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شهردار همدان با اشاره به این که برندسازی در 
همدان مغفول مانده اســت گفت: تالش می کنیم 
تا همدان به برند شهر دوستدار کسب و کار تبدیل 

شود.
بــه گــزارش »فرهنــگ در شــهر«، آییــن افتتاحیــه 
در  مینــاکاری(  )خوشــه  دســت آفرین  بازارچه هــای 
فرهنگسرای کسب و کار همدان)والیت( با حضور رئیس 
و اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار همدان، مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مشاور استاندار، رئیس و 
دبیر اتاق اصناف، معاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

و جمعی از بانوان هنرمند و کارآفرین برگزار شد.

لزوم�استفاده�بهینه�از�فرهنگسراها��
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان در این این آیین 
با اشــاره به این که شــهرداری همدان عالوه بر اقدامات 
عمرانی و خدماتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز ورود 

جدی کرده است اظهار داشت: کارآفرینی، از جمله 
پرداختــن به کســب و کارهای خانگــی ضروری 
اســت. کامران گردان افزود: بــه منظور عمل به 
شعار ســال یعنی »جهش تولید« هدفگذاری ما 
در سال 99 توانمندسازی مناطق از جمله منطقه 

خضر و کاهش بیکاری در مناطق کم برخوردار بود.
وی با اشــاره به این که امروز با افتتاح این نمایشگاه 
برخی از برنامه های ما به بار نشست گفت: هدفگذاری 
شورای شــهر و شــهرداری در مناطق مختلف شهر ارتقا 
سالمت اجتماعی و پوشــش اوقات فراغت به ویژه برای 

فرزندان خانواده ها و بانوان است.
رئیس شــورای شــهر همــدان  بــا تاکید بــر این که 
هدفگذاری شــورا و شهرداری همدان اســتفاده بهینه از 
فرهنگسراها است عنوان کرد: با مشارکت مردم می توان 

کارهای خوبی در این زمینه انجام داد.

همدان�شهر�دوستدار�کسب�و�کار��
شــهردار همدان نیز در این آیین با اشــاره به این که 
شهر توســعه یافته حاصل نمی شود مگر آن که در همه 
بخش ها تالش و فعالیت داشــته باشیم اظهار داشت: 
یکی از موضوعات مهم در راه رسیدن به شهر توسعه یافته 

کسب و کار است.

عباس صوفی افزود: اگر چه همدان شهری توریستی 
اســت، اما موضوع کسب و کار و برندســازی در همدان 

مغفول مانده است.
وی با اشــاره به این که در شــهر همدان بهترین و با 
کیفیت ترین چرم تولید می شــود، اما می رود مشهد و 

با برند این شــهر در کل کشور عرضه می شود گفت: با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق 
شعار سال نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور در 

شهرداری همدان ایجاد شد.
شهردار همدان با اشاره به این که می توانیم همدان 

را به برند » شــهر دوستدار کســب و کار« تبدیل 
کنیم عنــوان کــرد: در حــوزه کســب و کارهای 

خانگی باید برنامه ریزی شود.
صوفی تاکید کرد: بی تردید با توانمندسازی 
کسب و کار خانگی و برندسازی می توانیم در این 

حوزه موفق باشیم.

حمایت�شــورا�و�شــهرداری�از�ایجاد�نخســتین���
فرهنگسرای�کسب�و�کار

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر همدان هم در این آیین با اشــاره بــه این که ایده 
ایجاد فرهنگسرای کسب و کار از طرف نایب رئیس شورا 
ارائه شد اظهار داشت: سایر اعضای شورا حمایت کردند 
و شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم به 
جد پای کار آمدند تا نخستین فرهنگسرای کسب و کار 

کشور در همدان ایحاد شود.
رضــوان سلماســی افــزود: امروز بــا افتتاحیــه این 

نمایشگاه زحمات شورا و شهرداری نتیجه داد.

در�هر�محله�همــدان�یک�کســب�و�کار�ایجاد�و���
دنبال�می�شود

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

همدان نیز با اشــاره به این که با تشــکیل فرهنگسرای 
کسب و کار، خوشه های کسب و کار نیز در این فرهنگسرا 
فعال شــدند اظهار داشــت: خوشــه های کســب و کار 
مجموعــه ای از کارگاه هایی هســتند که رونــد تولید تا 

فروش را به شکل تعاونی دنبال می کنند.
روح هللا وجــدی افــزود: برگــزاری نشســت های 
تخصصــی مختلــف، اســتارتاپ ها، کلینیک کســب 
و کار و مدرســه کســب و کار از جملــه فعالیت هایی 

اســتکه در فرهنگســرای کســب و کار والیت پیگیری 
می شود.

وی با اشــاره به این که با همکاری شورای اجتماعی 
محــالت بازارچه هــای دســت آفرین در همــه محالت 
همدان ایجاد می شــود گفت: در هر محله یک کسب و 

کار ایجاد خواهد شد.
وجدی هویــدا تاکید کرد: تا پایان شــهریور همه 

محالت همدان صاحب شورای اجتماعی می شوند.

بــه گزارش "فرهنگ در شــهر" اگرچه در شــکل گیری محیط اقتصاد محلی 
و فضای کســب و کار، عوامل مختلفی از جمله شــرایط جهانــی و بین المللی، 
ثبات سیاسی کشــور، امنیت اقتصادی، عوامل فناوری، رقابت، عرضه و تقاضا، 
عوامــل فرهنگی و اجتماعی، نگرش مدیران کــه عمدتا متأثر از محیط جهانی 
و ملی می باشــند، دخیل اســت اما مطابق با تجارب موفق جهانی، با توجه به 
نقشــی که شــهرها و به ویژه کالن شــهرها به  عنوان موتورهای رشــد و توسعه 
ملی ایفا می کنند، در ســال های اخیر نقش آفرینی و مشــارکت فعال مدیریت 
شــهری و شهرداری ها در حوزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ماموریت های 
نوین مدیریت شــهری پذیرفته شــده اســت.  با چنیــن رویکردی، بســیاری از 
مجموعه های مدیریت شــهری، از یکســو در صدد ارتقای توان خود در جذب 
ســرمایه گذاری ها و به تبع آن افزایش ســطح کیفی مکان هــا برآمده اند و از 
ســوی دیگر به منظور ارتقای محیط کســب و کار شــهری، دســت به تحول و 
تجدید ساختار در رویکردهای برنامه ریزی توسعه زده اند تا بتوانند در عرصه 
رقابت پذیری شهری و توسعه اقتصاد ملی و محلی از توفیق بیشتری برخوردار 
شوند؛ از اینرو بر آن شدیم تا در شماره تیر ماه ماهنامه "فرهنگ در شهر" به 
اقدامات شهرداری همدان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در 

حوزه توسعه کسب و کار بپردازیم.

در آیین افتتاحیه بازارچه های دست آفرین مطرح شد 

مغفول ماندن برندسازی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین

همدان »شهر دوستدار کسب و کار« 
می شود

بنیاد خیریه کسب و کار با همکاری شورای 
اجتماعی محالت همدان تشکیل می شود

قائم مقام ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان گفت: بــرای حمایت از معیشــت 
خانواده ها بنیاد خیریه کسب و کار با همکاری شورای 

اجتماعی محالت همدان تشکیل می شود.
 مرتضی کرباسیان در گفت وگو با خبرنگار »فرهنگ 
در شــهر« بــا  توصیــه بــه مراکــز نیکــوکاری محــالت 
دوازده گانه دارای شــورای اجتماعــی و خیریه ها اظهار 
داشــت: این 2 نهاد باید برای جلوگیری از موازی کاری 
و هماهنگی برای رســیدگی به امور معیشتی و مسائل 

درمانی و حمایتی خانواده دو کار مهم را انجام دهند.
وی افــزود: نخســتین اقدام اســتفاده از ســامانه 
اطالعاتی کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( برای ثبت 
مشــخصات مددجویان و ســاماندهی کمک به این 

افراد است. 
کرباسیان با بیان این که در تالش هستیم برای در 
پنج سال آینده نوع حمایت و کمک به خانواده های 
نیازمنــد و محــروم از حمایــت مســتقیم، و خریــد و 
اهدای بســته های غذایی به طرف توانمندســازی و 
کمک به  اشــتغال خانواده ها ســوق پیدا کند گفت: 
شــورای اجتماعی محالت و خیریه ها باید در این راه 

با جدیت ورود کنند. 
قائم مقام ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان با بیان این که برای خانواده های 
نیازمند به ویژه زنان بد سرپرســت و بی سرپرســت 
کــه توانایی آموزش و اشــتغال دارند حمایت جهت 
راه انــدازی کارگاه بــا ایجاد مشــاغل خانگــی باید 
صــورت بگیــرد تاکید کــرد: درصدد هســتیم بنیاد 
خیریه کســب و مار را با مشارکت شــورای اجتماعی 

محالت راه اندازی کنیم. 
کرباســیان خاطرنشــان کــرد: برخی افــراد خیر و 
پیشکســوت محالت و نیز کارآفرینان شهر همدان نیز 

برای انجام این کار قول همکاری و مساعدت داده اند.

تاسیس نخستین فرهنگسرای 
کسب و کار کشور در همدان

از  یکــی  خضــر،  کــوی  در  والیــت،  فرهنگســرای 
محروم ترین نقاط شهر همدان، واقع شده است.

 این فرهنگسرا توانسته تا جای ممکن فضای قبلی 
این مکان را که متعلق به کشــتارگاه ســابق شــهر بود 
تغییر و بســیاری از مشــکالت و آســیب های اجتماعی 

منطقه را کاهش دهد. 
فرهنگسرای والیت که در ســال 95 به بهره برداری 
رســید، عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی، کارآفرینی 
و برنامه های فرهنگی و هنری مختلف، یک کتابخانه، 
یک زمین اختصاصــی فوتبال و فضایی نیز برای دیگر 

ورزش ها مانند هندبال، والیبال و بسکتبال دارد.
اما مهم ترین وجه تمایز فرهنگسرای والیت با سایر 
فرهنگسراها، پرداختن به امر کارآفرینی و بهره مندی 
از شبکه های شتابنده و اســتارتاپ ها است تا به عنوان 

نخستین فرهنگسرای کسب وکار کشور شناخته شود. 
این فرهنگسرا در تالش است با برگزاری دوره های 
مهارت آمــوزی و علمی مخاطبان خود را به  درســتی 
برای ورود به بازار کســب و کار و کارآفرینی راهنمایی 
و کمک کند.  بخش کسب و کار فرهنگسرا در تیرماه 
سال 98 در مراسمی با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر و مدیران شــهرداری همدان فعالیت خود را به 

صورت رسمی و جدی آغاز کرد.
 در بخش کســب و کار این فرهنگســرا شــبکه های 
شتاب دهنده، استارتاپ ها و کارآفرینان مستقر شده اند. 
برگزاری جشــنواره  ها و همایش هــای کارآفرینی و 
نوآوری و نیز بازارچه های عرضه هنرهای دست آفرین 

از دیگر برنامه های این فرهنگسرای کسب و کار است. 
به اذعان کارشناســان فرهنگســرای کســب و کار 
والیت یک فرصت و ظرفیت مناسب برای کارآفرینان 

به ویژه بانوان است.

هدف گذاری شورا و شهرداری تبدیل همدان 
به »شهر دوستدار کسب و کار« است

رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی 

شورای شــهر همدان گفت: هدفگذاری شورا و 

شهرداری تبدیل همدان به شهر »دوست دار 

کسب و کار« است. 

 رضوان سلماســی در گفت و گو با خبرنگار  

»فرهنــگ در شــهر« در همــدان، در رابطه با 

مقوله کسب و کار و توسعه آن در محالت شهر 

همــدان اظهار داشــت: هدف اصلی شــورای 

شــهر برنامه ریزی موثــر در راســتای افزایش 

کسب و کارها و نیز تقویت آنها به ویژه کسب 

و کارهای محلی و خانگی است. 

وی افــزود: از زمــان افتتاح فرهنگســرای 

کســب و کار در فرهنگســرای والیــت خضــر  

فعالیت های متنوعی برنامه ریزی شده است 

کــه از مهم تریــن  آن ها می تــوان بــه ایجاد و 

تقویت خوشه های کسب و کار اشاره کرد. 

اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رئیــس 

شــورای اســالمی شــهر همدان عنوان کرد: در 

ایجادخوشه های کسب و کار از فرآیند آموزش، 

تولید و بازاریابی در جهت هم افزایی اشخاصی 

که در یک حوزه مشــخص فعالیت کاری دارند 

بهره گیری شده است.

سلماســی بــا اشــاره به ایــن کــه مصداق 

بــارز ایــن اقــدام ایجاد خوشــه مینــاکاری در 

فرهنگســرای کســب و کار والیت است گفت: 

این خوشه در حقیقت از هنرهای دست آفرین 

بانوان همدانی اســت که فرهنگسرا در جهت 

معرفی هنرمندان و دســت آفرینان این حوزه 

نمایشگاهی را به تازگی برگزار کرد.

وی تاکید کرد: پیگیری تشکیل بازارچه های 

فروشگاهی برای خوشه های کسب و کار هم در 

دستور کار فرهنگسرا قرار دارد.

عضو شورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 

این که  ایجاد این نوع خوشه ها در سایر حوزه 

های کاری و هنری در آینده ای نزدیک در دستور 

کار قرار دارد

اظهار داشت: از اهداف مهم این فرهنگسرا 

افزایش اشــتغال بــه ویژه اشــتغال خانگی با 

مشارکت و همکاری شــورای اجتماعی محالت 

است. 

سلماســی گفــت: قــرار اســت از ظرفیت 

گســترش  در  محــالت  اجتماعــی  شــوراهای 

اهداف فرهنگســرا بــرای افزایش اشــتغال و  

کسب و کار بهره گرفته شود.

وی با اشاره به این که طرح ایجاد خیریه های 

کسب و کار با همکاری شورای اجتماعی محالت 

رقم خورده اســت تصریح کرد: از سایر اقدامات 

این فرهنگســرا ایجــاد کلینیک های کســب و 

نیز ایجــاد مرکز کاریابی اســت. وی با بیان این 

که برگزاری بازارچه های محلی نمایشــگاهی و 

فروشگاهی از این دستاوردها هم در دستور کار 

قرار دارد عنوان کرد: در فرهنگسرا و نگارخانه راه 

نو و نیز تاالر قرآن تاکنون چندین نوبت تشکیل 

بازارچه توســط ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای 

اسالمی شهر همدان افزود: ایجاد سوله کسب 

و کار در کنار فرهنگسرای والیت هم در راستای 

تقویت برنامه های کسب و کار در حال احداث 

است.  سلماســی با اشاره به این که یکی دیگر 

از اهداف تشــکیل فرهنگســرای کســب و کار 

ســوق دادن همدان به ســمت تبدیل شــدن 

به »شهر دوســتدار کسب و کار« است تصریح 

کرد: مجموعه فعالیت های برنامه ریزی شده 

در این فرهنگســرا برای رسیدن به این هدف 

متعالی است.

وی عنوان کرد: با تشکیل شوراهای اجتماعی 

در همه محالت شهر و استفاده از توان و ظرفیت 

آنها در گسترش اشتغال محله ای امیدواریم که 

شهر همدان را در چند کسب و کار مشخص برند 

کرده و به این ترتیب نه تنها زمینه رشد اقتصادی 

شهر فراهم شــود، بلکه همدان در صحنه های 

بین المللی و صادرات هم مطرح شود.

اقدامات شورا و شهرداری همدان در حوزه کسب و کار 
بی نظیر است  

نایب رئیس شــورای عالی استان ها با بیان 
این که اقدامات شــورا و شــهرداری همدان در 
حوزه کســب و کار بی نظیر اســت گفــت: این 
اقدامات به الگویی برای ســایر کالنشــهرهای 

کشور تبدیل شده است. 
حمید بادامی نجات در گفت وگو با خبرنگار 
»فرهنــگ در شــهر« با بیان ایــن که وضعیت 
اقتصاد و اشــتغال به عنــوان دو معضل مهم 
کشور محسوب می شود، اظهار داشت: از مقام 
معظم رهبری تا دولتمردان و مدیران، همواره 
در سیاســت های کالن کشــور، و نیز برنامه ها 
و مصاحبه هــای خود از اشــتغال و اقتصاد به 

عنوان مسائل اصلی کشور یاد می کنند.
وی افزود: هر مدیر و مسئولی وظایفی دارد 
و مدیران شهری و اعضای شورای اسالمی شهر 
نیز در حوزه کاری خود بایــد برای حل این دو 

معضل مهم اقدامی انجام دهند.
نایب رئیس شــورای اســالمی شهر همدان 
بــا بیان این که در گذشــته در حــوزه مدیریت 
شهری در کل کشور نسبت به دو مقوله اقتصاد 
و اشــتغال غفلت شــده بود گفت: اما در دوره 
پنجم شورای اسالمی شهر همدان نظر به همت 
اعضا و نیــز دیدگاه مدیران شــهری بــه ویژه 
شهردار همدان توجه ویژه ای به این دو مقوله 

به ویژه اشتغالزایی شده است.
بادامــی نجات عنوان کرد: شــورای شــهر و 
مدیریــت شــهری بخشــی از نظــام و حکومت 
راســتای  در  بایــد  و  می شــوند  محســوب 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران 
حرکت کنند. وی با اشــاره به این که شعار سال 
که هر ســاله توســط مقام معظم رهبری اعالم 
می شود برگرفته از سیاست های کلی نظام است 
عنوان کرد: در چند ســال اخیر شــعار ســال به 

حوزه اقتصاد و اشتغال اختصاص یافته است.
عضو شورای اســالمی شهر همدان تصریح 
کرد: اگرچه در تعریف وظایف شــورای شهر و 
شهرداری به طور مستقیم به دو مقوله اقتصاد 

و اشــتغالزایی پرداخته نشده است، اما به طور 
غیرمســتقیم برنامه هــای ما باید بــه گونه ای 
باشد که به توسعه این دو امر مهم توجه کنیم و 
از ظرفیت های موجود مدیریت شهری از جمله 
فرهنگســراها، معابر و پیاده راه هــا در این راه 

بیشترین بهره را ببریم. 
بادامی نجات با ا شاره به این که شورای شهر 
و شــهرداری همدام اقدامات مناســبی در این 
بخش انجام داده اســت و برنامه های متعدد 
دیگری نیز در دســتور کار دارد اظهار داشــت: 
در بدو تشکیل شورای پنجم طرح بهنام )برند 

همدانی، افتخار ملی( تصویب شد.
طــرح  ایــن  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
تولیدکنندگانی که در همدان فعالیت می کنند 
می تواننــد بــرای تبلیــغ محصوالت خــود در 
بیلبودردهــای شــهری از 80 درصــد تخفیف 

برخوردار شوند.
نایــب رئیــس شــورای عالــی اســتان ها با 
بیان این که در این دوره طرح همدان »شــهر 
دوســتدار کســب و کار را هــم پیگیــری کردیم 
گفت: از دل این طــرح اقدامات و برنامه های 
متعــددی بیــرون آمده اســت که از آن دســت 
می توان به طرح فکه ) فرهنگسرای کسب و کار 
همدان( اشاره کرد که این فرهنگسرا در منطقه 
خضــر، یکــی از مناطــق پرجمعیــت همدان، 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
بادامــی نجات با اشــاره بــه این کــه هفته 
گذشته بازارچه های دست آفرین این فرهنگسرا 
در شــاخه مینــاکاری افتتاح شــد تاکیــد کرد: 
بی تردید این فرهنگسرا در وضعیت اقتصادی و 
اشتغالزایی منطقه خضر تاثیر مثبتی می گذارد. 
وی تاکید کرد: اقدامات شورای شهر و شهرداری 
همدان در حوزه کســب و کار بی نظیر اســت و 
این اقدامات به الگویی برای دیگر کالنشهرهای 

کشور تبدیل شده است.
بادامی نجات با اشاره به این که فرهنگسرای 
کســب و کار، فرهنــگ کار و اشــتغالزایی را در 
همدان باال می برد عنوان کرد: شورا و شهرداری 
همدان برنامه های دیگــری را در این حوزه در 
دســتور کار دارد که در آینده ای نزدیک شــاهد 

عملیاتی شدن این برنامه ها خواهیم بود.
وی بــا تاکیــد بر این کــه در همــه مناطق 
همدان بــه ویژه مناطق حاشــیه شــهر بحث 
بازافرینی اقتصادی را به جدیت دنبال خواهیم 
کرد: یکی از مهم ترین اهداف شــورا و شهرداری 
این اســت که همدان به »شهر دوستدار کسب 

و کار« تبدیل شود.

فاز نخست پروژه تبدیل همدان به »شهر دوستدار کسب و کار« موفقیت آمیز بود
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر همدان 
گفت: با تاســیس فرهنگسرای کســب و کار، فاز نخســت پروژه تبدیل 

همدان به »شهر دوستدار کودک« موفقیت آمیز بود. 
ابراهیم مولوی در گفت و گو با خبرنگار »فرهنگ در شــهر« در رابطه 
با سیاســتگذاری ها و اقدامات شــورای اسالمی شــهر، مرکز مطالعات و 
پژوهش های شــورای شــهر و شــهرداری همــدان در حوزه کســب و کار 
اظهار داشــت: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری در سال های 
اخیر در رابطه با ضرورت توســعه اقتصــادی و توجه ویژه به تولید ملی 
و جهش تولید در راســتای رســیدن به اقتصاد مقاومتی، در دوره چهارم 
شورا با پیشنهاد مرکز مطالعات و پژوهش ها و نیز مصوبه شورای شهر، 

فرهنگسرای والیت به فرهنگسرای کسب و کار تغییر کاربری داد. 
وی افزود: این فرهنگسرا در مناطقه توانمندسازی خضر به جوانان 
و بــه ویژه بانوان و افرادی که از آمــوزش، فضا و امکانات برای کارآفرینی 

برخوردار نیستند خدمات خوبی ارائه می دهد.
عضو شــورای اسالمی شهر همدان با اشاره به دوخت ماسک و لباس 
در فرهنگسرای کسب و کار والیت در ایام کرونا گفت: عالوه بر آموزش در 
حوزه کسب و کارهای خانگی، شرکت های مختلف در حوزه کارآفرینی و 

کارآفرینی هوشمند در این فرهنگسرا خدمات ارائه می دهند. 
مولوی با اشــاره به دیگــر اقدامات مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شــورای اسالمی شهر همدان در حوزه کســب و کار عنوان کرد: قرار است 
با همکاری مرکز بورس منطقه ای، یک دوره 18 ساعته آموزش بورس در 

تاالر قرآن برگزار کنیم. 

وی تصریح کــرد: هدف از 
ایــن کار ترغیب شــهروندان 
برای سوق دادن سرمایه های 
ُخرد و سرگردان خود به بازار 

بورس است.
رئیس مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر همدان تاکید کــرد: با 
سرمایه ها  این  دادن  ســوق 
به ســمت بازار بورس شاهد 
رونق اقتصــادی و جهش در 

تولید خواهیم بود. 
مولوی با اشــاره به این که یکی از مهم ترین اهداف شــورای اسالمی 
شــهر، مرکــز مطالعــات شــورا و شــهرداری همــدان این اســت که به 
کســب و کارهای خانگی و محلی بپردازیم و آنهــا را رونق بدهیم اظهار 
داشــت: با راه افتادن فرهنگسرای کســب و کار فاز نخست برنامه ها و 
سیاست  های ما در حال رسیدن به ســرانجام است و در فاز های بعدی 

اقدامات دیگری را در دستور کار داریم. 
وی بــا اشــاره بــه این کــه دولــت نمی توانــد بــه تنهایــی در امر 
اشــتغالزایی موفق باشــد و باید در این راه کمک حال دولت باشیم  
تاکید کرد: تمام تالش ما این اســت همدان به شــهر دوستدار کسب 

و کار تبدیل شود.
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در سیاســت های جدید مدیریت شهری کالنشهرها 
یکی از روندهای موجود محله محوری است.

 در راستای تقویت تفکر محله محوری یکی از اقدامات 
شورای شهر و شهرداری همدان ایجاد شورای اجتماعی 
محالت اســت کــه باعث تقویــت تفکــر محله محوری، 
می شــود. شــورای اجتماعی محــالت می تواند ظرفیت 
بزرگــی را بــرای اداره، نگهداری و حــل معضالت محالت 

شهر همدان 
فراهم کند و اشخاص حقیقی و حقوقی را که در محله 
نقش ایفا می کنند برای انجام امور مختلف کنار یکدیگر 

جمع کند و از این ظرفیت در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در راستای اداره محله بهره گیرد.
 همچنین شورای اجتماعی محله می تواند در تقویت تعلق خاطر و دلبستگی شهروندان و کاهش فاصله بین 
مدیریت شهری و ساکنان محله نقش آفرین باشد. شورای اجتماعی محالت در 12 محله همدان تشکیل شده است 

و تا پایان شهریور امسال در  همه محالت همدان این شورا تشکیل می شود. 

شورای اجتماعی محالت باید در راه 
آگاه سازی شهروندان قدم بردارد

فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: شوراهای 
اجتماعــی محــالت همــدان بایــد در زمینــه افزایش 

مشارکت مردم و آگاه سازی افراد جامعه قدم بردارند.
به گزارش »فرهنگ در شــهر« ســردار علی کامرانی 
صالح در دیدار رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی، 
شــورای اســالمی شــهر، رئیــس و معاونیــن ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و جمعی 
از اعضای شــورای اجتماعی محالت با اشاره به این که 
امنیت موضوعی مهم و مشارکت مردم در ایجاد امنیت 
انکارناپذیر اســت اظهار داشت: شــوراهای اجتماعی 
محالت با جذب مشارکت های مردمی به ایجاد امنیت 

بیشتر در جامعه کمک خواهند کرد
وی افــزود: اعضــای شــوراهای اجتماعــی محالت 
همدان عالوه بر ارتباط مستمر با کالنتری ها می توانند 
با پلیس های تخصصی ما نیز ارتباط داشــته باشند و 

مشکالت محالت خود را مطرح کنند.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان بــا بیــان 
اینکه یکــی از اهداف این نوع شــوراها آگاه ســازی 
و اطالع رســانی اســت گفــت: بــا آگاه ســازی مردم 
جامعــه می توان بیــش از 70 درصــد از وقوع جرم 

کرد.  جلوگیری 
کامرانی صالح با اشاره به معضل اعتیاد در جامعه 
و خطــرات بی شــمار آن بــرای خانواده ها بیــان کرد: 
سال گذشــته بیش از 7 تن انواع مواد مخدر در استان 

همدان کشف شد.  
فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: اهمیت 
شــورای اجتماعــی محــالت در آموزش به شــهروندان 
انکارناپذیر است چراکه یک نفر از شورای اجتماعی هر 
محلــه می تواند به عنوان معتمد پلیــس در آن محله 

شناخته شود.
کامرانــی صالح با بیــان اینکه نیــروی انتظامی در 
هر لحظه در کنار شــوراهای اجتماعی محالت همدان 
خواهد بود، خاطرنشــان کــرد: شــوراهای اجتماعی 
محالت همــدان باید در زمینه مشــارکت مردم، ایجاد 
احساس مسئولیت، آموزش و آگاه سازی افراد جامعه 

و نصب دوربین در محالت قدم بردارند.

شورای اجتماعی محالت راهی برای رسیدن به 
مردم ساالری دینی است

رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر همدان 
با بیان این که شــورای اجتماعی محالت راهی برای رسیدن 
به مردم ســاالری دینی اســت گفت: برنامه ریزی در محالت 

همدان براساس سند محله خواهد بود. 
رضوان سلماســی در گفت و گو با خبرنگار »فرهنگ در 
شهر« در رابطه با جایگاه شورای اجتماعی محالت همدان 
و تأثیر این شــورا بر محله موری اظهار داشت: نقش محله 
محــوری کــه در شــورای اجتماعی محــالت در نظــر گرفته 
شــده است در حقیقت به منظور رســیدگی به امور اجرایی، 
توسعه متوازن و افزایش ظرفیت محله های مختلف و ارتقا 
مشارکت شهروندان در امور شهر و احیای هویت فرهنگی و 

اجتماعی محالت شهر حائز اهمیت است. 
وی افزود: نقش توسعه  پایدار محله ای، افزایش توانا یی 
جوامع کوچک محلی )محالت(، در بهره برداری و استفاده از 

منابع طبیعی، انسانی و اکولوژیکی شهراست. 
عضو شورای اسالمی شــهر همدان عنوان کرد: استفاده 
از ســرمایه اجتماعی به عنوان راه حلی قابل اجرا در سطح 
اجتماعات محلــی برای رفع مشــکالت توســعه ای در این 
طرح مــورد توجه ما بوده اســت و امیدواریــم مورد توجه 
سیاســت گذاران و مســئوالن هم قرار بگیرد. سلماســی با 
برشــمردن اهداف تشکیل شورای اجتماعی محالت گفت: 
درک مکانیــزم و نقــش ســرمایه اجتماعــی بــرای تحقق 
هدف کوچک ســازی وظایــف و واگذاری مســئولیت ها به 
شــهروندان، فراهم نمودن زمینه برای گســترش سرمایه 
اجتماعی در راستای افزایش تعامالت و ارتباطات اجتماعی 
و فرهنگی در ســطح محله ای به منظور کمک گرفتن از آنها 

در رسیدن به توسعه پایدار از اهم اهداف این برنامه است.
وی تاکید کرد: الزم است به سمتی حرکت کنیم که همه 
دستگاه ها در راستای خدمات رسانی بهتر در محالت حضور 
فعال و مستمر داشته باشــند. رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی شورای اســالمی شــهر همدان با بیان این که در 
حال حاضر 12 محله فعال در حوزه شورای اجتماعی محالت 
در سطح شهر فعالیت دارد تصریح کرد: خوشبختانه روند 

پیشرفت خوبی را هم در این محله ها مشاهده می کنیم.
سلماسی یکی از مهم ترین وظایف شوراهای اجتماعی 
را تدوین ســند محالت عنوان کرد و اظهار داشت: تدوین 
این سند به منظور شــناخت هر چه بیشتر محله و تعیین 
مشکالت و درخواســت های افراد محله در تمامی حوزه ها 
انجام می شــود؛ چنان که برنامه ریزی های آتی محله ها بر 

اساس این سند شکل خواهد گرفت.
وی با اشــاره به این که شــورای اجتماعی از اقبال خوبی 
برخــوردار شــده اســت و بســیاری از محله ها درخواســت 
تشــکیل این شوراها را در محله خود دارند تصریح کرد: به 
هر حال در شروع کار هستیم و امیدواریم با ادامه فعالیت 
این شــوراها مشکالت کار بررسی و نقاط ضعف و قدرت آن 

تعیین شود تا در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
عضو شــورای اسالمی شــهر همدان مهم ترین خواسته 
شــورای شــهر از شــورای اجتماعی محالت را بهره گرفتن از 
مشــارکت شــهروندان در امور مربوط به خــود در محالت، 
افزایش اعتماد و حفظ ســرمایه های اجتماعــی ذکر کرد 
و گفــت: شــهروندان بایــد در فرآینــد تصمیم گیری هــا و 
تصمیم سازی های مدیران شــهری مشارکت داشته باشند 
تا در نهایت مردم ســاالری دینی متبلور شــود.  سلماســی 
تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور سعی بر این است به 
ســمتی حرکت کنیم که اولویت های احصا شده در محالت 
در سند تدوین شده محله که براساس خواست و مطالعه 
شهروندان تهیه شده اســت در دستور کار شهرداری و سایر 
دســتگاه ها قرار گرفته و بر اساس آن بودجه های مدیریت 

شهری و دستگاه ها در محالت در نظر گرفته شود.

شورای اجتماعی محالت باید 
زمینه ساز عدالت در جامعه باشد

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان 
اینکه شــورای اجتماعی محالت باید زمینه ساز 
عدالــت در جامعه و در شــهر باشــد، گفت: در 

مردم ساالری دینی نقش اصلی با مردم است. 
بــه گــزارش "فرهنــگ در شــهر"  آیــت هللا 
حبیب  هللا شعبانی در دیدار با رئیس و معاونین 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و 
نیز مسئوالن شــوراهای اجتماعی محالت شهر 
همدان، اظهار داشــت: در مردم ســاالری دینی 
نقش اصلی و اساســی متعلق به مردم است و 
از آنجایی که جمهوری اسالمی به معنای حضور 
مردم در تمام عرصه ها است، اجرای این طرح 

قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکــه نیازمندی ها در هر محله 
متفاوت اســت، ابــراز کــرد: بهترین کســی که 
می تواند اولویت ها و مشــکالت هــر منطقه را 
مورد شناســایی قرار دهــد، اهالی همان محل 

هستند.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان همــدان با 
تاکید بر اینکه جایگاه شــورا در رفع آسیب های 
اجتماعــی بایــد مشــخص شــود، بیــان کرد: 
محالت ما دارای ظرفیت های خوبی هستند که 
می توان با استفاده از این ظرفیت در عرصه  رفع 
آســیب های اجتماعی و فعالیت های فرهنگی 

ورود کرد.
وی افزود: در این مجمع که متشکل از بزرگان 
و منتخبان محل اســت، باید از حضور جوانان 
و بانوان هم اســتفاده شــود تا به نحوی زمینه 
را بــرای ورود نخبــگان در عرصه های مختلف 

مدیریتی فراهم کنیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه ایجاد شورا 
زمینه خوبی بــرای ورود نخبگان اســت، گفت: 
در محالت نخبگانی وجود دارند که متاســفانه 
به دلیل عــدم حمایت ها مورد اســتفاده قرار 

نمی گیرند.
وی با اشــاره بــه اینکــه دولــت و نهادهای 
هســتند،  محدودیت هایــی  دارای  دولتــی 
مطرح کرد: نباید همیشه منتظر دولت ماند، 
و هماننــد آنچــه در کرونــا دیدیم می تــوان از 
ظرفیت باالی محالت در رفع مشکالت استفاده 
کرد و این شورا باید در جهت شکوفا کردن این 

ظرفیت ها قدم بردارد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان خواستار 
توجه شورا به مسئله کار و اشتغال شد و عنوان 
کرد: خیرین بسیاری در سطح استان و همدان 
وجــود دارد که این شــورا باید با فعــال کردن 

ظرفیت آنها، این افراد را به میدان بیاورد.
وی با گالیه از اینکه در توزیع منابع به عدالت 
عمــل نکرده ایم، گفــت: قانونی کــه به تحقق 

عدالت کمک نکند، باید آن را عوض کرد.
آیت هللا شعبانی با بیان اینکه این شورا باید 
زمینه ســاز عدالت در جامعه و در شــهر باشد، 
تاکید کرد: گاهی اوقات افراد ســاکن در برخی 
از مناطق توان مطالبه گــری و ارتباط گرفتن با 
مســئوالن را ندارند؛ از اینرو این شورا به ویژه در 
مناطق کم برخــوردار باید با ایجاد مطلبه گری 
زمینــه بهرمنــدی عادالنــه از خدمات شــهری، 

اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.

فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محالت 
در 48 محله شهرهمدان 

دبیرخانه مرکزی شــورای اجتماعی محالت همدان 
بــرای تشــکیل ایــن شــورا در 48 محله شــهر همدان 

فراخوان داد.
به گــزارش "فرهنــگ در شــهر" بر اســاس اعالم 
دبیرخانه مرکزی شــورای اجتماعــی محالت همدان 
برای تشــکیل این شــورا در 48 محلــه دیگر همدان 
فراخوان داده شــده است و بر اســاس این فراخوان 
در 4 مرحلــه و درهــر مرحله 12 محله دارای شــورای 

اجتماعی می شوند. 

محالت مرحله اول در این فراخوان عبارتند از: 
منطقه 1

  ناحیه 3 محله دره مرادبیگ
ناحیه 3 محله کمال آباد، بختیاری
ناحیه2 شکریه، بهنامجو ،روحانی 

منطقه2
  ناحیه2 محله اعتمادیه پردیس

ناحیه 2 محله کوچمشکی، عمران
ناحیه 3 محله بهشتی ،مزداگینه

منطقه 3
ناحیه 1 محله سیلو

ناحیه 2 کوی جنت ورضوان
ناحیه 3  شهرک مدنی فاز 2

منطقه 4
ناحیه 2 صادقیه، مطهری

ناحیه 3 شهرک فرهنگیان 2
ناحیه 3 شهرک فرهنگیان 1و3

داوطلبان بــرای عضویــت در شــورای اجتماعی 
محالت جهت ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر به 

آدرس  mahallat.hamedan.ir مراجعه کنند.
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اختتامیه پنجمین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشــی 
محالت همدان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 

شد. 
به گــزارش "فرهنگ در شــهر" مراســم اختتامیه 
پنجمیــن دوره المپیــاد فرهنگــی، ورزشــی محــالت 
همدان، گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج 
حســین همدانی، با حضور حمیدرضا حاجی بابایی، 
نماینــده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی، 
عباســی صوفــی، شــهردار همــدان، اعضای شــورای 
اســالمی شــهر همدان، محسن جهانشــیر، مدیرکل 
ورزش و جوانــان اســتان، و روح هللا وجــدی هویــدا، 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــدان در ســالن اجتماعــات ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

برگزار شد

بــه�ورزش��� لــزوم�توجــه�بیشــتر�مســئوالن�
شهروندی

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی در این آیین با اشاره به توسعه روزافزون ورزش 
شهروندی در شــهر همدان به عنوان پشتوانه اصلی 
ورزش قهرمانی اظهار داشت: ورزش  همگانی و ورزش 
شهروندی باید مورد توجه جدی مسئوالن قرار بگیرد 
و تامین زیرساخت ها که نیاز اصلی این حوزه است، با 
حمایت و کمک دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله 

اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری اجرایی شود.
حمیدرضــا حاجی بابایی افــزود: اقدامات خوبی 
در سال های گذشــته در بحث زیرساخت های ورزش 
شهروندی صورت گرفته است که با توجه به رشد شهر 
و افزایش جمعیت، باید این فضاها به صورت متوازن 

توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ورزش محالت با انبوه فعالیت های 
متنــوع مورد توجه شــهروندان همدانی بوده اســت 
گفت: پیگیری برای تامین منابع مالی از اعتبارات ملی 
و اســتانی برای ایجاد زیرساخت های جدید در ورزش 
شــهروندی و محالت با جدیت بیشــتری در مجلس، 

انجام خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: توســعه ورزش در محالت 

مورد حمایت مجمع نمایندگان استان است و در این 
مسیر نیز شهردار و اعضای شورای شهر همدان  همراه 

و همگام هستند.
وی تاکید کرد:  الزمه  ارتقاء ســطح کیفی زندگی در 

کالنشهر همدان، توجه به ورزش شهروندی است.

رشد�سرانه�ورزشی�محالت�همدان��
شــهردار همدان نیــز در این آیین بــا اعالم این که 
بیــش از 10 هــزار ورزشــکار در ورزش محــالت همدان 
مشــارکت دارنــد اظهار داشــت: ایــن آمار در کشــور 

بی نظیر است.
رشــد  بــرای  امســال  افــزود:  صوفــی  عبــاس 
زیرســاخت های ورزشــی، 17 زمین چمــن فوتبال در 

سطح محالت شهر همدان ایجاد می شود. 
وی عنوان کرد: از نظر رشــد ســرانه ورزشی محالت 
نیز قدم های خوبی در ســال گذشــته برداشــته شده 

است.
شــهردار همدان با اشــاره به ضرورت ورود شورای 
اجتماعی محالت به امــر ورزش گفت: در حال حاضر 
شــورای اجتماعی محــالت در 12 محله شــهر همدان 
تشکیل شده اســت و تا پایان تابستان تمام محالت 

همدان دارای شورای اجتماعی می شوند.
صوفــی تاکیــد کــرد: با کمــک شــورای اجتماعی 
محالت، همه محالت همدان درگیر ورزش می شوند و 
شاهد گسترش بیشتر ورزش شهروندی خواهیم بود. 

ورزش�شــهروندی�همدان�الگویی�برای�سایر���
کالنشهرهای�کشور

رئیس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای شهر همدان نیز در این مراسم ضمن قدردانی 
از زحمت کشان و فعاالن ورزش محالت همدان اظهار 
داشت: ورزش محالت همدان به دلیل مردمی بودن 

از ارزش باالیی برخوردار است. 
رضوان سلماســی افزود: بیشــتر ورزشــکارانی که 
امروز به مقام قهرمانی رسیده اند، از دل ورزش محالت 
بیرون آمده اند که حاکی از اهمیت بسیار باالی ورزش 

محالت است.
وی با اشــاره به ایــن که در بخش افزایش ســرانه 
ورزشی اقدامات خوبی در همدان صورت گرفته است، 

گفت: یک سالن ورزشــی در فرهنگسرای والیت کوی 
خضر و یک ســالن دیگر در شــهرک مــدرس در حال 
احداث است و در امر ایجاد زمین های چمن  مصنوعی 
نیز  اقدامات خوبی توسط مدیریت شهری انجام شده 

است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر 
همدان عنــوان کــرد: ورزش محالت همــدان الگوی 
خوبی برای سایر کالنشــهرهای کشور است و بیش از 

این نیز ظرفیت گسترش و مطرح شدن را دارد.
سلماسی با اشــاره به این که پای ورزش بانوان نیز 
به ورزش محالت همدان باز شــده است خاطرنشان 
کرد: با اســتفاده از ظرفیت شــورای اجتماعی محالت 
شاهد درخشــش و توسعه بیشــتر ورزش محالت یا 

ورزش شهروندی همدان خواهیم بود.

برگــزاری�ورزش�محــالت�بــا�عنوان���
ورزش�شهروندی

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان نیز در این مراسم 
اظهار داشــت: سال گذشــته یازدهمین 
دوره لیگ فوتبال محالت همدان با بیش 
از یک هزار و 200 مســابقه در 3 رده ســنی 
بزرگســاالن، زیــر 15 ســال و زیر 18 ســال 

برگزار شد.
روح اله وجدی افزود: 50 تیم فوتبال 
بزرگســاالن، 60 تیم زیر 15 سال و 32 تیم 
زیر 18 سال در مسابقات فوتبال محالت 

همدان حضور داشتند.
وی با اشاره به ســایر رشته های برگزار 
شــده در پنجمین دوره المپیاد ورزشــی 
محالت همدان از جمله هندبال، والیبال، 
بســکتبال 3 نفــره، دارت، دو و میدانی و 
هفت سنگ گفت: بیش از 200 کشتی گیر 
در دو رده ســنی خردســاالن و نونهاالن، 
168 هندبالیســت در قالــب 14 تیم در 

هندبال بانوان، 25 تیــم در 2 رده 12 
ســال و زیر 15 ســال در بسکتبال 3 

نفره حضور داشتند.
وجــدی عنــوان کــرد: در مجمــوع 5 هــزار و 700 

ورزشکار و بیش از 70 نفر کادر اجرایی، پنجمین دوره 
این المپیاد را با موفقیت برگزار کردند.

وی با اشاره به شیوه جدید برگزاری ورزش محالت 
در سال 99 بیان کرد: امســال ورزش محالت همدان 
با عنوان ورزش شــهروندی و ســاختار جدیــد برگزار 

خواهد شد.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری همدان تصریح کرد: ششمین دوره المپیاد 
ورزش محالت را با گســترش بیشتر رشــته ها و درگیر 
کردن بیشتر محالت همدان و با کمک ظرفیت شورای 

اجتماعی محالت برگزار می کنیم. 

برگزاری اختتامیه پنجمین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی محالت همدان 

 ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان در گرو توجه به ورزش شهروندی است
ورزش شهروندی همدان الگوی سایر کالنشهر ها
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شهردار همدان با اشاره به این که برندسازی در 
همدان مغفول مانده اســت گفت: تالش می کنیم 
تا همدان به برند شهر دوستدار کسب و کار تبدیل 

شود.
بــه گــزارش »فرهنــگ در شــهر«، آییــن افتتاحیــه 
در  مینــاکاری(  )خوشــه  دســت آفرین  بازارچه هــای 
فرهنگسرای کسب و کار همدان)والیت( با حضور رئیس 
و اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار همدان، مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مشاور استاندار، رئیس و 
دبیر اتاق اصناف، معاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

و جمعی از بانوان هنرمند و کارآفرین برگزار شد.

لزوم�استفاده�بهینه�از�فرهنگسراها��
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان در این این آیین 
با اشــاره به این که شــهرداری همدان عالوه بر اقدامات 
عمرانی و خدماتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز ورود 

جدی کرده است اظهار داشت: کارآفرینی، از جمله 
پرداختــن به کســب و کارهای خانگــی ضروری 
اســت. کامران گردان افزود: بــه منظور عمل به 
شعار ســال یعنی »جهش تولید« هدفگذاری ما 
در سال 99 توانمندسازی مناطق از جمله منطقه 

خضر و کاهش بیکاری در مناطق کم برخوردار بود.
وی با اشــاره به این که امروز با افتتاح این نمایشگاه 
برخی از برنامه های ما به بار نشست گفت: هدفگذاری 
شورای شــهر و شــهرداری در مناطق مختلف شهر ارتقا 
سالمت اجتماعی و پوشــش اوقات فراغت به ویژه برای 

فرزندان خانواده ها و بانوان است.
رئیس شــورای شــهر همــدان  بــا تاکید بــر این که 
هدفگذاری شــورا و شهرداری همدان اســتفاده بهینه از 
فرهنگسراها است عنوان کرد: با مشارکت مردم می توان 

کارهای خوبی در این زمینه انجام داد.

همدان�شهر�دوستدار�کسب�و�کار��
شــهردار همدان نیز در این آیین با اشــاره به این که 
شهر توســعه یافته حاصل نمی شود مگر آن که در همه 
بخش ها تالش و فعالیت داشــته باشیم اظهار داشت: 
یکی از موضوعات مهم در راه رسیدن به شهر توسعه یافته 

کسب و کار است.

عباس صوفی افزود: اگر چه همدان شهری توریستی 
اســت، اما موضوع کسب و کار و برندســازی در همدان 

مغفول مانده است.
وی با اشــاره به این که در شــهر همدان بهترین و با 
کیفیت ترین چرم تولید می شــود، اما می رود مشهد و 

بــه گزارش "فرهنگ در شــهر" اگرچه در شــکل گیری محیط اقتصاد محلی 
و فضای کســب و کار، عوامل مختلفی از جمله شــرایط جهانــی و بین المللی، 
ثبات سیاسی کشــور، امنیت اقتصادی، عوامل فناوری، رقابت، عرضه و تقاضا، 
عوامــل فرهنگی و اجتماعی، نگرش مدیران کــه عمدتا متأثر از محیط جهانی 
و ملی می باشــند، دخیل اســت اما مطابق با تجارب موفق جهانی، با توجه به 
نقشــی که شــهرها و به ویژه کالن شــهرها به  عنوان موتورهای رشــد و توسعه 
ملی ایفا می کنند، در ســال های اخیر نقش آفرینی و مشــارکت فعال مدیریت 
شــهری و شهرداری ها در حوزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ماموریت های 
نوین مدیریت شــهری پذیرفته شــده اســت.  با چنیــن رویکردی، بســیاری از 
مجموعه های مدیریت شــهری، از یکســو در صدد ارتقای توان خود در جذب 
ســرمایه گذاری ها و به تبع آن افزایش ســطح کیفی مکان هــا برآمده اند و از 
ســوی دیگر به منظور ارتقای محیط کســب و کار شــهری، دســت به تحول و 
تجدید ساختار در رویکردهای برنامه ریزی توسعه زده اند تا بتوانند در عرصه 
رقابت پذیری شهری و توسعه اقتصاد ملی و محلی از توفیق بیشتری برخوردار 
شوند؛ از اینرو بر آن شدیم تا در شماره تیر ماه ماهنامه "فرهنگ در شهر" به 
اقدامات شهرداری همدان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در 

حوزه توسعه کسب و کار بپردازیم.

در آیین افتتاحیه بازارچه های دست آفرین مطرح شد 

مغفول ماندن برندسازی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین

همدان »شهر دوستدار کسب و کار« 
می شود

تاسیس نخستین فرهنگسرای 
کسب و کار کشور در همدان

از  یکــی  خضــر،  کــوی  در  والیــت،  فرهنگســرای 
محروم ترین نقاط شهر همدان، واقع شده است.

 این فرهنگسرا توانسته تا جای ممکن فضای قبلی 
این مکان را که متعلق به کشــتارگاه ســابق شــهر بود 
تغییر و بســیاری از مشــکالت و آســیب های اجتماعی 

منطقه را کاهش دهد. 
فرهنگسرای والیت که در ســال 95 به بهره برداری 
رســید، عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی، کارآفرینی 
و برنامه های فرهنگی و هنری مختلف، یک کتابخانه، 
یک زمین اختصاصــی فوتبال و فضایی نیز برای دیگر 

ورزش ها مانند هندبال، والیبال و بسکتبال دارد.
اما مهم ترین وجه تمایز فرهنگسرای والیت با سایر 
فرهنگسراها، پرداختن به امر کارآفرینی و بهره مندی 
از شبکه های شتابنده و اســتارتاپ ها است تا به عنوان 

نخستین فرهنگسرای کسب وکار کشور شناخته شود. 
این فرهنگسرا در تالش است با برگزاری دوره های 
مهارت آمــوزی و علمی مخاطبان خود را به  درســتی 
برای ورود به بازار کســب و کار و کارآفرینی راهنمایی 
و کمک کند.  بخش کسب و کار فرهنگسرا در تیرماه 
سال 98 در مراسمی با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر و مدیران شــهرداری همدان فعالیت خود را به 

صورت رسمی و جدی آغاز کرد.
 در بخش کســب و کار این فرهنگســرا شــبکه های 
شتاب دهنده، استارتاپ ها و کارآفرینان مستقر شده اند. 
برگزاری جشــنواره  ها و همایش هــای کارآفرینی و 
نوآوری و نیز بازارچه های عرضه هنرهای دست آفرین 

از دیگر برنامه های این فرهنگسرای کسب و کار است. 
به اذعان کارشناســان فرهنگســرای کســب و کار 
والیت یک فرصت و ظرفیت مناسب برای کارآفرینان 

به ویژه بانوان است.

اقدامات شورا و شهرداری همدان در حوزه کسب و کار 
بی نظیر است  

نایب رئیس شــورای عالی استان ها با بیان 
این که اقدامات شــورا و شــهرداری همدان در 
حوزه کســب و کار بی نظیر اســت گفــت: این 
اقدامات به الگویی برای ســایر کالنشــهرهای 

کشور تبدیل شده است. 
حمید بادامی نجات در گفت وگو با خبرنگار 
»فرهنــگ در شــهر« با بیان ایــن که وضعیت 
اقتصاد و اشــتغال به عنــوان دو معضل مهم 
کشور محسوب می شود، اظهار داشت: از مقام 
معظم رهبری تا دولتمردان و مدیران، همواره 
در سیاســت های کالن کشــور، و نیز برنامه ها 
و مصاحبه هــای خود از اشــتغال و اقتصاد به 

عنوان مسائل اصلی کشور یاد می کنند.
وی افزود: هر مدیر و مسئولی وظایفی دارد 
و مدیران شهری و اعضای شورای اسالمی شهر 
نیز در حوزه کاری خود بایــد برای حل این دو 

معضل مهم اقدامی انجام دهند.
نایب رئیس شــورای اســالمی شهر همدان 
بــا بیان این که در گذشــته در حــوزه مدیریت 
شهری در کل کشور نسبت به دو مقوله اقتصاد 
و اشــتغال غفلت شــده بود گفت: اما در دوره 
پنجم شورای اسالمی شهر همدان نظر به همت 
اعضا و نیــز دیدگاه مدیران شــهری بــه ویژه 
شهردار همدان توجه ویژه ای به این دو مقوله 

به ویژه اشتغالزایی شده است.
بادامــی نجات عنوان کرد: شــورای شــهر و 
مدیریــت شــهری بخشــی از نظــام و حکومت 
راســتای  در  بایــد  و  می شــوند  محســوب 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران 
حرکت کنند. وی با اشــاره به این که شعار سال 
که هر ســاله توســط مقام معظم رهبری اعالم 
می شود برگرفته از سیاست های کلی نظام است 
عنوان کرد: در چند ســال اخیر شــعار ســال به 

حوزه اقتصاد و اشتغال اختصاص یافته است.
عضو شورای اســالمی شهر همدان تصریح 
کرد: اگرچه در تعریف وظایف شــورای شهر و 
شهرداری به طور مستقیم به دو مقوله اقتصاد 

و اشــتغالزایی پرداخته نشده است، اما به طور 
غیرمســتقیم برنامه هــای ما باید بــه گونه ای 
باشد که به توسعه این دو امر مهم توجه کنیم و 
از ظرفیت های موجود مدیریت شهری از جمله 
فرهنگســراها، معابر و پیاده راه هــا در این راه 

بیشترین بهره را ببریم. 
بادامی نجات با ا شاره به این که شورای شهر 
و شــهرداری همدام اقدامات مناســبی در این 
بخش انجام داده اســت و برنامه های متعدد 
دیگری نیز در دســتور کار دارد اظهار داشــت: 
در بدو تشکیل شورای پنجم طرح بهنام )برند 

همدانی، افتخار ملی( تصویب شد.
طــرح  ایــن  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
تولیدکنندگانی که در همدان فعالیت می کنند 
می تواننــد بــرای تبلیــغ محصوالت خــود در 
بیلبودردهــای شــهری از 80 درصــد تخفیف 

برخوردار شوند.
نایــب رئیــس شــورای عالــی اســتان ها با 
بیان این که در این دوره طرح همدان »شــهر 
دوســتدار کســب و کار را هــم پیگیــری کردیم 
گفت: از دل این طــرح اقدامات و برنامه های 
متعــددی بیــرون آمده اســت که از آن دســت 
می توان به طرح فکه ) فرهنگسرای کسب و کار 
همدان( اشاره کرد که این فرهنگسرا در منطقه 
خضــر، یکــی از مناطــق پرجمعیــت همدان، 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
بادامــی نجات با اشــاره بــه این کــه هفته 
گذشته بازارچه های دست آفرین این فرهنگسرا 
در شــاخه مینــاکاری افتتاح شــد تاکیــد کرد: 
بی تردید این فرهنگسرا در وضعیت اقتصادی و 
اشتغالزایی منطقه خضر تاثیر مثبتی می گذارد. 
وی تاکید کرد: اقدامات شورای شهر و شهرداری 
همدان در حوزه کســب و کار بی نظیر اســت و 
این اقدامات به الگویی برای دیگر کالنشهرهای 

کشور تبدیل شده است.
بادامی نجات با اشاره به این که فرهنگسرای 
کســب و کار، فرهنــگ کار و اشــتغالزایی را در 
همدان باال می برد عنوان کرد: شورا و شهرداری 
همدان برنامه های دیگــری را در این حوزه در 
دســتور کار دارد که در آینده ای نزدیک شــاهد 

عملیاتی شدن این برنامه ها خواهیم بود.
وی بــا تاکیــد بر این کــه در همــه مناطق 
همدان بــه ویژه مناطق حاشــیه شــهر بحث 
بازافرینی اقتصادی را به جدیت دنبال خواهیم 
کرد: یکی از مهم ترین اهداف شــورا و شهرداری 
این اســت که همدان به »شهر دوستدار کسب 

و کار« تبدیل شود.

فاز نخست پروژه تبدیل همدان به »شهر دوستدار کسب و کار« موفقیت آمیز بود
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر همدان 
گفت: با تاســیس فرهنگسرای کســب و کار، فاز نخســت پروژه تبدیل 

همدان به »شهر دوستدار کودک« موفقیت آمیز بود. 
ابراهیم مولوی در گفت و گو با خبرنگار »فرهنگ در شــهر« در رابطه 
با سیاســتگذاری ها و اقدامات شــورای اسالمی شــهر، مرکز مطالعات و 
پژوهش های شــورای شــهر و شــهرداری همــدان در حوزه کســب و کار 
اظهار داشــت: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری در سال های 
اخیر در رابطه با ضرورت توســعه اقتصــادی و توجه ویژه به تولید ملی 
و جهش تولید در راســتای رســیدن به اقتصاد مقاومتی، در دوره چهارم 
شورا با پیشنهاد مرکز مطالعات و پژوهش ها و نیز مصوبه شورای شهر، 

فرهنگسرای والیت به فرهنگسرای کسب و کار تغییر کاربری داد. 
وی افزود: این فرهنگسرا در مناطقه توانمندسازی خضر به جوانان 
و بــه ویژه بانوان و افرادی که از آمــوزش، فضا و امکانات برای کارآفرینی 

برخوردار نیستند خدمات خوبی ارائه می دهد.
عضو شــورای اسالمی شهر همدان با اشاره به دوخت ماسک و لباس 
در فرهنگسرای کسب و کار والیت در ایام کرونا گفت: عالوه بر آموزش در 
حوزه کسب و کارهای خانگی، شرکت های مختلف در حوزه کارآفرینی و 

کارآفرینی هوشمند در این فرهنگسرا خدمات ارائه می دهند. 
مولوی با اشــاره به دیگــر اقدامات مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شــورای اسالمی شهر همدان در حوزه کســب و کار عنوان کرد: قرار است 
با همکاری مرکز بورس منطقه ای، یک دوره 18 ساعته آموزش بورس در 

تاالر قرآن برگزار کنیم. 
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با برند این شــهر در کل کشور عرضه می شود گفت: با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق 
شعار سال نخستین فرهنگسرای کسب و کار کشور در 

شهرداری همدان ایجاد شد.
شهردار همدان با اشاره به این که می توانیم همدان 

را به برند » شــهر دوستدار کســب و کار« تبدیل 
کنیم عنــوان کــرد: در حــوزه کســب و کارهای 

خانگی باید برنامه ریزی شود.
صوفی تاکید کرد: بی تردید با توانمندسازی 
کسب و کار خانگی و برندسازی می توانیم در این 

حوزه موفق باشیم.

حمایت�شــورا�و�شــهرداری�از�ایجاد�نخســتین���
فرهنگسرای�کسب�و�کار

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر همدان هم در این آیین با اشــاره بــه این که ایده 
ایجاد فرهنگسرای کسب و کار از طرف نایب رئیس شورا 
ارائه شد اظهار داشت: سایر اعضای شورا حمایت کردند 
و شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم به 
جد پای کار آمدند تا نخستین فرهنگسرای کسب و کار 

کشور در همدان ایحاد شود.
رضــوان سلماســی افــزود: امروز بــا افتتاحیــه این 

نمایشگاه زحمات شورا و شهرداری نتیجه داد.

در�هر�محله�همــدان�یک�کســب�و�کار�ایجاد�و���
دنبال�می�شود

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

همدان نیز با اشــاره به این که با تشــکیل فرهنگسرای 
کسب و کار، خوشه های کسب و کار نیز در این فرهنگسرا 
فعال شــدند اظهار داشــت: خوشــه های کســب و کار 
مجموعــه ای از کارگاه هایی هســتند که رونــد تولید تا 

فروش را به شکل تعاونی دنبال می کنند.
روح هللا وجــدی افــزود: برگــزاری نشســت های 
تخصصــی مختلــف، اســتارتاپ ها، کلینیک کســب 
و کار و مدرســه کســب و کار از جملــه فعالیت هایی 

اســتکه در فرهنگســرای کســب و کار والیت پیگیری 
می شود.

وی با اشــاره به این که با همکاری شورای اجتماعی 
محــالت بازارچه هــای دســت آفرین در همــه محالت 
همدان ایجاد می شــود گفت: در هر محله یک کسب و 

کار ایجاد خواهد شد.
وجدی هویــدا تاکید کرد: تا پایان شــهریور همه 

محالت همدان صاحب شورای اجتماعی می شوند.

در آیین افتتاحیه بازارچه های دست آفرین مطرح شد 

مغفول ماندن برندسازی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین

همدان »شهر دوستدار کسب و کار« 
می شود

بنیاد خیریه کسب و کار با همکاری شورای 
اجتماعی محالت همدان تشکیل می شود

قائم مقام ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان گفت: بــرای حمایت از معیشــت 
خانواده ها بنیاد خیریه کسب و کار با همکاری شورای 

اجتماعی محالت همدان تشکیل می شود.
 مرتضی کرباسیان در گفت وگو با خبرنگار »فرهنگ 
در شــهر« بــا  توصیــه بــه مراکــز نیکــوکاری محــالت 
دوازده گانه دارای شــورای اجتماعــی و خیریه ها اظهار 
داشــت: این 2 نهاد باید برای جلوگیری از موازی کاری 
و هماهنگی برای رســیدگی به امور معیشتی و مسائل 

درمانی و حمایتی خانواده دو کار مهم را انجام دهند.
وی افــزود: نخســتین اقدام اســتفاده از ســامانه 
اطالعاتی کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( برای ثبت 
مشــخصات مددجویان و ســاماندهی کمک به این 

افراد است. 
کرباسیان با بیان این که در تالش هستیم برای در 
پنج سال آینده نوع حمایت و کمک به خانواده های 
نیازمنــد و محــروم از حمایــت مســتقیم، و خریــد و 
اهدای بســته های غذایی به طرف توانمندســازی و 
کمک به  اشــتغال خانواده ها ســوق پیدا کند گفت: 
شــورای اجتماعی محالت و خیریه ها باید در این راه 

با جدیت ورود کنند. 
قائم مقام ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان با بیان این که برای خانواده های 
نیازمند به ویژه زنان بد سرپرســت و بی سرپرســت 
کــه توانایی آموزش و اشــتغال دارند حمایت جهت 
راه انــدازی کارگاه بــا ایجاد مشــاغل خانگــی باید 
صــورت بگیــرد تاکید کــرد: درصدد هســتیم بنیاد 
خیریه کســب و مار را با مشارکت شــورای اجتماعی 

محالت راه اندازی کنیم. 
کرباســیان خاطرنشــان کــرد: برخی افــراد خیر و 
پیشکســوت محالت و نیز کارآفرینان شهر همدان نیز 

برای انجام این کار قول همکاری و مساعدت داده اند.

هدف گذاری شورا و شهرداری تبدیل همدان 
به »شهر دوستدار کسب و کار« است

رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی 

شورای شــهر همدان گفت: هدفگذاری شورا و 

شهرداری تبدیل همدان به شهر »دوست دار 

کسب و کار« است. 

 رضوان سلماســی در گفت و گو با خبرنگار  

»فرهنــگ در شــهر« در همــدان، در رابطه با 

مقوله کسب و کار و توسعه آن در محالت شهر 

همــدان اظهار داشــت: هدف اصلی شــورای 

شــهر برنامه ریزی موثــر در راســتای افزایش 

کسب و کارها و نیز تقویت آنها به ویژه کسب 

و کارهای محلی و خانگی است. 

وی افــزود: از زمــان افتتاح فرهنگســرای 

کســب و کار در فرهنگســرای والیــت خضــر  

فعالیت های متنوعی برنامه ریزی شده است 

کــه از مهم تریــن  آن ها می تــوان بــه ایجاد و 

تقویت خوشه های کسب و کار اشاره کرد. 

اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رئیــس 

شــورای اســالمی شــهر همدان عنوان کرد: در 

ایجادخوشه های کسب و کار از فرآیند آموزش، 

تولید و بازاریابی در جهت هم افزایی اشخاصی 

که در یک حوزه مشــخص فعالیت کاری دارند 

بهره گیری شده است.

سلماســی بــا اشــاره به ایــن کــه مصداق 

بــارز ایــن اقــدام ایجاد خوشــه مینــاکاری در 

فرهنگســرای کســب و کار والیت است گفت: 

این خوشه در حقیقت از هنرهای دست آفرین 

بانوان همدانی اســت که فرهنگسرا در جهت 

معرفی هنرمندان و دســت آفرینان این حوزه 

نمایشگاهی را به تازگی برگزار کرد.

وی تاکید کرد: پیگیری تشکیل بازارچه های 

فروشگاهی برای خوشه های کسب و کار هم در 

دستور کار فرهنگسرا قرار دارد.

عضو شورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 

این که  ایجاد این نوع خوشه ها در سایر حوزه 

های کاری و هنری در آینده ای نزدیک در دستور 

کار قرار دارد

اظهار داشت: از اهداف مهم این فرهنگسرا 

افزایش اشــتغال بــه ویژه اشــتغال خانگی با 

مشارکت و همکاری شــورای اجتماعی محالت 

است. 

سلماســی گفــت: قــرار اســت از ظرفیت 

گســترش  در  محــالت  اجتماعــی  شــوراهای 

اهداف فرهنگســرا بــرای افزایش اشــتغال و  

کسب و کار بهره گرفته شود.

وی با اشاره به این که طرح ایجاد خیریه های 

کسب و کار با همکاری شورای اجتماعی محالت 

رقم خورده اســت تصریح کرد: از سایر اقدامات 

این فرهنگســرا ایجــاد کلینیک های کســب و 

نیز ایجــاد مرکز کاریابی اســت. وی با بیان این 

که برگزاری بازارچه های محلی نمایشــگاهی و 

فروشگاهی از این دستاوردها هم در دستور کار 

قرار دارد عنوان کرد: در فرهنگسرا و نگارخانه راه 

نو و نیز تاالر قرآن تاکنون چندین نوبت تشکیل 

بازارچه توســط ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای 

اسالمی شهر همدان افزود: ایجاد سوله کسب 

و کار در کنار فرهنگسرای والیت هم در راستای 

تقویت برنامه های کسب و کار در حال احداث 

است.  سلماســی با اشاره به این که یکی دیگر 

از اهداف تشــکیل فرهنگســرای کســب و کار 

ســوق دادن همدان به ســمت تبدیل شــدن 

به »شهر دوســتدار کسب و کار« است تصریح 

کرد: مجموعه فعالیت های برنامه ریزی شده 

در این فرهنگســرا برای رسیدن به این هدف 

متعالی است.

وی عنوان کرد: با تشکیل شوراهای اجتماعی 

در همه محالت شهر و استفاده از توان و ظرفیت 

آنها در گسترش اشتغال محله ای امیدواریم که 

شهر همدان را در چند کسب و کار مشخص برند 

کرده و به این ترتیب نه تنها زمینه رشد اقتصادی 

شهر فراهم شــود، بلکه همدان در صحنه های 

بین المللی و صادرات هم مطرح شود.

فاز نخست پروژه تبدیل همدان به »شهر دوستدار کسب و کار« موفقیت آمیز بود
وی تصریح کــرد: هدف از 
ایــن کار ترغیب شــهروندان 
برای سوق دادن سرمایه های 
ُخرد و سرگردان خود به بازار 

بورس است.
رئیس مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر همدان تاکید کــرد: با 
سرمایه ها  این  دادن  ســوق 
به ســمت بازار بورس شاهد 
رونق اقتصــادی و جهش در 

تولید خواهیم بود. 
مولوی با اشــاره به این که یکی از مهم ترین اهداف شــورای اسالمی 
شــهر، مرکــز مطالعــات شــورا و شــهرداری همــدان این اســت که به 
کســب و کارهای خانگی و محلی بپردازیم و آنهــا را رونق بدهیم اظهار 
داشــت: با راه افتادن فرهنگسرای کســب و کار فاز نخست برنامه ها و 
سیاست  های ما در حال رسیدن به ســرانجام است و در فاز های بعدی 

اقدامات دیگری را در دستور کار داریم. 
وی بــا اشــاره بــه این کــه دولــت نمی توانــد بــه تنهایــی در امر 
اشــتغالزایی موفق باشــد و باید در این راه کمک حال دولت باشیم  
تاکید کرد: تمام تالش ما این اســت همدان به شــهر دوستدار کسب 

و کار تبدیل شود.
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در نخستین دوره مسابقات مجازی 
کالنشهرها اتفاق افتاد

کسب رتبه سوم شهرداری 
همدان در ورزش شهروندی 

کالنشهرهای کشور

معاون ورزشــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری همدان گفت: شهرداری همدان 
موفــق به کســب رتبه ســوم مشــارکت در بخش 
ورزش شهروندی در اولین دوره مسابقات مجازی 

کالنشهرهای کشور شد.
 پیام حیــدری در گفت وگو با خبرنگار  "فرهنگ 
در شهر"  اظهار داشت:با اعالم رئیس کمیته ورزش 
و تفریحــات ســالم مجمــع کالنشــهرهای ایران، 
شــهرداری همدان توانســت در بخش مشــارکت 
ورزش شهروندی در اولین دوره مسابقات مجازی 
کالنشهرهای کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان 

رتبه سوم را کسب کند.
وی افزود: تالش ها و پیگیری های کمیته ورزش 
شهروندی همدان به طور قطع یکی از دالیل اصلی 

کسب این موفقیت بوده است.
معاون ورزشــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همدان با اشــاره به کسب این 
موفقیــت گفت: همچنیــن جــا دارد از تالش های 
کارکنــان زحمتکش معاونت ورزشــی ســازمان در 

کسب این موفقیت تشکر کنم.
حیــدری خاطرنشــان: امیــدوارم در آینده نیز 

بتوانیم این موفقیت ها را تکرار کنیم .

رعایت پروتکل های بهداشتی در 
تمرینات تیم فوتبال شهرداری

تست کرونای کادر فنی و 
بازیکنان منفی شد

 سرپرســت تیــم فوتبال شــهرداری همــدان با 
بیان این که با رعایت همه پروتکل های بهداشتی 
تمرینــات را دنبــال می کنیــم گفت: تســت اولیه 
کرونــای بازیکنان، کادرفنــی و عوامل تیم فوتبال 

شهرداری همدان منفی شد.
مجتبی وثوقی در گفت وگو با خبرنگار  "فرهنگ 
در شــهر" اظهــار داشــت: با توجــه بــه تأکیدات 
فدراســیون فوتبال کشــور بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی تمــام بازیکنــان، کادرفنی، تــدارکات و 
عوامل اجرایی تیم فوتبال شهرداری همدان تست 

کرونا دادند.
وی افزود: جواب تست اولیه کرونای بازیکنان، 
کادرفنــی و عوامل تیم فوتبال شــهرداری همدان 

منفی اعالم شد.
سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره 
به زمان دومین تست کرونا تیم فوتبال شهرداری 
همــدان گفــت: حداقــل 5 روز پیــش از برگــزاری 
نخستین مسابقه دومین تســت کرونا بازیکنان، 
کادرفنی و عوامل اجرایی تیم را انجام خواهیم داد.

وثوقی عنوان کرد: ســالمت بازیکنان و عوامل 
تیم برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است و از این 

منظر کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
تمرینات بیان کرد: ماسک و موادضدعفونی قبل از 
آغاز تمرینات در بین نفرات تیم توزیع شده و قبل 
از آغاز هر تمرین درجه حرارت بدن بازیکنان توسط 

پزشک تیم ثبت می شود.
سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان 
کرد: پیش از تمرینات، رختکن، توپ و تمام ادوات 
تمرینی را ضدعفونی می کنیم و تا جایی که در توان 
داریم دســتورالعمل های بهداشــتی را برای حفظ 

سالمت بازیکنان رعایت می کنیم.

حضور با انگیزه شهرداریچی ها در تمرینات 

4 بازیکن تیم شهرداری ادامه لیگ 
را از دست دادند

سرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با بیان 
این که بازیکنــان با انگیزه بــاال در تمرینات حاضر 
می شوند گفت: 4 بازیکن تیم به دلیل مصدومیت 

ادامه لیگ را از دست دادند. 
هــادی گلمحمــدی در گفت وگــو بــا  خبرنــگار 
»فرهنگ در شــهر« اظهار داشــت: از 20 خرداد ماه 
با اعالم زمان آغاز تمرینات لیگ دسته دوم فوتبال 
کشــور، بعد از انجام نخســتین مرحله تست  کرونا 
تمرینــات تیم فوتبــال شــهرداری همــدان را آغاز 

کردیم.
وی افزود: بازیکنان بعــد از دوری چندین ماهه 
از فضای تمرینی با انگیزه بســیار بــاال در تمرینات 
حاضر شــدند و بــا قدرت تــا امروز ایــن تمرینات 

پیگیری می شود.
سرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان با اشاره 
به آمادگی مطلوب بازیکنان گفت: با قدرت و انگیزه 
بــاال در چند بــازی باقی مانــده از مســابقات لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور حاضر می شویم تا حداکثر 

امتیازات را در این مسابقات کسب کنیم.
گل محمدی عنوان کــرد: با توجه بــه یک بازی 

معوقــه و 3 امتیــاز دیــدار برابــر اروند خرمشــهر 
می توانیــم بگوییم بر روی کاغذ شــانس کمی برای 
حضور در پلی آف خواهیم داشت به همین دلیل تا 

سوت پایان آخرین دیدارمان خواهیم جنگید.
وی با اشاره به برگزاری دیدارهای تدارکاتی بیان 
کرد: چندین مســابقه را در این مــدت با تیم های 
سطح اســتان برای قرار گرفتن بازیکنان در فضای 

مسابقه برگزار می کنیم.
ســرمربی تیم فوتبال شــهرداری همدان عنوان 
کرد: بــه دلیل اینکه بــازی معوقه ما پیــش از آغاز 
تمامی مســابقات لیگ دســته دوم برگزار خواهد 
شد باید با تمام توان و هر چه زودتر بازیکنان را به 
آمادگی باالیی برسانیم و امیدواریم در پایان فصل 
اگر هم نتوانستیم به پلی آف صعود کنیم در جایگاه 

خوبی قرار بگیریم.
گلمحمدی خاطرنشــان کرد: علــی ابوالفتحی، 
آرمین طالیی منش، محمد کاظمی و کاظم صالحی 
4 بازیکن اصلی تیم فوتبال بزرگساالن این باشگاه به 
دلیل مصدومیت ادامه مسابقات را از دست دادند و 

قادر به همراهی این تیم نخواهند بود .

تقدیر مجمع شهرداران کالنشهرها از شهردار 
همدان برای توسعه ورزش شهروندی

مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران از عباس صوفی شــهردار همدان به دلیل تالش در جهت توسعه 
ورزش شــهروندی تقدیر کرد.  به گزارش » فرهنگ در شــهر« مجمع شــهرداران کالنشــهرهای ایران جهت 
حمایت های بی دریغ در راه توســعه ورزش شهروندی و کارمندی از عباس صوفی شهردار همدان با  

با اهدا لوحی تقدیر کرد.
پیروز حناچی رئیس مجمع شــهرداران کالنشــهرهای ایران، احمد گواری سرپرســت 
فدراسیون همگانی و عبدالحمید احمدی معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش 

و جوانان امضا کنندگان لوح تقدیر تقدیمی به شهردار کالنشهر همدان هستند.

شماره هفتم 6

تیر ماه 1399



راســتای  در  شــهر«  در  فرهنــگ   « گــزارش  بــه 
و  رئیــس  هم اندیشــی  و  تخصصــی  نشســت های 
معاونین ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی  با 
مدیــران مناطق و رؤســای ســازمان های شــهرداری 
همــدان در یــک مــاه اخیــر 5 نشســت تخصصی و 
هم اندیشــی بــا مدیــر شــهرداری منطقــه 3، رئیس 
ســازمان مدیریت پســماند و مدیر خدمات شــهری، 
سرپرســت ســازمان  ســیما، منظــر و فضای ســبز و 

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر برگزار شد.

مرکز�طراحــی�و�آفرینش�های�هنــری�در�تاالر���
قرآن�همدان�ایجاد�خواهد�شد

 روح هللا وجدی هویدا در دیدار با مدیر شــهرداری 
منطقــه 3 همدان با اشــاره بــه لــزوم همکاری های 
بیشتر بین مدیران شــهرداری همدان اظهار داشت: 
ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری به 
عنــوان یکی از ســازمان های ده گانه شــهرداری برای 
پیشــبرد بهتــر اهــداف خــود به دنبــال همــکاری و 
هماهنگی بیشتر با سایر حوزه ها و مدیران شهرداران 

مناطق همدان است.
وی افزود: به دنبال این هســتیم تا این جلســات 
بــه صــورت دوره ای و مــداوم بــا مدیران شــهرداری 
مناطق همدان برگزار شــود تا بتوانیم از پیشنهاد ها 
و انتقادات مدیران در پیشــبرد اهداف و چشــم انداز 

سازمان در سال 99 استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در سال 99 برنامه جامعی را برای 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
تدوین کرده ایم، گفت: از جمله اهداف ما رســیدن به 
شــهری مشارکت جو اســت. همچنین ســازمان ما به 
دنبال محتواســازی با رویکرد محله محــوری خواهد 

بود.
وجدی خاطرنشــان کرد: در حوزه فرهنگی بحث 
هماهنگ سازی مناطق در برگزاری برنامه ها را داریم 
بــه همین دلیل مرکز طراحــی و آفرینش های هنری 

در تاالر قرآن همدان ایجاد خواهد شد.
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
شهرداری همدان با اشــاره به حوزه اجتماعی سازمان 
بیان کرد: در حوزه اجتماعی مهم ترین اتفاق ما شورای 
اجتماعی محالت بوده که تا پایان شهریور ما 68 محله 

در مجموع دارای شورای اجتماعی خواهند شد.

نظرات�و�سالئق�شــهروندان�مورد�توجه�قرار���
گیرد

 مدیــر شــهرداری منطقــه 3 نیز در این جلســه با 
اشــاره به اعالم آمادگــی این منطقه بــرای همکاری و 
هماهنگی بــا ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان اظهار داشــت: مردم ســهامداران 
اصلی شهرداری هســتند و ما برای مردم کار می کنیم 

و خدمتگذار آنها هستیم.
محمدرضــا فیضــی منش افــزود:  نظــرات مردم 
و  فرهنگــی  مباحــث  جملــه  از  مباحــث  تمــام  در 
اجتماعی باید مــورد توجه متولیان امــر قرار بگیرد. 
همچنین ســالیق مختلف شــهروندان باید در تمام 

برنامه ریزی ها و کار های ما دیده شود. 
وی تاکید کرد: به همین دلیل شــهرداری منطقه 
3 ایــن آمادگــی را دارد در تمام برنامه ها با ســازمان 

همــدان  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی 
همکاری های الزم را انجام دهد.

اســتفاده�از�ظرفیت�هــای�ســازمان�در�جهت���
آموزش�های�شهروندی

همچنیــن در دیــدار رئیــس و معاونین ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی با رئیــس مدیر خدمات 
شــهری شــهری شــهرداری همــدان، روح هللا وجدی 
هویدا ضمن تبریک به مدیر جدید خدمات شــهری 
همدان جهت حضــور در این مســئولیت مهم اظهار 
داشت: حوزه خدمات شهری یکی از مهم ترین اهداف 
شهرداری ها  در  خدماتی  حوزه های 
بوده که لزوم همکاری های بیشــتر 
به منظور آموزش شهروندان در آن 

احساس می شود.
فرهنگــی  ســازمان  افــزود:  وی 
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
آمــوزش  راســتای  در  همــدان 
را  مثبتــی  قدم هــای  شــهروندی 
بــا ایجــاد مجتمــع جامــع آموزش 

شهروندی برداشته است. 
کــرد:  تاکیــد  هویــدا  وجــدی 
ســازمان این آمادگــی را دارد تا در 
زمینــه آموزش شــهروندی همکاری 
الزم را بــا مدیریت خدمات شــهری 

داشته باشد.

نقــش�مهــم�آمــوزش�شــهروندی�در�حــوزه���
خدمات�شهری

 مدیر خدمات شــهری شــهرداری همــدان نیز در 
این دیــدار با تاکیــد بر اینکــه آموزش شــهروندی از 
مهم ترین الزامات حوزه خدمات شهری است، گفت: 
ارائــه آمــوزش هــای شــهروندی در زمینه مشــارکت 
در مدیریــت شــهری، تفکیــک زبالــه از مبدأ و ســایر 
فرآینــد  در  می توانــد  شــهری  خدمــات  حوزه هــای 

خدمات رسانی بهتر به ما کمک کند.
مرتضی رضایی عنوان کرد: یکی از خدمات بســیار 
مهم و تاثیرگذار ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان، شــوراهای اجتماعی محالت است 
که نقش این شوراها در ارائه خدمات بهتر به محالت 

شهر همدان بسیار مهم خواهد بود. 
وی تاکید کرد:آمادگی خود را در رابطه با همکاری 

با شوراهای اجتماعی محالت اعالم می کنیم.

حفظ�محیط�زیست�اولویت�سازمان�مدیریت���
پسماند

ســازمان  رئیــس  دیــدار  در   
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
رئیــس  بــا  همــدان  شــهرداری 
ســازمان مدیریــت پســماند نیز، 
ضمــن  هویــدا  وجــدی  روح هللا 
تبریک انتصــاب بابک آزاد در این 
مســئولیت مهم، با تاکید بر لزوم 
همکاری های بیشتر اظهار داشت: 
از  پســماند  مدیریــت  ســازمان 
پیشگامان و فعاالن حوزه آموزش 

شهروندی است. 
و  بیشــتر  همکاری  افــزود:  وی 
بهتــر ایــن دو ســازمان می تواند 
دغدغه هــای مدیریــت شــهری و 
شهروندان را تا حد زیادی برطرف 

کند.

بابک مهدی آزاد رئیس سازمان مدیریت پسماند 
نیز در ایــن دیدار گفــت: عملکرد ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان در این حوزه 
بسیار مهم است و ما آمادگی هرگونه همکاری بین دو 

سازمان را داریم.
وی خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست و فضای 
شــهری یکی از اولویت های اصلی ســازمان پسماند 
در خدمــات دهــی بــه شــهروندان همدانی اســت و 
آماده هســتیم در این راه از ظرفیت سازمان فرهنگی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان نیــز بهــره 

بیشتری ببریم.

فرهنگــی،��� ســازمان� عملکــرد� از� رضایــت�
اجتماعی�و�ورزشی�شهرداری�

همچنیــن در دیــدار رئیــس و معاونین ســازمان 
فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان با 
سرپرســت ســازمان ســیما و منظــر هــر دو طرف بر 

همکاری دو سویه تاکید کردند. 
آرزوی  ضمــن  همــدان  هویــدا  وجــدی  هللا  روح 
موفقیــت بــرای حســین خانجانی در ســمت جدید 
اظهار داشــت: ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همــدان بــا سیاســت جدید در رســیدن 
به شــهری مشــارکت جو بــا رویکــرد محلــه محوری 
و محتواســاز آمــاده هرگونــه همــکاری و همراهی با 

سازمان سیما و منظر است.
وی افــزود: شــورای اجتماعــی محــالت می تواند 
در راســتای زیباســازی شــهری و ایجاد فضای سبز در 

محالت با همکاری این سازمان پیش قدم باشد.
حســین خانجانی نیز با اشــاره بــه عملکرد خوب 
ســازمان فرهنگی اجتماعی در دوره مدیریت جدید 
گفت: خوشبختانه اخبار خوبی از این سازمان شنیده 
می شــود و امیدوارم بتوانیم همــکاری خوبی بین دو 
ســازمان ایجاد کنیم و از پتانسیل ســازمان فرهنگی 

اجتماعی در این راه بیشتر استفاده کنیم.

ســیاحتی��� شــرکت� بــا� تفاهمنامــه� انعقــاد�
علیصدر�

در دیــدار رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همــدان بــا مدیرعامــل شــرکت 
ســیاحتی توریســتی علیصدر نیــز از غــار علیصدر به 

عنوان محور گردشگری همدان یاد شد. 
 در ایــن دیــدار روح هللا وجــدی هویــدا و مهدی 
توریســتی  ســیاحتی  شــرکت  مدیرعامــل  مجیــدی 
علیصدر همــدان در رابطه با مســائل گردشــگری و 
راه های جذب گردشــگر در زمان پســا کرونا به بحث 
و گفتگــو پرداختنــد و تفاهم نامه همــکاری نیز میان 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 

همدان با شرکت سیاحتی علیصدر منعقد شد.

در نشست های تخصصی رئیس و معاونین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مطرح شد

از ایجاد مرکز طراحی در تاالر قرآن تا لزوم توجه به نظرات شهروندان 
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تقدیر  مدیرکل امورکل بانوان استانداری
 از سیاست های شهرداری همدان در حوزه بانوان

در دیدار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان با مدیرکل امور بانوان اســتانداری 
بر همکاری های بیشــتر در حوزه بانوان تاکید شــد و 
اقدامات شــهرداری و ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 

ورزشی مورد تقدیر این مجموعه قرار گرفت. 
بــه گــزارش »فرهنــگ در شــهر«  رئیس ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان با 
مدیرکل امور بانوان اســتانداری دیــدار و بر همکاری 

بیشتر تاکید مردند. 
 رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری همدان در این دیدار ضمن بیان اقدامات 
ســازمان در حــوزه بانوان اظهــار داشــت: باتوجه به 
وظایــف و سیاســت گذاری های ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، بانوان به عنوان 
یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان بوده و همواره 

در برنامه ریزی ها جزو اولویت های ما قرار دارد.
روح هللا وجــدی افــزود: در حــوزه اجتماعــی در 
بخش های شهر دوســتدار کودک، آموزش شهروندی، 
اداره ســالمت و شــورای اجتماعی محالت تا جایی که 

توانستیم برای بانوان قدم هایی برداشته ایم.
وی بــا بیان اینکه بانــوان محور ســالمت خانواده 
در  ســالمت،  اداره  بحــث  در   گفــت:  هســتند، 
فرهنگسراهای ما مشاوران به  حل مشکالت خانوادگی 

و زناشویی و توانمندسازی بانوان می پردازند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری همدان خاطرنشان کرد:  دو مرکز خانه مادر 
و کودک در شــهرک مدنی و صدف را تشــکیل دادیم 

تا مادران به  همراه کودکان زیر 6 ســال خود اموزش 
ببینند و مهارت هایی بیاموزند. ضمن آن که به دنبال 
گســترش این نوع مراکز در ســطح شــهر همدان به 

عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک هستیم.
وجدی با بیان اینکه سالمت جسمانی بانوان نیز از 
اولویت های ما در حوزه ورزش بوده اســت، بیان کرد: 
معاونت ورزش ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان برنامه های تخصصی ورزشی را برای 

بانوان در سال های گذشته برگزار کرده است.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان عنــوان کرد: فعــال بودن ورزش شــهروندی 
بانوان در چندین رشته ورزشــی، دوشنبه های ورزشی 
ویژه بانوان با حضور مربیان ورزش همگانی و برنامه 
گــذر خانواده از جملــه این برنامه های ورزشــی بوده 
است. وجدی تاکید کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری همدان آمادگی همکاری را در اجرای 

سیاست  های استانداری در حوزه بانوان دارد.
مدیرکل امور بانوان استانداری همدان نیز در این 
نشســت با تقدیر از سیاست های ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان در حوزه بانوان 
گفت: جای خوشــحالی اســت که ریاســت ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان نگاه 
ویــژه ای به حــوزه بانــوان دارد و در برنامه ریزی هایی 
که انجام می دهــد همواره بانــوان را در صف اول قرار 

می دهد.
ربیعه علی محمدی افزود: ما این آمادگی را داریم که 
در تمامی برنامه های ویژه بانوان همکاری های الزم را با 

این سازمان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تشکیل مجتمع تخصصی بانوان 
یکــی از اولویت هــای ما اســت، بیان کــرد: باید پارک 
بانوان همدان به عنوان یک مجتمع تخصصی در حوزه 

بانوان تبدیل شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری همدان خاطرنشان 
کرد: همچنیــن در کارگروه ورزش بانــوان ما طرحی را 
اعالم کرده ایم که باید به تصویب استاندار برسد که بر 
اساس آن هر 3 ماه در 10 منطقه همدان فعالیت های 

ورزشی ویژه بانوان انجام شود. 
علی محمــدی با بیــان ایــن کــه اداره کل ورزش و 
جوانان آمادگی خود را برای دراختیار قرار دادن مربی و 
امکانات اعالم کرد ه است گفت: انتظار داریم شهرداری 

نیز فضای موجود را در اختیار ما قرار دهد.
وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در حوزه مشــاغل خانگی بانوان و 
ســوادآموزی بانوان به خوبی ورود کرده اســت، بیان 
کرد: فروشــگاه های امید که شــهرداری برای مشاغل 
بانوان قــرار داده می تواند به الگوی کشــوری تبدیل 
شود همچنین برگزاری بازارچه های مشاغل خانگی از 

اقدامات بسیار خوب سازمان فرهنگی بوده است.
بحــث  در  کــرد:  خاطرنشــان  علی محمــدی 
ســوادآموزی نیز 70 بانوی ما با همکاری این ســازمان 

آموزش دیده اند.

همزمان با میالد با سعادت امام رضا )ع( 
در دومین جشــن بزرگ خودرویــی از پرچم 
متبرک بارگاه منور امام رضا )ع( رونمایی شد. 
بــه گزارش »فرهنگ در شــهر« ، به همت 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان 
شــهرداری همدان، جامعه ایمانی مشــعر و 
صدا و سیمای مرکز استان شامگاه پنجشنبه 
جشن بزرگ میالد ثامن االئمه، حضرت امام 
رضــا)ع( در پایانه بزرگ مســافربری انقالب 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و با حضور 

خانواده ها به صورت خودرویی برگزار شد.
ابتکار�در�برگزاری�اعیاد��

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان 
در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگار 
»فرهنگ در شــهر« بــا تقدیر از شــهرداری، 
جامعه ایمانی مشــعر و صدا و سیمای مرکز 
همدان اظهار داشت: برگزاری جشن میالد با 
سعادت امام رضا)ع( به این صورت خالقیت 
ویــژه و ابتــکار عملــی بود کــه نشــان داد 
هیئت های ما در شرایط کرونا نیز زنده اند و 
می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
حجت االسالم محمدهادی نظیری افزود: 
مدت ها به دنبال آن بودیم که اعیاد مذهبی 
و جشــن های میالد اهل بیت)ع( را از فضای 
مســاجد و هیئت هــا بیــرون بیاوریــم و در 
فضای باز و با مشــارکت عموم مــردم برگزار 
کنیم تا همه در این جشــن و سرور مشارکت 

داشته باشند. 
وی عنوان کرد: ویروس منحوس موجب 

شــد دوســتان و مســئوالن برگــزاری چنین 
مراســم هایی از خود خالقیت نشان بدهند 
و راهــای جدیدی پیــدا کنند کــه از نتایج آن 

برگزاری جشن های خودرویی بود. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان 
با اشاره به این که این برنامه ها بسیار جذاب 
است و خانواده ها در کنار هم در این جشن 
حضور پیــدا می کنند گفت: سیاســتی که در 
برگزاری جشن ها دنبال خواهد شد توسعه 

چنین برنامه هایی است. 
وی تاکید کــرد: طبق توصیه رهبر حکیم 
و فرزانه انقالب بهترین دعا در این شــرایط 
برای حفظ ســالمتی و رفع بالی این ویروس 
منحوس قرائت مستمر دعای هفتم صحیفه 

سجادیه است.
خودرویــی��� بــزرگ� جشــن� دومیــن�

همدان�با�رعایت�پروتکل�های�بهداشتی�

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری همدان نیز در حاشــیه 
این مراســم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
اظهار داشــت: جشن میالد با سعادت امام 
رضا)ع( دومین جشن خودرویی است که با 
مشارکت شهرداری، جامعه ایمانی مشعر و 
صدا و سیمای مرکز همدان در پایانه بزرگ 

انقالب برگزار می شود.
روح هللا وجدی هویدا افزود: نخســتین 
جشن خودرویی جشن عید سعید فطر بود 
که با استقبال خوب مردم در این مکان برگزار 

شد.
وی بــا اشــاره بــه بخشــی از برنامه های 
ایــن مراســم از جملــه ســخنرانی مدیرکل 
تبلیغات اسالمی، اجرای سرود های انقالبی، 
مولودی خوانــی، نمایــش طنــز، نمایــش 
ویــژه کــودکان بــا حضور گــروه نمایشــی 

مجری برنامه های کودک و نوجوان اســتان 
و نورافشــانی گفت: اتفاق ویژه این جشــن 

حضور تعــدادی از خادمین و مداحان 
آستان قدس رضوی و رونمایی از پرچم 
متبرک بارگاه منور آمام رضا )ع( در این 

برنامه است.
وجــدی هویــدا تاکید کــرد: این 

جشن با رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی برگزار شــد. خودروها در 

بدو ورود با مواد ضدعفونی کننده گندزدایی 
شــدند، همه افــراد در داخــل خــودرو و با 
ماسک حضور داشتند و از اجرای برنامه های 

متنوع لذت بردند. 
برگــزاری�جشــن�غدیــر�بــه�عنــوان���

سومین�جشن�خودرویی�
نماینــده جامعــه ایمانی مشــعر نیز در 
حاشــیه این مراســم در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم در همدان اظهار داشت: مهم ترین 
هدف از برگزاری جشن های بزرگ خودرویی 
این است که نشــان دهیم در شرایط شیوع 
کرونا که برنامه های عمومی تعطیل شــده 
اســت هیئت های مذهبی پای کار هستند و 

برنامه های مذهبی تعطیل نمی شود.
سید جواد تلطفی افزود: بعد از برگزاری 

جشــن عیــد فطر، جشــن میــالد با 
ســعادت امام رضا)ع( دومین 

جشــن بزرگ خودرویی 
همــدان  در 

قــرار  و  بــود 

اســت در عیــد غدبر 
مشــارکت  بــا  نیــز 
جامعه ایمانی مشعر، 
فرهنگــی،  ســازمان 

اجتماعــی و ورزشــی 
همــدان  شــهرداری 

ســیمای  و  صــدا  و 
سومین  همدان  مرکز 

بــزرگ  جشــن 
خودرویــی برگــزار 

شود.

محور گردشگری 
زاگرس نشینان به عنوان 

برندی جهانی معرفی شود
فرهنگی  ســازمان  رئیس 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همــدان گفــت: بایــد تالش 
کنیــم تــا محــور گردشــگری 
زاگرس نشــینان را بــه عنوان 
یک برند جهانی معرفی کنیم.

در  "فرهنگ  گــزارش  بــه 
وجــدی  روح هللا   ، شــهر" 
هویدا در نشســت مشترک محور گردشــگری غرب کشور با 
حضور دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو  اظهار داشــت: از 
ســال های گذشته جلســات متعددی را با عنوان گردشگری 
زاگرس نشینان بین 3 اســتان همدان، کرمانشاه و سنندج 

برگزار کردیم.
وی افــزود: چند هفته گذشــته تفاهم نامه ای بین این 3 
اســتان به عنوان پیش نویس امضا شــد و تا ماه آینده این 

تفاهم نامه نهایی می شود.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان با بیان اینکه باید یک نماد و برند برای این موضوع 
تعریف شــود، گفت: یکی از موضوعات اصلــی که ما باید با 
قدرت به دنبال آن باشــیم و درخواست می کنیم که یونسکو 
در ایــن زمینه به ما کمک کند تعریــف یک برند و نماد برای 

محور گردشگری زاگرس نشینان است.
وجدی خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت های مهم 
تاریخــی، طبیعی و فرهنگی این 3 اســتان یــک نماد برای 
معرفی گردشــگری زاگرس نشــینان برای معرفی به جهان 

باید تعریف کنیم.
وی با اشــاره به لزوم برنامه ریزی های متعدد با محوریت 
3 اســتان همدان، کرمانشاه و ســنندج بیان کرد: هر استان 
در حوزه گردشــگری برنامه محوری خاصی از جمله موسیقی 
محلی، غذا و سایر برنامه ها اجرا می کند اما باید برگزاری یک 
رویداد با محوریت هر 3 اســتان به جهت معرفی گردشــگری 

منطقه زاگرس نشینان داشته باشیم.

همکاران این شماره:�
علی�پناهی�زاده،�محمد�بهرامی�صفت،�حمید�رحیمی،�

محمدرضا�کتابی،�بهمن�زریری

در دومین جشن بزرگ خودرویی همدان اتفاق افتاد 

رونمایی از پرچم متبرک بارگاه امام هشتم)ع( 
سومین جشن بزرگ خودرویی همدان عید غدیر برگزار می شود
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