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سال  آبان ماهشهر همدان در  یاسالم یشورا یشهر تیرین موضوعات مربوط به مدشد دهیچیبا توجه به گسترش شهرها و پ    

مرکز  یانداز مطالعه استوار است؛ اقدام به راهو  قیبر تحق ها گیری یمتصمو اساس  هیضرورت که پا نیا حیبا درک صح 1392

مسائل و  قیضمن شناخت دق نینو یکرده است با نگرش یتاکنون سع لیتشک انمرکز از زم نیها کرد. ا مطالعات و پژوهش

ها  چالش نیخبره نسبت به حل کارشناسانه ا نیاز دانش کارشناسان و متخصص یریگ با بهره ها آن یندب تیمشکالت شهر و اولو

اتخاذ  ها، استیس یعلم نیمحور، تدو دانش یزیر همچون برنامه یبه اهداف لین یشهر همدان در راستا یاسالم یاقدام و به شورا

 کمک کند. یشهر تیریها و نظارت اثربخش بر مجموعه مد میتصم موقع بهو  قیدق

 

 

 

 

 
 

 

 یکارشناس یدر جهت ارائه نظرها یمنظور ارائه خدمات پژوهش شهر همدان به یاسالم یشورا یها مرکز مطالعات و پژوهش      

 شده است: لیتشک ریبه اهداف ز لین یتاشهر در راس یاسالم یشورا یاعضا ریها و سا ونیسیکم یبه روسا یو مشورت

 

 شهر؛ یاسالم یشورا یکار یها استی، اهداف، راهبردها و سانداز چشم نیی. کمک به تب1 

 ؛یشهر تیریآن در بدنه مد یشهر و تسر ندهیآ یو مطلوب برا دیجد یدستاوردها یو معرف یی. شناسا2 

 شهر؛ یاسالم یرادر شو پژوهی یندهآو  یتفکر راهبرد تیبه حاکم کمک .3 

 شهر؛ یاسالم یشورا یها میتصم یابیو ارز یزیر برنامه ،یگذار استیس یندهایفرا یاثربخش شی. افزا4 

 .یشهر تیریمرتبط با مد یپژوهش یها تیبه فعال یبخش انسجامو  یده . جهت5 

 

 

 

 زاده نرگس نوراله

95-1392 

 دکتر ابراهیم مولوی             

                 96- 1395  

 ادامی نجاتمهندس حمید ب      

                97- 1396 

 مقدمه          

 

 اهداف مرکز مطالعات        

 

   شناس گیاه جواد دکتر       

- 97 
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 ساختار مرکز مطالعات         

 امنا ئتیه

 رئیس مرکز مطالعات

 معاون مرکز پژوهشی شورای

 مدیر پژوهشی مدیر اجرایی

 کارشناسان پژوهشی ها دبیران کمیته

 انتشاراتها و  کارشناس نشست

 دبیرخانه امور قراردادها

 روابط عمومی

 کارپرداز
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ارتقا و  ،یو کارشناس یشهر همدان با هدف ارائه مشاوره علم یاسالم یشورا یها مرکز مطالعات و پژوهش یحوزه پژوهش                              

 ریحوزه توسط مد نیشده است. ا جادیژوهشگران انظرات محققان و پ یو بررس یگردآور ،یبا جامعه دانشگاه یتعامل و همکار

 های طرحها و  کارگروه ها، تهیدر کم اکنون هم. دکن می تیفعال یپژوهش یو کارشناسان مربوطه تحت نظارت شورا یپژوهش

 دارند. یهمدان با مرکز همکار یها دانشگاه دینفر از اسات 100حدود  یو پژوهش یعلم

 یو شوراها که حداقل دارا یدارد. ده نفر متخصص امور شهر بر عهدهرا  یپژوهش یشورا استیمرکز مطالعات ر رئیس     

در حوزه  یتجرب ایو  یو پنج سال سابقه علم بوده یشهر یزیر و برنامه تیریمرتبط با مد یها ارشد در رشته یمدرک کارشناس

  .دهند یم لیتشک را یپژوهش یشورا یاعضا ؛را دارا هستند یشهر تیریمد

 

 از: اند عبارتوظایف شورای پژوهشی     

 ؛جهت تصویب امنا ئتیپژوهشی و ارائه به ه های طرح تأییدو  بــررسی. 1 

 ؛هــای پژوهشی و نظارت بر کیفیت و حسن اجــرای طرح همـکاری. 2

 ؛هــای درازمدت مـرکز برنامــه ساالنه و برنامه تـدوین. 3

مرکز برای ارتباط علمی بــا سایر مـراکـز آموزشی و پــژوهشی داخل و خـارج در هــای اجـرایی  برنامه یمش تعیین خط  .4

 ؛محــدوده ضوابط و مقــررات کشور

 .مرکــز یپژوهش یها افتهی زیهــای علمی و پــژوهشی و ن بــر انتشار نشریه نظارت. 5

 

 حوزه پژوهشی مرکز مطالعات     

 پژوهشی شورای

 مدیر پژوهشی

 ها دبیران کمیته کارشناسان پژوهشی
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 :نیگانه مرکز مطالعات تحت عناو 10 هایتهیکم     

اطالعات و شهر  ی. فناور4 ؛یو ورزش یاجتماع ،ی. فرهنگ3 ؛یو معمار ی. شهرساز2 ؛یو گردشگر گذاری یهسرما، اقتصاد .1 

 ؛ییبنا ریو امور ز یعمران ی. فن7ها؛  و بهبود روش وری. آموزش، بهره6 ک؛یونقل و تراف . حمل5هوشمند؛ 

 لیبه شرح ذ ها آن فیکه اهم وظا است ری. کمیته گردشگ10و  یحقوق تهی. کم9و سالمت؛  ستیز طیمح ،یهر. خدمات ش8

 شده است: فیتعر

 در هر حوزه؛ یپژوهش یها تیاولو نییو تع ی. بررس1

 مصوب؛ یپژوهش یها تیواصله به مرکز در چهارچوب اولو یها نامه انیها و پا رساله ،یپژوهش های طرح ی. بررس2

 یشورا یو اهداف کالن و راهبرد یبا اسناد باالدست ها آنابق مختلف و تط یها در حوزه یساالنه شهردار یها برنامه ی. بررس3

 .شهر یاسالم

 یها گروه در جلسات کار ؛شود میشهر به مرکز ارجاع  یاسالم یاز شورا یمورد صورت بهکه  یموضوعات پژوهش نیهمچن      

شهر  یاسالم یو شورا یکارشناس یها کار در قالب گزارش جهیو نت یدانشگاه و کارشناسان بررس دیمرکز با حضور اسات نیا

 .شود میهمدان ارائه 

 

 
 

 

 های مرکز مطالعات ها و کارگروه کمیته     
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 ربگزارشدهتعداد جلسات  عنوان کمیته

 9 شهرسازی و معماری

و ترافیک ونقل حمل  4 

 4 فنی، عمرانی و امور زیربنایی

ها روشو بهبود  یور بهرهآموزش،   4 

یو مالاقتصاد   5 

 12 گردشگری

و سالمت ستیز طیمحخدمات شهری،   6 

 3 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 2 فناوری اطالعات و شهر هوشمند

 4 حقوقی

 

 

 ربگزارشدهتعداد جلسات  کمیته مربوهط عنوان کارگروه

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نشاط اجتماعی

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر دوستدار کودک

بدون خودرو یها شنبه سه رزشیفرهنگی، اجتماعی و و   1 

 2 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اساسنامه باشگاه ورزشی

در پیاده راه ونقل حمل یشناس بیآس و ترافیک ونقل حمل   1 

 2 شهرسازی و معماری شهرسازی و معماری اسالمی
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 ها ها و کارگروه آمار کمی جلسات کمیته
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 ها  ترین اقدام کمیته شاخص

 کمیته حقوقی

 ها یشهردارانون ق 101ماده لیو تحل ریتفس

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشیکمیته 

 بررسی اساسنامه باشگاه ورزشی شهرداری همدان

 یآموزش شهروند یها دوره یموجود اثربخش تیوضع یبررس

  ستیز طیمحدوست دار  یبتن یها هیاز رو ییزدا خیبرف و  یسنج امکان یبررس

 ها وری و بهبود روش آموزش، بهرهیته کم

 فنی، عمرانی و امور زیربناییکمیته 

 شهرسازی و معماریکمیته 

 پروژه بلوار ارم در خصوص یها شنهادیپارائه و  دیبازد ،یبررس
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 ستیز طیمحخدمات شهری، سالمت و کمیته 

 بر تمرکز پرندگان در  دیتأکبا   یشهر یاستقرار و تجمع پرندگان در فضا یجهت سامانده یها شنهادیپارائه 

 و باباطاهر یبوعل ابانیخ

 فناوری اطالعات و شهر هوشمندخدمات کمیته 

 (RFP) یطرح جامع فناور شنهادیپ یبررس

 و ترافیک ونقل حملکمیته 

طرح جامع  یدر بازنگر یشهردار ییربنایونقل و امور ز گزارش عملکرد  معاونت حمل یبررس

در  یشهردار ییربنایونقل و امور ز گزارش عملکرد  معاونت حمل یبررس  کیونقل و تراف حمل

 کیونقل و تراف طرح جامع حمل یبازنگر

طرح  یدر بازنگر یشهردار ییربنایونقل و امور ز گزارش عملکرد  معاونت حمل یبررس 

 کیونقل و تراف جامع حمل

طرح  یدر بازنگر یشهردار ییربنایونقل و امور ز گزارش عملکرد  معاونت حمل یبررس 

 کیونقل و تراف جامع حمل

 اقتصادی و مالیکمیته 

ها جهت  اولویتو استخراج  ها یشهردارابالغی وزارت کشور به  98بررسی بخشنامه بودجه سال 

 تطبیق بودجه پیشنهادی شهرداری همدان با آن

 گردشگریکمیته 

 طرح شهر گردشگر
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 اقدامات پژوهشی 

 اقدامات پژوهشی مرکز مطالعات

 های تخصصی کارگاه های کارشناسی گزارش ترجمه مقاالت در نشریات شده چاپمقاالت 

با عنوان الحاق روستا 

 باری بر دوش شهر

توسعه پایدار با عنوان  شهر خالق با عنوان

 شهری

برگزاری کارگاه 

 ویراستاری 

 جلسه 3

 بررسی اساسنامه

 باشگاه ورزشی شهرداری

 راه ادهیدر پ ونقل حمل یشناس بیآس

 نیگزیجا یزدا خیمواد  عنوان بهبررسی کلسیم استات 

 سدیم کلرید

بازآفرینی شهری و نقش 

 نهاد های مردم تشکل
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صصی تهگزارش کمی 
تخ
 اهی 

 اهی شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 

 

 1397ماه  بهمن
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گزارش "شورای اسالمی شهر همدان با محوریت  های های تخصصی مرکز مطالعات و پژوهش دومین نشست فصلی کمیته      

با حضور اعضای شورا، شهردار همدان، مدیران  "های شورای شهر پژوهشگانه مرکز مطالعات و  10های  اقدامات شاخص کمیته

 صحن شورای اسالمی شهر همدان برگزار شد. گانه در 10های  و کارشناسان شهرداری و اساتید کمیته

 

 

 

 

های تخصصی مرکز مطالعات گزارش دومین نشست فصلی کمیته     

 مقدمه
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دم به مدعوین های شورای شهر همدان ضمن خیرمق شناس رئیس مرکز مطالعات و پژوهش در ابتدای نشست دکتر جواد گیاه       

گانه مرکز مطالعات تشکیل شده  های ده حاضر در نشست یادآور شد: این نشست با محوریت گزارش اقدامات شاخص کمیته

های آتی مرکز مطالعات و  منظور ارائه راهبردها و برنامه است. ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: این گردهمایی بزرگ پژوهشی به

ی بیشتر با حضور رئیس و اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری همدان، اساتید و اعضای اندیش های شورا و هم پژوهش

 های پژوهشی مرکز در حال برگزاری است. تمامی کمیته

طور که  های واحد پژوهشی مرکز مطالعات در فصل پاییز عنوان داشت: همان شناس در ادامه در خصوص فعالیت دکتر گیاه      

خانم نوراله زاده  95تا  92تأسیس شد. از سال  92های شورای اسالمی شهر همدان در سال  طالعات و پژوهشمرکز ممستحضرید، 

مهندس بادامی این مسئولیت را بر عهده  97تا  96دکتر ابراهیم مولوی و در  96تا  95ریاست مرکز را بر عهده داشت. از سال 

ها و  ای شهر در فصل پاییز ضمن برگزاری مستمر جلسات کمیتههای شور داشتند. واحد پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش

های تخصصی، ترجمه متون علمی و همچنین  های کارشناسی، برگزاری کارگاه ها به اقدامات پژوهشی در قالب گزارش کارگروه

ناحیه محوری؛ "ن عالوه نشست شهراندیشی با عنوا چاپ گزارش کارشناسی الحاق در نشریات استانی مبادرت ورزیده است و به

 ده است.با همکاری واحد اجرایی برگزار کرخوان با موضوع نقد و بررسی کتاب انسان و شهر را  و نشست کتاب"ابعاد و آثار

 

 

 ها رئیس مرکز مطالعات و پژوهش
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کارگیری  ریزی برای به با توجه ضرورت برنامه :در ادامه این نشست کامران گردان )رئیس شورای شهر همدان( عنوان داشت     

ها و اقدامات شورا و  بر حرکت به سمت مسئله محور شدن برنامه تأکیدو  در مدیریت شهری ها آنها و عملیاتی کردن  هشپژو

ایشان همچنین مرکز مطالعات را  .های همکاری منعقدشده با مراکز علمی و پژوهشی عملیاتی شود نامه شهرداری باید تفاهم

 ها را ضروری دانست. ریزی جهت عملیاتی شدن پژوهش نامهعنوان بازوی فکری شورای شهر توصیف و بر به

 

 

 

 

 رئیس شورای شهر همدان
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های شورا، حلقه ارتباطی بین مدیریت  در ادامه مهندس عباس صوفی )شهردار همدان( عنوان کرد: مرکز مطالعات و پژوهش     

  پایه و اساس تمامی اقدامات .ندک می دانشگاه است که با رویکرد علمی و پژوهش محور برای رشد و توسعه شهر عمل شهری و

 و پژوهشی باشد؛ اما سالیق مختلف در حوزه علمی یکی از مشکالت این حوزه  نگاه علمی  تواند بر اساس مدیریت شهری می

 .بوده که نیازمند مدیریت است

 

 

 

 

 

 شهردار  همدان
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دارای   های شورای شهر همدان پژوهش مرکز مطالعات و :رئیس شورا( متذکر شد مهندس حمید بادامی نجات )نایبسپس       

کاربردی در بین مراکز پژوهشی  توان آن را دومین مرکز بزرگ و جایگاه مطلوب در مراکز پژوهشی سراسر کشور بوده و می

گیری در  های شورای شهر همدان برای بهره کشور محسوب کرد. ایشان در ادامه یادآور شد: اساسنامه مرکز مطالعات و پژوهش

 .مورد تصویب قرار گرفت مطرح و دو فوریت آن ها استانعنوان اساسنامه تیپ در شورای عالی  کشور به سراسر

 

 

 

 

 

 رئیس شورای شهر همدان نایب
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 اکیفت کمیته حمل و نقل و 

 اهی شورای شهر همدان العات و ژپوهشمرکز مط

 رئیس  کمیته: دکتر الیاسی

 97ماه  بهمن
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ونقل و ترافیک مرکز مطالعات پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته  از اعضای کمیته حملدکتر طهماسبی       

ونقل و  بررسی گزارش عملکرد معاونت حمل"ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص بیان اهم اقدامات انجام ونقل و ترافیک و حمل

با توجه به معرفی کرد و در این خصوص عنوان داشت:  "ونقل و ترافیک امور زیربنایی شهرداری در بازنگری طرح جامع حمل

طرح جامع همدان و  موازات بهونقل و ترافیک  امع حملموضوع بازنگری طرح جامع شهر همدان و لزوم بازنگری در طرح ج

گذشته   ونقل و همچنین تجربه طرح جامع حملبندی و نحوه تدوین شرح خدمات و بازنگری  ناهمیت این موضوع از لحاظ زما

عامل  خروجی نخواهد داشت و باید از عمالًثابت کرده است با عدم نظارت بر عملکرد دستگاه مشاور بازنگری طرح جامع 

وزارت  تأییدهایی در این سطح، نیازمند  چهارم )مدیر طرح( برای این مهم بهره گرفت. استفاده از عامل چهارم در پروژه

مجوز در این مورد باید شرح خدماتی برای مدیر طرح و نحوه نظارت آن بر  اخذکشوراست. پس از استعالم از وزارت کشور و 

 شد.  تهیه می ونقل و ترافیک مشاور طرح جامع حمل

 

 شرح ارائه کمیته حمل و نقل و ترافیک
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طرح  ل مورد بررسی قرار گرفت و ایرادهایونق با تهیه شرح خدمات این طرح در شهرداری همدان، موضوع در کمیته حمل    

 :شود میمذکور مشخص و جهت رفع آن با شهرداری همدان مکاتبه شد که گزارش آن به شرح زیر بیان 

ونقل و ترافیک پس از  زیربنایی شهرداری در بازنگری طرح جامع حمل ونقل و امور بررسی گزارش عملکرد معاونت حمل    

مجوز در این مورد باید شرح خدماتی برای مدیر طرح و نحوه نظارت آن بر مشاور طرح جامع  اخذاستعالم از وزارت کشور و 

زارشی حاوی شرح خدمات شد. پس از تهیه این شرح خدمات در شهرداری، با درخواست کمیته گ ونقل و ترافیک تهیه می حمل

 صورت زیر تهیه شد: مدیر طرح در اختیار کمیته قرار گرفت که شرح خدمات مدیر طرح بنا بر نیازهای نظارتی به

 دار مطالعات طرح جامع؛ . همکاری در انتخاب مشاور صالحیت1

 . نظارت دقیق بر انجام مطالعات؛2

 . همکاری و حضور در مراحل تصویب مطالعات.3

ونقل و ترافیک  های مکرر دبیر کمیته، موضوع در کمیته حمل س از تهیه این شرح خدمات در شهرداری همدان با پیگیریپ      

های موجود در این شرح خدمات  های شورای شهر همدان، مورد بررسی قرار گرفت و ایرادها و نقص مرکز مطالعات و پژوهش

 ع داده شد.توسط اعضای کمیته مشخص و به شهرداری همدان اطال

 اند از: اهم ایرادها عبارت     

 های شرح خدمات مدیر طرح؛ . عدم شفافیت در بند1

 االختیار آن. . عدم الزام برای حضور فیزیکی مدیر طرح یا نماینده تام2

ر گرفت؛ در مدیر طرح موضوع قرارداد عامل چهارم مورد بررسی قرا ،موجود در شرح خدمات های پس از رفع ایرادها و ابهام    

 طی این بررسی نهایتاً نواقص این قرارداد مشخص و برای اعمال در شرایط خصوصی پیمان در نظر گرفته شد.

 توان به شرح زیر بیان کرد: یرا م های طرح اهم ابهام     

ماه( نامناسب است؛  15و  18شده برای مدیر طرح و مشاور )به ترتیب  ، مدت پیمان در نظر گرفته314. با توجه به نشریه شماره 1

ها دارد. این موضوع سبب  های باالدست از جمله وزارتخانه و ابالغ ارگان تأییدبسیاری از مراحل اجرای کار نیاز به  عمالًچراکه 

ها شود که باعث  جواب از این ارگان اخذشده صرف مکاتبات و ارسال اطالعات و  مدت زیادی از زمان در نظر گرفته شود می

 قت خواهد شد؛اتالف و
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ونقل قبل بسیار مفصل بود که این امر سبب شد تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان  شده از طرح جامع حمل . گزارش تهیه2

های مناسبی تهیه شود که موجب تسلط مدیران و کارشناسان به  تمایلی به مطالعه آن نداشته باشند. باید دقت شود خالصه گزارش

ونقل عدم تسلط و اطالع کارشناسان  شده با طرح جامع حمل های انجام که یکی از دالیل عدم تطبیق پروژهطرح جامع شود؛ چرا

 از طرح جامع بود؛

% اضافه خدمات مشاور( است که 25تناسب افزایش مبلغ قرارداد مشاور )در صورت قرارداد  . افزایش مبلغ قرارداد مدیر طرح به3 

 در این صورت مدیر طرح و شرکت مشاور قرارداد دارای منافع مشترک خواهند شد؛ در آن باید تجدیدنظر شود؛ چراکه

رو  ونقل و ترافیک ازاین برگزاری سلسله جلسات پیرامون بازنگری طرح جامع حملدکتر طهماسبی در ادامه یادآور شد:       

وبودجه  سازمان برنامه 314با توجه به نشریه  نظر اساتید کمیته، شرح خدمات مدیر طرح اصالح شد و یابد که با اعمال اهمیت می

که شرح خدمات عامل سوم )مشاور( طرح جامع را مشخص کرده است، در موضوع شرح خدمات مدیر طرح اصالحات اساسی 

شد  انجام شد. همچنین بعضی از مفاد قرارداد مدیر طرح که در آینده باعث ایجاد بار مالی و بار حقوقی برای شهرداری می

ونقل باید موضوعات گوناگون )نظیر  های کمیته حمل در ادامه افزود: برای اثربخشی فعالیت ایشانت.فرگبازنگری قرار مورد

به  به کمیته ارجاع شوند تا نظرات اصالحی کمیته مفید واقع شود و همچنین های خاص( قبل از امضا قراردادها و اجرای پروژه

 .موقع ترتیب اثر داده شود های مرکز مطالعات به مکاتبات و پیگیری

 

 

ونقل یادآور شد: شهردار  کامران گردان رئیس محترم شورای اسالمی شهر همدان ضمن تشکر از اقدام شاخص کمیته حمل      

محترم موارد اصالحی پیشنهادی از سوی مرکز مطالعات در مورد قرارداد طرح جامع را مطلوب توصیف کرده است. ایشان 

ونقل در خصوص قرارداد طرح جامع را دقیق و قابل استناد و استفاده برای شورا و شهرداری دانست  یته حملهمچنین گزارش کم

 و متذکر شد: این گزارش در خصوص موارد و خدماتی که قرار است مشاور انجام بدهد، برای شهرداری راهگشا خواهد بود.

ونقل شهرداری همدان عنوان داشت: با توجه حضور کارشناسان و  مهندس عزیز اله یوسفی معاون امور زیربنایی و حمل       

ونقل و ترافیک مرکز مطالعات، موارد مطروحه در کمیته در قرارداد لحاظ شده و  مدیران حوزه ترافیک در جلسه کمیته حمل

اعمال  ت این اصالحات قابلقرارداد هنوز امضا نشده است؛ اما با توجه به نظر شهرداری و شورای شهر اگر اصالحاتی موردنیاز اس

 است.

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی 

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران نژاد یطاهرجواد  2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران محمدرضا طهماسبی 3

 شهر/ رئیس شورا شورای کارشناسی ارشد/ مدیریت کامران گردان 4

 بار و مسافر ونقل حملشهرداری/ سازمان  کارشناسی ارشد/ترافیک پوروخشوری محمد دیس 5

 بار و ترافیک ونقل حملشهرداری/ سازمان  کارشناسی ارشد/عمران احسان صباغی 6

 رئیس حوزه شهردار شهرداری/ شهری ریزی مهبرنادکتری/  دانشجوی محمدمهدی درگاهی 7

 ونقل حملکارشناس  ونقل حملدانشجوی دکتری/  کمره داریوش 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات عنوان کمیته

 و تاکیف ونقل حملکمیته 

.26/7 

24/8 

22/9 

20/10 

 گزارش عملکرد کمیته حمل و نقل و ترافیک

 اعضای کمیته حمل و نقل و ترافیک

 گزارش جلسات برگزار شده
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه مالیر/ هیئت دکتری/ عمران یاسیمحمدرضا ال 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت بدنی تربیتدکتری/  عنبریان مهرداد 3

 شورا سیرئ بیناشهر/  شورای برق  کارشناسی ارشد/ مهندسی بادامی نجات حمید 4

 بار و مسافر  ونقل حملشهرداری/ سازمان  کارشناسی ارشد/ترافیک یپوروخشور محمد دیس 5

 شهر/ رئیس کمیسیون شورای کارشناسی ارشد/مدیریت مسعود عسگریان سید 6

 گذاری سرمایهرئیس سازمان  شهرداری/ کارشناسی ارشد / اقتصاد مهران حاجیان 7

 ها پیاده راه شهرداری/ مدیر شهرسازی  کارشناسی ارشد/ مصطفی موسوی سید 8

 

  

 

 جلسات عنوان کارگروه

 23/8 در پیاده راه ونقل حملشناسی ارائه خدمات  آسیب

 

 های ذیل کمیته کارگروه

 راه شناسی ارائه خدمات حمل و نقل در پیاده  کارگروه آسیب

 اعضای کارگروه

 گزارش جلسات کارگروه
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 یسال جار یبرا کیحمل و نقل و تراف تهیکم یپژوهش یها تیاولو نیتدو

  کیرافکنترل ت یها نیدورب یابی مکان دیروش جد کیارائه " یپروپوزال طرح پژوهش یبررس

 یراه بوعل ادهیحمل بار و مسافر در پ لیوساتردد انواع  یشناس بیآس

 ونقل  طرح جامع حمل یرم در طرح بازنگرسوم و چها نیبه عنوان عامل  یطرح شهردار ریقرارداد مشاور و مد یبررس

 یرانیسازمان تاکس یدر خصوص هوشمند ساز  یرانیاسکاد و سازمان تاکس یطرح مشارکت شرکت خصوص یبررس

 ونقل  طرح جامع حمل یدر بازنگر یشهردار ییربنایو امور ز ونقل گزارش عملکرد  معاونت حمل یبررس

 اهم اقدامات کمیته حمل و نقل و تاکیف
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 اقدام کمیته شاخص تین

ونقل و امور زریبنایی  معاونت حمل  ربرسی گزارش عملکرد

 ونقل و تاکیف طرح جامع حمل شهرداری رد بازنگری
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 مقدمه

طرح جامع  موازات هب کیونقل و تراف در طرح جامع حمل یطرح جامع شهر همدان و لزوم بازنگر یبا توجه به موضوع بازنگر     

گذشته   تجربه نیونقل و همچن طرح جامع حمل شرح خدمات نیو نحوه تدو یبند موضوع از لحاظ زمان نیا تیهمدان و اهم

از عامل  دینخواهد داشت و با یخروج عمالًطرح جامع  یمشاور بازنگر اهبا عدم نظارت بر عملکرد دستگ ثابت کرده است

وزارت  تأیید ازمندیسطح، ن نیدر ا ییها هم بهره گرفت. استفاده از عامل چهارم در پروژهم نیا یطرح( برا ریمدچهارم )

ر طرح و نحوه نظارت آن بر یمد یبرا یشرح خدمات دیمورد با نیمجوز در ا اخذکشوراست. پس از استعالم از وزارت کشور و 

 .شد یم هیته کیو تراف ونقل حملمشاور طرح جامع 

 طرح مسئله

مرکز  کیو تراف ونقل حمل تهیمکرر، موضوع در کم های پیگیریهمدان با  یشرح خدمات در شهردار نیا هیتهپس از     

شرح خدمات توسط  نیموجود در ا یها و نقص راداتیقرار گرفت ا یشهر همدان، مورد بررس یشورا یها مطالعات و پژوهش

 همدان اطالع داده شد. یمشخص و به شهردار تهیکم یاعضا

 عبارتنداز: راداتیا نیا     

 طرح؛ ریشرح خدمات مد یها در بند تی. عدم شفاف1 

 گیرد. قرار موردتوجه دیبا زیآن ن یاراالخت تام ندهینما ایطرح  ریمد یکیزیحضور ف ی. عدم الزام برا2

 بررسی موضوع

قرار گرفت. در  یارم مورد بررسطرح موضوع قرارداد عامل چه ریو ابهامات موجود در شرح خدمات مد راداتیپس از رفع ا     

 یخصوص طیاصالح آن و درج در شرا یو برا دشقرارداد مشخص  نیو نواقص ا راداتیا یتاًنهاقرار گرفت که  یبررس نیا یط

 در نظر گرفته شد. مانیپ

 

  یدر بازنگر یشهردار ییربناینقل و امور زو معاونت حمل  گزارش عملکرد یبررس

 کیونقل و تراف طرح جامع حمل
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 کرد: انیب ریبه شرح ز توان یرا م های طرح اهم ابهام     

در نظر گرفته  مانی(، مدت پونقل حملطرح جامع  یمالک بازنگر و مان برنامه بودجهساز هی)نشر 314شماره  هی. با توجه به نشر1

و ابالغ  تأییدبه  ازیکار ن یاز مراحل اجرا یاریبس عمالً چراکه ستین یکاف ماه( 15و  18 بیبه ترتمشاور )و  مدیر طرح یشده برا

از زمان در نظر گرفته شده صرف مکاتبات  یادیمدت ز ودش میموضوع سبب  نیها دارد ا وزارتخانه ملهباالدست از ج یها ارگان

 ؛شود میباعث از دست دادن زمان  ؛ کهها شود ارگان نیجواب از ا اخذو ارسال اطالعات و 

و کارشناسان  رانیاز مد یادیامر سبب شد تعداد ز نیمفصل بود که ا اریونقل قبل بس از طرح جامع حمل شده یهته. گزارش 2

به  کارشناسانو  رانیشود که موجب تسلط مد هیته یمناسب یها دقت شود خالصه گزارش دیه آن نداشته باشند. بابه مطالع یلیتما

کارشناسان  و اطالعونقل عدم تسلط  با طرح جامع حمل شده انجام یها پروژه قیتطب عدم لیاز دال یکی چراکه ؛طرح جامع شود

 ؛از طرح جامع بود

% اضافه خدمات مشاور( است که 25در صورت قرارداد مشاور )مبلغ قرارداد  شیافزا تناسب به طرحمدیر مبلغ قرارداد  شی. افزا3 

منافع مشترک  یدارا ،یطرف قرارداد با شهردار طرح و مشاور طرح ریصورت مد نیدر ا چراکه ؛شود دنظریتجد دیدر آن با

 خواهند شد.

 

 گیری نتیجه

 نظر اعمالکه با  شود میآنجا مشخص  کیونقل و تراف طرح جامع حمل یزنگربا رامونیسلسله جلسات پ یبرگزار تیاهم     

که شرح خدمات عامل سوم  وبودجه برنامهسازمان  314 هیطرح اصالح شد و با توجه به نشر ریشرح خدمات مد ته،یکم دیاسات

 یاصالحات اساس تهیکم یاعضا یبا نظر مشورت طرح ریموضوع شرح خدمات مددر  ؛مشخص کرده است )مشاور( طرح جامع را

 شد یم یشهردار یبرا یو بار حقوق یبار مال جادیباعث ا ندهیطرح که در آ ریاز مفاد قرارداد مد یبعض نیصورت گرفت. همچن

 .انجام شدشهر همدان  یاسالم یمطالعات شورا زمرک کیونقل و تراف حمل تهیمهم در کم نیقرار گرفت که ا یموردبازنگر
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 خدمات شهری، محیط زیست و سالمت کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: دکتر ریاحی خرم
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زیست و سالمت مرکز مطالعات پس از ارائه گزارشی از آخرین  دکتر ریاحی خرم رئیس کمیته خدمات شهری، محیط      

گزارش  "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص انجام زیست و سالمت و بیان اهم اقدامات وضعیت کمیته خدمات شهری، محیط

ها جهت ساماندهی استقرار و تجمع پرندگان در  منظر و فضای سبز شهری و ارائه پیشنهادشده در سازمان سیما  اقدامات انجام

ای از عملکرد سازمان سیما و  معرفی کرد و سپس خالصه"بر تمرکز پرندگان در خیابان بوعلی و باباطاهر تأکیدفضای شهری با 

های  حل های بوعلی و باباطاهر و راه ر( در خیابانمنظر و فضای سبز شهری در مورد مشکل ایجادشده توسط پرندگان مهاجر )سا

زیست و سالمت جهت رفع مشکل مذکور را به شرح زیر ارائه  علمی و اجرایی پیشنهادشده توسط کمیته خدمات شهری، محیط

 کرد:

گیری از سازی و چابک سازی سیستم و جلو منظور کوچک توسط وزارت کشور به 17/8/1395با تصویب اساسنامه در تاریخ     

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری "ها و فضای سبز  های زیباسازی و پارک های موازی با ادغام سازمان فعالیت

شده  میلیارد تومان در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری هزینه  18د. امسال مبلغی در حدود شروع به فعالیت کر "همدان

هکتار فضای  620هزار تومان در حوزه فضای سبز است. همچنین  120کن در شهر همدان حدود است که سرانه هر خانواده سا

مترمربع برای  2/3مترمربع با احتساب پارک جنگلی والیت و درختان حاشیه معابر و سرانه پارکی  2/10سبز با سرانه اکولوژیکی 

صورت مفصل  چهارچوب وظایف قانونی شهرداری نیز بههای سازمان در  هر نفر در همدان وجود دارد. اهم وظایف و مأموریت

 شده که طرح آن در این جلسه از حیث انتفاع خارج است.  بیان

 زیست و سالمت شرح ارائه کمیته خدمات شهری، محیط
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های واحد فنی، اجرایی  های فنی، اجرایی، تبلیغات، طراحی و فضای سبز شهری دارای بخش سازمان سیما منظر دارای بخش     

بر تمرکز پرندگان در خیابان بوعلی و باباطاهر  تأکیدان در فضای شهری با است. در خصوص ساماندهی استقرار و تجمع پرندگ

هزار گونه پرنده شناخته شده است  9باید با همکاری یک متخصص در حوزه پرندگان به این مهم پرداخته شود. در جهان حدود 

ای خاص حضور  رندگان و یا ایجاد جاذبهتوان با راهکارهای عملیاتی و احداث باغ پ گونه آن در ایران وجود دارد. می 717که 

 تداوم بخشید. ها آنپرندگان خیابان بوعلی و باباطاهر را با رفع مشکالت 

مشاور موظف شود گزارش  های مطالعاتی شهرداری به نحوی مدیریت شود که کنم پروژه ایشان در ادامه افزود: پیشنهاد می   

 .کنند و همکاران نقطه نظرات خود را بیان ارائه پیشرفت خود را بسته به موضوع در کمیته تخصصی

     

 

 

بیان داشت: بخش آموزش و پژوهش در مبحث  معاون خدمات شهری شهرداری همدان در این خصوصدکتر علی ضمیر       

حوزه های مختلف خدمات شهری با  بسیار مهم است. با توجه به ارتباط بین حوزه ر و فضای سبز شهری و پسماندسیما، منظ

دانشگاه عالوه بر کمیته مربوطه در جلسات دیگر به این مهم پرداخته شده است. یکی از مباحث مهم کمبود منابع آب در 

یابد.  فشار و مطالعه منابع آبی اهمیت می های آبیاری تحت های کم آب گیاهی و سیستم رو استفاده از گونه شهرستان است؛ ازاین

ند هدایت راهبردی منظر شهری همدان از دو سال گذشته شروع شده است و در حال در مبحث سیما منظر شهری طرح س

 .شود میعملیاتی شدن است؛ همچنین در حوزه پسماند نیاز به اقدامات پژوهشی احساس 

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی آزاد/ هیئتدانشگاه  زیست محیطدکتری/ مهدی ریاحی خرم 1

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت زیست محیطدکتری/  سهیل سبحان اردکانی 2

 علمی دانشگاه آزاد/ هیئت دکتری/ کشاورزی موسی اعظمی 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت یشناس نیزم دکتری/ محمدی داوود دیس 4

 علمی علوم پزشکی/ هیئت دکتری/ آموزش بهداشت بابک معینی 5

 علمی علوم پزشکی/ هیئت محیط بهداشتدکتری/  دتقی صمدیمحم 6

 علمی علوم پزشکی/ هیئت کودکان یها یماریب /دکتری پزشکی نصر اله 7

 علمی علوم پزشکی/ هیئت / پزشکیدکتری پژمان محبی 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون / ادبیاتکارشناسی  علی فتحی 9

 شورای اسالمی شهر/ دبیر کمیسیون لوم سیاسیدانشجوی دکتری/ ع حسین نعمتی 10

 شهری شهرداری/ معاون خدمات کارشناسی ارشد/ مدیریت ریضم یعلوحید  11

 

 

 

برگزارشدهجلسات   عنوان 

7/8  23/7  

و سالمت زیست محیطخدمات شهری،   28/8  21/8  

3/10  12/9  

 ه خدمات شهری، محیط زیست و سالمتگزارش عملکرد کمیت

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 یسال جار یبرا کیحمل و نقل و تراف تهیکم یپژوهش یها تیاولو نیتدو

  یمعاونت خدمات شهر ریضمیبا دعوت از مهندس عل یحوزه خدمات شهر یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 سبز  یمنظر و فضا مایسازمان س استیمنظر با دعوت از مهندس آزاد ر ما،یحوزه س یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 شهریکارشناس حوزه خدمات  یمشاغل با دعوت از مهندس خداکرم یحوزه سامانده یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 بحران  تیریاداره مد ریمد یبحران با دعوت از خانم دکتر روح تیریحوزه مد یپژوهش یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 سازمان پسماند  استیر یبیپسماند با دعوت از مهندس س تیریمدحوزه  یپژوهش یها تیاولو نیتدو
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 شاخص تین اقدام کمیته

رد   تجمع رپندگان و   استقرار یسامانده   جهت شنهاداتی اراهئ پ 

 رد رپندگان   تمرکز  رب  دیبا اتک   یشهر یفضا

 و باباطاره یبوعل   ابانیخ   
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 مقدمه

توسط وزارت کشور  1395/08/17شهرداری همدان با تصویب اساسنامه خود در تاریخ  یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س   

 های یتفعالاز  یریو جلوگ ستمیس یو چابک ساز یساز کوچک منظور بهسبز  یو فضا ها پارکو  یباسازیز یها سازمان با ادغام

سبز  یمنظر و فضا یماستومان در سازمان  اردیلیم 18در حدود  یمبلغ امسال. دکروع به فعالیت راندمان شر شیو افزا یمواز

 نیسبز است. همچن یهزار تومان در حوزه فضا 120شده است که سرانه هر خانواده ساکن در شهر همدان حدود   نهیهز یشهر

 یمعابر و سرانه پارک هیدرختان حاش و تیوال یرک جنگلبا احتساب پا مترمربع 2/10 یکیبا سرانه اکولوژ سبز یهکتار فضا 620

 هر نفر در همدان وجود دارد. یبرا مترمربع 2/3

 

 یشهردار یقانون فیسازمان در چهارچوب وظا های یتمأمورو  فیاهم وظا

 های طرحبر  یمبتن یسبز و باز، نما و منظر شهر یفضا یو موضوع یموضع یمطالعات های طرح یو اجرا نی، تدوهیته تیریمد_

 ؛داریشهر پا کردیبا رو یطیمح تیفیو اسناد ارتقاء ک یتوسعه شهر و شهردار یاتیعمل -یو برنامه راهبرد یلیمصوب جامع و تفص

 یفضاها ی، نورپردازنماها آب، مبلمان، یشهر یها مجسمه، احجام و یطیمح کیاعم از گراف یشهر یاز انواع هنرها استفاده_

 ی؛مطالعات کاربرد جیبر نتا یمبتن یرشه یباسازیدر ز یشهر

، ها یشهرباز ،یحیتفر یو فضاها یعموم یسبز شهر یفضاها یو نگهدار یراییبازپ، زی، احداث، توسعه و تجهیطراح تیریمد_

 ؛آن ری، پارک بانوان و نظاعتی، پارک طبوحش باغ

 ؛سبز یبر کمربند فضا کیدتأشهرها با  میواقع در حر یعموم یسبز شهر یفضا های طرح یاجرا تیریمد_

و سازگار  نییپا ینگهدار نهیو هز یآب ازیبا ن ینتیز ریو غ ینتیز یاهیگ یها گونهو استفاده از  دیتول تیری، مدیی، شناسایبررس_

 ؛بر توسعه احجام سبز تأکیدکاشت و با  یطراح یاصول فن تیبا رعا یسبز شهر یمنطقه در سطوح فضا طیبا شرا

 جادینامتعارف، ا های آب ریفاضالب و سا هیتصف تأسیساتاز پساب  تیبا اولو داریپا یاز منابع آب نهیفاده بهو است ییشناسا_

 ؛شبکه مستقل

جهت  شنهاداتیو ارائه پ یسبز شهر یو فضا منظر مایدر سازمان س قدامات انجام شدهگزارش ا

 بر تمرکز پرندگان در دیبا تاک یشهر یدر فضا استقرار و تجمع پرندگان یسامانده

 و باباطاهر یبوعل ابانیخ 
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 نینو های روشبا  ینیگزیو جا یسنت یاریآب های روشو اصالح  یاز آب شرب شهر یعموم یسبز شهر یفضا رسانی آب_

 ی؛اریآب

 جلب  منظور بهالزم  یو بسترساز یشهر و منظرسبز  یفضا نهیدر زم یعموم های آگاهیو ارتقاء  یشهروند آموزش_

 شهر. یاسالم یشورا تیبا استفاده از ظرف یعموم های مشارکت

 منظر مایحوزه س    

 خسارت به مناطق؛ های لیستمستمر و نظارت بر کار پیمانکاران سازمان و ارسال  گشت_

 تفریحی در همدان؛ یها مکاناولیه جهت احداث  مطالعات_

 سازمان؛ مدت یانمو  مدت کوتاه یها برنامه تدوین_

 زیباسازی )مانند پارک ترافیک(؛ های پروژه طراحی_

 سازمان به  العاده فوق های برنامهو اجرای  ریزی برنامهمربوط به آن و  های پروژهامکانات بهبود ترافیک شهری و  توسعه_

 تزئینی؛ های مجسمهویژه مانند انتخابات و استقبال از مقامات، طراحی انواع احجام و  های بتمناسملی و مذهبی و  های مناسبت

 و کنترل کار پیمانکاران؛ بازدید_

و  میمحاسبه جرا وهیمربوط به انواع قصور در عمل به تعهدات و ش های دستورالعمل ایجداول  روزرسانی بهو  نیتدو ه،یته_

 .کارانمانیخسارات و ابالغ آن به پ

 حوزه تبلیغات. الف

 ؛خدمات مشاوره و اجرای تبلیغات محیطی ارائه_

 ؛طرح ساماندهی تبلیغات محیطی تدوین_

 ؛اند در شهر نصب شده یغاتیسازه تبل 60تعداد  فعالًکه  های تبلیغاتی در سطح شهرو پایه بنر و استند یلبوردبانواع  نصب_

 ؛تبلیغاتی در سطح شهر یها داربستنر و مجوز و نظارت بر نصب و برچیدن ب صدور_

 ؛و برخورد با افراد خاطی غیرمجاز های مکانبر نصب پوستر در  نظارت_

 ؛سطح شهر با کمک پیمانکاران سازمان های دیوارنوشته امحاء_
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 ؛تبلیغاتی های برچسبو عناصر شهری از  ها جداره سازی پاکو تصویب ضوابط ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی  تهیه_

 . و ... ها مراسمتبلیغات محیطی در مختلف جهت انجام  های ارگانبا ادارات و  همکاری_

 یطراححوزه . ب

 ؛سطح شهر ها بندی ینآذو ساخت و اجرای احجام تزئینی جهت  طراحی_

 ؛و تولید انواع مبلمان شهری طراحی_

 یها مغازه بانیرنگ کرکره و سا یساز کسانیعمومی مانند طرح  و اماکن و تحقیق در بسامان شدن میادین و معابر طرح_

 ؛امام دانیاطراف م

 .و تبلیغاتی و زیباسازی تزئینی ،ترافیکی ،های دستورالعملو طرح و تحقیق در ارائه  ها یدانم طراحی_

 

 یواحد فن. ج

 ؛مانکارانینظارت بر پ های روشبهبود  یو ارائه راهکارها یبررس_

 ؛داالحداثیجد یها کارگاهکاشت  تمیق برآورد_

 ؛سبز یفضا ینگهدار هیپا متیق برآورد_

به آب کم و  ازیبا ن یاهیگ یها گونه شیدر سطح شهر مانند کاشت چمن و افزا اجرا قابل دیجد های طرحو ارائه  یبررس_

و کاهش  ژنیاکس دیتول یشزاافمعابر جهت  هیبرگ در حاش و کاشت درختان پهن فشار تحت یاریآب یها ستمیاستفاده از س

 .وخودوساست ییدارو اهانیکاشت گ مانند ستیز طیمح یآلودگ
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 ییاجرا. واحد د

 یشهردار اریسبز در اخت یسالمت فضا یحفظ، کنترل و ارتقا نهیسبز در زم یفضا ینگهدار مانکارانیبر عملکرد پ نظارت_

 ی؛هر منطقه شهر یبرا نکارمایپ کیچهار ناظر و  نییمناطق و سازمان مانند تع

  یارهای، ضوابط و معها دستورالعملاستانداردها،  یو اجرا روزرسانی به ن،یو نظارت بر تهیه، تدو یراهبر ،گذاری سیاست_

مانند  یسبز شهر یو فضاها ها بوستان های زیرساخت، محصوالت و ها فرآورده زات،یدر زمینه تأسیسات، تجه سازمانی درون

و نصب حدود  خیشهر در تار یراوش یشهر دارا نیاول عنوان بهدر خصوص همدان  ییها جهت نصب نوشته یا نگارهواریمطالعه د

 ؛1300تا قبل از سال  یهمدان ریمشاه ادمانیجهت  سیسرد 25

 ،ییساشنا دیجد های یوهش یریکارگ بهسبز و  یمرتبط با فضا یها فرآوردهجهت بهبود کیفی  مانکارانیپ یابیو ارزش نظارت_

 ؛سبز یدر فضا یاهیگ های بیماریدرمان و مبارزه با آفات و 

در خصوص نحوه انجام مطالعات، مشاوره،  ینظرات کارشناس ارائهارجاع شده و  یعمران یازهایو ن ها درخواستبر  نظارت_

 .یعمران های عملیاتو  ها پروژه( یمانی)پ سازمانی برون ای( ی)امان سازمانی درون یو اجرا یطراح

 

 و باباطاهر یبوعل ابانیاستقرار و تجمع پرندگان در خ یسامانده طرح در خصوص ها یشنهادپ

 ؛شهر هیبه حاش ها آنو انتقال  یشهر نگیاستان جهت خارج شدن پرندگان از ر زیست محیطکارگروه مشترک با  لیتشک_ 

 ؛ف همدانباغات اطرا یسو بهپرندگان  نیا یپالس یکیالکترون لیاز وسا استفاده_

 ؛به فرصت( دیتهد لیباغ پرندگان )تبد جادیا_

 ؛یسماکو تور( از جهت Bird Watching) ینیبه مقوله پرنده ب پرداختن_

 ؛گرید یا نقطهپرندگان در  نیا یجاذبه برا جادیا_

 .یجادشدهاحوزه جهت مطالعه و رفع معضل  نیقرارداد با کارشناس زبده در ا انعقاد_
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 اه وری و بهبود روش آموزش، بهره کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 ئیس کمیته: دکتر سهرابیر
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پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته  ها وری و بهبود روش دکتر مریم پور جمشیدی از اعضای کمیته آموزش، بهره   

بررسی طرح ارزیابی و سنجش "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص ها و بیان اهم اقدامات انجام وری و بهبود روش آموزش، بهره

های آموزش  های شهروندی و تدوین شرح خدمات طرح بررسی وضعیت موجود اثربخشی دوره ی آموزشمیزان اثربخش

معرفی کرد و در این خصوص عنوان داشت: با توجه به احساس نیاز شهرداری  "1397شده در شهرداری در سال  شهروندی ارائه

، شرح خدمات طرح مذکور در کمیته آموزش تدوین شده های ارائه ها در بررسی میزان اثربخشی آموزش برای تعیین نوع سنجه

 شد که گزارش آن به شرح ذیل است:

های آموزش شهروندی در سطح شهر همدان در  ریزی، همسوسازی و ساماندهی برنامه کمیته آموزش شهروندی با هدف برنامه    

هروندان و رسیدن به یک نقشه راه برای شهرداری تشکیل شده است. برای تبیین و بررسی نتایج عملکرد شهرداری در آموزش ش

ها وجود دارد. در همین راستا شهرداری همدان تصمیم گرفت تا بررسی  آینده، نیاز به بررسی و سنجش تأثیر این آموزش

شده، در حوزه اجرایی آموزش شهروندی را از راه فراخوان به مؤسسات مطالعاتی و مراکز دانشگاهی  اثربخشی موارد انجام

الذکر، از مرکز مطالعات شورای  طرح فوق شرح خدمات و تنظیم فرم پروپوزال کند و برای نحوه تهیه طرح اولیه و واگذار

های طرح مذکور در ابتدا  سنجه سازی مدلنحوه . با توجه به عدم شفافیت در مورد اسالمی شهر همدان درخواست همکاری شد

ای با حضور  جانب درخواست شد تا در جلسه شد به همین منظور از این نیاز به تهیه شرح خدمات در ابتدای کار احساس می

 کارشناسان سازمان اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان این موضوع را بررسی کنم. پس از برگزاری این جلسه در 

 

 ها وری و بهبود روش شرح ارائه کمیته آموزش، بهره
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تصمیمی که در کمیته های شهروندی در  ادامه روند تدوین شرح خدمات برای طرح ارزیابی و سنجش میزان اثربخشی آموزش

 شد. اخذآموزش مرکز مطالعات 

های خود را در سال جاری، در طرحی با عنوان بررسی وضعیت  در گام نخست، قرار شد شهرداری میزان اثربخشی آموزش     

ین مهم مورد بررسی قرار دهد که این برای ا 1397شده در شهرداری در سال  های آموزش شهروندی ارائه موجود اثربخشی دوره

 شرح خدماتی به شرح زیر تهیه شد:

ها و نیازهای  بر اساس اولویت ها آنشده و بررسی  های شهروندی ارائه ارزیابی اثربخشی آموزش های طرح. دریافت عناوین 1

 واحدهای مختلف؛

ها و  ر اساس اولویتب ها آنشده و بررسی  های شهروندی ارائه ارزیابی اثربخشی آموزش های طرح. انطباق و اصالح عناوین 2

 نیازهای واحدهای مختلف؛

بر اساس اهداف  ها آنشده و بررسی  های شهروندی ارائه شناسی مورداستفاده برای ارزیابی اثربخشی آموزش . انطباق روش3

 مربوط؛

شده و  ائههای ار های شهروندی بر اساس نوع آموزش ارزیابی اثربخشی آموزش های طرح. تعیین بودجه زمانی برای انجام 4

 ها؛ اهداف این آموزش

شده و اهداف  های ارائه های شهروندی بر اساس نوع آموزش ارزیابی اثربخشی آموزش های طرح. تعیین بودجه مالی برای انجام 5

 ها؛ این آموزش

 های شهروندی؛ ارزیابی اثربخشی آموزش های طرح. هماهنگی اداری و اجرایی موردنیاز برای انجام 6

 شده؛ های شهروندی ارائه ارزیابی اثربخشی آموزش های طرحالحیت ارزیابان . بررسی ص7

 شده به برنامه عملیاتی برای واحدهای مربوطه. های شهروندی ارائه . تبدیل نتایج حاصل از ارزیابی اثربخشی آموزش8

های انجام شده است. در حوزه  فعالیتیکی از ابزارهای مهم برای برآورد کارایی سیستم، ارزیابی عملکرد و میزان اثربخشی      

شده از  مختلف انجامد مخاطبان و شهروندان به موضوعات ها و نحوه بازخور آموزش شهروندی، ارزیابی میزان تأثیر این آموزش

های موردنیاز برای بررسی  سیستم و تعیین سنجه سازی مدلاهمیت باالیی برخوردار است؛ در همین راستا نحوه ارزیابی و 

ها از اهمیت باالیی برخوردار است و در گام نخست تهیه و تدوین شرح خدمات طرح اثربخشی و  ربخشی این آموزشاث

ها در  وری و بهبود روش ای برخوردار است. تهیه این شرح خدمات توسط کمیته آموزش، بهره پروپوزال آن از جایگاه ویژه

 .کند میبندی اجرا  و افزایش کارایی طرح و کاهش زمان ها جایگاه بازوی مشورتی، کمک شایانی در تقلیل هزینه
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ریزی  صورت ثابت و مستمر و طبق برنامه برگزاری جلسات به وی در ادامه افزود: برای حرکت در راستای اهداف مرکز باید     

شود، تدوین یک برنامه راهبردی  در زمان کوتاه انجام ها آنشده باشد، پیگیری مصوبات جلسات و اهتمام در انجام  از قبل تعیین

هایی که با کمیته آموزش،  نشست مشترک بین کمیته برای کمیته و بازنگری آن در هرسال در دستور کار قرار گیرد و همچنین

 وری و بهبود روش دارای همپوشانی هستند برگزار شود. بهره

 

 

حبیبی پدر شهرسازی ایران بودیم و ایشان در دانشگاه  سپس دکتر عراقچیان عنوان داشت: دیروز در خدمت آقای دکتر      

هایی مثل شهرنشین و  اهل شهر اشاره کردند. ما تا به امروز واژه  به واژه خود بوعلی همدان سخنرانی داشتند. ایشان در سخنان

یشتر مبنای حقوقی دارد؛ و شهروند ب شود میشهروند داشتیم. شهرنشین به هرکسی یکجا بنشیند ولی هیچ وابستگی نداشته اطالق 

را از شهرنشین بودن به  ها انسانتواند در این موضوع کار کند و  رسد این کمیته می اما اهل شهر مبنای اجتماعی دارد و به نظر می

 سمت شهروند شدن و از شهروندی به اهل شهر شدن برساند و میزان حس تعلق افراد به شهر را بیشتر کند. نکته دیگر آنکه تبلیغ

 صورت غیرمستقیم است. های اثربخش به مستقیم در آموزش شهروندی اثربخشی چندانی ندارد و تمام تبلیغات و آموزش

های ضمنی را  های شهروندی آموزش عنوان یکی از متولیان آموزش در ادامه دکتر پور جمشیدی عنوان داشت: شهرداری به     

خشی های ضمنی میزان اثرب توجه در آموزش آموزشی کشور است. نکته قابلهای مستقیم نظام  دهد و متولی آموزش انجام می

بسا اثربخشی بسیار  های هستیم که چه ساالنه از سوی شهرداری شاهد آموزش ها به شکل آکادمیک است. ایشان افزود: آموزش

؛ درواقع کند میوند ادامه پیدا ها در دست نیست همچنان این ر پایینی دارند اما چون اطالعاتی در مورد اثربخشی این آموزش

 ها به اهل شهر است. های ضمنی مناسب و تبدیل شهرنشین شده در کمیته آموزش ایجاد مکانیزمی برای تعیین آموزش طرح ارائه

 

 

 

 

 

 

  بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی یئتدانشگاه بوعلی/ ه دکتری/ مدیریت روح اله سهرابی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ مدیریت عباس صمدی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ آمار اصغر سیف 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی یدیپور جمشمریم  4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی فرهاد سراجی 5

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت مدیریت دکتری/ علی اصغری صارم 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت شهری ریزی برنامهکارشناسی ارشد/  سید حسین معصوم زاده 7

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون ارشد/مدیریت کارشناسی مسعود عسگریان سید 8

 ریزی برنامهشهرداری/ نماینده معاونت  ارشد/مدیریت کارشناسی خانم قره خاتلو 9

 شورای اسالمی شهر/ دبیر کمیسیون ارشد/مدیریت کارشناسی احمد محمدی راستی 10

 

 

 

 عنوان جلسات

25/7  

اه و بهبود روش ی ور بهرهآموزش،   
22/8  

14/9  

8/10  

 ها وری و بهبود روش کمیته آموزش، بهره گزارش عملکرد

  اعضای کمیته

  گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 ها وری و بهبود روش کمیته آموزش، بهره یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 137سامانه  یاز آمارها شرفتهیپ یرینحوه گزارش گ یبررس

 یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیشرح خدمات طرح ارز نیتدو

 یشهروند یها آموزش یاثربخش زانیو سنجش م یابیطرح ارز یبررس
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 شاخص تین اقدام کمیته

 یاه دوره یموجود ارثبخش  تی وضع  یرس رب

 یآموزش شهروند 
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 مقدمه

در سطح شهر همدان در  یآموزش شهروند یها برنامه یو سامانده یهمسوساز ،یزیر با هدف برنامه یآموزش شهروند تهیکم    

نقشه  کیبه  دنیدر آموزش شهروندان و رس یعملکرد شهردار جینتا یو بررس نییتب یشده است. برا لیهمدان تشک یشهردار

 ها وجود دارد. ن آموزشیا یرتأثو سنجش  یبه بررس ازین نده،یآ یراه برا

 طرح مسئله

را  یآموزش شهروند ییموارد انجام شده، در حوزه اجرا یاثربخش یگرفت تا بررس میهمدان تصم یراستا شهردار نیدر هم     

فرم پروپوزال و شرح  میو تنظ هیطرح اول هینحوه ته یواگذار کند و برا یو مراکز دانشگاه یمطالعات مؤسساتاز راه فراخوان به 

 شد. یشهر همدان درخواست همکار یاسالم یشورا العاتط، از مرکز مالذکر فوقخدمات طرح 

 بررسی موضوع

کار  یشرح خدمات در ابتدا هیبه ته ازیطرح مذکور در ابتدا ن یها سنجه سازی مدلدر مورد نحوه  تیبا توجه به عدم شفاف    

 نیدر امر پژوهش در ا یه طوالنکه سابق تهیکم یاز اعضا پور جمشیدی میمنظور از سرکار خانم دکتر مر نیبه هم شد میاحساس 

موضوع  نیهمدان ا یشهردار یو ورزش یفرهنگ ،یحضور کارشناسان سازمان اجتماع با یا جلسهموضوع را دارند خواسته تا در 

 یاثربخش زانیو سنجش م یابیطرح ارز یشرح خدمات برا نیجلسه در ادامه روند تدو نیا یپس از برگزار کنند. یرا بررس

 شد. مقرر شد: اخذآموزش مرکز مطالعات  تهیکه در کم یمیدر تصم یروندشه یها آموزش

موجود  تیوضع یبا عنوان بررس یدر طرح ،یخود را در سال جار یها آموزش یاثربخش زانیم یگام نخست شهردار در     

 قرار دهد. یمورد بررس 1397در سال  یدر شهردار شده ارائه یآموزش شهروند یها دوره یاثربخش

 1397در سال  یدر شهردار شده ارائه یآموزش شهروند یها دوره یموجود اثربخش تیوضع یخدمات طرح بررس شرح

و نیازهای  ها اولویتبر اساس  ها آنو بررسی  شده ارائهشهروندی  یها آموزشارزیابی اثربخشی  های طرح. دریافت عناوین 1

 واحدهای مختلف؛

و  ها اولویتبر اساس  ها آنو بررسی  شده ارائهشهروندی  های آموزشابی اثربخشی ارزی های طرح. انطباق و اصالح عناوین 2

 نیازهای واحدهای مختلف؛

 یآموزش شهروند یها دوره یموجود اثربخش تیعوض یبررس
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بر اساس اهداف  ها آنو بررسی  شده ارائهشهروندی  های آموزشبرای ارزیابی اثربخشی  مورداستفاده شناسی روش. انطباق 3

 مربوط؛

و  شده ارائه های آموزششهروندی بر اساس نوع  های آموزشزیابی اثربخشی ار های طرح. تعیین بودجه زمانی برای انجام 4

 ؛ها آموزشاهداف این 

و اهداف  شده ارائه های آموزششهروندی بر اساس نوع  های آموزشارزیابی اثربخشی  های طرح. تعیین بودجه مالی برای انجام 5

 ؛ها آموزشاین 

 شهروندی؛ های آموزشارزیابی اثربخشی  های طرحام برای انج موردنیاز. هماهنگی اداری و اجرایی 6

 ؛شده ارائهشهروندی  های آموزشارزیابی اثربخشی  های طرح. بررسی صالحیت ارزیابان 7

 .به برنامه عملیاتی برای واحدهای مربوطه شده ارائهشهروندی  های آموزش. تبدیل نتایج حاصل از ارزیابی اثربخشی 8

 

 گیری نتیجه

انجام شده است در حوزه  های فعالیت یاثربخش زانیعملکرد و م یابیارز ستم،یس ییبرآورد کارا یمهم برا یزارهااز اب یکی     

از  شده انجامو نحوه بازخورد مخاطبان و شهروندان به موضوعات مختلف  ها آموزش نیا یرتأث زانیم یابیارز ،یآموزش شهروند

 یاثربخش یبررس یبرا یازموردن یها سنجه نییو تع ستمیس سازی مدلو  یابیه ارزنحو راستا نیبرخوردار است در هم ییباال تیاهم

و پروپوزال آن از  یشرح خدمات طرح اثربخش نیو تدو هیبرخوردار است و در گام نخست ته ییباال تیاز اهم ها آموزش نیا

 یبازو گاهیها در جا بهبود روش و یور رهآموزش، به تهیشرح خدمات توسط کم نیا هیاست. ته برخوردار ای یژهو گاهیجا

 .کند میاجرا  بندی زمانطرح و کاهش  ییکارا شیو افزا ها ینههز لیدر تقل یانیشا کمک ،یمشورت
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 فنی، عمرانی و امور زریبنایی کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: دکتر نیلی
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یت کمیته پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعشورا  دکتر نیلی رئیس کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی مرکز مطالعات        

سنجی برف و  بررسی امکان"طرح  ترین اقدام کمیته را شده، شاخص فنی، عمرانی و امور زیربنایی و بیان اهم اقدامات انجام

معرفی کرد و به شرح ذیل به تشریح طرح  "های نوین زیست با استفاده از تکنولوژی های بتنی دوست دار محیط زدایی از رویه یخ

 پرداخت:

زدایی و با  های بتنی مقاوم در برابر ذوب و انجماد در کشور با قابلیت برف و یخجام این تحقیق، بررسی توسعه سازههدف از ان     

محیطی است. با توجه به اقلیم سرد شهر  ها و افزایش پایداری زیستاستفاده از مواد و تکنولوژی نوین در جهت کاهش هزینه

ها در یک طرح تحقیقاتی کامالً ضروری است. یقیناً نتایج گونه بتن و دوامی این همدان، تولید و ارزیابی خصوصیات مکانیکی

سازد. در این بتنی مختلف فراهم می هایاین تحقیق بسیار مفید بوده و امکان گسترش استفاده از این بتن جدید را در سازه

های راه و همچنین  ت از رویهمعرفی خواهند شد تا روشی نوین در حفاظ PCMطرح تحقیقاتی موادی تحت عنوان 

 امنیت شهروندان ارائه شود.

 شرح ارائه کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی
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عنوان  حجم باالی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در کشور و همچنین استان همدان، ضرورت استفاده از مصالح بازیافتی به   

 دهد. محیطی را بیش از بیش نشان می جایگزین مصالح طبیعی جهت افزایش پایداری زیست

 اصلی این پروژه شامل موارد زیر است: اهداف و نتایج

سنتی  های روشوهوای سرد و حذف  های نوین در ساخت بتن جهت مقابله با آبسنجی استفاده از مواد و تکنولوژی . امکان1

 های بتنی؛زدایی از سطح رویهبرف و یخ

 های بتنی؛محیطی با کاهش مصرف سیمان پرتلند معمولی در ساخت سازه . افزایش پایداری زیست2

 های بتنی؛محیطی با جایگزینی مصالح طبیعی با مصالح بازیافتی حاصل از تخریب سازه . افزایش پایداری زیست3

های معمولی و کاهش ریسک خطر های مکانیکی و دوامی برتر نسبت به بتنهای با کارایی باال و دارای ویژگی. تولید بتن4

 بندی ساخت و اجرای بتن. سرد، با مدیریت زمانوهوای  های بتنی در مواجهه با آب سازه

سند راهبردی توسعه شهر همدان  :کمیته در توسعه شهر یادآور شد پس از تشریح طرح مذکور پیرامون چگونگی اثرگذاری    

ه مورد در این کمیت های شهری در تطبیق با سند راهبردی طرح جامع شهر به لحاظ استقرار زیرساخت مورد بررسی قرار گیرد و

موردنظر برای اجرا توسط شهرداری از قبل در کمیته بررسی شود.  های طرحایشان در ادامه افزود:  .نقد و بررسی قرار گیرد

اعضای شورای شهر در  .کند میکار کمیته اختالل ایجاد  باشند که این تغییرات در مسئولین مرکز مطالعات دائماً در حال تغییر می

بایست جایگاه کمیته در  نظر نگرفته است؛ لذا می شورای پژوهشی بودجه مشخصی را برای کمیته در و کنند شرکت نمی  کمیته

 .شورا مورد بازبینی قرار گیرد

دکتر نیلی همچنین یادآور شد: اگر یک درصد از بودجه شهرداری به مباحث مطالعاتی و پژوهشی اختصاص داده شود بسیاری     

جایگاه پژوهش ندارند. اینکه ما از پژوهشگران تجلیل کنیم یک  مسئولین شهرداری اعتقادی به  حل است؛ اما از مشکالت قابل

ها حالت تشریفاتی  بحث دیگری است. در صورت عدم تخصیص اعتبار، کمیته کند میمبحث است و اینکه اعتبار تخصیص پیدا 

 اخذها ارجاع داده شود نه اینکه بعد از اجرا برای  جرا به کمیتهها باید قبل از ا پیدا خواهند کرد. ایشان در ادامه متذکر شد: پروژه

 های شهرداری پیگیر باشیم. ها مراجعه شود و یا اینکه خود ما از طرف کمیته برای بررسی پروژه به کمیته تأیید
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سان در مرکز موضوعی است که شناس ضمن تشکر از آقای دکتر نیلی اشاره کرد: پایداری مدیران و کارشنا سپس دکتر گیاه     

 لحاظ شده و پس از تصویب آن اتفاق خواهد افتاد.آقای مهندس بادامی تدوین شده است؛ ای که توسط  در اساسنامه

میلیارد به حوزه پژوهش  4میلیارد در شهرداری  600در ادامه مهندس بادامی نجات عنوان داشت: سال گذشته از بودجه      

 98یافته مشخص شود. در بودجه سال  که منتظر هستیم در تفریق بودجه بررسی شود و مقدار بودجه تحقق اختصاص داده شده بود

پژوهشی از سوی دانشگاهیان است. در  های طرحهم موضوع پژوهش لحاظ شده است؛ اما اختصاص منابع مالی منوط به ارائه 

ها در نظر گرفته شده است. ایشان همچنین متذکر شد: به لحاظ  نامه میلیون تومان سهم حمایت از پایان 40مرکز مطالعات مبلغ 

در  ها استاننشده است و در شوراهای عالی ی شهر در چارت شوراهای شهر تعریف های شورا قانونی مرکز مطالعات و پژوهش

 اهد شد.حال پیگیری تصویب اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی هستیم که در صورت تصویب برخی از این مشکالت مرتفع خو

نقل شهرداری همدان عنوان داشت: بسیار مفتخرم که عضو  و در ادامه مهندس عزیز اله یوسفی معاون امور زیربنایی و حمل     

مند هستیم. الزم به ذکر است؛ موانع قانونی زیادی برای  کمیته عمران هستم و از حضور اساتیدی همچون آقای دکتر نیلی بهره

نامه و استانداردهایی که تحت مقررات  های مطالعاتی وجود دارد و در آیین نعی برای نظارت بر پروژهمشاور و همچنین موا اخذ

وبودجه استانداردی تعریف شده است نحوه نظارت و کنترل موضوعات بسیاری از عناوین  های سازمان برنامه ملی و نشریه

قابلیت اجرایی ندارد و باید با توجه به امکانات و قابلیت  ها پژوهشی لحاظ نشده است. ایشان در ادامه افزود: بعضی از طرح

 ها ارائه و تصویب شوند. اجرایی شهرداری طرح

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری / عمران نیلی محمود 1

 علمی بوعلی/ هیئت دانشگاه دکتری/ عمران مکارچیان مسعود 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران طهماسبی محمدرضا 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران اثنی عشری مهدی 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران رضایی بهرام 5

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ عمران حسینیان مهدی 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت کتری/ عمراند مریخ پور احمد 7

 یعلم ئتیه/ مالیر دانشگاه دکتری/ عمران  الیاسی محمدرضا 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ عمران رحیمی فر حمید 9

 / دبیر کمیسیونشورای اسالمی شهر کارشناسی ارشد/معماری رنگین کمان محمدتقی 10

 و امور زیربنایی ونقل حمل شهرداری/ معاونت کارشناسی ارشد/مدیریت عزیزاله یوسفی 11

 

 

 

 عنوان جلسات

6/8  

 فنی، عمرانی و امور زری بنایی
21/9  

9/10  

11/10  

 گزارش عملکرد  کمیته فنی، عمرانی و امور زیربنایی

 ضای کمیتهاع

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

  تهیکم یپژوهش یها تیاولو نیتدو

 روشن یاحمد دیبستر بلوارشه تیپروژه تثب یبررس

 بلوار ارم یساز راه ادهیپروژه پ رامونینشست با شهردار محترم همدان پ یبرگزار

  میزیمن میو استات کلس دیکلرا میعملکرد سد سهیبا عنوان مقا یارائه گزارش کارشناس

 زدا خیعنوان ماده  به

 یافتیمخلوط آسفالت باز یکیبر مشخصات مکان افیال ریبا عنوان تاثارشد  یکارشناس ییپروپوزال دانشجو یبررس

 یافتیبر دوام و مقاومت مخلوط آسفالت باز لریف ریارشد با عنوان تاث یکارشناس ییپروپوزال دانشجو یبررس

  ستیز طیدوست دار مح یبتن یها هیاز رو ییزدا خیبرف و  یکان سنجام یطرح )بررس بیتصو
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 شاخص تین اقدام کمیته

کان سنج  ی)ربرس  دوست  یبتن  یاه هیاز رو ییزدا  خیربف و  یام

 ( نی نو یاه یبا استفاده از تکنولوژ ستی ز طی دار مح 
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 مقدمه

و با  زدایی یخبرف و  تیمقاوم در برابر ذوب و انجماد در کشور با قابل یبتن یها سازهتوسعه  یبررس ق،یتحق نیهدف از انجام ا    

سرد شهر  می. با توجه به اقلاست محیطی یستز یداریپا شیو افزا ها ینههزدر جهت کاهش  نینو یفنّاوراستفاده از مواد و 

 جینتا ناًیقی. است یکامالً ضرور یاتقیطرح تحق کی در هابتن گونه ینا یو دوام یکیمکان اتیوصخص یابیو ارز دیهمدان، تول

طرح  نیا در .سازد یممختلف فراهم  یبتن یها سازهرا در  دیبتن جد نیبوده و امکان گسترش استفاده از ا دیمف اریبس قیتحق نیا

 نشهروندا تیامن نیراه و همچن های یهرواز  در حفاظت نینو یشد تا روش خواهند یمعرف PCMتحت عنوان  یمواد یقاتیتحق

 .دشوارائه 

 ضرورت طرح

 عنوان به یافتیاستان همدان، ضرورت استفاده از مصالح باز نیدر کشور و همچن یو ساختمان یعمران یپسماندها یحجم باال_

 ؛محیطی یستز یداریپا شیجهت افزا یعیمصالح طب نیگزیجا

 ن؛بت دیکربن حاصل از تول اکسید یدهوا و خروج گاز  یندگیآال زانیم_

 ؛شود میدست بشر شناخته  یماده ساختمان ینتر پرمصرف عنوان بههبتن  یندگیآال نزایم_

 ؛شود میکربن  اکسید یددرصد گاز  7 دیسبب تول یپرتلند معمول مانیس یبتن حاو دیتول امروزه_

کربن  اکسید یدز و خروج گا یپرتلند معمول مانیس نیگزیجا عنوان به زیست محیطدوست دار  یمانیاستفاده از مواد س لزوم_

 ؛بتن دیحاصل از تول

 های زیرساختاز  ای عمدهبخش  بیسبب آس انهیسرد سال یوهوای آب طیاستان همدان در شرا قرارگیریو  یمیاقل بندی پهنه_

 ؛شود میراه  های رویهو  روها پیاده یکشور از جمله جداول بتن یعمران

 .راه های رویه زدایی یخجهت برف و  نینو های روشاستفاده از  سنجی امکان یبررس لزوم_

 

 

 ستیز طیدوست دار مح یبتن یها هیاز رو ییزدا خیبرف و  یامکان سنج یبررس

  نینو یها یبا استفاده از تکنولوژ 
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 طرح سؤاالت

فراوان  هایبیبتن و آس دیاز تول یناش یزیست محیط هاییآلودگ شیافزا ،یو ساختمان یعمران یپسماندها ندهیفزا شیافزا

 است: دهش ریز تسؤاالو طرح  یرگیهستند که منجر به شکل یدیسرد از جمله موارد کل وهوای آبدر مواجه با  یبتن هایسازه

  یداریپا شیجهت افزا یو ساختمان یعمران یحاصل از پسماندها یافتیبا مصالح باز یعیمصالح طب ینیگزیجا امکان_

 ؛محیطی زیست

 ؛محیطی زیست یداریپا شیجهت افزا گدازی آهنبا سرباره کوره  یپرتلند معمول مانیاز س ایبخش عمده ینیگزیجا امکان_

 های روشاستفاده از  یجا به یبتن های یهروسطح  یبر رو خیجهت حذف برف و  نینو هاییمواد و تکنولوژاستفاده از  امکان_

 ؛و نمک ییایمیمانند پخش مواد ش یسنت

 

 اهداف و نتایج طرح

 :است ریپروژه شامل موارد ز نیا یاصل جیاهداف و نتا   

 یسنت های روشسرد و حذف  وهوای آببتن جهت مقابله با در ساخت  نینو های یتکنولوژاستفاده از مواد و  سنجی امکان_

 ی؛بتن هایهیاز سطح رو زداییخیبرف و 

 ی؛بتن هایدر ساخت سازه یپرتلند معمول مانیبا کاهش مصرف س محیطی زیست یداریپا شیافزا_

 ی؛بتن هایازهس بیحاصل از تخر یافتیبا مصالح باز یعیمصالح طب ینیگزیبا جا محیطی زیست یداریپا شیافزا_

 ی؛معمول هایبرتر نسبت به بتن یو دوام یکیمکان های یژگیو یباال و دارا ییبا کارا هایبتن دیتول_

 بتن. یساخت و اجرا یبند زمان تیریسرد، با مد وهوای آبدر مواجهه با  یبتن یها سازهخطر  سکیر کاهش_
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 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: دکتر عنبریان
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فرهنگی، اجتماعی و و ورزشی پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته  اجتماعی س کمیته فرهنگی،دکتر عنبریان رئی     

بررسی اساسنامه باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری همدان "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص و بیان اهم اقدامات انجام ورزشی

 معرفی کرد و به شرح آن پرداخت: "

تغییرات  95تا  91ه فرهنگی ورزشی همدان تأسیس شد و در زیرمجموعه شهرداری قرار گرفت. از سال باشگا 1380در سال      

اما اساسنامه باشگاه همچنان بدون تغییر بود که این امر یک معضل در شهرداری  ؛ساختاری توسط شهرداری در باشگاه ایجاد شد

 تأکیدهای زیرساختی و همگانی  ی، اجتماعی و ورزشی بر ورزشایجاد کرده است؛ زیرا در اساسنامه ابالغی به سازمان فرهنگ

و قراردادهایی نیز با مربی  ای و قهرمانی بوده  های حرفه شای؛ اما اساس تشکیل باشگاه از ابتدا ورز های حرفه شده است نه ورزش

های  شده پیشنهاد های انجام رسیای منعقد شده است. پس از طرح مسئله در کمیته و بحث و بر و بازیکنان مختلف در سطح حرفه

 زیر ارائه شد:

  

 شرح ارائه کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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های  های همگانی و زیرساخت های ورزش . اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصالح شود و عالوه بر فعالیت1 

 ای و قهرمانی نیز در اساسنامه قید شود؛ های حرفه ورزشی، فعالیت

جتماعی تأسیس شود؛ در این صورت تصویب اساسنامه مستقل برای سازمان . سازمان ورزشی مستقل از سازمان فرهنگی ا2 

 ؛شود میورزش و باشگاه بالمانع است و بودجه مشخص نیز لحاظ 

تواند زیرمجموعه  . ایجاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی که در این صورت چند سازمان ازجمله سازمان ورزشی می3

 ای و قهرمانی با اساسنامه و بودجه مشخص باشد؛ وح حرفهمعاونت ذکرشده دارای باشگاه در سط

نهاد به بخش خصوصی که در این صورت  های مردم . واگذاری باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در قالب سازمان4 

 تواند اساسنامه مشخص نیز داشته باشد؛ تواند از بودجه شهرداری استفاده کند و می باشگاه می

های قبل طبق اساسنامه سازمان فعالیت کند؛ البته این امر با بند موجود در اساسنامه سازمان که فقط  ق سال. باشگاه مطاب5 

های ورزشی لحاظ شده است، تعارض خواهد داشت. همچنین به دلیل نبود اساسنامه مشخص  های همگانی و زیرساخت ورزش

 ارای وجاهت قانونی نیست.های باشگاه ازنظر وزارت ورزش و جوانان د در باشگاه فعالیت

ایشان در ادامه متذکر شد: در صورت برخورداری از اعتبارات موردنیاز و ضمانت اجرایی مصوبات کمیته )چه ازنظر تصویب       

اگر فرآیند کار در  .باشد تواند اتاق فکری کارآمد در خدمت مدیریت شهری ها و...( می نامه پژوهشی، کمک به پایان های طرح

 طور یقین اجرایی شدن ابتدا مصوبه کمیته را به لحاظ مطالعاتی بگیرد، به ها و موضوعات مطرح در ذیل این کمیته، قبل از حوزه

 .نتایج حاصله کاربردی و با کمترین مشکل خود را نشان خواهد داد
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معارف اسالمی اکبر عروتی موفق 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ روانشناسی مصیب یارمحمدی 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ معارف اسالمی محمدمهدی حاجیلویی 4

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت بان و ادبیات فارسیدکتری/ ز مهدی شریفیان 5

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت بدنی دکتری/ تربیت مهرداد عنبریان 6

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم تربیتی سید رسول عمادی 7

 استانداری/ کارشناس اجتماعی شناسی دانشجوی دکتری/ جامعه حمید خاورزمینی 8

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی ارشناسی ارشد/ تربیتک رضوان سلماسی 9

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ معماری نرگس نوراهلل زاده 10

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ ریاضی محض اکبر کاووسی امید 11

 ی اسالمی شهر/ رئیس کمیسیونشورا کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی حسین قراباغی 12

 شهرداری/ سازمان فرهنگی کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی سعید خوشبخت 13

 شهرداری/ مشاور شهردار کارشناسی/ حقوق حسن محمدی 14

 عنوان جلسات

25/7  

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
30/8  

19/10  

 گزارش عملکرد کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون بدنی کارشناسی ارشد/ تربیت رضوان سلماسی 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 2

 علمی هیئتدانشگاه علوم پزشکی/  دکتری/ اطفال نصراهلل پزشکی 3

 اونت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعیمع کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی ترکمان سعید 4

 مدیر مدرسه طبیعت سینما کارشناسی/ حمید نوروزی 5

 آموزش و پرورش الملل بین دکتری/حقوق ستاره محمد 6

 شهرداری/ معاونت خدمات شهری شهرداری دکتری/ مدیریت دانشجوی علی ضمیر وحید 7

 علمی هیئتلی/ دانشگاه بوع روانشناسی تربیتی دکتری/ رشید  خسرو 8

 

 

 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  سلماسی رضوان 1

 و بار ونقل حمل شهرداری/ سازمان کارشناسی ارشد/ ترافیک سید محمد پوروخشوری 2

 و ترافیک ونقل حملداری/ سازمان شهر ونقل حملکارشناسی ارشد/  احسان صباغی 3

 شهرداری/ سازمان فرهنگی کارشناسی ارشد/ علوم اجتماعی سعید خوشبخت 4

 سواری دوچرخهنماینده هیئت  کارشناسی ارشد/ علوم تر محسن پرچمی 5

 ناحیه دو سوادآموزیاداره  بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  یاسمن صادقی 6

 علمی هیئت/ مالیردانشگاه  دکتری/ عمران محمدرضا الیاسی 7

 کارشناس دفتر اجتماعی/ استانداری همدان شناسی جامعهدانشجوی دکتری/  حمید خاورزمینی 8

 علمی هیئتدانشگاه بوعلی/  بدنی تربیتدکتری/  مهرداد عنبریان 9

 شهرداری/ سازمان فرهنگی کارشناسی ارشد/ مدیریت آقای اسکندریان 10

 

 های ذیل کمیته فرهنگی، اجتماعی و ورزشی وهکارگر

 کارگروه شهر دوستدار کودک

 اعضای کارگروه

 های بدون خودرو شنبه کارگروه سه
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی دگینام و نام خانوا *

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون بدنی تربیتکارشناسی ارشد/  رضوان سلماسی 1

 علمی هیئتدانشگاه علوم پزشکی/  دکتری/ آموزش بهداشت معینی بابک 2

 شناسی جامعهدانشجوی دکتری/  حمیدرضا خاورزمینی 3
کارشناس دفتر اجتماعی/ استانداری 

 همدان

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ علوم اجتماعی اسداهلل نقدی 4

 سرپرست نشریه الوند نامه کارشناسی/ خبرنگاری حسین زندی 5

 سازمان فرهنگی/ خانه ریاضیات کارشناسی ارشد/ خانم باقری 6

 فعال گردشگری کارشناسی ارشد/ گردشگری مجتبی جوادیه 7

 وپرورش آموزشه/ بازنشست کارشناسی علی جهان پور 8

 و نوجوانان / بهزیستی کارشناس کودکان شناسی جامعهکارشناسی ارشد/  زهره بختیاری 9

 سرپرست روزنامه سازندگی یشناس باستانکارشناسی ارشد/  میالد وندایی 10

 علمی هیئتدانشگاه مالیر/  قرآنی دکتری/ علوم آقای محمدی پیام 11

 سه سبک زندگیموس حوزوی 3سطح  آقای صالحی 12

 

 

 

برگزارشدهجلسات  ذیل کمیته یها کارگروه   

28/9  نشاط اجتماعی 

5/10  

6/10  شهر دوستدار کودک 

20/10  

21/9 بدون خودرو یها شنبه سه   

 

 

 کارگروه نشاط اجتماعی

 ها گزارش جلسات کارگروه
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 اهم اقدامات کمیته

 همدان یشهردار یورزش ،یاساسنامه باشگاه فرهنگ یبررس

 شهر و شهروند یو ورزش یهنر ،یفرهنگ یطرح جشنواره سراسر یبررس

 شهر همدان یشرح خدمات طرح جامع گردشگر یبررس

 شهر همدان یطرح جامع گردشگر یبررس
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 شاخص تین اقدام کمیته

 اساسناهم   یرس رب

 بااگشه فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان
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 مقدمه

به جوانان شهر همدان در  یو ورزش یجهت ارائه خدمات فرهنگ 1380باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در سال      

و  یچندمنظوره، خوابگاه، آکادم یساله مبادرت به احداث زمین چمن فوتبال، احداث سالن ورزش سه یبرنامه عمران کیقالب 

و  سیتأس 1380ن در سال همدا یشهردار یورزش یفوتبال باشگاه فرهنگ میت اهکرد. در ادامه روند توسعه باشگ یسالن بدنساز

 یورزش ،یهمدان به سازمان فرهنگ یشهردار یورزش ،یباشگاه فرهنگ رییبا تغ 1391مصوب شد و در سال  زیاساسنامه باشگاه ن

 مصوب شد. راتییتغ یمشابه قبل با اندک یا و اساسنامه رییدچار تغ یهمدان، ساختار باشگاه اندک یشهردار

 

 طرح مسئله

 یها حوزه هیباشگاه در کل تیهمدان فعال یشهردار یورزش یبه سازمان فرهنگ 1391در سال  یصوب ابالغدر اساسنامه م    

سازمان  جادیو ا یاجتماع یبا معاونت فرهنگ یو ورزش یبا ادغام سازمان فرهنگ 1395شد. سپس در سال  فیتعر  یورزش

 کردیرو ،یو ورزش یاجتماع ،یبه سازمان فرهنگ ها یدارسازمان شهر یابالغ دیو طبق اساسنامه جد یو ورزش یاجتماع ،یفرهنگ

 دایپ رییتغ یورزش یها رساختیو ز یهمگان یها به ورزش یو قهرمان یا حرفه یها از ورزش یو ورزش یاجتماع ،یسازمان فرهنگ

و طبق  دهد یامه مخود اد یو قهرمان یا حرفه یها تیهمدان همچنان به فعال یشهردار یورزش یباشگاه فرهنگ وجود نیکرد. باا

باشگاه  نیا یبرا یدر بودجه ساالنه شهردار یمشخص  بودجه فیرد ها، یقانون بودجه شهردار 17و  16، مواد 2، فصل 7بند 

مختلف نونهاالن، نوجوانان و  یسن یها همدان در رده یشهردار یورزش یباشگاه فرهنگ تیاست. با توجه به فعال شده فیتعر

 بیدر صورت عدم تصو کنانیبا باز یمال یدسته دو کشور و انعقاد قراردادها گیبزرگساالن در ل و هیدر سطوح پا انجوان

خواهد شد؛ چون باشگاه فاقد اساسنامه مشخص از جانب  یدچار مشکالت حقوق یاساسنامه، باشگاه، سازمان و متعاقباً شهردار

 یها تیفعال هیو کل یمال یقراردادها هیو کل یت قانونوجاه یدارا جوانانو وزارت ورزش و  یبدن تیسازمان ترب ون،یفدراس

 خواهد بود. یرقانونیغ یو قهرمان یا حرفه ه،یپا یورزش

 

 

 بررسی اساسنامه باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری همدان
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 شهرها ریمکاتبه با سا  

 یها سازمان ریبا سا یشهر همدان مقرر شد مکاتبات یاسالم یجلسات کارگروه مربوطه در مرکز مطالعات شورا لیپس از تشک     

 ،یبا کارشناسان سازمان فرهنگ رو نیا مربوطه انجام شود؛ از یشنهادهایراهکار و پ افتیجهت در یو ورزش یاجتماع ،یفرهنگ

 یاجتماع ،یسازمان فرهنگ یصورت گرفت. کارشناس ورزش یزاهدان و رشت مکاتبات هشهرها ازجمل یبرخ یو ورزش یاجتماع

 داشته باشد. یباشگاه ورزش ،یا و حرفه هیدر سطح پا اندتو یدانست که م یدولت ریغ یرا نهاد یزاهدان، شهردار یو ورزش

 تأکیدبر  یمبن یابالغ دیبا توجه به اساسنامه جد زیرشت ن یو ورزش یاجتماع ،یسازمان فرهنگ یکارشناس ورزش نیهمچن     

اص خود دانست با اساسنامه خ یباشگاه ورزش کی سیامر را تأس نیلزوم تحقق ا ،یورزش یها رساختیو ز یهمگان یها ورزش

ورزش  یها تیدر کنار فعال نیاز نظر وزارت ورزش و جوانان باشد. همچن یقانونوجاهت  یباشگاه دارا یورزش یها تیتا فعال

 در باشگاه انجام خواهد شد زین یو قهرمان یا حرفه یها تیفعال ،یورزش یها رساختیو ز هیپا

 اساسنامه یرادهایا    

 شود؛ دیاساسنامه ق یدر بندها دینشده است و با فیبازرس تعر فیبازرس و شرح وظا ،یادشنهیاساسنامه پ ی. در بندها1

 لحاظ شود؛ دیاساسنامه ذکر نشده است و با ی. رنگ لباس و پرچم باشگاه در بندها2

 یقراردادها شود یم شنهادیباشگاه است؛ پ رهیمد ئتیباشگاه بر عهده ه یمال یاساسنامه انعقاد قراردادها 12، ماده 10 . در بند 3

 مطرح شود؛ زیباشگاه ن یدر شورا رهیمد ئتیه بیکالن باشگاه عالوه بر تصو

 شنهادیاست؛ پ رعاملیبر عهده مد یرده سن ایو  یچند رشته ورزش ای کینمودن  لیتعط ای سیاساسنامه تأس 13، ماده 2. در بند 4

 مطرح شود؛ زیباشگاه ن یشوراو  رهیمد ئتینباشد و در ه رعاملیمهم بر عهده مد نیا شود می

است  یاست و اگر تجار یرتجاریغ ای یباشگاه در قالب موسسه تجار یها تیمشخص شود فعال دیباشگاه با 19. در ماده 5

 نیهمدان سودآور باشد ا یشهردار یورزش یاست: اگر باشگاه فرهنگ ذکرشدهماده  نیدر ا نیخاص. همچن ایعام است  یسهام

 صورت شفاف مشخص شود؛ باشگاه به ای موسسهقالب  دیباشگاه شود؛ لذا باتوسعه  نهیسود، هز

وفصل شود و  حل یشهردار یمعاونت حقوق ای یحقوق یباشگاه توسط شورا یاساسنامه باشگاه، اختالفات احتمال 21. طبق ماده 6

 مورد شورا ورود نکند. نیدر ا
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 گیری نتیجه    

 است: ریکارگروه ارائه شد به شرح زن وسط کارشناساکه ت ییو راهکارها ها یشنهادپ      

 یها رساختیو ز یهمگان یها ورزش یها تیاصالح شود و عالوه بر فعال یو ورزش یاجتماع ،ی. اساسنامه سازمان فرهنگ1

 شود؛ دیدر اساسنامه ق زین یو قهرمان یا حرفه یها تیفعال ،یورزش

سازمان  یاساسنامه مستقل برا بیصورت تصو نیشود؛ در ا سیتأس یاعاجتم یمستقل از سازمان فرهنگ ی. سازمان ورزش2

 ؛شود میلحاظ  زیورزش و باشگاه بالمانع است و بودجه مشخص ن

 رمجموعهیز تواند می یصورت چند سازمان از جمله سازمان ورزش نیکه در ا یو ورزش یاجتماع ،یمعاونت فرهنگ جادی. ا3

 با اساسنامه و بودجه مشخص باشد؛ یو قهرمان ای حرفه باشگاه در سطوح یدارا ذکرشدهمعاونت 

صورت  نیکه در ا ینهاد به بخش خصوص مردم یها همدان در قالب سازمان یشهردار یورزش یباشگاه فرهنگ ی. واگذار4

 داشته باشد؛ زیاساسنامه مشخص ن تواند یاستفاده کند و م یاز بودجه شهردار تواند یباشگاه م

امر با بند موجود در اساسنامه سازمان که فقط  نیکند؛ البته ا تیقبل طبق اساسنامه سازمان فعال یها ال. باشگاه مطابق س5 

نبود اساسنامه مشخص در  لیبه دل نیلحاظ شده است، تعارض خواهد داشت همچن یورزش یها رساختیو ز یهمگان یها ورزش

 .ستین یوجاهت قانون یو جوانان دارا رزشباشگاه ازنظر وزارت و یها تیباشگاه فعال
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 حقوقی کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: مریم روانبخش
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شده،  دکتر گلی پور از اعضای کمیته حقوقی پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته حقوقی و بیان اهم اقدامات انجام     

 ه شرح ذیل به تشریح آن پرداخت:معرفی کرد و ب"ها قانون شهرداری 101بررسی تحلیل ماده  "ترین اقدام کمیته را  شاخص

ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر اساس برخی مشکالت قانونی  را عده "قانون شهرداری 101اصالح ماده "طرح      

به کمیسیون  24/9/1387صورت دو شوری در تاریخ  به مجلس تقدیم کردند. این طرح برای رسیدگی به 101ناشی از حکم ماده 

با اصالحات  12/12/1387عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ  و سیاست خارجی، بهامنیت ملی 

در صحن علنی  26/1/1388و الحاقاتی به تصویب رساند و گزارش شور اول آن را به مجلس ارائه کرد. سپس طرح در تاریخ 

رأی ممتنع به تصویب رسید و برای طی روند  14یک رأی مخالف و رأی موافق،  141مجلس مطرح و با انجام اصالحاتی، با 

اصالحیه مذکور به  1390/ 2/ 7قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال شد و در نهایت، در تاریخ  94قانونی مذکور در اصل 

 شورای نگهبان رسید. تأیید

 شرح ارائه کمیته حقوقی
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ولی به دلیل ابهامات موجود در این ماده، طرفین دعوی  ؛ها ابالغ شد قانون به شهرداری 101اصالحیه ماده  1390در سال     

اند و در نتیجه، وجود تفاسیر و تعابیر  )پرسنل شهرداری در مقام اجرا و شهروندان در جایگاه مالک( تفاسیری را به نفع خود داشته

اسناد و  ثبت های باشیم. ادارهدارانه  ای و جانب ههای سلیق گیری موجب شده تا همواره شاهد تصمیم 101متعدد مرتبط با ماده 

اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از  ها موظف امالک و حسب مورد دادگاه

ای که  شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه تأییدای انجام دهند که قبالً به  سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه

، باید پس از کسر سطوح معابر دکن میده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری الک برای تفکیک زمین خود تهیه کرم

و کتباً به مالک  تأییدو قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه 

تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به  تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می ابالغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم

نظر  اخذهای عمومی با  های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب

اکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور ( حد5. کمیسیون ماده )دکن می(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 5کمیسیون ماده )

پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و 

ها به جهت خأل  قدیمی، شهرداری 101عنوان نمونه، در ماده واحد  . بهدکن میرسیدگی و رأی مقتضی صادر  مقررات، به موضوع

را ده و با استناد به این نوع مصوبات، درصدی از اراضی شخصی کر اخذنی موجود، مصوباتی را از شوراهای اسالمی شهرها قانو

گاه موردپذیرش شهروندان قرار نگرفته و موضوع به کراهت در  ها هیچ د که این اقدام شهرداریکردن صورت مجانی مطالبه می به

ها جهت دریافت مجانی مقداری از  اقدام شهرداریکردن م رح و به دلیل غیرشرعی اعالهیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مط

ت شوراهای اسالمی شهرها صادر اراضی شهروندان توسط شورای محترم نگهبان، آراء وحدت رویه مکرری مبنی بر ابطال مصوبا

هرتقدیر این تصریح قانونی به بسیاری  و به ارگرفتهقرشورای نگهبان  تأییداکنون با تصویب قانون جدید، این امر مورد  اما هم ؛دش

 43ها خاتمه خواهد داد ولی ابهامات متعدد دیگری از جمل چگونگی تعیین قدرالسهم  از اختالفات قبلی شهروندان و شهرداری

در دو  101ده قانونی وجود دارند. موضوع تحلیل ما درصدی شهرداری از امالک مورد تفکیک همچنان در نحوه تفسیر این ماده

نظران حوزه حقوقی،  نظر اساتید و صاحب جلسه اخیر کمیته حقوقی در دستور کار کمیته قرار داشته و عالوه بر بحث و تبادل

 های ذیل نیز در همین راستا در برنامه کمیته قرارگرفته است: موارد و گزارش

وضع موجود،  نییجهت تب یحقوق تهیر جلسات کمد یشهردار یامالک و حقوق یو کارشناسان واحدها رانی. دعوت از مد1

در مورد ماده  قینظر جهت ارائه طر و افراز و تبادل کیتفک یارجاع یها حال حاضر در پرونده یها یریگ میتصم یمبنا یبررس

 ؛101

تهیه گزارشی از و  101های مرتبط با ماده  های موردی طرح و بررسی شده در محاکم مختلف قضایی و پرونده . استناد به نمونه2

بندی نهایی نظرات کمیته )توسط  گیری و جمع گیری از تجربیات حاصل از این آراء در تصمیم بندی آراء صادره جهت بهره جمع

 یکی از اعضای کمیته(؛
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 101شده در شورا در خصوص بررسی و تحلیل ماده  بندی ریز مذاکرات و مستندات مرتبط با مباحث طرح . بررسی و جمع3

 ط یکی از اعضای کمیته(؛)توس

و بررسی تجربیات سایر شهرها از جمله شهر شیراز و شهر  101نامه اجرایی مرتبط با ماده  . رسیدگی به پیشنهاد تدوین آئین4

 مشهد در این خصوص جهت ابالغ به شهرداری همدان؛

ربط  در مراجع ذی 101ماده  4و  3های  صرهگذار در تب سازی و تبیین دقیق مفهوم قانون . بررسی پیشنهاد پیگیری موضوع شفاف5

 و مجلس شورای اسالمی؛ ها استاناز جمله شورای عالی 

ها،  قانون شهرداری 101ایشان در ادامه عنوان داشت: اساتید کمیته حقوقی بر این باورند که مبانی حقوقی تفسیر نهایی ماده      

مصالح و حقوق طرفین، در نهایت باید به تفسیری عادالنه و باید واضح، مستحکم و مشخص باشد و ضمن در نظر گرفتن 

ها نیز منصفانه  یافت که منافع شهرداری و شهروندان در آن لحاظ شده باشد و توزیع قدرالسهم ای حقوقی و قانونمند دست ضابطه

 ای واحد انجام شود. و بر مبنای رویه

صورت منظم و منسجم در حال برگزاری است و در راستای  ات کمیته بهدکتر گلی پور در ادامه افزود: در سه ماه گذشته جلس    

وسیله ویدئو کنفرانس با  اندیشی به بهبود تولید محتوا از اساتید برجسته حقوقی دعوت شده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم

ت ایجاد وحدت رویه از جمله اساتید برجسته حوزه حقوقی و ارائه مشکالت حقوقی شهرداری همدان به کمیته مربوطه جه

های مدیریتی و افزایش استانداردهای  سازی توان حقوقی کردن تصمیم اهداف کمیته حقوقی است و هدف اصلی کمیته را می

پژوهشی را به سمت  های طرحهای دانشگاهی و  نامه حقوقی شهرداری معرفی کرد. همچنین کمیته حقوقی درصدد است پایان

 .اهداف کمیته سوق دهد

   

 

ویژه در جهت دفاع از حقوق شهروندان گفتند: با  های کمیته حقوقی، به سپس آقای قراباغی ضمن تقدیر از عملکرد و فعالیت     

ها نیز تاکنون  توجه به اینکه متولی خاصی در زمینه حفظ حقوق طرفین دعوی در شهرداری فعالیت ندارد و تفسیر و تحلیل

های مختلف حقوقی مدیریت شهری  است؛ شایسته است، کمیته حقوقی مرکز مطالعات در زمینه ای انجام شده صورت سلیقه به

ورود پیدا کند و موضوعات را مورد بحث و بررسی کارشناسی قرارداد و ضمن لحاظ حقوق شهروندان در تصمیمات و 

 های مرجوعه، نسبت به حفظ حقوق شهرداری نیز حساس باشد. پرونده

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 رئیس کمیسیون حقوقی کارشناس ارشد حقوق مریم روانبخش 1

نظارترئیس کمیسیون  کارشناس ارشد مدیریت سید مسعود عسگریان 2  

علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ حقوق سید یونس نورانی مقدم 3  

یدکتری/ حقوق عموم یونس فتحی 4 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت   

خانیدفردین مرا 5 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ حقوق   

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی همدان دکتری/ حقوق حمید گلی پور 6

 وکیل دادگستری دکتری/ حقوق عمومی محمد تبریزی 7

 دانشگاه عالمه دکتری/ حقوق آقای فرهانی 8

رشد جزا کارشناسی ا شهاب انصافیان 9  وکیل دادگستری  

 مشاور و وکیل دادگستری کارشناسی/ حقوق مجید عزیزی 10

 وکیل دادگستری کارشناسی ارشد/ حقوق افشین ابراهیمی 11

 مشاور استاندار دانشجوی دکتری/ حقوق مهدی مسلم خانی 12

 رئیس واحد حقوقی شهرداری کارشناسی ارشد/ حقوق مهدی افراسیابی 13

ین معصوم زادهسید حس 14  مشاور شهردار همدان کارشناسی ارشد/ مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کمیته جلسات

17/9  

 کمیته حقوقی
1/10  

15/10  

22/10  

 گزارش عملکرد  کمیته حقوقی

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 ازمانس نیموجود در ا یحقوق تیهمدان در خصوص وضع یشهردار یواحد حقوق سیارائه گزارش رئ

 یفریو ک یخصوص ،یدر سه بخش حقوق عموم یپژوهش تیمورد اولو 28 بیتصو

 یدر حوزه حقوق هیوحدت رو جادیقابل اصالح جهت ا یقانون یها تیو محدود راداتیا یبررس شنهادیبه پ یدگیرس

 ها؛ استان یعال یموضوعات در شورا یریگیپ به منظور زیهمدان و ن یشهردار

 "ها یقانون شهردار101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس
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 شاخص تین اقدام کمیته

 هب  یدگ یرس 

حل  ری "موضوع تفس 
ت
 "اه ی اقنون شهردار101ماده  لی و 
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 مقدمه

رای اسالمی بر اساس برخی مشکالت قانونی ناشی از نمایندگان مجلس شو یا عدهرا  "قانون شهرداری 101اصالح ماده "طرح    

به کمیسیون امنیت  24/9/1387دو شوری در تاریخ  صورت بهبه مجلس تقدیم کردند. این طرح برای رسیدگی  101از حکم ماده 

و  با اصالحات 12/12/1387د که کمیسیون مزبور، آن را در تاریخ شکمیسیون اصلی ارسال  عنوان بهملی و سیاست خارجی، 

در صحن علنی  26/1/1388الحاقاتی به تصویب رساند و گزارش شور اول آن را به مجلس ارائه کرد. سپس طرح در تاریخ 

رسید و برای طی روند  تصویبممتنع به  یرأ 14مخالف و  یرأ کیموافق،  یرأ 141با  مجلس مطرح و با انجام اصالحاتی،

مذکور به  هیاصالح 1390/ 2/ 7 خیدر تار ت،یی نگهبان ارسال شد و در نهاقانون اساسی، به شورا 94قانونی مذکور در اصل 

 .دینگهبان رس یشورا تأیید

 یدعو نیماده، طرف نیابهامات موجود در ا لیبه دل یابالغ شد ول ها یقانون به شهردار 101ماده  هیاصالح 1390سپس، در سال     

و  ریوجود تفاس جه،یاند و در نت را به نفع خود داشته یریمالک( تفاس گاهیدر مقام اجرا و شهروندان در جا یشهردار کارکنان)

 .میدارانه باش و جانب یا قهیسل یها یریگ میموجب شده تا همواره شاهد تصم 101متعدد مرتبط با ماده  ریتعاب

 

 قبل از اصالح 101ماده 

 میمحدوده شهر و حر یاراض کیدر موقع تقاضای تفک دان مکلف ها دادگاهو  اسناد ثبتـ اداره  1345مصوب سال  101ماده      

خود  نیزم کیکه مالک برای تفک ای نقشهباشد  دهیشهرداری رس بیانجام دهند که قبالً به تصو ای نقشهرا طبق  کیآن عمل تفک

 یقطع فیری تکلحداکثر ظرف دو ماه از طرف شهردا دیبا کند می میتسل دیقبال رس ربه شهرداری د بیو برای تصو دکن می هیته

مراجع مذکور  دکنخود را به مالک اعالم ن میدر موعد مذکور شهرداری تصم که درصورتیآن معلوم و کتباً به مالک ابالغ شود. 

و  معابر را انجام دهند. کیعمل تفک؛  دکن میکه مالک ارائه  هایی نقشهطبق  از شهرداریپس از استعالم  اند مکلفدر فوق 

به  عنوان هیچ بهمتعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن  شود میاحداث  یاراض کیاثر تفککه در  یشوارع عموم

 پرداخت نخواهد کرد.وجهی صاحبان آن 

 

 "ها یقانون شهردار101ماده  لیو تحل ریموضوع تفس"به  یدگیرس
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 پس از اصالح 101ماده 

 یتقاضا افتیدر موقع در اند موظف ها دادگاهو امالک و حسب مورد  اسناد ثبتادارات  ـ 1390 سال هیاصالح 101ماده      

انجام دهند  یا نقشه بر اساسافراز را  ای کیعمل تفک ن،یمالک یشهرها، از سو میواقع در محدوده و حر یافراز اراض ای کیکتف

در قبال  بینموده و جهت تصو هیخود ته نیزم کیتفک یکه مالک برا یا نقشهباشد.  دهیمربوط رس یشهردار تأییدکه قبالً به 

از  ن،یاز کل زم یمربوط به خدمات عموم یپس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهردار دیبا ،دکن می یشهردار میتسل د،یرس

 یاز سو فیتکل نییمقرر و عدم تع مهلتاز انقضاء  بعد و کتباً به مالک ابالغ شود. تأییدحداکثر ظرف سه ماه  یطرف شهردار

مقرر در  یها نصابحداکثر  تی. دادگاه با رعادنک میافراز را به دادگاه تسل ای کیتفک یخود تقاضا تواند میمالک  یشهردار

 ونیسی. کمدکن می میو اتخاذ تصم یدگی(، به موضوع رس5ماده ) ونیسینظر کم اخذبا  یعموم های سرانهخصوص معابر، شوارع و 

ا مالحظه به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه ب دی( حداکثر ظرف دو ماه با5ماده )

 .دکن میصادر  یمقتض یو رأ یدگیضوابط و مقررات، به موضوع رس ریدر چهارچوب سا یلیطرح جامع و تفص

 101های اصالحی ماده  تبصره

مصوب در محدوده شهرها و  یلیطرح جامع و تفص نیو ضوابط و مقررات آخر کیتفک یها حدنصاب تیرعا ـ 1تبصره     

 هیکل تأییدو  هیدر ته ل،یذ نیاز جمله قوان نیمرتبط با قوان های دستورالعملو  ها نامه یینآ، ، ضوابطها حدنصاب تیرعا نیهمچن

ـ  1366مصوب سال  یشهر نی( قانون زم15( و )14است: ـ مواد ) یالزام ها یشهردارقانون توسط  نیموضوع ا یکیتفک یها نقشه

 یقیاشخاص حق ریمسکن و سا یتعاون یها شرکتمر مسکن به ا یبرا یمسکون یفاقد کاربر یاراض یقانون منع فروش و واگذار

آن ـ قانون  یبعدو اصالحات  1374مصوب سال  ها باغو  یزراع یاراض یـ قانون حفظ کاربر 1381مصوب سال  یو حقوق

ده آن ـ ما یو اصالحات بعد 1385مصوب سال  یـ اقتصاد یقطعات مناسب فن جادیو ا یکشاورز یاراض خرد شدناز  یریجلوگ

 ؛آن یو اصالحات بعد رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سی( قانون تأس5)

 ؛خواهد شداقدام  1366مصوب سال  یشهر نی( قانون زم11( ماده )1مطابق تبصره ) ،یدولت یدر مورد اراض ـ2 تبصره   

 یسرانه فضا تأمین یبرا یهرداراست ش دانگ ششسند  یاز پانصد مترمربع که دارا شتریبا مساحت ب یدر اراض ـ3 تبصره   

 ؛شهر یاحداث شوارع و معابر عموم ازیموردن یاراض تأمین ی%( و برا25درصد ) وپنج یستبتا سقف  یو خدمات یعموم

تا  مالک یبرا کیاز عمل تفک جادشدهیا افزوده ارزشبا توجه به  یلیمطابق با طرح جامع و تفص یاراض نیو افراز ا کیدر اثر تفک

بر مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را  ی. شهردارنماید می افتیرا در یاراض ماندهی%( از باق25درصد ) وپنج یستب

 .دکن افتیدر یدادگستر یطبق نظر کارشناس رسم نیروز زم متیق اساس
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و افراز و صدور سند  کیکه در اثر تفک یخدمات یو اراض ی( و معابر و شوارع عموم3حاصل از تبصره ) یاراض هیکل ـ4 تبصره

 در .نخواهد کردپرداخت  ملک صاحببه  یوجه چیدر قبال آن ه یاست و شهردار ی، متعلق به شهردارشود می جادیا تیمالک

 بیبا تصو تواند می ینباشد، شهردار سریو افراز م یکمورد تفک نیانواع سرانه، شوارع و معابر از زم تأمینکه امکان  یموارد

 ؛دکن افتیدر یآن را به نرخ کارشناس متیمعادل قشهر  یاسالم یشورا

طبق قانون مجازات  ن،یشده و متخلف یجرم تلق ،یافراز اراض ای کیقانون در تفک نیهرگونه تخلف از موضوع ا ـ 5 تبصره

 .خواهند گرفتقرار  یقانون گردیتحت پ یو قانون تخلفات ادار یاسالم

 

 101اصالحات ماده 

 ه،یاصالح نیا طبق اعمال شد: 101در ماده  لیاز جمله موارد ذ ی، اصالحاتشده انجام یها و اصالحبر اساس مصوبه مجلس     

 یدرصد و برا 25تا سقف  یو خدمات یعموم یسرانه فضا تأمین یبرا یشهردار"کرد:  رییصورت تغ نیبه ا 101ماده  3تبصره 

و  یلیجامع تفص های طرحرا مطابق ضوابط  نیرصد از کل زمد 25درصد تا  20افراز  ای کیتفک موردنظرشوراها و معابر  تأمین

 یکاربر ک،یپس از تفک مانده یباق هیمساحت اول ،یمحل اراض تیهمچون موقع یعوامل تیمورد با رعا شهر حسب یهاد

و افراز  کیدر آن شهر در قبال موافقت با تفک کیتفک حدنصابباالتر از  یبه متراژها کیتفک انیمتقاض قیو تشو یمصوب اراض

 افتیحق در ذکرشدهاز موارد  ریافراز غ و کیتفک بالدر ق یشده، آمده است، شهردار نیگزیدر تبصره جا نیمطالبه کند. همچن

 "ندارد. یگریوجه د گونه یچه

 هیکل"اصالح و مصوب شد:  یاسالم یتوسط مجلس شورا ریبه شرح ز زین ها یشهردارقانون  101ماده  4تبصره  نیهمچن    

 جادیا تیو افراز و صدور سند مالک کیکه اثر تفک یخدمات یو اراض یو معابر و شوراع عموم 3حاصل از تبصره  یاراض

 4در تبصره  نیپرداخت نخواهد کرد. همچن ملک صاحببه  ی وجه یچهدر قبال آن  یاست و شهردار ی، متعلق به شهردارشود می

 ینباشد، شهردار سریو افراز م کیمورد تفک نیاع سرانه، شوراع و معابر از زمانو تأمینکه امکان  یماده پاراگراف؛ در موارد نیا

 "شد. اضافهکند،  افتیدر یآن را به نرخ کارشناس متیشهر معادل ق یاسالم یشورا بیبا تصو تواند می
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 قبل و بعد از اصالح 101های ماده  تفاوت

 تفکیک عمل به صرفاً 101 ماده در شود یم مشخص جدید اصالحی و ماده شهرداری قانون سابق 101از مقایسه بین ماده  .1     

 شده اشاره صراحتاً نیز افراز عمل به جدید اصالحی ماده در آنکه حال بود مانده مسکوت اراضی افراز عمل انجام و شده اشاره

ه نقص ماد رو ینازا باشند یمیکدیگر  ل تفکیک و افراز دارای دو ماهیت متفاوت ازعم حقوقی منظر از اینکه به عنایت با و است

 ده است.شسابق در ماده جدید رفع  101

به  نجام عملیات تفکیک و افراز اراضیده جهت اکرقانون شهرداری مالکان را مکلف  101ماده  موجب به گذار قانون اگرچه .2 

مشخصی درخواست متقاضیان تفکیک  زمان در مدت اند شدهنیز مکلف  ها یشهرداردیگر  از طرفاما  کنند؛مراجعه  ها یشهردار

 ها یشهردار و شده یینتع ماه 2 میزان به سابق 101 ماده در زمانی مهلت این که نمایند ابالغ( مالک) وی را به مراتب و بررسیرا

ر صورت د. دکننو نظر خود را به مالک اعالم ی بررس را مالک پیشنهادی تفکیکی نقشه دوماهه زمانی فاصله در بودند مکلف

 خود پیشنهادی نقشه اساس بریا دادگاه  اسناد ثبتبا مراجعه به اداره  توانست یمدر این مهلت زمانی، مالک  ییپاسخگوعدم 

ده و کرتهیه  خود زمین تفکیک برای مالک که ای نقشه اصالحی 101 ماده موجب به که یدرحال. دکن اراضی تفکیک به اقدام

پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداری مربوط به خدمات  باید ،دکن یمشهرداری  متسلی جهت تصویب در قبال رسید،

 شود. ابالغبه مالک  کتباًو  ییدتأعمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه 

مراجع  کردند ینم به تکلیف قانونی خود جهت تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی مالک عمل ها یشهردارماده سابق اگر  موجب به. 3

ماده اصالحی در  موجب به آنکه حالد کننن اقدام به انجام عمل تفکیک از ناحیه مالکا شده ارائهثبتی مکلف بودند طبق نقشه 

د که کنیا افراز را به دادگاه تسلیم تقاضای تفکیک  بایست یمصورت عدم تعیین تکلیف نقشه پیشنهادی توسط شهرداری، مالک 

اختالفات ماده اصالحی و ماده قبلی  از یگردجایگزین مراجع ثبتی شده که خود یکی  ها دادگاهمقررات جدید  موجب به یجتاًنت

 .است

شورای عالی  تأسیسماده پنج قانون  یوننظر کمس، در ابتدا اند شدهمکلف  یرأنیز جهت صدور  ها دادگاهآنکه  خصوصاً      

به زمان  یدمق یزناین کمسیون  پاسخگویی د وکنن اخذعمومی  های سرانهشوارع و شهرسازی و معماری ایران را نسبت به معابر و 

شده است که در صورت انقضاء این مدت و عدم ارسال پاسخ توسط کمسیون ماده پنج دادگاه با مالحظه طرح جامع و  دوماهه

 د.کرسایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی خواهد  چهارچوب و درتفصیلی 
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 رود به موضوعضرورت و

 نیقوان یمیمواد قد ینتر مهماز  یکیاست،  یاراض کیکه دربردارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفک ها یقانون شهردار 101ماده       

محترم نگهبان  یشورا و یاسالم یمجلس شورا نیفراوان ب یوآمدها رفتآن پس از  هیکه اصالح شود میمحسوب  ها یشهردار

ده، اما نوع نگارش و کرگذشته را مرتفع  یاز مشکالت اجرائ یبرخ واحده مادهن یا بیت و اگرچه تصوو ابالغ شده اس بیتصو

متعدد را فراهم آورده و در مقام اجرا  یرهایاست که امکان تفس یبه نحو یماده اصالح نیکلمات بکار گرفته شده در متن ا

و لذا  دکنن یم ریقانون را به نفع خود تفس نیا گر،یاز طرف د کیامر تفک یو شهروندان متقاض طرف یکاز ها یکارکنان شهردار

 .هاست یخصوص از الزامات بالمنازع در شهردار نیواحد در ا ریتفس کیضرورت وجود 

 نمونه موردی

رها شه یاسالم یرا از شوراها یموجود، مصوبات یقانون  خألبه جهت  ها یشهردار ،یمیقد 101نمونه، در ماده واحد  عنوان به     

اقدام  نیکه ا ندکرد یممطالبه  یمجان صورت بهرا  یشخص یاز اراض ینوع مصوبات، درصد نیده و با استناد به اکر اخذ

مطرح و  زین یعدالت ادار وانید یعموم ئتینگرفته و موضوع به کراهت در ه رارشهروندان ق یرشموردپذ گاه یچه ها یشهردار

محترم  یشهروندان توسط شورا یاز اراض یمقدار یمجان افتیجهت در ها داریشهراقدام  کردنعالم ا یرشرعیغ یلبه دل

قانون  بیبا تصو اکنون هم ماا ؛دششهرها صادر  یاسالم یبر ابطال مصوبات شوراها یمبن یمکرر هینگهبان، آراء وحدت رو

شهروندان و  یاز اختالفات قبل یاریبس به یقانون حیتصر نیا یرهرتقد بهنگهبان قرار گرفته و  یشورا تأییدامر مورد  نیا د،یجد

از امالک  یشهردار یدرصد 43قدرالسهم  نییتع یاز جمل چگونگ یگریابهامات متعدد د یول ؛خاتمه خواهد داد ها شهرداری

 وجود دارند. یقانون ماده نیا ریهمچنان در نحوه تفس کیتفکمورد 

 ها بررسی

با  نیخصوص و همچن نیدر ا شده انجاممتعدد  ریتفاس لیو به دل ها یشهردار نیانقو 101ماده  لیموضوع تحل تیبا توجه به اهم    

 حیصح یریبر اساس تفس یشهردار یریگ میدر سطح شهر که مستلزم تصم یمورد پرونده مراجعات مردم نیبه وجود چند تیعنا

از جمله تبصره  101ماده  زیبرانگ چالش یها تبصره لیو تحل یبررس یژهو بهموضوع  نیا به یدگیهستند، رس 101و قانونمند از ماده 

در اقدامات مرتبط با ماده مذکور  هیوحدت رو کیبه  تیقرار گرفت تا در نها یحقوق تهیکار کم تیدر اولو ،4و تبصره  3

 .میبرس
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 مکنی ریتفس یا وهیبه شماده مطروحه را  میکرد یسع ،یحوزه حقوق نظران صاحبو  دیاسات ران،یبا استفاده از مشاوره مد نیهمچن   

 ونیسیکم یتاًنهاو  میو شهروندان اجتناب کن یحقوق شهردار عییتا حد ممکن از تض یدرآمد یبا مبنا یکردیکه ضمن اتخاذ رو

 ای یتیو از وقوع نارضا دکنهمدان ابالغ  یمناطق و امالک شهردار یتمام بهکار را  جهینت ،شهر همدان یاسالم یشورا یحقوق

 شود. یریموضوع جلوگ نیمبتالبه ا یها در خصوص پرونده یشهردار ایشهروندان حقوق  عییتض

 

 اقدامات و پیشنهادها

و  دیاسات نظر تبادلقرار داشته و عالوه بر بحث و  تهیکم دستور کاردر  یحقوق تهیکم ریدر دو جلسه اخ 101ماده  لیموضوع تحل   

 قرارگرفته است. تهیراستا در برنامه کم نیدر هم زین لیذ یها گزارشموارد و  ،ینظران حوزه حقوق صاحب

وضع موجود،  نییجهت تب یحقوق تهیدر جلسات کم یشهردار یامالک و حقوق یو کارشناسان واحدها رانیاز مد دعوت_

ده در مورد ما قیجهت ارائه طر نظر تبادلو افراز و  کیتفک یارجاع یها پروندهحال حاضر در  های گیری یمتصم یمبنا یبررس

 ؛101

از  یگزارش هیو ته 101مرتبط با ماده  یها پروندهو  ییدر محاکم مختلف قضا شده یبررسطرح و  یمورد یها نمونهبه  استناد_

)توسط  تهینظرات کم یینها یبند و جمع یریگ میآراء در تصم نیحاصل از ا اتیاز تجرب یریگ بهرهآراء صادره جهت  یبند جمع

 ؛(تهیکم یاز اعضا یکی

 101ماده  لیو تحل یدر شورا در خصوص بررس شده طرحمذاکرات و مستندات مرتبط با مباحث  زیر یبند جمعو  یررسب_

 ؛(تهیکم یاز اعضا یکی)توسط 

و شهر مشهد  رازیشهرها از جمله شهر ش ریسا اتیتجرب یو بررس 101مرتبط با ماده  ییاجرا نامه ینآئ نیتدو شنهادیبه پ یدگیرس_

 ؛همدان یجهت ابالغ به شهردارخصوص  نیدر ا

 ربط یذدر مراجع  101ماده  4و  3 یها تبصرهدر  گذار قانونمفهوم  قیدق نییو تب یساز شفافموضوع  یریگیپ شنهادیپ یبررس_

 ی.اسالم یو مجلس شورا ها استان یعال یاز جمله شورا
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 گیری نتیجه

واضح، مستحکم و مشخص  دیبا ها، یقانون شهردار 101ماده  یینها ریتفس یحقوق یباورند که مبان نیبر ا یحقوق تهیکم دیاسات    

 افتیو قانونمند دست  یحقوق یا ضابطهعادالنه و  یریبه تفس دیبا تیدر نها ن،یباشد و ضمن در نظر گرفتن مصالح و حقوق طرف

 واحد انجام شود. یا هیرو یه و بر مبنامنصفان زیها ن قدرالسهم عیلحاظ شده باشد و توز آنو شهروندان در  یکه منافع شهردار
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 گردشگری  کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 ملکیرئیس کمیته: آاقی 
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آقای ملکی رئیس کمیته گردشگری مرکز مطالعات، پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته گردشگری و بیان اهم     

تازگی  کمیته گردشگری که به :کرد و افزودمعرفی  "طرح شهر گردشگر  "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص اقدامات انجام

 کارآزموده در صنعت گردشگری استان است که مصرانه پیگیر پژوهش در است، متشکل از اساتید و متخصصان شده یستأس

ن اولی .زا، کارآمد و ماندگار خواهد بود های گردشگری در پایتخت تاریخ و تمدن قطعاً درآمدزا، اشتغال مفاهیم مرتبط است. گام

های ها و کارگاهدر خصوص پنل صدر علیاقدام که در کمیته صورت گرفت مشارکت شورای اسالمی شهر با شرکت سیاحتی 

هایی که به کمیته رسیده است: ارائه راهکار تقویت ساختار گردشگری اجالسیه سازمان جهانی گردشگری در همدان بود و طرح

باشند. دیگر است که به اساتید کمیته ارجاع شده و در حال بررسی می های رحطسراها و در شهرداری و توسعه فعالیت فرهنگ

توسعه گردشگری بدون « شهرگردشگر»جمهور، در  ایشان در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس اظهارات دکتر مونسان، معاون رئیس

 . در این رویداد هستیم اتکا به بودجه دولتی در دستور کار است؛ لذا به دنبال مشارکت مدیران شهری و مردم

 

 شرح ارائه کمیته گردشگری
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عنوان محور توسعه استان انتخاب شده است؛  انداز بلندمدت در استان همدان گردشگری به چشم در چند سال اخیر بر اساس

عالوه  تواند عامل رونق اقتصادی باشد و به رو باید این دو مفهوم را در سطح جامعه نهادینه کنیم که: شهرگردشگر می ازاین

 واند برای شهر همدان یک برند محسوب شود.ت می

خوب درخشید و دو اجالسیه که میزبانی سازمان جهانی  2018ایشان در ادامه عنوان داشت: خوشبختانه همدان در سال       

رویداد ملی زیرمجموعه این رویدادها در همدان برگزار شد. بر همین  40گردشگری و پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی و 

هم رویداد تداوم داشته باشد که ایده طرح شهر گردشگر عنوان  2019ساس کمیته گردشگری طرحی عنوان کردند که در سال ا

 شده است. گذاری و گردشگری ارائهشد و در کمیسیون اقتصاد، سرمایه

کشور عنوان کردند که سه  جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه معاون رئیس    

شد، بر همین اساس کمیته گردشگری طرحی دیده می ها آنتوانند به شهر گردشگر معرفی شوند و نام همدان نیز در بین شهر می

 د.همدان این عنوان را دریافت کن 2019عنوان کردند که در سال 

 

 

 

  

ذاری و گردشگری شورای شهر همدان و از اعضای کمیته گ در ادامه حسین قراباغی، رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه    

های شورا اشاره کرد: تدوین طرح جامع گردشگری در حوزه مدیریت شهری نیازمند  گردشگری مرکز مطالعات و پژوهش

های شورا  های تخصصی مرکز مطالعات و پژوهش همگرایی است که در این زمینه از تجارب و نظرات کارشناسی تمامی کمیته

های سازنده  گذار به دنبال دریافت انتقادات و پیشنهاد عنوان سیاست مند خواهیم شد. شورای شهر به ویژه کمیته گردشگری بهره به

 ها داشته باشیم. است تا بتوانیم همدلی و همسویی با سایر دستگاه

 

 

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 صدر علیگردشگری شرکت سیاحتی  معاون گردشگری ریزی برنامهارشد/  ارشناسیک مسعود ملکی 1

محمدی فر یعقوب 2 یشناس باستاندکتری/  علمی هیئترئیس دانشگاه بوعلی سینا / عضو    

 علمی هیئتپیام نور/ عضو  دانشگاه دکتری/مدیریت علیرضا عقیقی 3

 اسالمی شهر / رئیس کمیسیون ایعضو شور ارشد/مدیریت مالی کارشناسی قرا باغی حسین 4

 اسالمی آزاد دانشگاه شیآما ریزی برنامهدکتری/ عباسی داوود 5

 علمی هیئتبوعلی سینا / عضو  دانشگاه دکتری/ معماری محمدیان منصور صاحب 6

احقر منوچهر 7 شهری ریزی برنامهدکتری/   دانشگاه آزاد همدان 

دشگریگر کارشناسی ارشد/مدیریت پور جهان ساره 8 نامه گنج یرانتفاعیغگردشگری دانشگاه  گروه مدیر   

گردشگری ریزی برنامهارشد/ کارشناسی مقدم مریم 9  روزنامه همدان پیام 

 

 

 

برگزارشدهجلسات   عنوان کمیته 

30/8  12/8  5/8  28/7  

 کمیته گردشگری

 

6/10  24/9  14/9  7/9  

24/10  17/10  11/10  9/10  

 

 گزارش عملکرد کمیته گردشگری

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 2019  داریپا دادیرو نییتب شیهما یزیبرنامه ر       

 الوند یدامنه شمال یوسامانده یارائه پروژه مطالعات 

 ها یشهردار یساختارگردشگر تیراهکار تقو ارائه

 طرح شهر گردشگربررسی     
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 شاخص تین اقدام کمیته

 ربرسی 

 گردشگر  شهر  طرح
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 مقدمه

بود  ینقطه عطف 2018در سال  یگردشگر های یتظرف و دادهای؛ با اتکا به روالمللی ینبو  یاوج گرفتن نام همدان در عرصه مل    

 یجتدر بهو  یخاموشرو به  فروغ یب یهمچون چراغ تیموفق نیا یمبرندارمدون  یها قدمآن  تیکه حاال اگر در برابر تداوم و تثب

 های یتوانمندماندگار نام همدان را با  یراهکار ارائهبا  توانیم یم 2019 یالدیخواهد رفت. با آغاز سال م یرو به فراموش

و  ینههز کمو  یبردار بهرهآماده و قابل  ای ینهزمکه  یاز موارد یکی. میماندگار کن المللی ینبو  یدر عرصه مل یگردشگر

 .همدان است یبرا "شهر گردشگر" انکسب عنو یدر راستا ایمح ای ینهزم یتالش برا یبرا زودبازده

 طرح مسئله

که به گفته  شهر یذات یها نگرش متفاوت به داشته یعنیمعنادار از شهر و گردشگر است، شهر گردشگر  یبیشهر گردشگر ترک    

شهر گردشگر به  میمشخصات و مفاه ،یدشگرو گر دستی یعصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م سیو رئ جمهوری یسرئمعاون 

و نحوه برخورد با گردشگران است که اگر  ها رساختیمربوط به ز ها مشخصه نیابالغ شده است. ا ها استانتمام  های یشهردار

 راثیاز م یعدم سهم خواه ایآ حال .کند می افتیشهر گردشگر را در نامهیشود، گواه ها مشخصه نیا تیموفق به رعا یشهر

 ؟ستین روندانشه حق به یابیدر برابر خواست مردم و دست یعنوان در همدان کوتاه نیکسب ا یکشور در راستا یرهنگف

 اهداف

که  میهست نیبه دنبال ا ینبنابرا. است یبدون اتکا به بودجه دولت یتوسعه گردشگر م،یبه دنبالش هست« شهرگردشگر»در  آنچه    

در استان همدان گردشگری  بلندمدتانداز  چند سال اخیر بر اساس چشم در مشارکت کنند. دادیرو نیو مردم در ا یشهر رانیمد

 تواند اهداف زیر را در پی داشته باشد: که می ارشد انتخاب و اعالم شده است یرانگ یمتصممحور توسعه استان توسط  عنوان به

 ؛باشد یعامل رونق اقتصاد تواند می شهرگردشگر_

 ؛برند باشد کیشهر همدان  یبرا ندتوا می شهرگردشگر_

 ؛2018سال در  المللی ینبو  یگرفتن نام همدان در عرصه مل اوج_

 .المللی ینبو  یدر عرصه مل یگردشگر های یتوانمندهمدان با  یماندگار جادیا_

 

 بررسی طرح شهر گردشگر
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 های شهر گردشگر ویژگی

 است که: یشهر گردشگر، شهر     

 ؛و خواب ندارد شود می میر تنظگردشگ یبر اساس ساعت زندگ یزندگ ساعت_

 ؛گردشگران است ازیاتفاقات و رشد و توسعه شهر بر اساس ن تمام_

 ؛به گردشگران است یرسان خدمتاز آن آماده  یبخش شهیهم_

 ؛خدمات ارائه دهد روز شبانهبتواند به مهمانان در تمام  یعموم ونقل حمل دیآن با در_

 ؛ساعت فراهم کنند 24گردشگران در  یبرا کنند یشهروندان فراهم م یکه برا ییاتمام استاندارده دیآن با مسئوالن_

 .ستین یاز گردشگر را دارد؛ اما محور آن گردشگر ییرایاست که امکانات پذ یشهر یرگردشگر پذ شهر_

 

 انتخاب پایلوت

 یها شاخص یاجرا لوتیپا رتصو بهشهر را  3 ای 2در نظر دارد  یو گردشگر دستی یعصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م     

شده  نییشهر گردشگر تع یکالن مرکز آمار برا یها دفتر شاخص یشاخص با هماهنگ 300حدود  شهرگردشگر انتخاب کند.

 در کنند. یمربوط به شهر گردشگر بارگذار تیرا در سا نهیزم نیمختلف موظف هستند عملکرد خود در ا یها و دستگاه است

 شود میداده  ازیکرده است امت یبارگذار تیکه هر شهر در سا ییها شهر گردشگر به شاخص یدل برام کی فیوهله اول با تعر

 .رندیشهر گردشگر قرار گ نامهیبه گواه یابیدست ریتا در مس شوند یرتبه و درجه م یو شهرها دارا

 ملزومات

 نیمناسب و همچن یزیر و برنامه کردیرو رییتغ بلکه با ست،یشهر گردشگر ن کیبه ساختن  یازیطرح ن نیا یدر واقع در اجرا     

 کیشهر گردشگر نزد یرا به الگو ها استانها و  روستاها، شهر توان یها، م ها به همان داشته ها و استاندارد شاخص یبرخ قیتزر

 شغل و درآمد کرد. جادیکل کشور در وهله دوم، ا یدر وهله نخست و برا یمردم بوم یبرا قیطر نیا از کرد.
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 تجربه ماندگار

( که در شهر acd) ییایآس یکشورها یاجالس مجمع گفتگو نیدر دوم ایآس یگردشگر تختیپا عنوان بهانتخاب شهر همدان _

 ؛کشور کامبوج برگزار شد پیر میس

 ؛رانیدر ا 2018در نوامبر  UNWTO یگردشگر یوابسته در سازمان جهان یاجالس اعضا همدان از یزبانیم_

 کیبود که  بار یننخست نیافزوده شد و ا یگردشگر یوابسته سازمان جهان یاز اعضا یکی عنوان بههمدان  یارشهرد      

 ،صدر علی یاحتیاساس تاکنون از همدان شرکت س نیانتخاب شد. بر ا ایدر دن یگردشگر یسازمان جهان تیبه عضو یشهردار

 اند. شده یسازمان انتخاب و معرف نیا یضاعنوان اع همدان به یو شهردار نامه گنج یدهکده گردشگر

 راهکارها

 کیو خواب ندارد. مسئوالن  شود می میگردشگر تنظ یبر اساس ساعت زندگ یاست که ساعت زندگ یشهر گردشگر، شهر    

وز ر ساعت شبانه 24گردشگران در  یبرا کنند یدر روز فراهم م شهروندانشان یکه برا ییتمام استانداردها دیشهر گردشگر با

تمرکز  در این برنامه اگر تنها روی یک شهر در استان همدان باشد. گرگردش یازهایفراهم کنند و سطح خدمات در چارچوب ن

های دیگر برای شهرهای دارای جاذبه گردشگری  آید و به همین دلیل است که باید مکمل شود، میزان جذب گردشگر پایین می

 .هر مرکز و مناطق اطراف آن باال برودتعریف شود تا مدت اقامت گردشگران در ش
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 های و تسهیالت گردشگری زیرساخت_ 1شکل 
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 استانداردهای شهر گردشگر
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 گیری نتیجه

 ؛و تحول هستند رییدر حال تغ یحاکم بر گردشگر یها میپارادا_

 ؛کشور وارده شده است یگردشگر اتیدر ادب« هنر یگردشگر»و  «یکشاورز یگردشگر»مانند  یدیجد یمیامروزه مفاه_

که  یکرده است، مفهوم دایراه پ یگردشگر اتیبه ادب یتازگ بهاست که  یمیاز آن جمله مفاه زین« شهر گردشگر»مفهوم _

؛است یشهر تیریبا مد یگردشگر وندیدرصدد پ

 ؛توجه کرد زیبه گردشگران ن دیشهر گردشگر عالوه بر شهروندان، با یدر الگو_

 مدنظر قرار دهند. زیخود عالوه بر شهروندان، گردشگران را ن یها یزیر در برنامه یشهر رانیمد دیهوم بامف نیا_
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 فناوری اطالعات و شهر هوشمند  کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: دکتر منصوری زاده
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و اطالعات شهر هوشمند پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته فناوری و شهر  دکتر بشیری عضو کمیته فناوری      

معرفی کرد و  "(RFPبررسی پیشنهاد طرح جامع فناوری ) "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص و بیان اهم اقدامات انجامهوشمند 

 در این خصوص بیان داشت:

سازی ارائه  منظور یکپارچه ماجرا از یک شکست، به جهت خرید ناموفق سامانه محیا پرداز توسط شهرداری همدان و به     

کنندگان حضوری و غیرحضوری شروع شد و در نهایت به پیشنهاد طرح جامع فناوری ختم شد.  ای مراجعهخدمات الکترونیک بر

های  سازی فعالیت ای جهت یکپارچه این اقدام در جهت تبدیل شهرداری همدان به شهرداری الکترونیک و استفاده از سامانه

افزارهای موجود در شهرداری انجام شد.  افزارهای خدمات و نرم فناورانه شهرداری ارائه خدمات الکترونیک و ارتقاء خدمات نرم

پس از جلسات برگزارشده توسط کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و بررسی تخصصی موضوع علل 

و طی  ها و دالیل اصلی این عدم موفقیت در کمیته بررسی و مستندسازی شد شکست پروژه مذکور، اشکاالت عملی، ناهنجاری

علمی دانشگاه بوعلی سینا در فرایندی مشخص تهیه و تدوین شده بود،  گزارشی که توسط دکتر سخایی نیا از اساتید هیئت

توجه داشته باشد نیز در  ها آنموضوع به اطالع شورای اسالمی شهر رسید و مواردی که شهرداری باید در خریدهای فنی بعدی به 

رفت. این شکست موجب شد کمیته فناوری اطالعات نسبت به تعریف و تدوین یک گزارش مذکور مورد اشاره قرار گ

افزارهای آتی  ها و نرم شهرداری موظف باشد آن چهارچوب را در خرید سامانه کامل و کارشناسی اقدام نماید تا چارچوب

 اساس  ابالغ و مقرر شد فاوا بر را انجام دهد و فرآیند مذکور نیز پس از ارائه و تصویب در شورای شهر به سازمان فناوری

 شهر هوشمندشرح ارائه کمیته فناوری اطالعات و 
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آن نسبت به تدوین طرح جامع فناوری مبادرت ورزد. طرح مذکور پس از بحث و بررسی کارشناسی در جلسات کمیته همراه با 

اصالحات مدنظر اساتید کمیته فناوری اطالعات به فاوا مرجوع شد تا پس از اعمال اصالحات الزم مجدداً در جلسات کمیته 

ترین ابزار برای ارائه خدمات به شهروندان  به کلیدی طالعات مطرح شود. ایشان در ادامه عنوان داشت: فناوری اطالعاتفناوری ا

تر و  سازی بیشتر، نظارت دقیق شفاف شده است. این سامانه عالوه بر افزایش رضایت شهروندان از خدمات شهری موجب تبدیل 

شهر  است مدیران محترم شهرداری به الکترونیکی کردن خدمات و حرکت به سمتالزم  ؛ بنابراینشود میوری باالتر  بهره

مطالعاتی برای  عنوان بازوی مشورتی و تواند به کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند می .ای داشته باشند هوشمند نگاه ویژه

 .های مرتبط در این حوزه مؤثر باشد تصمیم

   

 

یته گردشگری مرکز مطالعات در خصوص مباحث شهر هوشمند اظهار داشتند: با توجه به سپس آقای احقر از اساتید کم    

ام به نظرم بهتر است کمیته فناوری اطالعات مرکز مطالعات بازدیدی از  تجربیات و تحقیقاتی که در این خصوص داشته

بعاد و اهداف مختلف موضوع شهر های شهر هوشمند قزوین داشته باشد تا از تجربیات موفق این شهر در خصوص ا زیرساخت

توانند نهایت همکاری را با کمیته فناوری اطالعات  هوشمند بهره گرفته شود. ایشان همچنین پیشنهاد کردند: در این زمینه می

های فناوری اطالعات و گردشگری  کردند شایسته است در صورت امکان، جلسات مشترکی بین کمیته تأکیدداشته باشند و نیز 

 ستای پیگیری موضوع شهر هوشمند برگزار شود.در را

  

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی 
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ کامپیوتر محرم منصوری زاده 1

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت دکتری/ کامپیوتر حسن ختن لو 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت وتردکتری/ کامپی مهدی سخایی نیا 3

 علمی هیئتهمدان/  دانشگاه صنعتی دکتری/ کامپیوتر حسن بشیری 4

 علمی هیئتاسالمی همدان/  دانشگاه آزاد دکتری/ کامپیوتر حمید یاسینیان 5

 علمی هیئتاسالمی همدان/  دانشگاه آزاد دکتری/ کامپیوتر شیرمحمدی یمحمدمهد 6

 شورای اسالمی شهر سیرئ بینا ارشد/ برق شناسیکار بادامی نجات حمید 7

 و ارتباطات شهرداری رئیس سازمان فناوری اطالعات کارشناسی ارشد/ معماری رضا عسکری 8

 منطقه یک همدان کارشناس فناوری شهرداری دانشجوی دکتری/ بیوانفورماتیک سیامک سلیمی 9

 شهرداری منطقه یک همدان نوسازیمدیر واحد  کارشناسی ارشد/ کامپیوتر آرش بختیاری 10

 

 

 جلسات عنوان کمیته

 فناوری اطالعات و شهر هوشمند کمیته

25/7 

9/8 

17/9 

20/10 

 

 گزارش عملکرد کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند

 اعضای کمیته 

 گزارش جلسات 
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 اهم اقدامات کمیته

 های پژوهشی کمیته تدوین اولویت

 ایاش نترنتیا یفناور یکاربردها یبند تیواولو ییشناسا"با عنوان  ییپروپوزال دانشجو بیتصو

  "ارهیچندمع یریگ میتصم یها کیاستفاده از تکن شهر با یدرهوشمندساز

در  کیو نقل و تراف حوزه حمل  یهوشمند ساز نهیدر زم یشرکت خصوص شنیکیو ارائه اپل یهمکار شنهادیپ یبررس

 یحمل و نقل  و ارائه مشاوره تخصص تهیکم دینشست مشترک با اسات

و عملکرد نرم افزار  تیبهبود وضع یدر راستا یعلمو ارائه مشاوره  یشهردار 137 یها تیاز مرکز فور دیبازد

     سامانه مذکور
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 شاخص تین اقدام کمیته

 ی جامع فناور طرح شنهادی پ  یربرس 

 (RFP) 
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 مقدمه

 یبرا کیارائه خدمات الکترون یساز چهکپاریمنظور  همدان و به یپرداز توسط شهردار ایسامانه محپس از خرید ناموفق      

همدان به  یشهردار لیاقدام در جهت تبد نیشد. ا مطرح یطرح جامع فناور شنهادیپ یرحضوریو غ یکنندگان حضور مراجعه

و  کیارائه خدمات الکترون یفناورانه شهردار یها تیفعال یساز کپارچهیجهت  یا و استفاده از سامانه کیالکترون یرشهردا

 انجام شد. یموجود در شهردار یافزارها خدمات و نرم یافزارها خدمات نرم ارتقاء

 بررسی موضوع

موضوع علل  یتخصص یررساطالعات و شهر هوشمند مرکز مطالعات و ب یفناور تهیپس از جلسات برگزارشده توسط کم      

 یشد و ط یو مستندساز یبررس تهیدر کم تیعدم موفق نیا یاصل لیو دال ها یناهنجار ،یشکست پروژه مذکور، اشکاالت عمل

شده بود،  نیو تدو هیمشخص ته یندیدر فرا نایس یدانشگاه بوعل یعلم ئتیه دیاز اسات این ییکه توسط دکتر سخا یگزارش

در  زیتوجه داشته باشد ن ها آنبه  یبعد یفن یدهایدر خر دیبا یکه شهردار یو موارد دیشهر رس یاسالم یموضوع به اطالع شورا

 کی نیو تدو فیاطالعات نسبت به تعر یفناور تهیشکست موجب شد کم نیگزارش مذکور مورد اشاره قرار گرفت. ا

را  یآت یافزارها ها و نرم سامانه دیموظف باشد آن چهارچوب را در خر یتا شهردار دیاقدام نما یچارچوب کامل و کارشناس

 .انجام دهد

 

 دازروند شناسایی دالیل شکست پروژه محیا پر

 ؛شهر هوشمند تهیاز اعضا کم یبررس میت لیتشک_

 ؛شکست پروژه لیدال قیدق یبررس_

 ؛موضوع رامونیپ یگزارش در چند جلسه و بحث و بررس ارائه_

 .افزار نرم دیچارچوب خر نیموضوع لزوم تدو طرح_

 

 (RFP) یطرح جامع فناور شنهادیپ یبررس
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 افزار روند تدوین چارچوب خرید نرم

اقدام  یچارچوب کامل و کارشناس کی نیو تدو فیاطالعات نسبت به تعر یورفنا تهیکم پروژه محیا پرداز شکست پس از    

پس از  زیمذکور ن ندیرا انجام دهد. فرآ یآت یافزارها ها و نرم سامانه دیموظف باشد آن چهارچوب را در خر یتا شهردارمود ن

مبادرت  یطرح جامع فناور نینسبت به تدوابالغ و مقرر شد فاوا بر اساس آن  یشهر به سازمان فناور یدر شورا بیارائه و تصو

اطالعات  یفناور تهیکم دیاصالحات مدنظر اسات باهمراه  تهیدر جلسات کم یکارشناس یورزد. طرح مذکور پس از بحث و بررس

 .اطالعات مطرح شود یفناور تهیبه فاوا مرجوع شد تا پس از اعمال اصالحات الزم مجدداً در جلسات کم

 

 افزار رچوب خرید نرمتدوین چا_  1شکل 
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 افزار نامه خرید نرم شیوه _2شکل 
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 شهرسازی و معماری    کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: دکتر رعاقچیان
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پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته شهرسازی و معماری و دکترعراقچیان رئیس کمیته شهرسازی و معماری        

 "رائه گزارش کارشناسی پیرامون پروژه پیاده راه بلوار ارمبازدید و ا"ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص بیان اهم اقدامات انجام

، مشارکت فعال شود میمعرفی کرد و عنوان داشت: اعضای کمیته شهرسازی و معماری در تمامی مباحثی که در جلسات عنوان 

و تأمل قرار گیرد و  ، دقتموردتوجهنظراتشان در شورا و شهرداری  رود مصوبات پژوهشی، توصیه و نقطه دارند، لیکن انتظار می

های  تواند زمینه این کمیته می .های در حال اجرا دیده شود اثرات تشکیل جلسات و مذاکرات و مصوبات در پروژه در نهایت

 .پیوند مباحث تئوریک و عملی را فراهم آورد

 در خصوص موضوع بودجه عنوان داشت:ایشان در ادامه 

های کیفیتی از این عدد  ها شاخص رود با این هزینه ود و پس از نگارش بودجه، انتظار میابتدا باید بودجه تحلیل و گزارش ش     

های فرهنگی جامعه را مشخص کند و بیان  مثال اگر معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باید شاخص عنوان به این عدد برسد؛ به

رتقا دهیم. نکته دیگر این است که باید بودجه عمرانی را از های را ا ها سعی داریم شاخص نماید که با این میزان بودجه و برنامه

داری در شهرداری تفکیک کرد. بسیاری از اقدامات که در شهرداری تحت عنوان بودجه عمرانی ارائه  بودجه تعمیر و نگه

ه عمرانی مربوط به های جاری است و بودج داری مربوط به هزینه مربوط به تعمیر و نگهداری است. بودجه تعمیر و نگه شود می

 یابد. انداز برای بودجه ضرورت می ای؛ لذا تعریف چشم سرمایه

 شرح ارائه کمیته شهرسازی و معماری
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 موارد زیر را بیان داشت: "های پروژه بلوار ارم ارائه پیشنهاد"ایشان در ادامه در خصوص اقدام شاخص کمیته 

های شهروندی را در شهر  ر آموزشمنظور ایجاد نشاط و تعلق بیشت در خصوص موضوع سازندگی و توجه به پیاده مداری به     

سازی در شهر نسخه یکسان ندارد؛ ماهیت پیاده راه اکباتان با پیاده راه بوعلی متفاوت است. اکباتان نقش  دهند. پیاده راه انجام می

زه بوعلی موفق اندا رو پیاده راه اکباتان به بارانداز غرب کشور را دارد و بوعلی کارکرد تفریحی، فرهنگی و تجاری دارد؛ ازاین

 نبوده است.

 دارد: در این خصوص کمیته شهرسازی و معماری موارد ذیل را بیان می 

سازی موضوعات غیر موفق که قبالً تجربه شده  شهرداری به مشاوران و طراحان اعالم نماید از پیشنهاد پیاده شود می. پیشنهاد 1

 است خودداری کنند؛

محیطی،  های فرهنگی و اجتماعی، مطالعات زیست صورت پیوست وژه، مطالعات کافی بهقبل از اجرای هر پر شود می. توصیه 2

شده و در معرض دید کارشناسان و شهروندان در فضاهای  برآورد و تهیه 2و فاز  1های فاز  مطالعات فنی و زیرساختی، تهیه نقشه

ود، این موضوع بدین معنی است که کارشناسان عمومی شهری قرار گیرد تا پس از نقد، نسبت به اصالح و سپس اجرا اقدام ش

نظر راجع به آن موضوع رسیده باشند و شهروندان نیز قضاوت عمومی را انجام داده  بایست به اتفاق قبل از اجرای هر پروژه می

اعالم  وسیله مراتب اعتراض و نگرانی برای موارد بعدی باشند. در خصوص بلوار ارم چنین موضوعی محقق نشده است و بدین

 ؛شود می

از ایجاد هرگونه فعالیت جدید که باعث افزایش تقاضای سفر سواره یا پیاده بیشتر به این منطقه خواهد شد،  شود می. توصیه 3

 خودداری شود؛

ن مندی از امکانات و کاهش سفر به ای موازات فعالیت در این محور به لحاظ ایجاد عدالت و میزان بهره دارد به تأکید. کمیته 4

 های دیگری را در سایر مناطق خصوصاً مناطق محروم آغاز کند؛ منطقه، شهرداری پروژه

ها، فضاهای  های همچون رستوران های جمعی خصوصاً در مجاورت پیاده راه کاربری دارد احداث پارکینگ تأکید. کمیته 5

 گیری شود. ها و غیره بهره خدماتی پارک

یات اجرایی و مبلمان اصالح شود و مانعی برای حرکت عابران پیاده در طول مسیر ایجاد جزئ شود می. در این پروژه درخواست 6

 نشود؛

 . کمیته اصرار بر تدوین طرح جامع مبلمان برای این پروژه دارد؛7

 . کمیته درخواست دارد در کنار فعالیت در کف محور، طرح جامع با الگوی جداره تهیه و اجرایی شود؛8

 های مربوطه انجام شود؛ ونقل عمومی و ایستگاه های حمل بینی سرویس های موفقیت برای این پروژه، پیش مینه. به لحاظ ایجاد ز9
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هکتاری  48ه تملک پارک سرعت قبل از هر اقدام بعدی برای بلوار ارم و ... نسبت ب شهرداری به کند می. کمیته درخواست 10

 د؛اقدام کن

 شود میلوار انعطاف الزم را ندارد و بسیار مکانیکی به موضوع نگاه شده است؛ لذا توصیه رسد طرح در طول مسیر ب . به نظر می11

 ها فراهم آید؛ های جزئی در کف و کنار مسیر پذیری و جایگذاری کاربری ای باشد که افزایش انعطاف گونه اصالحات طرح به

 های رفتاری مورد توجه و دقت قرار گیرد؛ در قلمروای طراحی شود که سکانس بندی مسیر  گونه مسیر به شود می. پیشنهاد 12

ها و معابر فرعی بر کف سازی و طراحی کف مؤثر باشد و تنوع  . کمیته درخواست دارد اثر عملکردها، ورودی و خروجی13

 بیشتری را خواستار است؛

ری در تمام ایام سال و در تمامی ساعات بردا ای عملیاتی شود که قابلیت بهره گونه طراحی در بلوار ارم به شود می. پیشنهاد 14

 روز باشد؛ شبانه

شهرداری نسبت به اصالح  شود می. نظر به اینکه شرایط اقلیمی و ماهیت دو طرف بلوار در واقعیت متفاوت است، درخواست 15

 پروژه در راستای ایجاد تفاوت در طرفین بلوار اقدام کند؛

جامع و تفصیلی هماهنگ  های طرحهای  بینی های این پروژه و سایر موارد با پیش یتدارد تمامی فعال تأکید. کمیته اصرار و 16

 باشد؛

 های رفتاری موردتوجه و دقت قرار گیرد؛ ای طراحی شود که سکانس بندی مسیر در قلمرو گونه مسیر به شود می. پیشنهاد 17

، جامعه شهر سازانریزان شهری و  از خدمات برنامه حتماًو اصرار دارد در طراحی چنین مواردی و مشابه آن  تأکید. کمیته 18

گیری شود چراکه اتکا به یک تخصص، صدمات بعدی برای پروژه را به  صورت توأم بهره شناسان، طراحان منظر و معماران به

 دنبال خواهد داشت؛

ژه پیشرفت زیادی در یک جناح ندارد و از . در پروژه بلوار ارم باید مجدد آلترناتیوها موردبازنگری قرار بگیرد؛ زیرا هنوز پرو19

 برای تمام نقاط بلوار تهیه شود؛ swotنظرات کارشناسان و متخصصین بیشتر استفاده شود و جداول 

ای که باید از این مباحث بگیریم؛ این است که شهرداری فاز پژوهشی را بیشتر انجام دهد  ایشان در ادامه یادآور شد: اولین نتیجه 

ای که قابلیت اجرا پیدا کند ابتدا از کارگروه تخصصی نظرخواهی کند یا از طراح در  ر قبل از اینکه هر پروژهو شورای شه

 جلسات تخصصی دعوت شود تا موضوع در آنجا بررسی شود.
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فیت هر چه سپس دکتر سجاد زاده از اعضای کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات، اشاره کرد: در راستای ارتقاء کی     

شور گذاشته شود  ها، مسائل مرتبط با پروژه به رسد اگر قبل از اجرا و شروع پروژه نظر می های اجرایی به بیشتر تصمیمات و پروژه

انداز مناسبی در شهر  های متنوع استفاده شود، بتوان به چشمهای همه متخصصان و رشته و در تصمیم سازی نهایی از ظرفیت

 .یافت دست

های شورای شهر همدان عنوان  ادامه مهندس مهدی مجیدی، عضو کمیته شهرسازی و معماری مرکز مطالعات و پژوهش در     

و  کند میهای جریان نخبگی با ساختار مدیریتی درگیر نشود، همانند موتوری است که درجا کار  دنده که چرخ داشت: درصورتی

ای باشد که شهروندان متقاضی آن  هری باید در پاسخ به یک سؤال و مسئلهافتد. اجرای هر پروژه ش حرکت و پویایی اتفاق نمی

 هستند.

های شورای اسالمی شهر همدان در ابتدا با این نیت تأسیس شد که یک  سپس دکتر طبی مسرور عنوان داشت: مرکز پژوهش   

شهری  هد. موضوع بعدی بحث کالنسری از معضالت شهری همدان را بررسی نماید و برای اجرا در اختیار شهرداری قرار د

های اصلی  دهد. این بحث یکی از چالش شهر شود هویت تاریخی خود را از دست می است؛ برخی معتقدند اگر همدان کالن

شهر بود هم مباحث تاریخی و گردشگری را گسترش  حوزه مدیریت شهری است. با یک تفکر و استراتژی منطقی هم کالن

اره سازی تأسیس کمیته سیما و منظر اثرات خوبی در شکل سیما و منظر شهری داشت و ما از راه و دهیم. همچنین در بحث جد

 زمان با طرح جامع شهر همدان انجام شود. شهرسازی درخواست داشتیم که طرح جامع سیما و منظر شهر همدان هم

پژوهش است؛ من خودم به این معتقد هستم که مسائل های نو وابسته به  در ادامه دکتر یوسفی نوید عنوان داشت: خلق اندیشه      

های مناسب برای پژوهش دیده  شهر و رضایتمندی مردم شهر محقق نخواهد شد مگر زمانی که به پژوهش بپردازیم و ردیف

ها تخصصی را در جلسات اجرایی مطرح  شود. از حوزه معاونت شهرسازی و معماری یک نفر عضو کمیته است و نتایج کمیته

 .کند یم

شناسی جایگاه پژوهش در مدیریت شهری برگزار  ایشان در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد: سلسله جلساتی با هدف آسیب    

تر از گذشته باشد و همچنین در خصوص  ها ارتباط بخش پژوهش و اجرا نزدیک های اجرایی در کمیته شود و با طرح پروژه

 قی دارند جلسات تلفیقی کمیته حقوقی و شهرسازی برگزار شود.مباحثی از حوزه شهرسازی که جنبه حقو

 

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری عراقچیان محمدرضا 1

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ شهرسازی سجاد زادهحسن  2

 علمی دانشگاه بوعلی سینا/ هیئت دکتری/ معماری ریمی مشاورمهرداد ک 3

 علمی دانشگاه آزاد همدان/ هیئت دکتری/ معماری سروش یمحمدمهد 4

 علمی دانشگاه آزاد مالیر/ هیئت دکتری/ شهرسازی مهران گومه 5

 نظارت شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ مدیریت سید مسعود عسگریان 6

 خدمات شهری شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ ادبیات علی فتحی 7

 شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد / معماری نرگس نوراله زاده 8

 شهرداری/ معاون شهرسازی و معماری دانشجو دکتری/ شهرسازی مجید یوسفی نوید 9

 شهری ریزی برنامهشهرداری/ مرکز مطالعات و  دانشجو دکتری/ شهرسازی اسماعیل یوسفی 10

 شهرداری/ مشاور شهردار دکتری/ معماری طبی مسرور درضایحم 11

 شهرداری/ مشاور شهردار کارشناسی ارشد مهدی مجیدی 12

 

 

برگزارشدهجلسات   عنوان 

28/9  26/7  

 شهرسازی و معماری 
5/10  15/8  

11/10  22/8  

19/10  30/8  

- 20/9  

 گزارش عملکرد کمیته شهرسازی و معماری

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 ه بلوار ارماز پروژ شنهاداتیارائه پ د،یو بازد یبررس

  یو معمار یاز ضوابط شهرساز ییاصالح بندها شنهادیدر خصوص پ یو معمار یدرخواست م معاونت شهرساز

 یدکتر فرج یترجمه آقا "یشهر داریتوسعه پا"کتاب با موضوع  یبررس

 های پژوهشی کمیته     تدوین اولویت

سازمان  یتحقق بخش یدرراستا یررسمیغ یها سکونتگاه ینیبازافر" با موضوع یمحمد یآقا یطرح پژوهش

 "(عصریول یشهرهمدان)نمونه مورد مطالعه: کو یفضا

الحاق و ا دغام سکونتگاه   ندیعوامل و فرآ لیتحل"با موضوع یخانم جعفر ارشد یپروپوزال کارشناس یبررس

 "آباد،قاسم آباد،حسن آباد یعل یروستاها یهمدان نمونه مورد در محدوده شهر ییروستا یها

 «بازار یخیخدمات طرح جامع و مرمت بافت تار اصالح شرح» با موضوع  یبررسی نامه شهردار
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 شاخص تین اقدام کمیته

 ربرسی، بازدید و

 از رپوژه بلوار ارم شنهاداتی اراهئ پ 
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 مقدمه

 اتیو ح یاست لذا با توجه به موضوع زندگ ها انسان یو کالبد یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع یشهرها متأثر از رفتارها    

به  تیشهر همدان با عنا یاسالم یکز مطالعات شورامر یو معمار یشهرساز یتهکم در شهر از هر منظر مهم است. یاجتماع

موضوعات  ترین عمدهدر شهرها از  یو اجرائ یعمران های طرحکالبدها بر رفتار کاربران موضوعات  یاثرگذار تیاهم

 .کند می یخود تلق یبرا بررسی قابل

لحاظ  ینبد .ردیو کارشناسانه قرار گ قیدق یابیمورد ارز بایست یم بعدازآناعتقاد دارد اثرات هر پروژه قبل، زمان اجرا و  تهیکم

و  زیست محیط ،یو عمران یفن ،یو اجتماع یفرهنگ ازجمله ها کارگروه ریبا سا یو همکار یتالش دارد ضمن هماهنگ

 .دکنمربوطه را ارائه  یها مشورت یماسال یمحترم شورا یبه اعضا یگردشگر

 طرح مسئله

 دهیپوش کس یچهبر  یمدار ادهیتوجه به انسان و پ تی، اهمباشند یمدر شهرها  یدر حوزه انسان از موضوعات مطرح ها راه ادهیپ      

 یدائم شیپروژه و پا ندهیآ یمطلوب برا انداز چشمداشتن  نیو همچن ازآن پسدر زمان اجرا و  لکن مطالعه اثرات آن یستن

 ینتر مهماز  یمادر نیبه زم یچسبندگ های ینهزمدر حس تعلق  جادیا است. ها راه ادهیموضوعات پ ینتر مهماثرات آن از 

حس است اصالح و  نیا جادیا های روش ینتر مهماز  یکی ها راه ادهیمختلف است، پ های ینهزمدر  نیمتخصص یها دغدغه

شهرها  یماسال یوراهاو خصوصاً ش ها شهرداری های یتفعالدر زمره  تواند می یاجتماع یها قرارگاهرفتار و  یقلمروها یبازساز

 .ردیقرار گ

موضوع  یاعتقاد دارد اجرا ها راه ادهیهمدان به لحاظ توجه به موضوع پ یشهر و شهردار یاسالم یضمن تشکر از شورا تهیکم   

که پروژه  نماید میموضوع جلب  نیرا به ا یشهر و شهردار یاسالم یشورا ی. لذا توجه اعضایستنو ثابت  کسانینسخه  یدارا

 انیب جلسه صورتکه در قالب  تهیکم نینظرات کارشناسان ا نقطه .است شتریب یانداز چشمو  یمطالعه نظر زمندایبلوار ارم ن

 .ردیمجدد قرار گ یو طراح یپروژه بازنگر نیا گردد یملذا درخواست  استهمگان  یاست دغدغه فکر دهیگرد

 

 

 بررسی، بازدید و ارائه پیشنهاد درخصوص پروژه بلوار ارم
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 یساز راه ادهیپ نهیشیپ

 سم،یدوره مدرن یروبه تکامل دارد. در ابتدا یریس یانسان یها تیاز فعال یاریهمانند بس راهکار، کی عنوان بهراه  ادهیپ جادیا    

شهروندان  خاطر تعلقو کمرنگ شدن حس  ینیاز گسترش شهرنش یناش یبا توجه به مشکالت اجتماع شهر سازانطراحان و 

. ردیانجام گ یاساس یاقدامات یستیبا د،یمف یا هرابط جادیشهر و شهروندان و ا نیب وندیپ میتحک یکه برا افتندینسبت به شهر در

 نهیزم ،ترتیب این بهبود بلکه  ها گذرگاهو  ها خیابان هیدر حاش ادهیپ عابران عبورومرور یبرا ژهیو طیمح جادیاقدامات ا نیاز ا یکی

و  ییایشود و پو جادیا یشهر یآنان و فضاها نیمستحکم ب و یقو یارتباط جادیشهر و ا در سطحشهروندان  شتریحضور هرچه ب

اقدام کردند  ها راه ادهیپ یو طراح یقبل از همه، نسبت به مطالعه، بررس ییاروپا یکشورها ان،یم نیشهر رقم بخورد. در ا یشاداب

چند نمونه  یشهر یهدف گزار ردنک یانسان در شرویپ های یریتمد. از افتندیدست  زین یدیو مف قبول قابل جیبه نتا ت،یو در نها

ر آلمان اشاره داشت که در نوع خود فهانو فرانسه و یبوردو یراه شهرها ادهیبه پ توان یمموفق در اروپا وجود دارد که  اریبس

 .شوند یممحسوب  یرنظ کم

ابعاد مختلف  توانند یم ها راه ادهیاست که پ نیا ،یو طراحان شهر رانیمد نظر نقطهار  ها راه ادهینکته در بحث پ ترین یاصل    

مغفول  دنبای که است مهم یضرورت زین ادهیپ یسبز در کنار محورها یگسترش فضا گرید یی. از سورندیرا در برگ  مردم یندگز

 یجسم دیمف های فعالیتورزش و  یبرا یمکان ادهیپ عابرانشد تا  زیدر تبر یگرید یها طرح یموضوع، محور اجرا نیبماند. هم

راه  ادهیو محور پ یگل یلاراه پارک بزرگ  ادهی(، پیداغ  ینالی)ع یعل  ابن  کوه عون یحی، تفریداشته باشند. مجموعه ورزش

 .اند شده یطراح همگانیو ورزش  روی یادهپ تیوبا اول محور سالمت های یطمح عنوان به وراستا  نیدر هم حانیابور

 

 طرح در خصوص برگزارشدهو جلسات  یبررس

 ؛21/9/97از پروژه بلوار ارم مورخ  یو معمار یشهرساز ونیسیمرکز مطالعات و کم یو عمران یفن تهیمشترک با کم دیبازد_

 ؛28/9/97و نظرات در خصوص پروژه مورخ  های یشنهادپو ارائه  یبند جمعجلسه  یبرگزار_

منطقه  ریبا حضور شهردار محترم همدان، مد های یشنهادپدر خصوص ارائه  یو عمران یفن تهیجلسه مشترک با کم یبرگزار_

 ؛5/10/97و کارشناسان مورخ  کی

و  یو عمران یفن تهیکم سیشهر، رئ یاسالم یشورا یاجتماع-یفرهنگ ونیسیکم سیبا رئ یجلسه کارشناس یبرگزار_

 .11/10/97و کارشناسان طرح مورخ  کیمحترم منطقه  ریمرکز مطالعات، مد زیست محیط
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 و راهکارها های یشنهادپ

در شهر  یاجتماع ینشاط و سرزندگ جادیو ا یبه لحاظ اهتمام به امور سازندگ یشهر و شهردار یاسالم یشورا یها تالش از .1

 ؛شود می ریتقد

 ریاست تقد داریسالم و پا یروابط اجتماع ساز نهیدر شهر که زم یمدار یادهپبه  یشهر و شهردار یاسالم ی. از توجه وافر شورا2

 ؛شود می

است و  یمدار ادهیبه امر پ شتریو توجه ب کیتراف یساز آرامصرفاً  شود میو  شده انجامدر بلوار ارم آنچه  دارد یماعالم  تهی. کم3

 تأییدو  هیتوص یکاربر رییتغ وجه یچه به ها جدارهاست که در  یمعن نیموضوع بد نی. اشود ینم ریتفس یکاربر رییتغ اتیعمل نیا

 ؛شود ینم

منطقه خواهد شد،  نیبه ا شتریب ادهیپ ایسفر سواره  یتقاضا شیکه باعث افزا دیجد تیهرگونه فعال جادیاز ا شود می یهتوص .4

 ؛شود یخوددار

 ،یطیمح ستیمطالعات ز ،یو اجتماع یفرهنگ یها وستیپ صورت به یهر پروژه، مطالعات کاف یقبل از اجرا شود می یهتوص .5

 یکارشناسان و شهروندان در فضاها دیشده و در معرض د هیو تهبرآورد  2و فاز  1فاز  یها نقشه هیته ،یرساختیو ز یمطالعات فن

است که کارشناسان  یمعن نیموضوع بد نیتا پس از نقد، نسبت به اصالح و سپس اجرا اقدام شود، ا ردیقرار گ یشهر یعموم

را انجام داده  یت عمومقضاو زیباشند و شهروندان ن دهینظر راجع به آن موضوع رس اتفاق به ستیبا یهر پروژه م یقبل از اجرا

اعالم  یموارد بعد یبرا یاعتراض و نگران بمرات وسیله ینبدمحقق نشده است و  یموضوع نیباشند. در خصوص بلوار ارم چن

 ؛شود می

تجربه شده  قبالًموفق که  ریموضوعات غ یساز ادهیپ شنهادیاز پ دیبه مشاوران و طراحان اعالم نما یشهردار شود می یشنهادپ .6

 ؛دکنن یت خودداراس

 جادیا ریدر طول مس ادهیپ عابرانحرکت  یبرا یو مبلمان اصالح شود و مانع ییاجرا اتیجزئ شود میپروژه درخواست  نیا در .7

 ؛دشون

ساعات  یسال و در تمام امیدر تمام ا یبردار بهره تیشود که قابل یاتیعمل یا در بلوار ارم به گونه یطراح شود می شنهادی. پ8

 ؛باشد روز شبانه

 نیاز امکانات و کاهش سفر به ا مندی بهره زانیعدالت و م جادیمحور به لحاظ ا نیدر ا تیفعال موازات بهدارد  تأکید تهی. کم9

 ؛دکنناطق خصوصاً مناطق محروم آغاز م ریرا در سا یگرید یها پروژه یمنطقه، شهردار
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هماهنگ  یلیجامع و تفص های طرح یها ینیب شیموارد با پ ریروژه و ساپ نیا یها تیفعال یدارد تمام تأکیداصرار و  تهی. کم10

 ؛باشد

نسبت به اصالح  یشهردار شود میمتفاوت است، درخواست  تیدو طرف بلوار در واقع تیو ماه یمیاقل طیشرا نکهی. نظر به ا11

 ؛دکنبلوار اقدام  نیتفاوت در طرف جادیا یپروژه در راستا

 یها، فضاها همچون رستوران های یکاربر راه یادهپخصوصاً در مجاورت  یجمع یها نگیداث از پارکدارد اح تأکید یتهکم .12

 ؛شود گیری بهره رهیو غ ها پارک یخدمات

 شود می هیبه موضوع نگاه شده است لذا، توص یکیمکان اریبلوار انعطاف الزم را ندارد و بس ریطرح در طول مس رسد ی. به نظر م13

 ؛دیفراهم آ ها ریدر کف و کنار مس یجزئ یها یکاربر جایگذاریو  پذیری انعطاف شیباشد که افزا ای گونه بهاصالحات طرح 

 ؛ردیمورد توجه و دقت قرار گ یرفتار یها در قلمرو ریمس یشود که سکانس بند یطراح ای گونه به ریمس شود می شنهادی. پ41

، جامعه شهر سازانو  یشهر زانیر از خدمات برنامه حتماًو مشابه آن  یموارد نیچن یو اصرار دارد در طراح تأکید تهی. کم51

پروژه را به  یبرا یتخصص، صدمات بعد کیاتکا به  چراکهشود  یریگ توأم بهره صورت بهشناسان، طراحان منظر و معماران 

 ؛دنبال خواهد داشت

باشد و تنوع  مؤثرکف  یو طراح یبر کف ساز یو معابر فرع ها یو خروج یدرخواست دارد اثر عملکردها، ورود تهی. کم61

 ؛را خواستار است یشتریب

 ؛پروژه دارد نیا یطرح جامع مبلمان برا نیاصرار بر تدو تهی. کم71

 ؛دشو ییو اجرا هیته جداره سازی یدر کف محور، طرح جامع با الگو تیدرخواست دارد در کنار فعال تهی. کم18

لحاظ  نیاز ا ندهیشود تا در آ ینیب شیدر طول محور پ گستران یبساطو  فروشان دست یبرا یدرخواست دارد اماکن تهی. کم19

 ؛دیایبه وجود ن یمشکل

 یهکتار 48بلوار ارم و ... نسبت به تملک پارک  یبرا یقبل از هر اقدام بعد سرعت به یشهردار کند میدرخواست  تهی. کم20

 ؛دکناقدام ن

 یها ستگاهیو ا یعموم ونقل حمل یها سیسرو بینی پیشپروژه  نیا یبرا تیموفق یها نهیمز جادیاصرار دارد به لحاظ ا تهی. کم21

 مشخص شده است. میپراکنده در حر صورت بهمربوطه انجام شود و ارتفاعات 
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 گیری نتیجه    

از نواقص را  یقسمت قیبا مطالعه دق توان یممرحله  نیلکن در ا است ینواقص یدارا ینظر کارشناسان به لحاظ مطالعات از     

 اتیبا توجه به کاهش سرعت عمل شود میتقاضا  یباند جنوب اتیو آغاز عمل یباند شمال یکیزیف شرفتیپ رغمیجبران نمود، لذا عل

 .ردیدر طرح و نگاه مجدد به اهداف صورت پذ یبازنگر یوهوای آب طیبه لحاظ شرا یعمران
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 گذاری  اقتصادی، مالی و سرماهی   کمیته 

 اهی شورای شهر همدان مرکز مطالعات و ژپوهش

 رئیس کمیته: آاقی  قراباغی
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دکتر رضایی راد از اعضای کمیته اقتصادی و مالی مرکز مطالعات پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کمیته شهرسازی و     

ابالغی وزارت کشور به  98بررسی بخشنامه بودجه سال "ترین اقدام کمیته را  شده، شاخص معماری و بیان اهم اقدامات انجام

 معرفی کرد و همچنین افزود: "جهت تطبیق بودجه پیشنهادی شهرداری همدان با آن ها ها و استخراج اولویت شهرداری

ترین مسائلی که بر  عنوان یکی از مهم ریزی به های مهم این کمیته است؛ زیرا اهمیت بودجه از اولویت 98مبحث بودجه سال     

دولت محلی، تمامی  عنوان یک ر شهرداری بهدیگ عبارت اساس آن شهرداری در نظر مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت؛ به

ریزی خواهد بود. بودجه به معنای ایجاد تعادل بین درآمدها  های آن تحت تأثیر بودجه اقدامات و راهبردها و وظایف و فعالیت

صرفاً بک سند ها )نیازهای نامحدود( است. یکی از اهداف مهم این کمیته ایجاد این تفکر است که بودجه  )منابع محدود( و هزینه

های راهبردی و  مبتنی بر اعداد و ارقام نیست بلکه باید طی یک اقدام اساسی؛ بین تمامی اسناد باالدستی شهرداری سپس برنامه

های در حال انجام در شهرداری  ها و رویه تر بهروش های عملیاتی و در سطوح پایین ها و برنامه ها و سیاست مشی استراتژیک، خط

های در حال انجام در  توان گفت برای هر یک از فعالیت ودجه شهرداری، پیوند برقرار شود. در این صورت میو در انتها ب

عنوان یک برنامه در نظر گرفته شود که تمام اهداف و  شهرداری، یک هدف نیز نوشته شده است؛ بنابراین بودجه باید به

 توان به ایجاد نظام  ریزی در شهرداری می ود. از فواید دیگر بودجهصورت اعداد و ارقام مطرح ش های شهرداری باید به فعالیت

 میته اقتصادی و مالیشرح ارائه ک



114 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش دومین نشست فصلی کمیته

  

راهبرد اساسی جهت  4ها  ارزیابی و عملکرد و نظام انگیزشی و پاسخگویی است که طبق سند ابالغی وزارت کشور به شهرداری

یز در نظر گرفته شده است. اولین ای ن شده است که برای هر راهبرد، سیاست اجرایی و تکالیف بودجه ریزی در نظر گرفته بودجه

است که دارای  "های درآمدزای شهری جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی در اجرای پروژه"ترین راهبرد  و مهم

ساخت با اولویت احیاء؛ بهسازی و نوسازی  سازی شهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و انسان های اجرایی ایمن سیاست

نشین؛  های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی مناطق حاشیه آمد شهری؛ احیاء و مرمت بافتهای فرسوده و ناکار بافت

های مطالعاتی موردنیاز اعم از  های بزرگ جدید بر اساس پیوست زیست شهری، طراحی و اجرای پروژه های محیط ارتقاء شاخص

گیری از ابزارهای  منابع جدید، بهره تأمینموجود درآمدی و  محیطی، ترافیکی، اقتصادی و... و اصالح و تقویت منابع فنی، زیست

مالی با هدف تنوع بخشیدن به منابع درآمدی شهرداری از جمله انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، مشارکت مدنی با  تأمیننوین 

ت وصول عوارض و اصالح نظام درآمد شهر با رویکرد تقوی "بخش خصوصی و استفاده از وام بانکی است. دومین راهبرد 

افزایش و تقویت سهم درآمدهای مستمر و پایدار از کل "است که دارای سیاست اجرایی  "درآمدهای پایدار و قانونی

 "ها  سازی درآمدها و هزینه شفاف"است. راهبرد سوم  " یدارپادرآمدهای شهرداری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای 

های  ویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات و کاهش هزینههای اجرایی تق است که دارای سیاست

تمام با  های نیمه ها و پروژه بر تکمیل طرح تأکیدها با  ها و پروژه بندی طرح ویژه برقراری نظام کنترل پروژه؛ اولویت غیرضروری به

های کشور به شماره  ها و دهیاری مان شهرداریرعایت مصوبات کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ابالغی رئیس محترم ساز

های ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از  عمرانی و تهیه گزارش های طرحها و  ؛ نظارت بر فعالیت05/11/1395مورخ  16919

ا ها ب ریزی و توسعه سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این گزارش اجرای بودجه، توسعه معاونت برنامه

های ارسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کار )ریالی و فیزیکی(؛ کمیت تخصیص اعتبار وظیفه پایش اطالعات و  گزارش

 "ریزی شهرداری را به عهده خواهد داشت. چهارمین راهبرد  های ارسالی از واحد برنامه ها را بر اساس گزارش پیشرفت برنامه

های اجرایی  های ارزیابی عملکرد با سیاست بر اهداف کمی و کیفی و شاخص تأکیدی با ریزی مدیریت شهر توسعه نظام برنامه

های  های مصوب شهری؛ طراحی و اجرای پروژه و برنامه ها مأموریتهای شهرداری بر اساس اسناد باالدستی و  تدوین فعالیت

ها،  ترافیکی، اقتصادی و...؛ نظارت بر فعالیتمحیطی،  های مطالعاتی موردنیاز اعم از فنی، زیست بزرگ جدید بر اساس پیوست

ریزی و توسعه  های ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه، توسعه معاونت برنامه عمرانی و تهیه گزارش های طرح

یشرفت کار های ارسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پ ها با گزارش سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری و تطبیق این گزارش

 است.
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های شهرداری وجود  های مالی و اقتصادی در تمامی پروژه در ادامه آقای قراباغی بیان داشت: اعتقاد ما بر این است پیوست      

های موجود در طرح جامع است.  ندارد و بحث تراز مالی طرح جامع که الزمه آن ایجاد پیوست اقتصادی برای همه پروژه

 متری پیوست اقتصادی وجود نداشت و تاکنون ناتمام مانده است. 75در بلوار  مثال عنوان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و بررسی
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 محل اشتغال/ سمت مدرک/ رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی *

 شورای شهر/ رئیس کمیسیون کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی حسین قراباغی 1

 شهر/ دبیر کمیسیونشورای  کارشناسی ارشد/ مالی امیرحسین حسینی 2

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت / اقتصاددکتری علی دادوند 3

 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت / اقتصاددکتری هوشنگ حیدریان 4

 گذاری سرمایه/ دکتری مصطفی رضایی راد 5
 علمی دانشگاه بوعلی/ هیئت

 کارشناس دانشگاه بوعلی/ کارشناسی ارشد/ اقتصاد حامد صادقی 6

 اداره آبفا/ کارشناس اقتصاد/ دانشجوی دکتری یه ثمریهان 7

 و اقتصادی شهرداری/ معاون مالی مدیریت بازرگانی/ کارشناسی ارشد مجید درویشی 8

 گذاری سرمایهشهرداری/ ریاست سازمان  کارشناسی/ حسابداری انیحاجمهران  9

 

 

 

برگزارشدهجلسات   عنوان 

10/9  26/8  

گذاری  سرماهیمالی، اقتصادی و   1/10  24/9  

8/10  

 

 

 گزارش عملکرد کمیته اقتصادی و مالی

 اعضای کمیته

 گزارش جلسات
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 اهم اقدامات کمیته

 های پژوهشی کمیته تدوین اولویت

 های جامع و تفصیلی شهر همدان با حضور کارشناسان این حوزه بررسی وضعیت فعلی ابعاد اقتصادی طرح

ها  و استخراج اولویت  های سراسر کشور ابالغی وزارت کشور به شهرداری 98بررسی بند به بند بخشنامه بودجه سال 

 جهت تطبیق بودجه پیشنهادی شهرداری همدان با آن

 موفق  یاز استان ها یتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با الگو برداربررسی ابعاد مختلف اق



118 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش دومین نشست فصلی کمیته

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص تین اقدام کمیته

 و اه  ی هب شهردار ابالغی وزارت کشور   98    سا  بودهج بخشناهم    ربرسی

 همدان  شهرداری    پیشنهادی     بودهج     تطبيق  جهت    اه اولويت  استخراج 
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 مقدمه

 و انواع آن یشهر تیریدر مد یزیر بودجه تیاهم  

و  فیکه وظا ینهاد شهر ینمؤثرتر عنوان به زین یشهرداربوده و هست؛  یاقتصاد یها نظام یها چالشهمواره از  یزیر بودجه      

نامحدود و منابع  یازهاینبه جهت رفع  شوند یمشناخته  یمحل یها دولتاز  یرا بر عهده دارند و مظهر یا گستردهخدمات 

 جادیمنابع آن را ا تیاست که محدود یضرورت بودجه. باشند یم یمنابع مال تیریبه مد ریناگز هاست آنکه در دسترس  یمحدود

 ینامحدود به شکل نیازهای نیاست منابع محدود خود را ب درصدداست که سازمان  نیهر سند بودجه ا امیپ نیکرده است. نخست

و  ها طرح یاجرا لهیمصوب در قالب اعداد و ارقام است که وس ای برنامهبودجه  نظران صاحب دگاهید از .دینما عیمناسب توز

 .سازد یمفراهم  شده یینتعسازمان را در زمان  یها تیفعال

 موضوع نهیشیپ

 است: تشخیص قابل یبودجه سه عنصر اصل فیتعر رد    

 انجام شود؛ دیکه با یهای فعالیتو  ها برنامه. 1

 است؛ موردنیاز ها فعالیتو  ها برنامه نیانجام ا یکه برا هایی هزینه زانیم. 2

 .و وصول شناسایی قابل یدرآمد منابع. 3

 یجامع مال برنامه کی، عبارت است از یبودجه شهردار "1346 اهتیرم، مصوب ها شهرداری یمال نامه آیین 23اساس ماده  بر    

 یانجام شود، همراه با برآورد منابع مخارج و درآمدها یسال مال یدر ط دیکه با یو اقدامات ها فعالیتخدمات و  هیکه در آن کل

 ."اجراست  قابلانجمن شهر  بیو پس ازتصو شود می بینی پیش ها آن نهیهز تأمین یالزم برا

 

 

ها جهت تطبیق بودجه  ها واستخراج اولویت یابالغی وزارت کشور به شهردار 98بررسی بخشنامه بودجه سال 

 پیشنهادی شهرداری همدان با آن
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 ها ریزی در سازمان ضرورت بودجه

 .یستن تیاز منابع موجود است که معموالً در حد کفا« حداکثر استفاده » بودجه  میمنظور از تنظ     

 :ازمندندین بندی بودجهبه  لیعمدتاً به سه دل ها سازمان

 ؛ها برنامه ینشان دادن مفهوم مال .1

 ؛ها هبرنام یاجرا یبرا موردنیازمنابع  شناساندن. 2

 .ها برنامهبا  سهیدر مقا ها یجهنتسنجش، نظارت و کنترل  یارهایآوردن مع به دست. 3

 کنترل یبرا ای یلهوس بودجه

مسئله  وجه یچه بهو  اندیشد یم یتاهم کمو  یکنترل است در واقع بودجه فقط به مسائل جار ،بندی بودجهکه هدف از  یزمان     

بر  یمبتن یا بودجه ستمیس یاقتضا نیو ا هاست ینههزدر  ییجو صرفهاست  تیحائز اهمو آنچه  ستیمطرح ن یکل های یاستس

 .استکنترل 

 تیریبهبود مد یبرا ای یلهوس بودجه

از منابع توجه  یبردار بهره یو چگونگ ییاز لحاظ سنجش کارا تیریبودجه به جنبه بهبود مد ،یتکامل ریمرحله از س نیا در    

از سقف اعتبارات هر برنامه در  یعبارت از پرداخت درصد صیتخص زمیمکان ت،یریبر بهبود مد یمبتن زییر بودجهدارد. در نظام 

 است. یاندر فواصل مختلف زم ای ینههزهر قلم 

 عملکرد تیریو مد یاقتصاد ریزی برنامه یبرا ای یلهوسبودجه 

و توسعه  ییپاسخگوو  یزشیعملکرد، نظام انگ یابیارز یها نظام ،یشفاف عملکرد یها شاخصنظام وجود  نیالزامات ا از      

 زانیم ثیاز ح نهیو اقالم هز یندهافراورود به  ینظام بجا نیدر ا ینظارت یها دستگاه فهیوظ .است یتیریاطالعات مد های سیستم

 .دشو یختلف مم یها دستگاهاقدامات  یو خروج امدهایپ یریگ اندازهمعطوف به  ،ای ینههزشده در هر قلم  نهیاعتبارات هز
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 ها شهرداری یتیریبودجه در نظام مد گاهیجا

مسئول  شهردار آن به عهده شهردار است. تی، مسئولها شهرداری یمال نامه آیین 16است که طبق ماده  یآن به حد تیاهم    

آن و تنها  یالیعادل مفهوم رم دیبودجه را نبا نیدارد، بنابرا به عهدهآن را  یمال رتیست و مدها شهرداری یمسائل مال میمستق

از انجام آن طبق  نانیکار و حصول اطم شرفتیکنترل و پ یاست برا یابزار ها شهرداریبلکه بودجه در  دانست، یسند مال کی

بودجه و استخراج  میو تنظ هیاز ته حیصح وهیش کیبا وجود  تواند میاست که شهردار  لیدل نیو به هم شده بینی یشپبرنامه 

اعمال و در صورت لزوم  شده انجام های ینههزکارها و  شرفتیرا بر پ یو مناسب حیکنترل صح ،یا بودجهمناسب  یها گزارش

 .دکنارائه  یعملکرد شهردار تیروشن از وضع یریتصو

 

 ها شهرداریبه  یبودجه ابالغ ییاجرا های یاستسو  راهبردها

 ؛یشهر یدرآمدزا یها هپروژ یدر اجرا یبخش خصوص ی. جلب مشارکت و همکار1       

 

 ییاجرا های یاستس     

فرسوده و  یها بافت یو نوساز یبهساز اء،یاح تیساخت با اولو و انسان یعیشهر در مقابل سوانح و حوادث طب یساز منیا_

 ن؛ینش هیمناطق حاش یتوانمندسازو  یخیتار ،یارزشمند فرهنگ یها و مرمت بافت اءیاح ،یناکارآمد شهر

 ؛یشهر زیست محیط یها خصشا ارتقاء_

  ،یکیتراف ،یطیمح ستیز ،یاعم از فن موردنیاز یمطالعات یها وستیبر اساس پ دیبزرگ جد یها پروژه یو اجرا یطراح_

 و...؛ یاقتصاد

 به دنیبا هدف تنوع بخش یمال تأمین نینو یاز ابزارها یریگ بهره د،یمنابع جد تأمینو  یمنابع موجود درآمد تیو تقو اصالح_

 ی.و استفاده از وام بانک یبا بخش خصوص یمشارکت مدن نانس،یاز جمله انتشار اوراق مشارکت، فا یشهردار یدرآمد منابع
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 یا بودجه فیتکال

 فیتکل نییمنوط به تع یو مقررات شهردار نیدر چهارچوب قوان یامور به بخش خصوص یو واگذار یسپار برون هرگونه_

را عالوه بر  یمجدد یبار مال یسپار برون نهیهز که ینحو بوده به زاتیو تجه آالت نیو ماش یانسان یرویمنابع موجود اعم از ن

 ؛دکننن لیتحم یقبل، به شهردار تیفعال

و  یهوا و توسعه، نوساز یتردد، کاهش آلودگ یمنیمرتبط با ا های طرح یالزم جهت اجرا یمنابع مال تأمیناعتبار و  ینیب شیپ_

ناوگان  ل،یاز قب یتخلفات رانندگ زهیجهت ثبت مکان موردنیاز رساختیز جادی: الیاز قب یشهر یعموم ونقل ملحناوگان  زیتجه

 .؛، ناوگان فرسوده و..یرمجازغسرعت  ت،یفعال وانهو باربرگ و پر یفن نهیفاقد معا

و حومه را  یشهر یعموم ونقل حملر فعال د یناوگان ملک هیکل یفن نهیمعا نهیاز محل اعتبارات خود هز اند موظف ها یشهردار_

 ؛دهند تیاجازه فعال تیپروانه فعال یدارا یو آزمون ادوار یفن ینهمعابرچسب  یو تنها به ناوگان دارا ندینما تأمین

و کاغذ، کاهش  زاتیتجه ه،یآب، مواد اول ،یمصرف انرژ تیریسبز شامل مد تیریبرنامه مد یاعتبار جهت اجرا بینی پیش_

 ی؛آن در شهردار افتیازپسماند و ب

 ی؛بخش خصوص یبا همکار یانرژ ایپسماند به کود  لینمودن منابع الزم جهت تبد فراهم_

محالت  ینیو بازآفر یساز و مقاوم ینوساز ،یبهساز اءیاح یقانون برنامه ششم توسعه کشور، برا 59به بند الف ماده  تیعنا با_

 د.شو ینیب شیمنابع الزم پ داریپا یشهر ینیبازآفر یو استان یدر قالب مطالعات مصوب ستاد مل

 

 یو قانون داریپا یوصول عوارض و درآمدها تیتقو کردی. اصالح نظام درآمد شهر با رو2

 

 ییاجرا های یاستس

 .داریپا یبودجه به درآمدها یو کاهش وابستگ یشهردار یاز کل درآمدها داریمستمر و پا یسهم درآمدها تیو تقو شیافزا_

 

 

 



123 

 

 

 های شورای اسالمی شهر همدان المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947ی: کد پست                                  08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 های شورای شهر همدان های مرکز مطالعات و پژوهش گزارش دومین نشست فصلی کمیته
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و  یهوا و توسعه، نوساز یتردد، کاهش آلودگ یمنیمرتبط با ا های طرح یالزم جهت اجرا یمنابع مال تأمیناعتبار و  بینی یشپ_

ناوگان  ل،یاز قب یتخلفات رانندگ زهیجهت ثبت مکان موردنیاز رساختیز جادی: الیاز قب یشهر یعموم ونقل حملناوگان  زیتجه

 .؛، ناوگان فرسوده و..یرمجازغسرعت  ت،یفعال وانهو پر بار برگو  یفن ینهمعافاقد 

و حومه را  یشهر یعموم ونقل حملفعال در  یناوگان ملک هیکل یفن ینهمعا نهیاز محل اعتبارات خود هز اند موظف ها یشهردار_

 ؛دهند تیاجازه فعال تیانه فعالپرو یدارا یو آزمون ادوار یفن ینهمعابرچسب  یو تنها به ناوگان دارا ندینما تأمین

و کاغذ، کاهش  زاتیتجه ه،یآب، مواد اول ،یمصرف انرژ تیریسبز شامل مد تیریبرنامه مد یاعتبار جهت اجرا بینی یشپ_

 ی؛آن در شهردار افتیپسماند و باز

 ی.بخش خصوص یبا همکار یانرژ ایپسماند به کود  لینمودن منابع الزم جهت تبد فراهم_

 

 ها نهیدرآمدها و هز یساز . شفاف3

 ییاجرا های یاستس   

نظام کنترل  یبرقرار یژهو به یرضروریغ یها نهیکرد اعتبارات و کاهش هز نهیو نظارت بر هز تیریمد یسازوکارها یتتقو_

 پروژه؛

اعتبار در  صیتخص تهیکممصوبات  تیبا رعا تمام مهین یها ها و پروژه طرح لیبر تکم تأکیدها با  ها و پروژه طرح یبند تیاولو_

 ؛05/11/1395مورخ  16919کشور به شماره  یها یاریو ده ها یمحترم سازمان شهردار سیرئ یابالغ یشهردار

بودجه، توسعه معاونت  یحاصله از اجرا جیو نتا اتیعمل یابیارزش یها گزارش هیو ته یعمران های طرح ها، تیبر فعال نظارت_

به  ییاجرا یواحدها یارسال یها ها با گزارش گزارش نیا قیو تطب یواحد مربوطه شهردار ای یانسان هیو توسعه سرما یزیر برنامه

 (؛یکیزیو ف یالیکار )ر شرفتیلحاظ پ

  یزیر از واحد برنامه یارسال یها گزارشها را بر اساس  برنامه شرفتیاطالعات و پ شیپا فهیاعتبار وظ صیتخص تیکم_

 .شترا به عهده خواهد دا یشهردار
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 یا بودجه فیتکال

از درآمد  یتا پانزدهم ماه بعد صورت جامع یمنته بار کیمکلف است هر شش ماه  یشهردار ،یقانون شهردار 71ماده  وقف_

ن را به وزارت کشور از آ یا اطالع عموم منتشر و نسخه یبرا دهیشهر رس یاسالم یشورا بیرا که به تصو یشهردار نهیو هز

 ؛دکنارسال 

 انیاطالعات متقاض افتیدر منظور بهالزم  یافزار نرم یها رساختیقانون برنامه ششم توسعه کشور، ز 46به بند ث ماده  تیعنا با_

 .دشوفراهم  یانسان یرویافزار و بدون حضور ن با استفاده از نرم صرفاًآن  میو جرا یعوارض شهردار هیو محاسبه کل

 یها و شاخص یفیو ک یبر اهداف کم تأکیدبا  یشهر تیریمد یزیر . توسعه نظام برنامه4

 عملکرد یابیارز

 ییاجرا های سیاست 

 ؛یمصوب شهر یها و برنامه ها مأموریتو  یبر اساس اسناد باالدست یشهردار یها تیفعال نیتدو_

  ،یکیتراف ،یطیمح ستیز ،یاعم از فن موردنیاز یمطالعات یها وستیبر اساس پ دیبزرگ جد یها پروژه یو اجرا یطراح_

 و...؛ یاقتصاد

اعتبار در  صیتخص تهیمصوبات کم تیبا رعا تمام مهین یها ها و پروژه طرح لیبر تکم تأکیدبا  ها و پروژهها  طرح یبند تیاولو_

 ؛05/11/1395مورخ  16919کشور به شماره  یها یاریو ده ها یمحترم سازمان شهردار سیرئ یابالغ یشهردار

بودجه، توسعه معاونت  یحاصله از اجرا جیو نتا اتیعمل یابیارزش یها گزارش هیو ته یعمران های طرح، ها فعالیتبر  نظارت_

به  ییاجرا یواحدها یارسال یها ها با گزارش گزارش نیا قیو تطب یواحد مربوطه شهردار ای یانسان هیو توسعه سرما یزیر برنامه

 ؛کار شرفتیلحاظ پ

  یزیر از واحد برنامه یارسال یها گزارشرا بر اساس  ها برنامه شرفتیطالعات و پا شیپا فهیاعتبار وظ صیتخص تیکم_

 را به عهده خواهد داشت. یشهردار
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 یا بودجه فیتکال

 یشورا تأییدبا  صورت گرفته یازسنجیبر اساس ن یو توسعه فناور یو پژوهش یمطالعات های طرحاعتبار جهت انجام  ینیب شیپ_

 ی؛استاندار یشهر تیریمد یپژوهش

 انیاطالعات متقاض افتیدر منظور بهالزم  یافزار نرم یها رساختیقانون برنامه ششم توسعه کشور، ز 46به بند ث ماده  تیعنا با_

 د.شوفراهم  یانسان یرویافزار و بدون حضور ن با استفاده از نرم صرفاًآن  میو جرا یعوارض شهردار هیو محاسبه کل

 

 ها یشنهادپو  گیری نتیجه

 توجه ویژه به موضوع هزینه و درآمد در شهرداری همدان؛ لزوم_

 ؛ها آنها و در نظر گرفتن اصول و قواعد مدیریت مالی برای  های اقتصادی در پروژه تدوین پیوست ضرورت_

 های مختلف شهرداری؛ بندی اجرای پروژه نیازسنجی و اولویت بررسی،_

 هری؛دیدگاه صحیح مالی در مدیریت ش لزوم_

 ثباتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور و ضرورت یافتن راهکارهایی برای مواجهه و مقابله با آن؛ و بی رکود_

 نحوه ایجاد درآمدهای پایدار توسط شهرداری همدان؛ بررسی_

 های مشارکتی؛ گذاران و مجریان طرح های حمایتی برای سرمایه بررسی بسته لزوم_

 صادی طرح جامع در حال بازنگری شهر همدان؛توجه به ابعاد اقت ضرورت_

 .ها برنامهبا  سهیدر مقا ها یجهنتسنجش، نظارت و کنترل  ارهاییآوردن مع به دست_
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مرکز مطالعات و  :عنوان داشت شورای شهر های شناس، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش دکتر گیاهدر انتهای جلسه       

گیری از دانش  ضمن شناخت دقیق مسائل و مشکالت شهر و با بهره سعی دارد با نگرشی نوین، های شورای شهر همدان پژوهش

این مرکز پژوهشی به شورای اسالمی . ها و مشکالت اقدام کند متخصصان خبره نسبت به حل کارشناسانه چالش کارشناسان و

ها و  تصمیم موقع ها، اتخاذ دقیق و به ن علمی سیاستمحور، تدوی ریزی دانش همچون برنامه شهر همدان در راستای نیل به اهدافی

صورت موردی از شورای شهر به مرکز  موضوعات پژوهشی که به .کند مینظارت اثربخش بر مجموعه مدیریت شهری کمک 

 دانشگاه و کارشناسان بررسی و های تخصصی با حضور اساتید کارگروه، درشود میهای شورا ارجاع داده  پژوهش مطالعات و

های تخصصی  وی همچنین یادآور شد: سومین نشست فصلی کمیته .شود میهای کارشناسی به شورا ارائه  نتیجه در قالب گزارش

 .برگزار خواهد شد 97تا پایان سال  مرکز مطالعات شورا با محوریت بودجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اه ی رئیس مرکز مطالعات و ژپوهشبند جمع
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 دومین نشست  فصلی   گزارش تصوریی  
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