع اس��ت که با آغاز
عملیات اجرایی این پروژه ها امروز دو متر بر س��رانه فضای س��بز ش��هر افزوده
می شود.

وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی پارک  100هکتاری والیت اش��اره و عنوان
کرد :چندین پارک بزرگ دیگر به زودی در نقاط مختلف شهر تقدیم شهروندان
خواهد ش��د .وی افزود :در توس��عه پارک ها با مساعدت مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان کار مطالعه اجرای پارک  250هکتاری اکباتان به عنوان بزرگ
ترین پارک غرب کشور آغاز شده است.
مهندس صوفی در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به بهسازی پیاده روها
به عنوان یکی از خواس��ته های به حق شهروندان ،گفت :امسال بودجه ویژه ای
برای این کار در نظر گرفته شده است که بهسازی بلوار ارم یکی از مهمترین این
طرح هاست که تا  6ماه آینده تحویل شهروندان می شود و بهسازی بلوار ارم در
قالب طرح ترافیکی و فضای جذاب ش��هری در کشور کم نظیر است دیوارکشی
و بهس��ازی دیوار رودخانه های سطح ش��هر ،همزمان با انجام مدیریت آب های
س��طحی از دیگر طرح هایی بود که ش��هردار همدان به آن اشاره و تصریح کرد:
امسال با توجه به بارندگی ها مطالعه آب های سطحی در دستور کار قرار گرفت
و در چند نقطه به صورت فوریتی کار اجرایی صورت می گیرد.
مهن��دس صوفی همچنین به س��اماندهی ورودی های ش��هر ب��ه عنوان یکی از
مطالبات جدی مردم ،اش��اره و اظهار کرد :ساماندهی هر سه ورودی شهر شروع
شده و امسال به صورت جدی این مهم دنبال می شود.
وی ادامه داد 300 :هزار تن آس��فالت برای ش��هر در نظر گرفته شده که عملیات
برداشت و پخش آن به زودی آغاز می شود که نسبت به قبل  3برابر رشد داشته
است و امیدواریم با اجرای این طرح بزرگ رضایت حداکثری شهروندان را کسب

خجسته،نماینده همدان در مجلس

حاجی بابایی ،نماینده همدان در مجلس

کنیم.
شهردار همدان همچنین به توسعه معابر شهری اشاره کرد و گفت :با حمایت های
استاندار ،رئیس دیوان محاسابات و اداره کل ورزش و جوانان کار بازگشایی بلوار
سعیدیه باال با تخریب و عقب نشینی ورزشگاه انجام شد و آخرین پالک سعیدیه
پایین هم امروز آغاز می ش��ود و نیز با تملک و بازگشایی بلوار آیت ا ...طالقانی و
بازگشایی اعتمادیه شرقی به یقین در زیبایی شهر تأثیر بسزایی دارد.
شهردار همدان به خروج منطقه خضر از بن بست با تملک  25پالک اشاره کرد و
گفت :امیدواریم امسال این طرح را نیز تحویل شهروندان دهیم.
مهندس صوفی در ادامه به س��اخت چندین پارکینگ طبقانی مکانیزه و سازه ای
اشاره و عنوان کرد :ساخت این پارکینگ ها در دستور مدیریت شهری قرار گرفته
اس��ت و نیز برای کار مطالعاتی راه برگش��ت گنجنامه مشاور وارد شده که پس از
مطالعه کار را آغاز خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه احداث تقاطع غیرهمس��طح  13آبان (پیشاهنگی) نیز آغاز شده
اس��ت از احیای رودخانه های ش��هر با همکاری دانش��گاه بوعلی سینا خبر داد و
افزود :هر کدام از این پروژه ها تأثیر بسزایی در سیما و چهره شهر همدان خواهد
داشت.
ابراهیم مولوی ،رئیس شورای شهر با قدردانی از شهردار همدان:

همدان کارگاه عمرانی خواهد شد

رئیس شورای شهر همدان هم در این برنامه از زحمات مدیران ارشد استان که با

مدیریت شهری همکاری دارند قدردانی کرد و گفت :ادامه خدمات رسانی نیازمند
ادامه این همکاری خوب و قوی است.
دکترابراهیم مولوی افزود :قطع ًا مدیریت شهری با افتتاحیه ای که خواهد داشت
کهن ش��هر و کالن ش��هر همدان را تبدیل به یک کارگاه عمرانی خواهد کرد و
پخش  300هزار تن آسفالت یک نهضت بزرگ خدمات رسانی برای مردم شریف
و نجیب همدان محسوب می شود که البته بیشتر از این ها لیاقت دارند.
وی اظهار کرد :ما طبق فرمایشات استاندار برای حضور دو رویداد بزرگ گردشگری
با خدماتی که مدیریت شهرداری انجام می دهد باعث سرافرازی شهر خواهیم شد
و با آماده س��ازی محیط ش��هری ،مبلمان شهری و با نورپردازی و توسعه ناوگان
حمل و نقل شهری اتفاق خوب و مبارکی را شاهد خواهیم بود.
دکترمولوی ادامه داد :خوش��بختانه شهردار پش��توانه قوی و خوبی دارد و حمایت
افکار عمومی و مدیریت ارش��د استان اس��ت که باعث شده شهردار با تمام توان
کارها را پیگیری کند تا یک رضایت مندی خداپس��ندانه برای ش��هروندان ایجاد
ش��ود .وی همچنین از همه مدیرانی که در دوره های گذش��ته برای تسهیل این
پروژه ها فعالیت و تالش کرده اند قدردانی کرد.
امیر خجسته نماینده همدان در مجلس :

انقالب خوبی در شهر ایجاد شده است

نماینده مردم همدان در مجلس هم با گرامیداش��ت یاد و خاطره  8هزار ش��هید
س��رافراز اس��تان گفت :کار بزرگی را امروز شاهد هستیم که آغاز عملیات اجرایی

نیکبخت ،استاندار همدان

 200پروژه نتیجه همدلی شورای اسالمی شهر و شهرداری است.
امیر خجسته افزود :همدلی ،وحدت و هم افزایی همدان در کشور الگو شده است
و این وحدت باعث می شود کارهای به دور از حاشیه انجام شود و نتیجه ای جز
اشتغال و ایجاد امید در بین شهروندان نخواهد داشت.
خجسته اظهار کرد :انجام  300هزار تن آسفالت ریزی به عنوان یک انقالب خوب
در شهر است و نشان از کار جهادی شهردار همدان دارد.
وی با اشاره به گردشگری و فواید آن برای استان خاطرنشان کرد :نوروز امسال
یک میلیون و  300هزار نفر به همدان آمدند و به لطف خدا این استان و این شهر
جایگاه خود را پیدا کرده اس��ت و باید کار فرهنگی را به عنوان یک وظیفه دینی
و ش��رعی در دستور کار قرار دهیم و همه از بسیج ،معتمدان ،دانشگاهیان و همه
دستگاه ها باید ورود پیدا کنند.
خجسته در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دو رویداد بزرگ گردشگری
اشاره و خاطرنشان کرد :بدون شک یک تحول بزرگ در همدانی با  7هزار سال
قدمت و  1800اثر تاریخی شاهد خواهیم بود و باید این روند ادامه دار باشد.

دکتر حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

همدان با سرعت باالیی به سوی جایگاه واقعی خویش پیش
می رود
دکترحمیدرض��ا حاجی بابایی دیگر نماینده مردم هم��دان در مجلس هم با بیان
اینکه این روزها با س��رعت باالیی همدان در حال پیدا کردن جایگاه واقعی خود
اس��ت از همه کس��انی که به دنبال این جایگاه هس��تند قدردانی کرد.باید هر چه
سریعتر کلنگ زنی حلقه سوم شهر آغاز شود و باید دیدگاهمان را به شهر همدان
وسیع تر کنیم و اگر بخواهیم سبزینه و زیبایی حریم این شهر حفظ شود نیازمند
ایجاد حلقه س��وم هس��تیم و باید بدانی��م که اجرای این ط��رح باعث ایجاد نظم
خواهد شد.
وی اظهار کرد :شهرداری همدان در جلسات کالن شهرهای کشور حضور دارد و
این افتخاری است که در جمع شهرداران کالن شهرها حضور پیدا می کند .وی
با تأکید بر اینکه باید از داش��ته های این کهن دیار اس��تفاده کنیم گفت :همدان
نخستین پایتخت بوده و ما به یک همدان بزرگ می اندیشیم.
دکترحاجی بابایی همچنین با بیان اینکه روس��تای ابرو و س��د اکباتان از خیابان
های ش��هر همدان است؛ چرا که ما یک کالن شهر هستیم افزود :راه برگشت از
گنجنامه و امامزاده محسن(ع) باید به زودی کار آن آغاز شود و امسال یک سالی
پررونق در استان خواهیم داشت.
نماین��ده مردم همدان در خان��ه ملت اظهار کرد :افتت��اح مرحله یک پارک علم
و فناوری ،آغاز عملیات اجرایی بیمارس��تان هزار تختخوابی و پردیس س��ینمایی
امسال شروع خواهد شد .وی در ادامه افزود :امسال پروژه تاالر  5هزار نفری شهر
همدان را آغاز خواهیم کرد و مناقصه آن انجام ش��ده است و نیز در شهر همدان
ساختمان و سالن ورزش های باستانی و زورخانه را خواهیم داشت.
برقی ک��ردن راه آهن همدان -تهران ،ایجاد راه آه��ن همدان -مالیر و همدان
بیجار و آب رس��انی به ش��هر همدان و نیز ساخت پاالیش��گاه و ایجاد دو استخر
پیش��رفته برای فرهنگی��ان و ...از دیگر طرح هایی بود ک��ه دکترحاجی بابایی به
آن اشاره کرد.
در پایان برنامه در تاالر فجر ش��هرداری همدان ،اس��تاندار و مسوؤالن به همراه
حاضران با اتوبوس های گردش��گری به س��مت بلوار ارم و آغاز عملیات بهسازی
این بلوار و سپس به حیدره رفتند تا کلنگ عملیات اجرایی پارک یکصد هکتاری
والیت برزمین زده شود.
همچنین ش��روع عملیات اجرایی بهس��ازی بلوارهای ارم و جوان ،شروع عملیات
اجرای��ی پ��ارک  100هکتاری والیت ،عملی��ات اجرایی و تکمی��ل تقاطع غدیر،
برداش��ت و لکه گیری و روکش آس��فالت به میزان  300هزار تن در سطح معابر
شهر ،شروع عملیات اجرایی  25پارک در نقاط مختلف شهر ،تملک و ساماندهی
ورودی های ش��هر ،س��اخت سرویس های بهداش��تی مورد نیاز در شهر و شروع
عملیات اجرایی پیاده روهای شهر از جمله این پروژه هاست.
شروع عملیات بازسازی محله کبابیان ،تملک و بازگشایی معابر شهر ،دیوارکشی
و پوشش رودخانه های سطح شهر ،شروع عملیات اجرایی ساخت پارکینگ های
طبقاتی در شهر ،شروع عملیات اجرایی توسعه سایت دفن بهداشتی زباله ،تجهیز
ناوگان موتوری ش��هرداری همدان ،مطالعه امکان س��نجی راه برگشت گنجنامه،
ش��روع مطالعه و طراحی پارک  250هکتاری اکباتان و مطالعه به منظور اجرای
تقاطع میدان  13آبان(پیش��اهنگی) به عنوان پروژه های شاخص در آغاز عملیات
اجرایی  200پروژه شهرداری همدان است.

