
ویژه نامه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

شماره هشتم 
شهریور ماه 1399
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امام جمعه همدان:

 اقدامات فرهنگی شهرداری مثبت
و نوآورانه است

در گفت وگو با اعضای شورای اسالمی شهر بررسی شد: 

عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان در یک سال اخیر 



در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اقدامات مثبتی در شهرداری همدان
صورت گرفته است

مدیریت  گفــــت:  همــــدان  شــــهردار 
شــــهری همدان عــــاوه بــــر توجه به 
مسائل عمرانی شهر توجه ویژه ای به 
حوزه های مختلف داشــــته و در حوزه 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی اقدامات 

مثبتی انجام داده است.
عباس صوفی در گفت و گو با خبرنگار 
" با بیان  ویژه نامــــه "فرهنگ در شــــهر
در  شهرداری ها  خدمات  امروزه  اینکه 
جهــــان روز به روز در حال گســــترش 
است، اظهار داشت: ماهیت خدمات شــــهرداری ها تنها معطوف به کارهای 
عمرانی و صرف توجه به آسفالت کردن کوچه ها و خیابان ها نیست و مدیران 
شــــهری به بحث های مختلف مدیریت شــــهری توجه دارنــــد و روز به روز این 

خدمات در حال گسترش است.
وی افزود: مدیریت شــــهری همدان و ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری قدم های مثبتی در این حوزه ها برداشته و مشارکت شهروندان 

را در اداره شهر بیشتر از گذشته شاهد هستیم.
شــــهردار همدان با بیان اینکه شــــورای اجتماعی محات یکــــی از اقدامات 
ماندگار شــــهرداری همدان خواهد بود، بیان کرد: فعالیت شورای اجتماعی 
محات با هدف افزایش مشــــارکت های مردمی، هویت بخشــــی به محات 
قدیمــــی همدان، نخبه یابی و الگوســــازی در محات و کاهش آســــیب های 

اجتماعی در محات از سال ۹۷ با تشکیل ۴ شورا آغاز شد.
صوفی خاطرنشــــان کرد: در شــــهر همدان ۷۵ محله وجود دارد که بر اساس 
بررســــی ها و پاالیش های صورت گرفته تعداد ۱۱ محله در باغات شــــهر و چهار 

محله نیز در بازار همدان قرار دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشــــته ۸ محله دیگر دارای شورای اجتماعی محات 
شــــدند که در مجمــــوع در حال حاضــــر در همدان ۱۲ محله شــــورای اجتماعی 
فعال دارند، گفت: تا پایان شــــهریور ماه امســــال شــــورای اجتماعی ۴۸ محله 

دیگر همدان نیز فعال می شود.
شــــهردار همدان عنوان کرد: فراخوان ثبت نام ۴۸ محلــــه دیگر همدان در ۴ 

مرحله و هر مرحله ۱۲ محله از امروز آغاز شده است.
صوفی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال افزایش مشارکت های مردمی 
اســــت، بیان کرد: هویت بخشــــی به محات قدیمی همدان از جمله جوالن، 
کلپا، کبابیان و ســــایر محات قدیمی از برنامه های پیش رو اســــت تا محات 

قدیمی همدان را احیا کنیم.

وی افــــزود: همچنین موضــــوع نخبه یابی و الگوســــازی در محات همدان در 
دستور کار است.

شــــهردار همدان با اشــــاره بــــه اقدامات مثبت انجام شــــده در حــــوزه ورزش 
شــــهروندی گفت: ورزش شــــهروندی که در همدان با نــــام ورزش محات در 
این سال ها فعالیت داشــــته یکی از مزیت های اجتماعی شهر همدان است 
که با نگاه ویژه شــــورای اسامی شهر و شــــهرداری در این سال ها توانسته در 

راه سامت جامعه قدم بردارد.
وی عنــــوان کــــرد: به طور قطــــع ورزش شــــهروندی نقش مهمی در ســــاخت 
زیربنای شــــهری دارد و ما به عنوان یکی از کلیدهای اصلی توســــعه شــــهر به 
آن نگاه می کنیم و هر ســــال به دنبال تقویت و توســــعه ورزش شهروندی در 

همدان هستیم.
صوفی با اشاره به رشد زیرساخت های ورزش شهروندی در محات همدان گفت: 
در حال حاضر تعداد ۱۷ زمین ورزشــــی در ســــطح محات همــــدان در حال احداث 

هستند که از این تعداد زمین فوتبال و والیبال پارک الله تکمیل شده است.
وی عنــــوان کــــرد: عاوه بــــر موردهای اشــــاره شــــده زمین های ورزشــــی 
دره مرادبیــــگ، زمیــــن منوچهری، پارک مــــردم در حال ســــاخت و تجهیز 
وژه تــــا پایان بهار ۹۹ به بهره برداری  هســــتندو امیدواریم تمامی این ۱۷ پر
منظــــوره  چنــــد  ورزشــــی  ســــالن  بــــر  عــــاوه  همچنیــــن  باشــــند  رســــیده 
فرهنگســــرای والیت واقع در کوی خضر در محله های کوی جنت و کوی 

مدرس دو ســــالن چند منظوره دیگر نیز در دستور کار ما قرار دارد.
شهردار همدان با بیان اینکه افزایش زیرساخت های ورزشی محات همدان 
ســــرمایه اجتماعی در جهت ســــامت جامعه خواهد بود، بیان کرد: نشاط و 
سامتی جامعه از اهداف اصلی ما در افزایش زمین های ورزشی بوده که از ۱۵ 

عدد گذشته به بیش از 3۲ زمین در حال حاضر رسیده ایم.
صوفــــی با اشــــاره به بحث آمــــوزش شــــهروندی و ایجاد اســــتودیو مجازی در 
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان بیان کرد: آموزش 
شهروندان و افزایش مشــــارکت شهروندی از مؤلفه های اصلی برای رسیدن 

به اهداف توسعه پایدار و مدیریت خوب شهری است.
وی ادامه داد: در بحث آموزش شــــهروندی مرکز جامعه آموزش شــــهروندی 
در مجموعه عین القضات همدانی ایجاد خواهد شد و ایجاد استودیو مجازی 

نیز برای ارائه آموزش های شهروندی در دستور کار خواهد بود.
شــــهردار همدان با اشــــاره به خدمات گســــترده ســــازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری همدان گفت: در تمام حوزه های فرهنگــــی، اجتماعی، 
ورزشی و گردشــــگری این ســــازمان خدمات خوبی انجام داده و توانستیم در 

بحث فرهنگسازی نیز اقدامات خوبی را انجام دهیم.

 اقدامات فرهنگی شهرداری همدان 
مثبت بوده است

 شورای اجتماعی محالت در مساجد برگزار شود
نماینده ولی فقیه در استان همدان 
بــــا مثبت ارزیابــــی کــــردن اقدامات 
گفت:  همدان  شــــهرداری  فرهنگی 
در  محــــات  اجتماعــــی  شــــورای 

مساجد برگزار شود. 
در  شــــعبانی  اهلل  حبیــــب  آیــــت اهلل 
گفــــت و گــــو بــــا خبرنــــگار ویژه نامه 
داشــــت:  اظهار   " شــــهر در  "فرهنگ 
فرهنگــــی،  ســــازمان  و  شــــهرداری 

اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان اقدامات خیلی خوبی در زمینه های 
فرهنگی داشته اند.

وی افزود: وظیفه مهمی که بر دوش متولیان فرهنگی و نیز شهرداری  ها 
قرار دارد زنده نگه داشــــتن آرمان ها، شــــعائر و اهدافی است که شهدا به 
دنبال آن بودند و شــــهرداری در این زمینه به خوبی ورود کرده اســــت که 
از آن دســــت می توان به برگزاری مراسم یادواره شــــهید حاج میرزا محمد 

سلگی اشاره کرد. 
آیت اهلل شعبانی با اشاره به این که یکی دیگر از اقدامات خوب شهرداری 
همدان قراردادن نام شهدا در منظر شــــهروندان است گفت: نامگذاری 
خیابان ها، میادین و کوچه ها به نام شــــهیدان یکــــی از راهکارهای خوب 

برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است. 
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به این که شهرداری همدان 
نوآوری ها خوبی از خود نشان می دهد تصریح کرد: جشن های برگزار شده 
عید فطر و غدیر و برگزاری یادواره شــــهدا از کارهای نوآورانه و اقدام خیلی 

خوبی بود که جای تشکر دارد.
در رابطه با شــــوراهای اجتماعی محات شــــهر همدان نیز اظهار داشت: 
در این شورا که متشــــکل از بزرگان و منتخبان محل است، باید از حضور 
جوانان و بانوان هم استفاده شود تا به نحوی زمینه را برای ورود نخبگان 

در عرصه های مختلف مدیریتی فراهم کنیم.
وی با اشــــاره به این که جلسات شــــورای اجتماعی محات در مسجد برگزار 
شود تاکید کرد: این شورا باید زمینه ساز عدالت در جامعه و در شهر باشد.

روند تشکیل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری

اثر بخشی فعالیت های فرهنگی با تعامل با سازمان ها و مناطق شهرداری  
شهرداری ها  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ســــازمان 
در راســــتای اجــــرای منویات مقام معظــــم رهبری در 
رابطه با حل مشــــکات اجتماعی و فرهنگی شهرها 

شد.  تشکیل 
" پس از  بــــه گــــزارش ویژه نامــــه "فرهنــــگ در شــــهر
و  کانشهرها  شــــهرداری های  ســــاختار  اصاح  طرح 
مراکز اســــتان که از ســــوی سازمان شــــهرداری ها و 
دهیاری های کشــــور ارائه شــــد، برخی از معاونت ها 
بــــا یکدیگــــر ادغــــام  و ســــازمان های شــــهرداری ها 
شــــدند که از آن دســــت می توان به ادغام معاونت 
ســــازمان  بــــا  گردشــــگری  و  فرهنگــــی  اجتماعــــی، 

کرد.  اشاره  شهرداری  ورزشی  فرهنگی، 
به این ترتیب ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

گرفت. شکل   ۹۷ سال  در  نیز  همدان  شهرداری 
 ســــازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی با شرح 
وظایف مشخص در شــــهرداری ها زیر نظر مستقیم 
شــــهردار در چارچوب وظایف قانونی شــــهرداری ها 

می کنند.  فعالیت  و  ایجاد 
ایجاد این سازمان در راســــتای اجرای منویات مقام 
معظــــم رهبــــری و ریاســــت جمهــــوری در خصوص 
اولویت قائل شــــدن به حل مشکات و معضات 

است. شهرها  فرهنگی  و  اجتماعی 

اهم وظایف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  �
شهرداری 

مشــــی  خــــط  تعییــــن  و  بررســــی  سیاســــتگذاری، 
برنامه هــــای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به 
منظــــور تهیه طرح ها و اجــــرای برنامه های اجتماعی، 
کنترل  برنامه ریزی،  گردشــــگری،  و  ورزشی  فرهنگی، 
و نظــــارت بــــر امــــور فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی 
ذیربط،  اجرایــــی  دســــتگاه های  هماهنگی  با  شــــهر 
سیاســــت گذاری، برنامه ریــــزی و نظــــارت بــــر ایجاد، 
توســــعه و تجهیز اماکن و مراکز اجتماعی، فرهنگی، 
علمی، گردشگری و ورزشی، مدیریت فرهنگسراها، 
تدویــــن و ترویــــج الگوهــــای همیاری و مشــــارکت 
آن الگوهــــا در اداره امور  کارگیری  شــــهروندان و به 

شــــهر و افزایش انســــجام اجتماعی، مدیریت ایجاد 
ســــاز وکارهای رصد مســــتمر تغییــــرات اجتماعی و 
همکاری  با  الزم  تمهیدات  تدوین  و  شــــهر  فرهنگی 
ســــایر دســــتگاه های اجرایــــی مســــئول در جهت 
طراحی  فرهنگی،  و  اجتماعــــی  های  آســــیب  کاهش 
ارزیابــــی  مطالعــــات  اجــــرای  مدیریــــت  و  چارچــــوب 
تاثیــــرات اجتماعــــی و فرهنگــــی )اتاف( پــــروژه های 
عمرانی و خدماتی شــــهر و نظارت بر کاربست آن ها، 
اجتماعی  طرح هــــای  اجرای  مدیریت  و  ریــــزی  برنامه 
،فرهنگــــی و ورزشــــی برای گــــذران مطلــــوب اوقاف 

نشــــاط  ارتقاء  و  فراغــــت 
شــــهروندان،  شادابی  و 
کارگاه هــــای  برگــــزاری 
برنامه ریــــزی  آموزشــــی، 
بــــرای برگــــزاری هرچــــه با 
مراســــم های  شــــکوه تر 
و  ســــوگواری ها  مذهبی، 
برنامه ریزی  نیــــز  و  اعیاد، 
ترویــــج  جهــــت  متنــــوع 

کرد. اشاره  محات  و  همگانی  ورزش های 

رئیس و معاونین ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و  �
شهرداری  ورزشی 

۹۸ روح اهلل وجدی هویدا به   از شــــهریور ماه ســــال 
عنوان سرپرســــت ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 

است. شده  منصوب  همدان  شهرداری  ورزشی 
کرباســــیان به   همچنیــــن در حــــال حاضــــر مرتضی 
عنوان قائم مقام ســــازمان، رضا ســــراجق در سمت 
معاون فرهنگی، حســــین رضایی در سمت معاون 
اجتماعــــی و پیــــام حیدری در 
نیز  و  ورزشی  معاون  ســــمت 
علی اصغر شــــیری در سمت 
گردشــــگری  واحــــد  مدیــــر 
اجتماعی  فرهنگی،  ســــازمان 
همدان  شــــهرداری  ورزشی  و 

می کنند. فعالیت 
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رئیس شورای اسامی شهر همدان با بیان این که 
شــــهرداری و ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
باید به آموزش شهروندی بیشتر توجه کنند گفت: 
بودجه فرهنگی شهرداری متناسب با بودجه سال 

۹۹ افزایش یافته است. 
کامران گــــردان در گفت و گــــو با خبرنــــگار ویژه نامه 
" در رابطه بــــا عملکــــرد فرهنگی   "فرهنــــگ در شــــهر
شــــهرداری و ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 
شهرداری همدان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
اظهــــار داشــــت: موضوعــــات فرهنگــــی و آمــــوزش 
شــــهروندی از نیازهــــای اساســــی جامعــــه اســــت و 

در ســــطح کشــــور از جمله شــــهر همدان بــــرای رفع 
بسیاری از مشکات موجود و آسیب های اجتماعی 

فرهنگسازی و اقدامات آموزشی ضروری است. 
وی افزود: شــــورای اسامی شهر هرساله بودجه  ای را 
برای اقدامات فرهنگی شهرداری و سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری در نظر می گیرد که بر 
اســــاس این بودجه شهرداری و ســــازمان وظایفی بر 

عهده دارند که باید اجرایی و عملیاتی کنند.
وی بــــا اعام این کــــه در حوزه فرهنگی شــــهرداری 
همدان در برخــــی موارد موفق و خــــوب عملکرده 
بیشــــتری  کار  هــــم  مــــوارد  برخــــی  در  و  اســــت 

بایــــد صــــورت بگیرد گفــــت: بــــا اینحــــال عملکرد 
فرهنگی شــــهرداری در مجموع در یک ســــال اخیر 

است.  بوده  رضایت بخش 
رئیس شــــورای اسامی شــــهر همدان تاکید کرد: در 
شورا تاش کردیم در حوزه هایی که نیاز به کار بیشتر 
اســــت از جمله آموزش شــــهروندی بودجه بیشتری 

برای سال ۹۹ در نظر بگیریم. 
گردان در رابطه با تغییرات صورت گرفته در مدیریت 
ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان در خال سال ۹۸ نیز گفت: مدیریت جدید 
ســــازمان با کمیســــیون فرهنگــــی، اجتماعی شــــورا 

هماهنگ اســــت و ایــــن امر به پیشــــبرد برنامه ها در 
یک سال اخیر کمک کرده است. 

ورزشــــی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیســــیون  رئیس 
شــــهرداری همدان گفت: با تصویب ســــند چشم 
انداز ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی این 

می شود.  تدوین  سند  این  اساس  بر  سازمان 
رضــــوان سلماســــی در گفــــت و گــــو بــــا خبرنــــگار 
از  داشــــت:  اظهار   " شــــهر در  "فرهنــــگ  ویژه نامــــه 
فرهنگی،  کمیســــیون  سیاســــت های  مهم تریــــن 
اجتماعی شــــورای اسامی شــــهر همدان افزایش 
مشــــارکت های اجتماعــــی در مدیریــــت شــــهری، 
نشــــاط  و  فــــردی،  و  اجتماعــــی  ســــامت  حفــــظ 

است.  شهروندان 
وی افزود: کمیســــیون فرهنگی، اجتماعی شورای 
اسامی شــــهر همدان از ابتدای دوره پنجم سعی 
اجتماعی،  فرهنگــــی،  برنامه هــــای  کیفی ســــازی  بر 
ورزشــــی و گردشــــگری شــــهرداری همدان داشته 
و افزایــــش مشــــارکت های اجتماعــــی و ســــامت 
شــــهروندان را در اولویــــت کاری خــــود قــــرار داده 

است. 
شــــورای  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیســــیون  رئیس 
که یکــــی از موضوعات  شــــهر همدان با بیان این 
شــــدن  به روز  کمیســــیون  ایــــن  در  توجــــه  قابــــل 
برنامه هــــا و هدف گذاری براســــاس نیازهای امروز 
شهر و شــــهروندان است گفت: سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان از شهریور 
۹۸ براســــاس سیاســــت های اعامی  مــــاه ســــال 
همدان  شــــهردار  و  شــــورا  فرهنگــــی  کمیســــیون 
اقدام های  و  چشــــم انداز  ســــند  تدوین  بــــه  اقدام 
متناســــب با این ســــند کرد که به تصویب شورای 

رسید.  شهر  اسامی 
کرد: از جمله مهم ترین اهداف  سلماســــی تصریح 
ســــرمایه  ارتقاء  چشــــم انداز  این  در  شــــده  تعیین 
گاهی ها و  اجتماعــــی، افزایش دانــــش عمومــــی، آ
کیفی سازی  بارویکرد  شــــهروندان  توانمندی های 

است.  شهروندی   آموزش های 
وی خاطرنشــــان کــــرد: اشــــاعه و اعتــــای فرهنگ 
شــــهروندی و توســــعه مشــــارکت  های اجتماعــــی 
و  متــــوازن  توســــعه  بــــه  دســــتیابی  منظــــور  بــــه 
پایــــدار شــــهری، توســــعه رویکــــرد محله محــــوری 
مولفه های  بــــه  دســــتیابی  شــــهری ،  مدیریــــت  در 
استانداردسازی  اســــامی،  ایرانی  -شــــهروند  شهر
فعالیت هــــای فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشــــی 
گردشگری ســــازمان، بسترســــازی برای ترویج و  و 
ورزش  تقویت  رویکرد  بــــا  ورزش  نمودن  همگانی 
است.  چشم انداز  این  اهداف  دیگر  از  شهروندی 

عضو شــــورای اســــامی شــــهر همدان تاکید کرد: 
برای رســــیدن به اهــــداف تعیین شــــده اقدامات 
کلیــــه ســــازمان ها و  اجرایــــی برنامه ریــــزی شــــد و 
مناطق شــــهرداری بودجه هایی را جهت رســــیدن 

گرفتند.  نظر  در  برنامه ها  به 
اداره و فعالیــــت  بازنگــــری در  بــــه  بــــا اشــــاره   وی 
مجموعه هــــای فرهنگــــی و ورزشــــی شــــهرداری با 
تدوین دســــتورالعمل اســــتفاده از مشارکت های 
فرهنگســــراها  کــــردن  اداره  در  جملــــه  از  مردمــــی 
افــــزود: بــــر این اســــاس ضمــــن تخصصــــی کردن 
تشــــکل های  و  گروه ها  از  فرهنگســــرا ها،  فعالیت 
ایــــن  کــــردن  اداره  بــــرای  مردمــــی  مختلــــف 
تاکنون  و  کردیــــم  اســــتفاده  فرهنگــــی  فضاهــــای 
، قرآنی و  فرهنگســــراهای تخصصــــی کســــب و کار
علمــــی راه اندازی و در آینده نزدیک فرهنگســــرای 
کودک، تشــــکل های مردمی، هنر و از این دســــت 

راه اندازی خواهد شد. 
سلماســــی برگزاری جشنواره شــــهروندان برگزیده 
را در راســــتای معرفــــی و الگوســــازی شــــهروندان 
نمونه از دیگر اقدامات مهم کمیســــیون فرهنگی 
و ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
برگزیده  شــــهروندان  جشــــنواره  گفت:  و  کرد  ذکر 
در دو ســــال گذشته برگزار و ســــومین دوره آن در 
ســــال۹۹ برگزار خواهد شــــد. این جشــــنواره مورد 
اســــتقبال شــــهروندان قرار گرفــــت و حتی الگوی 

شد.  نیز  کشور  شهرهای  دیگر 
در  شــــهری  فضاســــازی  کــــرد:  عنــــوان  وی 
همــــکاری  بــــا  مذهبــــی  و  ملــــی  مناســــبت های 
بــــا  تفاهمناهــــه  انعقــــاد  مردمــــی،  تشــــکل های 
گروه هــــای مختلــــف فرهنگــــی و هنــــری از جملــــه 
انجمن موســــیقی، انجمن ادبی، و ســــازمان هایی 

کــــودکان و نوجوانان،  کانون پرورش فکری  چون 
و نیــــز برگــــزاری همایش ها و برنامه هــــای مختلف 
در حوزه قرآنی، هنری و برنامه هایی از این دســــت 
ایــــن حوزه بوده  از جمله اقدامــــات مهم دیگر در 

است. 
شــــورای  اجتماعی  فرهنگــــی،  کمیســــیون  رئیس 
اســــامی شــــهر همدان با تشــــریح برخی اقدامات 
مهــــم در معاونــــت اجتماعی ســــازمان براســــاس 
فرهنگی  کمیســــیون  و  شــــورا  رویکرد  و  مصوبات 
و اجتماعــــی در یک ســــال گذشــــته تصریــــح کرد: 
شــــوراهای اجتماعی محات در راســــتای افزایش 
مشــــارکت های اجتماعــــی در مدیریت شــــهری در 
تمــــام محله هــــای همدان تشــــکیل شــــده و یا در 

است.  تشکیل  حال 
کــــرد: ایجــــاد مرکز جامــــع و پارک  سلماســــی بیان 
افزایش  و  تمرکز  راســــتای  در  شــــهروندی  آمورش 
آموزش های شــــهروندی در حال انجام  اثرگــــذاری 

است. 
وی افزود: از مساعدت و مشارکت به تشکل های 
و  تخصصــــی  کارگاه هــــای  برگــــزاری  نهــــاد،  مــــردم 
آســــیب های  و  ســــامت  حــــوزه  در  مشــــاوره ای 
اجتماعی، پیگیری امور مربوط به شــــهر دوســــتدار 
کودک، احــــداث دو مرکــــز بازی مــــادر و کودک در 
جشــــن های  برگزاری  و  صــــدف  و  مدنــــی  شــــهرک 
کــــودکان با عنــــوان گذر کودک از دیگــــر اقدامات 

مهم در این حوزه در یک ســــال گذشته یاد کرد. 
شــــورای  اجتماعی  فرهنگــــی،  کمیســــیون  رئیس 
تبییــــن  بــــه  ادامــــه  در  همــــدان  شــــهر  اســــامی 
اقدامــــات ورزشــــی ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان پرداخــــت و اظهار 
داشــــت: گســــترش ورزش شــــهروندی در تمامی 
محــــات همدان با همکاری تشــــکل های مردمی، 
شهرداری  ورزشی  مجموعه های  استانداردســــازی 
همــــدان، پیگیــــری احــــداث 3۸ زمین ورزشــــی در 
محــــات شــــهر همــــدان و  توســــعه ورزش بانوان 
در ســــطح شــــهر و نیــــز  تیــــم داری در لیگ دســــته 
دوم و قهرمانــــی تمتم تیم های پایه شــــهرداری در 
مســــابقات لیگ اســــتان از جملــــه اقدامات مهم 

این حوزه در یک سال اخیر بوده است. 
ســــازمان  مهم  اقدامات  بــــا  رابطه  در  سلماســــی 
مســــاعدت  و  همکاری  بــــا  گردشــــگری  حوزه  در 
کمیســــیون گردشــــگری شــــورا نیز عنــــوان کرد: 

بین  وابط  ر و  خواهرخواندگی  دبیرخانه  تشــــکیل 
دو  با  نامــــه  تفاهم  انعقــــاد  ســــازمان،  در  الملــــل 
کرمانشاه و ســــنندج و دبیرخانه یونسکو   شــــهر 
تمدن  و  یــــخ  تار گردشــــگری  مســــیر  ایجاد  بــــرای 
و  فرهنگی  هفته هــــای  برگــــزاری  و  کشــــور  غــــرب 
برج  همچــــون  دیگــــر  شــــهرهای  در  گردشــــگری 
از اقدامات مهم این حوزه در یک ســــال  میــــاد 

است.  بوده  گذشته 
 وی بــــا اشــــاره بــــه دیگــــر برنامه هــــا و اقدامــــات 
پیگیری شــــده در یک ســــال اخیر گفت: افزایش 
۵00 میلیون تومان،  بودجــــه فرهنگی مناطق بــــه 
"اتــــا" در ســــازمان فرهنگی برای  ایجــــاد دبیرخانه 
وژه های شــــهرداری،  زیابــــی تاثیرات اجتماعی پر ار
عین القضــــات  مجموعــــه  کارکــــرد  بازگشــــت 
وژه  همدانــــی از اداری بــــه فرهنگــــی بــــا انجــــام پر
 ۱۲ انتصــــاب  گردشــــگری،  و  آموزشــــی  فرهنگــــی، 
شهرداری  گانه   ۱۲ نواحی  در  فرهنگی  کارشــــناس 
و تقویــــت جایگاه مدیــــران اجتماعــــی مناطق نیز 
فرهنگی  فعالیت های  توســــعه  در  بســــزایی  تاثیر 

است.  داشته  شهرداری 
کرد:  تاکید  همدان  شــــهر  اسامی  عضو شــــورای 
کارشناســــان فرهنگــــی  از  بــــه عقیــــده بســــیاری 
یزی فرهنگی در شــــورا و  ونــــد حرکــــت و برنامه ر ر
شده  تدوین  خوبی  به  همدان  شــــهری  مدیریت 

 . ست ا
اعضای  خــــوب  همــــکاری  بر  تاکیــــد  با  سلماســــی 
اعضای  ویــــژه  به  شــــهر  اســــامی  شــــورای  محترم 
شــــهرداری  و  شــــورا  ایــــن  فرهنگــــی  کمیســــیون 
برنامه های  و  اقدامات  کرد:  امیدواری  ابراز  همدان 
خوب ســــازمان فرهنگی شــــهرداری در ســــال ۹۸ 
را بتوانیــــم در نیمه دوم ســــال۹۹ و ســــال ۱۴00 با 
تثبیــــت برنامه و پروژه ها داشــــته و شــــاهد نتایج 
ثمربخــــش در حوزه هــــای اجتماعــــی، فرهنگــــی و 
ورزشــــی باشــــیم تا این امر افزایــــش رضایتمندی 

باشد.  داشته  همراه  به  را  شهروندان 
وی بــــا قدردانــــی از ریاســــت ســــازمان فرهنگــــی، 
و  همــــدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعــــی 
آقای  کرد:  خاطرنشان  ســــازمان  این  معاونت های 
وجدی و همکارانشــــان در ســــازمان در یک سال 
گذشته بر اساس برنامه ها و مصوبات شورا عمل 
کردند و اقداماتشــــان در این بخش قابل قبول و 

است.  مقرر  زمان بندی های  اساس  بر 

برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سازمان بر اساس سند 
چشم انداز تدوین می شود 

آموزش های شهروندی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

3 شماره هشتم 
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نایب رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همدان با بیان این که شیوه 
مدیریت فرهنگســــراها اصاح شــــود گفت: عملکرد شــــهرداری و 
ســــازمان در سال ۹۸ در بخش تشکیل شــــورای اجتماعی محله و 

ورزش محات رضایت بخش بود. 
حمید بادامی نجات در گفت و گو بــــا خبرنگار ویژه نامه"فرهنگ در 
" در رابطه با اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری  شــــهر
و عملکرد ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
اظهار داشــــت: در قانون اقدامــــات فرهنگی برای شــــهرداری ها به 
عنوان یک وظیفه اصلی پیش بینی نشــــده است و سایر ارگان ها و 
نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و سازمان تبلیغات 

اسامی نقش اصلی را در این حوزه برعهده دارند.
وی افزود: با این وجود چند سالی هست که شهرداری ها به صورت 
مســــتمر و جدی در حوزه فرهنگــــی و اجتماعــــی ورود کرده اند، اما 
با توجه به شــــرایط اقتصادی کشور و درآمد شــــهرداری ها انتظارات 
آنطور که باید برآورده نشده است. هرچند همه مولفه ها و پارامترها 

را باید در کنار هم قرار داد و بعد نظر نهایی را اعام کرد.
نایب رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همدان با بر شــــمردن برخی 
مشکات در راه توســــعه اقدامات فرهنگی، اجتماعی شهرداری ها 
گفت: در این دوره مشکات اقتصادی تمام شهرداری های سراسر 
کشور از جمله شــــهرداری همدان را تحت فشار گذاشته و منابع و 
درآمد شهرداری ها به حداقل رسیده است؛ چنان که مجبورند برای 

درآمدزایی اماکشان را بفروشند.
بادامی نجات عنوان کرد: از ســــوی دیگر در همه ارگان ها، نهادها و 
سازمان های دولتی و خصوصی اولویت در هزینه منابع با پرداخت 

دســــتمزدها اســــت و در این شــــرایط بخش عمــــده ای از منابع نیز 
صرف پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل می شود.

وی تاکیــــد کــــرد: همچنیــــن بخــــش عمــــده ای از بودجه ســــازمان 
فرهنگــــی، اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری همدان صــــرف ورزش 
حرفه ای می شــــود که این موضوع نیز باعث شــــده منابع کمتری در 

اختیار توسعه حوزه های فرهنگی و آموزش شهروندی قرار بگیرد.
عضو شــــورای اســــامی شــــهر همدان با اشــــاره بــــه این کــــه ما به 
شــــهرداری پیشــــنهاد دادیم برای تامین بودجه باشگاه شهرداری 
همدان راهکار دیگری بیاندیشــــد تصریح کــــرد: در این صورت هم 
مشــــکات مالی باشگاه و تیم حل می شود و هم سازمان می تواند 

با خیال راحت به اقدامات فرهنگی، اجتماعی خود برسد.
بادامــــی نجات بــــا تاکید بر ایــــن که درآمــــد کم شــــهرداری و صرف 
بخــــش عمــــده ای از بودجــــه ســــازمان در یک حــــوزه )باشــــگاه( بر 
اقدامات فرهنگی شــــهرداری ســــایه افکنده است اظهار داشت: با 
اینحال ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان از 
نظر مدیریتی و توانایی نیروی انســــانی در ســــطح خوبی قرار دارد و 
علی رغم کاستی ها و مشــــکات مالی در یک سال اخیر اقدامات و 

عملکردشان رضایت بخش بوده است.
، تشــــکیل شــــورای  وی افــــزود: ایجاد فرهنگســــرای کســــب و کار
اجتماعی محات، گذر کودک، شهردوســــتدار کودک، و نیز برگزاری 
مناسب مراســــم مناســــبتی، ملی و مذهبی از جمله اقدامات قابل 

ذکر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان است.
 از 

ً
نایب رئیس شــــورای اسامی شهر همدان با بیان این که شخصا

عملکرد سازمان در حوزه شــــورای اجتماعی محات رضایت کامل 

دارم گفت: در حوزه فرهنگســــرای کســــب و کار نیز رضایتم نسبی 
اســــت. در این حوزه هم اقدامات خوبی صورت گرفته اما همچنان 

جای کار وجود دارد.
بادامی نجــــات با تاکید بــــر این که عملکرد شــــهرداری و ســــازمان 
فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی در بخش ورزش محات در کشــــور 
بی نظیر اســــت عنوان کرد: در ۲ سال گذشــــته شهرداری به ورزش 
محات و ورزش شــــهروندی به چشم یک وظیفه و اقدام ویژه نگاه 

کرده و کاما موفق بوده است.
وی با اشــــاره به این که عملکرد فرهنگســــراهای شهرداری تا حدی 
قابل نقد است و شــــیوه مدیریت فرهنگســــراها باید اصاح شود 
تصریــــح کرد: باید به ســــمت و ســــویی برویــــم که زیرســــاخت ها را 
شهرداری فراهم کند، اما مدیریت فرهنگسراها را به دست مردم و 

شورای اجتماعی محات بدهیم.
بادامی نجات با تاکید بر این که دلیل موفقیت شــــهرداری در حوزه 
ورزش محات این است که کار را به خود بچه های محات و فعاالن 
این بخش سپرده است خاطرنشــــان کرد: در بخش فرهنگسراها 

هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: البته ســــازمان فرهنگی، اجتماعی طرحی برای اداره 
فرهنگســــراها به صــــورت هیئت امنایــــی ارائه کرده کــــه در حال 

بررسی است.

شهر  اسامی  شــــورای  شهرسازی  و  معماری  کمیســــیون  رئیس 
همدان بــــا بیان ایــــن کــــه شــــهرداری نبایــــد در ورزش حرفه ای 
هزینه کند گفت: عملکرد ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری همدان در تشکیل شــــورای اجتماعی محات و  "اتا" 

است.  بوده  خوب  بسیار 
نرگــــس نوراهلل زاده در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ در 

" در رابطه با عملکرد فرهنگی شهرداری همدان و سازمان  شــــهر
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری اظهار داشت: اقدامات 
ســــازمان در بحــــث تشــــکیل شــــورای اجتماعی محــــات و  "اتا" 
)ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های عمرانی شــــهرداری( بســــیار 

خوب بوده است.
و  شــــهروندی  آموزش هــــای  کــــردن  هدفمنــــد  در  افــــزود:  وی 
نظامندکــــردن ایــــن آموزش ها و نیــــز تولید محتــــوا در این حوزه 
شــــاید بــــه دلیــــل عــــدم همکاری هــــای الزم بیــــن معاونت هــــا، 
سازمان ها و مناطق شــــهرداری و نیز نبود تجهیزات  و متخصین 
آنطور که باید اتفاق نیافتاده است و این مربوط به  الزم اقدامات 

دوره یا شــــخص خاصی نیست، اما باید رفع شود. 
رئیس کمیســــیون معماری و شهرســــازی با انتقــــاد از فعالیت 
ایــــن  گفــــت:  شــــهرداری همــــدان در بخــــش ورزش حرفــــه ای 

موضوع نیز در اختیار ســــازمان نیســــت و بنا به سیاســــت های 
کلــــی و بودجــــه اعام شــــده صــــورت می گیــــرد، اما شــــهرداری 
وی توســــعه ورزش  را بر ر همدان در امر ورزش باید تمرکز خود 
بــــازی و تجهیزات  بــــه زمین های  وندی و تجهیــــز پارک ها  شــــهر
نمی توان  است  شــــده  دیده  بودجه  در  چون  و  بگذارد  ورزشــــی 

داد.  نسبت  سازمان  به 
ســــال  یک  در  را  آن  مدیریت  و  ســــازمان  عملکرد  نــــوراهلل  زاده 
اخیر به ویژه در حوزه شــــورای اجتماعــــی محات و اتاف خیلی 
خــــوب توصیــــف کرد و گفــــت: همانطــــور که گفتم مشــــکات 
موجــــود نیــــز مربــــوط به سیاســــت های کلــــی و باال دســــتی، و 

است. بودجه بندی 

عملکرد سازمان در تشکیل شورای اجتماعی محله 
و ورزش محالت رضایت بخش بود

عملکرد خوب سازمان
در تشکیل شورای اجتماعی محالت و "اتا"

شهرداری در ورزش حرفه ای هزینه نکند
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آموزش های شهروندی هدفمند شود
 انظباط مالی قابل قبول سازمان در یک سال اخیر

بودجه  و  برنامــــه  کمیســــیون  رئیــــس 
شــــورای اسامی شــــهر همدان با بیان 
آموزش های شــــهروندی باید  این کــــه 
گفت: عملکرد سازمان  هدفمند شود 
در انظباط مالی در یک ســــال گذشــــته 

مورد قبول این کمیسیون است. 
بــــا خبرنگار  گفت وگو  کاوســــی در  اکبر 
" در رابطه با  ویژه نامه"فرهنگ در شــــهر
عملکرد ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و 
سال  یک  در  همدان  شهرداری  ورزشی 
اخیر با اشــــاره به این که ایــــن عملکرد 
از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار  باید 

بگیرد اظهار داشت: در بحث آموزش شهروندی عملکرد سازمان هدفمند نبوده است.
وی افزود: درخواست شورا از سازمان در حوزه آموزش های شهروندی این بوده است که با فرهنگ سازی، 
شــــهروندان را به کمک مدیریت شــــهری بیاورد و آموزش های شهروندی هدفمند شــــود که هنوز میسر 

نشده است.
عضو شورای اسامی شهر همدان با تقدیر از عملکرد شهرداری همدان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری در امر توجه به مســــاجد گفت: در بحث برگزاری مراســــم های مذهبی به ویژه در ایام کرونا عملکرد 
ســــازمان قابل قبول است. کاووســــی عنوان کرد: به عنوان مثل در برگزاری جشن بزرگ غدیر خم، شهرداری و 

سازمان بی نظیر عمل کردند و با مشارکت ستاد مردمی غدیر اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد.
وی تاکید کــــرد: در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت و نصب المان ها و عکس های شــــهدا، 

نامگذاری معابر و خیابان ها و نصب تابلویی از عکس و زندگی نامه  شــــهیدان در کوچه محل 
ســــکونت خانواده این عزیران حرکتی بسیار زیبا و قابل تقدیر شکل گرفته است. 

رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسامی شــــهر همدان تصریح کرد: 
در زمینه بحث افزایش مشــــارکت شــــهروندان در تصمیم گیری های مدیریت شهری با 

پیگیری شــــورا طرح تشکیل شورای اجتماعی محات تصویب شــــد که سازمان در این 
زمینه به خوبی عمل کرد.

 کاووســــی توســــعه زمین های ورزشــــی از جملــــه چمن هــــای مصنوعی بــــا کیفیت در 
پارک هــــای همدان به ویژه در مناطــــق محروم و کم برخوردار شــــهر را از دیگر اقدامات 
خوب ســــازمان عنوان کرد و اظهار داشــــت: با این شــــرایط رفته رفته فضا برای ورزش 

خانواده ها در پارک ها فراهم می شود.
وی در رابطــــه با عملکــــرد رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
، با اشــــاره به این که عملکرد آقای وجدی و همکارانش را  همدان در یک ســــال اخیر
بایــــد در 3 بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررســــی کرد گفت: ایشــــان و 

همکاران شان در کوتاه مدت عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند.
 عضو شــــورای اسامی شــــهر همدان گفت: به عنوان مثال سازمان، تشکیل شورای 

اجتماعی محات را به سرانجام رساند و بر اساس زمانبندی از پیش اعام شده حرکت 
کرد و به زودی همه محات همدان صاحب شورای اجتماعی می شوند.

کاووسی با بیان این که در نظم و انظباط مالی نیز که مورد توجه کمیسیون بودجه است 
عملکرد سازمان در یک ســــال اخیر قابل قبول بوده تاکید کرد: در جهت بررسی عملکرد 

رئیس سازمان در بخش میان مدت و بلندمدت هم باید گفت رئیس سازمان برنامه هایی 
در این حوزه به شورا ارائه کرده است که در حال بررسی است که برخی مورد تایید قرار گرفته و 

خود نشان از آن دارد که ریاست سازمان با برنامه ریزی پیش می رود.

برنامه های مجازی سازمان مانع از خلل در اقدامات فرهنگی
در ایام کرونا شد

رئیــــس کمیســــیون فنی و عمرانی شــــورای اســــامی شــــهر همدان 
اجتماعی  فرهنگــــی،  ســــازمان  برنامه هــــای  ونــــا  کر وجــــود  بــــا  گفت: 
ایجــــاد خلــــل در  از  زشــــی شــــهرداری در فضــــای مجــــازی مانــــع  و ور

برنامه های فرهنگی شــــد. 
" با بیان  علی رحیمی فر در گفت و گو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ در شهر
این که در ســــال های اخیر وظایف جدیدی برای شــــهرداری ها و مدیریت 
شــــهری تعریف شــــده است اظهار داشــــت: شــــهرداری در کنار اقدامات 
عمرانی و خدمات شــــهری به حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی نیز 

ورود کرده  است.
آموزش های  شهرنشــــینی،  فرهنگ  تقویت  که  این  به  اشــــاره  با  وی 
از  مناســــبتی  جشــــن ها  برگزاری  و  فرهنگســــراها  اداره  وندی،  شــــهر

می شــــود  محســــوب  همدان  شــــهرداری  فرهنگی  اقدامات  جملــــه 
 ، مســــتمر اگر  اما  نیســــتند،  ودبازده  ز فرهنگی  فعالیت های  گفــــت: 
وز  بر خود  از  آینده  در  مطلوبــــی  نتایج  باشــــند،  برنامه  بــــا  و  هدفمند 

. هند می د
رحیمی فر با اشــــاره به این کــــه در بخش ورزش شــــهروندی و محات 
نیز اقدامات خوبی در یک ســــال گذشــــته اتفاق افتــــاد و لیگ فوتبال 
محــــات با نظم خوبــــی برگزار شــــد تاکید کــــرد: علی رغم شــــیوع کرونا 
و ممنوع شــــدن برگــــزاری مراســــم ها و تجمعــــات، ســــازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان با اســــتفاده از فضــــای مجازی 
و برنامه هــــای برخــــط اجــــازه نــــداد در اقدامــــات فرهنگــــی و اجتماعی 

شود. ایجاد  خللی  شهرداری 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان جلوتر از برنامه ها حرکت کرده است

 همدان دروازه گردشگری غرب کشور
رئیس کمیســــیون ســــرمایه گذاری 
و گردشگری شــــورای شهر همدان 
با بیــــان این که ســــازمان فرهنگی، 
شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعــــی 
همــــدان جلوتــــر از برنامه ها حرکت 
کرده اســــت گفت: همــــدان دروازه 

گردشگری غرب کشور شد. 
حســــین قره باغــــی در گفــــت و گو 
 " بــــا ماهنامــــه "فرهنــــگ در شــــهر
بــــا اشــــاره بــــه فعالیت اســــتودیو 
داشت:  اظهار  وندی  شــــهر مجازی 
ونــــا و  کر ایــــام شــــیوع بیمــــاری  در 

عمل به شــــعار "در خانه بمانیم"، مدیران ســــازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری با ایجاد استودیوی 
وندی فضای خوب و پرنشــــاطی را برای خانواده ها رقم زدند. شهر

وی افزود: یکی از وظایف ســــازمان ها و نهادهای فرهنگی از جمله ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری همدان در این ایام پر کردن اوقات فراغت خانواده ها و ارائه آموزش های شهروندی 

است که این سازمان به خوبی از پس آن برآمد.
رئیس کمیســــیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شــــهر همدان همدان با بیان 
این که شورای اسامی شــــهر نیز بر توسعه برنامه ها و آموزش های فرهنگی تاکید 
دارد گفت: در بودجه ســــال ۹۹ شهرداری همدان بودجه خوبی برای برنامه های 

فرهنگی دیده شد.
 قره باغی با اشــــاره به این که وظیفه شورای شهر سیاستگذاری است و این 
سیاســــت ها به خوبی از سوی شــــهردار اجرا می شــــود تاکید کرد: سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان بســــیار جلوتر از برنامه ها 

در امور فرهنگی حرکت کرده است. 
وی بیــــان کــــرد: در حــــوزه گردشــــگری نیــــز بــــا تعامــــل با کمیســــیون 
ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شورای اســــامی شــــهر اتفاقات خوبی در 
این مدت رقم خورده اســــت که از آن دست می توان به ایجاد دبیرخانه 
خواهرخواندگی در ســــازمان و عقد قرارداد خواهرخواندگی با شهر بم و 
نیز ایجاد مسیر گردشگری تاریخ و تمدن غرب کشور )زاگرس نشینان( 

اشاره کرد. 
اثر   ۸00 و  هــــزار  یــــک  ز  ا بیــــش  همدان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  باغی  قــــره 
ارتباطــــی  مســــیر  ایجــــاد  کــــرد:  بیــــان  دارد،  گردشــــگری  و  یخــــی  تار
در  بســــزایی  تأثیر  که  بــــوده  مبارک  اتفاقی   ، کشــــور غرب  گردشــــگری 
وازه  ارتقــــای صنعت گردشــــگری شــــهری بــــرای همدان به عنــــوان در
ون  بر وازه های  در عنوان  به  کرمانشــــاه  و  سنندج  و  کشــــور  غرب  داخلی 
زی اقلیم کردســــتان و عتبــــات عالیات خواهد داشــــت و می تواند به  مــــر
کنونی  شــــرایط  در  گردشــــگری  صنعت  احیای  راســــتای  در  خوبی  اتفاقــــات 

شود منجر 
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آموزش های شـــهروندی باید سبب مطالبه گری شهروندان شود

رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش هــــای شــــورای 
اســــامی شــــهر همدان با اشــــاره بــــه عملکرد خوب 
ســــازمان در حوزه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری 
باعــــث  بایــــد  شــــهروندی  آموزش هــــای  گفــــت: 

شود.  شهروندان  مطالبه گری 
گفت وگــــو با خبرنــــگار ماهنامه  ابراهیم مولــــوی در 
که شــــهروندان  ایــــن  " با بیــــان  "فرهنــــگ در شــــهر
ســــرمایه های اصلی یک جامعه محســــوب می شوند 
اظهــــار داشــــت: از آنجــــا که شــــهر همــــدان قدمت 
دیرینــــه ای دارد و از آن بــــه عنــــوان پایتخــــت تاریخ و 
تمــــدن ایــــران زمیــــن و دارالمومنیــــن یاد می شــــود 
مباحــــث فرهنگــــی، آموزش هــــای شــــهروندی و نیز 
فرهنگ شهرنشینی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 

وی بــــا اشــــاره به ایــــن کــــه فعالیت هــــای فرهنگی، 
و  بخش هــــا  در  شــــهروندان  ورزشــــی  و  اجتماعــــی 
گفت:  حوزه هــــای مختلفــــی برنامه  ریــــزی می شــــود 
در  همــــدان  شــــهرداری  فرهنگــــی  برنامه هــــای 
مورد  شــــورا  مطالعات  مرکز  و  فرهنگی  کمیســــیون 
برســــی، کنکاش و رصد قرار می گیرد و بودجه مورد 

می شود.  ارزیابی  آن  نیاز 
عضو شورای اسامی شهر همدان در رابطه با ارزیابی 
عملکرد فرهنگی شــــهرداری همدان و نیز ســــازمان 
فرهنگــــی، اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری بــــا بیان 
این کــــه در 6 ماه اخیر شــــیوع کرونا باعــــث تعطیلی 
آموزشی  برنامه های  و  اقدامات  برخی  و  فرهنگسراها 
و فرهنگی شد گفت: با این حال سازمان برنامه های 

خوبــــی به صــــورت مجــــازی برگزار کرد و جشــــن های 
مناسبتی نیز به صورت خودرویی برگزار شد. 

وی با تقدیر از اقدامات ســــازمان در حوزه گردشگری 
و ورزشــــی عنوان کرد: منابع محدود است و اولویت 
شهرداری کارهای عمرانی اســــت و گاه در این میان 

مباحث فرهنگی مظلوم واقع می شود.
وی بــــا اشــــاره به ایــــن که بــــا اینحال اقدامــــات خوبی 
توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان در حوزه هــــای مختلف صورت گرفته اســــت 
تاکید کرد: آموزش های فرهنگی و شــــهروندی باید به 
سمت و سویی برود که عاوه بر افزایش شهروندان 
مشــــارکت جو در امر مدیریت شــــهری، شــــهروندان 

مطالبه گر حقوق خود هم باشند.

بیش از 80 درصد از برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان محقق شده است
رئیس کمیســــیون نظارت و بازرســــی شورای اسامی 
شــــهر همدان گفت: بیش از ۸0 درصــــد از برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان محقق 

شده است
گفت وگو با خبرنگار  ســــید مســــعود عســــکریان در 
" در رابطــــه بــــا عملکرد  ویژه نامــــه "فرهنــــگ در شــــهر
فرهنگی شــــهرداری همدان در یک ســــال اخیر اظهار 
داشــــت: ۸3 درصــــد از برنامه هایــــی کــــه شــــهرداری 
همدان در قالب بودجه مصوب ارائه داد محقق شده 
است و این امر شامل اقدامات فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی هم می شود. 
وی افــــزود: برخی اقدامــــات بر زمین مانــــده مربوط به 

مشکات مالی می شود که کل شهرداری های کشور 
به ویژه شهرداری های کانشهرها با آن مواجه بودند و 

بودجه آنها صد در صد محقق نشد.
 رئیس کمیســــیون نظارت و بازرسی شورای اسامی 
شــــهر همدان با اشــــاره به این که برخــــی از اقدامات 
به دلیــــل محقق نشــــدن بودجه و مشــــکات مالی 
انجام نشــــد و به همین دلیل نمی توان نمره عالی به 
اقدامات و برنامه های فرهنگی شهرداری داد عنوان 
کرد: با اینحال عملکرد فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همــــدان را خــــوب ارزیابی می کنــــم و این 

اقدامات از شورا نمره قبولی گرفته است. 
عســــگریان تصریح کــــرد: اقدامات فرهنگی بســــیار 

مهم و تاثیر گذار اســــت؛ به همیــــن دلیل انتظارات 
مــــا و شــــهروندان در ایــــن بخش خود بــــه خود باال 

رفت.  خواهد 
فرهنگی،  ســــازمان  رئیس  عملکــــرد  رابطــــه  در  وی 
گفت:  هم  همدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعی 
در یــــک ســــال اخیر بیــــن ســــازمان و کمیســــیون 
فرهنگی و اعضای شــــورا چالشــــی وجود نداشــــته 

است.
عســــگریان تاکید کرد: حجم کار صورت گرفته با توجه 
به مشــــکات مالی هم قابل قبول اســــت. مدیریت 
ســــازمان توانمنــــد بــــوده و اجازه نــــداده بــــا توجه به 

مشکات موجود در امور وقفه بیافتد.

وجود روحیه انقالبی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری 

فرمانده ســــپاه ناحیه همــــدان با بیــــان این که در 
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همــــدان روحیه انقابی و بســــیجی حاکم اســــت 
گفت: با پیگیری این ســــازمان اقدامات فرهنگی 

و اجتماعی خوبی در همدان صورت گرفته است.
علــــی بقایــــی در گفت وگو بــــا خبرنــــگار ویژه نامه " 
" با اشاره به فعالیت های سازمان  فرهنگ در شهر
فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان 
اظهار داشــــت: روحیه انقابی و بسیجی که در این 
ســــازمان وجود دارد باعث شده تا همکاری خوبی 

با بسیج و سپاه ناحیه وجود داشته باشد.
وی افزود: ســــپاه ناحیه همدان نیز از مشــــارکت و 
همکاری در برنامه های ســــازمان کاما اســــتقبال 
می کنــــد و تا به امــــروز نیــــز همکاری هــــای مثبتی 

داشته ایم.
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه همــــدان بــــا بیــــان اینکه 
اقدامات فرهنگی و اجتماعــــی خوبی را در همدان 
شاهد هستیم، گفت: شــــورای اجتماعی محات، 
شهر دوستدار کودک و ورزش شهروندی از جمله 
اقدامات خوبی اســــت که تاثیر آن در شــــهر کاما 

حس می شود.
بقایی خاطرنشــــان کرد: همچنیــــن اردوی راهیان 
شهری که سال گذشــــته برای نخستین بار توسط 
ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان برگزار شد اقدام خوبی بود که باید هرساله 
در جهت زنده نگاه داشتن فرهنگ دفاع مقدس 

ادامه داشته باشد.
فرمانــــده ســــپاه ناحیه همدان با اشــــاره بــــه لزوم 
هویت بخشــــی به محــــات همدان بیــــان کرد: به 
طور مثال باید تاریخچه بلوار موشــــک بازگو شود و 

بزرگان همدان معرفی شوند. 
بقایــــی بــــا بیــــان اینکــــه ایجــــاد نشــــاط اجتماعی 
از اولویت هــــا اســــت، گفــــت: نشــــاط اجتماعــــی 
ضرورت جامعــــه بوده و باید با محوریت مســــاجد 
آماده همکاری  و کانون های بسیج انجام شــــود و 

کامل در این زمینه وجود دارد.
فرمانده سپاه ناحیه همدان افزود: در بحث ورزش 

محات نیز بسیج به خوبی ورود پیدا کرده است. 

جشن های خودرویی ابتکار خوبی
 از طرف سازمان بود

حجت االســــام محمدهادی نظیری در گفت وگو با 
" با بیان این که برگزاری  ماهنامه "فرهنگ در شــــهر
جشن های خودرویی ابتکار خوبی از طرف سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــــهرداری بود گفت: 
این سازمان به خوبی در حوزه های مختلف فرهنگی 

و آموزشی ورود پیدا کرده است.
حجت االســــام محمدهــــادی نظیری با اشــــاره به 
ضرورت توســــعه اقدامات فرهنگی و اجتماعی در 
همدان اظهار داشت: در کنار تشکل های مردمی، 
سازمان و نهادها خوشبختانه شاهد این هستیم 
که ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان نیز به خوبی در این حوزه ورود کرده است.
وی افزود: در یک سال گذشته نیز شاهد اقدامات 

مثبت و خوبی توسط این سازمان بودیم.
مدیــــرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان با 
بیان اینکه ما آمادگــــی هرگونه همکاری در بحث 
فرهنگی را با این ســــازمان داریــــم، گفت: در یک 
سال گذشــــته نیز همکاری های خوبی با سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان 

داشته ایم.
ظرفیت  شــــهرداری  در  کــــرد:  خاطرنشــــان  نظیری 
ارتبــــاط  دلیــــل  بــــه  فرهنگســــازی  بــــرای  خوبــــی 
مســــتقیم مردم با این نهاد مردمی وجــــود دارد از 
جملــــه می توان پیام هــــای فرهنگی را بــــه راحتی در 
اتوبوس های شهری و تاکسی ها با یک نصب یک 

مانیتور کوچک منتقل کرد.

وی با بیان اینکه طرح شورای اجتماعی محات به 
عنوان مثال اقدامات مثبت بوده است، بیان کرد: 
ما این طرح را در قالب امام محله ایجاد کرده ایم که 

می توانند این دو طرح با هم ادغام شوند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسامی استان همدان 
عنوان کــــرد: مســــاجد می توانند به عنــــوان محور 

اصلی مشارکت های مردمی در صف اول باشند.
نظیری بــــا تقدیر از برگزاری جشــــن های خودرویی 
عیــــد فطــــر و غدیر که توســــط ســــازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری برگزار شــــدگفت: 
این اقدام نشــــان داد کرونا و هیــــچ اتفاق دیگری 

نمی تواند مانع فعالیت های مذهبی شود.
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افزایش مشارکت های شـــهروندی محور اصلی فعالیت های سازمان است
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  رئیــــس 
شــــهرداری همــــدان گفت: باتوجه به ســــند چشــــم 
انداز ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
افزایش  مــــا  فعالیت  هــــای  اصلــــی  محــــور  همــــدان 
مشارکت های شهروندی در مدیریت شهری است.
روح اهلل وجــــدی هویــــدا در گفت وگــــو بــــا ویژه نامه 
" با اشــــاره به تدویــــن و تصویب  "فرهنگ در شــــهر
و  اجتماعی  فرهنگــــی  ســــازمان  چشــــم انداز  ســــند 
ورزشی شــــهرداری همدان اظهار داشت: از شهریور 
۹۹ باتوجه به سیاست های  ۹۸ تا شــــهریور ماه  ماه 
برای  اندازی  چشم  همدان  شــــهردار  و  شهر  شورای 

شد. تعریف  سازمان 
وی افــــزود: از جمله اهداف این ســــند چشــــم انداز 
بــــودن  مشــــخص  ســــازمان،  شــــدن  برنامه محــــور 
برنامه هــــا، قابل ارزیابــــی بودن برنامه ها و تقســــیم 
متوازن فعالیت ها در حوزه هــــای مختلف اجتماعی 

است. گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی 
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  رئیــــس 
شــــهرداری همدان با اشــــاره به پیوســــت های این 
در  اجتماعــــی  مشــــارکت های  افزایــــش  در  ســــند 
کردیم  سعی  اساس  براین  گفت:  شــــهری  مدیریت 
ورزشــــی  فرهنگی  اجتماعی  مختلف  حوزه های  در  تا 

و گردشــــگری پروژه های خاصی را در جهت افزایش 
کنیم. برنامه ریزی  شهروندی  مشارکت های 

کرد: در حــــوزه اجتماعی  وجدی هویدا خاطرنشــــان 
مبحــــث شــــورای اجتماعــــی محات را داشــــتیم که 
آن نیز ایجاد شــــد و تا پایان  خوشــــبختانه دبیرخانه 
۹۹ تمامــــی محات همــــدان صاحب  شــــهریور ماه 
شــــورای اجتماعــــی خواهنــــد شــــد و تا آخر ســــال با 
مشارکت های  افزایش  شــــاهد  شوراها  این  تثبیت 

بود. خواهیم  شهروندی 
اجتماعی  معاونــــت  فعالیت هــــای  به  اشــــاره  با  وی 
آموزش شــــهروندی را  ســــازمان بیان کــــرد: بحــــث 
در حــــوزه اجتماعــــی دنبــــال شــــد که با مشــــارکت 
تشــــکل های مردمی مرکز جامع آموزش شهروندی 
ایجاد شــــد تا بتوانیــــم با ظرفیت همین تشــــکل ها 
و  آموزش  بحــــث  محــــات  اجتماعــــی  شــــوراهای  و 

دهیم. گسترش  را  فرهنگسازی 
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  رئیــــس 
فرهنگی  بحــــث  در  کرد:  عنوان  همدان  شــــهرداری 
که داشــــتیم استفاده  نیز با توجه به چشــــم اندازی 
را  فرهنگســــراها  اداره  در  مردمــــی  تشــــکل های  از 
پیش بینــــی و برنامه ریــــزی کردیــــم کــــه از همین رو 
طرحی به شــــورای شــــهر ارســــال کردیم کــــه پس از 

شد. خواهد  اجرایی  تصویب 
وی با بیان اینکه جشــــنواره شــــهروند برگزیده یکی 
از مهم تریــــن فعالیت های فرهنگی ســــازمان بوده 
اســــت، گفت: امســــال نیز به دنبــــال برگزاری هرچه 
بهتر این جشــــنواره هســــتیم تا بتوانیــــم الگوهای 

کنیم. معرفی  شهروندان  برای  را  خوبی 
بــــرای افزایش  وجدی افــــزود: در حوزه ورزشــــی نیز 
که  شــــهروندی  ورزش  طرح  مردمی  مشــــارکت های 
گذشته با نام ورزش محات فعال بود را تدوین  در 
شــــد که با همکاری تشــــکل های مردمی با شــــکل 
جدیدتــــری در تمام محات فعالیت های ورزشــــی را 

باشیم. داشته 
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  رئیــــس 
شــــهرداری همــــدان بــــا بیــــان ایــــن کــــه در حــــوزه 
تعامــــل  مختلــــف  گروه هــــای  بــــا  نیــــز  گردشــــگری 
و  برنامه ها  دیگــــر  جملــــه  از  کــــرد:  بیــــان  داشــــتیم، 
گذشــــته انجام شد  که در یک ســــال  فعالیت هایی 
آمــــوزش شــــهروندی، تبدیل  ایجــــاد مرکــــز جامــــع 
مجموعــــه عیــــن القضات از یک مجموعــــه اداری به 
ایجاد  گردشگری،  و  آموزشــــی  فرهنگی،  مجموعه ای 
مرکز همدان شناســــی مادســــتان، ایجاد منظرگاه از 
بلدیــــه تا شــــهرداری، ایجاد پارک شــــهروندی، ایجاد 

دفتــــر مطالعــــات و پژوهش هــــا در حــــوزه فرهنگی 
و ایجــــاد دبیرخانــــه ارزیابــــی پروژه هــــای شــــهرداری 

است. بوده  همدان 
وی عنوان کرد: اصل چشــــم انداز سازمان فرهنگی 
رســــیدن  همدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعــــی 
بــــه شــــهری مشــــارکت جو از طریق مشــــارکت های 
جریان ســــاز  و  محتواســــاز  ســــازمانی  با  شــــهروندی 
در قالــــب محله محــــوری و در چهارچــــوب فرهنگ 

است. ایرانی  و  اسامی 

تبدیل تاالر قـــرآن به مهم ترین مرکز برنامه های قرآنی همدان

معــــاون فرهنگــــی، ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشی شــــهرداری همدان گفت: مرکز همایش های 
قرآنی و بین المللی شــــهرداری همدان در یک ســــال 
اخیر بــــه مهم ترین مرکــــز برنامه هــــای قرآنی همدان 

تبدیل شده است. 
رضــــا ســــراجق در گفت وگــــو بــــا خبرنــــگار ویژه نامه 
فرهنــــگ در شــــهر با بیــــان این کــــه الزمه توســــعه 
اقدامــــات فرهنگی کار جهادی اســــت گفت: در یک 
ســــال اخیــــر تمرکــــز ســــازمان در اجــــرای برنامه های 
فرهنگی بر افزاش مشــــارکت های مردمی و استفاده 

از ســــازمان های مردم نهــــاد، انجمن هــــا و گروه های 
هنری بوده است.

مرکــــز  مــــدت  ایــــن  در  کردیــــم  تــــاش  افــــزود:  وی 
همایش های قرآنی و بین المللی شــــهرداری همدان 
را بــــه مهم ترین مرکز قرآنی در ســــطح شــــهر همدان 

کنیم. تبدیل 
معــــاون فرهنگــــی، ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان با بیان این کــــه برگزاری 
کاس هــــای  قرآنــــی،  جشــــنواره های  و  همایش هــــا 
آموزش قــــرآن، کاس های هنری و نمایشــــگاه های 
قرآنــــی و ســــایر نمایشــــگاه های مرتبط بــــا این حوزه 
پیش از ایام کرونا در این مرکز برگزار می شــــد تصریح 
کرد: قرآن کریم کتابت شــــده به خط استاد »مرتضی 
شــــعبانی« هم با حضور جمعی از مســــئوالن استانی 
در مرکز همایش های بین المللی و قرآنی شــــهرداری 

همدان رونمایی شد.
ســــراجق راه انــــدازی اســــتودیو قرآن 

در مرکــــز همایش هــــای قرآنی 
و بین المللــــی همــــدان را 

یکی دیگــــر از اقدامــــات مهم این معاونــــت عنوان 
کرد و گفت: این اســــتودیو در دو بخش بزرگساالن 
در  رمضــــان  مبــــارک  مــــاه  ابتــــدای  از  خردســــاالن  و 
سرود  مداحی،  مناجات،   ، تفسیر تاوت،  بخش های 

راه اندازی شد. 
وی راه اندازی پویــــش مهربانی در همدان را به عنوان 
یکی دیگــــر از اقدامات این معاونت یــــاد کرد و اظهار 
داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان پویش مهربانی 
در راســــتای کمک های مومنانه و بشــــر دوســــتانه با 
هدف پیروی از سخن مقام معظم رهبری در راستای 

کمک به افراد بی بضاعت اجرا شد.
جشــــنواره  دومیــــن  کــــرد:  کــــرد  عنــــوان  ســــراجق 
راســــتای  در  نیــــز  همــــدان  برگزیــــده  شــــهروندان 
سیاســــت های کان شــــورای شــــهر و بــــه دســــتور 
و  اجتماعی  فرهنگی  ســــازمان  در  همدان،  شــــهردار 

ورزشی شهرداری برگزار شد.
همایش های  مرکــــز  مدیر 
قرآنی و بیــــن المللی 

شهرداری 

همدان گفت: برگزاری نمایشگاه موزه عبرت ایران و ضد 
تروریسم به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اســــامی به همــــت اداره کل اطاعات همــــدان در مرکز 

همایش های قرآنی از دیگر اقدامات این معاونت بود.
ســــراجق به برگــــزاری اردوهــــای خاطرات مانــــدگار و 
راهیان نور شــــهری، جشن های ۴۱ محله، ۴۱ مسجد، 
بــــه عنــــوان برخــــی دیگــــر از اقدامات ایــــن معاونت 
اشــــاره کرد و گفت: با شــــیوع کرونا و تعطیل شــــدن 
فرهنگســــراها در این فضاهــــای فرهنگی به دوخت 

ماسک و شیلد پرداخته شد.
وی به برگزاری 3 جشــــن خودروی در ایام کرونا اشاره 
آزادسازی خرمشهر  کرد و تصریح کرد: برگزاری جشن 
از دیگــــر اقداماتــــی بود که بــــا واکنش هــــای مثبتی 

همراه شد.
معــــاون فرهنگــــی ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعــــی و 
آذین بندی سطح شهر  ورزشــــی شــــهرداری همدان 
در مناســــبت ها، مشــــارکت در برگــــزاری جشــــن ها 
و مراســــم های ســــوگواری، اجــــرای دیوانگاره شــــهر 
آرامــــگاه بوعلی، راه اندازی فرهنگســــرای  همدان در 
کسب و کار والیت را از دیگر اقدامات مهم معاونت 
فرهنگــــی، ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان خواند و تاکید کرد: برای توســــعه 
اقدامات فرهنگی هر میزان کار و برنامه ریزی صورت 

کافی نیست. بگیرد 

7 شماره هشتم 

شهریور ماه 1399



معــــاون اجتماعی ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان با بیان این که با تدوین 
شــــیوه نامه امــــوزش فرهنگی به یــــک رویه واحد 
رسیدیم گفت: پیش از آغاز مهر ماه ۹۹ مرکز جامع 
آمــــوزش شــــهروندی در مجموعــــه عین القضات 

همدان به بهره برداری خواهد رسید.
حســــین رضایی در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه 
" با اشــــاره به ایجــــاد مرکز جامع  "فرهنگ در شــــهر
آمــــوزش شــــهروندی در مجموعــــع عین القضات 
اظهار داشــــت: بــــا تصویــــب شــــیوه نامه آموزش 
شــــهروندی که مورد تایید شــــورای شهر و کمیته 
آموزش شهروندی قرار گرفت خوشبختانه به یک 

وحدت رویه در این موضوع رسیده ایم.
وی افزود: احداث مرکز جامع آموزش شــــهروندی 
را تــــا پیــــش از آغــــاز مهر مــــاه در مجموعــــه عین 
القضــــات در دســــتور کار داریم تــــا بتوانیم تمامی 
شــــهروندان به ویــــژه جامعه هدف مــــا که دانش 
آموزش های  آموزان و والدین هستند به خوبی با 

شهروندی آشنا کنیم.
معــــاون اجتماعی ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 

ورزشــــی شــــهرداری همدان با بیان اینکــــه در گام 
نخست با مدیریت بحران شهرداری برای آموزش 
شهروندی به توافق رســــیده ایم، گفت: همچنین 
با چندین گروه محتواســــاز برای ساخت کلیپ و 
آموزش شــــهروندی تفاهم نامه هایی را به  کتابچه 

امضا رسانده ایم.
آمــــوزش  بحــــث  در  کــــرد:  خاطرنشــــان  رضایــــی 
شــــهروندی نیز قــــراردادی بــــا مرکز صدا و ســــیما 
همدان به امضا رسانده ایم که مسابقه پرواز برای 
شهروندان  به  شهرداری  هزارگانه  خدمات  معرفی 

همدان پخش می شود.
 وی با بیان اینکه شــــیوع ویروس کرونا باعث شد 
تا بیشتر به سمت استفاده از بستر فضای مجازی 
حرمت کنیــــم، بیان کــــرد: از ابتــــدای فروردین به 
مدت ۱۴ روز برنامه اســــتودیو مجازی را با محوریت 
مدیریت کرونا با پخش مســــتقیم از شــــبکه های 

مجازی برگزار کردیم.
معــــاون اجتماعــــی ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان عنوان کــــرد: حوزه 
اجتماعی ســــازمان حتــــی یک روز هــــم در این ایام 
فعالیت خود را متوقف نکرد تــــا بتوانیم خدمات 

خوبی را در این ایام به شهروندان ارائه دهیم.
رضایی با اشــــاره به تاش در حوزه ارتقا ســــامت 
شــــهروندان گفت: در حــــوزه ســــامت و ارتباط با 
ستاد مدیریت کرونا ما بیش از ۷0 میلیون تومان 
را به این ســــتاد در بخش های مختلف چاپ بنر و 
در اختیــــار قرار دادن رایــــگان نگارخانه برای تولید 

ماسک کمک کردیم.
آســــیب های  بــــا  مقابلــــه  بحــــث  در  افــــزود:  وی 
را  کارگاه هایی  اجتماعی نیــــز در فضــــای مجــــازی 

کردیم. برگزار 

اجتماعی  فرهنگــــی  ســــازمان  ورزشــــی  معــــاون 
و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان گفــــت: در یــــک 
گذشــــته شــــهرداری همدان در دو بخش  سال 
قهرمانــــی و همگانــــی عملکــــرد مثبتی داشــــته 

است.
پیام حیدری با اشــــاره به روند رو به رشــــد ورزش 
گذشــــته  ســــاله  یــــک  در  همــــدان  شــــهرداری 
اظهار داشــــت: در بحث تیــــم داری تیم فوتبال 
از  یکــــی  فصــــل  ایــــن  در  همــــدان  شــــهرداری 
بی حاشــــیه ترین فصــــول خود را در چند ســــال 

گذاشت. سر  پشت  گذشته 
وی افــــزود: حضور کادر فنی بومی و بی حاشــــیه، 
کادر اجرایی توانمند، پزشــــک، تــــدارکات و مدیر 
رســــانه ای در کنــــار بازیکنان بومــــی و غیر بومی 
متعصــــب باعــــث فصــــل خوبی را پشــــت ســــر 

بگذاریم.
کادمی  حیدری با اشــــاره بــــه عملکرد مناســــب آ
شــــهرداری همــــدان گفــــت: در رده های ســــنی 
مختلــــف تیم هــــای فوتبال شــــهرداری همدان 

برسند. قهرمانی  مقام  به  شدند  موفق 
معاون ورزشــــی ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزش  اینکه  بیان  با  همدان  شــــهرداری  ورزشی 
کارمندی نیز از اولویت های ما بوده است، بیان 
استان  خارج  کارمندی  مسابقات  در  حضور  کرد: 
و برگــــزاری همایش ها و مســــابقات همگانی در 
جهت ســــامتی کارمندان را نیز سال گذشته به 

کردیم. برگزار  مناسب  صورت 
ســــعه  تو ی  ا بر ل  و ا  : د کر ن  نشــــا طر خا ی  ر حید
ن  کنــــا ر کا و  ســــنل  پر د  خــــو ز  ا یــــد  با ش  ز ر و
به  نیز  ن  ا ند و شــــهر تا  کنیم  ع  و شــــر ی  ر ا د شهر

. کنند ل  ســــتقبا ا بی  خو
بــــه توســــعه ورزش شــــهروندی  بــــا اشــــاره  وی 

شــــهرداری همدان )محــــات( بیان کرد: ســــال 
گذشــــته نیز یکی از منظم ترین و بی حاشیه ترین 

شد. برگزار  شهروندی  ورزش  المپیادهای 
اجتماعی  فرهنگــــی  ســــازمان  ورزشــــی  معــــاون 
کــــرد:  عنــــوان  همــــدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و 
توانســــتیم باالتریــــن رضایتمنــــدی را در المپیاد 

کنیم. کسب  شهروندی  ورزش 
حیــــدری با اشــــاره به توجــــه به زیرســــاخت های 
را  ورزش  معاونت  ورزشــــی  سالن  گفت:  ورزشی 
توانســــتیم برای نخســــتین بار ایمن سازی کنیم 

بود. بی نظیری  اقدام  که 
همدان  شهرداری  اســــتخر  همچنین  افزود:  وی 
را نیز نوســــازی کردیم تا به یاری خدا بعد از اتمام 
کرونا و دریافت مجوز بازگشــــایی، شهروندان با 

شوند. روبرو  گسترده ای  تغییرات 
باشــــگاه  چمن  زمین  تغییر  به  اشــــاره  با  حیدری 
و  ها  پیگیــــری  با  کــــرد:  بیان  همدان  شــــهرداری 
چمن  زودی  بــــه  گرفت  صــــورت  که  تاش هایی 

شد. خواهد  نصب  زمین  این  در  مصنوعی 
وی عنــــوان کــــرد: در مجموع اقدامات بســــیار 
تمام  در  همــــدان  شــــهرداری  زش  ور در  خوبی 

گرفت. صورت  حوزه ها 

مدیر واحد گردشــــگری ســــازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری همدان با بیان این که توسعه 
گردشــــگری همــــدان از مهم ترین اهداف ما اســــت 
، مرکز اسناد شهرداری و  گفت: به زودی تاالر مشاهر
گالری شهر در مجمتع عین القضات ایجاد می شود. 

مدیرگردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــــهرداری همدان گفت: همدان با ســــابقه تاریخ و 
تمــــدن چند هزار ســــاله و وجــــود یک هــــزار و ۸00 اثر 

تاریخی ظرفیت باالیی در حوزه گردشگری دارد.
علی اصغر شیری در گفت و گو با ماهنامه "فرهنگ در 
" با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان فرهنگی  شــــهر
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان ترویج و توسعه 
گردشگری اســــت، اظهار داشت: موضوع گردشگری 

یک موضوع فراملی و جهانی بوده و امروز گردشگری 
به یک صنعت در دنیا تبدیل شده است.

وی افــــزود: همدان با ســــابقه چند هزار ســــاله تاریخ 
و تمدن با یک هزار و ۸00 اثر ثبت شــــده و تشــــکیل 
بلدیه و شهرنشینی ظرفیت بســــیار باالیی در حوزه 
گردشــــگری دارد کــــه از همیــــن رو لــــزوم برنامه ریزی 

مناسب در این حوزه بسیار ملموس است.
مدیــــر گردشــــگری ســــازمان فرهنگــــی اجتماعــــی و 
ورزشی شــــهرداری همدان با اشــــاره به سند آمایش 
از  یکــــی  گردشــــگری  گفــــت:  همــــدان  ســــرزمینی 
اولویت های توسعه اســــتان بوده است که سازمان 
فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان در 
راســــتای اهداف خود در توســــعه گردشــــگری تمام 
تــــاش خود را انجــــام می دهد تا قدم هــــای مثبتی در 

این زمینه بردارد.
شــــیری خاطرنشــــان کــــرد: ایجــــاد دبیرخانــــه خواهر 
خواندگی اقدام خوبی بود که در ســــازمان انجام شد 
و توانســــتیم حرکت های خوبی در ایــــن زمینه انجام 

دهید.

وی بــــا اشــــاره بــــه تغییر ماهیــــت مجتمــــع فرهنگی 
بــــه زودی در مرکــــز عین  کــــرد:  عین القضــــات بیان 
القضــــات همــــدان مرکــــز اســــناد شــــهرداری، تــــاالر 
، مرکــــز همــــدان شناســــی، گالری شــــهر و  مشــــاهیر

روف گاردن ایجاد خواهد شد.
مدیــــر گردشــــگری ســــازمان فرهنگــــی اجتماعــــی و 
ورزشی شــــهرداری همدان عنوان کرد: در حال حاضر 
۵ هــــزار نســــخه از تاریخ شــــهرداری و شــــهر همدان 
جمع آوری شــــده که در هفته همدان بخشی از کار را 

راه اندازی خواهیم کرد.
شیری با اشــــاره به تورهای گرشــــگری شهری گفت: 
متاســــفانه شــــیوع کرونــــا باعث شــــد تا ایــــن تورها 
لغــــو شــــده و به ســــمت تورهــــای مجــــازی و معرفی 
ظرفیت هــــای گردشــــگری همــــدان در قالب فضای 
مجازی برویــــم همچنین به دنبال تهیه اپلیکیشــــن 

گردشگری همدان هستیم. ویژه 
وی افــــزود: در ایــــام کرونــــا تفاهمنامــــه ای بــــا راه آهن 
غرب کشور و نمایشــــگاه بین المللی همدان به امضا 
رساندیم که بتوانیم از ظرفیت این دو مجموعه نیز با 

برطرف شدن تمام محدودیت های کرونا بهره ببریم.
مدیــــر گردشــــگری ســــازمان فرهنگــــی اجتماعــــی و 
ورزشی شهرداری همدان با اشاره به طرح گردشگری 
ایــــن تفاهــــم نامه  گفــــت: ایجاد  زاگــــرس نشــــینان 
در راســــتای دبیرخانــــه خواهــــر خواندگی و انســــجام 
گردشــــگری غرب کشــــور با شــــهرهای کرمانشــــاه و 

سنندج صورت گرفت.
شــــیری ادامه داد: در آینده نزدیک تفاهم نامه ای نیز 
با شهرهای تبریز و اصفهان به امضا خواهیم رساند.
وی با اشــــاره به ایجاد مرکز اطاع رســــانی گردشگری 
بیان کــــرد: اولین مرکز اطاع رســــانی گردشــــگری به 
آینده  زودی در بلــــوار ارتش همدان ظرف چنــــد روز 
راه اندازی می شود تا بتوانیم به مسافرانی که از غرب 

کشور وارد همدان می شوند خدمت رسانی کنیم.
مدیــــر گردشــــگری ســــازمان فرهنگــــی اجتماعــــی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان عنوان کرد: همچنین با 
شناســــایی زمیــــن و اقدامات اولیــــه در ورودی های 
همدان از سمت جاده مایر و فرودگاه نیز این مراکز 

ایجاد خواهد شد.

شهرداری همدان
پیش رو در ورزش قهرمانی و همگانی

با تصویب شیوه نامه آموزش فرهنگی 
به یک رویه واحد رسیدیم

 ایجاد مرکز آموزش شهروندی پیش از ماه مهر

مرکز اسناد شهرداری، تاالر مشاهیر و گالری شهر به زودی در 
مجتمع عین القضات ایجاد می شود
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نقش پررنگ سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری در تبدیل 

همدان به شهر دوستدار کودک

معــــاون شهرســــازی و معمــــاری شــــهرداری همــــدان گفــــت: 
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نقش پر رنگی 

داشت.  کودک  دوستدار  شهر  به  همدان  تبدیل  در 
امیر فتحیان نسب در گفت و گو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ 
" با بیان این که ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  در شهر
از ســــازمان های بســــیار مهم شــــهرداری همدان اســــت اظهار 
داشــــت: اقدامات و برنامه های فرهنگی نوعی ســــرمایه گذاری 

است.  شهروندان  و  شهر  آینده  برای  بلندمدت 
گذشــــته برنامه هــــای ســــازمان بر  یــــک ســــال  افــــزود: در  وی 
اســــاس رســــالتی که دارد تدوین شــــده و اقدامات فرهنگی و 
آموزش های شــــهروندی رشــــد خوبی داشــــته اســــت که جای 

دارد.  تقدیر 
بیان  بــــا  همدان  شــــهرداری  معمــــاری  و  شهرســــازی  معــــاون 
این کــــه تبدیل مجتمــــع عین القضات به مرکــــز جامع آموزش 
شــــهروندی اقدامی قابل تقدیر از سوی رئیس سازمان است 
از این ســــاختمان سال ها اســــتفاده اداری می شد و در  گفت: 
اختیــــار ســــازمان بــــود و تخلیــــه آن و تبدیلش بــــه مرکز جامع 

آموزش شــــهروندی نیاز به یک از خودگذشتگی داشت. 
وی با اشــــاره به ایــــن که همــــدان از بین بیش از ۱00 شــــهر که 
متقاضی بودند و ۷0 شــــهری که داوری شــــدند، جز ۱۲ شــــهری 
بود که به عنوان شــــهر دوســــتدار کودک انتخاب شــــد تاکید 
کرد: رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این حوزه 
 ســــمت دارند و به صورت رســــمی و هم غیررسمی به ما 

ً
رســــما

که  از عواملی بود  کردند و اقدامات مناســــب فرهنگــــی  کمک 
باعث شــــد یونسکو شــــهر همدان را به عنوان شهر دوستدار 

کند. انتخاب  کودک 
وی تاکیــــد کــــرد: ســــازمان در امر مباحــــث فرهنگــــی در حوزه 
و  معمــــاری  معاونــــت  بــــا  هــــم  شــــهری  ســــازهای  و  ســــاخت 

دارد. مناسبی  تعامل  شهرسازی 

 سیاستگذاری واحد در آموزش های 
شهروندی با تشکیل مرکز جامع 

آموزش شهروندی 

معاون خدمات شــــهری شــــهرداری همدان گفت: با تشــــکیل 
آموزش  آموزش شهروندی سیاســــتگذاری ها در امر  مرکز جامع 

شهروندی واحد می شود. 
وحیــــد علی ضمیــــر در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامــــه "فرهنگ 
" با اشــــاره به این که در حوزه آموزش شهروندی، ارتباط  در شــــهر
خوبــــی بین ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان و معاونت خدمات شــــهری برقرار اســــت گفت: با توجه 
به ظرفیت های موجود عملکرد ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری همدان در یک سال اخیر مثبت بوده است. 
وی افزود: معاونت خدمات شــــهری در مباحــــث فرهنگی در زیر 
مجموعه های خود از جمله آتش نشــــانی، پسماند و فضای سبز 

عملکرد خوبی داشته است. 
وی با تقدیر از ایجــــاد مرکز جامع آموزش شــــهروندی در مجتمع 
عین القضــــات عنوان کــــرد: به ایــــن ترتیب سیاســــتگذاری ها و 
برنامه ریزی هــــا در حــــوزه آموزش های شــــهروندی و نیز نظارت بر 

این حوزه واحد خواهد شد. 
علی ضمیر با اشــــاره به ایــــن که با این اقــــدام متولی آموزش های 
فرهنگی سازمان خواهد شد تاکید کرد: با توجه به عملکرد خوب 
زیرمجموعه های معاونت خدمات شــــهری در مباحث فرهنگی 
ما هم در این امر مشــــارکت خواهیم داشت و به سازمان کمک 

خواهیم کرد.

نقش مهم آموزش شهروندی در 
حوزه خدمات شهری

معاون خدمات شــــهرداری همدان گفت: آموزش های مناسب 
شهروندی نقش مهمی در حوزه خدمات شهری دارد. 

آزاد در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه "فرهنگ   بابک مهــــدی 
" با بیان این که آموزش های شــــهروندی از مهم ترین  در شــــهر
الزامــــات حوزه مدیریت پســــماند اســــت گفــــت: ارائه آموزش 
هــــای شــــهروندی در زمینــــه مشــــارکت در مدیریت شــــهری، 
تفکیــــک زبالــــه از مبــــدأ می تواند به حــــوزه مدیریت پســــماند 

بکند. شایانی  کمک 
وی افــــزود: همکاری بیشــــتر و بهتــــر این دو ســــازمان می تواند 
دغدغه هــــای مدیریــــت شــــهری و شــــهروندان را تا حــــد زیادی 

کند. برطرف 
 رئیس سازمان مدیریت پســــماند تصریح کرد: عملکرد سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در این حوزه بسیار 
مهم است و ما آمادگی هرگونه همکاری بین دو سازمان را داریم.
وی خاطرنشــــان کرد: حفظ محیط زیســــت و فضای شــــهری یکی 
از اولویــــت های اصلی ســــازمان پســــماند در خدمات رســــانی به 
شهروندان همدانی اســــت و آماده هستیم در این راه از ظرفیت 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان نیز بهره 

بیشتری ببریم.

نقش مهم فرهنگ سازی در حفظ 
مبلمان شهری و فضای سبز

رئیس ســــازمان سیما، منظر و فضای ســــبز شهرداری همدان 
از اقدامات ســــازمان فرهنگی،  که اخبــــار خوبــــی  ایــــن  با بیان 
گفت:  می رســــد  گــــوش  بــــه  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعــــی 
فرهنگســــازی در حفظ و نگهــــداری مبلمان شــــهری و فضای 

دارد.  مهمی  نقش  سبز 
 " حســــین خانجانی در گفت و گو بــــا ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
با اشــــاره به عملکرد خوب ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی در دوره 
مدیریت جدید گفت: خوشــــبختانه اخبار خوبی از این ســــازمان 
شــــنیده می شــــود و امیدوارم بتوانیــــم همکاری خوبــــی بین دو 
سازمان ایجاد کنیم و از پتانســــیل سازمان فرهنگی اجتماعی در 

این راه بیشتر استفاده کنیم.
وی افزود: در مباحث حفظ و نگهداری مبلمان شــــهری و فضای 
ســــبز که آســــیب های وارده به آن ســــاالنه هزینه زیــــادی بر روی 

دست شهرداری می گذارد، فرهنگ سازی بهترین اقدام است.
رئیس ســــازمان ســــیما، منظر و فضای سبز شــــهرداری همدان 
تاکیــــد کرد: این فرهنگســــازی در حوزه آموزش های شــــهروندی 

می تواند با تعامل این دو سازمان شکل بگیرد.

ســـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان سازمانی
یت شهری  مهم در مدیر

مدیــــر پیشــــگیری و تخلفات شــــهرداری همــــدان با بیــــان این که 
همکاری دو ســــویه ســــازمان و مدیریت پیگیری و تخلفات شهری 
به کاهــــش تخلفات می انجامد گفت: ســــازمان فرهنگی، ورزشــــی 

است.  شهری  مدیریت  در  مهم  سازمانی 
 " گــــو با ویژ نامه "فرهنگ در شــــهر گفت و  گلشــــن در  محمدعلی 
با اشــــاره بــــه این که حــــوزه فرهنــــگ به ویــــژه ســــازمان فرهنگی 
ورزشــــی یکــــی از حوزه هــــای حائــــز اهمیــــت در شــــهر و مدیریت 
شــــهری بوده است اظهار داشت: این ســــازمان می تواند با توجه 
آموزش  بــــه ظرفیت های موجــــود نقش قابــــل توجهــــی را در امر 

کند.  ایجاد  وندی  شهر
وی افــــزود: در امــــر اطاع رســــانی در تمامــــی حوزه های شــــهری و 
برقراری ارتباط دو سویه مدیریت شهری و مردم باالخص مدیریت 
از  گاه ســــازی شــــهروندان  آ پیشــــگیری و رفــــع تخلفات شــــهری و 
قوانین حوزه مدیریت شــــهری و پیشــــگیری از تخلفات ناخواسته 
همدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ســــازمان  نقش 

بود. خواهد  کننده  تعیین 
گلشــــن با تقدیر از عملکرد مدیریت سازمان در یک سال گذشته 
کــــرد: همــــکاری دو ســــویه ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و  تاکید 
ورزشــــی شــــهرداری و معاونت پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری 

می تواند به کاهش چشــــمگیر اینگونه تخلفات ختم شود.

9 شماره هشتم 
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همکاری دو سویه سازمان و 
رسانه ها به توسعه فرهنگی در 

همدان می انجامد

مدیر روابط عمومی استانداری همدان با مثبت ارزیابی کردن 
اقدامــــات ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان گفت: تعامل دو ســــویه سازمان و رسانه ها به توسعه 

فرهنگی در همدان می انجامد. 
اســــداهلل ربانی مهر در گفت وگو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ 
" با تقدیر از اقدامات و برنامه های سازمان فرهنگی،  در شــــهر
اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان در یک ســــال اخیر 
اظهار داشت: اقدامات ســــازمان در این بازه زمانی هدفمند و 
برنامه ریزی شده اســــت و به همین دلیل در آینده ای نزدیک 
شــــاهد آثــــار مثبت ایــــن اقدامات فرهنگی در ســــطح شــــهر 

همدان خواهیم بود.
وی با اشاره به این که رئیس ســــازمان، خود، مدیری فرهنگی 
اســــت، عنوان کرد: شناخت و آشــــنایی آقای وجدی هویدا از 
مباحــــث و موضوعات فرهنگــــی نقش مهمی در اثربخشــــی 

اقدامات سازمان دارد. 
وزنامــــه همدلی بــــا بیان این کــــه تعامل  مدیــــر مســــئول ر
خوبی بین ســــازمان و رســــانه ها در چند وقت اخیر شکل 
گرفتــــه اســــت تاکید کــــرد: رســــانه ها در پایتخــــت تاریخ و 
تمــــدن ایران زمین به مســــائل فرهنگی اهمیت بســــیاری 
می دهنــــد و ایــــن همــــکاری دو ســــویه می تواند بــــه تعالی 

شود. منجر  همدان  فرهنگ 

تالش سازمان برای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت ستودنی است

سرپرســــت دفتر خبرگزاری تســــنیم در همدان گفت: تاش 
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برای 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ستودنی است. 
مســــلم مخفی در گفت وگو با خبرنــــگار ویژه نامه "فرهنگ در 
" با اشاره به این که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شــــهر
شهرداری همدان در یک سال اخیر رویکرد مناسبی در پیش 
گرفته است اظهار داشــــت: توجه به موضوعات مهمی چون 
ایثــــار و شــــهادت از جمله اقدامــــات مثبت ســــازمان در این 
بازه زمانی اســــت و تاش مدیریت ایــــن مجموعه برای ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت ستودنی است.
وی با تقدیر از به برگزاری مراسم گرامیداشت سراداران شهید 
از جمله سردار شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی و سردار شهید 
حاج میرزا محمد ســــلگی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان گفت: برگزاری جشن های خودرویی 
از جمله جشن عید غدیر و فطر در ایام کرونا یک ابتکار مثبت 

از طرف این سازمان بود.
سرپرســــت دفتر خبرگــــزاری تســــنیم در همدان تصریــــح کرد: 
اردوهای خاطرات انقاب و راهیان نور شهری در سالگرد پیروزی 
انقاب و هفته دفاع مقدس در ســــال گذشته از دیگر ابتکارات 
خوب این ســــازمان بود.  مســــلم مخفی با اشــــاره به ایــــن که در 
حوزه آموزش های شهروندی نیاز به کار بیشتر است تاکید کرد: 
خبرگزاری تســــنیم آمادگی این را دارد کــــه در بحث آموزش های 

شهروندی با سازمان همکاری تنگاتنگی داشته باشد.

استفاده از رسانه ها و فضای مجازی در تبلیغات محیطی
مدیرعامــــل خانه مطبوعات اســــتان همدان گفت: ســــازمان 
فرهنگــــی، اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان بــــه جای 
اســــتفاده از بنر در تبلیغات محیطی و آموزش های شهروندی 

از رسانه ها و فضای مجازی بهره بیشتری بگیرد
مهــــرداد حمزه در گفت وگو بــــا خبرنگار ویژه نامــــه "فرهنگ در 
" با اشاره به این که بر اساس توصیه های مسئوالن ارشد  شهر
نظام جمهوری اسامی، اقدامات و برنامه های فرهنگی باید در 
رأس امور باشد اظهار داشت: در این شرایط برای شهرداری ها 
نیز وظایف فرهنگی تعریف شــــده اســــت که در اجرای آن باید 

اهتمام بورزند.
وی افزود: ســــازمان فرهنگی، ورزشــــی و اجتماعی شــــهرداری 
همدان در جهت رســــالت مدیریت شــــهری همدان در حوزه 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی برنامه های مناسبی تدوین و اجرا 

کرده است.
وی عنوان کرد: پیشــــنهاد می شــــود بــــه منظور حفظ محیط زیســــت و کاهــــش هزینه ها به جای اســــتفاده از بنر 
وندی، بهره گیری از رســــانه ها و فضای مجــــازی در اولویت برنامه های  آموزش های شــــهر در تبلیغــــات محیطی و 

باشد. سازمان 
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان با تاکید بر تعامل مناســــب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با 
رســــانه ها و خبرنگاران عنوان کرد: هر چه این تعامل بیشتر باشد به توسعه فرهنگی همدان و پیشبرد اهداف فرهنگی 

مدیریت شهری کمک بیشتری خواهد کرد.
حمزه اقدامات ســــازمان را در حوزه ورزش شهروندی مناسب ارزیابی کرد و گفت: با شیوع کرونا و توصیه بر فاصله گذاری 

اجتماعی پیشنهاد می شود در حوزه ورزش شهروندی برنامه هایی متناسب با این شرایط تدوین و عملیاتی شود.

آفرینش های هنری سازمان اوج 
گرفته است

سرپرســــت روزنامــــه هگمتانــــه گفــــت: در یــــک ســــال اخیر 
آفرینش های هنری سازمان اوج گرفته است. 

مصطفــــی شــــیرمحمدی در گفت وگو بــــا خبرنــــگار ویژه نامه 
" بــــا مثبت ارزیابی کردن عملکرد ســــازمان  "فرهنگ در شــــهر
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان در یک سال 
اخیر اظهار داشــــت: آفرینش های هنری سازمان در این دوره 

اوج گرفته است.
وی افــــزود: تبلیغات محیطی ســــازمان نمــــود بصری خوبی 

پیدا کرده اســــت و در زیباسازی شهر تاثیرگذار است.
وزنامه هگمتانه با اشــــاره بــــه عملکرد خوب  پرســــت ر سر
زشــــی شهرداری همدان  ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ور
رســــانه ها  به  خود  برنامه های  و  اقدامــــات  اخبــــار  ارائه  در 
اخبار  انتشــــار  کــــرد:  عنوان  هگمتانــــه  وزنامــــه  ر جملــــه  از 
مختلف  نهادهــــای  و  ارگان ها  ادارات،  مثبــــت  اقدامــــات 
بســــیار  جامعــــه  و  وندان  شــــهر بیــــن  در  امیــــد  ایجــــاد  در 

است. تاثیرگذار 
شــــیرمحمدی با اشــــاره به این کــــه ســــازمان تعامل خوبی 
بــــا رســــانه ها دارد تصریــــح کــــرد: مدیریت ســــازمان در پی 
هم افزایــــی بــــا گروه هــــای فرهنگــــی، انجمن هــــای هنری و 
برنامه ها  در  نهــــاد  مردم  ســــازمان های  مشــــارکت  افزایش 
و اقدامــــات فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی بــــوده که اقدامی 

است. تقدیر  قابل 

عملکرد مثبت سازمان در حوزه ورزش شهروندی
اداره  عمومــــی  روابط  مدیــــر 
استان  جوانان  و  ورزش  کل 
حــــوزه  در  گفــــت:  همــــدان 
ورزش شــــهروندی عملمرد 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
و ورزشی شهرداری مثبت و 

قابل قبول است. 
در  چاروســــایی  حمــــداهلل 
خبرنــــگار  بــــا  گفت وگــــو 
 " شهر در  "فرهنگ  ویژه نامه 
با اشــــاره به این که بخشی از 
بار ورزش همگانــــی به ویژه 
در حوزه ورزش شــــهروندی 

بر دوش شــــهرداری ها اســــت اظهار داشــــت: شــــهرداری همــــدان در بخــــش ورزش 
شــــهروندی عملکرد قابل قبولی داشــــته و کمک حال اداره کل ورزش و جوانان بوده 

است.
وی از باشــــگاه شــــهرداری به عنوان یکی از مهم ترین باشــــگاه های ورزشــــی اســــتان 
یــــاد کرد و گفــــت: تعامل و همــــکاری خوبی بیــــن اداره کل ورزش جوانان و باشــــگاه 

شهرداری برقرار است.
سرپرســــت دفتر خبرگزاری برنا در همدان با بیان این که عملکرد سازمان در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز قابل قبول است گفت: تعامل سازمان با رسانه ها 

مناسب بوده است که پیشنهاد می شود این روند ادامه داشته باشد.
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همکاری مناسب سازمان و شهرداری مناطق در 
مراسم ها و اعیاد

مدیرشــــهرداری منطقــــه ۲ همدان بــــا بیان این 
که اســــتاندارترین زمین ورزشــــی در پارک کودک 
احداث شــــد گفت: تعامل و همکاری سازمان با 

شهرداری مناطق مناسب بوده است. 
حامد جلیلوند در گفت وگو با ماهنامه "فرهنگ 
" بــــا اطهار داشــــت: در یک ســــال اخیر  در شــــهر
بــــا تاکید شــــهردار همدان و رئیس کمیســــیون 
فرهنگی، اجتماعی شورای اسامی شهر مناطق 
شــــهرداری همدان نیــــز در حوزه هــــای فرهنگی 
ورود کردنــــد و با همــــکاری و تعامل با ســــازمان 
اقدامات  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

خوبی انجام دادند. 
وی افــــزود: شــــهرداری های مناطــــق در برگزاری 
تجهیــــز  و  ســــاخت  و  مختلــــف  مراســــم های 
زمین های ورزشی سطح شــــهر با سازمان ارتباط 
مناســــبی دارنــــد تأکیــــد کرد: بــــه عنــــوان مثال 
زمین فوتبال پــــارک کودک که ســــال ها متروکه 
و خطرآفریــــن بــــود و جلــــوه خوبی هم نداشــــت 
باورود شــــهرداری منطقه و همکاری سازمان به 
اســــتاندارترین زمین ورزشــــی پارک های همدان 

تبدیل شد.

جلیلوند با ابراز رضایت از روند تشــــکیل شورای 
اجتماعی محات همدان خاطرنشــــان کرد:روند 
تشکیل شــــورای اجتماعی در محات منطقه ۲ 
شهرداری همدان نیز در حال طی شدن است و 

در موعد مقرر تشکیل خواهند شد. 
وی عملکــــرد ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعــــی و 
ورزشی شهرداری همدان را در یک سال گذشته 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: رئیس سازمان فردی 
فرهنگی و به مشــــکات این حوزه واقف است 
و برنامه هــــای مناســــبی در این حــــوزه تدوین و 

اجرایی کرده است.

سازمان با فرهنگسازی در حوزه پرداخت عوارض به 
کمک مناطق بیاید

ســــازمان  گفــــت:   ۴ منطقــــه  شــــهرداری  مدیــــر 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان 
می توانــــد در آموزش هــــای شــــهروندی از جمله 
پرداخت بــــه موقع عوارض به کمک شــــهرداری 

مناطق بیاید. 
مدیر شــــهرداری منطقه ۴ همدان در گفت و گو 
" با بیان  با خبرنــــگار ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
این کــــه همکاری دو ســــویه ســــازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان می تواند به 
راهکارهایی برای خدمات بیشــــتر به شهروندان 

ختم شود.
یوسفی نوید با شــــرح برخی زمینه های همکاری 
ســــازمان و شــــهرداری مناطــــق گفت: ســــازمان 
در بحــــث فرهنگ ســــازی پرداخــــت عــــوارض و 
فرهنگ ســــازی در زمینه حفظ مبلمان شهری و 
زمین های بازی این همــــکاری می تواند اتفاقات 

خوبی را رقم بزند.
وی با مثبــــت ارزیابی کــــردن برخــــی اتفاقات رخ 
داده در ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 

شــــهرداری عنــــوان کرد: پیشــــنهاد ســــازمان در 
اســــتفاده از نشــــان شــــهرداری به جای نشــــان 
سازمان و مناطق در تبلیغات محیطی پیشنهاد 
خوبــــی بــــود کــــه بــــه یکدست ســــازی تبلیغات 

محیطی کمک می کند.
شــــهردار منطقه ۴ تاکید: آمــــاده هرگونه تعامل 
و همــــکاری با رئیــــس و معاونت های ســــازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان 

هستیم.

در اقدامات فرهنگی همه سلیقه ها دیده شود
مدیر شهرداری منطقه 3 همدان با تاکید بر اهمیت 
اقدامات فرهنگی گفت: در اقدامات و برنامه های 

فرهنگی همه سلیقه ها باید دیده شود. 
محمدرضا فیضی منش در گفت و گو با خبرنگار 
" با بیان این که مردم  ویژه نامه "فرهنگ در شــــهر
ســــهامداران اصلی شهرداری هســــتند و ما برای 
هســــتیم  خدمتگذارشــــان  و  می کنیم  کار  آنهــــا 
اظهــــار داشــــت: نظــــرات شــــهروندان در تمــــام 
مباحث از جملــــه مباحث فرهنگــــی و اجتماعی 

باید مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد. 
وی افزود: ســــایق مختلف شــــهروندان باید در 
تمام برنامه ریزی ها و کار های مدیریت شهری در 

بخش های مختلف دیده شود. 
مدیرشــــهرداری منطقه 3 تاکید کــــرد: به همین 
دلیل شــــهرداری منطقه 3 این آمادگی را دارد در 
تمام برنامه ها با ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان همکاری های الزم را 

انجام دهد.
مدیر شهرداری منطقه 3 همدان با اشاره فعالیت 
معاونــــت فرهنگی ایــــن شــــهرداری تصریح کرد: 
تعامل خوبی بین معاونت فرهنگی شــــهرداری 
منطقه 3 و ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شــــهرداری همدان شــــکل گرفته که نمــــود آن را 
می تــــوان در مراســــمات مختلف و نیز تشــــکیل 

شورای اجتماعی محات در این منطقه دید. 
وی با اشــــاره به این که شــــورای اســــامی شــــهر 
کمیســــیون  رئیس  سلماســــی  خانم  همــــدان، 
فرهنگــــی شــــورا و مهنــــدس صوفــــی، شــــهردار 
محترم همدان به خوبــــی از برنامه های فرهنگی 
ما حمایت  می کنند تصریح کرد:رئیس ســــازمان 
فرهنگــــی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری نیز به 
عنوان یــــک مدیر با ســــابقه در حــــوزه فرهنگی 
عاوه بر ارائه مشــــورت ها، همکاری و مساعدت 

الزم را با شهرداری منطقه 3 دارد.

نقش مهم سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
در توسعه شهر همدان 
مدیر شــــهرداری منطقه ۱ همدان گفت: سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان 

نقش مهمی در توسعه همه جانبه شهر دارد. 
 مدیر شــــهرداری منطقه یک همدان در گفت و 
" با اشاره  گو با خبرنگار ویژه نامه "فرهنگ در شهر
به لزوم بیشتر همکاری های دو جانبه با سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان 
اظهــــار داشــــت: ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان نقش بسیار مهمی 
در توسعه همه جانبه شــــهر به ویژه در پیشبرد 

اهداف فرهنگی دارد.
مسعود دهبانی صابر عنوان کرد: در بحث شورای 
اجتماعی محات، شــــهرداری منطقه یک همدان 
ظرفیت بســــیار خوبــــی دارد و مشــــارکت خوبی 
بین ســــازمان و شــــهرداری برای تشکیل شورای 

اجتماعی محات در این منطقه صورت گرفت. 
وی با مثبــــت ارزیابی کــــردن عملکرد ســــازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری همدان 
تاکید کرد: نتایج اقدامات فرهنگی در بلندمدت 

نمود خواهد داشت.
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به کارگیری فن آوری های نوین 
در حوزه های اداری و روابط عمومی

رئیس اداره برنامه ریزی و توســــعه نیروی انسانی سازمان فرهنگی، 
گفت: در حوزه برنامه  ریزی  اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان 
و توســــعه نیروی انســــانی و افزایــــش بازدهی کارکنان و نیز نتشــــار 

گرفتیم.  کار  به  را  نوین  فناوری های  اخبار 
علی پناهی زاده بــــا بیان این که برنامه ریزی نیروی انســــانی عبارت 

از فرآیند منظم و مســــتمر تحلیــــل نیازهای منابع انســــانی  اســــت 
، و متناســــب با سیاســــت هــــای بهبود  ســــازمان در شــــرایط تغییر
ســــازمان که اثربخشــــی برنامه هــــای بلند مدت و افزایــــش بازدهی 
با  را موجــــب می شــــود اظهار داشــــت:  نیــــروی انســــانی ســــازمان 
هماهنگی ریاســــت ســــازمان اقدامات مهم و تاثیرگــــذاری در یک 

سال گذشــــته در این حوزه در سازمان اتفاق افتاده است. 
وی افــــزود: از اهــــم ایــــن اقدامــــات می تــــوان بــــه پیگیری 
فعالیت هــــای کارگزینــــی و ســــامان دادن به ورود و 
خروج کارکنان ســــازمان و نیــــز تمرکز بر افزایش 

کرد. اشاره  اداری  انضباط 
توســــعه  و  برنامه ریــــزی  اداره  رئیــــس 
کرد:  عنــــوان  ســــازمان  انســــانی  منابع 
کاهــــش تنش های اداری بــــه منظور 
کارکنان،  بــــرای  آرام  فضایــــی  ایجاد 
برنامه ریــــزی بــــه منظــــور افزایــــش 
از  اســــتفاده  و  کاری  راندمــــان 
منظــــور  بــــه  نویــــن  فن آوری هــــای 
از  تســــریع در پیشــــبرد امور اداری 
یک  در  کــــه  اســــت  اقداماتی  دیگر 
اتفاق  حوزه  این  در  گذشــــته  ســــال 

است.  افتاده 
بــــر نقــــش مهــــم روابط  بــــا تاکیــــد  وی 
عمومی هــــا به عنــــوان پل ارتباطــــی میان 
ســــازمان و شــــهروندان و نیز انتشــــار دقیق 
و بــــه موقع اخبــــار و اقدامات گفت: در ســــازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان کــــه در حوزه های 
متنوعی فعالیت می کنــــد در بخش روابط عمومی از نیروهای خبره 

است. شده  استفاده  کاربلد  و 
مدیــــر ارتباطــــات و روابط عمومــــی ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان تاکید کرد: پوشــــش خبری برنامه ها و 
اقدامات ســــازمان، تولید محتوا در حوزه  آموزش های شــــهروندی، 
استفاده از شــــیوه های نوین در تبلیغات محیطی از جمله اقداماتی 

اســــت که در حوزه روابط عمومی در یک سال اخیر رخ داده است.
پناهــــی زاده تاکید کرد: همه تاش خود را کردیم تا در بحث انتشــــار 
اخبار ســــازمان، از تمام بســــترهای موجود از جمله صدا و ســــیمای 
مرکــــز همــــدان، نشــــریات محلــــی، خبرگزاری هــــا، فضــــای مجازی و 

ببریم. بهره   ) )مجاز اجتماعی  شبکه های 
وی با اشــــاره به ایــــن که واحد روابــــط عمومی و ارتباطات ســــازمان 
نیز در یک ســــال گذشــــته، خود اقدام به انتشــــار ماهنامه ای تحت 
عنــــوان فرهنگ در شــــهر کرده و بــــه انتشــــار اهم اخبار ســــازمان 
و آموزش هــــای شــــهروندی در آن می پــــردازد تاکید کــــرد: در بحث 
انتشــــار اخبــــار و رپرتاژهــــا تــــاش کردیــــم به همــــه رســــانه ها نگاه 

باشیم. داشته  یکسانی 
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مراسم روز جهانی نجوم تفاهم نامه مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران

استودیو قرآنی

تبلیغات شهری پیرامون آموزش کرونا

استودیو شهروندی

غرفه شهرداری همدان در نمایشگاه کودک

تفاهم نامه مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران

جشن های یلدایی

اردوهای راهیان نور شهری

دیوار نگاره آرامگاه بوعلی

مسابقات هندبال بانوان )المپیاد ورزش محالت(

عزاداری های سرور و ساالر شهیدان امام حسین ؟ع؟

رونمایی از کتاب هفاد و دومین غواص

بازدید از مراحل تولید ماسک و شیلد در فرهنگسراهای 
شهرداری

جشن های خودرویی
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همــــکاران این شــــماره: علی پناهــــی زاده، 
محمــــد بهرامــــی صفــــت، حمیــــد رحیمی، 

محمدرضا کتابی، بهمن زریری

مراسم روز پزشک اردوهای خاطرات انقالب

مراسم شهروند برگزیده در سال 1398

استودیو شهروندی

برگزاری جشن عبادت و بندگی

رونمایی از سومین قرآن کتابت شده در تاالر قرآن

جلسات شورای اجتماعی محالت

میز ایثار و شهادت با حضور سردار شهید میرزا محمد سلگی

پویش نذر انتظار

تجمع 3 هزار نفری مردم همدان به یاد سردار دل ها در تاالر 
قرآن

بازدید از زمین های ورزشی بوستان ها

قهرمانی تیم های پایه شهرداری در لیگ استان

مراسم روز پزشک و روز همدان

المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری همدان

رونمایی از المان آیت اهلل تألهی


