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اجرای پروژه های اثربخش با 
رویکرد توسعه پایدار شهری 

در شهرداری منطقه یک

تملیک و بازگشایی معبر 
در بلوار شهید فهمیده 

اقدامی ماندگار بود

توجه ویژه به استاندرسازی 
معابر و آسفالت خیابان ها 

در شهرداری منطقه یک 



نظــــر به پروژه هــــا و اقدامات شــــهرداری منطقه یک همدان در یک ســــال اخیر 
می توان توجه به توســــعه پایدار شــــهری را به وضوح در این پروژه ها و اقدامات 

مشاهده کرد. 
"، منطقه یک شــــهرداری همدان از میدان  به گزارش ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
امــــام )ره( آغاز و با گذر از میــــدان آرامگاه، میدان آزادی، میــــدان بعثت، میدان 
بیمــــه، تقاطع جاده دره مرادبیــــگ و بلوار ارم، حد نهایی باغــــات ارم تا گنجنامه، 
باغات پشت دانشگاه بوعلی، شــــهرک مدرس، بلوار آزادگان، میدان مدرس، 
میدان پاسداران، بلوار شهید بهادربیگی به میدان فلسطین، میدان امامزاده 
 به میدان امام )ره( می رســــد. این منطقــــه دارای 3 ناحیه و 19 

ً
عبداهلل، مجــــددا

محله است.

منطقه یک مسیری پر رفت و آمد برای شهروندان همدانی و گردشگران �
وجــــود بخش عمده ای از جاذبه های گردشــــگری، آثار تاریخــــی، باغ ها، هتل ها، 
رســــتوران ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و ورزشــــی، و نیز ادارات پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین در این منطقه از شهرداری همدان باعث شده است، بخش 
قابل توجهی از شهروندان همدانی هر روزه و نیز گردشگران، در ایام سفر خود 
به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه تردد داشته باشند؛ از اینرو 
ایجاد پروژه های عمرانی مهم، تقاطع های غیرهمسطح، پیاده راه ها، فضای سبز 
و نیز آســــفالت خیابان ها و معابر و در نهایت توجه ویژه زیبایی بصری و اصول 
شهرسازی در این منطقه همواره مورد توجه مدیریت شهری همدان و مدیران 

شهرداری منطقه یک در ادوار مختلف بوده است.

مدیران شهرداری منطقه یک همدان از سال 72 تاکنون �
از ســــال 72 تا 31 اردیبهشــــت ســــال 98 به ترتیب ابراهیم امیریانی، امید علی 
 ، اســــکندری، ابوالقاســــم کریمی نیک، محمــــد تبریزی، احمد هنــــری جعفرپور
محمد تبریزی ) برای بار دوم(، ســــید مصطفی رســــولی، مهــــدی مجیدی و امیر 

فتحیان نسب مدیریت شهرداری این منطقه را برعهده داشتند.
از ابتدای خرداد ماه سال 98 نیز مســــعود دهبانی صابر با ابالغ عباس صوفی، 
شــــهردار کالنشــــهر همدان، به عنوان مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان 

منصوب شده است.
از ســــوابق دهبانی صابر می تــــوان به نماینــــده حقوقی شــــهرداری، مدیر مرکز 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی و مدیر منطقه 4 شهرداری همدان اشاره کرد.

سیاست متوازن مدیر شهرداری منطقه یک با رویکرد توسعه پایدار شهری �
 به اداره 

ً
در ســــال های اخیر شــــهرداری ها و مدیریت شــــهری از ارگانی که صرفا

امور یک شــــهر بدون در نظر گرفتن ســــاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــــهری را می توان در حال حاضر نهادی 
دانست که می تواند با اقدامات خود پیامدهای رفتاری مختلفی بر شهروندان 

یک شهر بگذارد. 
شــــناخت و ماهیت فعالیت هایی که در یک شهر صورت می پذیرد و اثراتی که 
ایــــن فعالیت ها از خود بر جای می گذارند نه تنها باعث تغییراتی آنی می شــــود، 

بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان هم خواهد داشت.
حال با گذر از منطقه یک شهرداری همدان می توان پروژه هایی را مشاهده کرد 
که نشــــان دهنده شــــناخت دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه 
پایدار اســــت؛ چنان که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن شهرداری 

این منطقه در زمینه های مختلف هستیم.

اجرای پروژه های اثربخش با رویکرد 
توسعه پایدار شهری

در شهرداری منطقه یک
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نهضت آسفالت در شهرداری منطقه یک با استفاده از فن آوری روز

 30 هزار تن آسفالت در نیمه نخست امسال
یخته شد در معابر این منطقه ر

یــــک همدان  آســــفالت معابر در شــــهرداری منطقه  نهضت 
شــــکل گرفته اســــت و در نیمه نخست امســــال 30 هزار تن 

آسفالت در معابر این منطقه ریخته شده است. 

یکــــی از اتفاقــــات مهمــــی کــــه روزهــــای اخیــــر در منطقه یک 
شــــهرداری همدان شــــاهد آن هســــتیم، عملیات گســــترده 
آســــفالت ریزی در تمــــام خیابان ها، معابر و محله های ســــطح 
ایــــن منطقه اســــت که رضایت شــــهروندان و ســــاکنین این 

محله ها را در پی داشته است. 

6 ماه، 30 هزار تن آسفالت �
مدیر شــــهرداری منطقه یــــک همدان در گفت وگــــو با خبرنگار 
" با بیان این که امســــال با استفاده  ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
از بودجــــه 24 میلیــــارد تومانــــی حــــدود 30 هزار تــــن عملیات 
آســــفالت ریزی در ســــطح منطقــــه یــــک انجــــام شــــده اســــت 
اظهــــار داشــــت: آســــفالت ریزی های صورت گرفته بر اســــاس 
درخواست های شهروندان بوده است که از طریق نواحی سه 

گانه منطقه یک و یا سامانه 137 مطرح شده و کارشناسان فنی 
منطقه آنها را مورد بازدید قرار داده تا به مرحله اجرا برسد. 

ریختن 10 هزار تن آسفالت دیگر تا پایان سال �
 مسعود دهبانی صابر با اشــــاره به این که در بسیاری از مقاطع 
آســــفالت ریزی با اســــتفاده از چهار  فصل تابســــتان عملیات 
اکیپ فینیشــــری و دستی به صورت شــــبانه روزی انجام شده 
است افزود: امیدواریم مطابق هدف گذاری ها و برنامه تدوین 
شــــده بتوانیم تــــا انتهای فصــــل تابســــتان 10 هزار تــــن دیگر 
آسفالت ریزی داشته باشیم تا در مجموع برای نخستین بار در 
شهر همدان بتوانیم در طول یک سال 40 هزار تن آسفالت در 

سطح منطقه بریزیم.
وی عنــــوان کــــرد: در چندماه اخیــــر کوی مدرس، کــــوی خاتم، 
خیابان قهرمــــان در بلوار بعثــــت، میدان جهاد، بلوار شــــهید 
زمانی، بلوار شــــهید اسالمیان، ســــعیدیه، کمال آباد، دره مراد 
بیگ، خیابان بســــیج، بلوار شهید فهمیده، پشت بیمارستان 
بوعلی، محله ســــبد بافان و پارک الله، خیابان میرزاد عشــــقی، 

خیابــــان جوادیه، خیابان شــــریعتی، بلوار بعثت، بلوار شــــهید 
احمــــدی روشــــن، بلوار ســــعیدیه شــــمالی و جنوبــــی، خیابان 
هنرســــتان، کوی خاتم و کــــوی دره مرادبیــــگ از جمله معابر و 
مسیرهایی هستند که عملیات آسفالت ریزی در معابر اصلی 

و فرعی آنها اجرایی شده است.

استفاده از آسفالت پلیمری در منطقه یک شهرداری �
مدیــــر شــــهرداری منطقه یک بــــا بیان این که پــــروژه روکش 
آســــفالت بلوار ارم در تیر ماه امســــال انجام شد تصریح کرد: 
ســــال گذشته، برای نخستین بار در شــــهر همدان استفاده 
کار شــــهرداری قرار  آســــفالت پلیمری در دســــتور  از فناوری 
گرفــــت و مســــیر شــــمالی بلوار ارم بــــه صورت کامــــل با این 

شد. آسفالت  تکنولوژی 
دهبانی صابر تاکید کرد: امســــال نیز عملیات روکش آسفالت 
الین جنوبی این معبر که بیست هزار متر مربع مساحت دارد 
با استفاده از ســــه هزار تن آســــفالت در مدت پنج روز به پایان 

رسید و در اختیار شهروندان همدانی قرار گرفت.

سه شنبه   11 شهریور 1399
3سال بیست و دوم   شماره 4602 سیمای شهر ویژه شهرداری منطقه یک

نظــــر به پروژه هــــا و اقدامات شــــهرداری منطقه یک همدان در یک ســــال اخیر 
می توان توجه به توســــعه پایدار شــــهری را به وضوح در این پروژه ها و اقدامات 

مشاهده کرد. 
"، منطقه یک شــــهرداری همدان از میدان  به گزارش ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
امــــام )ره( آغاز و با گذر از میــــدان آرامگاه، میدان آزادی، میــــدان بعثت، میدان 
بیمــــه، تقاطع جاده دره مرادبیــــگ و بلوار ارم، حد نهایی باغــــات ارم تا گنجنامه، 
باغات پشت دانشگاه بوعلی، شــــهرک مدرس، بلوار آزادگان، میدان مدرس، 
میدان پاسداران، بلوار شهید بهادربیگی به میدان فلسطین، میدان امامزاده 
 به میدان امام )ره( می رســــد. این منطقــــه دارای 3 ناحیه و 19 

ً
عبداهلل، مجــــددا

محله است.

منطقه یک مسیری پر رفت و آمد برای شهروندان همدانی و گردشگران �
وجــــود بخش عمده ای از جاذبه های گردشــــگری، آثار تاریخــــی، باغ ها، هتل ها، 
رســــتوران ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و ورزشــــی، و نیز ادارات پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین در این منطقه از شهرداری همدان باعث شده است، بخش 
قابل توجهی از شهروندان همدانی هر روزه و نیز گردشگران، در ایام سفر خود 
به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه تردد داشته باشند؛ از اینرو 
ایجاد پروژه های عمرانی مهم، تقاطع های غیرهمسطح، پیاده راه ها، فضای سبز 
و نیز آســــفالت خیابان ها و معابر و در نهایت توجه ویژه زیبایی بصری و اصول 
شهرسازی در این منطقه همواره مورد توجه مدیریت شهری همدان و مدیران 

شهرداری منطقه یک در ادوار مختلف بوده است.

مدیران شهرداری منطقه یک همدان از سال 72 تاکنون �
از ســــال 72 تا 31 اردیبهشــــت ســــال 98 به ترتیب ابراهیم امیریانی، امید علی 
 ، اســــکندری، ابوالقاســــم کریمی نیک، محمــــد تبریزی، احمد هنــــری جعفرپور
محمد تبریزی ) برای بار دوم(، ســــید مصطفی رســــولی، مهــــدی مجیدی و امیر 

فتحیان نسب مدیریت شهرداری این منطقه را برعهده داشتند.
از ابتدای خرداد ماه سال 98 نیز مســــعود دهبانی صابر با ابالغ عباس صوفی، 
شــــهردار کالنشــــهر همدان، به عنوان مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان 

منصوب شده است.
از ســــوابق دهبانی صابر می تــــوان به نماینــــده حقوقی شــــهرداری، مدیر مرکز 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی و مدیر منطقه 4 شهرداری همدان اشاره کرد.

سیاست متوازن مدیر شهرداری منطقه یک با رویکرد توسعه پایدار شهری �
 به اداره 

ً
در ســــال های اخیر شــــهرداری ها و مدیریت شــــهری از ارگانی که صرفا

امور یک شــــهر بدون در نظر گرفتن ســــاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــــهری را می توان در حال حاضر نهادی 
دانست که می تواند با اقدامات خود پیامدهای رفتاری مختلفی بر شهروندان 

یک شهر بگذارد. 
شــــناخت و ماهیت فعالیت هایی که در یک شهر صورت می پذیرد و اثراتی که 
ایــــن فعالیت ها از خود بر جای می گذارند نه تنها باعث تغییراتی آنی می شــــود، 

بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان هم خواهد داشت.
حال با گذر از منطقه یک شهرداری همدان می توان پروژه هایی را مشاهده کرد 
که نشــــان دهنده شــــناخت دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه 
پایدار اســــت؛ چنان که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن شهرداری 

این منطقه در زمینه های مختلف هستیم.

اجرای پروژه های اثربخش با رویکرد 
توسعه پایدار شهری
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نظــــر به پروژه هــــا و اقدامات شــــهرداری منطقه یک همدان در یک ســــال اخیر 
می توان توجه به توســــعه پایدار شــــهری را به وضوح در این پروژه ها و اقدامات 

مشاهده کرد. 
"، منطقه یک شــــهرداری همدان از میدان  به گزارش ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
امــــام )ره( آغاز و با گذر از میــــدان آرامگاه، میدان آزادی، میــــدان بعثت، میدان 
بیمــــه، تقاطع جاده دره مرادبیــــگ و بلوار ارم، حد نهایی باغــــات ارم تا گنجنامه، 
باغات پشت دانشگاه بوعلی، شــــهرک مدرس، بلوار آزادگان، میدان مدرس، 
میدان پاسداران، بلوار شهید بهادربیگی به میدان فلسطین، میدان امامزاده 
 به میدان امام )ره( می رســــد. این منطقــــه دارای 3 ناحیه و 19 

ً
عبداهلل، مجــــددا

محله است.

منطقه یک مسیری پر رفت و آمد برای شهروندان همدانی و گردشگران �
وجــــود بخش عمده ای از جاذبه های گردشــــگری، آثار تاریخــــی، باغ ها، هتل ها، 
رســــتوران ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و ورزشــــی، و نیز ادارات پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین در این منطقه از شهرداری همدان باعث شده است، بخش 
قابل توجهی از شهروندان همدانی هر روزه و نیز گردشگران، در ایام سفر خود 
به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه تردد داشته باشند؛ از اینرو 
ایجاد پروژه های عمرانی مهم، تقاطع های غیرهمسطح، پیاده راه ها، فضای سبز 
و نیز آســــفالت خیابان ها و معابر و در نهایت توجه ویژه زیبایی بصری و اصول 
شهرسازی در این منطقه همواره مورد توجه مدیریت شهری همدان و مدیران 

شهرداری منطقه یک در ادوار مختلف بوده است.

مدیران شهرداری منطقه یک همدان از سال 72 تاکنون �
از ســــال 72 تا 31 اردیبهشــــت ســــال 98 به ترتیب ابراهیم امیریانی، امید علی 
 ، اســــکندری، ابوالقاســــم کریمی نیک، محمــــد تبریزی، احمد هنــــری جعفرپور
محمد تبریزی ) برای بار دوم(، ســــید مصطفی رســــولی، مهــــدی مجیدی و امیر 

فتحیان نسب مدیریت شهرداری این منطقه را برعهده داشتند.
از ابتدای خرداد ماه سال 98 نیز مســــعود دهبانی صابر با ابالغ عباس صوفی، 
شــــهردار کالنشــــهر همدان، به عنوان مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان 

منصوب شده است.
از ســــوابق دهبانی صابر می تــــوان به نماینــــده حقوقی شــــهرداری، مدیر مرکز 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی و مدیر منطقه 4 شهرداری همدان اشاره کرد.

سیاست متوازن مدیر شهرداری منطقه یک با رویکرد توسعه پایدار شهری �
 به اداره 

ً
در ســــال های اخیر شــــهرداری ها و مدیریت شــــهری از ارگانی که صرفا

امور یک شــــهر بدون در نظر گرفتن ســــاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــــهری را می توان در حال حاضر نهادی 
دانست که می تواند با اقدامات خود پیامدهای رفتاری مختلفی بر شهروندان 

یک شهر بگذارد. 
شــــناخت و ماهیت فعالیت هایی که در یک شهر صورت می پذیرد و اثراتی که 
ایــــن فعالیت ها از خود بر جای می گذارند نه تنها باعث تغییراتی آنی می شــــود، 

بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان هم خواهد داشت.
حال با گذر از منطقه یک شهرداری همدان می توان پروژه هایی را مشاهده کرد 
که نشــــان دهنده شــــناخت دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه 
پایدار اســــت؛ چنان که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن شهرداری 

این منطقه در زمینه های مختلف هستیم.

اجرای پروژه های اثربخش با رویکرد 
توسعه پایدار شهری

در شهرداری منطقه یک
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حاکمیت پیاده ها بر سواره ها با استانداردسازی پیاده روهای منطقه یک

 117 هزار متر مربع پیاده رو در یک سال ایجاد شد
بــــا توجه به اهمیت پیاده روها در آرامش و امنیت شــــهروندان در ســــال 
گذشــــته 117 هزار متر مربع پیاده رو در منطقه یک ایجاد شد و این روند در 

سال جاری نیز با قوت ادامه دارد. 
یکی از اقدامات مهم و اثرگذاری که در یک سال اخیر در شهرداری منطقه 
یک همدان به صورت جدی پیگیری می شــــود عملیات استانداردسازی 
پیاده روهــــا در نقــــاط مختلــــف ایــــن منطقه اســــت، اقدامی که عــــالوه بر 
زیباســــازی پیاده روها، آســــایش، آرامــــش و امنیت شــــهروندان را در پی 

خواهد داشت. 

توجه به استاندارد سازی پیاده روها در منطقه یک �
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامه 
" با اشاره به این که  همانطور که توجه و اقدام در جهت  "سیمای شــــهر
آســــفالت ریزی خیابان و معابر بــــه دلیل تردد خودروهــــا اهمیت دارد 
پیاده رو ها نیز از آن جهت که محل عبور شــــهروندان اســــت نیز بسیار 
مهم هستند اظهار داشــــت: با استانداردسازی پیاده روها و گسترش 
هرچه بیشــــتر آنها می توان شاهد شهری ســــالم تر با حاکمیت پیاده ها 

بر ســــواره ها بود و در صورتــــی که شــــهروندان بتوانند به ســــهولت از 
پیاده رو ها استفاده کنند شاهد شــــهروندانی شاداب تر در سطح شهر 

بود. خواهیم 
دهبانی صابر افزود: در ســــال گذشــــته 117 هزار متر مربع پیاده روسازی در 
ســــطح منطقه یک انجام شــــد؛ در حالی که در ســــالیان گذشته این عدد 

بیش از 20 هزار متر مربع نبوده است. 

استاندارد سازی پیاده روها بر اساس آخرین ضوابط �
وی با اشــــاره بــــه این که امســــال نیــــز 152 میلیــــارد ریــــال بودجه جهت 
استانداردســــازی پیاده روها در نظر گرفته ایم گفت: در استانداردســــازی 
پیاده روها تمام ضوابط و قوانینی که در حوزه ساخت پیاده رو مطرح است 
از جمله اســــتانداردهای مخصوص افراد کم توان جســــمی، سطح شیب 
بندی مناسب، عدم وجود پله و دسترسی راحت به کوچه ها، رعایت شده 

است. 
مدیر شــــهرداری منطقه یک همدان با بیان اینکه در روزهای گذشــــته 
عملیــــات استاندارد ســــازی پیاده رو خیابــــان بوعلی با اعتبــــاری بالغ بر 

20 میلیــــارد ریال به اتمام رســــید عنوان کرد: در این پــــروژه با همکاری 
دســــتگاه های مختلــــف از جمله آب و فاضالب، بــــرق و مخابرات، تمام 
زیرساخت ها به روز شــــد تا شــــاهد حفاری پس از اتمام پیاده روسازی 

. شیم نبا

ادامه روند پیاده رو سازی در منطقه یک �
 دهبانی صابر تصریح کرد: پیاده رو بلوار شــــهید اســــالمیان با 19 هزار متر 
مربع وســــعت از دیگر پروژه های پیاده روســــازی این منطقه اســــت که با 

اعتبار 80 میلیارد ریالی استاندارد می شود. 
وی بــــا اشــــاره به این کــــه در این پــــروژه روزانه شــــصت نفر مشــــغول کار 
هستند خاطرنشــــان کرد: از دیگر پروژه های پیاده روسازی در این منطقه، 
پیاده روســــازی در کوی مدرس، بلوار شــــهید احمدی روشــــن، بهسازی 
معابــــر کــــوی دره مرادبیــــگ با اســــتفاده از مصالــــح محلی، بلوار شــــهید 

سلیمانی، شکریه و کمال آباد است. 
دهبانی صابر تاکید کرد: این پروژه ها طبق برنامه پیش رفته و پیشــــرفت 

مناسبی داشته اند.
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تملــــک و بازگشــــایی معابر و نیز تالش بــــرای احداث 
پارکینــــگ در شــــهرداری منطقــــه یک بــــه کاهش بار 

ترافیکی و آسایش و رضایت شهروندان منجر شد. 
بازگشــــایی معابر اصلی شــــهری از جمله دغدغه های 
اصلی شــــهروندان و نیز از ملزومــــات و نیاز های مهم 

برای توسعه متوازن شهری است.
 شهرداری مناطق همدان، از جمله شهرداری منطقه 
یک با فراهم آوردن شــــرایط الزم و قانونی، خواســــت 
شهروندان مبنی بر بازگشــــایی معابر مهم را محقق 
و برآورده کرده انــــد که نمونه بــــارز آن در منطقه یک، 
پــــروژه تملــــک و بازگشــــایی معبــــر در بلوار شــــهید 
فهمیده است که می تواند به کاهش بار ترافیکی در 
یکی از پر رفت و آمدترین خیابان های شــــهر همدان 

بیانجامد. 
از سوی دیگر ایجاد پارکینگ  یکی دیگر از راهکارهای 
کاهش ترافیک و در پی آن آســــایش شهروندان در 
رفت و آمدها است؛ امری که در یک سال اخیر مورد 

توجه شهرداری منطقه یک بوده است. 

تملک معبر بلوار شــــهید فهمیده بــــا بودجه 350  �
میلیارد ریالی

مدیر منطقه یک شــــهرداری همــــدان در گفت وگو با 
" با اشاره به تملک  خبرنگار ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
و بازگشــــایی معبر در بلوار شــــهید فهمیده توســــط 
شــــهرداری منطقه یــــک اظهار داشــــت: هزینه تملک 
ساختمان بلوار شهید فهمیده با 33 واحد مسکونی 

و تجاری بالغ بر 350 میلیارد ریال بود. 
دهبانی صابر افــــزود: عملیات تخریــــب و خاکبرداری 
این پــــروژه طی یک مــــاه انجام، و پس از آن نیز ســــازه 

نگهبانی اجرا شد. 
وی اظهار داشــــت: در حال حاضر نیز عملیات اجرای 
فوندانســــیون و بتن ریــــزی کف این پــــروژه در حال 

انجام است.

پرترددتریــــن  � از  یکــــی  در  ترافیــــک  روانســــازی 
خیابان های همدان

مدیر شــــهرداری منطقه یک همدان عنوان کرد: این 
معبــــر به دلیل اینکه در مســــیر گردشــــگری شــــهر و 
همچنین دانشــــگاه های همدان قرار دارد از اهمیت 
ویــــژه ای برخــــوردار اســــت و مــــی توانــــد راهگشــــای 

مشکالت ترافیکی این منطقه باشد. 
دهبانی صابــــر تاکید کــــرد: جهت روان ســــازی هرچه 
بیشــــتر ترافیک ایــــن محــــدوده، عملیــــات تملک و 
، بین خیابان پرســــتار و فرشــــچیان  بازگشــــایی معبر
نیز با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال انجام شــــد و هم 

اکنون نیز در دسترس شهروندان قرار دارد.

110 میلیارد ریال بودجه برای احداث پارکینگ �

وی در رابطه بــــا  افزایش روزافزون خودروها و کمبود 
کــــه منجر به  پــــارک در حاشــــیه  خیابان هــــا  فضــــای 
افزایش بار ترافیکی شــــده اســــت خاطرنشــــان کرد: 
لــــزوم احداث پارکینگ ها در ســــطح شــــهر بر کســــی 
پوشــــیده نیســــت و با احداث آنها مشــــکالتی که در 
حوزه شــــلوغی خیابان ها و ترافیــــک وجود دارد حل 

می شود. 
مدیــــر شــــهرداری منطقه یــــک همدان تصریــــح کرد: 
پیش بینی یک فضای مناسب و کارآمد برای ساخت 
پارکینــــگ در شــــهرها به ویــــژه کالنشــــهرها، عالوه بر 
اینکه زمان یافتن جای پارک مناسب را برای رانندگان 
کاهــــش می دهــــد، باعــــث صرفــــه جویــــی در زمــــان 

آنها می شــــود و در نتیجــــه آســــودگی و آرامش خیال 
شهروندان را در پی خواهد داشت.

دهبانی صابر اظهار داشت: امســــال 110 میلیارد ریال 
بودجــــه جهــــت ســــاخت پارکینگ هــــای عمومی به 

منطقه یک اختصاص یافت. 
وی عنوان کرد: از  مهم ترین این پارکینگ ها می توان 
به پروژه های تملک و احداث پارکنیگ خیابان خواجه 
( و پارکینگ اســــتادیوم  رشــــید )پشــــت تــــاالر مرمــــر

شهدای شهرداری اشاره کرد.
 دهبانــــی صابر تاکیــــد کرد: مطالعــــات آزمایش خاک، 
برآوردهــــا و طراحــــی پروژه ها در حال انجام اســــت و به 

زودی عملیات اجرایی آنها نیز آغاز خواهد شد.

با تملک و بازگشایی معابر و احداث پارکینگ در منطقه یک اتفاق افتاد 

کاهش بار ترافیکی،  آسایش شهروندان 

سه شنبه   11 شهریور 1399
5سال بیست و دوم   شماره 4602 سیمای شهر ویژه شهرداری منطقه یک

حاکمیت پیاده ها بر سواره ها با استانداردسازی پیاده روهای منطقه یک

 117 هزار متر مربع پیاده رو در یک سال ایجاد شد
بــــا توجه به اهمیت پیاده روها در آرامش و امنیت شــــهروندان در ســــال 
گذشــــته 117 هزار متر مربع پیاده رو در منطقه یک ایجاد شد و این روند در 

سال جاری نیز با قوت ادامه دارد. 
یکی از اقدامات مهم و اثرگذاری که در یک سال اخیر در شهرداری منطقه 
یک همدان به صورت جدی پیگیری می شــــود عملیات استانداردسازی 
پیاده روهــــا در نقــــاط مختلــــف ایــــن منطقه اســــت، اقدامی که عــــالوه بر 
زیباســــازی پیاده روها، آســــایش، آرامــــش و امنیت شــــهروندان را در پی 

خواهد داشت. 

توجه به استاندارد سازی پیاده روها در منطقه یک �
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامه 
" با اشاره به این که  همانطور که توجه و اقدام در جهت  "سیمای شــــهر
آســــفالت ریزی خیابان و معابر بــــه دلیل تردد خودروهــــا اهمیت دارد 
پیاده رو ها نیز از آن جهت که محل عبور شــــهروندان اســــت نیز بسیار 
مهم هستند اظهار داشــــت: با استانداردسازی پیاده روها و گسترش 
هرچه بیشــــتر آنها می توان شاهد شهری ســــالم تر با حاکمیت پیاده ها 

بر ســــواره ها بود و در صورتــــی که شــــهروندان بتوانند به ســــهولت از 
پیاده رو ها استفاده کنند شاهد شــــهروندانی شاداب تر در سطح شهر 

بود. خواهیم 
دهبانی صابر افزود: در ســــال گذشــــته 117 هزار متر مربع پیاده روسازی در 
ســــطح منطقه یک انجام شــــد؛ در حالی که در ســــالیان گذشته این عدد 

بیش از 20 هزار متر مربع نبوده است. 

استاندارد سازی پیاده روها بر اساس آخرین ضوابط �
وی با اشــــاره بــــه این که امســــال نیــــز 152 میلیــــارد ریــــال بودجه جهت 
استانداردســــازی پیاده روها در نظر گرفته ایم گفت: در استانداردســــازی 
پیاده روها تمام ضوابط و قوانینی که در حوزه ساخت پیاده رو مطرح است 
از جمله اســــتانداردهای مخصوص افراد کم توان جســــمی، سطح شیب 
بندی مناسب، عدم وجود پله و دسترسی راحت به کوچه ها، رعایت شده 

است. 
مدیر شــــهرداری منطقه یک همدان با بیان اینکه در روزهای گذشــــته 
عملیــــات استاندارد ســــازی پیاده رو خیابــــان بوعلی با اعتبــــاری بالغ بر 

20 میلیــــارد ریال به اتمام رســــید عنوان کرد: در این پــــروژه با همکاری 
دســــتگاه های مختلــــف از جمله آب و فاضالب، بــــرق و مخابرات، تمام 
زیرساخت ها به روز شــــد تا شــــاهد حفاری پس از اتمام پیاده روسازی 

. شیم نبا

ادامه روند پیاده رو سازی در منطقه یک �
 دهبانی صابر تصریح کرد: پیاده رو بلوار شــــهید اســــالمیان با 19 هزار متر 
مربع وســــعت از دیگر پروژه های پیاده روســــازی این منطقه اســــت که با 

اعتبار 80 میلیارد ریالی استاندارد می شود. 
وی بــــا اشــــاره به این کــــه در این پــــروژه روزانه شــــصت نفر مشــــغول کار 
هستند خاطرنشــــان کرد: از دیگر پروژه های پیاده روسازی در این منطقه، 
پیاده روســــازی در کوی مدرس، بلوار شــــهید احمدی روشــــن، بهسازی 
معابــــر کــــوی دره مرادبیــــگ با اســــتفاده از مصالــــح محلی، بلوار شــــهید 

سلیمانی، شکریه و کمال آباد است. 
دهبانی صابر تاکید کرد: این پروژه ها طبق برنامه پیش رفته و پیشــــرفت 

مناسبی داشته اند.
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نظــــر به پروژه هــــا و اقدامات شــــهرداری منطقه یک همدان در یک ســــال اخیر 
می توان توجه به توســــعه پایدار شــــهری را به وضوح در این پروژه ها و اقدامات 

مشاهده کرد. 
"، منطقه یک شــــهرداری همدان از میدان  به گزارش ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
امــــام )ره( آغاز و با گذر از میــــدان آرامگاه، میدان آزادی، میــــدان بعثت، میدان 
بیمــــه، تقاطع جاده دره مرادبیــــگ و بلوار ارم، حد نهایی باغــــات ارم تا گنجنامه، 
باغات پشت دانشگاه بوعلی، شــــهرک مدرس، بلوار آزادگان، میدان مدرس، 
میدان پاسداران، بلوار شهید بهادربیگی به میدان فلسطین، میدان امامزاده 
 به میدان امام )ره( می رســــد. این منطقــــه دارای 3 ناحیه و 19 

ً
عبداهلل، مجــــددا

محله است.

منطقه یک مسیری پر رفت و آمد برای شهروندان همدانی و گردشگران �
وجــــود بخش عمده ای از جاذبه های گردشــــگری، آثار تاریخــــی، باغ ها، هتل ها، 
رســــتوران ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و ورزشــــی، و نیز ادارات پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین در این منطقه از شهرداری همدان باعث شده است، بخش 
قابل توجهی از شهروندان همدانی هر روزه و نیز گردشگران، در ایام سفر خود 
به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه تردد داشته باشند؛ از اینرو 
ایجاد پروژه های عمرانی مهم، تقاطع های غیرهمسطح، پیاده راه ها، فضای سبز 
و نیز آســــفالت خیابان ها و معابر و در نهایت توجه ویژه زیبایی بصری و اصول 
شهرسازی در این منطقه همواره مورد توجه مدیریت شهری همدان و مدیران 

شهرداری منطقه یک در ادوار مختلف بوده است.

مدیران شهرداری منطقه یک همدان از سال 72 تاکنون �
از ســــال 72 تا 31 اردیبهشــــت ســــال 98 به ترتیب ابراهیم امیریانی، امید علی 
 ، اســــکندری، ابوالقاســــم کریمی نیک، محمــــد تبریزی، احمد هنــــری جعفرپور
محمد تبریزی ) برای بار دوم(، ســــید مصطفی رســــولی، مهــــدی مجیدی و امیر 

فتحیان نسب مدیریت شهرداری این منطقه را برعهده داشتند.
از ابتدای خرداد ماه سال 98 نیز مســــعود دهبانی صابر با ابالغ عباس صوفی، 
شــــهردار کالنشــــهر همدان، به عنوان مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان 

منصوب شده است.
از ســــوابق دهبانی صابر می تــــوان به نماینــــده حقوقی شــــهرداری، مدیر مرکز 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی و مدیر منطقه 4 شهرداری همدان اشاره کرد.

سیاست متوازن مدیر شهرداری منطقه یک با رویکرد توسعه پایدار شهری �
 به اداره 

ً
در ســــال های اخیر شــــهرداری ها و مدیریت شــــهری از ارگانی که صرفا

امور یک شــــهر بدون در نظر گرفتن ســــاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــــهری را می توان در حال حاضر نهادی 
دانست که می تواند با اقدامات خود پیامدهای رفتاری مختلفی بر شهروندان 

یک شهر بگذارد. 
شــــناخت و ماهیت فعالیت هایی که در یک شهر صورت می پذیرد و اثراتی که 
ایــــن فعالیت ها از خود بر جای می گذارند نه تنها باعث تغییراتی آنی می شــــود، 

بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان هم خواهد داشت.
حال با گذر از منطقه یک شهرداری همدان می توان پروژه هایی را مشاهده کرد 
که نشــــان دهنده شــــناخت دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه 
پایدار اســــت؛ چنان که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن شهرداری 

این منطقه در زمینه های مختلف هستیم.

اجرای پروژه های اثربخش با رویکرد 
توسعه پایدار شهری

در شهرداری منطقه یک
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بــــا اختصاص بودجه 152 میلیارد ریالی توســــعه پارک ها و فضای ســــبز در 
دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته است. 

عرصــــه های عمومــــی مهم تریــــن بخش شــــهرها و محیط های شــــهری 
به شــــمار می آیند؛ چرا که در چنین عرصه هایی بیشترین تماس و تعامل 

بین انسان ها رخ می دهد. 
ایــــن عرصه ها تمام بافت شــــهری را کــــه مردم به آن دسترســــی فیزیکی و 

بصری دارند، شامل می شوند.

کارکردهای مهم فضای سبز �
 یکی از مهم ترین این عرصه ها، فضاهای ســــبز شــــهری اند. در گذشــــته 
نقش فضاهای سبز به زیباسازی و ظاهرسازی محیط محدود می شد، اما 
امروزه کارکرد این فضاها در ســــطح شهرها از سه دیدگاه عملکرد زیست 
محیطی، عملکرد کالبدی در ســــاخت شــــهر و عملکــــرد اجتماعی، روانی 

قابل بررسی و طراحی است. 
فطرت انســــان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد 
و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی )که در زندگی شــــهری 
 
ً
که همان فضاهای سبز است( به افسردگی و خمودی می گراید و طبیعتا
در پرتو بهره مندی از فضای ســــبز خالقیت های انسان شکوفا می شود و 

راه تکامل را در زندگی خود می پیماید. 
همچنین ایجاد فضای مناسب و استاندارد در سطح پارک ها نیز می تواند 

به ارتقا سطح سالمت جامعه و پویایی شهروندان بیانجامد. 

توسعه فضای سبز نیاز ضروری شهروندان �
مدیر شــــهرداری منطقه یک همــــدان در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه 
، با هدف  " با تاکید بر ضــــرورت گســــترش فضای ســــبز "ســــیمای شــــهر
افزایــــش فضــــای شــــادی و نشــــاط در بین شــــهروندان، اظهار داشــــت: 
توسعه زیرســــاخت های شــــهری از نیازهای ضروری و انکار ناپذیر زندگی 

شهرنشینی به شمار می رود. 

دهبانــــی صابر افزود: در این میان توســــعه فضای ســــبز و کاربری های آن 
به دلیل تأثیرات مثبتی که بر محیط زیســــت و ســــالمت جسمی و روحی 

شهروندان می گذارد، بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشــــاره بــــه این که فضای ســــبز شــــهری باید متناســــب با شــــرایط 
هــــر منطقه مــــورد توجه قرار گیــــرد گفت: در همیــــن رابطه با بــــه کارگیری 
کارشناســــان متخصــــص و زبده تمامــــی معیارها، اســــتانداردها و ضوابط 
شهری در سطح شــــهرداری منطقه یک شناســــایی و احصاء شده است 
کــــه در نهایت با به کارگیــــری طرح های هنری و خالقانه عــــالوه بر کاهش 
آلودگی ها، شاهد گسترش جلوه های بصری و سیمای شهری در راستای 

افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.

اعتبار 152 میلیارد ریالی برای توسعه فضای سبز منطقه یک �
مدیر منطقه یک با بیان این که همدان عنوان شــــهر ســــبز پایدار را یدک 
می کشــــد، عنوان کرد: توســــعه و گسترش فضای ســــبز تاثیرات مثبت 
زیســــت محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که در نهایت منجر 

به ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی شهروندان همدانی خواهد شد.
دهبانی صابر با اشاره به اینکه پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های 

معضالت زیســــت محیطی آنها موجودیت فضای ســــبز و گسترش آن را 
اجتناب  ناپذیر کرده  اســــت تاکید کرد: توســــعه و احداث پارک ها با اعتبار 

152 میلیارد ریالی از اولویت های شهرداری منطقه یک است. 
وی تصریــــح کرد: هم اکنون عملیــــات اجرای دو پارک محلــــی کمال آباد و 

میدان بیمه در حال انجام است. 
مدیر شــــهرداری منطقه یک خاطرنشــــان کرد: در پارک نــــواری کمال آباد 
عملیات محوطه سازی، جدول گذاری و ســــنگ کاری کف به اتمام رسیده 

است و به زودی این پارک به بهره برداری می رسد.
دهبانی صابر افزود: همچین در پارک نواری میدان بیمه در حال عملیات 

تسطیح و جدول گذاری هستیم. 

عملیات احداث پارک والیت آغاز می شود �
وی بــــا بیان این که  در بحث بازســــازی پارک ها و فضای ســــبز نیز می توان 
به ترمیم و باســــازی پارک مردم، پارک جوان و بلوار کاج می توان اشاره کرد 
گفت: عملیات اجرایی پارک جنگلی والیت نیز به زودی آغاز خواهد شــــد 
و ســــعی داریم تا محیط طبیعی این منطقه حفظ شود و با اجرای مناسب 

جاده های دسترسی در آن محیطی مفرح جهت خانواده ها ایجاد کنیم.
مدیر شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی و ضرورت توجه مدیریت شــــهری به ایــــن حوزه ها، از 
اختصاص اعتبار 83 میلیارد ریالی به این بخش خبر داد و اظهار داشــــت: 
از روزهــــای ابتدایی امســــال عملیات اجرایی 4 زمین ورزشــــی در ســــطح 

منطقه یک آغاز شد که تا انتهای فصل تابستان به بهره برداری می رسد. 
دهبانی صابر تصریح کرد: این زمین ها چند منظوره است و ورزشکاران در 
رشــــته های مختلف می توانند از آنها استفاده کنند. وی تاکید کرد: طرح ها 
و نقشه های ورزشــــگاه شهدای شــــهرداری نیز در حال تدوین است و با 

آماده شدن طرح ها عملیات اجرایی پروژه آغاز می شود.

در ایام کرونا اتفاق افتاد

یرساخت های گردشگری منطقه یک  بهسازی، مرمت و استانداردسازی ز

نظر بــــه آن کــــه منطقــــه یک همــــدان، محــــل عمده 
ترددها و اسکان بیشتر گردشگران است، شهرداری 
این منطقــــه به بهســــازی، مرمت و استانداردســــازی 
زیرساخت های گردشــــگری در جاذبه های گردشگری 

و پارک ها روی آورده است. 
که اشــــاره شــــد وجــــود عمــــده جاذبه های  همانطور 
گردشگری، آثار تاریخی، هتل ها، مراکز درمانی، تفریحی 
و تجــــاری شــــهر همــــدان در محــــدوده منطقــــه یک 
شــــهرداری باعث شده است بیشــــتر گردشگرانی که 
به همدان ســــفر می کنند در این منطقه ساکن شوند 
و بیشترین تردد را در آن داشته باشند؛ از این رو توجه 
به پروژه هــــا و عملیانی کــــردن برنامه هــــا و پروژه های 
عمرانــــی در این منطقــــه که رضایت گردشــــگران را به 
همراه داشــــته باشــــد، می تواند به توسعه گردشگری 
ایــــران زمیــــن و ترغیــــب  تاریــــخ و تمــــدن  پایتخــــت 

گردشــــگران برای ســــفر به همدان و اقامت بیشــــتر 
در این شــــهر بیانجامد؛ موضوع مهمی که شهرداری 

منطقه یک همدان از آن غافل نبوده است. 

بهسازی و ترمیم زیرساخت های گردشگری در ایام کرونا �
مدیر منطقه یک شــــهرداری همــــدان در گفت وگو با 
" با اشاره به این که  خبرنگار ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای کهن ایران هر 
ساله پذیرای تعداد زیادی از مســــافران و گردشگران 
داخلــــی و خارجــــی اســــت اظهار داشــــت: امســــال با 
توجه به شــــیوع ویروس کرونا و کاهــــش قابل توجه 
مســــافران و گردشــــگران تصمیم گرفتیم تا مناطقی 
که به عنوان مناطق گردشــــگرپذیر در شــــهر همدان 
محســــوب می شــــوند را بررســــی کنیم تا اگر پروژه ها و 
زیرســــاخت های ایــــن مناطق نیاز به اصــــالح، ترمیم و 

استانداردسازی داشته باشد، دست به اقدام بزنیم.
دهبانی صابر افزود: در مواقعی که میزبان گردشگران 
هســــتیم انجام اقدامات عمرانی در محدوده مناطق 
گردشــــگری به دلیل وجود ازدحام و شــــلوغی میســــر 
نمی شــــود و ضمن کند کــــردن اقدامــــات، نارضایتی 

شهروندان و گردشگران را به همراه خواهد داشت.

گنجنامه سر و سامان می گیرد �
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه عملیــــات پیاده رو ســــازی و 
جدولگــــذاری در پایین دســــت محوطــــه گنجنامه به 
پایان رســــیده اســــت عنوان کرد: عملیــــات ترمیم و 
بهسازی محوطه گنجنامه نیز از ابتدای مرداد ماه آغاز 

شده است. 
مدیر منطقه یک شهرداری همدان تصریح کرد: هدف 
از اجــــرای این پــــروژه ایجــــاد زیبایی بصــــری و افزایش 

کیفیت خدمات رسانی در این مجموعه است.
، لوله  دهبانی صابــــر با بیان اینکه احیای فضای ســــبز
کشی و آبیاری مناســــب را نیز در دستور کار عملیات 
ترمیم و بهســــازی محوطه گنجنامه قرار دادیم گفت: 
از زمســــتان سال گذشــــته عملیات بازســــازی کامل 
نیز  گنجنامــــه  مجموعــــه  بهداشــــتی  ســــرویس های 
آغاز شــــد که هم اکنون جهت اســــتفاده در دسترس 

شهروندان قرار گرفته است.

ســــرویس های بهداشــــتی پارک هــــا و بوســــتان های  �
منطقه نوسازی و مجهز شدند

کرد: سرویس های بهداشتی در بلوار  وی خاطرنشان 
ارم، میــــدان آرامگاه بوعلی و بلوار کــــوالب نیز با انجام 
تعمیرات اساســــی و به روز کردن تمام تاسیســــات در 

دسترس شهروندان و گردشگران قرار گرفت.

توسعه پارک ها در منطقه یک با اعتبار 152 میلیارد ریالی

4 زمین ورزشی تا پایان تابستان
به بهره برداری می رسد
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احداث مخــــزن آب 2 هزار مترمکعبــــی، الیروبی رودخانه هــــا و کانال های 
ســــطحی منطقه و احداث ســــقف میانی برای تاالر قــــرآن از دیگر اقدامات 

مهم شهرداری منطقه یک در یک سال اخیر است. 
پروژه های شــــهرداری منطقه یک همدان در یک سال اخیر گسترده بوده 
و در بخش های مختلف قابل بررســــی است که به معرفی چند پروژه مهم 

دیگر می پردازیم.

احداث مخزن آب 2 هزار متر مکعبی   �

مدیر شــــهرداری منطقه یــــک همدان در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامه 
" با بیان این که برای آبیاری فضای ســــبز بلوار ارم و پارک  "سیمای شــــهر
48 هکتــــاری، مخــــزن آبــــی الزم بود اظهار داشــــت: به منظــــور مدیریت 
صحیح حقآبه شهرداری و همچنین جمع آوری آب های سطحی عملیات 

احداث این مخزن آغاز شد.
دهبانی صابر با بیان این  که این مخزن در دست ساخت دارای ظرفیت 
2 هــــزار متر مکعبی اســــت افزود: بــــا توجه بــــه این که سیســــتم آبیاری 
قطــــره ای در بلوار ارم و پــــارک 48 هکتاری در حال راه اندازی اســــت، این 

مخزن می تواند منبعی مناسب برای این سیستم باشد.
 وی بــــا تاکید بر اهمیت چگونگی تأمین و مصرف آب عنوان کرد: هدف 
از اجرای این پروژه بهینه سازی مصرف آب، افزایش سرانه فضای سبز و 

نگهداری مناسب محیط زیست می باشد.
مدیر شــــهرداری منطقه یــــک همدان با بیان این کــــه این مخزن آب با 
اعتباری 45 میلیارد ریالی در حال ســــاخت اســــت تاکیــــد کرد: با انجام 
مطالعات مکان ســــنجی، این مخزن به نحوی طراحی شــــده است که با 
قرارگیری در ســــطح زیر زمین بیشترین ورودی آبهای سطحی را داشته 
باشــــد و از حیث طراحی و حجم مخزن در شــــهر همدان نیز منحصر به 

فرد است .

اختصاص 65 میلیارد ریال جهت پوشش سقف میانی تاالر قرآن  �

دهبانی صابر با بیان اینکه در بودجه سال جاری مبلغ 65 میلیارد ریال نیز 
جهت پوشــــش ســــقف میانی تاالر قرآن در نظر گرفته شده است گفت: 

پوشش اولیه با استفاده از ورق های آلومینیومی در حال اتمام است. 

الیروبی کانال ها و رودخانه های منطقه  �
شــــته  گذ ل  ســــا ر  د ین که  ا ن  بیا با   ، یک منطقــــه  ی  ر ا د شــــهر یــــر  مد
به  منطقه  ســــطح  ی  ل ها نا کا و  نه هــــا  خا د و ر بی  و یر ال با  نســــتیم  ا تو

ن  نشــــا طر خا کنیم  ی  گیر جلو نهــــا  آ ن  طغیا و  فتگی  ب گر آ ز  ا بــــی  خو
ز  ا منطقه  ســــطحی  ی  ب هــــا آ یت  ا هد بــــا  نیز  ی  ر جــــا ل  ســــا ر  د  : د کر
ه  ر د ی  نه ها خا د و ر کشــــی  ر  ا یو د  ، یــــه د ا جو و  نی  ما ز طــــق  منا جملــــه 
ن  آ د  صد ر د  ، نهــــا آ منظم  ی  بی هــــا و یر ال و  ج  کا ر  ا بلــــو و  بیــــگ  د ا مر
هم  ا فر ا  ر ن  یا همشــــهر یش  ســــا آ ش  ر با پر  ل  فصو ر  د که  هســــتیم 

 . کنیم

 احداث موزه پیاده راه امام ) ره( به شهرداری منطقه یک واگذار شد �
ن  با خیا ه  ا ه ر د پیــــا ی  ا جــــر ا ز  ا پس  که  یــــن  ا ن  بیا بــــا  بر  صا نــــی  هبا د
ر  د بنمــــا  آ و  ه  ا ه ر د پیــــا ث  ا حــــد ا ت  عملیــــا  ،9 6 ل  ســــا ر  د علــــی  بو
ع  و شــــر با   : شــــت ا د ر  ظها ا  ، شــــد ز  غا آ ن  ا همد شــــهر  ی  کز مر ن  ا مید
ا شــــد و با  ن پید ا کز شــــهر همد ر مر یخی د ر ی تا ر ثا آ ت  یــــن عملیــــا ا
یع  صنا و  ی  شــــگر د گر  ، هنگی فر ث  ا میــــر ه  ر ا د ا ر  ثا آ ین  ا ن  شــــد ا  پید
فته  گر تصمیم  و  د  کــــر ز  غا آ ر  ثا آ ین  ا ش  و کا جهت  ی  ه ا ژ و پر ســــتی  د
ر  ثا آ ز  ا یــــد  د ز با جهت   ) ه ر ( م  مــــا ا ن  ا میــــد کز  مر ر  د ی  ه ا ز مــــو تا  شــــد 

. د شو ث  ا حد ا ه  شــــد فت  یا یخی  ر تا
ود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی  وی افــــز
آماده ســــازی طرح ســــایت مــــوزه عملیــــات خاکبــــرداری و اجرای  با 
جهت  ملی  منابــــع  محل  از  اعتبــــاری  که  کــــرد  آغاز  را  فوندانســــیون 
وژه بــــه اداره راه و شهرســــازی همــــدان اختصاص  ادامــــه ایــــن پــــر
یافــــت تــــا دیوارهای حائــــل و اتاق های تاسیســــات ایــــن مجموعه 

شود. اجرا 
اجرای  زمــــان  در  که  این  بــــه  اشــــاره  با  یک  منطقه  شــــهرداری  مدیــــر 
وژه به دلیل وجود مشــــکالت مالی و عدم تامین اعتبار مناســــب،  پر
کرد: با توجه به مکان  ســــاخت این موزه به تعویق افتاد خاطرنشان 
وندان  شــــهر و  اســــت  همدان  شــــهر  مرکزی  میدان  در  که  موزه  این 
وزانه از ایــــن محل عبور می کنند شــــهردار همدان دســــتور  زیــــادی ر
را  یــــک عملیات طراحی و اجــــرای این موزه  داد تا شــــهرداری منطقه 

کند. آغاز 
ر  ا د فــــی  شــــهر س صو س عبــــا ز مهنــــد ن ا یــــا ر پا بــــر د نــــی صا هبا د
ی  یت ها حما بــــا  که  شــــهر  می  ســــال ا ی  ا ر شــــو ی  عضا ا نیز   و  ن  ا همد
ســــطح  ر  د نی  ا عمر ی  ه هــــا ژ و پر فت  پیشــــر عث  با د  خــــو نــــی  د ل ز مثا
که  نی  ا ند و شــــهر نیــــز  و  ند  می شــــو یک  منطقــــه  ر  د ه  یــــژ و به  شــــهر 
و  تشــــکر    ، ند ر ا د ا  ر م  ز ال ی  ر همــــکا ه  ا ر ین  ا ر  د ی  شــــهر یت  یر مد بــــا 

. د کر نی  ا د ر قد

وژه های شهرداری منطقه یک گســـتردگی اقدامات و پر

سه شنبه   11 شهریور 1399
7سال بیست و دوم   شماره 4602 سیمای شهر ویژه شهرداری منطقه یک

بــــا اختصاص بودجه 152 میلیارد ریالی توســــعه پارک ها و فضای ســــبز در 
دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته است. 

عرصــــه های عمومــــی مهم تریــــن بخش شــــهرها و محیط های شــــهری 
به شــــمار می آیند؛ چرا که در چنین عرصه هایی بیشترین تماس و تعامل 

بین انسان ها رخ می دهد. 
ایــــن عرصه ها تمام بافت شــــهری را کــــه مردم به آن دسترســــی فیزیکی و 

بصری دارند، شامل می شوند.

کارکردهای مهم فضای سبز �
 یکی از مهم ترین این عرصه ها، فضاهای ســــبز شــــهری اند. در گذشــــته 
نقش فضاهای سبز به زیباسازی و ظاهرسازی محیط محدود می شد، اما 
امروزه کارکرد این فضاها در ســــطح شهرها از سه دیدگاه عملکرد زیست 
محیطی، عملکرد کالبدی در ســــاخت شــــهر و عملکــــرد اجتماعی، روانی 

قابل بررسی و طراحی است. 
فطرت انســــان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد 
و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی )که در زندگی شــــهری 
 
ً
که همان فضاهای سبز است( به افسردگی و خمودی می گراید و طبیعتا
در پرتو بهره مندی از فضای ســــبز خالقیت های انسان شکوفا می شود و 

راه تکامل را در زندگی خود می پیماید. 
همچنین ایجاد فضای مناسب و استاندارد در سطح پارک ها نیز می تواند 

به ارتقا سطح سالمت جامعه و پویایی شهروندان بیانجامد. 

توسعه فضای سبز نیاز ضروری شهروندان �
مدیر شــــهرداری منطقه یک همــــدان در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه 
، با هدف  " با تاکید بر ضــــرورت گســــترش فضای ســــبز "ســــیمای شــــهر
افزایــــش فضــــای شــــادی و نشــــاط در بین شــــهروندان، اظهار داشــــت: 
توسعه زیرســــاخت های شــــهری از نیازهای ضروری و انکار ناپذیر زندگی 

شهرنشینی به شمار می رود. 

دهبانــــی صابر افزود: در این میان توســــعه فضای ســــبز و کاربری های آن 
به دلیل تأثیرات مثبتی که بر محیط زیســــت و ســــالمت جسمی و روحی 

شهروندان می گذارد، بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشــــاره بــــه این که فضای ســــبز شــــهری باید متناســــب با شــــرایط 
هــــر منطقه مــــورد توجه قرار گیــــرد گفت: در همیــــن رابطه با بــــه کارگیری 
کارشناســــان متخصــــص و زبده تمامــــی معیارها، اســــتانداردها و ضوابط 
شهری در سطح شــــهرداری منطقه یک شناســــایی و احصاء شده است 
کــــه در نهایت با به کارگیــــری طرح های هنری و خالقانه عــــالوه بر کاهش 
آلودگی ها، شاهد گسترش جلوه های بصری و سیمای شهری در راستای 

افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.

اعتبار 152 میلیارد ریالی برای توسعه فضای سبز منطقه یک �
مدیر منطقه یک با بیان این که همدان عنوان شــــهر ســــبز پایدار را یدک 
می کشــــد، عنوان کرد: توســــعه و گسترش فضای ســــبز تاثیرات مثبت 
زیســــت محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که در نهایت منجر 

به ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی شهروندان همدانی خواهد شد.
دهبانی صابر با اشاره به اینکه پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های 

معضالت زیســــت محیطی آنها موجودیت فضای ســــبز و گسترش آن را 
اجتناب  ناپذیر کرده  اســــت تاکید کرد: توســــعه و احداث پارک ها با اعتبار 

152 میلیارد ریالی از اولویت های شهرداری منطقه یک است. 
وی تصریــــح کرد: هم اکنون عملیــــات اجرای دو پارک محلــــی کمال آباد و 

میدان بیمه در حال انجام است. 
مدیر شــــهرداری منطقه یک خاطرنشــــان کرد: در پارک نــــواری کمال آباد 
عملیات محوطه سازی، جدول گذاری و ســــنگ کاری کف به اتمام رسیده 

است و به زودی این پارک به بهره برداری می رسد.
دهبانی صابر افزود: همچین در پارک نواری میدان بیمه در حال عملیات 

تسطیح و جدول گذاری هستیم. 

عملیات احداث پارک والیت آغاز می شود �
وی بــــا بیان این که  در بحث بازســــازی پارک ها و فضای ســــبز نیز می توان 
به ترمیم و باســــازی پارک مردم، پارک جوان و بلوار کاج می توان اشاره کرد 
گفت: عملیات اجرایی پارک جنگلی والیت نیز به زودی آغاز خواهد شــــد 
و ســــعی داریم تا محیط طبیعی این منطقه حفظ شود و با اجرای مناسب 

جاده های دسترسی در آن محیطی مفرح جهت خانواده ها ایجاد کنیم.
مدیر شهرداری منطقه یک همدان با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی و ضرورت توجه مدیریت شــــهری به ایــــن حوزه ها، از 
اختصاص اعتبار 83 میلیارد ریالی به این بخش خبر داد و اظهار داشــــت: 
از روزهــــای ابتدایی امســــال عملیات اجرایی 4 زمین ورزشــــی در ســــطح 

منطقه یک آغاز شد که تا انتهای فصل تابستان به بهره برداری می رسد. 
دهبانی صابر تصریح کرد: این زمین ها چند منظوره است و ورزشکاران در 
رشــــته های مختلف می توانند از آنها استفاده کنند. وی تاکید کرد: طرح ها 
و نقشه های ورزشــــگاه شهدای شــــهرداری نیز در حال تدوین است و با 

آماده شدن طرح ها عملیات اجرایی پروژه آغاز می شود.

در ایام کرونا اتفاق افتاد

یرساخت های گردشگری منطقه یک  بهسازی، مرمت و استانداردسازی ز

نظر بــــه آن کــــه منطقــــه یک همــــدان، محــــل عمده 
ترددها و اسکان بیشتر گردشگران است، شهرداری 
این منطقــــه به بهســــازی، مرمت و استانداردســــازی 
زیرساخت های گردشــــگری در جاذبه های گردشگری 

و پارک ها روی آورده است. 
که اشــــاره شــــد وجــــود عمــــده جاذبه های  همانطور 
گردشگری، آثار تاریخی، هتل ها، مراکز درمانی، تفریحی 
و تجــــاری شــــهر همــــدان در محــــدوده منطقــــه یک 
شــــهرداری باعث شده است بیشــــتر گردشگرانی که 
به همدان ســــفر می کنند در این منطقه ساکن شوند 
و بیشترین تردد را در آن داشته باشند؛ از این رو توجه 
به پروژه هــــا و عملیانی کــــردن برنامه هــــا و پروژه های 
عمرانــــی در این منطقــــه که رضایت گردشــــگران را به 
همراه داشــــته باشــــد، می تواند به توسعه گردشگری 
ایــــران زمیــــن و ترغیــــب  تاریــــخ و تمــــدن  پایتخــــت 

گردشــــگران برای ســــفر به همدان و اقامت بیشــــتر 
در این شــــهر بیانجامد؛ موضوع مهمی که شهرداری 

منطقه یک همدان از آن غافل نبوده است. 

بهسازی و ترمیم زیرساخت های گردشگری در ایام کرونا �
مدیر منطقه یک شــــهرداری همــــدان در گفت وگو با 
" با اشاره به این که  خبرنگار ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای کهن ایران هر 
ساله پذیرای تعداد زیادی از مســــافران و گردشگران 
داخلــــی و خارجــــی اســــت اظهار داشــــت: امســــال با 
توجه به شــــیوع ویروس کرونا و کاهــــش قابل توجه 
مســــافران و گردشــــگران تصمیم گرفتیم تا مناطقی 
که به عنوان مناطق گردشــــگرپذیر در شــــهر همدان 
محســــوب می شــــوند را بررســــی کنیم تا اگر پروژه ها و 
زیرســــاخت های ایــــن مناطق نیاز به اصــــالح، ترمیم و 

استانداردسازی داشته باشد، دست به اقدام بزنیم.
دهبانی صابر افزود: در مواقعی که میزبان گردشگران 
هســــتیم انجام اقدامات عمرانی در محدوده مناطق 
گردشــــگری به دلیل وجود ازدحام و شــــلوغی میســــر 
نمی شــــود و ضمن کند کــــردن اقدامــــات، نارضایتی 

شهروندان و گردشگران را به همراه خواهد داشت.

گنجنامه سر و سامان می گیرد �
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه عملیــــات پیاده رو ســــازی و 
جدولگــــذاری در پایین دســــت محوطــــه گنجنامه به 
پایان رســــیده اســــت عنوان کرد: عملیــــات ترمیم و 
بهسازی محوطه گنجنامه نیز از ابتدای مرداد ماه آغاز 

شده است. 
مدیر منطقه یک شهرداری همدان تصریح کرد: هدف 
از اجــــرای این پــــروژه ایجــــاد زیبایی بصــــری و افزایش 

کیفیت خدمات رسانی در این مجموعه است.
، لوله  دهبانی صابــــر با بیان اینکه احیای فضای ســــبز
کشی و آبیاری مناســــب را نیز در دستور کار عملیات 
ترمیم و بهســــازی محوطه گنجنامه قرار دادیم گفت: 
از زمســــتان سال گذشــــته عملیات بازســــازی کامل 
نیز  گنجنامــــه  مجموعــــه  بهداشــــتی  ســــرویس های 
آغاز شــــد که هم اکنون جهت اســــتفاده در دسترس 

شهروندان قرار گرفته است.

ســــرویس های بهداشــــتی پارک هــــا و بوســــتان های  �
منطقه نوسازی و مجهز شدند

کرد: سرویس های بهداشتی در بلوار  وی خاطرنشان 
ارم، میــــدان آرامگاه بوعلی و بلوار کــــوالب نیز با انجام 
تعمیرات اساســــی و به روز کردن تمام تاسیســــات در 

دسترس شهروندان و گردشگران قرار گرفت.

توسعه پارک ها در منطقه یک با اعتبار 152 میلیارد ریالی

4 زمین ورزشی تا پایان تابستان
به بهره برداری می رسد

چهارشنبه 26 شهریور 1399
سال بیست و دوم   شماره 4615 ویژه شهرداری منطقه یکسیمای شهر6

نظــــر به پروژه هــــا و اقدامات شــــهرداری منطقه یک همدان در یک ســــال اخیر 
می توان توجه به توســــعه پایدار شــــهری را به وضوح در این پروژه ها و اقدامات 

مشاهده کرد. 
"، منطقه یک شــــهرداری همدان از میدان  به گزارش ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
امــــام )ره( آغاز و با گذر از میــــدان آرامگاه، میدان آزادی، میــــدان بعثت، میدان 
بیمــــه، تقاطع جاده دره مرادبیــــگ و بلوار ارم، حد نهایی باغــــات ارم تا گنجنامه، 
باغات پشت دانشگاه بوعلی، شــــهرک مدرس، بلوار آزادگان، میدان مدرس، 
میدان پاسداران، بلوار شهید بهادربیگی به میدان فلسطین، میدان امامزاده 
 به میدان امام )ره( می رســــد. این منطقــــه دارای 3 ناحیه و 19 

ً
عبداهلل، مجــــددا

محله است.

منطقه یک مسیری پر رفت و آمد برای شهروندان همدانی و گردشگران �
وجــــود بخش عمده ای از جاذبه های گردشــــگری، آثار تاریخــــی، باغ ها، هتل ها، 
رســــتوران ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی و ورزشــــی، و نیز ادارات پایتخت تاریخ و 
تمدن ایران زمین در این منطقه از شهرداری همدان باعث شده است، بخش 
قابل توجهی از شهروندان همدانی هر روزه و نیز گردشگران، در ایام سفر خود 
به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در این منطقه تردد داشته باشند؛ از اینرو 
ایجاد پروژه های عمرانی مهم، تقاطع های غیرهمسطح، پیاده راه ها، فضای سبز 
و نیز آســــفالت خیابان ها و معابر و در نهایت توجه ویژه زیبایی بصری و اصول 
شهرسازی در این منطقه همواره مورد توجه مدیریت شهری همدان و مدیران 

شهرداری منطقه یک در ادوار مختلف بوده است.

مدیران شهرداری منطقه یک همدان از سال 72 تاکنون �
از ســــال 72 تا 31 اردیبهشــــت ســــال 98 به ترتیب ابراهیم امیریانی، امید علی 
 ، اســــکندری، ابوالقاســــم کریمی نیک، محمــــد تبریزی، احمد هنــــری جعفرپور
محمد تبریزی ) برای بار دوم(، ســــید مصطفی رســــولی، مهــــدی مجیدی و امیر 

فتحیان نسب مدیریت شهرداری این منطقه را برعهده داشتند.
از ابتدای خرداد ماه سال 98 نیز مســــعود دهبانی صابر با ابالغ عباس صوفی، 
شــــهردار کالنشــــهر همدان، به عنوان مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان 

منصوب شده است.
از ســــوابق دهبانی صابر می تــــوان به نماینــــده حقوقی شــــهرداری، مدیر مرکز 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی و مدیر منطقه 4 شهرداری همدان اشاره کرد.

سیاست متوازن مدیر شهرداری منطقه یک با رویکرد توسعه پایدار شهری �
 به اداره 

ً
در ســــال های اخیر شــــهرداری ها و مدیریت شــــهری از ارگانی که صرفا

امور یک شــــهر بدون در نظر گرفتن ســــاختارهای قالب اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی بپردازد فراتر رفته و مدیریت شــــهری را می توان در حال حاضر نهادی 
دانست که می تواند با اقدامات خود پیامدهای رفتاری مختلفی بر شهروندان 

یک شهر بگذارد. 
شــــناخت و ماهیت فعالیت هایی که در یک شهر صورت می پذیرد و اثراتی که 
ایــــن فعالیت ها از خود بر جای می گذارند نه تنها باعث تغییراتی آنی می شــــود، 

بلکه پیامدهایی بلند مدت برای شهر و شهروندان هم خواهد داشت.
حال با گذر از منطقه یک شهرداری همدان می توان پروژه هایی را مشاهده کرد 
که نشــــان دهنده شــــناخت دقیق و کامل مدیر این منطقه از مفهوم توسعه 
پایدار اســــت؛ چنان که در پروژه های عمرانی شاهد فعالیت متوازن شهرداری 

این منطقه در زمینه های مختلف هستیم.

اجرای پروژه های اثربخش با رویکرد 
توسعه پایدار شهری

در شهرداری منطقه یک
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نایب رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به این که عملکرد شهرداری 
منطقه یک مناســــب اســــت گفت: در این منطقه به استانداردســــازی 

آسفالت خیابان ها توجه ویژه ای شده است.  معابر و 
" با  حمید بادامی نجات در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "ســــیمای شهر
بیان این که به همت شورا و شــــهرداری در این دوره اتفاقات مثبتی در 
شــــهر همدان افتاده است اظهار داشت: با وجود مشکالت اقتصادی، 
شــــهرداری همدان تمام تالش خــــود را برای توســــعه و آبادانی پایتخت 

تاریخ و تمدن ایران زمین به کار گرفته است.
وی افزود: این مهم محصول زحمات معاونت ها، ســــازمان ها و مناطق 
شــــهرداری همدان اســــت که تحــــت مدیریــــت واحد شــــهردار و اجرای 

مصوبات شورا شکل گرفته است.
نایب رئیس شــــورای عالی استان ها با اشاره به این که شهرداری منطقه 
یک نیــــز از این قاعده مســــتثنی نیســــت گفــــت: اگر چه نگاه شــــورا و 
مدیریت شــــهری همدان توســــعه متوازن در همه نقاط شهر است، اما 
با توجه به وجــــود بخش عمده ای از زیرســــاخت های خدماتی و اداری و 
نیز بخش قابل توجهی از جاذبه های گردشــــگری و هتل های شــــهر در 
منطقه یک، اقدامات و پروژه های عمرانی در این منطقه بیشــــتر در دید 

شهروندان قرار دارد.

بادامی نجات با ابراز رضایت از عملکرد شــــهرداری ایــــن منطقه گفت: 
در زمــــان مدیریت مهنــــدس فتحیان نســــب اتفاقات خوبــــی در این 
منطقه رخ داد و با حضور مهنــــدس دهبانی صابر روند اقدامات خوب 

کرد. پیدا  ادامه 
، پیاده راه و پیاده رو سازی، ترمیم و  وی تصریح کرد: آســــفالت ریزی معابر
بهسازی جداول و نیز بهســــازی پارک ها از جمله اقدامات عمرانی است 

که در یک ســــال اخیر با قوت در منطقه یک پیگیری می شود.
عضو شــــورای اسالمی شهر همدان با اشــــاره به این که بخش عمده ای 
از تردد گردشگران و مســــافران از پیاده راه بوعلی، بلوار ارم، بلوار کوالب 
و بلوار بعثت شــــکل می گیرد تاکید کرد: زیبایی بصــــری این معابر و نیز 

آنها قابل توجه است. فضای سبز 
بادامی نجــــات با اشــــاره بــــه تملیک و بازگشــــایی معبر در بلوار شــــهید 
فهمیده و تاثیر آن بر روان ســــازی ترافیک یکی از مناطق پرتردد همدان 
خاطرنشان کرد: در بحث بازگشــــایی معابر در دوره اخیر اتفاقات خوبی 

در شهرداری همدان افتاده است.
وی تصریح کرد استانداردســــازی پیاده راه ها و پیاده روهــــا و نیز معابر و 
خیابان ها برای اســــتفاده عموم و نیز افراد کم توان جسمی در شهرداری 

منطقه یک مورد توجه بوده است.

ســــخنگوی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با بیان این کــــه تملیک و 
بازگشــــایی معبر در بلوار شــــهید فهمیده اقدامی ماندگار در شهرداری 
منطقه یک بود گفت: در این منطقه نهضت آســــفالت و پیاده راه سازی 

به راه افتاده است. 
" در  ابراهیــــم مولــــوی در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "ســــیمای شــــهر
رابطه با عملکرد شــــهرداری منطقه یک همدان در یک سال اخیر اظهار 
داشــــت: نظر به این که منطقه یک از مناطق توســــعه یافته شهر است، 
در بحث درآمدزایی و نیز حمایت از شــــهرداری مناطــــق دیگر به عنوان 
شــــهرداری معین، همواره مورد توجه بوده و عملکرد خوبی هم در این 

بخش داشته است.
وی افزود: با حضور مهندس دهبانی صابر در رأس مدیریت شــــهرداری 

منطقه یک  اتفاقات خوبی در این منطقه رقم خورده است. 
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی شهر همدان با 
بیان این که در این منطقه شــــاهد نهضت آســــفالت و پیاده راه ســــازی 
هســــتیم تصریح کرد: تکمیــــل پیاده راه بلــــوار ارم و عملیــــات پیاده راه 
بوعلی باال و بلوار اســــالمیان با توجه به استانداردسازی و تسهیل رفت 

آمد افراد کم توان جســــمی، افراد کم بینا و نابینا، سالمندان و بانوانی که 
از کالســــکه کودک اســــتفاده می کنند، از اقدامات خوب این منطقه در 

این حوزه بوده است.
مولــــوی با اشــــاره بــــه عملیات تکمیــــل تــــاالر بین المللی قرآن توســــط 
شــــهرداری ایــــن منطقه عنوان کــــرد: عملیات تکمیل ســــازه ســــقف و 
پوشش آن به اتمام رسیده و اگر محدودیت های مالی اجازه بدهد، تاالر 

قرآن تا پایان امسال تکمیل می شود.
از  را  بلــــوار فهمیده  گرفتــــه در  وی تملــــک و بازگشــــایی های صورت 
یح  اقدامــــات مانــــدگار مدیر شــــهرداری منطقه یک دانســــت و تصر
کــــرد: دو تملک مهــــم در بلوار فهمیــــده اتفاق افتاد و ایــــن بلوار به 
طــــور کامل بازگشــــایی و ســــبب تســــهیل رفت و آمد در ایــــن معبر 

شد. پرتردد 
مولوی بازســــازی و زیباسازی مســــیر گنجنامه و بلوار کوالب را به عنوان 
دو مســــیر مهم گردشــــگری همدان از دیگر اقدامات خوب شــــهرداری 
منطقه یک ذکر کــــرد و گفت: در مباحث، فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 

نیز شهرداری این منطقه به خوبی ورود کرده است.

توجه ویژه به استانداردسازی 
آسفالت خیابان ها در شهرداری منطقه یک  معابر و 

معبر  بازگشایی  و  تملیک 
در بلوار شهید فهمیده اقدامی ماندگار بود


