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 همدان  القضاتعینسالن جلسات مجتمع فرهنگی  –: میدان فلسطین برگزاریمکان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 موضوع:و پیشینه  مسئله ( طرح2

 کنتور   را مطلوو   وضوع  سوو   بوه  موجوود  وضع از حرکت روند و است جامعه یک مرگ یا بالندگی و رشد حیات، در عامل ترینمهم مدیریت

 مشوارکت  و اجتماعی روابط و مناسبات که است؛ شده باعث سو دیگر از ایران شهرها  در قدرت تمرکز و سویک از شهر  مدرن زندگی. میکند

 نقو   بحوث  ایون  اصلی محور. است ا محله و محلی روابط احیاء مسائل این بر آمدن فائق راه تنها و گراییده سرد  به شهر امور اداره در مردم

 محلوه  نظام شهر  مدیریت برا  برنامه پایدارترین و موثرترین تردیدبی. است پایدار شهر  توسعه به نیل راستا  در شهر  مدیریت در محالت

 بودون  طور   یوک  از کوه  اسوت  اهمیوت  حوائز  نکته این ذکر خیزدبرمی شهروندان از حمایت به هم و شهر اداره به هم که نظامی. است محور 

 هماننود  را محوور   محلوه  بخواهیم ما اگر دیگر طر  از و است غیرممکن پایدار توسعه به یابیدست بازار و دولت کنار در محلی مردم مشارکت

 وجوود  کالبود   لحوا   بوه  امروزه ا محله نظام که چرا کنیم؛ تعریف امروز زندگی با متناسب را آن ها شاخصه باید کنیم احیا سنتی شهرها 

 اداره مشوارکت  در شهروندان گرای  افزای  و شهر  انسان زندگی شرایط بهبود منظوربه که است شده گرفته نتیجه گونه این نهایت در. ندارد

 .گمارند خوی  همت  وجه را محله و شهر  فرهنگ ارتقاء باید ریزانبرنامه و مسئوالن شهر،

 از موردم  بورا   شهر  مدیریت دادن قرار دسترس در و شهروندان با تعامل طریق از شهر  زندگی ها  خواسته به رسیدن محور ، محله تحقق

 بوه  رسویدن  و موردم  دسترسوی  سوط   تورین  نزدیوک  در خودمات  ارائه و محور  ناحیه است. تحقق محور  ناحیه طرح اجرا  اهدا  ترین مهم

  بوه  کوه  اسوت  محور  ناحیه طرح اجرا  اهدا  از کنند،می زندگی شهرهاکالن در که شهروندانی با تعامل طریق از شهر  زندگی ها  خواسته

 .باشد داشته پی در کنندمی دریافت که خدماتی فرایند با رابطه در آنان برا  را ها هزینه کاه  باید آن دنبا 

 هوا   فعالیوت  دارا  راسوتا  ایون  در و اسوت  شوهر  زیست محیط موضوع به توجه شهردار  محور  ناحیه ها  سیاست و اهدا  ترین مهم از یکی

 توسوعه  مووذ ،  حیوانوات  آور  جموع  آالینوده،  مشواغل  و صونایع  سواماندهی  سوبز،  فضوا   سورانه  افزای  پسماند، مدیریت همچون) گوناگونی

 توا  اسوت ...( و انهار بهساز  و ترمیم زیست، محیط حفظ در شهروندان مشارک و همکار  زمینه نمودن فراهم عمومی، نقل و حمل ها  سیستم

 بردارد گام پایدار توسعه سو  به شهر

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ت:ساهداف نش -1

 شهروندان به خدمات ارائه کیفیت به توجه

 :شرکت کنندگان( 3

 ؛آقا  کامران گردان :سخنران ویژه -1

 سازمان مدیرعاملمهندس رضا عبدلی )دکتر محمدرضا عراقچیان )عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان(، : انآقای :اعضای پنل  -2

 وحید و (همدان شهر اسالمی شورا  زیست و سالمت، محیطشهر  خدمات کمیسیون رئیس) فتحی علی(، تهران شهردار  بازیافت و پسماند

  ؛(همدان شهردار  شهر  خدمات معاونضمیر )علی

ها  مردم نهاد، دانشجویان و عموم مردم ان، اصحا  رسانه، نمایندگان تشکلمدیران و کارشناسان شهردار  همد ،متخصصینمخاطبین:  -3

 ؛همدان

 ها(:)سخنرانی ( گزارش کامل نشست شهر اندیشی4

: داشوت  اظهوار  کننودگان  شورکت  و همانانیم به مقدم خیر ضمن شورائیس ر بنای نجات بادامی مهندس آقا  پنجم شهراندیشی نشست ابتدا  در

 از دعووت  بوا  و همودان  شوهر  مهوم  موضووعات  خصوو   در نظر تباد  و بررسی هد  با شورا ها  پژوه  و مطالعات مرکز شهراندیشی ها  نشست

 .شود می برگزار حوزه این در تخصصم نظرانصاحب

 و شود  برگوزار ( و )بازآفرینی شهر ( 2018 همدان رویداد ها  ظرفیت و ها فرصت بررسی) موضوعات با قبلی نشست دو: افزود نجات بادامی حمید

 .گیرد می قرار نظر تباد  و بحث مورد ناحیه محور ؛ ابعاد و آثار امروز

  .خواستند به موضوعات مهم ناحیه محور  بپردازد ویژه نشستمدیر پنل از جنا  آقا  گردان سخنران سپس آقا  عراقچیان به عنوان 

 آمودن  وجوود  بوه  ،شوهر  در محوور   محلوه  ایجاد ازدالیل یکیرئیس شورا  اسالمی شهر همدان در خصو  ناحیه محور  در شهر همدان گفت: 

 عودم  و تقویوت  عودم  انسوانی،  نیورو   عدم نداشتن دلیل به نواحی، بحث در که است ناحیه مسئوالن و مدیران توسط شهردار  و مردم بین ارتباط

 قورار  خود کار اولویت در را اجرایی مباحث باید نواحی مسئوالن جهت این ازاست  بوده برخوردار پایینی تقویت از همدان شهر نواحی زدایی، تمرکز

 کار به را خود تالش تمام نواحی مسئوالن: افزود رئیس شورا  شهر همدان در ادامه .شود دیده همدان شهر در مردمی مشارکت امر، این با تا دهند

 و شوهردار   بورا   کمکوی  بازو  نواحی بهتر چه هر عملکرد با تا  شود دیده همدان شهر در محور  محله مدیریت و شهر  توسعه الگو  تا گیرند

 .شود ایجاد همدان شهر همچنین

 

 



 

 
 

 نیاز به توجه با شهر سط  در بتوانیم چقدر هراظهار داشت:  همدان شهر در نواحی مسئوالن عملکرد به توجه باشهردار محترم همدان  صوفی

 ها حداقل رفتن بین از باعث شهر جزئیات به توجهیبی که آنجایی از. داشت خواهیم خو  شهر  یابیم دست کلیات به یاتئجز از شهروندان

 و گیرد قرار کار اولویت در محور  ناحیه باید پس داشت خواهد دنبا  به را شهروندان توجهی بی امر این و شود می شهر سط  در موجود

 .شود ایجاد شهر و شهروندان بین تنگاتنگی ارتباط تا کنند پیگیر  را موضوعات ناحیه مسئوالن

 بورا   ا  انگیوزه  توانود  می امر این که کند می برقرار ناحیه افراد با تنگاتنگی ارتباط شهر سط  در محور  ناحیه ایجادعبدلی در ادامه بیان داشت: 

 تمرکز شهر امور اداره در شهروندان مشارکت ایجاد جهت این از ؛باشد شهر  مدیریت موضوعات در تسریع برا  ،هاشورایار  و محالت معتمدین

 کووچکترین  نوواحی : گفوت  سوتاد   بخو   به نواحی شدن تبدیل موضوع به توجه با و  دارد دنبا  به را ناحیه یا منطقه یک مدیریت برا  افراد

 تقسویم : شوامل  را محوور   ناحیوه  اهودا   عبدلی .شد خواهد نواحی کارکنان رسیدن حداکثر به باعث موضوع این که هستند ستاد اجرایی بخ 

 در: افوزود  و . دانسوت  شوهر  اموور  اداره در شهروندان مشارکت ایجاد و محالت معتمدین و شهروندان توسط شهردار  عملکرد بر نظارت عادالنه،

 محالت معتمدین که ا  گونه به است محور  ناحیه بحث در مهم موضوعات از شهر امور اداره مشارکت همچنین و مردم گر  مطالبه تهران شهر

 دهند انتقا  شهردار  به را منطقه مطالبات دنتوان می راحتی به

 محوالت  ،شوهر  توسوعه  در قودم  اولوین  کهآنجایی ازاین چنین گفت:  نشست و مدیر پنل  (هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناعضو )دکترعراقچیان 

 اسوت  برخوردار چشمگیر  فعالیت از شهر سط  در محور  ناحیه همچنین ؛است پایدار محله و محور  ناحیه محور ، محله مبنا  پس هستند

 .شودمی تبدیل بزرگی ها  پروژه به و شروع ناحیه از شهر امور اداره که طور  به

 دسوت  بوه  کوچوک  هوا  پروژه از توان می که مثبتی نکته اما ؛نیستند بزرگ ،ناحیه در شدهانجام ها پروژه معموالً: کرد نشان خاطردر ادامه  و 

 بلکوه  نیسوت  ادار  موضوع یک محور  ناحیه موضوع: افزود ادامه در و . دارد دنبا  به را شهروندان مند رضایت هاپروژهاین  که است این آورد

 .است شهر در اجتماعی سرمایه یک

 اسوالمی  شوورا   چهارم دوره در بار اولین برا  هاناحیه کار شروع بیان داشت:)رئیس کمیسیون خدمات شهر  شورا  شهر همدان( فتحی علی 

در  و . شودند  خالصوه  ادار  سواختمان  یوک  به شهر ها  ناحیه تمام و ماند ناتمام کار شهر  مدیریت تغییر دلیل به اما ؛شد شروع همدان شهر

 خاطرنشوان  .ایشوان شویم مواجوه  شهر در خو  عملکردیک  با تا شود داده الزم تجهیزات نواحی مسئوالن به شهر، پیشرفت برا  بایدافزود:  ادامه

 نواحی برا  همچنین. کنیم بررسی را ریز مسائل بتوانیم نواحی نظارت و قدرت از استفاده با تا شود داده ناحیه مسئو   به حداکثر اختیارات: کرد

 .دهند پیشنهاد پروژه ما به بتوانند هاآن تا کنیم تعریف بودجه

 و  .باشد ناحیه برعهده حد  تا اختیارات باید پس دارد را مردم به رسانی خدمت وظیفه ناحیه کهآنجایی ازهم اظهار داشت:  عراقچیاندکتر 

 شهروندانخدمات به  ساز  چابک و محور  محله شهروند ، حقوق و گیردمی شکل نواحی فعالیت با شهر یک پایدار  اینکه به توجه با: افزود

 ستاد این که شود انداز  راه فعا  ستاد یک همدان شهر در باید: افزود انجام شود شکل بهترین به ناحیه مجدد احیا  با شودمی که است موارد 

 .کند تنظیم را نواحی مدیریتی ساختار بتواند

 اختیارات با که معمار  و شهرساز  اداره از اعم اداره پنج دارا  تهران شهردار  نواحیعبدلی نیز در خصو  موضوع ناحیه محور  بیان داشت: 

 میلیون 220 زیر معامالت تا قرارداد عقد هزینهکه  ترافیک و فنی اداره دارد، عهده بر را ساختمانی ها تخلف از جلوگیر  وظیفه دارد که زیاد 



 

 
 

 به توجه باکه  شهر  خدمات اداره دارد، را دیگر هناحی به ناحیه یک از نیرو انتقا  و نقل وظیفهکه  ادار  و مالی اداره دارد، عهده بر را تومان

 و کنند نظر اعما  کنند شرکت مناقصات در اًحتم قرارداد عقد برا  تواندمی که ا گونهبه است برخوردار بیشتر  اختیارات از دیگر ادارات

 .دارد منطقه آن شهردار  و مدیره هیئت به را ابالغیات پیشنهاد وظیفه هم اجتماعی و فرهنگی اداره کند، بررسی را هاوضعیت صورت همچنین

 و باشند داشته را اجرا قابلیت هابرنامه ستاد این در همچنین ؛باشد شهردار  کار اولویت درباید  محور  ناحیه ستاد: داشت بیاندر ادامه  و 

 ادامه در و . شود رسانی اطالع و ساز  فرهنگ ستاد این اختیارات تمامی و شهروندان با محالت مدیران تامراود نحوه ،اجتماعی ریز  برنامه

 .کنند فعالیت ستاد این در تواندمی هم غیردولتی ها  نهاد اجرایی ستادها  عملکرد در تسهیل برا  :افزود

 لذا باید ؛است شده تشکیل محالت زندگی مبنا  بر که است قدیمی شهرها  از یکی همدان کهآنجایی از :یادآور شددکتر عراقچیان هم در ادامه 

 انجام شود. محله پایدار  و محور  محله مبنا  بر شهر توسعه

 مدیریت بر ا ویژه تاکید نواحی گرفتن قدرت و تقویت استقرار،: بیان داشتعلیضمیر معاون خدمات شهر  شهردار  همدان هم در ادامه آقا  

 کار او  وهله در نواحی انداز راه ،هامعاونت و هاسازمان گیر شکل و شهردار  ساختار گیر  شکل به توجه با جهت این از ؛دارد شهر 

: افزود و . گذاشت نواحی عهده بر حداکثر صورتبه را اختیارات تمام باید شهردار  ظرفیت به توجه با: داشت بیاندر ادامه  و  ؛است دشوار 

 تمامی برا  نواحی محترم مسئوالن و است کرده اعالم شهر سط  در نواحی کردن عملیاتی برا  را الزم آمادگی شهر  خدمات معاونت حوزه

 غیرمجاز سازها  و ساخت کنتر  و پسماند مدیریت سبز، فضاها  ها،گرفتگی آ  بحران، مدیریت ها،بازارچه احداث قبیل از موضوعات

 نواحی توجه به مدیریت: بیان داشت و  .کند رسیدگی موضوعات به محور پروژه صورت به شهردار  که کنند تعریف به شهردار  ییها پروژه

  .دارد قرار کار اولویت در نواحی بحث به دادن اهمیت شهر این بهتر هرچه تقویت و پیشرفت برا  پس ؛است ناپذیر اجتنا  امر یک

 از است شهردار  و مردم به رسانی خدمت تربیت راستا  در نواحیمسئوالن  تربیت: متذکر شدمات شهر  فتحی رئیس کمیسیون خددر ادامه 

 همدان شهر جغرافیایی موقعیت به توجه با و  همچنین ؛شود انجام شکل بهترین به باید مردم به رسانی خدمت و پوششی درآمدها  رو  این

 .بود خواهد ترسخت مراتب به آن اداره باشد تروسیع جغرافیایی لحا  از چه هر مدیریت: افزود

 و اسوت  مسوتحکم  سواختار  یوک  دارا  شهردار  :گفت شهر در نواحی فعالیت به توجه بامعاون خدمات شهر   علیضمیردر انتها  نشست آقا  

 و هاظرفیت تمامی لذا باید شد خواهد مواجه هاییتن  و هاچال  با ساختار  هر در تردید رو  ازاین ؛میدهد انجام را خودش خا  ها فعالیت

 .شود داده نواحی به طورکاملبه دارد وجود مناطق در که امکاناتی

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نتایج نشست:5

 .شود داده ستاد این به امکان حد تا اختیارت و شود تشکیل ناحیه ستاد یک یبایست حتما شهر در* 

 .گیرد قرار کار دستور در آینده سا  بودجه همچنین و ستاد این مالی بار* 

 انوداز  چشوم  سوند  یک و نامهینآی یک و شود استفاده کشورها سایر همچنین و شهرها سایر تجربه از تا دهد تشکیل را تیم یک واحی،ن ستاد* 

 .شود تنظیم نواحی برا 

 .شود فعا  شهرسط   در شهردار  عمومی روابط* 

 . شوند گرفته کار به نواحی در تجربه با و متخصص مدیران* 

 انجام درستی به را خود فعالیت بتواند ناحیه که باشد داشته وجود گذار سیاست و مشورتی بازو  عنوانبه محله معتمد تعداد  ناحیه هر در* 

 . دهد

 .شود بند دسته محله آن ساکنین فرهنگی ها ویژگی و قدیمی محالت مبنا  بر نواحی* 

 انجوام شوود؛   ناحیوه  در فرهنگوی  عملکورد  یوک  هفتوه  هور  شود، انجام ناحیه در شهر  متوسط پروژه یک و بازآفرینی پروژه یک هرساله باید* 

       .شود انجام محله معتمد توسط محالت سازها  و ساخت بر نظارت هرروز همچنین

 


