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در 62مین اجالس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی مراکز استان ها و شهرداران کالنشهرها مطرح شد:

همتمجلسودولتبراییاریرسانیبهشوراهاوشهرداریها
نهم  و  مدیریت شهرى همدان، هشتم 
آذرمــاه میزبان شــصت ودومین اجالس 
مجمــع مشــورتی رؤســاى شــوراهاى 
اســالمی مراکز اســتان ها و شــهرداران 
کالنشــهرها در هتل بین المللی باباطاهر 

بود. همدان 
ایــن اجــالس ملــی دو روزه با هدف 
بررســی مشــکالت و موضوعات مهم در 
حوزه مدیریت شــهرى از جمله مدیریت 
یکپارچــه و درآمدهــاى پایدار شــهرى 

برگزار  شد.
رؤســاى شوراهاى  مجلس،  نمایندگان 
اســالمی کالنشــهرها و شــهرهاى مراکز 
اســتان ها، هیأت رئیســه شــوراى عالی 
اســتان ها، نمایندگان شــوراى اســالمی 
در شــوراى  اســتان ها  مراکز  شــهرهاى 
عالی استان ها و شــهرداران کالنشهرها و 
همچنین مدیران اســتانی از میهمانان این 

اجالس بودند.
مهــدى جمالی نژاد، معــاون عمران و 

توســعه امور شهرى و روســتایی وزارت 
هاشمی رفســنجانی،  محســن  کشــور؛ 
شورا هاى  رؤساى  مشورتی  مجمع  رئیس 
اسالمی مراکز استان هاى کشور و رئیس 
شــوراى اســالمی شــهر تهران؛ مرتضی 
الویرى، رئیس شــوراى عالی اســتان ها؛ 
اســتاندار همدان؛ نمایندگان مجلس و... 
هم از دیگر میهمانــان ویژه این اجالس 

بودند.
در روز نخســت نشســت هاى عمرانی 
وشهرسازى؛ حقوقی و اقتصادى؛ فرهنگی و 
شهرهوشمند و همچنین خدمات شهرى و 
حمل ونقل از جمله جلسات کمیسیون هاى 
4گانه این اجالس ملی در همدان بود؛ این 
نشســت  هاى تخصصی 4 ساعته به صورت 
همزمان، ســاعت 9 صبح همــراه با تبادل 
اطالعــات و تجربیات و بررســی، تجزیه و 
تحلیل مســائل روز شــهرى، برگزار شد 
که تمامی مباحث بــه منظور پیگیرى، به 

دبیرخانه این مجمع در تهران ارسال شد.

در ایــن اجــالس دو روزه، تجربیــات 
سیاســتگذاران بــر مدیریت شــهرى در 
راســتاى ایجــاد وحدت رویــه، تعامل در 
تبادل اطالعــات روز در حوزه هاى مختلف 
زیرمجموعه مدیریت شــهرى، راهکارهاى 
پیشــگیرانه از هدررفــت هزینه ها و توان 
عملیاتــی مدیریــت شــهرى کشــور در 
بخش هاى مختلف فــی مابین نمایندگان 
مردم در نهاد مردمی شــوراها به اشتراك 
گذارده شــد و مورد بحــث و تبادل نظر 
جمعــی قرارگرفت که خروجی با قوت این 
اجــالس به همت مجلــس و دولت جهت 
یارى رســانی به شوراها و شــهردارى هاى 

کشور گره خورده است.

z بازديد؛ روز دوم اجالس
میهمانــان اجــالس به ویــژه مهــدى 
جمالی  نــژاد، معــاون عمــران و توســعه 
امور شــهرى و روســتایی وزارت کشور و 
همچنیــن محســن هاشمی رفســنجانی، 

رئیس مجمع مشــورتی رؤساى شوراهاى 
اســالمی کالنشــهرها و مراکز استان ها و 
رئیس شوراى اســالمی شهر تهران هم به 
اتفاق جمعی از میهمانان، رئیس و اعضاى 
شوارى شهر همدان از پروژه هاى شهرى و 

اماکن گردشگرى بازدید کردند.
پیاده راه هــاى امــام خمینــی(ره) و 
بوعلــی و پروژه آرام ســازى بلوار ارم از 
پروژه هــاى شــهرى همــدان بودند که 
ضمن بازدیــد، مورد تحســین هم قرار 
گرفتنــد و عــالوه بر تبــادل اطالعات 
و تجربیــات، مــورد تأکید قــرار گفت 
تــا الگوگیــرى از دو مــورد از اقدامات 
مدیریــت شــهرى همدان؛ ســاماندهی 
در  پیاده راه ســازى ها  و  دستفروشــان 

شود. مطرح  کشور 
همچنیــن باغ مــوزه دفــاع مقدس و 
مجموعه تفریحی توریســتی گنج نامه هم 
از مناطق گردشگرى بودند که مورد بازدید 

قرار گرفت.

ضرورت بازنگری کميسيون ماده 100

 مرتضی الويری
کمیســیون ماده 100 -که مربوط به تخلفات ساختمانی است- نیازمند 
اصالح و بازنگرى اســت، زیرا امروزه فروش اعضا و جوارح شهر براى مدیریت 
و اداره آن یا همان شهرفروشــی بسیار نگران کننده است و این قانون، باید با 

کمک نمایندگان مجلس، اصالح شود.
در راســتاى مقابله با شهرفروشــی، شــوراها آماده دریافت و جمع آورى 
پیشنهادات هستند و پیشنهاد ارائه یک طرح براى اصالح ماده 100 به مجلس 
وجود دارد، اما متأســفانه شهرفروشی بسیارى در سطح کشور در حال اتفاق 
بوده و مبناى ما این است که در صورت هم فکرى و کمک مجلس، با بازنگرى 

در کمیسیون ماده 100، مشکالت موجود را حل کنیم.
به منظور تأمین هزینه هاى شهردارى براى خدمات شهرى، 20 درصد هزینه ها 
توسط دولت و 80  درصد باقی مانده از عوارض کسب می شود؛ این درحالیست که 
این مقدار تأمین هزینه، کافی نبوده و نیازمند کمک بخش خصوصی اســت؛ اما 

متأسفانه به علت تنگناهاى مالی، بخش خصوصی حاضر به همکارى نیست.
همکارى شــوراها با مجلس راهکارى اساسی براى حل مشکالت مدیریت 
شهرى است و الیحه عوارض، ایرادات بسیارى دارد که نیازمند توجه و کمک 
نمایندگان مجلس براى حل آنهاســت؛ همچنین عدم تقسیم بندى مناسب 
پرداخت عوارض به بخش هاى شــهردارى، تبدیل عوارض به مالیات و انتقال 

پول هاى دریافتی به خزانه کشورى ازجمله مشکالت عمده این الیحه است.
با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه شــهرى در دولت مطرح شده، اما هنوز 
به جایی نرسیده است و مجلس نیز در این زمینه وارد شد و پس از انتقال این 
الیحه به شــوراى عالی استان ها و برگرداندن آن با دو فوریت، اکنون درحال 

بررسی است و درصورت اجرا، منافع بسیار زیادى در مدیریت شهرى دارد.
روند دیوان عدالت ادارى و ابطال مصوبات شــوراى شــهر در کمیته هاى 
انطباق هم از دیگر مباحث مطرح شده است که طی جلسات مختلف به نتیجه 
رسیدیم اگر شوراى شــهرها با موارد ابطال روبرو شوند، می توانند به شوراى 

استان ها انتقال دهند.
از ســوى دیگر بند3 ماده 82 قانون تشــکیالت و نظارت شوراها در سال 
1375 تصویب شده است؛ اما این قانون به درستی اجرا نمی شود که امیدواریم 

به درستی اجرا شوند، زیرا درصورت اجرا، بسیارى از مشکالت حل می شود.
* رئيس شورای عالی استان ها

شورا بزرگترين نماد مردمساالری دينی است
 محسن هاشمی رفسنجانی

همــدان، پایتخــت تاریخ و 
تمــدن ایران زمین، بــه عنوان 
پایتخت گردشــگرى آســیایی 
انتخاب شــده اســت کــه این 
مهم، نشــان از ظرفیت هاى این 
شــهر دارد؛ بنابرایــن امیدوارم 
استان  گردشــگرى  جاذبه هاى 
همدان، ســرمایه عظیمی براى 
توســعه و عمران استان و کهن 

شهر همدان باشد.
متعال  خداونــد  لطــف  به 

مسئوالن همدان با همفکرى و هم افزایی در تمامی 
عرصه ها به فکر توســعه شهر هســتند و مجموعه 
مدیریت شهرى همدان نیز با تالش هاى بسیار، توسعه 
شــهر را مدنظر دارد؛ به طورى که همه اختالف ها را 

کنار گذاشته و به فکر توسعه شهر هستند.
امروزه شوراهاى اسالمی شهر و روستا بزرگترین 
نماد مردمساالرى دینی محسوب می شوند، هرچند 
وضعیت کشــور و به ویژه مدیریت شهرى، خطیر و 
دشوار اســت و چالش هاى همزاد مدیریت شهرى، 

مشکالتی را براى ما ایجاد کرده است.
از یک ســو اجــراى قانــون منع بــه کارگیرى 
بازنشســتگان که موجب بی ثباتی و تغییر مدیریت 
شهرى در تعدادى از کالنشهرها شده است و از سوى 
دیگر بررســی الیحه ارزش افزوده که میزان درآمد 
و فرآیند دسترســی مدیریت شــهرى به سهم خود 
از منابع ناشــی از مالیات ارزش افزوده را دشوارتر از 
شرایط فعلی می کند، همچنین تداوم رکود صنعت 
ســاختمان که موجب کاهش منابع شــهردارى  ها 
شــده و موج تورمی که حدود 50 درصد هزینه هاى 
مدیریت شهرى را در سال آینده افزایش خواهد داد 
و تشــدید تحریم ها که مانعی بر انجام وظایف دولت 
در تأمین تجهیزات سیستم حمل ونقل عمومی است، 

نشان از شرایط دشوار مدیریت شهرى دارد.
از ســوى دیگر الیحه مدیریت یکپارچه شــهرى 
مطرح اســت که اهمیت بســزایی دارد؛ اگر مجلس 
قوانین مستحکمی در اختیار ما قرار دهد که درآمد 
پایدار ایجاد شود، آن زمان مدیریت یکپارچه شهرى 

را خواهیم داشت.
با وجود این شرایط، همچنان تأکید داریم اولویت 
همیشه خدمات رسانی در شهرها باید خدمات شهرى 
باشــد، سپس پرداختن به مسائل دیگر مانند ورزش 

همگانی، مسائل فرهنگی، آسیب هاى اجتماعی و... .
با این تفاســیر همزمــان با چهلمین ســالگرد 
پیــروزى انقالب اســالمی، انتظــارات مضاعفی از 
مدیریت شهرى وجود دارد که کشور همواره با این 
مشکالت مواجه بوده و همیشــه توانسته ایم از آن 
عبــور کنیم و این بار نیز بایــد با مدیریت صحیح، 

پیش برویم.
البته این نخستین بار و شدیدترین مرتبه اى نیست 
که در طول عمر انقالب، مشــکالت کشــور را احاطه 

می کند.
در اینجا بی مناسبت نیســت که از آیت ا... هاشمی 
  رفسنجانی یادى کنیم؛ که شــیوه اعتدالی ایشان در 
نگاه به مدیریت نظام و دفاع از عملکرد انقالب می تواند 

راهگشاى مسئوالن کشور باشد.
اکنون نیز به نظر می رســد که انقالب در شرایط 
دشوارى قرار دارد و آزمونی براى مسئوالن است که 
باید دید چه کسانی از آبرو و اعتبار خود براى انقالب 
و مردم مایــه می گذارند و خود را هزینه می کنند تا 
بارى از دوش مردم برداشــته و مشکالت حل شود 
و چه کســانی با فرافکنی، بجاى پذیرش مسئولیت 
و حل مشــکل، به دنبال منافع و محبوبیت شخصی 

می روند؛ انشاا...  که ما از گروه نخست باشیم.
در نهایت با توجه به شــرایط حســاس کشور و 
سرریز شــدن ظرف جامعه، امکان اقدامات اصالحی 
نظیر تعدیــل نیرو و کاهش هزینه هــا در مجموعه 
مدیریت شــهرى، دشوارتر از گذشــته شده است؛ 
بنابراین باید در شــوراى عالی استان ها و شوراهاى 

شهر، روز به روز خود را کارآمد کنیم.
* رئيس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها 

و مراکز استان ها و رئيس شورای اسالمی شهر تهران
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مدیریتشهریباپیوستعلمی،موفقتراست
 حميد بادامی نجات

همدان، این پایتخــت تاریخ و تمدن ایران زمین با جاذبه هاى 
فراوان تاریخی و طبیعی یکی از مناطق مهم گردشگرى داخلی و 
خارجی است که گذرگاه غرب کشور محسوب می شود؛ بنابراین 
مدیریت شــهرى در این شــهر با ســابقه تاریخی کهن تنها با 
مشارکت بیشتر شهروندان، شناخت موانع موجود در مشارکت و 

ارائه آموزش به آنان می تواند موفق باشد.
مســیر حرکت مدیریت شــهرى باید بر اســاس مطالعات و 
پژوهش هاى علمی روز، پیش روى داشته باشد؛ زیرا به طور قطع 

بناى هر اقدامی با پیوست علمی، موفق تر است.
توجه مدیریت شهرى به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر 
به عنوان ابزارى که به وسیله آن می توان به توسعه پایدار فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادى رسید، قابل توجه است.
همراهی شــوراى شــهر همــدان به ویژه مرکــز مطالعات و 
پژوهش هاى شــورا می تواند در موفقیت شهردارى به عنوان یک 
نهاد خدماتی در اجراى پروژه ها و انجام وظایف، تأثیرگذار اســت 
که با ادامه این روند کارهاى مؤثرى در راســتاى توسعه و آبادانی 
همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین صورت پذیرد.

z برگزاری اجالس ملی با محوريت رؤساهای شورای شهر
برگزارى شــصت ودومین اجالس مجمع مشــورتی رؤساى 
شوراهاى اســالمی مراکز استان ها و شــهرداران کالنشهرها در 
همدان فرصت مناسبی است تا رؤساى شوراهاى اسالمی شهرها 
و اعضاى شوراى عالی استان ها به وحدت رویه اى رسیده و موارد و 
مشکالت شهرها که گاهاً در قالب مباحث قانون گذارى هم وجود 

دارند، تبادل نظر شود.
تأکیــد داریم که انتظار می رود از ظرفیت هاى شــوراى عالی 
اســتان ها حداکثر و بهترین بهره برى را داشته باشیم؛ از این رو 
می توانیم مشکالت مدیریت شهرى را از طریق این نهاد در کشور 
مطرح کنیم. در این نشســت هاى ملی، می توان ایرادات قانونی 
احتمالی را از طریق شــوراى عالی استان ها براى تبدیل شدن به 

قانون به دولت به مجلس و دولت انتقال داد.
در مجموع نشست هاى اینچنینی که در استان ها با محوریت 
رؤساهاى شوراى شهر بر گزار می شود، می تواند حساسیت دولت و 
مجلس به شوراها و شهردارى را بیشتر کند و مواردى و مشکالت 
یکسان در شهرها را بررسی کرده و به اتفاق نظر کامل براى رفع 

آنان تالش کنیم.

z  درآمدهاي پايدار شهری همراه با توسعه اقتصاد شهر
و کشور

عمده ترین مسأله بر ســر راه مدیریت شهري، مسائل مالی و 
کمبود منابع مالی پایدار اســت که تأمیــن مالی و درآمد پایدار 
براي شهر و استفاده از تجربه هاي بخش خصوصی، از ضروریات 
مدیریت شهري است؛ از طرفی درآمدهاي پایدار شهرى با توسعه 

اقتصاد شهر و کشور همراه خواهد بود.
z شورای شهر همدان پای حرف هايش می ماند

اما مدیریت شهرى همدان با کمک و همراهی همه مسئوالن 
امر و شــهروندان، این شهر را به جایگاه واقعی خود -که پایتخت 
تاریخ و تمدن این ســرزمین اســت- خواهند رساند و این مهم 
می طلبد تعامل و هم اندیشی همگان همراه با نقد و ارائه نظرات 

سازنده در اداره شهر جارى باشد.
همگان می دانند نبود نظارت مستمر و قانونمند شوراى شهر 
می تواند عاملی مهم براى بروز مشــکالت شهرى محسوب شود؛ 
بنابراین نظم مدیریتی عامل بازدارنده تخلفات شــهرى اســت؛ 
همچنین تأکید بر پیوســت نگارى فرهنگــی اجتماعی و علمی 
پروژه هاى شهرى به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست هاى شوراى 
دور پنجم شوراى شهر همدان مطرح است. تمامی اعضاى شوراى 
شهر همدان در خدمت رسانی به شهروندان به عنوان نمایندگان 
آنها در شــهر، وظیفه خــود می دانند که مثمرثمر عمل کنند تا 

خدمات مناسب به شهروندان ارائه شود.
* رئيس کميسيون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استان ها و نايب 
رئيس شورای شهر همدان

مدیریتیکپارچهودرآمدپایدارشهری
دردستورکارمجلسباشد

 عباس صوفی
با توجه به اینکه نرخ شهرنشینی در دنیا 60 درصد و این عدد 
در ایران بیش از 73 درصد است؛ این مهم نشان دهنده اهمیت 
و مشکالت مدیریت شهرى است؛ از سوى دیگر شهردارى ها با 
بیــش از هزار وظیفه و خدمت در ارائه به شــهروندان، نیازمند 

توجه بیشترى هستند.

متأسفانه نظام جامع قانونمندى در شهردارى ها وجود ندارد؛ 
بنابراین از نمایندگان مجلس و اعضاى شــوراها انتظار می رود 
که اگر دنبال ارائه خدمات مناسب به مردم هستند، باید مدنظر 

داشته باشند که خدمات به تأمین مالی نیاز دارد.
مردم از شــهردارى ها انتظارتی دارند و از طرفی چند سالی 
می شود که مسأله مدیریت جامع شهرى مطرح است؛ اما چرا در 

مجلس به نتیجه نمی رسد، جاى سؤال است!
همچنین با توجه به تدوین بودجه سال 98 کشور و ارائه آن 
به مجلس،اصالح برخی از احکام و بندهاى بودجه شامل ارزش 
افزوده و... باید بر مبناى دغدغه هاى اعضاى شــوراها و مدیران 

شهردارى ها، پیگیرى شود.
شهردارى ها باید به فکر کار و برنامه ریزى بوده و نگران مالی 

نداشته باشند که این مهم می طلبد نمایندگان مجلس، موضوع 
مدیریت یکپارچه شــهرى و درآمد پایدار شهرى را در دستور 

کار قرار دهند.
در این اجالس ملی انتظار می رود که با بهره گیرى از ظرفیت 
شوراى عالی استان ها به استناد اصل 102 قانون  به منظور دفاع 

از حقوق شوراها و شهردارى ها، روند کار را بهتر پیش بگیریم.
از سوى دیگر معتقدیم به منظور افزایش مشارکت شهروندان 
و نیز ارائه خدمات بهتر باید به ســمت محله محورى روى آورد، 
زیرا این امر حس یارى و مشــارکت را باالتر می برد و انســجام 
جامعــه را افزایش می دهد که به دنبــال آن، امنیت اجتماعی 

شکل می گیرد.
* شهردار همدان

ضرورتتوجهبهجایگاهمدیریتشهريومشارکتمردمدرادارهشهر
 کامران گردان

در دنیاي امروز دســتیابی به پیشرفت؛ مستلزم بهره مندي از 
عقالنیت، مشارکت عمومی و حضور مردم در صحنه است؛ بطوري 
که بر اســاس نتایج پژوهش هاي علمی؛ مشارکت مردم در اداره 
امور و تصمیم گیري ها، عامل مهمی براي ارتقاى ســطح زندگی 

اجتماعی آنان محسوب می شود.
شــهر بدون انسان به تلی منظم از مصالح و تکنولوژي تبدیل 
می شود که فاقد فرهنگ و اندیشه است و از طرفی وجه فرهنگی 
انسان موجب ایجاد تعامالت بین افراد و جوامع می شود؛ بنابراین 
ارتقاى کیفیت این تعامالت، هدف اساســی در زندگی به شمار 
می آید؛ اما متأسفانه در سال هاي گذشته در خیلی از کشورها، از 

جمله در ایران، توسعه پایدار و متوازن محقق نشده است.
امروزه اهمیت و جایگاه شــوراها و شــهرداري ها در توســعه 
شــهر بر هیچ کس پوشیده نیســت. در واقع، شوراهاي اسالمی 
و شــهرداري ها با توجه به وظایف متعدد و گوناگونی که مطابق 
قانون براي سازمان دهی امور مختلف شهرها بر عهده دارند، داراي 
جایگاه ویژه اي در سطح مدیریت شهري و براي عموم شهروندان 
هســتند. از یک طرف، شــوراها چون از الیه ها و سطوح پایین و 
یا میانی جامعه تشــکیل می شوند، درك بهتري براي شناخت و 
تجزیه وتحلیل نارسایی ها و عملیاتی شدن ظرفیت هاي موجود در 

هر منطقه دارند.
از سوي دیگر، شوراها به درســتی نمایشی از یک نظام تماماً 
مردمی را ارائه می کنند. اگر براي دیگر نهادها، داشــتن پیشینه 
سیاسی و مدیریتی الزم است؛ اما اعضاي شوراها مردم عادي اي 

هســتند که از سوي همشــهري هاي خود براي اداره بهتر محل 
زندگی خود انتخاب می شوند.

وجود نزدیــک به 120 هــزار نفر به عنوان اعضاي شــوراها 
و منتخب مردم در سراســر کشور، ســرمایه بسیار بزرگی است؛ 
زیرا این افراد آمده اند تا براي رفع مشــکالت مردم تالش کنند 
تا در کشــور تبعیض نباشد و با نظارت آنها برنامه هاي اجتماعی، 
اقتصادي، فرهنگی، بهداشــتی و امور رفاهی به خوبی در سطح 

شهرها و روستاها اجرا شوند.
امــا به رغم همه این موارد، باید اذعان کرد شــوراها هنوز در 
جایگاه اصلی خود قرار نگرفته اند. وجود چالش هایی نظیر استمرار 
تفکر از باال به پایین، فقدان مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهري، 
عدم استفاده مناســب از ظرفیت هاي قانونی و اجرایی مدیریت 
شــهري در اداره امور شــهرها، فقدان قوانین مؤثــر به ویژه در 
حوزه هاي حمل ونقل، بازآفرینی شهري و توانمندسازي بافت هاي 
ناکارآمد شــهري، چالش هاي درآمدي و فقدان درآمدهاي پایدار 
براي شــهرداري ها، تضعیف روزافزون جایگاه شــوراها و گرفتن 
اختیارات قانونی این نهاد مردمی و عدم تناســب بین اختیارت 
و انتظارات از مجموعه مدیریت شــهري همگی موجب شده که 
شوراها نتوانند کارکرد واقعی خود را در جامعه داشته باشند. حال 
آنکه به نظر می رســد مهمترین راه برون رفت از شرایط موجود، 
توجه به جایگاه و نقش مدیریت شهري و مشارکت مؤثر مردم در 

اداره امور شهرهاست.
همچنین بنابر مصوبه هاي قانونی برنامه ششــم، ساماندهی 
نیروهاي شــهرداري ها یک ضرورت بدیهی است، زیرا این مسأله 

باید حل شود و امنیت شغلی کارکنان باید مورد توجه قرار بگیرد.
با وجود همه مشکالت و تنگناهایی که امروز پیش پاِي شوراها 
قرار دارد؛ اما مجموعه شوراي شهر همدان، همه تالش خود را به 
کار گرفته و از تمام ظرفیت هاي داخلی و بیرونی براي خدمت به 
مردم شریف همدان بهره گرفته ایم؛ بر همین اساس طی سالیان 
گذشــته اقدامات و برنامه هاي اثرگــذاري در حوزه هاي مختلف 

مدیریت شهري توسط شوراي شهر به انجام رسیده است.
امید می رود با توجه به جایگاه شوراها در نهادهاي قانون گذاري، 
تصمیم سازي و سیاست گذاري و نیز با عنایت به حضور مدیران 
و مسئولین با دانش، با تجربه، متخصص و متعهد توانسته باشیم 
در این اجالس به بخشی از مشکالت مردم رسیدگی کرده و براي 

حل آنها چاره اندیشی کنیم.
* رئيس شورای اسالمی شهر همدان



4

آذر ماه 1397

استقبال از میهمانان اجالس در هتل باباطاهر همداناستقبال از میهمانان اجالس در هتل باباطاهر همدان

بازدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها از 
پروژه های شهری و اماکن گردشگری

بازدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها از 
پروژه های شهری و اماکن گردشگری

بازدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها از 
پروژه های شهری و اماکن گردشگری 

بازدید جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از پروژه های شهری و اماکن گردشگری

برگزاری کمیسیون های 4گانه اجالس؛ کمیسیون حقوقی و اقتصادی برگزاری کمیسیون های 4گانه اجالس؛ کمیسیون حقوقی و اقتصادی 

برگزاری کمیسیون های 4گانه اجالس؛ کمیسیون فرهنگی و شهرهوشمند برگزاری کمیسیون های 4گانه اجالس؛ کمیسیون خدمات شهری و حمل ونقل 
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برگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدانبرگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدان

برگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدانبرگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدان

بازدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها از برگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدان 
پروژه های شهری و اماکن گردشگری

تالش خبرنگاران برای پوشش خبری اجالسبرگزاری مراسم اجالس در هتل بین المللی باباطاهر همدان 

تیم روابط عمومی شورای شهر همدان به همراه رئیس شوراعکس یادگاری خبرنگاران با هاشمی رفسنجانی و الویری
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کميسيون حقوقی و اقتصادی
مصوبات

 با توجه به مطرح بــودن الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده و الیحه مدیریت یکپارچه شهرى 
در مجلس شــوراى اســالمی و اقدامات انجام 
شده از ســوى شوراى عالی استان ها و مکاتبات 
به عمل آمده توسط رؤساى شوراهاى اسالمی و 
شهرداران کالنشهرها با ریاست محترم مجلس 
شــوراى اسالمی، کمیسیون بر پیگیرى و تداوم 
اقدامات انجام شــده با کمیسیون هاى مربوطه 
در مجلس شــوراى اســالمی و رایزنی با آنها و 
با نمایندگان مجلس شــوراى اســالمی تأکید 
و از وزیر محترم کشــور و ریاست شوراى عالی 
استان ها درخواست دارد این موضوع که ارتباط 
کامل با کارآیی شهردارى ها در آینده دارد به طور 
ویــژه مورد عنایت قرار گرفته و از ایجاد هرگونه 
محدودیت و دولتی شدن منابع درآمدى و سهم 
شهردارى ها از مالیات بر ارزش افزوده جلوگیرى 
و بر منطقی شــدن سهم شــهردارى ها از انواع 
عوارض و مالیات هاى قانونی به روال مرسوم در 
کالنشهرهاى دنیا با توجه به جمعیت شهرنشین 
کشــور و افزایش هنگفت هزینه هاى نگهدارى 
شــهرها تأکید و درخواست دارد موضوع به طور 
جدى توسط شوراى عالی استان ها مورد پیگیرى 

قرار گیرد.
 با توجه بــه اینکه در حال حاضر ســهم 
زیــادى از درآمدهاى شــهردارى ها را عوارض 
محلی تشکیل می دهد و نوع این عوارض و نرخ 
آن را با توجه به شرایط محلی باید تعیین نمود 
و شوراهاى اسالمی شهرها به عنوان منتخبین 
مردم، صالح ترین مرجع براى تشخیص این موارد 
می باشــد، کمیســیون بر لزوم حفظ و افزایش 
اختیارات شــوراها در این خصــوص با توجه به 
شرایط اقتصادى فعلی کشور و کاهش درآمدهاى 

شهردارى ها تأکید نمود.
 کمیسیون بر لزوم پیش بینی اعتبار مناسب 
در بودجه سالیانه کشــور براى اجراى برخی از 
طرح هاى عمرانی و زیســت محیطی شهرها با 
توجه به هزینه هــاى هنگفت عمران و خدمات 
شهرى تأکید و درخواست نمود موضوع قبل از 
ارائه الیحه بودجه به مجلس، توسط وزارت کشور 

در هیــأت دولت مطرح گردد. (طبق بند 5 ماده 
88 قانون شوراها سازمان برنامه و بودجه مکلف 
اســت لوایح بودجه را قبل از طرح در دولت به 

شوراى عالی استان ها ارائه نماید.)
 با توجه به اینکه صالحیت رســیدگی به 
مصوبات شوراهاى اسالمی شهرها توسط دیوان 
عدالت ادارى مورد مناقشــه حقوقی می باشد، 
کمیسیون از شــوراى عالی استان ها درخواست 
دارد در این مــورد از راه هاى قانونی ورود نموده 
و در صورت لزوم با توجه به قانون تشکیل دیوان 
عدالت ادارى و حدود صالحیت هاى قانونی آن و 
همچنین موقعیت قانونی شوراها مورد پیگیرى 

قرار گیرد.
 کمیســیون بر لزوم تداوم رایزنی و تعامل 
با ریاســت دیــوان عدالت ادارى بــراى تعیین 
استدالل هاى حقوقی مصوبات و مشکالت شهرى 

تأکید نمود.
 بــا توجه به اینکه آراى هیأت هاى عمومی 
دیوان عدالت ادارى براى تمامی شــهردارى ها 
الزم االجرا می باشــد در زمان طرح پرونده هاى 
مربوط در دیوان عدالت ادارى از نماینده حقوقی 
شوراى عالی استان ها براى ارائه الیحه و یا حضور 
در جلســات دیوان عدالت به عمل می آید و این 
مطلب از طریق شــوراى عالی اســتان ها مورد 

پیگیرى قرار گیرد.
 شوراى عالی استان ها در صورت درخواست 
شهردارى ها در تدوین لوایح دفاعیه براى ارائه به 
دیوان عدالت ادارى و یا اعزام نماینده به جلسات 
رسیدگی اقدام نمایند در این خصوص شهردارى 
تهران و شهردارى هاى کالن شهرها همکارى الزم 

با شوراى عالی استان ها به عمل خواهند آورد.
 بــا توجه بــه ابالغیه اخیــر وزیر محترم 
کشور پیرامون ابطال عوارض تمدید پروانه هاى 
ساختمانی در برخی شــهرها مقرر شد بخش 
حقوقی شوراى عالی استان ها با پیگیرى دبیرخانه 
مجمع مشورتی رؤساى مراکز استان  هاى کشور با 
شخص وزیر مکاتبه نموده و نظر به اهمیت این 
موضوع در نظارت بر فعالیت هاى ساخت وســاز 
شــهرى و اخذ درآمدهاى قانونی شــهردارى ها 
درخواســت تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده 

توسط ایشان به عمل آید.

بيانيه پايانی
 پیگیــرى و تداوم اقدامات انجام شــده با 
کمیســیون هاى مربوطه در مجلس شــوراى 
اسالمی و رایزنی با آنها در مورد مالیات بر ارزش 
افزوده و ســهم شــهردارى ها از انواع عوارض و 

مالیاتهاى قانونی

 با توجه به اینکه صالحیت رســیدگی به 
مصوبات شوراهاى اسالمی شهرها توسط دیوان 
عدالت ادارى مورد مناقشــه حقوقی می باشد، 
کمیسیون از شــوراى عالی استان ها درخواست 
می نماید در این مورد از راه قانونی ورود و حدود 
صالحیت قانونی آن و موقعیت شوراها را پیگیرى 

نماید.
 بــا توجه بــه ابالغیه اخیــر وزیر محترم 
کشــور درخصوص ابطال عوارض تمدید پروانه 
ساختمانی در بعضی از شهرها مقرر گردید بخش 
حقوقی شوراى عالی استان ها با پیگیرى دبیرخانه 
مجمع مشورتی رؤساى مراکز استان هاى کشور 
با وزارت کشور مکاتبه و نظر به اهمیت موضوع 
در نظارت بر فعالیت هاى ساخت وساز شهرى و 
اخذ درآمدهاى قانونی شــهردارى ها درخواست 

تجدیدنظر در ابالغیه اعالم شده به عمل آورند.
 کمیسیون بر لزوم پیش  بینی اعتبار مناسب 
در بودجه سالیانه کشــور براى اجراى بعضی از 
طرح هاى عمرانی و زیست محیطی تأکید نمود و 
موضوع قبــل از ارائه الیحه به مجلس در هیأت 

دولت توسط وزارت کشور مطرح گردد.
 کمیسیون بر لزوم حفظ و افزایش اختیارات 
شوراها با توجه به شرایط اقتصادى فعلی کشور و 

کاهش درآمدهاى شهردارى ها تأکید نمود.

کميسيون عمران و شهرسازی
مصوبات و بيانيه پايانی

 تعریف و اجــراى پروژه هاى شــاخص 
و محــرك توســعه در بافت هاى فرســوده و 

تاریخی براى تحریک بازآفرینی شهرى.
 تدوین نظــام بودجه بندى شــهردارى 
(به ویژه بودجه عمرانی و خدماتی) بر اســاس 
براى  اجتماعی- جغرافیایی  نظام محله بندى 

تأمین خدمات مورد نیاز و رفع محرومیت.
 جلوگیــرى از تخریــب باغ هــاى واقع 
در شــهر به روش واگــذارى تهاترى-توافقی 
بین شــهردارى و مالکان و اســتفاده از سهم 
شــهردارى (مطابــق با توافق) بــراى تأمین 

فضاى عمومی مورد نیاز شهروندان.
 لحاظ کردن هزینه هــاى تملک امالك 
واقع در طرح هاى توســعه شــهرى در نظام 
بودجه  ریزى دولتی به صورت ســالیانه توسط 

دستگاه هاى متولی.
 تدوین تبصره هاى پیشنهادى و تکلیفی 
تســهیل گر براى پروژه هاى عمرانی در زمان 
تدوین بودجه هاى ســنوات شهردارى (مانند 

صدور مجوزهاى الزم ســقف مناقصه، معامله 
و انجام برخی پروژه هــاى عمرانی به صورت 

بروکراســی  به منظور کاهش  دســتمزدى) 
ادارى و قانونمند کردن رویه  ها.

 یکپارچه ســازى فرآیند تهیه و مدیریت 
یکپارچه اجراى طرح هاى جامع و تفصیلی.

جلسات کمیسیون های 4گانه حقوقی و اقتصادی؛ فرهنگی و شهر هوشمند؛ خدمات شهری و حمل ونقل و همـــچـنین عمران و شهرسازی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها در شهر 
همدان برگزار و درخصوص موارد مختلف حوزه مدیریت شهری بحث، بررسی و تصمیم گیــــری صورت پذیرفـــت که در ادامه بیانیه و مصوبات هر یک از کمیسیون ها را می خوانید.

4گانهاجالس بیانیهومصوباتکمیسیــونهای
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جلسات کمیسیون های 4گانه حقوقی و اقتصادی؛ فرهنگی و شهر هوشمند؛ خدمات شهری و حمل ونقل و همـــچـنین عمران و شهرسازی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها در شهر 
همدان برگزار و درخصوص موارد مختلف حوزه مدیریت شهری بحث، بررسی و تصمیم گیــــری صورت پذیرفـــت که در ادامه بیانیه و مصوبات هر یک از کمیسیون ها را می خوانید.

کميسيون فرهنگی و شهر هوشمند
مصوبات

 در خصوص شــوراى اجتماعی محالت، 
مکاتبــات و هماهنگی با شــهرهایی که طرح 

مذکور را اجرا نموده اند، اجرا شود.
 در خصوص موضوع روز فرهنگی، شوراى 
عالی استان ها از نهادهاى متولی پیگیرى نماید 
تا فرآیند نامگذارى روز شهرها و هفته فرهنگی 

شهرها تسهیل گردد.
 کمک هــاى مادى ماده 16 و 17 صرفاً در 
قالب بخش نامه وزارت کشــور و الیحه بودجه 

ساالنه شهردارى ها انجام شود.
 در خصوص اســتفاده ار نخبگان تشکیل 
بانک اطالعات ایده  هــاى فرهنگی با محوریت 

بخش هاى فرهنگی پیشنهاد می شود.
 در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اسالمی باید مدیریت شهرى، نقش آفرینی کند.

 طرح ایجــاد و تثبیت معاونت فرهنگی در 
مراکز استان ها از طریق شوراى عالی پیگیرى شود.

و  امکان ســنجی  پروپــوزال  تهیــه   
ظرفیت سنجی ایجاد شهر هوشمند در هر شهر 
و ارســال گزارش اقدامات انجام شــده در این 

خصوص به دبیرخانه مجمع.
 لزوم تشــکیل ســازمان فــاوا و تأکید بر 
شــکل گیرى این ســازمان در مراکز استان و 
تشــکیل شــوراى راهبرى شــهر هوشمند و 

پشتیبانی مالی قانونی از این سازمان.

بيانيه
 تأکید بر ضرورت ایجاد و تثبیت معاونت 
فرهنگی و اجتماعی در شــهردارى هاى مراکز 

استان ها.
 تأکیــد بر ضرورت ایجاد شــورایارى ها و 
شوراهاى اجتماعی محالت بر اساس ماده هفتم 

قانون اساسی.
 تأکید بر ساماندهی مساعدت و کمک هاى 
شهردارى ها به تشکل هاى مردمی و دستگاه هاى 
دولتی در قالب بودجه ســاالنه شهردارى ها و 
رعایت دســتورالعمل اجرایی مــواد 16 و 17 
ابالغیــه وزارت کشــور و اجتنــاب از هرگونه 

پرداخت غیرمتعارف.
 تهیه بانک ایده ها و تشــکیل اتاق فکر به 
منظور مشارکت شهروندان به ویژه نخبگان در 
توسعه شهرى با رویکرد جوان گرایی و تشویق 

ایده هاى برتر.
 تأکید بر برنامه ریزى مؤثر مدیریت شهرى 
در بزرگداشت مراسم چهلمین سالگرد پیروزى 

انقالب اسالمی.
 توجه به تقویت منابع مالی شهردارى ها در 

حوزه فرهنگی در الیحه بودجه 98.
 ضمن تشــکر از شــوراهایی که جلسات 
رسمی و علنی خود را به صورت پخش مستقیم 
برگزار می  کنند، توصیه می شود سایر شهرهاى 

مراکز اســتان ها نیز براى شفاف سازى جلسات 
رســمی و علنــی را به صورت پخــش زنده با 
استفاده از نرم افزارهاى برخط در اختیار عموم 

قرار دهند.
 ضمن قدردانی از شهرهایی که براى تعیین 
روز شــهر اقدام کرده اند، تاکید می  گردد سایر 
شهرها نیز نســبت به تعیین روز شهر و هفته 
فرهنگی شهر خود اقدامات الزم را انجام دهند؛ 
ضمناً پیشنهاد می گردد شوراى عالی استان ها 
از طریق مراجع ذیصالح پیگیر تســهیل نهایی 
روز شهرها و درج در تقویم رسمی کشور باشند.

 تأکید بر ایجاد و راه اندازى سامانه اطالعات 
GIS جغرافیایی شهر

 تهیه پروپوزال ظرفیت ها و فرصت هاى شهر 
هوشمند بر اساس معیارهاى 6گانه شهر هوشمند.

 ضمن قدردانی از مراکز اســتان هایی که 

براى تشکیل سازمان فاوا اقدام نموده اند، تأکید 
می گردد سایر شهردارى هاى مراکز استان ها نیز 
براى تشکیل سازمان فاوا و شوراى راهبرى شهر 

هوشمند اقدام نمایند.
 پیشنهاد می گردد به منظور ارتباط گیرى 
و انتقال تجربیات بین اعضاى این کمیسیون در 
شهردارى هاى مراکز استان ها و همچنین ارتباط 
حداکثرى بین شــهروندان و مدیریت شهرى 
امکانــات مورد نیاز براى برگزارى جلســات به 

صورت ویدئو کنفرانس تهیه گردد.
 پیشنهاد می گردد حرکت به سمت شهر 
الکترونیک به عنوان مقدمه شهر هوشمند در 

دستور کار قرار گیرد.
 پیشنهاد می گردد شــعار «درآمد پایدار 
شــهردارى ها از طریق شــهر هوشمند میسر 

می گردد» در دستور کار قرار گیرد.

کميسيون خدمات شهری و حمل ونقل
مصوبات

 پس از بحــث و بررســی و ارائه گزارش 
جامع توسط ریاســت محترم شوراى اسالمی 
شــهر همدان و به خصوص ارائه تجارب ویژه و 
دســتاوردهاى مهم و ارائه نقطه نظرات ســایر 
اعضاى محترم، مقــرر گردید بندهاى 1، 3، 7 
و 5 دســتور کار پیشنهادى مورد نقد و بررسی 
و ارائه راهکار قرار گیــرد. قاعدتاً بندهاى 1، 3 
و 7 واجد موضوع مبتال به تمام کالنشــهرهاى 
کشور می باشــد که در بند 1 با موضوع «عدم 
تحقق تعهدات دولت در قبال یارانه حمل و نقل 
عمومی و مترو و نوسازى ناوگان حمل و نقل»، 
ضمن قدردانــی از دولت محترم باالخص وزیر 
محترم نفت و وزیر محترم کشــور درخصوص 
تخصیص واگن مترو به شــهرهاى داراى پروزه 
متــرو از محل اعتبارات ســتاد بهینه ســازى 
ســوخت، توصیه گردید با توجه به اینکه تعداد 
قابل توجهی از شهرهاى ایران فاقد پروژه قطار 
شهرى می باشند و حتی شهرهاى داراى شبکه 
مترو نیز کمبودهاى اساســی در حوزه ناوگان 
حمل ونقل عمومی دارند و لذا بسط و تخصیص 
اعتبارات حاصل از این حوزه به تأمین و توسعه 
ناوگان اتوبوسرانی کالنشهرها مورد تأکید قرار 
گرفت. همچنین با توجه بــه محدودیت هاى 
ناشی از تحریم و مشــکالت چند نرخی بودن 
ارز، پیشنهاد شد دولت حمایت هاى ویژه خود 
را براى تأمین نیازهاى مالی (ارزى) درخصوص 
خرید و تأمین تکنولوژى هاى مرتبط با ناوگان 
اتوبوســرانی به عمل آورد. الزم به ذکر اســت 
متأســفانه شــهرهاى ایران در حوزه درآمدى 
متناســب با اقتصاد کالن کشــور با مشکالت 
اساسی مواجه اند؛ بنابراین تخصیص سهم یارانه 
دولت به اتوبوس در زمان مناســب مورد تأکید 

است.

 در خصوص موضــوع «مقابله با آلودگی 
هوا»، اجراى کامل قانون هواى پاك و آیین نامه 
مربوطه و اقدام و همکارى نهادهاى حاکمیتی 
من جملــه پلیــس راهنمایی ورانندگــی براى 
سیاست هاى کنترلی در حوزه آالیندگی مورد 
تأکیــد قرار گرفت و پیشــنهاد گردید موضوع 
اعمال مالیات ویژه بر سوخت در شهرهاى داراى 
آلودگی باال و اختصاص آن براى انجام پروژه هاى 
حمل ونقل عمومی و بهبــود کیفیت هوا مورد 

بررسی مراجع ذیربط قرار گیرد.
 پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع 
«کسرى پارکینگ با توجه به ابطال آن توسط 
هیئــت عمومی دیوان عدالــت ادارى» و نیز با 
توجه به گزارش نماینده شوراى عالی استان ها 
درخصوص پیگیــرى حقوقی آن، مقرر شــد 

موضوع مجدداً مورد تأکید قرار گیرد.
 درخصــوص بند 5 با موضوع «بررســی 
نحــوه مواجه و ســاماندهی دستفروشــان و 
زباله گردان در کالن شهرها و مراکز استان ها»، 
با توجه به تجارب موفق در تعدادى از شهرهاى 

ایران من جمله شــهر همــدان، پس از بحث و 
بررسی پیشــنهاد گردید نظام مدیریت شهرى 
موضوع دست فروشــی در شــهرها به رسمیت 
شناخته شــده و اقدامات الزم براى غربالگرى 
و ساماندهی دستفروشان باالخص در فضاهاى 
چند عملکردى ماننــد پیاده راه ها و صرفاً براى 
ســاعاتی مشخص از شبانه روز اقدام نموده و با 
برنامه  ریزى بــراى تغییر عملکرد آنان از عرضه 

محصوالت تجارى و متفرقه به ســمت و سوى 
کاالهاى هنرى، صنایع دســتی، تغذیه محلی و 
اقالم فرهنگی اقدامات الزم توسط شهردارى ها 

به عمل آید.

بيانه
 امروزه یکی از چالش هاى اساسی شهرهاى 
بــزرگ ایران کــه با موضوعــات حمل ونقل و 
خدمات شــهرى ارتباط مستقیم دارد، موضوع 
«محیط زیست شهرى» می باشد که از مهمترین 
زیرشــاخه هاى آن می توان به عوارض ناشی از 
آلودگی هوا، پسماندها، کمبود فضاى سبز و...

اشــاره نمود و لذا براى افزایش زیســت پذیرى 
شــهر می بایســت اولویت بندى زیرشاخه ها با 
عنایت به میزان تأثیرگذارى آنها انجام شــود 
و اقدامات فــورى در این زمینه صورت پذیرد، 
مهمترین اقــدام در این خصــوص را می توان 
«اتخاذ سیاســت ها و راهکارهاى مناسب براى 
کاهش آالیندگی» عنوان نمود. درهمین راستا، 
می بایســت اصالح سیستم رفت وآمد شهرى و 
بهبود و توسعه حمل ونقل عمومی مورد توجه 

ویژه مدیریت شهرى قرار گیرد.

4گانهاجالس بیانیهومصوباتکمیسیــونهای

 دستورکار پيشنهادي
1. بررسی عدم تحقق تعهدات دولت در قبال یارانه حمل ونقل عمومی و مترو و نوسازي ناوگان حمل ونقل.

2. بررســی تحقق مدیریت پسماند و اصالح قانون جامع مدیریت پســماند و روش هاي نوین به ویژه در حوزه 
اقدامات خاص کالن شــهرها و مراکز استان ها در حوزه پسماندهاي ساختمانی و بیمارستانی و فرهنگسازي و 

جذب سرمایه گذار.
3. بررســی شیوه هاي مقابله با آلودگی هوا در سیستم مدیریت کنترلی و روش هاي اقدام شده در کالن شهرها 

و مراکز استان ها.
4. بررسی اجراي شبکه جامع و کامل فاضالب شهري شامل جمع آوري، تصفیه، ورود مجدد به چرخه مصرف و 

تعهد سایر دستگاهاي دولتی در این زمینه.
5. بررسی نحوه مواجهه و ساماندهی دستفروشان و زباله گردان در کالن شهرها و مراکز استان ها.

6. بررسی میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی و قطار شهري براى سال 98.
7. بحث و تبادل نظر در خصوص کسري پارکینگ با توجه به ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري.

8. بررسی فرصت ها و چالش هاي فراروي تحقق کنترل و نظارت بر ساخت وسازهاي شهري.
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سید مسعود عسگریان
z   شوراهاى اسالمی نقش بسزایی

در جامعه ایفا می کنند؛ به گونه اى 
که انجام فعالیت جمعی آنها در کار 

گروهی، قابل تحسین است.
z   رؤساى مشــورتی  نشســت   

و  کالنشهرها  اســالمی  شوراهاى 
مراکز اســتان ها به منظور افزایش 
انتقال قدرت به مردم و مشارکت 
آحــاد افــراد جوامع شــهرى در 

تصمیم گیرى هاست.
رئیس کمیسیون نظارت، 
بازرسی و امور اداری شورا

حسین قراباغی
z   تبادل اطالعات و نظرات در ایجاد

امور  اجرایی، تسهیل  زیرساخت هاى 
ســرمایه گذارى و جذب سرمایه گذار 
مورد تأکیــد نمایندگان مــردم در 

پارلمان شهرى است.
z   انتظــار مــی رود ایجــاد فضاى

یکنواخت در احیا و بازســازى اماکن 
تاریخی و بافت فرسوده و جلوگیرى 
از تخریب اماکن فرهنگی، تاریخی و 
سنتی متناسب با فرهنگ و تاریخ هر 

شهر و استانی بررسی شود.
z   برگزارى رویدادهاى مهم از جمله

همدان 2018 و این نشســت ملی، 
تابوى تحریم را شکست.

z   مباحث آسیب شناسی  خواستار 
مرتبط با مدیریت شهرى هســتیم؛ بنابراین تهیه و تدوین اطلس 

سرمایه گذارى و گردشگرى در مدیریت شهرى ضرورى دارد.
z   سرمایه گذارى از مهمترین متغیرهاى اقتصادى است که باید گفت

جنب وجوش و تکاپو در جذب ســرمایه گذار در همدان جود دارد؛ اما 
همچنان سرمایه گذارى در همدان با چالش هاى بسیار همراه است.

z   فرهنگ سرمایه گذارى در همدان نیازمند اصالح است که باید
دیدگاه مدیریتی در این خصوص تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا

ابراهیم مولوی
 
z   اکثر شوراهاى اسالمی شهرها

با الیحه حذف سهم شهردارى ها 
از محل مالیــات بر ارزش افزوده 
مخالفند؛ زیرا در صورت تصویب 
این الیحه، تمامی شهردارى هاى 
جــدى  مشــکل  بــا  کشــور 

ورشکستگی مواجه خواهند شد.
z   در راستاى موفقیت اقدامات

مدیریت شــهرى و ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان در این اجالس، 
بر تصویب الیحه تشکیل مدیریت 
یکپارچه شهرى عنوان شد، زیرا 
همچنان تأکید داریم شهردار باید 

کلیددار اصلی شهر باشد.
z   بافت هــاى تاریخی و فرســوده به عنوان یکــی از معضالت

توسعه مدیریت شهرى مطرح اســت که در ابتدایی ترین مرحله، 
خدمات رسانی را دچار مشکل می کند؛ بنابراین براى باززنده سازى، 
نوســازى و تحرك در بازسازى به منظور توسعه متوازن شهرها و 
جلوگیرى از تخریب باغ ها و مناطق مرغوب، مشوق هاى قانونی و 
مالی بیشتر براى ترغیب ساکنان به همراه سیاست هاى مشترك 

را می طلبد.
سخنگو و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا

 علی رحیمی فر
z   تمامی تنگاتنگ  همــکارى 

نهادهــاى اجرایی در پیشــبرد 
مباحث  از  عمرانــی  پروژه هاى 
مهمــی اســت کــه در صورت 
تحقق این امر، خدمات رســانی 
در بســیارى از امــور شــهرى 

تسهیل می شود.
z   اولویت بخشی می بایســت 

بــه چرخــه اقتصــاد (اقتصاد 
زباله  بازیافت  بحث  در  گردون) 
راستاى  در  نخاله هاى شهرى  و 

حفظ محیط زیست، اقتصاد و وضعیت درآمدهاى شهردارى ها 
مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا

رضوان سلماسی
z   اینکه بکارگیرى به  با توجه 

محوریت  با  رهنمودها  و  ایده ها 
ایده هاى مردمــی همواره تأثیر 
خود را داشــته است، مردم در 
تغییــرات محیط اطــراف خود 
صاحبنظــر هســتند؛ بــر این 
اســاس خروج مدیریت شهرى 
از روزمرگــی و ارائه برنامه هاى 
و  توســعه اى  و  زمانبنــدى 
مشــارکت مــردم در اداره امور 
شــهرى و همچنیــن انتقــال 
تجربیات در حوزه هاى فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی بین مدیران 

شهرى از جمله نتایج برگزارى این اجالس است.
z   همزمان با افزایش تعداد شهرهاى بزرگ در کشور، مدیریت

آن ها نیز روز به روز ســخت تر می شود؛ همچنین کنترل حجم 
عظیمــی از جمعیت در حوزه هاى مختلــف مربوط به ترافیک، 
اوقــات فراغت و انرژى شــهرهاى بــزرگ بدون اســتفاده از 
فناورى هاى اطالعاتی و ارتباطاتی جدید امرى بســیار دشــوار 
خواهد بود؛ بر این اساس هوشمندسازى شهر از ضروریات است.

z   با تأکیــد بر اهمیت بهره گیــرى از ظرفیت هاى مردمی در 
مدیریت شهرى، حل معضالت و مسائل فرهنگی اجتماعی شهرها 

نیازمند بهره گیرى از دیدگاه هاى مردمی به ویژه نخبگان است.
 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا

نرگس نوراله زاده

z   عدم بــه چالش هاى  توجه  با 
تحقق طرح هاى جامع و تفصیلی 
در شهرهاى کشــور، باید رویکرد 
تدوین این طرح هــا تغییر یابد و 
جایگزین  اســتراتژیک  طرح هاى 

طرح هاى جامع و تفصیلی شود.
z   گســترش خدمات الکترونیک

و ارائــه خدمــات غیرحضورى به 
تکریم عملی  ایجاد  در  شهروندان 
ارباب رجــوع بســیار مؤثر خواهد 
بود، بنابراین با توجه به راه اندازى 
به  الکترونیک  از خدمات  یکسرى 
وســیله دفاتر خدمات الکترونیک 

در شــهردارى هاى برخی از کالنشــهرها مناسب است که این 
خدمات مورد ارزیابی قــرار گیرد و در صورت باالبودن کیفیت 
خدمات در این دفاتر، شــهردارى ها به دنبال اجراى سیاســت 
واگذارى بخشی از امور خود به این دفاتر به منظور ارائه خدمات 

مطلوب تر به شهروندان باشند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

علی فتحی
z   و تعامــالت  از  بهره بــردارى 

تجربیــات و همچنیــن برگــزارى 
و عملیاتی  کاربــردى  همایش هاى 
بین اعضاى رؤساى شوراها در تهیه 
لوایــح و طرح هاى مؤثــر به منظور 
ارائه خدمات توسط مدیریت شهرى 
از ضروریات است که قطعاً این موارد 
به دولت و مجلس منعکس می شود.

z   توســعه در  تعادل بخشــی   
در شــهرها،  زندگی  و  منطقــه اي 
در  تــا  اســت  شــده  موجــب 
سیاست گذاري توسعه شهري و ملی 
ســال هاي اخیر، توجه بیشتري را 

به خود جلب کند؛ بنابرایــن انتظار می رود با نگاهی متفاوت به 
مدیریت شهري، مشکالت مدیریتی فراروي این شهرها شناسایی 

و تا حدي برطرف شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا

اکبر کاوسی امید
z   شــصت ودومین برگــزارى 

اجالس مجمع مشــورتی رؤساى 
استان ها  مراکز  اسالمی  شوراهاى 
و شهرداران کالنشهرها در همدان 
را با نگاه خدمت بــه مردم پیش 
می رود  انتظار  بنابرایــن  برده ایم؛ 
خروجی اینگونه اجالس ها به نفع 
مردم به منظور هموار شدن خدمت 

به مردم در شهردارى ها باشد.
z   با توجــه به ضــرورت اجراى

کامل اصــل 44 قانون اساســی، 
دولت باید واگذارى امور دولتی را 
به بخش خصوصی بر مبناى قانون 
و در راســتاى خدمت به مردم در 

رأس کارها قرار دهد.
z   شهردارى ها بهترین ساختار را در کشور مدیریت می کنند که

چابک سازى این سیستم، می تواند نطقه عطفی براى واگذارى کار 
به مردم در راستاى مردم ساالرى دینی باشد.

z   با تأکید بر اینکه دولت ها باید توجه ویژه اى به شــهردارى ها
داشته باشــند؛ بنابراین باید اتحادیه شهردارى هاى کشور براى 
احقاق حقوق شــهر و مدیریت شــهرى به منظور پیگیرى امور 

شهردارى ها، شکل گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورا

 مریم روانبخش

z   وظیفــه نماینــدگان مــردم 
شــهر  اســالمی  شــوراهاى  در 
انعکاس نظرات و درخواســت هاى 
و  مدیریت شــهرى  در  مردمــی 
شهردارى هاســت؛ بنابراین حضور 
نمایندگان در شــهر همدان  این 
به رغم وظایف و تأثیرات مدیریتی 
که در شهردارى ها خواهند داشت، 
می تواند در امر شناســاندن شهر 
همدان و پتانسیل هاى آن به سایر 

شهرها مؤثر واقع شوند.
z   پیگیــرى مدیریــت یکپارچه 

شهرى یکی از عمده وظایفی است 
که به عنوان خروجی کار اجالس مجمع مشورتی رؤساى شوراهاى 
اســالمی مراکز اســتان ها مطرح شــد؛ زیرا این موضوع به لحاظ 
هم آهنگی اجراى پروژه هاى زیربنایــی و تقدم و تأخر آنها با یک 
مدیریت واحد هماهنگ می شود تا از دوباره کارى ها و یا توزیع منابع 

مالی به صورت یکسان در این سطح شهر انجام پذیرد.
z   انتقال تجربه ها در زمینــه درآمدهاى پایدار، اصالح برخی از 

چالش ها و مشکالت حقوقی و مالی و همچنین عمرانی و شهرسازى 
با اســتفاده از عملکردهاى مشابه در سایر شــهرها و استان ها از 
مهمترین دستاوردهایی این مجمع بود که می تواند راهگشا باشد 

و منجر به اصالح ساختارى و مدیریتی در مدیریت شهرى شود.
 رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورا
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