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رئیس کمیسیون فرهنگی شورا:

سند جامع فرهنگی شهر همدان تدوین می شود
رئیس کمیســــیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر همدان 

گفت: سند جامع فرهنگی شهر همدان تدوین می شود. 
" اظهار    در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
داشت: کمیسیون فرهنگی شــــورای اسالمی شهر همدان  
سیاســــت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مدیریت شهری 

همدان در سال چهارم دوره پنجم را تدوین کرده است. 
وی افزود: بی تردید بیماری کرونا بر برخی سیاست های کلی 
و برخی برنامه ها و اقدامات مدیریت شهری به ویژه سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تاثیر خواهد 

داشت. 
رئیس کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان عنــــوان کرد: تــــالش کردیم سیاســــت ها به 
گونه ای تدوین و طراحی شــــود کــــه آثار کرونا بــــر برنامه ها و 
اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی مدیریت شــــهری به 

حداقل برسد. 
کاووســــی یکــــی از مهم تریــــن سیاســــت های کمیســــیون 
فرهنگی، اجتماعی شــــورای اسالمی شــــهر همدان در سال 

آخــــر دوره پنجم شــــورا را تدوین ســــند جامع فرهنگی شــــهر 
همدان عنوان کــــرد و گفت: با تدوین ســــند جامع فرهنگی 
سیاست های فرهنگی تعریف شــــده و با اثرگذاری بیشتری 

پیش خواهد رفت.
وی با اشــــاره به این که مقوله فرهنگ و تولید فرهنگ باید به 
مردم سپرده شود اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه های 
کمیسیون فرهنگی در راســــتای سپردن تولید فرهنگ و آثار 
فرهنگی به شــــهروندان، واگذاری فرهنگســــراها و سراهای 

محله به گروه های فعال فرهنگی است. 
عضو شــــورای اسالمی شــــهر همدان، شهر توســــعه یافته را 
شــــهری خواند که از بیشترین شــــهروندان مشارکت جو در 
تصمیم گیری های مدیریت شــــهری برخوردار باشد و گفت: 
بــــه همین منظــــور یکی از سیاســــت های مهم کمیســــیون 
فرهنگــــی، اجتماعی شــــورا در ســــال آخر دوره پنجــــم فراهم 
کردن بســــتر الزم در جهت افزایش مشارکت شهروندان در 

تصمیمات مدیریت شهری خواهد بود. 
کاووســــی با تاکید بر این که شهر توســــعه یافته و سالم نیاز 

به شهروندانی با سطح باالی سالمت جســــمی و روانی دارد، 
تاکید کرد: توســــعه و مناسب ســــازی بوســــتان ها به منظور 
استفاده اقشــــار مختلف اعم از سالمندان، بانوان و کودکان 
و نوجوانان و به طــــور کلی اجرای طرح "پــــارک آرامش" از دیگر 

سیاست های مهم این کمیسیون محسوب می شود.  
وی بــــا بیــــان این کــــه ترویــــج فرهنگ ایثــــار و شــــهادت از 
اولویت هــــای شــــورای اســــالمی شــــهر و مدیریت شــــهری 
همــــدان اســــت عنــــوان کــــرد: در همیــــن راســــتا یکــــی از 
سیاســــت ها و برنامه هــــای مهــــم کمیســــیون فرهنگــــی، 
اجتماعی شــــورا و ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی 
شهرداری همدان در یک سال آتی شخصیت پردازی عناصر 

8 سال دفاع مقدس خواهد بود.
رئیس کمیســــیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر 
همدان افزایش ســــرانه مطالعه کتاب را یکــــی از راهکارهای 
مهــــم توســــعه فرهنگی و افزایش ســــطح فرهنــــگ عمومی 
جامعه خواند و تاکید کرد: به همین منظور ترویج کتابخوانی 
در بین شــــهروندان همدانی با ایجاد "پاتــــوق کتاب" در نقاط 

مختلف شهر در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
وی پیگیــــری و به ســــرانجام رســــاندن طرح هایــــی از قبیل 
"شــــهر دوســــتدار کودک"، مرکز جامع آموزش شهروندی و 
پارک مشــــاهیر را از دیگر اولویت های کمیسیون  فرهنگی، 
اجتماعــــی شــــورا خوانــــد و تصریــــح کــــرد: توســــعه ورزش 
شــــهروندی نیز بــــه جد از ســــوی این کمیســــیون پیگیری 

خواهد شد.
کاووســــی تصریــــح کــــرد: ســــایر سیاســــت ها و برنامه های 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان 
در ســــال چهارم دوره پنجم شــــورا بــــه زودی اطالع رســــانی 

می شود.

ضرورت رسیدن به مدیریت کارآمد شهری افزایش شهروندان مشارکت جو است 
رئیــــس هیئت مدیــــره ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان گفت: افزایش شهرواندان 
مشــــارکت جو بــــا فرهنگســــازی به کاهــــش هزینه های 
مدیریت شهری و نیز مدیریت کارآمد شهری می انجامد. 
رضا ابرار خرم در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ 
"  اظهــــار داشــــت: نهادینه ســــازی مشــــارکت  در شــــهر
و حضــــور مــــردم در فرآینــــد اداره و مدیریت شــــهرها از 
بــــه مدیریت  برنامه هــــا و راهکارهای موثر در رســــیدن 

شهری کارآمد است.
اساســــی ترین  از  شــــهروندی  مشــــارکت  افــــزود:  وی 
مقوله های فرهنگ شهری اســــت که امروزه تاثیر زیادی 
در عرصه های مدیریت شهری دارد و سیاست گذاری در 
حوزه های شــــهری و پیمودن گام هــــای موثر برنامه ریزی 
در جهت توســــعه پایدار هر جامعه معطوف به سنجش 

و پیمایش مفهوم مشارکت و عوامل موثر بر آن است.

معاون مالی و اقتصادی شــــهردار همدان با بیان این که 
بزرگترین هنر در مدیریت شــــهری افزایش شــــهروندان 
مشارکت جو و نیز شهروندانی است که در حفظ ساختار 
مدیریت شهری کوشا و از فرهنگ نگهداری تاسیسات 

شهری برخوردار باشند.
ابرار خرم با بیان این که این اتفاق میســــر نمی شود مگر 
با فرهنگســــازی، عنوان کرد: امروزه مدیریت شــــهری در 
کنار اقدامــــات و برنامه هــــای عمرانــــی در بحث فرهنگ 
فرهنگســــازی ورود کرده اســــت و این وظیفــــه مهم به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سپرده شده است.

افزایش  ســــازمان  مهم  وظیفــــه  کرد:  خاطرنشــــان  وی 
گاهی  شــــهروندان مشــــارکت جو و افزایش دانش و آ
شــــهروندان در حــــوزه فرهنــــگ شــــهری به ســــمت و 
ســــویی اســــت که در حفظ و نگهداری زیرساخت های 

کنند ورود  شهر 

رئیــــس هیئت مدیــــره ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان تصریح کرد: به عنوان مثال در 
بحث مدیریت شهری فرهنگ نگهداری پارک از احداث 
آن مهم تر اســــت و ایــــن بیانگر این امر مهم اســــت که 
توســــعه عمرانی وقتی پایدار است که در کنار آن توسعه 

فرهنگی  نیز صورت بگیرد. 
ابــــرار خــــرم با اشــــاره بــــه این کــــه هرجــــا شــــهروندان در 
تصمیمات مدیریت شــــهری مشــــارکت کنند و در حفظ 
زیرســــاخت ها و تاسیســــات شــــهری کوشــــا باشــــند به 
کاهش هزینه ها و نیز توسعه پایدار می انجامد تاکید کرد: 
از اینرو در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــــدان، برای رســــیدن بــــه مدیریت کارآمد شــــهری در 
پی آن هســــتیم که در کنار اقدامات عمرانی شــــهرداری، 
فرهنگ سازی و توسعه فرهنگی را نیز همزمان و متوازن 

پیش ببریم.

افزایش ردیف بودجه آموزش شهروندی در شورا

رئیس سابق کمیســــیون فرهنگی شورای شهر گفت: 
ردیــــف بودجه آموزش شــــهروندی را در شــــورا افزایش 

دادیم. 
رضــــوان سلماســــی در گفت وگو بــــا خبرنــــگار ویژه نامه 
" در رابطه با اقدامات این کمیســــیون  "فرهنگ در شــــهر
در زمان ریاستش اظهار داشت: افزایش زیرساخت های 
ورزشی با هدف دسترسی سریع، ایمن و ارزان شهروندان 
به فضاهای ورزشی شهری در 3 سال گذشته در دستور 
کار کمیسیون بود که منجر به افزایش تعداد زمین های 
ورزشــــی شــــهرداری، از 17 زمیــــن به 39 زمین ورزشــــی در 
مناطق 4گانه شــــهرداری و تصویب احداث یک ســــوله 

ورزشی در مناطق چهارگانه اشاره کرد.
 وی افزود: توسعه ورزش شهروندی )ورزش محالت( با 
هدف همگانی کردن و گســــترش فعالیت های ورزشی 
در تمام محالت شــــهر همدان از دیگر سیاســــت های 
کمیسیون فرهنگی شورا بود که در این راستا اقداماتی 
از قبیــــل پیگیــــری تدویــــن و تصویب دســــتورالعمل 
ورزش شــــهروندی، پیگیری تشکیل دبیرخانه، برگزاری 
مسابقات ورزش شــــهروندی، افزایش زیرساخت های 

بانــــوان در ورزش  ورزشــــی و پیگیــــری فعــــال شــــدن 
شهروندی اتفاق افتاد. 

رئیس سابق کمیســــیون فرهنگی شورا با اشاره به این 
که یکی از سیاســــت های ما در 3 سال گذشته توسعه 
ورزش و فعالیت هــــای بدنــــی بانــــوان با هــــدف ایجاد 
امکان حضور و بهرهمندی بانوان از فضاهای ورزشــــی 
شهرداری و ارتقاء سالمت و نشاط اجتماعی این بخش 
از جامعه بــــود گفت: در این راســــتا اقداماتــــی از قبیل 
پیگیری ایجاد فضاهای ورزشی جهت استفاده بانوان، 
پیگیری فعالسازی ورزش بانوان در ورزش شهروندی، 
تأکید و پیگیری اجرای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی و 

محله ای صورت گرفت. 
سلماســــی مناسب ســــازی و بهســــازی زیرســــاخت ها 
و زمین هــــای ورزشــــی را بــــا هــــدف رفــــع فرســــودگی و 
آســــیب های موجود در زمین های ورزشــــی و باشــــگاه 
آســــیب های  کاهــــش  و  جلوگیــــری  بــــرای  شــــهرداری 
احتمالی از دیگر سیاســــت های این کمیســــیون در 3 
سال گذشــــته عنوان کرد و خاطرنشــــان کرد: در زمینه 
فضا ســــازی شــــهر اقداماتی از جمله پیگیری تشــــکیل 
مرکــــز آفرینش هــــای هنری، طــــرح و تصویــــب طراحی و 
اجــــرای المان های فاخــــر و مانــــدگار شــــهری در قالب 
برگزاری مسابقه و جشنواره، تصویب و پیگیری طراحی 
و اجرای المان محمــــود اجل، پیگیــــری طراحی و اجرای 
پاتوق هــــای شــــهری با هــــدف ایجاد فضــــای گفت وگو 
و تعامــــالت اجتماعی و نیــــز تصویب و پیگیــــری ایجاد 
کانون هــــای تجربــــه در هــــر منطقــــه )مراکــــز فعالیــــت 
تخصصی پیشکســــوتان( و پیگیری اجرای نقاشی های 

دیواری در برخی نقاط شهر انجام شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات و سیاست های کمیسیون 
فرهنگی در بخش آموزش شهروندی در 3سال گذشته 
عنــــوان کرد: تصویب ســــند جامع آموزش شــــهروندی، 
تصویب و تاکید بر تشــــکیل کمیته آموزش شهروندی، 
پیگیری تشــــکیل مرکز جامع آموزش شــــهروندی، ارائه 
آموزش شــــهروندی به شهروندان و  تخصصی مباحث 
افزایــــش و تقویت ردیــــف بودجه آموزش شــــهروندی از 

جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.
عضو شورای اســــالمی شهر همدان با اشــــاره به این که 
تشــــکیل شــــورای اجتماعی محالت با جلب حداکثری 
مشارکت اجتماعی شهروندان در مراحل تصمیم گیری و 
تصمیم سازی های شهری، ایجاد تعامل بین شهروندان 
و مدیریت شــــهری، شناســــایی نیازهای شــــهروندان بر 
اســــاس اولویت شــــهروندان و مرتفع نمــــودن نیازها با 
استفاده از توان موجود در محالت و مدیریت شهری در  
دوره پنجم شورا شکل گرفت تاکید کرد: در فاز اول در  4 
و در فاز دوم در 12 محله شورای اجتماعی محالت شکل 
گرفت و در گام آخر نیز تشکیل این شورا در تمام محالت 

در دستور کار قرار گرفت.
سلماســــی برگزاری جشنواره شــــهروندان برگزیده را در 
راستای معرفی و الگوسازی شــــهروندان نمونه از دیگر 
اقدامات مهم کمیسیون فرهنگی و سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــــهرداری در 3 ســــال گذشته ذکر 
کرد و گفت: جشنواره شــــهروندان برگزیده در دو سال 
گذشــــته برگــــزار و ســــومین دوره آن در ســــال99 برگزار 
خواهد شد. این جشــــنواره  مورد استقبال شهروندان 
قرار گرفت و حتی الگوی دیگر شهرهای کشور نیز شد.
وی حرکت در مســــیر تبدیل همدان به شهر دوستدار 

کودک را یکی دیگر از اقدامات کمیســــیون در 3 ســــال 
گذشــــته ذکر کــــرد و افزود: تشــــکیل کارگــــروه در مرکز 
کمیسیون، پیگیری تشکیل دبیرخانه  مطالعات ذیل 
دائمی منطبق با دســــتورالعمل کشــــوری در معاونت 
شهرســــازی و معمــــاری، تصویب اجــــرای اتــــاق مادر و 
کودک در مناطق 4گانه شــــهرداری، پیگیری تشــــکیل 
شــــورای اجرایی، پیگیری اجرای گذر کــــودک، اتاق های 
کودک و خانواده، مناسب سازی بوســــتان ها، به اهتزاز 
درآوردن پرچم پایلوت شهر دوستدارکودک همدان بر 
فراز قله کلیمانجارو در تانزانیا، پیگیری تشکیل شورای 
کــــودک محلــــه در یک محلــــه پایلوت و کســــب عنوان 
پایلوت شــــهر دوستدار کودک برای همدان از اقدامات 
و برنامه های کمیسیون در 3 سال گذشته بوده است. 
سلماسی تاکید کرد: تشــــکیل دبیرخانه ارزیابی تاثیرات 
اجتماعی پروژه های شــــهری "اتا"، ســــاماندهی مدیریت 
فرهنگســــراها، ایجاد فرهنگسرای کســــب و کار والیت، 
ایجاد سه شنبه های بدون خودرو در همدان، پیگیری و 
ایجاد بوستان های تخصصی و ترویج فرهنگ کتابخوانی 
از دیگر سیاســــت های این کمیســــیون بوده که توسط 
مدیریت شهری و ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری همدان پیگیری و اجرایی شده است. 
وی تاکیــــد کــــرد: از ابتــــدای فعالیت شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان در دوره پنجــــم، کمیســــیون فرهنگی و 
اجتماعی این شورا تا پایان سال سوم با هدف همگانی 
کردن ورزش، ارتقاء سالمت و نشــــاط اجتماعی، جلب 
حداکثــــری مشــــارکت اجتماعــــی شــــهروندان، ارتقــــاء 
فعالیت هــــای فرهنگــــی، اقــــدام به سیاســــت گذاری و 

برنامه ریزی کرد.
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ح شد: در کارگروه اشتغال شهرستان همدان مطر

ظرفیت ویژه فرهنگسرای کسب و کار والیت
برای کارآفرینی

کارگروه اشــــتغال شهرســــتان همدان در فرهنگسرای 
کســــب و کار والیت برگزار و بر ظرفیت این فرهنگســــرا 

برای کارآفرینی تاکید شد. 
" کارگروه اشتغال  به گزارش ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
شهرســــتان همدان بــــا حضور حمیدرضــــا حاجی بابایی، 
نماینــــده مردم همــــدان در مجلس شــــورای اســــالمی، 
فرماندار همدان و اکبر کاووســــی، حمید بادامی نجات و 
حسین قراباغی از اعضای شورای اسالمی شهر همدان و 
برخی دیگر از مسئوالن همدان در فرهنگسرای کسب 

و کار والیت برگزار شد. 
گسترش کسب و کارهای خرد و خانگی در اولویت �

 حمیدرضــــا حاجی بابایی در این کارگروه بــــا بیان این که 
در مملکت کار کم نیســــت اظهار داشــــت: با دو شیوه 
به کســــب و کار نــــگاه می کنیم. کســــب و کارهای خرد و 
خانگــــی در درجه اول و کســــب و کارهــــای کالن در نگاه 
بعدی مدنظر است اما در شــــهر همدان ظرفیت باالیی 

در هر دو زمینه وجود دارد. 
وی با یــــادآوری اینکه بــــه دنبال اجرای 12 پــــروژه بزرگ در 
شــــهر همدان هســــتیم و با وزارت دفاع صحبت شده تا 
پروژه بزرگ مرغ الین که 17 ســــال پیش پیگیری شــــد در 
همدان محقق شــــود، گفت: پاالیشــــگاه نفــــت 2 هفته 
آینده در همــــدان افتتاح خواهد شــــد و انجام پروژه های 

بزرگ الستیک ســــازی، شــــهرک کیف و کفش و شهرک 
ســــیر که در کنار آن بیش از 70 نوع شغل مختلف ایجاد 

خواهد شد نیز در دستور کار است.
نماینــــده مــــردم همــــدان در مجلس شــــورای اســــالمی 
عنوان کرد: همچنین پروژه گاوداری شش هزار راسی در 
قهاوند در حال احداث اســــت که مهاجرت این منطقه را 
به شــــدت معکوس کرده و در کنار آن 40 پروژه دیگر نیز 

ایجاد خواهد شد.
حاجی بابایی با بیان اینکه روز گذشته سه نفر از معاونان 
وزیــــر راه در همدان بودند، گفت: پیگیــــر وصل راه آهن 
مالیر و ســــنندج به همــــدان بودیم که ایــــن حرکت اوج 

اشتغال را در همدان رقم خواهد زد.
وی افــــزود: همچنین پیگیر طرح جامع شــــهری همدان 
بودیــــم که به واســــطه آن بیش از یک هــــزار و 500 هکتار 
به محدوده شــــهر همدان اضافه خواهد شد و این طرح 
در کنار کاهش قیمت مســــکن با ایجاد مســــکن جدید 

بیش از 3 هزار و 500 شغل ایجاد می کند.
ایجاد بیش از 5 هزار شغل در سال  جاری  �

فرماندار همدان نیز در این کارگروه اظهار داشــــت: تعهد 
اشتغال شهرستان همدان در ســــال جاری شش هزار و 
296 نفر تعیین شده که تا کنون طبق آخرین آمار سامانه 
رصد پنج هزار و 19 نفر اشتغال به ثبت رسیده و 80 درصد 

تعهد اشتغال شهرستان تا کنون محقق شده است.
افشــــاری افزود: از اشــــتغال های جدید ایجاد شده در سال 
جاری سه هزار و 600 نفر بیمه شده اجباری جدید هستند که 

معادل 72 درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری است.
صندوق کارافرینی پای کار بیاید �

رئیــــس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شــــهر 
همدان نیز  با بیان اینکه در مجموعه کسب و کار والیت 
مردم به راحتی ســــواد تجــــارت و کســــب و کار را آموزش 
می بیننــــد، گفت: باید صندوق کارآفرینــــی امید را پای کار 
بیاوریم و یک صندوق مشــــترک طراحی کنیم تا رسیدن 

به اهداف آسان تر شود.
اکبر کاووسی عنوان کرد: به عنوان مثال در این صندوق 
مدیریت شهری پنج میلیارد تومان و صندوق کارآفرینی 
هم به همین میزان اعتبار مدنظر قرار می دهد تا بتوانیم 
بــــه کســــانی کــــه در فرهنگســــرای کســــب و کار والیت 

آموزش می بینند وامی برای شروع کار پرداخت کنیم.

وی عنوان کرد: فرهنگسرای کســــب و کار تنها مختص 
مناطق کم برخوردار همدان نیست و باید در مناطق یک 

فرهنگسرای کسب و کار ایجاد کنیم.
همدان پایلوت کسب و کار در کشور  �

عضو شــــورای شــــهر همــــدان نیز با اشــــاره بــــه ظرفیت 
فرهنگســــرای کســــب و کار در زمینه اشــــتغالزایی اظهار 
داشــــت: ایــــن مجموعه نیــــاز بــــه حمایت های بیشــــتر 
مدیــــران و مســــئوالن دارد تا شــــهر همدان بــــه عنوان 

پایلوت کسب و کار در کشور مطرح شود.
حمید بادامی افزود: نگاه ما در فرهنگسرای کسب و کار 
والیت به ســــمت دانش آموزان نیز حرکت کرده و اولین 
مدرسه کســــب و کار را امســــال با حضور 65 دانش آموز 

ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه مشاغل خرد و خانگی نیاز به تسهیالت 
دارند، گفت: عقد یک تفاهم نامه بــــا صندوق کارآفرینی 

امید می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند.

فرماندار همدان:

فرهنگسرای کسب و کار والیت دستاورد 
برجسته و کم نظیر شورا و شهرداری است

فرماندار همدان فرهنگسرای کسب و کار والیت را 
یکی از دستاوردهای برجسته و اثرگذار شهرداری و 
شورای اسالمی شهر همدان برشمرد که در کشور 

کم نظیر است. 
" ، فرماندار   بــــه گزارش ماهنامــــه "فرهنگ در شــــهر
همدان با همراهی معاون برنامه ریزی فرمانداری و 
دو نفر از رؤسای کمیســــیون های شورای اسالمی 
شــــهر همدان از فرهنگسرای کســــب و کار والیت 

منطقه خضر بازدید کرد.  

دستاورد برجسته شورا و شهرداری �
فرماندار همــــدان ایجاد و راه اندازی فرهنگســــرای 
کســــب و کار والیــــت در شــــهر همــــدان را یکــــی از 
دستاوردهای برجسته و اثرگذار شهرداری و شورای 
اســــالمی شــــهر همدان برشــــمرد که در کشور کم 

نظیر است. 
شده  ایجاد  قطعی  اشــــتغال  افشــــاری  حســــین 
طی یک سال و نیم گذشــــته شهرستان همدان 
را 11هــــزار و 200 نفــــر اعالم کرد کــــه 68 درصد آنها 

محل  در  اشــــتغال  اجباری  بیمه  بــــار  اولین  برای 
دارند.  کار 

فرماندار همدان نداشتن مهارت شغلی متناسب 
با نیاز امروز جامعه را یکی از موانع مهم حوزه کسب 
و کار ذکر کرد و گرایش جوانان برای کســــب درآمد 
ناشــــی از فعالیت غیراقتصادی مانند واسطه گری، 
ســــود بانکی و خرید و فروش ارز را مخل پیشرفت 

و توسعه دانست.

برگزاری جشن بزرگ خودرویی
به مناسبت میالد پرنور پیامبر اسالم 

جشــــن بزرگ خودرویی به مناســــبت میالد پرخیر 
و برکــــت پیامبــــر اکــــرم )ص( و امام صــــادق )ع( در 

بوستان ارم برگزار شد. 
" در شــــب  به گــــزارش ویژه نامه " فرهنگ در شــــهر
میالد بــــا ســــعادت حضــــرت محمــــد )ص( و امام 
صادق )ع( جشن بزرگ خودرویی با همت سازمان 
فرهنگی. اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان و 
همکاری ســــازمان تبلیغات اسالمی، ستاد مردمی 
، باشــــگاه رشــــد  اعتــــکاف، جامعه ایمانی مشــــعر
جوان همدان و سازمان رسانه ای اوج در پارکینگ 

بوستان ارم برگزار شد.
اکران فیلم ســــینمایی خروج  به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا، سخنرانی و مولودی خوانی، نور افشانی 

و اهدای جوایز از جمله برنامه های این مراسم بود. 
این جشــــن بزرگ خورویی با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعی در تاریخ 
12 آبــــان مــــاه در پارکینگ بوســــتان ارم برگــــزار و با 

استقبال شهروندان همدانی مواجه شد. 
گفتنی است خودروها حاضر در این جشن در بدو 

ورود با مواد ضدعفونی کننده گندزدایی شدند. 
مهم تریــــن هــــدف از برگــــزاری جشــــن های بــــزرگ 
خودرویی توســــط ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان این است که نشان داده 
شود در شــــرایط شیوع کرونا که برنامه های عمومی 
تعطیل شــــده اســــت جشــــن اعیــــاد و برنامه های 

مذهبی تعطیل نمی شود.
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جامعآموزششهروندیشهرداریهمدان مرکز
" یک شــــهر هنگامی بــــه عنوان  بــــه گــــزارش ویژه نامــــه "فرهنــــگ در شــــهر
محلی مناســــب برای زیســــتن تبدیل می شــــود که عالوه بر نهاد شهرداری، 

شهروندان نیز در ساختن شهر خود مشارکت کنند. 
شــــهروندان مالکان و صاحبان شهر خود هســــتند که با مسئولیت پذیری 
و قانونمندی می توانند باعث رونق و توســــعه شــــهر خود شوند واین مهم 

مستلزم آموزش مفاهیم فرهنگ شهروندی است.
شــــهرداری ها یکی از اصلی ترین متولیان آموزش شهروندی به آحاد جامعه 
گاهی مردم از فرهنگ  محسوب می شــــوند؛ چرا که در نهایت اثرات منفی ناآ
 به 

ً
شهرنشــــینی و حقــــوق و تکالیف شــــهروندی و زیان های آن مســــتقیما

شــــهرداری ها باز می گردد و از سوی دیگر ضروری اســــت که شهروندان نیز 
در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مفاهیمی را فراگیرند؛ از این رو تاسیس 

مرکز جامع آموزش شهروندی در مجتمع 
فرهنگی عین القضات تاسیس شد

رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان گفت: 
مرکز جامع آموزش شهروندی با هدف یکپارچه سازی و افزایش کیفیت 

و کمیت آموزش ها در این سازمان ایجاد شده است.
 " روح اهلل وجدی هویدا در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ در شهر
با اشــــاره به ایجاد و اســــتقرار مرکز جامع آموزش شــــهروندی در سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان اظهار کرد: طرح تأسیس 
این مرکز از ســــوی سازمان به شورای اسالمی شــــهر همدان ارائه شد و با 
نظر مثبت اعضای محترم شــــورا و کمیســــیون فرهنگی شورای اسالمی 

شهر طرح در مرحله اجرا قرار گرفت. 
وی افزود: هدف از ایجاد مرکز جامع آموزش شهروندی ایجاد وحدت رویه 
آمــــوزش شــــهروندی با مرکزیــــت ســــازمان فرهنگی،  و یکسان ســــازی 

اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با بیان اینکه 
در معاونت ها و سازمان های شهرداری همدان بحث آموزش شهروندی 
به صورت نیمه متمرکز و پراکنده دنبال می شد، گفت: با ایجاد مرکز جامع 
آموزش شهروندی برنامه های آموزشی یکپارچه سازی و هدفمند می شود 
و اتــــاق فرمــــان و برنامه ریــــزی آموزش شــــهروندی در ســــازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان مستقر خواهد شد.
وجدی هویدا خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این طرح پروسه ای زمان بر 

بود و به چند مرحله تقسیم شد.
وی با اشــــاره بــــه این که محل اســــتقرار این مرکز مجتمــــع فرهنگی عین 
القضــــات همدانی اســــت بیــــان کــــرد: در گام اول طبقــــه اول از مجتمع 
فرهنگی عین القضات همدانی برای استقرار این مرکز آماده سازی شد و 
برای اســــتفاده هر چه بهتر از فضا، بوستان همجوار مجتمع نیز به عنوان 

فضای آموزشی در اختیار این مرکز قرار می گیرد.
وی افزود: بــــه همین منظــــور خانه ریاضیات اســــتاد غیــــور از طبقه اول 

مجتمع فرهنگی عین القضات به رصدخانه ابن صالح منتقل شد.
وجــــدی هویدا گفــــت: در اجــــرای این طرح و فضاســــازی مناســــب مرکز 
مهندسان، معماران و طراحان را به کمک گرفتیم تا فضای مرکز با اهداف 
آن همخوانی داشــــته باشــــد.  وی افزود: در گام دوم، این مکان به اقالم و 

وسایل مورد نیاز برای انواع آموزش های شهروندی تجهیز شد.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان با بیان 
اینکه اغلب جامعه هدف ما را نوجوانان و جوانان تشــــکیل می دهند و از 
سوی دیگر بزرگساالن نیز از جمله جامعه هدف آموزش های شهروندی 
هســــتند، گفت: آموزش ها باید منعطف، بروز و جذاب باشد و به همین 
دلیل از شــــیوه های و اقالم و وســــایل نوین آموزشــــی در این مرکز بهره 

خواهیم برد.
وجدی هویدا خاطرنشــــان کرد: نه تنها از ظرفیت کارشناســــان ســــازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و ســــایر معاونت ها و سازمان های شهرداری 
همدان بهــــره می بریم بلکه با ارتباط با نهادهای آمــــوزش عالی و آموزش و 
پرورش و سایر ارگان هایی که دستی بر آموزش شهروندی دارند ظرفیت، 
گاهی و دانش کارشناسان این مدرسه را به باالترین سطح خواهیم رساند. آ

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان افزود: با 
ایجاد مرکز جامع آموزش شــــهروندی مقوله مهم آموزش شهروندان نه 
تنها متمرکز و هدفمند می شــــود، بلکه کیفیــــت و کمیت آموزش ها نیز 

افزایش می یابد.

ضرورت ها و اهداف تاسیس مرکز جامع 
آموزش شهروندی

گاهی به حقوق و آشــــنایی  تربیت شــــهروندان مشــــارکت جو، افزایش آ
بــــا تکالیف شــــهروندان، ایجــــاد وحدت رویــــه و یکسان ســــازی آموزش 
شــــهروندی با محوریت مباحث مدیریت شهری و اجتناب از موازی کاری 
و بی ســــامانی و هدر رفــــت منابع مالی و اثر بخشــــی میــــان و بلند مدت 
آموزش های شهروندی همســــو با سیاست های کلی شهرداری همدان 
ایجاب کــــرد تاســــیس مرکز جامــــع آموزش شــــهروندی در دســــتور کار 
شــــهرداری همدان قرار گیرد.   ارتقای ســــطح فرهنگ شهروندی و اصالح 
ارتباط و رفتار شــــهروندان با محیط شــــهری و تحقق شهر ایرانی ، اسالمی 

نیز از اهداف مهم ایجاد این مرکز است.

ح خدمات مرکز جامع آموزش شهروندی شر

1_ شناســــایی، جلب حمایت های فکری، تبادل اطالعــــات، حوزه بندی، 
دخالــــت در تصمیم ســــازی ها و تصمیم گیری هــــا و مشــــارکت در اجرا در 
ســــطوح مختلف جامعــــه در زمینه هــــای فرهنگی، اجتماعی، سیاســــی، 

امنیتی دفاعی، محیط زیست و اقتصادی
2_ ارائه خدمات آموزشی به شهروندان از طریق آموزش های غیرحضوری، 

حضوری و مجازی
3_ ایجاد توســــعه و بهــــره وری الزم از طریق برنامه ریزی آموزشــــی، تدوین 

محتوا و متون و طراحی و تولید محصوالت مرتبط
4_ ارائــــه آموزش هــــای شــــهروندی در موضوعــــات روابط و مناســــبات 
اجتماعــــی، حقــــوق و تکالیــــف شــــهروندی، مهارت های زندگــــی، نظم و 

انضباط اجتماعی، بهداشت و محیط زیست و...
5_ شناسایی، سازماندهی و حمایت از تشکل های مردمی و غیردولتی

6_ ایجاد هماهنگی با نهادها، سازمان ها و مراکز دولتی در راستای بهبود 
زندگی مردم

7_ بهره گیری از  ظرفیت خیریه ها و مساجد و هیئت ها در راستای تامین 
معنویت شهروندان و اهداف مدیریت شهری

8_ اجــــرای طرح هــــای مختلــــف به منظــــور جلــــب مشــــارکت حداکثری 
شهروندان، آشنایی و آموزش شهروندان با مفاهیم فرهنگ شهروندی،  
و نیز تقویت، بهبود و اصالح رفتار شــــهروندی و ....)طرح شــــهروند مربی، 

طرح همیار شهر و...(
9_ برگــــزاری کارگاه ، ســــمینار و همایش های تخصصی با اســــاتید ملی و 

بین المللی )رایگان و نیمه رایگان(
10_ اعطــــای گواهی نامــــه معتبر حضــــور در دوره های مختلــــف آموزش و 

حقوق شهروندی ویژه شرکت کنندگان.

سرفصل های آموزشی

در این مرکز با توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته از مجموعه مدیریت 
شــــهری و همچنین مطالعات و پژوهش هایی که در سطح شهر همدان 
توســــط گروه های مطالعاتی صــــورت گرفت،  موضوعــــات اولویت بندی 
شــــد و پس از تصویب حداقــــل 1 وحداکثر 4 موضوع در شــــورای راهبری 
کمیته آموزش شهروندی با اســــتفاده از روش های مختلف آموزشی به 

شهروندان همدانی آموزش داده می شود.
: برخی از سر فصل های آموزشی عبارتند از

1- موضوعات آموزشی معاونت خدمات شهری
نظافت شهری)کاهش تولید زباله،تفکیک زباله و بیرون گذاشتن زباله 

ساعت 9 شب(
نگهداری و استفاده مناسب از فضای سبز  و مبلمان شهری

 2- موضوعات آموزشی معاونت حمل و نقل و ترافیک
استفاده از محل های خط کشی شده و پل های هوایی

استفاده بهینه از اتوبوس، تاکسی های درون شهری
 استفاده از ظرفیت پارکینگ ها و عدم پارک دوبل در خیابان ها و معابر

داشتن اخالق  در رانندگی؛ گذشت، صبوری و...
رعایت سرعت مجاز در رانندگی

حرکت بین خطوط طولی معابر
عدم توقف در راستگردها

3- موضوعات آموزشی معاونت معماری و شهرسازی
حفظ و نگهداری از بافت های تاریخی و احیای آنها 

نوسازی بافت های فرسوده  شهری
ضوابط ساختمان سازی استاندارد

پیشگیری از تخلفات ساختمانی
صدور گواهی پروانه و پایان کار ساختمان

4- موضوعات آموزشی سازمان اجتماعی،فرهنگی و ورزشی
 عدم تخریب اموال عمومی

سبک زندگی اسالمی- ایرانی )آموزش مهارت های زندگی(
 حمایت از خرید و مصرف کاالی ایرانی 

حسن سلوک و خوش خلقی با همسایگان، اهالی محل و دیگر شهروندان
رعایت حق الناس و احسان به دیگران

مشارکت مردم در اداره امور شهر
ترویج و  ارتقاء باورهای دینی و اعتقادی 

-فرهنگ سازی برای ورزش همگانی
5- موضوعات آموزشی معاونت مالی- اقتصادی

عوارض و مبالغ دریافتی از سوی شهرداری همدان 
 6- موضوعات آموزشی معاونت برنامه ریزی

ساختار و تشکیالت شهرداری همدان
همدان شناسی و آشنایی مردم با قسمت های مختلف شهر

مســــئله یابی محله ای و ارائه پیشنهادات مفید)نیازسنجی محالت شهر 
همدان(

شهر و شهرداری الکترونیک
7-موضوعات آموزشی معاونت فنی و عمرانی

- عدم آسیب به آسفالت معابر

شماره نهم 4
آبان ماه 1399



جامعآموزششهروندیشهرداریهمدان مرکز

مرکــــز جامع آموزش شــــهروندی به عنــــوان اولین مرکز تخصصــــی تبیین و 
معرفی پارامترهای رفتار شــــهروندی با محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری همدان پیش از پیش ضرورت می نماید.

ظرفیت های مختلف تولید محتوای آموزشی مرکز 

مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری 
همدان

با نظارت مســــتقیم کارشناسان آموزش شهروندی و اجرای شرکت های 
متخصــــص در زمینه آموزش شــــهروندی دارای ظرفیت هایــــی در تولید 

محتوای آموزشی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•اســــتفاده از ظرفیــــت اســــاتید و متخصصیــــن در زمینه هــــای مختلف 

آموزشی
• تولید و نشــــر مطالب و مباحث بــــا اســــتفاده از جدیدترین روش های 

آموزشی
• بررسی علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی از آموزش های انجام شده به لحاظ 

میزان اثرسنجی بر مخاطبین
• تولید محتوای آموزشــــی به صورت طرح های گرافیکی، متنی، متحرک و 

انتشار در فضای مجازی و واقعی
.ارائه پیام های آموزش شــــهروندی با موضوعات مختلف در قالب تهیه 

کلیپ های کوتاه 59 ثانیه ای 
•تهیه و تولید کلیپ های کوتاه نمایشی همراه با افکت و پویا نمایی

•اجــــرای نمایش های پرفورمنس و ... با گروه عمو صفا ، نقره ای تنان و .... 
به صورت حضوری و ضبط کلیپ

•اجــــرا تئاتر و نمایش های مختلف آموزشــــی به صــــورت حضوری و ضبط 
کلیپ

•تهیه، تولید و ضبط بازی های مختلف آموزشی
•ساخت و تولید کلیپ و تیزر آموزه های شهروندی، معرفی مشاغل و .... 

به همراه نریشن، عکس و فیلم هوایی و....
•ساخت و تولید انیمیشن 

•تهیه و تولید پک هدایای آموزش شــــهروندی شــــامل: ســــاک، پوشــــه 
پارچه ای، دفترچه یادداشت، مداد رنگی، پازل، دفترچه شهروندی، برنامه 

هفتگی و...
•طراحی ، چاپ و توزیع نشــــریه دیواری همســــاده با موضوعات مختلف 

آموزشی در بین مجتمع ها و ساکنین آپارتمان های سطح شهر
•طراحی و چاپ کتابچه های مختلف آموزش شهروندی

•طراحی و تدوین کتاب، بروشور و پوستر آموزشی
•ساخت و تولید پادکست های آموزشی

•هماهنگی پخش تیزر از تلویزیون های شهری
•هماهنگی چاپ و نصب بنر در بیلبوردهای سطح شهر و پایه بنرها

•برگزاری جشــــنواره ،کارگاه ها، همایش ها و دوره های آموزشی با اساتید 
مجرب و متخصص در زمینه های مختلف آموزشی

•تولید و پخش مسابقه تلویزیونی پرواز و...
•اجرای سایر فعالیت ها و اقدامات گسترده آموزش شهروندی

ح و نحوه ارتباط با سایر  مخاطبین طر
معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری

جامعــــه هدف ایــــن طرح را  اقشــــار مختلــــف مردم در هر رده ســــنی و 
می دهند. تشکیل  جنسیتی 

، آموزش گروه   با توجه بــــه برنامه ریزی های انجام شــــده در این مرکــــز
ســــنی کــــودک و نوجوان در پــــارک آموزش شــــهروندی )کــــه در محل 
پارک همجوار به وســــعت بیش از 3000 متر طراحی و در دســــت اقدام 

گیرد. می  صورت  می باشد( 
همچنیــــن با توجه به ابالغ دســــتور العمل جامع آموزش شــــهروندی، 
آموزش شــــهروندی و  ئین نامــــه مرکز جامــــع  آ شــــهرداری همــــدان و 
سیاســــت های کمیتــــه آمــــوزش شــــهروندی بــــه مناطــــق چهارگانه و 
سازمان های وابســــته به شهرداری همدان از ســــوی شورای اسالمی 
شــــهر و شــــهردار محتــــرم ، شــــهرداران مناطــــق چهارگانــــه و مدیران 
ســــازمان های مختلف شــــهرداری ملزم بــــه همکاری و اجرای دســــتور 

می باشند. شهروندی  آموزش  جامع  العمل 
آموزش  کارشــــناس  وندی"  شــــهر آموزش  محتوای  "تولید  زمینه  در 
وندی معرفی شــــده توســــط حــــوزه هــــای اجرایی، بــــه عنوان  شــــهر
آموزش  ( در مرکز جامــــع  رابــــط حوزه خــــود )بصورت غیــــر مســــتمر
 بــــا پیمانــــکاران، تشــــکل های مــــردم نهــــاد، 

ً
وندی مشــــخصا شــــهر

آموزش  شــــرکت ها و موسســــات معرفی شــــده توســــط مرکز جامع 
وندی در ارتباط مســــتقیم کاری خواهند بــــود و فعالیت موثر  شــــهر

داشت   .  خواهند 
هر ســــازمان و منطقه متناســــب با اقدامات اجرایی حوزه خود در مرکز 
جامــــع آموزش شــــهروندی ملزم بــــه ارائه گــــزارش هزینه کــــرد بودجه 
آموزش شــــهروندی )به صورت فصلی( به کمیته آموزش شــــهروندی 

بود.  خواهد 
طرح ها در حوزه ی آموزش شهروندی قبل از اجرا باید جهت تصویب 

از ســــوی مجری به کمیته آموزش شهروندی ارائه شود.

تی � آ برنامه ریزی های 
همچنیــــن در برنامه ریزی هــــای انجام شــــده غرفه هــــای "کاربازیا و فکر 
آموزش شــــهروندی" در محل پارک همجــــوار این مرکز به  بازیا و پارک 
آموزشی در دست  3000 متر با طراحی نوین و خالق  وســــعت بیش از 
اقــــدام و برنامه ریــــزی اســــت تــــا در این پارک آموزشــــی بــــا جدیدترین 
روش های خالق آموزشــــی به کودکان و نوجوانان به صورت مستقیم 
و چهره به چهره با امکانات و وســــایل بروز آموزشی در حیطه مدیریت 

آموزش های الزم داده شود. شهری 

ترکیب شخصیت های حقیقی و حقوقی 
شورای راهبری کمیته آموزش شهروندی

به منظور هدفمند شدن و اثرگذاری سیاست ها، اقدامات و برنامه های 
مرکــــز جامع آمــــوزش شــــهروندی کمیتــــه  راهبری آموزش شــــهروندی 
تشکیل شــــده که ساختار ســــطح راهبری و شــــخصیت های حقیقی و 

حقوقی این کمیته به شرح زیر است:
ساختار سطح راهبری با 17 نفر عضو

شهردار به عنوان رئیس کمیته 
معاون مالی- اقتصادی به عنوان جانشین شهردار 

رئیس ســــازمان فرهنگــــی ، اجتماعی و ورزشــــی  شــــهرداری همدان به 
کمیته؛ عنوان نایب رئیس 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان به 
ناظرکمیته؛ عضو  عنوان 

رئیس کمیســــیون  خدمات شــــهری و حمل و نقل و ترافیک شــــورای 
اسالمی شهر همدان به عنوان عضو ناظر کمیته؛

رئیس حراست شهرداری همدان به عنوان عضو ناظر کمیته؛
معاون خدمات شهری شهرداری همدان به عنوان عضو ثابت کمیته؛

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان به عنوان 
کمیته؛ عضو ثابت 

معــــاون اجتماعی ســــازمان  فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــــی  شــــهرداری 
همدان به عنوان عضو ثابت و دبیر کمیته

6 نفر شــــخصیت حقیقی و حقوقی به انتخاب رئیس ســــازمان فرهنگی 
،اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان)عناصر فعال حوزه فرهنگی و 

اجتماعی( 
دبیر کمیســــیون فرهنگی و اجتماعی شــــورای اسالمی شهر همدان به 

عنوان عضو ثابت کمیته )بدون حق رأی(
نماینده کارگروه کارشناسی به عنوان عضو ثابت؛

مدیر ســــازمان یا منطقه مجری به عنوان عضو متغییر کمیته؛ )با توجه 
به نیاز و موضوع و محوریت جلسه(

ترکیب شــــخصیت های حقیقی و حقوقی کارگروه کارشناســــی به شرح 
زیر است:

اعضاءکارگروه کارشناسی :  �
معــــاون اجتماعی ســــازمان  فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــــی  شــــهرداری 

همدان به عنوان رئیس کارگروه کارشناسی
آمــــوزش  شــــهروندی به عنــــوان دبیــــر کارگروه  مســــئول مرکز جامــــع 

کارشناسی
نماینــــدۀ تام االختیــــار مناطق ،معاونت ها و ســــازمان ها ی شــــهرداری 

همدان به عنوان عضو متغییر
آموزش شــــهروندی: جامعه شناس، روانشناس،  صاحب نظران حوزه 
کارشناســــان امــــور تربیتــــی و برنامه ریزی، امــــور اعتقــــادی و حقوقی به 

متغییر عضو  عنوان 
متخصصین هنری حوزه آموزش شــــهروندی )نویســــنده، گرافیســــت، 

بازیگر و...( بر اســــاس نیاز و محوریت کار به عنوان عضو مدعو
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همدان شهر فعال کشور می شود
" ، طرح "شــــفا"  به گــــزارش ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
یــــا همان شــــهرهای فعــــال ایــــران، به دنبــــال طراحی 
و بازســــازی شــــهر بــــه ســــمت و ســــویی اســــت که از 

فعالیت های فیزیکی شهروندان حمایت کند.
در واقــــع شــــهر فعــــال شــــهری اســــت کــــه مدیریت 
، زیرساخت های مناسب،  شهری آن برای تمام اقشــــار
آموزشی را تدارک دیده  برنامه های مشارکتی و کارهای 

باشد.
شــــهرهای فعال، یک منبع ســــرمایه گذاری در توسعه 
هرچه بیشتر ســــرمایه های زیست محیطی، اجتماعی، 
اقتصادی و انســــانی هستند. اثر این شــــهرها بر ابعاد 
آســــانی  زندگی شــــهری بســــیار ملموس اســــت و به 

نمی توان آنها را نادیده گرفت. 
مســــئله مهمی که در شــــهر فعال مشاهده می شود، 
توجه به گروه های جنســــی و ســــنی مختلــــف و نیاز به 
بررسی همه جانبه عواملی است که چه مستقیم و چه 

غیرمستقیم نقش ایفا می کنند.

طرح شفا یا همان شــــهرهای فعال ایران، با هماهنگی 
مشــــارکت  و  کشــــور  کالن شــــهرهای  کمیســــیون 
محوری شــــهرداران اجرایی می شــــود و به سمت اخذ 
استانداردهای الزم در شهرهای کشور حرکت می کند 
و بــــا ایجاد انگیزه برای شــــهرداران تــــالش خواهد کرد 
تــــا زیرســــاخت های فعالیت بدنــــی، ورزش همگانی و 

شهروندی در شهر های کشور توسعه یابد.

برگزاری دومین مجمع شورای سیاست گذاری
شهرهای فعال ایران

 دومین مجمع شورای سیاستگذرای شهرهای فعال 
ایران بــــا حضــــور  معــــاون فرهنگی و توســــعه ورزش 
همگانی و معاون عمرانی و شهرســــازی وزارت کشــــور 
و شــــهرداران و نمایندگانــــی از شــــهرهای ایران چندی 

پیش در محل هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.
در این نشســــت شــــهرداری همدان به عنوان اولین 
شــــهری که مرحلــــه ارزیابــــی شــــهرهای فعــــال در آن 
آغاز شــــده معرفــــی و در صورت موفقیــــت می تواند به 

عنوان نخستین شهر فعال کشور معرفی شود.
  رییــــس ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعــــی و ورزشــــی 
همدان  شهردار  از  نمایندگی  به  همدان   شــــهرداری 
در ایــــن مجمــــع حضــــور داشــــت کــــه فعالیت های 

صورت گرفته توسط شــــهرداری همدان را به عنوان 
کرد.  بیان  فعال  شهر  نامزد 

همچنیــــن وجــــدی هویــــدا باتوجــــه بــــه امکانــــات و 
زیرساخت های شهر همدان 3 پیشنهاد را ارائه در این 
حوزه ارائه کــــرد، که مورد توجه اعضای مجمع شــــورای 

سیاست گذاری قرار گرفت.
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  رئیــــس 
شــــدن  محله محوری  پیشــــنهاد  همدان  شــــهرداری 
ورزش همگانــــی، برگــــزاری المپیــــاد کشــــوری ورزش 
آموزش و پرورش  شــــهروندی و انعقاد تفاهم نامه با 
ورزش  جهت  مــــدارس  محوطــــه  از  اســــتفاده  جهت 

بانوان را در این مجمع ارائه داد.

توجه شورا و شهرداری به سالمت شهروندان 
نایب رئیس شــــورای عالی اســــتان ها نیز در گفت وگو 
" اظهار داشــــت: انتخاب  با ماهنامه" فرهنگ در شــــهر
همــــدان به عنوان  نامزدی که بیشــــترین بخت را برای 
معرفی به عنوان نخســــتین شــــهر فعال کشور دارد، 
حکایت از توجه شــــورای شهر و شهرداری، به سالمت 

شهروندان همدانی می کند. 
حمید بادامی نجات افــــزود: در زندگی ماشــــینی امروز 
کم تحرکی شــــهروندان به ویژه در کالنشهرها افزایش 
یافته و همین موضوع ســــبب بروز انــــواع بیماری ها و 

افزایش هزینه های درمانی شده است.
وی عنــــوان کــــرد: در این شــــرایط شــــوراهای شــــهر و 
مدیریت شــــهری در کنار ســــایر نهادهای ذی ربط باید 
شــــرایط و زیرســــاخت ها را به گونه ای فراهــــم کنند که 
شهروندان را به سمت وسوی ورزش و تحرکات بدنی 

سوق دهند.
عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان با اشــــاره به 
همدان  شــــهرداری  و  شهر  اســــالمی  شورای  که  این 
ورزش  بحــــث  بــــه  ویــــژه ای  توجــــه  دوره  ایــــن  در 
توســــعه  نیز  و  بانوان  ورزش  )محالت(،  شــــهروندی 
زیرساخت های ورزشــــی در بوستان های سطح شهر 
داشــــته اســــت گفت: ورزش شــــهروندی )محالت( 
آن به  از  کشــــور مطــــرح اســــت و  همدان در ســــطح 

می کنند. یاد  کشور  سطح  در  الگو  عنوان 
بادامی عنوان کرد: ساخت زمین های چمن مصنوعی 
متعدد در پارک های ســــطح شــــهر به ویــــژه در مناطق 
کم برخوردار اتفاق مثبتی اســــت کــــه در این دوره رقم 

خورده است.
وی با قردانی از مدیریت شهری همدان به دلیل توجه 
به مصوبات شورا و انجام اقدامات مؤثر در این بخش 
تصریح کــــرد: احــــداث پیاده رو ها و نیز توجــــه به ایجاد 
خطوط دوچرخه ســــواری در آن از دیگر اقداماتی است 
کــــه در ایــــن دوره در شــــهرداری همــــدان رخ داده و به 

کاهش کم تحرکی شهروندان انجامیده است.

اختصاص امتیازات ویژه وزارت ورزش و جوانان 
به شهرهای فعال

همدان  اســــتان  همگانی  ورزش هــــای  هیئت  رئیس 
"، با  نیــــز در گفت وگو بــــا ویژه نامــــه" فرهنگ در شــــهر
بیان این که چندین کالنشــــهر کشور برای طرح "شفا" 
یا "شــــهر فعال ایران" نامزد شدند اظهار داشت: پس 
از ارزیابــــی وزارت ورزش و جوانــــان و بررســــی فضاها و 
زیرســــاخت های موجــــود و اقدامات شــــهرداری ها در 
راســــتای توجه بــــه ورزش همگانــــی و شــــهروندی، 2 
شــــهر همدان و یزد به عنــــوان نخســــتین نامزد های 
شهر فعال و شــــهرداران این دو کالنشــــهر به عنوان 

شهرداران فعال کشور انتخاب شدند.
هادی سبزواری افزود: این انتخاب افتخاری برای شهر 

همدان و شهروندان همدانی است.
وی بــــا بیان این که این انتخــــاب مرهون توجه ویژه به 
حوزه ورزش و فعالیت هــــای بدنی، به ویژه ورزش های 
همگانی و ورزش شــــهروندی در برنامه هــــا، اقدامات 
و پروژه هــــای شــــهرداری همــــدان در دوره مدیریــــت 
مهندس صوفی اســــت، گفــــت: پیاده راه ســــازی های 
متعــــدد، در نظر گرفتن خــــط ویژه دوچرخه ســــواری و 
، و نیز احداث  اســــکیت در پیاده  راه هــــا و معابر شــــهر
زمین هــــای متعــــدد ورزشــــی در بوســــتان های شــــهر 
امتیــــازات ویژه ای داشــــت که یکی از دالیــــل انتخاب 

همدان به عنوان شهر فعال کشور بود.
همدان  اســــتان  همگانی  ورزش هــــای  هیئت  رئیس 
در پاســــخ به این ســــوال که انتخاب  همدان به عنوان 

شــــهر فعال چه امتیازاتی دارد، اظهار داشت: بی تردید 
موفقیــــت در طرحی در این ســــطح که کالنشــــهرهای 
متعــــددی بــــرای انتخــــاب در آن نامــــزد شــــده بودند، 
امتیازات ویــــژه ای در بــــر دارد و وزارت ورزش و جوانان 
 
ً
مصوباتــــی در این زمینه خواهد داشــــت کــــه متعاقبا

اعالم می شود.
ســــبزواری تاکید کــــرد: با برگزیده شــــدن همــــدان به 
عنوان شــــهر برتر حتما در بخش اعطای میزبانی های 
مسابقات ورزشی و جشــــنواره ها و همایش های ملی 
و بین المللــــی، در اولویت قرار می گیریــــم و این امر به 
توسعه گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 

نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وی با اشاره به این که فدراسیون ورزش های همگانی 
بانی این طرح بوده است تاکید کرد: انتخاب همدان به 
عنوان شــــهر فعال، یعنی توسعه و پیشرفت مستمر 

ورزش های همگانی و شهروندی.

همدان و یزد نخستین نامزدهای شهر فعال ایران
شهردار همدان عضو شورای سیاستگذاری طرح شفا

آیین رونمایی از طرح شــــفا در تاریخ شانزدهم شهریور 
ماه امســــال با حضور وزیــــر ورزش و جوانــــان، رئیس 
رئیــــس فدراســــیون ورزش هــــای  المپیــــک،  کمیتــــه 
همگانی و شهرداران کالن شــــهرهای کشور در تهران 
برگزار و لوح نامزدنشان این طرح به شهرداران همدان 

و یزد اهدا شد. 
همچنین پــــس از این مراســــم 10 کالنشــــهر دیگر نیز 
نامزد شهر فعال شــــدند تا پس از ارزیابی های صورت 
گرفته شــــهرهایی که مدیریت شهری شان بیشترین 
اقدامات را در امر توسعه ورزش همگانی و شهروندی 
داشته اند به عنوان شهر فعال کشور انتخاب شوند. 

از ســــوی دیگر در این مراسم شــــهردار همدان نیز به 
عنوان عضو شــــورای سیاستگذاری شــــهرهای فعال 

ایران معرفی شد. 

توسعه زیرساخت های ورزش همگانی و شهروندی 

شــــهردار همدان در گفت وگــــو با ویژه نامــــه "فرهنگ 
"، با بیان ایــــن که مدیریت شــــهری پایتخت  در شــــهر
تاریخ و تمدن ایــــران زمین عالوه بــــر توجه به مباحث 
، در مباحث فرهنگی، ورزشی  عمرانی در ســــطح شــــهر
و نیز حفظ ســــالمت جســــم و روان همشــــهریان عزیز 
نیز گام های بلندی برداشــــته اســــت اظهار داشــــت: از 
ورزش شهروندی )محالت( همدان در سطح کشور به 
عنوان الگو یاد می شود و سعی کردیم ورزش همگانی 
را در 2 بخش آقایان و بانوان در همدان توسعه دهیم.
عباس صوفی با بیان این که با توسعه زیرساخت های 
عمــــوم  ورزشــــی  فعالیت هــــای  بــــرای  را  شــــرایط  الزم 
همشــــهریان در قالب ورزش شــــهروندی و همگانی 
فراهم کرده ایم گفت: توسعه پیاده راه ها، پیگیری طرح 

هر پارک، یک زمین ورزشــــی، نصب وسایل ورزشی در 
پارک ها، ایجاد و توســــعه ایستگا های دوچرخه سواری، 
در  اســــکیت  و  دوچرخه ســــواری  ویــــژه  خــــط  ایجــــاد 
پیاده راه ها، برگزاری مستمر المپیاد ورزش شهروندی 
)محالت( و نیز توســــعه و گســــترش پارک هــــا از جمله 
اقدامات مدیریت شهری همدان در راه توسعه ورزش 

همگانی و شهروندی است.
وی با اشــــاره بــــه این که در 3 ســــال گذشــــته 21 زمین 
ورزشی شــــامل چمن مصنوعی فوتبال، زمین والیبال 
و زمین تنیــــس در پارک هــــای همدان احداث شــــده 
است عنوان کرد: به زودی 10 ایستگاه دوچرخه سواری 
با ظرفیت 100 دوچرخه در ســــطح شهر ایجاد می شود. 
از جمله بوســــتان های  بــــزرگ  پــــارک  همچنین چنــــد 
فرامنطقــــه ای والیــــت و اکباتــــان نیــــز با برخــــورداری از 

زیرساخت های ورزشی در حال احداث است.
شهردار همدان عنوان کرد: نظر به توجه ویژه مدیریت 
شــــهری همدان به ورزش همگانی و شــــهروندی و نیز 
سالمت شهروندان، شهر همدان در کنار شهر یزد به 
عنوان نخستین نامزدهای شهر فعال کشور در طرح 

شفا برگزیده شدند.
صوفــــی افــــزود: پــــس از انتخــــاب همدان بــــه عنوان 
نامزدهای شــــهر فعال، مرحله ارزیابی ایــــن طرح اواخر 
مهرماه امسال به صورت رسمی در همدان برگزار شد 
و تاکنون دو نشست تخصصی نیز در این رابطه برگزار 

شده تا نخستین شهر فعال کشور معرفی شود.
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مدیرکل ورزش و جوانان همدان:

شهرداری بازوی قدرتمند ورزش همدان است
در دیــــدار رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان با مدییرکل ورزش و جوانان استان، 

سیفی شهرداری را بازوی قدرتمند ورزش استان خواند. 
" رئیس و معاونین  به گزارش ویژه نامه "فرهنگ در شهر
ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
به بهانه معرفی حمید ســــیفی به عنــــوان مدیرکل جدید 
ورزش و جوانان اســــتان همدان و تبریک این انتصاب با 

وی دیدار کردند.
در این نشســــت رئیس ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان با تبریک و خوش آمدگویی به 
مدیرکل جدیــــد ورزش و جوانان اســــتان همدان اظهار 
داشت: ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــــدان همانطــــور کــــه از نــــام آن مشــــخص اســــت در 

حوزه های مختلفی فعالیت می کند.
وی افــــزود: ورزش نیــــز یکــــی از حوزه های مهمی اســــت 
کــــه نگاه ویژه ای به آن داریــــم و در هر دو بخش قهرمانی 
و همگانــــی فعالیت هــــای مختلفی در این حــــوزه انجام 

می دهیم.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان با اشــــاره به ورزش شــــهروندی گفت: گسترش 

زیرساخت های ورزشــــی در شــــهر با احداث بیش از 38 
زمین ورزشــــی و افزایش رشــــته های مختلــــف در ورزش 
شهروندی از اقدامات مهم ما طی این مدت بوده است.
وجدی هویدا خاطرنشان کرد: در بخش تیم داری نیز تیم 
فوتبال شــــهرداری همدان در لیگ دســــته دوم فوتبال 

کشور حضور دارد.
وی بــــا اشــــاره به تعامــــل ســــازمان بــــا اداره کل ورزش و 
جوانان اســــتان بیان کرد: در ســــال های اخیر با دستگاه 
ورزش اســــتان تعامل خوبــــی داشــــته ایم و امیدواریم با 

حضور مدیرکل جدید این تعامالت افزایش پیدا کند.
معــــاون ورزش ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری نیز ضمن خوش آمدگویی به مدیرکل ورزش 
و جوانان اســــتان همدان گفت: حضور یک نیروی بومی 
در راس ورزش اســــتان را به فال نیــــک می گیرم و قطعا با 

حضور نیروهای بومی هر فعالیتی قابل اجرا است.
پیام حیــــدری افــــزود: در بحث تیــــم فوتبال شــــهرداری 
همدان درخواســــت داریم که ورزشــــگاه های شــــهدای 
قدس و شهید مفتح برای آغاز تمرینات در اختیار ما قرار 

بگیرد.
مدیــــرکل جدید ورزش و جوانان اســــتان همــــدان نیز با 

بیــــان اینکه شــــهرداری همدان یکی از بــــازوان قدرتمند 
دســــتگاه ورزش تلقی می شود، اظهار داشت: شهرداری 
همدان به خوبی توانسته با گسترش ورزش شهروندی 

در سطح شهر همدان قدم های مثبتی بردارد.
حمید سیفی افزود: به نوعی دستگاه ورزش و شهرداری 
همدان با هم تنیده هســــتند و ما هرگونه تعاملی را برای 

موفقیت ورزش استان با شهرداری برقرار خواهیم کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه جلســــات ماهیانه ای را با شــــهرداری 
همدان پیرامــــون ورزش برگزار خواهیم کــــرد، بیان کرد: 

هرگونــــه امکاناتی تیم فوتبــــال شــــهرداری همدان الزم 
داشته باشد در اختیار این تیم قرار خواهیم داد.

مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان عنوان کرد: 
باید بتوانیم دو تیم پاس و شهرداری همدان را به دسته 

باالتر برسانیم. 
ســــیفی با بیان اینکه برای رشــــد ورزش اســــتان همدان 
نیازمند فرصت هســــتم، بیان کــــرد: باید همــــه به بنده 
فرصــــت الزم را بدهند تا در ایــــن تنگناهای مالی بتوانیم 

ورزش همدان را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.

   شهردار همدان:

بازیکنان و کادر فنی نگران مسائل مالی و پشتیبانی نباشند
شــــهردار همدان در دیدار  از تمرینات تیم شــــهرداری وعده داد بازیکنان و 

کادر فنی شهرداری در این فصل نگران مسائل مالی و پشتیبانی نباشند. 
به گزارش ماهنامه "فرهنگ در شــــهر عباس صوفی در بازدید از تمرینات تیم 
فوتبال شهرداری همدان با اشاره به حمایت قاطعانه از این تیم اظهار داشت: 
، مدیریت شــــهری، هیئت مدیره،  امســــال سیاست اعضای شــــورای شــــهر
ریاست و معاونین ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان بر 

حمایت کامل از تیم فوتبال بزرگساالن شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: بعد از چندین ســــال حضور در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به 
این نتیجه رســــیده ایم که دیگر صالح نیســــت در این لیگ فعالیت کنیم و 
امسال هدف مان صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته اول 

فوتبال کشور است. 
شهردار همدان با اشــــاره به انتخاب سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان 
گفــــت: رضا طالیی منش از مربیان باتجربه و بومــــی فوتبال همدان بوده که 
صعــــود یک تیم در کارنامه ایشــــان دیده می شــــود کــــه امیدواریم با صعود 

شهرداری همدان به لیگ دســــته اول دومین صعود نیز در کارنامه ایشان 
ثبت شود.

صوفی با بیان اینکه فوتبال همدان از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است، 
بیان کرد: هدف ما همیشــــه این بوده که در تیم های شهر از ظرفیت باالی 
بومی استان استفاده شود امسال نیز با تمام مشکالت مالی که وجود دارد 
با کمــــک معاون مالی شــــهرداری و رئیس هیئت مدیره ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تالش می کنیم که دغدغه مالی در تیم 

وجود نداشته باشد.
شهردار همدان عنوان کرد: سال گذشته هم اگر غفلت صورت نمی گرفت 
تیم فوتبال شهرداری ظرفیت صعود داشت و می توانست به این موفقیت 
برســــد و بایــــد در این فصــــل بازیکنان تالش خــــود را چندین برابــــر کنند و 
باغیرت و تعصب برای نام فوتبال همدان بجنگند تا انشاهلل در پایان فصل 

بتوانیم جشن صعود بگیریم.
صوفی با اشــــاره به حمایت قاطع مدیریت شــــهری از تیم فوتبال شهرداری 

همــــدان گفــــت: بازیکنان نگــــران مســــائل مالی و پشــــتیبانی نباشــــند از 
اعضای شورای و مدیریت شــــهری در کنار مدیرکل ورزش و جوانان استان 

حمایت های الزم را از این در طول فصل خواهند داشت.

است امنترینشهرهایکشور همدانیکیاز
شهردار همدان گفت: با تالش نیروی انتظامی و وجود شهروندانی فرهیخته 

همدان یکی از امن ترین شهرهای کشور است. 
" آئین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی  به گزارش ویژه نامه "فرهنگ در شهر
به همت شــــورای اسالمی شــــهر و شــــهرداری همدان در مرکز همایش های 
بین المللی و قرآنی شهرداری همدان با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان، 
، شهردار همدان و جمعی از مسئوالن  رئیس و اعضای شــــورای اسالمی شهر
برگزار و با اعطای لوح از برقرارکنندگان نظم و امنیت در پایتخت تاریخ و تمدن 

ایران زمین تجلیل و قدردانی شد. 
امنیت محله محوری با کمک معتمدین محالت �

اســــتان  انتظامی  نیــــروی  فرمانــــده 
بــــا بیان  ایــــن مراســــم  همــــدان در 
فراگیر  موضــــوع  یک  امنیت  اینکــــه 
ســــازمان ها،  داشت:  اظهار  اســــت، 
در  بســــزایی  نقش  مــــردم  و  نهادها 
برقراری امنیت دارند و برای برقراری 
الیه هــــای  الیــــه  امنیــــت  مناســــب 

دارند. نقش  اجتماع 
ســــردار امیری افزود: باید دســــت به 

دست هم دهیم و با کمک و یاری مردم در تأمین امنیت تالش کنیم که البته 
در این راه شورای معتمدین محالت نقش بسیار ویژه ای دارند.

وی با اشاره به تشــــکیل و فعالیت شورای معتمدین محله گفت: در شورای 
 ، معتمدین محله از جوانان تا هر سنی و در هر قشری از جمله پزشک، پرستار

کسبه و کارگران حضور دارند و می توانند گره های بزرگی را باز کنند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همــــدان عنــــوان کرد: نیــــروی انتظامــــی با کمک 

معتمدین محله می تواند راهکار مناسبی ارائه دهد تا تأمین امنیت به سمت 
محله محوری برود.

وی با بیان اینکه موضوع امنیت تنها با سلب آن قابل درک است، بیان کرد: 
امنیت یک نعمت بی بدیل بوده و نیروی انتظامی در تمام عرصه های امنیت 

از جمله اقتصادی، فرهنگی و امنیت عمومی مشارکت دارد.
ســــردار امیری اضافه کرد: با تالش شورای شــــهر و مدیریت شهری می توانیم 

قدم های مثبتی در بحث امنیت برداریم.
توسعه شــــهر با همکاری شورا،  �

شهرداری و نیروی انتظامی
نیز   همدان  شــــهر  شــــورای  رئیس 
ایــــن مراســــم اظهــــار داشــــت:  در 
امیدواریــــم ورود فرمانــــده جدیــــد 
نیروی انتظامی استان منشأ خیر و 

برکت برای همدان باشد.
افزود:  عســــگریان  سیدمســــعود 
از  نیــــروی انتظامی به عنــــوان یکی 

مقتدرترین نیروها در جای جای شــــهر و اماکن مسکونی امنیت شهروندان 
را برقرار می کند.

وی همدان با بیان اینکه با تمام هجمه هایی که دشمنان نظام ایجاد می کنند 
آرامش و امنیت در جامعه حاکم است، گفت: شورای اسالمی شهر همدان و 

مدیریت شهری همواره همکاری خوبی با نیروی انتظامی داشته اند.
عســــگریان بیان کــــرد: همکاری شــــورای شــــهر و مدیریت شــــهری و نیروی 

انتظامی موجب توسعه شهر می شود.
امنیت نباشد گردشگر به همدان سفر نمی کند �

عضو شــــورای شــــهر همدان نیز در آئین گرامیداشــــت هفته نیروی انتظامی 
بیان کرد: مردم همدان به نیروی انتظامی عالقه مند هستند و در هر زمینه ای 

نیروی انتظامی را کمک می کنند.
کامران گردان افــــزود: وجود اعتماد مــــردم به نیروی انتظامی باعث شــــده تا 

همدان به عنوان یکی از امن ترین شهرهای ایران معرفی شود.
عضو شــــورای همدان با اشاره به بحث گردشــــگری نیز گفت: امنیت نباشد 
گردشــــگر به همدان ســــفر نمی کند و کســــی نیز حاضر به ســــرمایه گذاری در 
شــــهر نخواهد بود. گردان اضافه کرد: همین وجود امنیت باعث می شــــود تا 

گردشگری همدان روز به روز پیشرفت داشته باشد.
همدان یکی از امن ترین شهرهای کشور �

شــــهردار همدان نیز در این مراســــم 
با بیان اینکه قدران زحمات پرســــنل 
انتظامی هســــتیم و مدیریت شهری 
تمــــام همــــکاری و تــــالش خــــود را در 
بــــا نیروی  راســــتای افزایــــش تعامل 
گفــــت:  می دهــــد،  انجــــام  انتظامــــی 
همــــدان یکی از امن ترین شــــهرهای 

ایران است. 
وی عنــــوان کــــرد: باال رفتــــن ضریب 
امنیــــت کمــــک شــــایانی بــــه آبادانی 

شــــهر می کند و اگر همدان به عنوان یکی از گران ترین شهرهای ایران معرفی 
می شود به دلیل امنیت باال و وجود شهروندان فرهیخته است.

صوفی تصریــــح کرد: مجموعــــه مدیریت شــــهری، معاونین و تمــــام مدیران 
مناطق ارتباط تنگاتنگی با پرسنل انتظامی استان دارند.
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شهرداری عالقمند به کادر فنی بومی

تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در فصل 94_ 95 
جواز حضور در لیگ دســــته دوم فوتبال کشور را با 

هادی گلمحمدی و کادری بومی اش کسب کرد.
این تیم فصل 95_96 را با این ســــرمربی ادامه داد. 
در نیم فصــــل اول فصل 96_97 نیــــز گلمحمدی 
ســــرمربی تیم شــــهرداری بود، اما با نظر مسئوالن 
باشــــگاه، بابــــک صمدیان یکــــی دیگــــر از مربیان 
بومی همدان جایگزین وی شــــد.  بابک صمدیان 
در نیم فصــــل اول فصــــل 97_ 98 نیز بــــه عنوان 
سرمربی شــــهرداری به فعالیت خود ادامه داد، اما 
در نیم فصل دوم مجددا هادی گلمحمدی سکان 

هدایت ایــــن تیم را بر عهده گرفــــت. وی در فصل 
98_ 99 نیز هدایت شهرداری را در لیگ دسته دوم 
برعهده داشــــت و با کســــب رتبه ششم گروه الف 
مسابقات ســــهمیه این تیم را در لیگ 2 حفظ کرد. 
امســــال نیز با تصمیم درســــت مدیران شهرداری 
همدان هدایت تیم شهرداری به رضا طالیی منش 
از مربیان بــــا تجربــــه و کارنامه دار فوتبــــال همدان 
ســــپرده شــــد. مجید بیگم جانی، حمیدیادگاری و 
مصطفی کاشــــی نیز رضا طالیی منــــش را به عنوان 
اعضــــای کادرفنی تیــــم فوتبال شــــهرداری در این 

فصل از مسابقات همراهی می کنند.

تیم شهرداری مورد حمایت شورای شهر است
نایب رئیس شورای اســــالمی شهر همدان گفت: 
تیم فوتبال شهرداری همدان مورد حمایت کامل 

شورای اسالمی شهر است. 
ابراهیم مولوی در گفت وگو بــــا ویژه نامه "فرهنگ 
" با اشــــاره به حمایت قاطع از این تیم اظهار  در شهر
داشــــت:قبل از ســــال 65 که در عملیــــات کربالی 
5 مجروح شــــوم در تیــــم منتخب جوانان اســــتان 
همــــدان زیرنظــــر محمــــد بهگنــــدم فوتبــــال بازی 
می کــــردم و از عالقه مندان به این رشــــته ورزشــــی 

هستم.
وی افزود: رشــــته فوتبال می تواند شــــور و نشاط 
خاصی را در میان جوانان و نوجوانان شهر ایجاد 
کند و این رشــــته یکی پرطرفدارترین ورزش ها در 
شهر  اسالمی  شــــورای  رئیس  است.نایب  جهان 
همــــدان بــــا بیان اینکه شــــورای اســــالمی شــــهر 
تمام  گفت:  است،  شــــهرداری  فوتبال  تیم  حامی 
فصل  این  در  تــــا  می دهیم  انجــــام  را  تالش مــــان 

تیم فوتبال شــــهرداری از نظــــر مالی فصل بدون 
دغدغه ای را پشت ســــر بگــــذارد و تعهدات مالی 

شود. پرداخت  موقع  به  تیم 
مدیریت   ، شــــهر شورای  کرد:  خاطرنشــــان  مولوی 
شهری و شــــهردار همه به اتفاق حامی تیم فوتبال 
شــــهرداری همــــدان هســــتند و تمــــام امکانات و 

حمایت ها از این تیم صورت خواهد گرفت.

بیش از 90 درصد تیم بومی است
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان در گفت 
و گو با خبرنگار تســــنیم در همدان بــــا بیان این که 
صوفی  مهندس  مناســــب  سیاســــتگذاری های  با 
شــــهردار همــــدان در حــــوزه ورزش و حمایت های 
شورای اسالمی شــــهر هرساله باشــــگاه شهرداری 
همدان تیم خوبی را روانه مسابقات لیگ 2 می کند. 

   رضا طالیی منش افزود: مربیان سابق تیم فوتبال 
شــــهرداری و کادر فنی شان در ســــال های گذشته 
زحمات زیادی کشیدند و بازیکنان جوان و خوبی را 

تربیت کردند.
  وی با بیــــان این که تیــــم فوتبال شــــهرداری با نظر 
، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی  مثبت شهردار
و ورزشی شهرداری و مدیریت باشگاه همواره توجه 
زیادی به بحــــث بازیکنان بومی و پشتوانه ســــازی و 
جوان سازی داشته است گفت: هر ساله از تیم های 
پایه شهرداری 2 یا 3 بازیکن به تیم بزرگساالن اضافه 

می شدند.
ســــرمربی تیم شــــهرداری همدان تصریح کرد: کادر 
فنی جدید امسال توجه بیشتری نسبت به این امر 
نشان داد و با حفظ شاکله تیم سال گذشته و اضافه 
کردن چندین بازیکن از بازیکنان زیر 23 ســــال و نیز 
اســــتفاده از 5 بازیکنی که در ســــال گذشته در تیم 
پاس بــــازی می کردند تیم جوانی را روانه مســــابقات 

خواهد کرد.
طالیــــی تاکید کــــرد: کادر فنی باشــــگاه و بیش از 90 
درصد از بازیکنان تیم شــــهرداری همدان امســــال 

بومی هستند.
وی با بیان کــــه 95 درصد ترکیب تیــــم برای حضور 
در این فصل از مســــابقات مشخص شدند گفت: 
به دنبال یک مهاجم تمــــام کننده می گردیم که به 

هرحال تعداد چنین مهاجمانی در فوتبال کشــــور 
کم است.

طالیی منش با اشاره به این که ما با قدرت کار خود 
را بــــرای حضور موفــــق در فصل جدیــــد آغاز کردیم 
اظهار داشت: فوتبال همدان شایستگی داشتن 
حداقل یک تیم را در لیگ دســــته اول دارد و اگر به 
تفکرات حرفه ای پایبند باشیم به این مهم دست 

خواهیم یافت. 
وی بــــا آرزوی موفقیــــت برای تیم پــــاس دیگر تیم 
لیگ دویی فوتبال همــــدان گفت: با حمایت های 
مســــئوالن اســــتان همدان امیدوارم تیم پاس نیز 
موفق باشــــد تا عاقبت پس از چند ســــال حداقل 
یکی از دو تیم لیگ دویــــی همدان راهی لیگ یک 

شود. 
ســــرمربی تیم شــــهرداری همــــدان با تاکیــــد بر این 
کــــه پیش فصــــل خوبی را پشــــت سرگذاشــــتیم از 
، شهردار همدان،  حمایت های شورای اسالمی شهر
رئیــــس ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعــــی و ورزشــــی 

شهرداری و مدیریت باشگاه قدردانی کرد.

کادرفنی پرافتخار و با تجربه
رضا طالیی 55 ســــاله که در دوره بازی خود ســــابقه 
حضــــور در تیم های اســــتقالل همــــدان، تــــکاور و 
گسترش تهران را در کارنامه خود دارد و در سال 67 
نیز در لیگ آزادگان توپ زده است، دوران مربیگری 

خود را از سال 80 آغاز کرده است.
وی از ســــال 87 تــــا 89 به عنوان مربــــی در لیگ برتر 
فوتبال کشــــور به همــــراه تیم پاس حضور داشــــته 

است.
طالیی منش در فصــــل 90_ 91 به عنوان ســــرمربی 
پاس نوین انتخاب شد و این تیم را از لیگ 2 به لیگ 

دسته اول رهنمون کرد.
وی در فصول 91 تا 94 نیز به عنوان سرمربی هدایت 
تیم هــــای الوند و گیتی پســــند اصفهــــان را در لیگ 
دسته اول برعهده داشته است و با تیم الوند موفق 
به کســــب عنوان چهارمی لیگ دسته اول فوتبال 

باشگاه های کشور شده است.
طالیی منــــش در فصــــل 95_ 96 هدایت تیم پاس 
را در لیــــگ دســــته اول و در فصــــل 96_ 97 در لیگ 
دســــته دوم برعهده داشته است و با این کارنامه به 
نوعی پرافتخارترین مربی بومی همدان محســــوب 
می شود. اما دستیار نخست نیز یکی دیگر از مربیان 

پرافتخار همدان است.
مجید بیگ جانی 42 ساله، در دوران بازی خود یعنی از 
سال 69 تا 90 در تیم های بانک صادرات، خانه جوان، 

، شهرداری و پاس نوین توپ زده است. ، انصار فجر
وی دوران مربیگــــری خود را از ســــال 90 با تیم پاس 
نوین همدان به عنوان دستیار اول و صعود از لیگ 

دسته دوم به لیگ دسته اول آغاز کرد. 
بیگم جانی در ســــال های 91 و 92 نیز به عنوان مربی 

در تیم الوند حضور داشت.
وی در سال های 93 و 94 سرمربی تیم الوند در لیگ 
دسته دوم شد و در سال های 95 و 96 نیز به عنوان 

دستیار اول در تیم پاس همدان فعالیت کرد.
یکی دیگــــر از اعضــــای کادر فنی شــــهرداری حمید 
یادگاری اســــت که از دروازه بانان مطرح و شــــناخته 
شده فوتبال همدان محسوب می شود. وی سابقه 
بازی در تیم های شهرداری، انصار و پاس همدان در 
فوتبال، و همچنین شن سا ساوه و استقالل تهران 
در لیگ برتر فوتسال کشــــور  و تیم ملی زیر 21 سال 
فوتســــال را در کارنامه خــــود دارد. یادگاری به عنوان 
مربی نیــــز در تیم های پــــاس و شــــهرداری همدان 
کادمی باشگاه  فعالیت کرده و در حال حاضر مدیر آ
شهرداری است.  مصطفی کاشی نیز که یکی دیگر از 
دروازه بان مطرح فوتبال همــــدان در دهه 70 بود به 
عنــــوان مربی دروازه بانان در ایــــن فصل در خدمت 
تیم شــــهرداری همدان اســــت. وی ســــابقه بازی در 
تیم های استقالل، پرسپولیس و شیشه همدان را 
در کارنامه دارد. کاشی به عنوان مربی نیز در تیم های 

پاس نوین، الوند و پاس فعالیت کرده است.
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" ، تیم فوتبال شهرداری همدان در مدت زمان فعالیت خود در لیگ دسته دوم  به گزارش ماهنامه "فرهنگ در شــــهر
و سوم فوتبال باشگاه های کشــــور به محلی برای ظهور و بروز  استعدادهای مربیان و بازیکنان همدانی شده است و 
در سال های اخیر کادر فنی این تیم جملگی بومی و بیشتر بازیکنانش نیز از فوتبالیست های استان همدان بودند.

در فصل جدید لیگ دســــته دوم فوتبال باشگاه های کشــــور نیز تیم شهرداری با کادر فنی کامال همدانی و بیش از 90 
درصد بازیکنان بومی در مسابقات حاضر می شود.
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