
ابراهیـــم مولـــوی
نایب رئیس شورا

علی  رحیمی فر
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا

نرگس نوراله زاده
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

کامران گردان
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا

وانبخش یم ر مر
رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی

 به شکایات مردمی شورا

اکبر کاوسی امید
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

حسین قراباغی
رئیس کمیسیون اقتصاد،

 سرمایه گذاری و گردشگری شورا

حمید بادامی نجات
رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و مالی شورا

رضوان سلماسی
وهش های شورا رئیس مرکز مطالعات و پژ

علی فتحی
رسی رئیس کمیسیون نظارت، باز

 و امور اداری شورا

یان سید مسعود عسگر
رئیس شورا

گزارش عملکرد شـــورای اسالمی شهر همـدان )دوره پنجم(
اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024

ݡکرونا ادامـــــه دارد...       غفلــــت نکنــیــــــم!
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 )رئیس(سید مسعود عسگریان
 )نایب رئیس(ابراهیم مولوی

 )منشی(حسین قراباغی
 )منشی(نرگس نوراله زاده
کاوسی امید کبر   )سخنگوی شورا(ا

هیأت رئیسه شورا

گفت: یکی از مبانی اصلی نظام  رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
گفت وگو بوده  جمهوری اســــالمی ایران از ابتدای شکل گیری، تعامل و 
اســــت؛ از این رو ٩ اردیبهشت ماه ســــالروز رویداد ارزشمندی به منظور 
اجرای اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در نظام و نشان از تعمیق جایگاه 

مردم در مشارکت برای ساخت آینده ای بهتر است.
ســــید مســــعود عســــگریان ضمن شــــادباش ســــالروز تأســــیس نهاد 
مقدس شورای اسالمی به تمامی اعضای خانواده بزرگ نظام شورایی 
که با وظیفه شناســــی و توجــــه به اصل  کشــــور به ویژه اســــتان همدان 
دانش محوری در راســــتای حل مشــــکالت شــــهرها و روســــتاها تالش 
گفت: شــــوراهای شهر و روســــتا در ۵ دوره فعالیت به واسطه  می کنند؛ 
انتخاب اصلح از ســــوی مــــردم، به مجموعه ای توانمنــــد و تأثیرگذار در 
راســــتای پیشبرد امور و توسعه روستاها و شــــهرها تبدیل شده  اند و در 
راســــتای تثبیت مردم ساالری، بســــتر همراهی های اجتماعی را فراهم 
که حرکت در مســــیر آن برگی زرین از خدمت به مردم  کرده انــــد؛ روندی 

بزرگوار این سرزمین را رقم می زند.
کشــــور از  عســــگریان با اشــــاره بــــه پیش رو بــــودن دو رویــــداد بزرگ 
جمله انتخابات ریاست جمهوری و شــــوراهای شهرها و روستاها، ابراز 
گذشــــته، خدمات و وظایف  کرد بتوانیم بیش از ســــال های  امیدواری 

خــــود را انجام داده و روزهــــای پایانی دوره پنجم شــــورا را به خوبی در 
راستای خدمت رسانی به مردم پیش ببریم و با همدلی و تعامل بیشتر 
به امور مردم رسیدگی شود تا منشأ خدمات ارزشمند بیشتری باشیم.

   توسعه متوازن در شهر؛ دستاورد شورای پنجم است
کن  ح های ســــما »ســــاماندهی و مناسب سازی اما وی در ادامه طر
کارآفرینی شهر  کســــب وکار و  و فضاهای شــــهری«، فکه »فرهنگســــرای 
همدان«، بهنام »برند همدانی، نماد افتخار ملی« و شهاب »شفافیت 
شورای شهر و شهرداری همدان؛ ابزار بهره  وری«؛ آغاز فعالیت همیاران 
محالت با هدف برانگیختن حس مشــــارکت شهروندی و مدیریت بهتر 
شهر؛ برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده در چارچوب ایجاد تعامالت 
اثربخــــش اجتماعــــی میان شــــهروندان عامــــل به وظایف شــــهروندی 
و مدیریت شــــهری؛ تقویــــت حــــوزه فنــــاوری شــــهر برای تحقق »شــــهر 
کارآفرینی و همچنین توســــعه متوزان در  هوشــــمند«؛ توســــعه فرهنگ 
شــــهر و حرکت به سمت شهر انسان محور را عالوه بر اقدامات شهری در 
گی های منحصربه فرد شورای پنجم دانست  حوزه های مختلف، از ویژ
گرفتند. گفت: این مباحث به صورت ویژه مورد پیگیری و بررسی قرار  و 
کید بر اینکه ایجاد زیرســــاخت های اساسی در شهر بر  عســــگریان با تأ
اســــاس منفعت مردم، شــــهر و شــــهرداری خروجی سیاست گذاری های 
گذشته  اعضای شــــورای شــــهر همدان اســــت؛ افزود: در طول 4 ســــال 
ریزپروژه های بسیاری به صورت »محله محور« در شهر انجام شده است 

گرفته اند. که به صورت چشمگیری مورد توجه شهروندان همدانی قرار 
کید بــــر پیگیری جدی  رئیس شــــورای شــــهر همدان همچنین با تأ
امــــور شــــورا در راســــتای حفظ حقــــوق شــــهروندان همدانــــی، معتقد 
است: شــــورای پنجم شهر همدان بر اســــاس اصل »انسان محوری« و 
»شهروندمداری«، امور شهری را پیگیری می کند تا عوارض شهروندان 
برای شــــهر هزینه شود و تالش بر این اســــت تا بتوانیم بی عیب و نقص 
کارشناســــی، مشــــکالت شــــهر و  گرفتن تمام شــــاخص های  و با در نظر 

شهروندان برطرف شود.
عســــگریان با بیان اینکه اعضای شورای شــــهر به عنوان نمایندگان 

کرد:  مــــردم، حامی حقوق شــــهروندان در شــــهرداری هســــتند؛ اظهار 
اعضای شــــورای شــــهر همدان تمام همت خود را برای توســــعه شــــهر 
گرفته اند تا مســــائل و مشکالت شــــهر، موکالن خود را در  همدان به کار 
کنند؛ از این رو قصد داریم در فرصت باقیمانده  پارلمان شــــهری دنبال 
شــــورای پنجم شــــهر همدان، تمــــام هم و غم خــــود را برای بــــه اتمام 

گیریم. رساندن برخی امور اساسی دوره پنجم شورا به کار 
وی؛ توجــــه به معیشــــت مردم؛ توجــــه ویژه بــــه بازآفرینی محالت و 
توانمندســــازی مناطق محروم شــــهر همدان و توزیع عادالنه منابع در 
کثری از ظرفیت های قانونی برای تسهیل  تمام مناطق، اســــتفاده حدا
امور مــــردم؛ اهتمام ویژه بــــرای تکمیل پروژه های نیمه تمام شــــهری، 
تعریف پروژه  های جدید در ســــطح مناطق چهارگانه با نگاه توسعه ای 
به شهر؛ توجه ویژه به مسائل فرهنگی نسبت نیازهای اجتماعی شهر؛ 
گرفتن رویکرد انســــان محور در اجرای پروژه های شــــهری و الزام  در نظر 
به تهیه پیوســــت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
کلی شورای شهر  ح های شــــهری را از دیگر سیاســــت های  در اجرای طر

همدان در سال ۱4۰۰ برشمرد.
کید بــــر اینکه مدیریت شــــهری،  رئیس شــــورای شــــهر همدان بــــا تأ
مســــیری برای توســــعه پایدار فرهنگــــی و اجتماعی اســــت؛ ادامه داد: 
مدیریت  شــــهری در فرآیند تحول و توســــعه شــــهری نه فقــــط در ابعاد 
کارکرد  گســــترش فعالیت و  اقتصادی و عمرانی شــــهر، بلکه در راستای 
گام بردارد؛ از این رو سیاست های شورای شهر در این  فرهنگی هم باید 
کید بر تقویت ورزش و نشــــاط اجتماعی، ورزش شهروندی،  محور با تأ
مساجد، فرهنگسراها و آموزش شهروندی، بسیج امر به معروف و نهی 
از منکر؛ بهسازی و احداث زمین های ورزشی در مناطق؛ ساخت فیلم 
کمک  گردشگری شهر همدان و همچنین  به منظور معرفی جاذبه های 
ح های فرهنگی در  به توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و طر

شهر همدان است.
که در  کرد: بــــا توجه به همــــت و توانایی  عســــگریان ابــــراز امیدواری 
کارشناســــان و نیروهای شــــورای شــــهر و شهرداری  مجموعه مدیران، 

گذاشت. وجود دارد، سال ۱4۰۰ را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم 

یان، رئیس شورای شهر: عسگر

شورا؛ شرایط همراهی اجتماعی را فراهم ساخت

یورماه 1396 الی اسفندماه 1399( شورای پنجم از نگاه آمار  )شهر

جدول آماری صحن شورا_ آرای صادره و سایر اقدامات

نطق های پیش از آرا صادرهموضوع
دستور

جلسات 
تذکر قانونیپیشنهاداتگزارش هامشترک

)شهردار(
طرح سوال
جمع کل)شهردار(

11822491656934411704آمار )مورد(

69.3714.619.684.0520.230.06100درصد

جدول آماری صحن شورا بر اساس نظریه هیأت تطبیق

درصدتعدادعنوانردیف

-325جلسات صحن شورا1

-1099آرا صادره2

77870.34آرا تأیید شده3

706.33آرای تأیید شده )مشروط(4

آرای تأیید نشده )به دلیل کسر مدارک و 5
دارای ابهام(

15413.92

در مجموع آرای تأیید شده )پس از رفع نواقص و 
ابهام و تکمیل مدارک(

100290.6

554.97آرای تأیید نشده )خارج از اختیارات(6

494.43آرای تأیید نشده )مغایر قانون(7

1049.4در مجموع آرای تأیید نشده

یک مورد ارجاع به هیأت حل اختالف

 مالقات مردمی رئیس و اعضای شــــورای پنجم )شــــهریورماه 96 الی اسفندماه 99(، با برگزاری حدود هزار و 362 مورد جلسه )یک بار در هفته( و حضور 30 هزار و 512 شهروند 
کسب رضایتمندی شهروندان برقرار بوده و خواهد بود. به منظور تکریم ارباب رجوع، رفع مشکالت و 
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شــــهرها بــــا چالش هــــای روزافزونــــی در قــــرن 2۱ روبرو هســــتند. از 
تغییــــرات آب وهوایــــی و مهاجرت بی رویه به ســــمت شــــهرها و وعدم 
گیردار و حمالت  کافی در مقابل بیماری های وا وجود زیرساخت های 
ک و  ســــایبری تــــا بحران هــــای طبیعی مانند ســــیالب های وحشــــتنا
زلزله هــــای مهیب، هر چند وقت یکبار شــــهرها را با مشــــکالت جدی 
کشور خودمان  کم وبیش در شــــهرهای  که  روبرو می ســــازند. مواردی 
هم مشــــاهده شــــده و مدیریت شــــهری را با مشــــکالت فراوانی روبرو 

ساخته است.
کمک می کند تــــا با آماده نگه داشــــتن خود  تــــاب آوری به شــــهرها 
بــــرای تمامی وقایــــع قابل و غیرقابل پیش بینی، با آنها مواجه شــــود، 
کند و همچنان به سمت اهداف بلندمدت خود قدم  ســــازگاری پیدا 

بردارند.

  مفهوم تاب آوری
کــــه توجه  تــــاب آوری یکــــی از شــــاخصه های شهرســــازی اســــت 
از مهم تریــــن  یکــــی  بــــه  و  کــــرده  خــــود جلــــب  بــــه  را  برنامه ریــــزان 
دغدغه های مدیران در برنامه ریزی بلندمدت شــــهری تبدیل شده 
کالن شــــهرهای جهان با عنوان متروپلیس،  است. ســــازمان جهانِی 
تــــاب آوری را به عنــــوان ظرفیت افــــراد، جوامع، نهادها، مشــــاغل و 
سیســــتم های یک شــــهر برای تحمل تنش ها و شــــوک ها، انطباق با 
آن هــــا و در عین حال تداوِم رشــــد پایــــدار تعریف می کنــــد؛ از این رو 
که با نگاه  در ساخت وســــاز شــــهری مقوله تاب آوری ایجاب می کنــــد 
کارآمدی ها  همه جانبه به شــــهر، به درک درســــتی از سیســــتم ها، نا
و ریســــک های احتمالی دســــت یافت، زیــــرا تنها با تقویت ســــاختار 
که یک شهر می تواند مسیر توسعه  شهری و درک بهتر تنش هاســــت 

و رفاه شهروندان را فراهم آورد.
با اینکه واژه تاب آوری پیش تر برای مســــائل محیط زیستی استفاده 
کرده  که این واژه در حوزه شهری هم ورود  می شده؛ اما چندی اســــت 
و در خــــود ابعاد اقتصــــادی، اجتماعی، فرهنگی، زیســــت محیطی و تا 

کالبدی را جای داده است. حدودی 
بــــه تعریــــف دیگر، ایــــن مفهــــوم دارای مفاهیــــم فیزیکی-کالبدی و 
که شــــهر، فقط  ماهــــوی اســــت. با توجه به مقوله مذکور باید دانســــت 
گر  از بناها و زیرســــاخت ها تشــــکیل نشده اســــت. در واقع باید بدانیم ا
مخاطــــره ای در یک شــــهر اتفــــاق افتد، ایــــن مخاطره بــــه بخش های 

کالبدی اســــت و در  که یکــــی از این بخش ها،  مختلفی آســــیب می زند 
کنار آن سیســــتم های اقتصادی، امور اداری- سیاسی، روان شناختی، 
که در  فرهنگی، اجتماعی و محیط زیســــت از بخش های دیگر هســــتند 
این مخاطره آســــیب می بیننــــد؛ بنابراین می توان تــــاب آوری را میزان 
کمترین  انعطاف پذیری و انطباق شهر با شرایط و بحران پیش آمده با 

کرد. آسیب پذیری تعریف 

  ابعاد و شاخص های تاب آوری شهری
که تــــاب آوری، تمامــــی بخش ها و مالحظات شــــهری را  از آنجایــــی 
که برای این امر تعریف شــــده نیز در تمامی ابعاد  دربر می گیرد، ابعادی 
گرفته شــــده است  کالبدی و برنامه ریزی در نظر  اجتماعی، اقتصادی، 

که به صورت مختصر به هریک از آن ها پرداخته می شود:

  تاب آوری اجتماعی:
ایــــن بعــــد از از تــــاب آوری در دِل خود ابعــــاد اقتصادی، سیاســــی، 
قضایــــی، نهــــادی و اجتماعی را داراســــت. یــــک اجتماع تــــاب آور قادر 
به پاســــخگویی به تغییرات یا اســــترس ها به شــــیوه ای مثبت اســــت. 
که  همچنین می تواند عملکردهــــای اصلی خود را علی رغم تنش هایی 

کند. کلیت حفظ  وجود دارد به عنوان یک 
رویکرد تاب آوری اجتماعی، روشی برای درک سیستم های پویایی 
که با تعامالت بین مردم و محیط زیســــت در ارتباط هســــتند.  اســــت 
که وجوه پاسخگویی مردم  گی  این نوع تاب آوری با دارا بودن سه ویژ
به حوادث غیرمترقبه را شــــامل می شــــود، شــــناخته می شــــوند؛ این 
که از  ســــه وجه عبارتنــــد از: مقاومــــت، بازیابی و خالقیــــت. اجتماعی 
گی ذکر  تاب آوری باالیی برخوردار باشــــد، ظرفیت نمایش هر ســــه ویژ

شده را نیز دارد.

  تاب آوری اقتصادی:
کنش و ســــازگاری ذاتــــی افراد  در اقتصــــاد، تــــاب آوری به عنــــوان وا
کاهش  کــــه آن ها را قــــادر به  و جوامــــع در برابــــر مخاطــــرات، به طوری 

خسارات و زیان های بالقوه ناشی از مخاطرات سازد، تعریف می شود.

  تاب آوری نهادی:
گی های فیزیکی سازمان ها از جمله تعداد نهادهای  در این ُبعد، ویژ

محلی، دسترســــی به اطالعات، نیروها و افراد آموزش دیده و داوطلب، 
پای بندی بــــه دســــتورالعمل های مدیریــــت بحران، به هنــــگام بودن 
قوانیــــن و مقــــررات بازدارنده و تشــــویقی به ویژه در امر ساخت وســــاز و 
مســــکن، تعامل نهادهای محلی بــــا مردم و نهادهــــای دولتی و نحوه 
مدیریــــت یا پاســــخگویی به ســــوانح نظیر ســــاختار ســــازمانی، ارزیابی 

می شود.

کالبدی- محیطی )زیرساختی(:   تاب آوری 
کنــــش جامعه و ظرفیت  کالبدی- محیطی، اساســــًا ارزیابی وا ُبعــــد 
بازیابــــی بعد از ســــانحه نظیر پناهــــگاه، واحدهای مســــکونی خالی یا 
اجاره ای و تســــهیالت سالمتی را شامل می شــــود. در این میان یکی از 
که  کم دوام هستند  مهم ترین زیرساخت های آســــیب پذیر، خانه های 

به یک حادثه فاجعه بار، حساس هستند.
شــــاخص های تــــاب آوری می تواننــــد روش مفیــــدی برای بررســــی 
مکان های مختلف و مقایسه بین و درون هر ناحیه برای جوامع فراهم 

کنند.

  اقدامات راهگشا برای تحقق تاب آوری
در زمینــــه شهرســــازی برای دســــتیابی به تاب آوری باید به ســــویی 
کــــه مجتمع های زیســــتی مــــا در برابر حــــوادث طبیعی و  پیــــش برویم 
کمتری ببیند. هر چه به این سمت پیش برویم  انسان ساخت، آسیب 
می گوییم آن جامعه، تاب آور اســــت و در ایــــن راه اقدامات زیر می تواند 

راهگشا باشد:
کند و 	  که می تواند شهر را آسیب پذیر  شناســــایی مجاری و منافذی 

از تاب آوری بیندازد.
شناسایی مخاطرات و بسترســــازی تاب آوری مختص آن به منظور 	 

کاهش تضاد  افزایش انعطاف پذیری شــــهر و فعالیت های انسانی و 
راه حل های مخاطرات شناسایی شده.

کم بناها. در این راه، نخســــتین 	  کاربری زمین ها، تمرکز و ترا اصالح 
کار باید به گونه ای انجام شــــود تا  مســــأله، مکان یابی اســــت و این 
کنار بهترین اســــتفاده از طبیعت و زیست بوم، حداقل آسیب را  در 
کندگی و  به منابع طبیعی داشــــته باشــــیم. در این راه، توجه به پرا
تمرکززدایی فعالیت ها و بناها نســــبت به همدیگر می تواند موجب 
کنده سازی و تمرکززدایی  کاهش تلفات و آســــیب ها شــــود و این پرا
ح های  گرفته شود و در طر باید در ابعاد انسانی و ساختمانی در نظر 

گیرد. جامع مورد توجه قرار 
که باید در طراحی های 	  کاربری زمین از دیگر مســــائلی است  اصالح 

شــــهری توجه ویژه به آن داشــــت. وجود فضاهای وسیع و باز و به 
حداقل رساندن معابر باریک می تواند به عنوان ترکیبی در راستای 

کند. کمک شایانی  افزایش تاب آوری 
تدارک خدمات مورد نیاز شــــهروندان با استاندارد و ایمنی باال. در 	 

کرد تا قابلیت  گونه ای طراحی  این میان می توان این خدمات را به 
استفاده در شرایط اضطرار را داشته باشند.

طراحــــی منعطــــف شــــبکه های زیرســــاخت و شــــریان های حیاتی 	 
که  کید در تاب آوری اســــت؛ به ایــــن معنا  از عوامــــل دیگر مــــورد تأ
گر بخشی از  زیرســــاخت ها باید به نوعی انعطاف داشــــته باشند تا ا

آنها آسیب دید، بخش های دیگر از حرکت باز نمانند.
* نایب رئیس شورا

شهرسازی و تاب آوری مدیریت شهری
   ابراهیم مولوی*
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گــزارش عملکــرد شـورای اسالمی شهر همــدان )دوره پنجم(
اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024

کمیسیون در سال 99 موضوعات مهم بررسی شده و مصوبات 
    بررسی نامه های وارده به کمیسیون و پاسخگویی 
به آن و بازدید میدانی محل مورد اشــــاره در نامه های 

وارده به کمیسیون 
    مالقات هــــای مردمــــی در درطول هفتــــه در دفتر 

کمسیون در طول سال
ک      بازدیــــد از محل اجرای پروژه های عمرانی و امال

شهرداری مناطق 4گانه به تناوب و پیشرفت پروژه ها
گزارشــــات در خصوص مسائل فنی      انشــــار اخبار و 

ک . عمرانی و شهرسازی و امال
گزارش عملکرد شهرداری.     بررسی 

کلی شهردار همدان در      برسی رویکرد و سیاســــت 
خصوص پروژهای سالجاری

    بررسی مشکالت و نگهداری پل های غیرهمسطح 
سطح شهر، نگهداری تأسیسات شهری و تهیه گزارش 
به منظور رفع مشکل و  پیش بینی بودجه- ارائه طرح 

به شهرداری
    بررسی رویکرد شهرداری در خصوص مناسب سازی 

پیاده روها و پیاده راه ها و پارک ها
بــــر  شــــهرداری  نظــــارت  چگونگــــی  بررســــی      
گــــزارش معابــــر ترمیم  حفاری های ســــطح شــــهرو 
شــــده از حفاری سطح شهر و مشکالت اجرایی آن
    بازدید از طرح تقاطع غیرهمســــطح شهید سردار 

همدانی و برسی مشکالت مربوط به طرح با حضور مشاور و پیمانکار پروژه.
    بررسی وضعیت آسفالت معابر سطح شهر با حضور معاون امور عمرانی 
گزارش آسفالت مناطق  و ناظرین آســــفالت مناطق 4گانه شهرداری و ارائه 

شهرداری
    برگزاری جلسه در خصوص وضعیت رودخانه ها وقنوات داخل محدوده 

گزارشی از مطالعات قنوات سطح شهر همدان شهر و ارائه 
    بازدید میدانی از منطقه دره مرادبیگ؛ دیزج؛ حصار مطهری؛ منوچهری؛ 

شهرک الوند و فقیره و بررسی مشکالت عمرانی منطقه
    بررسی پیشنهادی شهرداری در خصوص پیاده راه ها

کباتان     بررسی مشکالت و بازدید بازار ا
کبابیان با حضور نمایندگان اهالی     بررسی مشکالت منطقه 

    بازدیــــد میدانــــی از ســــطح شــــهر به ویــــژه مناطــــق واقــــع در محــــدوده 
توانمندسازی و حاشیه شهر

    بازدید از مناطق حاشیه شهر نظیر حصار شهید مطهری؛ شهرک ولیعصر؛ 
حصار امام و... و بررسی مشکالت اهالی محل

گزارش قیر مصرفی یارانه ای      بررسی وضعیت آسفالت معابر سطح شهر و 
شهرداری

    جلســــه درخصوص بررســــی و رفع مشکالت حاشــــیه شهر با معتمدین 
محالت

گزارش طرح     بازدید میدانی از پیشرفت بازار سینا و برسی مشکالت و ارائه 

    بررسی پروژه قطار شهری همدان
    بازدید از پروژه تقاطع غیرهمســــطح سردار شهید همدانی همراه با ارائه 

گزارش
کارشناســــان در خصوص      برگزاری جلســــه بــــا حضور مدیریت بحــــران و 

راهکارهای پوشش انهار
گــــزارش موضوع پدافند غیرعامل شــــهری با حضــــور مدیر پدافند      ارائــــه 

غیرعامل
گزارشی میدان بار جدید همدان     بررسی و ارائه 

کبابیان و بازدید میدانی     بررسی مشکالت اهالی محله 
    بررسی طرح تفکیک 3۶ هکتاری خضر و بازدید از پیشرفت پروژه

    بررسی اصالحیه بودجه ارسالی از شهرداری
کن شهرداری برای معلوالن     بررسی طرح های مناسب سازی اما

    بررسی لیست پروژه های پیشنهادی سال ۱4۰۰ شهرداری همدان
کباتان و مرکز جامع سرطان     بازدید از پروژه های بیمارستان ا

گزارش پروژه پوشش مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر     بررسی 
کمک به باغ موزه      پیگیری همکاری و مســــاعدت شــــهرداری با موضوع 

دفاع مقدس
    پیگیری پروژه سایت موزه میدان امام)ره(

    بازدید از بلوار ارتش با محوریت ساماندهی آن محل.

کمیسیون فنی و عمرانی

کشــــور  کشــــوری بنیان اساســــی جامعه آن  زیرســــاخت ها در هر 
محســــوب می شــــوند و آســــیب بــــه آن هــــا می توانــــد پیامدهــــای 
جبران ناپذیــــری را در کشــــورها ایجــــاد کند و آســــیب در یک بخش 
می تواند بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر جدی قرار دهد؛ بنابراین 
توجه به زیرســــاخت ها یکی از ضروری ترین اقدامات و اساسی ترین 

نیازهای کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
که از دید عموم، کمتر به چشــــم می آیــــد، اما در مواقع  مــــواردی 
بحرانی به داد زندگی مردم می رسد، قراردادهای پروژه های عمرانی 
بزرگ شــــهری اســــت؛ از این رو برای تأمین هدف قراردادها ضروری 
است توسط گروهی متشکل از کارفرما، مشاور و پیمانکار اجرا شوند.
جنبه های منحصربه فرد هر پروژه و مجموعه  تشکیل دهنده هر 
کار نکرده اند، منجر  که بسیاری از آن ها قباًل نیز با یکدیگر  کاری  گروه 

به عدم توافق ها می شود.
که تمــــام جنبه های پــــروژه در مراحل  نمی توان انتظار داشــــت 
طراحی و تهیه اسناد مناقصه پیش بینی شده باشند؛ از این رو غالبًا 
تناقض هایی در برخی اسناد قرارداد پیش می آید، حتی امکان دارد 
بر سر تفسیر مواردی که در مفاد قرارداد به آن ها اشاره شده، از سوی 
طرفین توافق نباشد. در نهایت ریشه عدم توافق هرچه باشد، منجر 

به بروز ادعا و نهایتا اختالف می شود.
عدم پیش بینــــی و یا درج متون مبهم در برخــــی از مفاد قرارداد 
گاه نبودن ارکان پروژه نســــبت به شــــرایط، تعهدات و  و هم چنین آ
کم بر قرارداد، توافق در راه حل مشکالتی را که هنگام اجرا  قوانین حا
و عمومًا در پایان پروژه ها اتفاق می افتد، پیچیده و گاهی غیرممکن 

می سازد.
گفــــت ادعاها به اختالفات منجر شــــده و ضمن  در نهایــــت باید 
کار  کارفرما بعضــــًا نیز  اعمــــال خســــارات مالی به پیمــــان کاران و یــــا 
کــــه این امر  پروژه هــــای بــــزرگ به  صورت کامل به انجام نمی رســــد 
موجب بروز خســــارت و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب 

منجر به افزایش هزینه ها می شود.
کمیسیون فنی و عمرانی شورا * رئیس 

وری ترین  توجه به زیرساخت ها، ضر
نیاز کشور است

  علی رحیمی فر*

کمیسیون فنی و عمرانی

رئیس کمیسیون: علی رحیمی فر

کامران گردان

علی فتحی

 ابراهیم مولوی

مریم روانبخش

عملکرد سال 99 کمیسیون فنی و عمرانی

31تعداد جلسات

674نامه های وارده

401نامه های صادره

56بازدیدها

185تعداد مالقات رئیس کمیسیون
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گــزارش عملکــرد شـورای اسالمی شهر همــدان )دوره پنجم(
اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024

کمیسیون در سال چهارم کلی به  نگاه 
کمیســــیون های  گردشــــگری یکی از  کمیســــیون اقتصــــاد، ســــرمایه گذاری و 
که جلســــات آن به صورت هفتگی تشکیل  تخصصی شــــورای اسالمی شهر است 
کاری، جلســــات فوق العاده نیز در طــــول هفته به  و بر حســــب ضــــرورت و حجم 

کمیسیون برگزار می شود. تشخیص رئیس 
کمیســــیون در ســــال چهارم دوره پنجم )تا پایان سال 99( با برگزاری 8۵  این 
جلســــه اختصاصی با حدود هزار و 9۰۰ نفرساعت و همچنین ۶۰ جلسه عمومی، 
ح شده و  که برای بررسی وتحلیل موارد مطر بازدید و مشــــارکتی، فعالیت داشته 

گرفته است. ح وظایف ذاتی صورت  همچنین انجام شر

کمیسیون    سیاست گذاری های 
کمیســــیون در الیجه بودجه ســــال های  � تجزیه و تحلیل عناوین مرتبط این 

که با لحاظ  کار بوده )موارد قید شده ذیل(  ۱398، ۱399 و ۱4۰۰ در دســــتور 
کدهای مشــــخص با قید ارقام پیش بینی شــــده در بودجه سال  برنامه ها و 

۱399 و۱4۰۰ شهرداری و سازمانهای تابعه سیاست گذاری شده است:
کن تاریخی و احیا و بازآفرینی آنها	  خرید اما
ساخت فیلم یا سریال تبلیغاتی	 
ح های 	  کدهــــا و برنامه های بودجــــه ای مطالعاتی بــــرای طر ایجــــاد و لحاظ 

گردشــــگری و تبلیغاتی به منظــــور ارائه خدمــــات بهینه،  گــــذاری،  ســــرمایه 
معرفی ملی و فراملی ظرفیت های همدان در حوزه های مختلف اقتصادی، 
تاریخــــی، اقلیمــــی، توریســــتی، ســــرمایه گذاری و درمانــــی و... )تبلیغــــات 

برون استانی، مطالعه بازار، همایش ها و نمایشگاه های مرتبط و...(
ح های سرمایه گذاری 	  کدهای بودجه ای برای احداث و ایجاد طر پیش بینی 

کباتان و...( گردشگری )بوستان والیت، بوستان ا و 

پیش بینی بودجه ای به منظور جداره سازی پیاده راه ها )مناطق ۱ و2(	 
کمیسیون می توان به تدوین و تهیه  � کید این  از سیاســــت های مورد نظر و تأ

بســــته های حمایتی تعرفه ای ســــال های ۱398، ۱399 و ۱4۰۰ در حوزه های 
کردن در فرآیند شهرداری طبق  گردشــــگری برای عملیاتی  ســــرمایه گذاری و 

موارد ذیل نام برد:
ح های موجود در مناطق توانمندســــازی، 	  ک و طر ح های حمایتی از امال طر

بافت قدیمی، فرسوده و ورودی های شهر
ح های تشویقی برای ترغیب و بهبود نمای ظاهری ساختمان های شهر	  طر
ح های حمایتی مبنی بر ساماندهی دست فروشان سطح شهر	  طر
ح ها، 	  ایجاد بســــته های حمایتی برای ســــرمایه گذاران به منظور احداث طر

مجتمع ها و پاساژهای تجاری
 اســــتفاده از نظرات، ایده ها و تفکرات عمومی شــــهروندان با انجام فراخوان  �

گردشــــگری با موضوعات تبلیغات  و جشــــنواره ها )ایده برتر شهری در حوزه 
گردشگری شبانه( محیطی، ورودی های شهر، شهرهوشمند و 

ح های نیمه تمام ســــرمایه گذاری،  � رفع موانع، مشــــکالت و تســــهیل امور طر
گردشــــگری )عصرطالیی، میدان میوه و تره بــــار، هتل ندیمی،  اقتصــــادی و 

بوستان والیت و...(
تعامل، رفع موانع و تقویت زیرســــاخت های حمل ونقل ریلی و هوایی برای  �

گردشگران و سرمایه گذاران )فرودگاه و راه آهن( مبادله فیزیکی 

کمیسیون    نتایج عملیاتی 
کمیســــیون با توجــــه به جایــــگاه تخصصــــی و حرفــــه ای و لــــزوم ارتباط  ایــــن 
چند جانبه با ســــایر نهادهــــا و ارگان ها در قالب موضوع هــــای تحت وظایف، 
که طبق مــــوارد زیر  جلســــات هم اندیشــــی، آسیب شناســــی و بازدید داشــــته 

اشاره شده است:

برنامه ریــــزی و تعامل ســــازنده با ســــایر دســــتگاه های مرتبــــط در خصوص  �
گنجنامه با همراهی دادستان همدان ساماندهی رودخانه مسیر 

برنامه ریزی تعامل سازنده در ساماندهی خانه مسافران �
بــــا عنایت به لــــزوم ســــاماندهی و هماهنگــــی الزم در ایجاد فضای ســــالم و 	 

گردشــــگران و جلسات مکرر و مدام  مدیریت شــــده در راهنمایی مسافران و 
با متولیان امر در نهایت ضمن ورود معاونت سیاســــی و امنیتی استانداری، 
کیدات به هر اداره متبوع اعالم تا نســــبت به رفع موانع و تسریع  وظایف و تأ

در امور مربوطه، اقدامات الزم صورت پذیرد.
گردشگری سازمان  � گردشــــگری در مدیریت    تمرکز مباحث و وظایف مرتبط 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کشــــور و به طور خاص در 	  گردشــــگری در ســــطح  با عنایت به اهمیت بحث 

کهن شــــهر همدان، همچنیــــن حمایت های ویــــژه ملی در ایــــن خصوص و 
ارتبــــاط تنگاتنگ ایــــن صنعت با وظایف مدیریت شــــهری و سیاســــت های 
گردشــــگری شورای  کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و  تدوین شــــده در 
گردشگری سازمان  شــــهر مقرر شــــد: تمامی فعالیت های مذکور در مدیریت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان، متمرکز و بهره برداری الزم 

صورت پذیرد.
گردشــــگری و ایســــتگاه های خدمــــات رفاهی و  �  ایجــــاد احــــداث اورژانــــس 

گردشگران راهنمایی 
گرفتن لزوم هدایت منطقی، جــــذاب و با هدف جلوگیری از فضای 	  بــــا در نظر 

گردشــــگر، در  گردشــــگران و مدیریت صحیح زمان و مکان  ناامن برای اقامت 
گردشگری شــــورای شهر مصوب شد: در  کمیســــیون اقتصاد، سرمایه گذاری و 
گردشگری توسط  ورودی های ســــه گانه شــــهری نســــبت به احداث اورژانش 

ســــازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شــــهرداری همدان اقدام الزم به عمل 
گام نخســــت، در محور تهران به همدان پس از میدان ســــردار شهید  آید. در 
همدانی )فرودگاه( و ســــه راه شــــهرک فرهنگیان برای جانمایی و اجرای طرح 
که به زودی اجرایی خواهد شد.  مذکور هماهنگی الزم صورت پذیرفته است 
کرمانشاه به همدان جنب بیمارستان ارتش این موضوع، عملیاتی  در محور 

و بهره برداری شده است.
 سرمایه گذاری پروژه چند منظوره پیچ زندان �

کمیســــیون و نشســــت های تخصصی 	  کارشناســــی  در جلســــه های متعــــدد 
ح  و بازدیدهــــای میدانــــی اعضــــای شــــورای شــــهر از نمونه های مشــــابه طر
که در تهران اجرایی شــــده و برای رفع موانع احداث  ســــرمایه گذاری مذکور 
مجتمع چند منظوره با قابلیت های تجاری، اقتصادی، ورزشــــی، فرهنگی، 
پردیس ســــینمایی و مرکز  همایش ها در شــــهر همدان مقرر شــــد: شهرداری 
کرده تا در اجرای  بســــته های تشویقی و حمایتی برای ســــرمایه گذار را لحاظ 
پروژه یاد شــــده، تســــریع شــــود. با توجه به اعالم بســــته های حمایتی اخیر 
کی، این موضوع  شهرداری برای محاسبات، نحوه پرداخت و معامالت امال

نیز در حال قطعی شدن است.
 پیوند خواهرخواندگی با شهرهای تاریخی داخلی و خارجی �

کمیسیون و تبادل 	  گرفته این  حضور رئیس شورای شهر بم و ارتباط صورت 
گزارش از ســــابقه تاریخی  کاری، ضمن ارائــــه  اطالعــــات و نظــــرات مشــــترک 
گردشــــگری شــــهر بم و آشنایی  و ظرفیت های اقتصادی، ســــرمایه گذاری و 
نامبــــرده از قدمت تاریخی و اقلیم منحصربه فرد منطقه ای همدان، مصوب 
شــــد و در فرآیند پیوسته، تفاهم نامه خواهرخواندگی با توجه به مناسبات و 

گرفت. مشترکات موجود منعقد و بهره برداری الزم نیز صورت 
الزم به ذکر اســــت؛ شورای شهر و شهرداری بم، پیش تر نیز با شهر تاریخی یزد، 
کمیسیون، مراحل  کرده است. در برنامه های آتی این  مشابه این تفاهم را منعقد 

انجام تفاهم خواهرخواندگی با شهرهای فرهنگی و تاریخی اصفهان، شیراز و تبریز 
که پیش نویس تفاهم نمه نیز مبادله شده است. نیز برنامه ریزی شده 

کشــــور و عملیاتی  � گردشــــگری منطقه غرب  پیشــــنهاد ایجاد مقصــــد جدید 
کرمانشــــاه و ســــنندج با نام »مســــیر  نمودن موضوع با ســــه شــــهر همدان، 

گردشگری تاریخ و تمدن« 
در حاشیه میزبانی اجالس جهانی گردشگری )unwto( و نشست هم اندیشی 	 

با روسای شــــوراهای شهر، برخی از اســــتان های غربی، فرآیند ایجاد مقصد 
کشــــور بــــا محوریت اســــتان های همدان،  گردشــــگری منطقه غرب  جدید 
کرمانشاه و لرستان در قالب تدوین تفاهم نامه همکاری  کردستان،  قزوین، 
گردشــــگری با لحاظ مولفه های اقتصاد، سرمایه گذاری و  مشــــترک در حوزه 
گردشگری  کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و  ح و مقرر شــــد:  تبلیغات مطر
کارشناسی و نهایی آن  به عنوان متولی اجرایی در خصوص برگزاری جلســــه 
کند. در این  در ســــالجاری، به میزبانی یکی از اســــتان های همجوار اقــــدام 
خصوص جلســــه ای با نمایندگان شهرهای مذکور تشکیل و مقرر شد هریک 
ح نســــبت به  گذاشــــتن اهداف و انگیزه های موجود این طر پس از در میان 
گرس نشینان )مسیر  ادامه جلســــات اقدام شود. در فاز نخســــت با مقصد زا
کرمانشــــاه( بــــه مرحله اجرا  تاریخ و تمدن با شــــهرهای همدان، ســــنندج و 
کز اســــتان های مستقر در این  درآمده اســــت و در فازهای بعدی از سایر مرا

مسیر و راه ابریشم ) قزوین، لرستان و...( نیز بهره مند خواهیم شد.
سیاســــت گذاری و برنامه ریزی در احداث بوستان های فرامنطقه ای والیت  �

کباتان کباتان در سدا در حیدره و بوستان ا
ضمــــن بودجه ریــــزی الزم در 2 ســــال اخیــــر و بهره منــــدی از ظرفیت ســــایر 	 

دســــتگاه های اجرایی و پشــــتیبانی مقامات ملی و اســــتانی زیرساخت های 
الزم در حال ایجاد بوده و فرآیند ایجاد زیرســــاخت های الزم توســــط منطقه 
که همت مضاعف و اعتبارات خاص در  ۱ و 2 شــــهرداری در حال انجام بوده 

راستای تسریع امور مورد انتظار است.

کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری

گردشــــگری ضرورتــــی اجتناب ناپذیر  تقویــــت و توجه به صنعت 
کهن شهر همدان را بر  است؛ از این رو باید هویت تاریخی و فرهنگی 

اساس داشته هایش تقویت کنیم.
باید این مهم را باور داشته باشیم که سرمایه گذاری و گردشگری، 
پرســــودترین ابعاد اقتصادی و اجتماعــــی را دربرمی گیرد و نتایج آن 

همیشه در جامعه، ماندگار خواهد ماند.
تقویت و توجه به صنعت گردشگری به عنوان منبع مالی پایدار و 
مستمر، راه عبور از بحران اقتصادی شهر خواهد بود. از سوی دیگر 
محدودیت های مالی دولت برای کمك به شــــهرداری ها نیز موجب 
شده تا بیش از گذشته ضرورت شناسایی درآمدهای پایدار و جذب 

سرمایه گذار، مورد برنامه ریزی و اقدام قرار گیرد.
کشــــور، اراده اعضای این  کم بر  در شــــرایط خاص اقتصــــادی حا
کمیســــیون تخصصی هم رفــــع موانع پیش روی ســــرمایه گذاران در 
حوزه مدیریت شهری و صنعت گردشگری بوده و در راستای توسعه 
و پیشرفت شهر تمام توان و تالش خود را معطوف این مهم داشته 

و خواهیم داشت.
گردشگری شورا کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و  * رئیس 

اراده شورا برای رفع موانع سرمایه گذاری 
و صنعت گردشگری

  حسین قراباغی*

کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری

رئیس کمیسیون: حسین قراباغی

سید مسعود عسگریان

اکبر کاوسی امید

ابراهیم مولوی

رضوان سلماسی
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حفظ حقوق قانونی شهروندان و شهرداری و حفظ منافع آنها از 
مهم ترین وظایف کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات شورای 

اسالمی شهر همدان محسوب می شود.
معتقدم در صورت یافتن راه حل منطقی و منطبق بر قوانین است 
که حق هیچ یک از طرفین؛ شهرداری و مودیان تضییع نخواهد شد؛ 
به همین منظور درخواست ها و شکواییه هایی که از سوی شهروندان، 
شــــهرداری، ادارات و یا احکام صادره قضایی و... به این شورای شهر 
ارسال می شد؛ کمیسیون با تشکیل کارگروهی، متشکل از کارشناسان 
حقوقی و شهرســــازی به موضوعات رسیدگی و در نهایت تصمیمات 
خود را در کمیسیون حقوقی و صحن شورا به سمع و نظر دیگر اعضای 

شورای شهر  به منظور تصمیم گیری می رساند.
کمیســــیون حقوقی و مشــــاوران آن  که  از وظایــــف مهم دیگری 
از مدت تشــــکیل آن انجــــام داده اند، ارائه مشــــاوره های حقوقی به 
شهروندان بوده که موجب شده است تا بسیاری از مشکالت آنان با 
شهرداری حل شود؛ ضمن اینکه پرونده هایی که مسیرهای طوالنی 

و زمانبری داشته اند، به حداقل برسد.
کمیســــیون احقاق حــــق و مطالباتی  به هر صورت رســــالت این 
که برای هر دو طرف شــــهرداری و مودیــــان انجام می دهد و  اســــت 
که به علت  در روند برخی از پرونده ها و شــــکواییه ها موجب شــــده 
گردش کار صحیح، از هدر رفتن حق و حقوق مردم  راهکار حقوقی و 

در شهرداری جلوگیری شود و عکس این موضوع نیز صادق است.
کمیسیون مانع روند برخی از پرونده های شهرداری بوده  گاهی 

که موجب اجحاف در حق برخی از شهروندان شده است.
به هر صورت هدف از راهنمایی های مشاوره ای این کمیسیون، 
رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین است و کمیسیون 
کــــه در چارچوب قوانین، راه حل حقوقی برای  حقوقی وظیفه دارد 

رفع مشکالت فی مابین شهروندان و شهرداری یابد.
از سوی دیگر عملکرد کمیسیون در برخورد با ارباب رجوع، صرف نظر 
از اهتمام به رفع مشکالت آنان، فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان به 
بهره گیری از دانِش حقوق دانان در انعقاد قراردادهایشــــان اســــت که 
طبیعتًا این مهم در درازمدت به روند پیشگیری شهروندان از مراجعه 
کم قضایی جلوگیری می کند؛ زیرا بهداشت روانی افراد جامعه  به محا

متأثر از مشکالت و معضالت حقوقی خواهد بود.
کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا * رئیس 

قانون؛ راه حل منطقی برای جلوگیری 
ازتضییع حقوق شهرداری و مودیان

وانبخش* یم ر    مر

کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی

کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی

رئیس کمیسیون: مریم روانبخش

سیدمسعود عسگریان

علی رحیمی فر

کامران گردان

حمید بادامی نجات

علــــی فتحـــــی

تعداد جلسات کمیسیون حقوقی شورا 
و مالقات عمومی در سال 1399

432کمیسیون

75مالقات مردمی

کمیسیون در      مهمترین اقدامات انجام شــــده 
سال 1399

رسیدگی روزانه به نامه ها و بررسی آنها	 
کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات	  تشکیل جلسات 
تشــــکیل جلســــات مالقــــات حضــــوری با شــــهروندان 	 

روزهای چهارشــــنبه به منظور بررســــی و رســــیدگی به 
مشکالت آنها

بررســــی و اعالم نظر در خصوص رسیدگی به شکایات و 	 
آسیب شناسی دعاوی

ارائه راهکارهای حقوقی برای دعاوی	 
ارائه راهکارهای پژوهشــــی و حقوقی به مرکز مطالعات 	 

شورا
که در شــــهرداری منعقد و برای 	  بررســــی قراردادهایی 

اخذ مجوز به شورا ارسال شده بود
که از 	  بررســــی اساسنامه برای چند ســــازمان شهرداری 

کمیسیون ابالغ شده بود طرف ریاست شورا به 
ح هــــای ارائه شــــده از طرف هیأت 	  بررســــی لوایح و طر

رئیسه شورا
گــــردش کار از شــــهرداری و مناطق و 	  گزارشــــات و  اخــــذ 

ســــازمان های آن در ارتباط با اقدامات و فعالیت های 
که برای ارباب رجوع ها انجام شده و  حقوقی و اجرایی 

بررسی و تعیین تکلیف آنها
ح در 	  تهیــــه لوایح مورد نیاز برای تعدادی از مشــــکالت شــــهروندان برای طر

صحن شورای شهر و اخذ مصوبه اجرایی
گــــزارش از واحد های حقوقی شــــهرداری برای بررســــی و شناســــایی 	  اخــــذ 

تعهدات و اقدامات شهرداری
کمیســــیون حقوقی و رســــیدگی به شکایت انجام  که در     اقدامات مثبتی 

شد:
کارشناســــان حقوقی و شهرســــازی و  � کارگروه حقوقــــی متشــــکل از  تشــــکیل 

که عمده فعالیت آن تفســــیر قوانین شــــهرداری و آرای صادره و  معماری بود 
کی شهرداری است. راهنمایی های شهروندان و پرسنل حقوقی و امال

توضیــــح: تفســــیر قوانیــــن شــــهرداری و آرای صــــادره و همچنین بررســــی و 	 
که در قراردادهای فی مابین شــــهرداری و شــــهروندان  اصالحــــات تعهداتی 
که بعضــــًا در حیطه اختیار  در ســــال های قبــــل منعقد و یکســــری تعهداتی 
شهرداری نبوده و یا یک سری درخواست هایی از شهروندان در قرارداد ذکر 
که جایگاه حقوقی نداشته و روند پیگیری و مدیریت درخواست ها  می شود 
در شــــهرداری را دچار مشــــکل می کرد. در این راســــتا با دعوت از مسئوالن 
قراردادهــــا و حقوقی شــــهرداری، قراردادها بررســــی و راهکارهای حقوقی و 

مشاوره نسبت به چگونگی پیگیری آن انجام می شد.
کــــه اعضــــای  � کمیتــــه حقوقــــی در مرکــــز مطالعــــات شــــورای شــــهر  تشــــکیل 

کمیته ترکیبی از مشــــاوران حقوقی از اساتید دانشگاه و  تشــــکیل دهنده این 
کمیسیون  کی از شــــهرداری به مســــئولیت رئیس  کارشناســــان حقوقی و امال
حقوقی و رســــیدگی به شکایات شوراست و به طور میانگین هر هفته تشکیل 
کــــم قضایی و تعیین  می شــــود و وظیفه آن تفســــیر قوانین و آرای صادره محا

راهکارهای حقوقی و ارائه آن به شورای شهر است.
گزارش به  � کمیسیون حقوقی تا تاریخ ارائه  کاری ۱399،  در این دوره یکســــاله 

مدت ۱2 ماه حدود 43۰ مکاتبه و نامه ها و شــــکواییه از ســــوی شهروندان به 
کرده  که به تفکیک موضوع ها را بررسی و اقدام  کمیســــیون ارسال شــــده  این 

است.
ح حقوقی و ارائه آن به صحن شورا    تهیه طر

ح سند چشم انداز توسعه فضای سبز شهر همدان � طر

ح های حقوقی در حال بررسی و اقدام     طر
که در  � ک قدیمی  کــــردن امال ح عدم دریافت عوارض به منظور ســــابقه دار  طر

ماده ۱۰۰ رأی ابقا می گیرند
کاغذی به منظور حفظ محیط زیســــت  � ح جمع آوری مکاتبات و لوح های  طــــر

و جنگل ها
ح به کارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده در فعالیت های عمرانی و  � طر

ساختمانی به منظور حفظ منابع ملی

   آسیب شناسی و بررسی شکواییه های شهروندان و شهرداری
کمیســــیون از  کارشناســــان حقوقی این  که توســــط  بــــا توجه به بررســــی هایی 
درخواست ها و شــــکایت های رسیده، انجام شده است؛ می توان موضوعات را 

کرد: به چند دسته تقسیم 
کــــه منجر به 	  عــــدم آشــــنایی شــــهروندان از قوانیــــن و مقــــررات شــــهرداری 

درخواست های غیرقابل اقدام برای شورا و شهرداری می شود
گماردن 	  ح وظایف برخی از پرسنل در شهرداری و  عدم آشنایی و تسلط به شر

کلیدی آنها در پست های 
کاملی نداشته 	  ح و دستورالعمل  که شهرداری برای آنها طر درخواســــت هایی 

و موجــــب طوالنی شــــدن مکاتبات و پیگیری های مکرر شــــده اســــت؛ مانند 
ضوابط ساخت وساز در باغ ها 

ح های جامع و تفصیلی	  طوالنی شدن مطالعات و تهیه طر
کــــه به صورت 	  تعهــــد شــــهرداری به انجام یک ســــری اقدامــــات در قراردادها 

عملی، تحقق آنها میسر نبوده و موجب بطالن قراردادها شده است
اعتراض به جرائم ماده صد و هفتادوهفت و عدم تکمیل مســــتندات موجود 	 

در نوسازی و شهرسازی.
کــــه اقدامات اشــــتباه باعــــث تضییع حق 	  بررســــی تعــــدادی از پرونــــده هائی 

شهرداری شده است.
که حقوق شهرداری به طور 	  عدم پیگیری شهرداری در بعضی از پرونده هایی 

ک،  کامل و یا بعضًا با تأخیر وصول شــــده اســــت؛ مانند انتقال بعضی از امال
سهام شهرداری در شرکت ها 
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عملکرد کمیسیون خدمات شهری در سال 1399

نامه های واصله تعداد جلسات
به کمیسیون

صورتجلسات ارسال 
شده به صحن

نامه های صارده از کمیسیون »شامل 
بازدیدهاارجاعات داخلی )به صحن( و مکاتبات«

32408

تخصصیعمومی
4372

سایربه صحن شورا
183

72516392

گســــترده خدمات شهری در  امروز نقش و جایگاه واالی شــــبکه 
جامعه شهری بر کسی پوشیده نیست.

کلی به عنــــوان نماد پویایی، زنجیره  ایــــن مجموعه در یک نگاه 
که در صورت وجود اختالل،  کالبد شهر محسوب می شــــود  تعاملی 

شهر با مشکل روبرو خواهد شد.
با توجه به اینکه شــــهر همدان به تمیزی، نظافت و زیبایی شهر 
معروف است و حوزه خدمات شهری به عنوان ویترین شهر محسوب 
می شــــود، هرگونه اقدام در این حوزه شهری، بسیار دشوار است؛ از 
گونه طرح و الیحه  این رو در شــــورای شــــهر همدان پذیرای ارائه هر 
اثربخش در راســــتای تغییر و تحول جدی در حوزه خدمات شهری 

هستیم تا شاهد ارائه خدمات مناسبت تر به شهروندان باشیم.
معتقدم خوشــــبختانه در حوزه خدمات شهری مشکل خاصی 
وجود نــــدارد؛ اما بهتر از اینها هم می توان نســــبت به ارائه خدمات 

مناسب تر به شهروندان شایسته همدانی اقدام کرد.
در مجمــــوع حفظ وضعیــــت موجود و ارتقای خدمات شــــهری 
کمیسیون خدمات شهری  کید  همراه با نوآوری های جدید مورد تأ

شورای شهر همدان است.
با توجه به مسئولیت فعلی به عنوان ریاست کمیسیون خدمات 
شــــهری و منتخب مردم در پارلمان شــــهری همدان، تقویت حوزه 
خدمات شــــهری اولویت نخســــت بنده در حوزه مدیریت  شــــهری 
کمیســــیون خدمات شــــهری در  اســــت؛ از ایــــن رو روند جلســــات 
قالــــب بازدیــــد از ســــازمان ها و واحدهای مختلف حــــوزه خدمات 
شهری دنبال می شــــود تا از نزدیک نسبت به عملکرد آنان، نظارت 
گیــــرد و تمامی مباحــــث همراه با  و ارزیابی هــــای دقیق تــــر صــــورت 

هم اندیشی و هم فکری به مرحله اجرا برسد.
کید دارم افزایش مشارکت مردم در امور شهری  از ســــوی دیگر تأ
در راستای ارتقای عملکرد شهرداری تأثیرگذار بوده و اطالع رسانی، 

گاه سازی اثربخش شهروندان حائز اهمیت است. فرهنگسازی و آ
کاهش هزینه های  معتقدم مشارکت شــــهروندان در امور شهری 
مدیریت شــــهری را به دنبال دارد و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه 
باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا همواره پیشگیری بهتر از درمان است.
همچنیــــن با توجــــه به اینکه مهندســــی ترافیک شــــهر، وظیفه 
کوتاه مــــدت در حوزه  مدیریت شــــهری اســــت؛ اجرای طرح هــــای 
کید  مهندسی ترافیک شهر به منظور رفع دغدغه شهروندان مورد تأ
کمیسیون تخصصی است و همگام با این مسیر باید طرح ها و  این 

برنامه های درازمدت پیش بینی شود.
در پایان این نکته را یادآور می شوم که کمیت و کیفیت و چگونگی 
توزیع خـدمات شـهری مـی تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری داشته باشد و یکی از معیارهای 
توسعه پایدار شـــــهری، توجـه بـه خدمات شهری و ارائه مناسب آن 
کـــــه  است؛ از این رو ارتقای خدمات شهری باید به گونـــــه ای باشـــــد 

موجب توسـعه فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصادی در شهر شود.
کمیسیون خدمات شهری شورا * رئیس 

تأکید بر ارتقای خدمات شهری همراه با 
نوآوری های جدید

   کامران گردان *

کمیسیون خدمات شهری

کمیسیون خدمات شهری

رئیس کمیسیون: کامران گردان

سیدمسعود عسگریان

رضوان سلماسی

علی فتحی

مریم روانبخش

کمیسیون در سال 1399  موضوعات مهم بررسی شده و مصوبات 
بررســــی و نظارت بر اقدامات صــــورت پذیرفته از 	 

ح استقبال از بهار سوی شهرداری در طر
کرونا 	  بررســــی راهکارهای مقابله با شیوع بیماری 

کــــردن نــــاوگان حمل ونقل  از قبیــــل ضدعفونــــی 
عمومی و...

بررسی مشــــکالت و مســــائل مرتبط با خدمات و 	 
زیرساخت های برخی از تفکیکی های سطح شهر

بررسی مشــــکالت و ارائه راهکار در زمینه پل های 	 
عابرپیــــاده ســــطح شــــهر همــــدان در 7 جلســــه 

مختلف در بازه زمانی مذکور
بررســــی و نظــــارت بــــر اقدامات صــــورت پذیرفته 	 

زیباســــازی،  راســــتای  در  شــــهرداری  ســــوی  از 
ســــیماومنظر، نصب تابلوهــــای جهت نما، نصب 

کوچه، پالك کوبی درب منازل و... تابلو های 
بررســــی وضعیــــت دوربین هــــای ثبــــت تخلفات 	 

رانندگی در سطح شهر
بررســــی مشــــکالت و ارائــــه راهــــکار درخصــــوص 	 

مشــــکالت روزبازارها و خودروهای فروش میوه و 
ایجاد سایت

بررســــی و نظارت بر وضعیت حمل و نقل عمومی 	 
بار و مسافر در سطح شهر همدان و حومه

کســــی های ســــطح 	  خ نامه تا بررســــی و تصویب نر
شهر همدان

خ نامه اتوبوس های سطح شهر همدان	  بررسی و تصویب نر
خ نامه سرویس مدارس سطح شهر همدان	  بررسی و تصویب نر
کسی ها با توجه به رعایت پروتکل های 	  بررسی و تصویب دو نرخی تا

کرونا بهداشتی بیماری 
بررسی مسائل ترافیکی ناشی از روزبازارها در سطح شهر	 

کسی سطح شهر	  ساماندهی پایانه های و ایستگاه های تا
ح جمع آوری پسماندهای سطح شهر	  بررسی و تصویب طر
بررســــی و ارائه پیشنهاد و رفع مشکل شرکت الیت و پارك حاشیه ای 	 

خیابان ها
بررسی مسائل ترافیکی ساختمان های ویژه	 
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گزارش عملکرد سال 99 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
308 موردنامه های صادره از کمیسیون

نامه های وارده به کمیسیون

جمع کل: 931 مورد
440  موردبررسی و اقدام قانونی

193 موردگیرنده اصلی
108 مورددستور پاراف

57 موردارجاع از دبیرخانه
133 مورداستحضار

که  کنش هاســــت  گســــتره وســــیعی از ارزش ها، باورها، هنجارها و  فرهنگ، 
کلی نظام تأثیرگذار اســــت؛ از این رو توجه به حوزه فرهنگی بسیار  در ســــاختار 
گذشــــته در حوزه  ارزشــــمند محسوب می شــــود، اما متأســــفانه طی 4۰ سال 
کار پیوسته انجام نشده است. مدیریت شهری  گسسته عمل شده و  فرهنگی، 
که می توان به وســــیله آن، توســــعه پایدار فرهنگی و اجتماعی را  ابزاری اســــت 
کارآمد، از نظر فرهنگی  به دســــت آورد. شــــهر ایده آل عالوه بر مدیریت شــــهری 

گاه، مسئول و آشنا با حقوق شهروندی است. نیازمند شهروندانی آ
کمیســــیون تخصصی فرهنگی اجتماعی شــــورای شــــهر همدان وظیفه دارد 
کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی  ضمن بررســــی و شــــناخت 
و... طرح ها و پیشــــنهادات عملی در این زمینه، ارائــــه دهد و ناظر و پیگیر امور 
فرهنگی و اجتماعی شــــهر باشد. در این بین تهیه اطلس فرهنگی شهر همدان 
یکــــی از ضروریات اجتناب ناپذیر مدیریت شــــهری اســــت و باید بــــرای تهیه آن، 
که خوشبختانه  کز فرهنگی شهر را داشته باشیم  اطالعات تمامی مکان ها و مرا

کرده اند. در این راستا تمامی دستگاه های مرتبط برای همکاری اعالم آمادگی 
معتقدم مباحث و برنامه های فرهنگی زمان بر است و نتایج آن در بلندمدت 
کنیم نتیجه ای حاصل  گر مقطعی فکر  مشخص می شود؛ اما در حوزه فرهنگی ا
نخواهد شد، از این رو الزم است سیاست گذاری ها کمترین تغییر را داشته باشند 

تا نتایج مطلوبی حاصل شود.
 باید شهروندان مشارکت پذیر داشته باشیم

جمهوریت و اســــالمیت از مؤلفه های اصلی جمهوری اســــالمی اســــت و این 
مهم، صاحبان نظام را مشخص می کنند؛ از این رو در اسالمیت، امام عصر)عج( 
و در جمهوریت، مردم هستند که گفتمان را مشخص خواهند کرد. در این میان 
ســــابقه بهره گیری از نظــــرات و تخصص معتمدان و صاحب نظــــران با محوریت 
که در مکتــــب اهل بیت  خردجمعــــی و مشــــورت مبتنی بــــر مبانی دینی بــــوده 

علیهم السالم به آن پرداخته شده است.
معتقدم بهره گیری از نظرات بزرگان و فرهیختگان، بهترین راهبرد و مسیر برای 
اجرای برنامه ها و تحقق اهداف در حوزه فرهنگی است؛ از این رو بهره گیری از تجربیات 

بازنشستگان و نخبگان می تواند ما را در رسیدن به چشم انداز و اهداف کمک کند.
آنچه شورای پنجم در آرمان شهر همیاران محالت به دنبال آن بوده، این است 
که همیاران محالت باید شهرنشینان را به شهروندان مشارکت پذیری تبدیل کنند 

که این امر نیازمند برنامه ریزی درست است.
کنند، تا  چنانچه دولت و شــــهرداری هزاران میلیارد پول بــــرای جامعه هزینه 
زمانی که مشارکت اجتماعی مردم نباشد، مسائل حل نخواهد شد؛ از این رو باید 
شهروندان مشارکت پذیری داشته باشیم و دولت و شهرداری هم پشتیبانی کنند.
گر تمامی  کیدات مسئوالن امر مبنی بر ایجاد زیرساخت های شهر، ا با توجه به تأ
شــــهروندان در مدیریت شهری مشارکت داشته باشند، نهاد مردمی شهرداری با 
فراغ بال بیشــــتری، همدان را آبادتر خواهد ســــاخت؛ از سوی دیگر انتظار می رود 

مسئوالنه تر و فعاالنه تر در عرصه خدمت به مردم شریف همدانی اقدام شود.
 تمرکز شورای پنجم برای محرومیت زدایی در شهر

که باید از آنها برای  »انقالب اســــالمی دســــتاوردهای عظیمی داشــــته اســــت 
رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشــــکالت معیشتی و فاصله طبقاتی 
کنیم«؛ این بخشی از منویات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با  استفاده 
شماری از مردم تبریز است. حضرت آقا یکی از نقاط ضعف را ایجاد فاصله طبقاتی 
که امر والیت فقیه  کشــــور الزم اســــت  برشــــمردند؛ از این رو بر همه تصمیم گیران 
کردن فاصله  کم  کنند و ضمن پوشــــش نقاط ضعف نظام، به منظــــور  را اجرایی 
طبقاتی جامعه حرکت کنیم. با توجه به اینکه معتقدم تمامی اعضای شورای شهر 
در مســــیر نیل به عدالت اجتماعی حرکت داشته اند؛ اما به عدالت واقعی به دلیل 
که از قبل برای ما به ارث رسیده است، نرسیده ایم. هرچند  ســــاختارهای غلطی 
که محرومیت زدایی صورت  توجه و تمرکز شورای پنجم مجدانه مبنی بر این بود 

پذیرد، اما در هر حال روند تغییر، سخت است.
گفت برای ســــاخت تمدن نوین اســــالمی انتظار می رود شــــهر  در پایان باید 
گیرد؛ از این رو باید زمینه را به گونه ای فراهم ســــاخت تا  همــــدان در تراز برتر قرار 
جامعه برتر را رقم بزنیم و در راســــتای رشــــد، توسعه و تعالی، یک قدم به سمت 

قله های پیشرفت حرکت کنیم.
*رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

ورت تهیه اطلس فرهنگی  برای شهر همدان ضر

    اکبر کاوسی امید *

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا
ح ها و پروژه های پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی )سال 1399(  اقدامات، طر

ح در 	  کمیســــیون و طر پیگیــــری و انجام نامه هــــای وارده به 
گردشــــکار الزم یا ارجاع به  کمیســــیون برای بررســــی و انجام 

صحن برای تصویب
کمیســــیون و صحن 	  ح ها و الیحه هــــای مختلف به  ارائــــه طر

شورا برای تصویب و ابالغ به شهرداری و...
پیگیری و بررســــی شــــیوه نامه مســــاعدت ها و مشارکت های 	 

شهرداری
بررسی تفریغ بودجه 98	 
نشســــت هم اندیشــــی با نظام پرســــتاری به منظــــور تعامل و 	 

همکاری در حوزه بهداشت و سالمت 
ح توزیع عادالنه بودجه در ســــطح تمامی محالت شــــهر 	  طــــر

همدان
ح ساماندهی اموال غیرمنقول شهرداری	  طر
گزارش عملکرد و ارائه تقویم ورزشی سال 99 ورزش شهروندی	 
پیگیری مرکز جامع آموزش شهروندی	 
کارکنان شهرداری همدان	  کار راهه شغلی  ح اجرای  طر
ح اجرای میز خدمت	  طر
ح رادیو شــــهروند- پیاده رو بوعلی و میدان آرامگاه بوعلی 	  طر

و امام خمینی)ره(
ح ســــاعت 48 )تغییر رفتار تولید زباله و مدیرت پســــماند 	  طر

زباله شهری(
گزارش عملکرد شورای اجتماعی محالت	  بررسی 
پیگیری بررسی قرارداد موزه آقای سهرابی	 
ح تهیه و تدوین اطلس فرهنگی شهر همدان	  طر
ح جامع فرهنگی شهر همدان	  تدوین طر
ح احداث مدرسه حیات طیبه	  طر
کار و مســــتندات مرتبط با تدوین اساسنامه 	  گردش  بررســــی 

باشگاه ورزشی شهرداری
کز زیرمجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی 	  گذاری مرا ح وا طر

و ورزشی
گزارش عملکرد جشنواره شهروندان برگزیده	  بررسی 
ح ایجاد پارک آرامش در سطح شهر همدان	  طر
گزارش مناطــــق از روند احــــداث، تجهیــــز و تکمیل 	  بررســــی 

زمین های ورزشی مناطق
گام دوم انقالب و 	  ح آموزش شهروندی با محوریت بیانیه  طر

کتاب خوانی و خانواده  ســــبک زندگی ایرانی اسالمی )کتاب و 
مهدوی و قرآنی(

ح ایجــــاد المان و دیوارنگاره شــــهری با موضوع شــــهدا و 	  طر
فرهنگ ایثار و شهادت

ح ثبت خاطرات مرتبط با شهادت سردار سلیمانی	  طر
گذاری فرهنگسراها	  ح شیوه نامه وا طر
ح ناصرین	  پیگیری طر
ح هر خانه یک قصه گو	  طر
ح الزام شــــهرداری به الصاق برچسب خودروی خدمت بر 	  طر

روی خودروهای شهرداری
کودک	  ح شهر دوستدار  پیگیری اجرای طر
کارآفرینان 	  ح ایجاد مرکز نوآوری و شبکه ســــازی نخبگان و  طر

کسب وکار در حوزه 
کسب وکار در فرهنگسرای 	  برنامه ریزی و پیگیری و ساماندهی 

والیت
برنامه ریزی و هماهنگ ســــازی دســــتگاه های اجرایی شــــهر 	 

ح دهه بصیرت برای اجرای طر
برنامه ریزی بزرگداشت دهه مبارک فجر	 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

رئیس کمیسیون: اکبر کاوسی امید

ابراهیم مولوی

حمید بادامی نجات

حسین قراباغی

نرگس نوراله زاده

رضوان سلماسی



9
w w w . H a m e d a n P a y a m . c o m
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عملکرد سال 99 کمیسیون نظارت، بازرسی و اموراداری

تعداد 
تعداد نامه های واصلهجلسات

تعداد نامه های صادره از 
کمیسیون»شامل ارجاعات داخلی 

به صحن( و مکاتبات
بازدیدها

سایربه صحن شوراعمومی مرتبطعمومیتخصصی
7

1812791527

کمیسیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای اسالمی 
شــــهر همدان در راستای احقاق حِق شهروندان، عزم جدی 

و راسخ دارد.
وظیفــــه اصلــــی شــــورای شــــهر، نظــــارت بــــر مصوبــــات و 
که این مهم در  ُحســــن اجرای آنها توســــط شهرداری اســــت 
کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورا با حساسیت 

می شود. پیگیری  بیشتری 
کــــردن شــــهروندان به  گاه  آشــــنایی مردم بــــا قوانیــــن و آ
حقوق شــــهروندی و اجــــرا و تصویب درســــت قوانین به نفع 
کمیسیون  شــــهروندان از اولویت های اصلی شورای شــــهر و 
نظارت، بازرســــی و امور اداری شــــورای شــــهر همــــدان بوده 
که امیدواریم در این زمینه خدمات مناسب و در خور  اســــت 

ارائه دهیم. شأن شهروندان 
کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا  * رئیس 

عزم کمیسیون نظارت شورا برای احقاق 
وندان همدانی حِق شهر

   علی فتحی*

کمیسیون نظارت، بازرسی و اموراداری
کمیسیون )سال 99(  موضوعات بررسی شده در 

همسان ســــازی و تبدیل قراردادهای افراد شــــاغل در سیماومنظر و 	 
فضای سبز )نیروهای پیمانکاران(

کمیسیون حقوقی در راستای ساماندهی 	  برگزاری جلسه مشترک با 
نیروهای حقوقی ستاد و شاغل در شهرداری

کنترل 	  کمیسیون در راستای نظارت بر عملکرد اداره  برگزاری جلسه 
و نظارت شهرداری

کمیســــیون فنی و عمرانی شــــورا با 	  کمیســــیون مشــــترک با  برگزاری 
محوریت ساماندهی ورودی شهر )بلوار ارتش(

کمیسیون نظارت، بازرسی و 	  بررسی قرارداد پل ســــردار همدانی در 
امور اداری شورا

کرونا	  بررسی قراردادهای پارکینگ های شهرداری در شرایط 
بررســــی نحــــوه و رونــــد اداری تبدیل وضعیــــت نیروهای شــــرکتی و 	 

قراردادی در شهرداری همدان
تشکیل جلســــه به منظور بررســــی عملکرد ســــامانه ۱37 شهرداری 	 

همدان
شرکت در جلسات تعرفه عوارض محلی سال ۱4۰۰	 
کمیسیون های بودجه، فنی و عمرانی و حقوقی 	  شرکت در جلسات 

شورای شهر
بررسی اختالف نظرهای بین شهرداری و شهروندان و رفع اختالفات 	 

بین آنها

کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری

رئیس کمیسیون: علی فتحی

کامران گردان

حمید بادامی نجات

علی رحیمی فر

مریم روانبخش
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اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024

کمیسیون شهرســــازی و معماری شورای اسالمی شهر همدان 
در مراجعــــات مــــوردی و بازدیدها به رصد مشــــکالت شــــهروندان 
در مواجهــــه با ادارات و شــــهرداری پرداخته و ضمن شناســــایی و 
دسته بندی موضوعات، در راستای رفع آنها پیگیری داشته است.
برای رفع این مشکالت برگزاری جلسات توجیهی با مسئوالن 
ح مســــأله و ســــپس تدوین دستورالعمل مورد  مربوطه و بیان طر
که در بســــیاری موارد انجــــام و در برخی موارد در حال  نیــــاز بوده 
انجام است؛ از قبیل دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی و...

در برخــــی مــــوارد رفــــع مشــــکالت نیازمنــــد هماهنگــــی بیــــن 
که  دســــتگاه ها از ســــوی اســــتانداری یا فرمانداری همدان بوده 
ایــــن هماهنگی ها انجام شــــده یا در حال انجام اســــت؛ از جمله 
کشی و احداث خانه باغی،  پیگیری رفع مشکل ارائه مجوز دیوار 
ک عادی و تصویب  پیگیری ارائه مجوز پروانه ساختمانی به امال
کارگــــروه بازآفرینی شهرســــتان، پیگیری رفع مشــــکل مغایرت  در 

ک خشکه دره و... وضع موجود با نقشه تفکیکی امال
کمیسیون تخصصی  در مجموع تمام همت شورای شهر و این 
در راســــتای عملیاتی شدن اقدامات اثرگذار شهری به منظور رفع 
مشکالت عمده شهروندان و مدیریت شهری تعریف شده است.
کمیسیون شهرسازی و معماری شورا * رئیس 

همت شورای شهر برای رفع مشکالت 
وندان و مدیریت شهری شهر

    نرگس نوراله زاده*

کمیسیون شهرسازی و معماری

کمیسیون شهرسازی و معماری

رئیس کمیسیون: نرگس نوراله زاده

سیدمسعود عسگریان

علی فتحی

 ابراهیم مولوی

اکبر کاوسی امید

موضوعات بررسی شده در کمیسیون )سال 1399(
پیگیری تدوین دســــتورالعمل تعمیرات اساسی و ارائه 	 

مجوز تعمیرات به صورت سیستمی و یکپارچه )در حال 
تدوین برنامه نرم افزاری(

پیگیری روند پروژه آرشیو الکترونیکی در مناطق 4گانه 	 
کامل انجام، منطقه 2 در حال  )منطقــــه یک به صورت 
به روزرســــانی، منطقه 3 مکان آرشــــیو احــــداث، تجهیز 
کار، منطقــــه 4 در حال  و در حــــال عقد قــــرارداد اجرای 

به روزرسانی(
پیگیری روند سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی	 
پیگیــــری اصــــالح فرآینــــد صــــدور پروانه ســــاختمانی و 	 

تشکیل دفاتر مهندســــی و برگزاری جلسات با سازمان 
نظام مهندسی

بررسی پیشنهادات مشــــاور سازمان میراث فرهنگی در 	 
خصوص بافت فرهنگی و تاریخی و پیگیری مشــــکالت 

کاهش ارتفاع در خصوص بافت مذکور
بررسی نقشــــه و ضوابط پیشــــنهادی مشــــاور سازمان 	 

میراث فرهنگی در خصوص بافت تاریخی شهر همدان
پیگیری راه اندازی شــــهرداری منطقه مرکزی و بررســــی 	 

و بازدید محدوده پیشنهادی مشــــاور شهرداری بافت 
مرکزی و برگزاری جلســــاتی با سازمان میراث فرهنگی و 

دستگاه های مربوطه
بررسی طرح ساماندهی ورودی های شهر همدان	 
پیگیری تعیین تکلیف پرونده تعاونی مسکن کارکنان مخابرات	 
پیگیری تدوین دســــتورالعمل اختالف مســــاحت موجود با ســــابقه 	 

کسب وپیشه
تدوین ضوابط اجرایی بام سبز در شهر همدان و ابالغ به شهرداری	 
پیگیری مشکالت و راهکارهای رفع اشــــکاالت در حوزه شهرسازی و 	 

ساخت وساز غیرمجاز در شهر همدان
پیگیــــری تهیه نقشــــه از باغ های شــــهر همــــدان و برگزاری جلســــه با 	 

سازمان نقشه برداری و امور اراضی در این خصوص و برگزاری جلسات 
با استانداری

کبابیان	  بررسی پروژه چند عملکردی مرکز محله 
کتابخانه هــــا در خصوص 	  برگزاری جلســــه با ســــازمان اســــناد ملی و 

تعیین تکلیف اسناد قدیمی شهرداری
کاردان ها 	  برگزاری جلسه با سازمان نظام مهندســــی و سازمان نظام 

در خصوص به کارگیری نیروهای متخصــــص و آموزش دیده در حوزه 
فعالیت های عمرانی و ساختمانی

پیگیــــری برنامــــه شــــهرداری در راســــتای تعیین تکلیف اراضــــی بلوار 	 
آیت ا... نجفی

بررســــی تفریغ بودجه )ردیف بودجه مربوط به معاونت شهرسازی و 	 
معماری(

کباتان	  بررسی طرح پیشنهادی پارك 234 هکتاری حاشیه سد ا
بررسی مدارک پیشنهادی طرح جامع شهر همدان و برگزاری جلسات 	 

کارشناسی تخصصی در این خصوص و شرکت در جلسات 
پیگیــــری بازگشــــایی معبــــر عقیــــل ۱9 و ارائه پیشــــنهاد در راســــتای 	 

ساماندهی اراضی این منطقه
برگــــزاری جلســــه در خصــــوص رفــــع مشــــکالت نحــــوه ارائــــه مجــــوز 	 

استاندارسازی آپارتمان های قدیمی متقاضی نصب آسانسور با اداره 
استاندارد و سازمان آتش نشانی

پیگیری اصالح روند صدور پایان کار اصالحی	 
پیگیری مشکالت معاونت شهرســــازی و معماری و ارائه راهکارهایی 	 

کنترل نقشه در راستای تسریع 
پیگیری تعیین تکلیف وضعیت شهربازی رنگین کمان	 
بررسی و پیگیری درخواست قرارگاه شهید هاشمی در خصوص طرح 	 

مسکن اقشار کم درآمد
پیگیری از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به منظور اقدامات 	 

انجام شــــده در حوزه اصالح فرآیند صدور پروانه ســــاختمانی، عامل 
چهارم طرح ورودی، تشــــکیل دفاتر مهندســــی، پایــــان کار اصالحی، 

طراحی فضاهای ورزشی
پیگیری تدوین دستورالعمل نماسازی و بررسی آن	 
بررسی طرح پیشنهادی باغ معتمد	 
بررسی طرح آ سیب شناسی پیاده راه سازی در چهار خیابان )تختی، 	 

شهدا، باباطاهر، شریعتی(
بررسی و پیگیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های فناوری اطالعات 	 

شهرداری همدان
پیگیری هماهنگ سازی نحوه صدور مجوزها در مناطق 4گانه	 
برگزاری جلســــه بررســــی وضعیت روســــتاهای الحاق شــــده به شــــهر 	 

همدان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
برگزاری جلسه با دبیران ماده ۱۰۰ مناطق در خصوص مشکالت صدور 

مجوز باغ های دارای سابقه و فاقد سابقه
پیگیری انطباق مغایرت های وضع موجود با نقشه تفکیکی مصوب 

کوی محمدیه )خشکه دره(

عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری در سال 1399

نامه های واصله تعداد جلسات
به کمیسیون

صورتجلسات ارسال 
شده به صحن

نامه های صارده از کمیسیون »شامل ارجاعات 
بازدیدهاداخلی )به صحن( و مکاتبات«

72588
تخصصیعمومی

12267
سایربه صحن شورا

22
5616186402
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عملکرد سال 99 کمیسیون برنامه ، بودجه و مالی
بازدیدهاتعداد نامه های صادرهتعداد نامه های واصلهتعداد جلسات

سایرکمیسیونصادرهداخلیشهروندانسایر اداراتشهرداریسایرکمیسیون
64313522812821837815

خ محــــرک و قلــــب تپنده هــــر مجموعــــه، نهاد  امــــروزه چــــر
و یــــا ســــازمانی منابع مالــــی و اقتصــــادی آن هســــتند؛ این در 
ح وظایف و امــــور محوله، نقش  گســــتردگی شــــر که  حالیســــت 
برنامه ریزی و اولویت بندی بــــرای منابع مالی و بودجه موجود 
را بیش از همیشه حائز اهمیت ساخته است؛ از این رو می توان 
کمیسیون در  کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی را محوری ترین 

شورای شهر دانست.
کلی از جمله مسائل اقتصادی،  کمیســــیون موضوعات  این 
مالی، برنامه ریزی، محاســــبات و بودجــــه، تفریغ بودجه، امور 

درآمد و هزینه را مورد بررسی قرار می دهد.
ایجــــاد انضبــــاط و شــــفافیت مالــــی و اداری، برنامه ریــــزی 
و  تعادل بخشــــی  هدفمنــــد،  و  منســــجم  سیاســــت گذاری  و 
انعطاف پذیــــری در درآمدهــــا، اولویت بندی اجــــرای پروژه ها 
کمیســــیون تخصصــــی در انجام وظایف  از اهــــداف اصلی این 

محوله است.
کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شهر همدان در 
کارشناسان و  راســــتای ایفای وظایف تخصصی خود از نظرات 
گروه های ذی ربط نظیر اصناف، انبوه سازان،  صاحب نظران و 
مهندسین، فرهنگیان، پزشکان، اهالی رسانه و ... بهره برده 

است.
نگاهی به عملکرد یک ساله کمیسیون برنامه، بودجه و مالی 
کمیسیون  شــــورای اسالمی شهر همدان نشــــان می دهد، این 
کاهــــش هزینه های  اقدامــــات مؤثــــری در حــــوزه درآمدزایی و 

شهرداری داشته است.
کمیسیون برنامه ، بودجه و مالی شورا * رئیس 

اقدامات مؤثر کمیسیون بودجه برای 
درآمدزایی و کاهش هزینه  شهرداری

   حمید بادامی نجات *

کمیسیون برنامه، بودجه و مالی
کمیسیون در سال چهارم  عملکرد 

کمیســــیون به منظور بررســــی نامه ها و 	  برگــــزاری جلســــات هفتگــــی 
کمیســــیون برنامه، بودجه و مالــــی و پیگیری  موضوعــــات مرتبــــط با 

مصوبات کمیسیون به صورت مستمر
کمیته تخصصی در خصوص نرم افزار جامع مالی و 	  برگزاری جلســــات 

اعتبارات حسیب
برگزاری جلســــات ماهیانه بودجه به منظور بررســــی بودجه ماهیانه 	 

کنتــــرل رونــــد  شــــهرداری و ارائــــه تاییــــدات راهبــــردی و مناســــب و 
تحقق پذیری بودجه جاری و عمرانی شــــهرداری با مصوبات شورای 
کارشناسی در شهرداری ستاد، مناطق 4گانه  شهر در جلسات متعدد 

و سازمان های وابسته به شهرداری
کامل تعرفه عــــوارض و بهای 	  برگــــزاری جلســــات تخصصی و بررســــی 

خدمات سازمان ها مربوط به سال ۱4۰۰
کلی شورای شــــهر در نگارش بودجه و تدوین 	  تصویب سیاســــت های 

تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان ها در سال ۱4۰۰
بررسی عملکرد قطعی )تفریغ بودجه( سال ۱398 شهرداری همدان	 
کامل تمامــــی طرح ها و لوایــــح مربوط به بودجــــه و عملکرد 	  بررســــی 

شهرداری همدان
کامل و تصویب 3۱ تبصره در ذیل بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری 	  بررسی 

همدان
برنامه ریزی و راه اندازی دقیق و قانونی سیستم خزانه داری در فرایند 	 

مالی شهرداری و سازمان ها
کلــــی بودجــــه شــــهرداری در زمینه 	  تائیــــدات الزم در سیاســــت های 

کید بر  تقویــــت واحد برنامه ریزی به منظور تهیــــه بودجه عملیاتی و تأ
برنامه محور بودن شــــهرداری به عنوان نخستین سیاست اجرایی در 

سال ۱4۰۰
کید بر ارزشــــیابی دقیق، منطقی و شناســــایی عناصر فعال و مؤثر و 	  تأ

همچنین اســــتفاده از شیوه های تشویق و لحاظ امتیازات در ارتقای 
پست های سازمانی

تصویــــب بودجــــه بــــر اســــاس توجــــه ویــــژه بــــه بازآفرینــــی محالت و 	 
توانمندسازی مناطق محروم شــــهر همدان و توزیع عادالنه منابع و 

خدمات در تمام نقاط شهر
کیــــف پول هــــای الکترونیکی در 	  کیــــد بــــر اجرایی شــــدن و تجمیع  تأ

خدمات شهرداری و ایجاد حساب شهروندی
پیگیری سامانه های یکپارچه شهرسازی، نوسازی و...	 
کوچک تعرفه عوارض 	  پیگیــــری، تهیه، تنظیم و چاپ دفترچه هــــای 

سال ۱4۰۰
کردن 	  کمیتــــه تخصیــــص در راســــتای عملیاتــــی  کیــــد بــــر تعییــــن  تأ

تخصیص ها و تهیه و تنظیم مبادله موافقت نامه به منظور صدور مجوز 
کلی  برای شروع فعالیت های عمرانی دارای اولویت )در سیاست های 

شورا و در تبصره های ذیل بودجه(
کمیسیون ماده ۱۰۰ مناطق	  تجزیه  و تحلیل آمار رأی های 
بازدیدهــــای میدانــــی از پروژه هــــای اجرایــــی و درخواســــت بازدیــــد 	 

مراجعه کنندگان به صورت متوسط در هفته 4 مورد در طی سال 99
آرشیو الکترونیک	 
کمیته های تخصصی )فنــــاوری اطالعات، تعرفه و 	  برگزاری جلســــات 

عوارض، بودجه و برنامه ریزی، تشکیالت و روش ها(
پیگیری عملیاتی کردن بودجه	 
کامل بر درآمدها و هزینه های بودجه سال ۱398	  نظارت 
تاییدات و الزامات تفریغ بودجه سال ۱397	 
اصالحیه و متمم بودجه سال ۱399	 
کمیته های تخصصی طی چندین 	  بررسی بودجه شــــش دوازدهم در 

جلسه کاری
گزارش های ماهیانه شــــهرداری و مقایســــه و تجزیه 	  پیگیری ارســــال 

تحلیل گزارش ها
بازدید میدانی از تمامی پروژه های عمرانی	 
پیگیری دریافت و پرداخت سهم آتش نشانی، فرهنگی و ... از عوارض	 
پیگیری سهم شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی و مکاتبات الزم 	 

در این زمینه
پیگیری سهم شهرداری از عوارض ارزش افزوده و مکاتبات الزم در این 	 

زمینه

کمیسیون برنامه، بودجه و مالی

رئیس کمیسیون: حمید بادامی نجات

حسین قراباغی

مریم روانبخش

نرگس نوراله زاده

علی فتحی

رضوان سلماسی

اکبر کاوسی امید



گــزارش عملکــرد شـورای اسالمی شهر همــدان )دوره پنجم(12
اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024

   رؤسای مرکز

گــزارش عملکـرد شـورای اسالمی شهر همدان )دوره پنجم(12
اردیبهشت ماه 1400 - شماره 4024
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رضوان سلماسی
1399 - 1400

ابراهیم مولوی
1398-99

جواد گیاه شناس
1397-98

حمید بادامی نجات
1396-97

ابراهیم مولوی
1395-96

نرگس نوراله زاده
1392-95

مرکز مطالعات و پژوهش ها

گســــترش شهرها و پیچیده شــــدن موضوعات مربوط به  با توجه به 
مدیریت شــــهری، شورای شــــهر همدان در آبان ماه ســــال ۱392 با درک 
که پایه و اساس تصمیم گیری ها بر تحقیق و مطالعه  صحیح این ضرورت 
کرد. استوار است، نسبت به راه اندازی مرکز مطالعات و پژوهش ها اقدام 
کنون، سعی کرده است با نگرشی نوین ضمن  این مرکز از زمان تشکیل تا
شناخت دقیق مسائل و مشکالت شــــهر و اولویت بندی آن ها با بهره گیری 
کارشناسانه این  کارشناســــان و متخصصین خبره نسبت به حل  از دانِش 
چالش ها اقدام و به شورای شهر همدان در راستای نیل به اهدافی همچون 
برنامه ریزی دانش محور، تدوین علمی سیاست ها، اتخاذ دقیق و به موقع 

تصمیم ها و نظارت اثربخش بر مجموعه مدیریت شهری، کمک کند.
مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای شــــهر همــــدان به منظور ارائه 
کارشناســــی و مشورتی به  خدمات پژوهشــــی در راســــتای ارائه نظرهای 
کمیسیون ها و ســــایر اعضای شورای شهر در راســــتای نیل به  روســــای 

گرفته است. اهداف مورد نظر شکل 
کاری  کمــــک به تبیین چشــــم انداز، اهداف، راهبردها و سیاســــت های 
شورای شهر؛ شناسایی و معرفی دستاوردهای جدید و مطلوب برای آینده 
کمیت تفکر راهبردی  شهر و تسری آن در بدنه مدیریت شهری؛ کمک به حا
و آینده پژوهی در شورای شهر؛ افزایش اثربخشی فرایندهای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و ارزیابی تصمیم های شورای شهر و جهت دهی و انسجام بخشی 
به فعالیت های پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری از مهمترین اهداف مرکز 

مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان است.
* رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا

همت نخبگان شهری برای برنامه ریزی 
دانش محور در مدیریت شهری

  رضوان سلماسی

گزارش آماری    
گذشته، هیأت امنا و شورای پژوهش مرکز مطالعات  در ســــال ۱399 نیز مانند ادوار 
ج در اساسنامه مصوب مرکز، نسبت  و پژوهش ها براساس وظایف و اختیارات مندر

کرد. به تشکیل جلسه برای سیاست گذاری و تصمیم گیری اقدام 
جلسات هیأت امنا و شورای پژوهش مرکز مطالعات و پژوهش ها

تعداد جلساتعنوان

3 جلسههیأت امنا

4جلسهشورای پژوهشی
   اهم موضوعات بررسی شده در هیأت امنا

تصویب اعضای شورای پژوهشی مرکز و تعیین تکلیف نحوه فعالیت مشاوران	 
بررسی و تصویب بودجه ۱4۰۰ مرکز	 
بررسی و تصویب نمودار سازمانی مرکز	 

   اهم موضوعات بررسی شده در شورای پژوهشی
ح های پژوهشی	  بررسی طر
کمیته های تخصصی مرکز	  بررسی و تصویب ترکیب اعضای 
تصویب برنامه ها و زمان بندی نشست های شهراندیشی و هم اندیشی مرکز	 
کتابچــــه مقــــاالت بــــه روز حــــوزه 	  زمان بنــــدی، تدویــــن و چــــاپ فصل نامــــه و 

مدیریت شهری
بررســــی و جمع بنــــدی نهایــــی برنامه راهبردی و عملیاتی شــــهر و شــــهرداری و 	 

کارگروه مربوطه تشکیل 
کمیته ها    

سال ۱399 مجموعه ای ارزشــــمند از متخصصان و پژوهشگران حوزه های مختلف 
کمیته در مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای شهر به عنوان  شــــهری در قالب ۱۱ 
که بررســــی موضوعات حائز  بــــازوی علمی شــــورا و شــــهرداری همکاری داشــــته اند 
گــــزارش و نظرات و  کمیته هــــا با برگزاری جلســــات و بازدیدها بــــه ارائه  اهمیــــت در 

گرفت. پیشنهادات علمی منتج و مورد بهره برداری قرار 
جلسات کمیته ها

تعداد جلساتعنوان
15شهرسازی و معماری

9خدمات شهری
8گردشگری

7فناوری اطالعات و شهر هوشمند
4آموزش، بهره وری و بهبود روش ها
4عمران، امورزیربنایی و محیط زیست

9فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
8حمل ونقل و ترافیک

7ارزیابی، برنامه ریزی و بودجه
4اقتصاد و سرمایه گذاری

4حقوقی
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سهم تعداد جلسات کمیته ها در سال 1399

کمیته های تخصصی مرکز    اهم موضوعات مورد پیگیری در 
ح های پژوهشی	  بررسی طر
بررسی برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری	 
کلیات بودجه ۱4۰۰ شهرداری ارائه شده از سوی شورای شهر همدان	  بررسی 
ح جامع شهر	  بررسی طر
بررسی پایان نامه	 
کرونا در حوزه های 	  کرونا و ارائه پیشنهاد و راهکار برای دوران پسا آسیب شناسی 

مختلف شهری
کمیته و اعالم نظر و پیشنهادات	  بررسی موضوعات تخصصی در هر 

پایان نامه و طرح پژوهشی بررسی شده

تعدادطرح پژوهشی- اجرایی
6طرح پژوهشی

1طرح پژوهشی- اجرایی
1طرح اجرایی
7پایان نامه

2دکتری
1کارشناسی ارشد
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سهم هر حوزه در طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی و پایان نامه ها
نوع طرحعنوانردیف

طرح پژوهشینیازسنجی آموزش های شهروندی شهر همدان1

راهکارهای ارتقای سالمت اداری با تأکید بر شناسایی عوامل 2
طرح پژوهشیمؤثر بر پیشگیری از تخلفات مالی و اداری

3
بررسی  نقش سامانه ارتباطی 137 بر میزان کارایی و اثربخشی 
مدیریت شهری و تاثیر آن بر رضایت و اعتماد شهروندان به 

مدیریت شهری همدان

طرح 
پژوهشی_

اجرایی

ارائه ی الگوی بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد ایجاد نواحی 4
رساله  دکتریبهبود کسب وکار جهت شهروندان

مستندسازی الگویی فضایی_کالبدی و ویژگی های اجتماعی 5
طرح پژوهشیمحالت سنتی شهر همدان

لودگی هوا در شهر همدان6 طرح پژوهشیتعیین سیاهه انتشار و مدل سازی آ

» بررسی کارایی فرایند ترکیبی پالسمای غیرحرارتی و لجن گرانوله 7
طرح پژوهشیهوازی در تصفیه شیرابه حاوی بیس دی اتیل هگزیل فتاالت

طرح اجراییبررسی طرح اجرایی »طرح تولید گازوئیل Euro4 از پسماند تر«8

مطالعه امکان سنجی کسب وکار تفکیک وگردآوری پسماند به 9
کمک فناوری در شهر همدان

پروپوزال کارشناسی ارشد

ارائه مدل تاب آوری ساختمانهای شهر همدان در برابر سیالب 10
با رویکرد پدافند غیر عامل

پروپوزال 
دکتری

بررسی طرح پژوهشی با عنوان علل کاهش مشارکت مردم 11
طرح پژوهشیهمدان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

ترجمه مقاالت

تعداد جلساتعنوان

)تاریخ انتشار مقاالت؛ شهرهای دوستدار کودک
)2020

تسهیل راه برای شهرهای هوشمند: درس هایی از شرکت 
تأمین روشنایی فیلیپس

)تاریخ انتشار مقاالت؛ 
)2020

   نشست ها:
هدف از برگزاری سلســــله نشست های شهراندیشی و هم اندیشی به طور عام تعامل 
کارشناســــان حوزه مدیریت شــــهری و تبادل نظر  با صاحب نظران، اندیشــــمندان و 
درباره آخرین دســــتاوردهای این حوزه، بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در 
کردن مباحث، مســــأله یابی و حل  عرصه برنامه ریزی و مدیریت شــــهری، تخصصی 
گون و ارائه  گونا کاوی موضوع از زوایای  ح در حوزه مدیریت شهری و وا مســــائل مطر

مباحث و یافته های جدید در حوزه های مختلف در مدیریت شهری است.
نشست ها

4 جلسهشهراندیشی

1399/10/04نقش و جایگاه پژوهش در مدیریت شهری
شهرداری همدان، دبیرخانه  کشوری شهرهای 

1399/10/20تاب آور؛ چالش ها و راهبردها

1399/11/26شهر مطلوب؛ گفتگوی مطلوب
1400/02/01کارکردها، مولفه ها و الزامات شهر هوشمند

6 جلسههم اندیشی

1399/09/03روش های انتقال حقوق توسعه )1(
1399/09/05روش های انتقال حقوق توسعه )2(

1399/10/16شهر دوستدار کودک
1399/11/01حفظ و گسترش باغات؛ الزامات و راهبردها

1399/11/28حفظ بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد گردشگری
1399/12/20طبیعت همدان؛ ستانده ها و داده ها

1399/12/26دهکده شهری در سیطره توسعه پایدار1 جلسهکتاب خوان

ویژه نامه

عنوانردیف
شهر هوشمند؛ الزامات و راهبردها1
شهر دوست دار کودک2

مرکز مطالعات و پژوهش ها

هیأت امنای مرکز

رئیس هیأت امنا: سید مسعود عسگریان

رضوان سلماسی

حسین قراباغی

عباس صوفی

محمدرضا الیاسی

حمید بادامی نجات

اکبر کاوسی امید

محمدرضا عراقچیان

محمود نیلی

پوستر نشست شهراندیشی با 
عنوان نقش و جایگاه پژوهش در 

مدیریت شهری )99/10/4(

پوستر نشست شهراندیشی با 
عنوان شهرداری همدان، دبیرخانه  
کشوری شهرهای تاب آور؛ فرصت ها 

و چالش ها )99/10/20(

پوستر نشست شهراندیشی با 
عنوان شهر مطلوب؛ گفتگوی 

مطلوب )99/11/26(

پوستر نشست هم اندیشی با 
عنوان شهر دوستدار کودک 

)99/10/16(

پوستر نشست هم اندیشی با 
عنوان حفظ و گسترش باغات؛ 
الزامات و راهبردها )99/11/1(

پوستر نشست هم اندیشی با 
عنوان طبیعت همدان؛ داده ها و 

گزارش به سایت مرکز مطالعات و پژوهش های شورای ستانده ها )99/12/20( کسب اطالعات بیشتر و دسترسی به جزئیات  در صورت نیاز به 
اسالمی شهر همدان به نشانی  http://hamedanresearch.ir مراجعه فرمایید


