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تصنیف در موسیقی ایران 
با گسترش و اوج گیری نهضت مشروطیت و اعتراضات 
مردمی به استبداد وقت، تصنیف که تا آن زمان بیشتر با 
اشعار مبتذل و الفاظ زشت و بی محتوا ساخته می شد، 
به ابزاری برای بیان مضامینی نو و با محتوای اجتماعی- 
سیاسی در راستای خواسته ها و مطالبات انقالبی و 
عاشقانه، تبدیل می شود.  7 8

عشقی در همدان
در شماره پیشین هفته نامه همدان نامه از 
غربت خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی 
در زادگاه خود نوشتیم؛ اندیشمندی که 
یانش هم او را نمی شناختند اما آیا دیگر  همشهر
رگان را می شناسیم؟ بز

تحلیـــل

سرگردانی مالک و مستاجر
سرگذشت انســان از دوران های بسیار دور که برای یافتن خوراک و تهیه 
پوشــاک و پیدا کردن سرپناه یا مسکن، دشت و کوه و جنگل را می نوردید و 
تا زمانی که به امکانات بهداشتی و آموزشی دست یافت، رنج فراوان و تالش 
بی پایان اســت. انسان به پشــتیبانی این رنج و تالش دستاوردهای گرانبار 
شــگفت انگیزی ارمغان آورد تا خواستن را توانستن و نیاز را تنوع گردانید به 
گونه ای که در دو ســده اخیر خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را 
نیازهای ابتدایی انسان نامیدند، بدین معنی که انسان باید اندیشه و تالشش 
را برای خالقیت و سازندگی زندگی برتر و بهتر به کار گیرد و دغدغه خوراک و 
پوشاک و مانند این نداشته باشد. اما دریغ از راه دور و رنج بسیار که بسیارند 
درگیر همان اولین نیاز ابتدایی انسان یعنی قوت الیموت و سرپناه. آن چنان 
که همین دو قلم نیاز ابتدایی انســان و به ویژه ســرپناه یا مسکن پدیده ای 
به نام موجر مســتاجر و به تبع آن معضالت و مشکالتی را آفریده که بخش 

عمده ای از اندیشه و تالش جامعه را به خود وا داشته است.

مخالفت ها با ساخت اسکای مال ادامه دارد

پزشکان همدانی برای نجات بیمارستان سینا
دست به قلم شدند

بعد از کش و قوس های فراوان و اعتراض استادان دانشگاه به ساخت اسکای مال 

در پیچ زندان که خطرات فراوانی برای آینده این شهر خواهد داشت، بیش از 20 تن از 

پزشکان سرشناس و مردمی همدان در نامه ای سرگشاده به مردم و مسئوالن مخالفت 

خود را با ســاخت اســکای مال در جوار دو بیمارستان فرشچیان سینا و روانپزشکی 

فرشچیان اعالم کردند و نســبت به عواقب خطرناک آن برای بیماران اعصاب و روان 

و ســایر بیماران بستری در این دو بیمارستان هشدار دادند. مایه خوشحالی است که 

پزشکان با وجدان بیدار که برای حفظ جان انسان ها سوگند خورده اند، در شرایط سخت 

امروز که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کنند.

یادداشت سردبیر

ونا بر سر گردشگری همدان سایه کر
نخســتین تقابل گردشــگری همدان با کرونا به روزهای آغازین ســال 
1399 بــر می گردد؛ نوروز ســالی که گذشــت. هنوز بســیاری مردم ایران 
کوویــد19 یا کرونا را باور نکرده بودند، برخی از مردم به شــدت ترســیده 
بودنــد و برخی دیگر بی تفاوت به این موضوع بار ســفر بســته بودند و به 
مقصــدی که پیش تر تعیین کرده بودند، رفته بودند. همدان یکی از مقاصد 
گردشــگران بود. این موضوع از سوی روزنامه نگاران اطالع رسانی و هتل ها 
و برخی اقامتگاه ها تخلیه شــد. روزنامه نگاران حق داشتند به دلیل این که 
این ویروس منحوس چینی بســیار ناشــناخته بود و آنان نگران سالمت 
شــهروندان بودند، بنابراین تا مشخص شــدن ماهیت ویروس و بیماری 

باید با ورود گردشگر مقابله می شد. 

صفحه 7

صفحه 7

پزشکان همدانی برای نجات بیمارستان سینا
دست به قلم شدند

همدان نامــه: بعــد از کــش و قوس های فــراوان و 
اعتراض استادان دانشگاه به ساخت اسکای مال در پیچ 
زنــدان که خطرات فراوانی برای آینده این شــهر خواهد 
داشــت، بیش از 20 تن از پزشکان سرشناس و مردمی 
همدان در نامه ای سرگشاده به مردم و مسئوالن مخالفت 
خود را با ســاخت اســکای مال در جوار دو بیمارســتان 
فرشــچیان ســینا و روانپزشکی فرشــچیان اعالم کردند 
و نســبت به عواقب خطرناک آن بــرای بیماران اعصاب 
و روان و ســایر بیماران بســتری در این دو بیمارســتان 
هشدار دادند. مایه خوشحالی است که پزشکان با وجدان 
بیدار که برای حفظ جان انســان ها سوگند خورده اند، در 
شــرایط ســخت امروز که با بیماری کرونا دست و پنجه 
نرم می کنند و معلوم نیســت تا کی باید با این ویروس 
چینی مبارزه کنند، باز هم به فکر آینده انســان های این 
شهر هستند که ممکن است در آینده در این بیمارستان ها 

بستری شوند. 
در ادامه متن نامه این پزشــکان را می خوانید با ذکر 
این نکته که اســامی پزشــکان امضاکننــده آن در دفتر 

هفته نامه همدان نامه موجود است. 

مردم شریف استان همدان و مسئوالن دغدغه مند  �
با سالم و آروزی صحت

همان طور کــه می دانید و می دانیــم و اعتقاد داریم؛ 
شهر زنده به توســعه نیاز دارد، البته توسعه ای پایدار که 
میسر نمی شود مگر با سرمایه گذاری سالم در جهت حفظ 
منافع همه شهروندان حال و آینده و نه فقط منافع کوتاه 
مدت افرادی کم شمار. بنابراین جامعه پزشکی استان با 
این گونه سرمایه گذاری مخالف نیست اما بنابر سوگندی 
که یاد کرده ایم، نمی توانیم در برابر آسیب های حیاتی به 

سالمت شهروندان بی تفاوت باشیم. 
هم استانی های عزیز و مدیران محترم

همان طــور کــه اطــالع داریــد در ماه هــای اخیــر 
محوطــه زندان ســابق همدان واقع در پیــچ زندان را به 
ســرمایه گذاری واگذار کرده اند که قرار است در آن زمین 
9000 متــری مجتمع بزرگی با نام اســکای مال بســازد. 
می دانید که این زمین در مجاورت دو مجموعه پزشــکی 

حساس قرار گرفته است.
بیماران بخش های روانپزشکی و بیماری های اعصاب 
از آســیب پذیرترین بیمــاران در مقابــل عوامل تنش زای 
محیطی هســتند. دالیل این موضوع آن قدر روشن و زیاد 
اســت که ذکر آن ها در این جا ضرورتی ندارد. مراکز دارای 
این گونــه بخش ها باید در مناطق آرام تر شــهرها و دارای 
محیطــی آرام بخش و خوش آب و هوا باشــد، بنابراین 
انتظار داشــتیم محوطه زندان به بیمارستان الحاق شده 
و به فضای ســبز این مجموعه های درمانی تبدیل شود نه 
این که آســایش بیماران را به چالش بکشد. با این نگاه، 
تصور هم جواری بیمارستان و مرکز تجاری برای بسیاری از 
پزشکان دور از ذهن بود، چه رسد به همجواری بیمارستان 
اعصــاب و روان بــا مرکز تجاری بــزرگ، آن هم مجتمع 

تجاری در زمینی به وسعت 9 هزار متر، زیربنایی در حدود 
90 هزار متر مربع و ارتفاع 2۸ متری! در کنار بیمارســتان 
اعصاب و روان که مرکز بیماران استان و به گفته برخی از 
مسئولین مرکز بیماران اعصاب و روان غرب کشور است. 

گفته می شود برای ســاختن چنین مجتمعی 6سال 
زمان الزم اســت. کسانی که مجوز این مجتمع را داده اند 
آیا از خود پرســیده اند در طــول این مدت بیماران با چه 
چالشــی روبه رو خواهند بود؟ حتی اگر از ایجاد ســر و 
صدا در 6 ســال ســاخت مجتمع تجاری چشم پوشــی 
کنیــم و کمبود پارکینگ در مدت مذکور را نادیده بگیریم، 
ســایه اندازی مجتمع تجاری روی بیمارستان ها غیرقابل 
انکار اســت. ضمن این که شــنیده ها حاکی از این است 
که اکثر مراجع تخصصی دانشــگاهی و علمی مکان این 

پروژه را با توجه به هم جواری آن مناسب ندانسته اند.
مردم شریف همدان و مدیران دلسوز

ما پزشــکان مخالفت صریح خود را با محل ساخت 
این پــروژه اعالم می کنیم، چراکه ســاخت چنین پروژه 
بزرگــی می تواند بــا افزایش حجــم خودروهای ورودی 
بــه خیابان با عرض کم ترافیــک ایجاد و در روند انتقال 
بیماران تداخل ایجاد کند که صدمات جبران ناپذیری را به 

دنبال خواهد داشت.
بر اســاس تجربه های پیشین در برج سعیدیه و برج 
زاگرس و ماننــد این، این پروژه نیــز در صورت احداث 
شکســت خواهد خورد و هم شــهروندان و هم مسئوالن 
از مکان یابی آن پشــیمان خواهند شــد، لذا از مسئولین 
محترم خواهشمندیم به دور از هیاهو و فضاهای سیاسی 
محــل پروژه مذکور را تغییر دهند. باز هم تاکید می کنیم 
ما با سرمایه گذاری سالم در جهت توسعه پایدار مخالف 
نبوده و معتقدیم در شهر مکان های بسیاری برای ساخت 
مجتمع های تجاری، اگر به صالح حال و آینده شهروندان 

باشد، وجود دارد که پیامدهای منفی فوق را ندارد.

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

گردشگری همدان مشروط شد
صفحه 2

ده ویـژه
پرون

مــا پزشــکان مخالفــت صریــح خــود را با 
محل ساخت این پروژه اعالم می کنیم، 
بزرگــی  پــروژه  چنیــن  ســاخت  چراکــه 
می تواند با افزایــش حجم خودروهای 
ورودی به خیابان با عرض کم ترافیک 
ایجاد و در روند انتقال بیماران تداخل 
ایجــاد کند که صدمات جبران ناپذیری 

را به دنبال خواهد داشت.

ن، شهر کهن میزبان سفرهای مسئوالنه است وز قر ین نور در آخر

مخالفت ها با ساخت اسکای مال ادامه دارد
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ده ویـژه
پرون

یبای خاموش حس ز

هــر روز عصر خواهرش زنــگ می زند؛ با اضطرابی 
متضرعانه و مــداوم حال بیمارش را جویا می شــود. 
حقیقتا در بسیاری از موارد آن قدر حال بیماران بخش 
ویــژه بد هســت که واژه هــا در برابر وخامتشــان کم 
می آورنــد؛ تخت نوزده هم مصداق بدحالی های پایداِر 
خوب ناشــدنی بخشمان است. حالتی بین این جهان 
و آن جهان با حال جســمانی ناپایدار که مرگ مغزیش محرز شــده است. 
وضعیتی که آن قدر بیمار ورم می کند و روی تخت بی حرکت می ماند که ناظر 
بیمــه هم توان تطبیق چهــره بیمار با عکس روی دفترچه اش را ندارد و در 

پرونده می نویسد »فعال قابلیت تطبیق موجود نیست«!
کنجکاو شــدم چهره واقعــی بیمار را ببینم. الحق کــه تخت نوزده ما 
شباهت خیلی کمی با عکس روی دفترچه اش داشت. در آن عکس شور 
زندگی از چشــمان مشــکی اش به بیرون می تراوید. با این که عکس های 
پرســنلی فاقد حس هســتند، اما می شــد در نگاهش نگاه یافت اما هم 
اکنون از آن چشم ها فقط مژه  ای بلند روی هم خوابیده هویدا بود. خانم 
جوان ســی و پنج ســاله ای که مادر دو فرزند به قــول خواهرش »قد و 
نیم قد« اســت؛ با یک تومور نادر در عــروق گردنش حین عمل جراحی 
دچار ســکته مغزی، فلج اندام ها و نهایتا ُکما شده و هم حال دو هفته ا ی 
است با حال بسیار بد بیمار ما. در فرم پذیرشش نام  خواهرش به عنوان 
معرف قید شــده، شــماره خواهرش برای موارد اورژانســی ثبت شده و 
احوالپــرس و دعاگوی لحظه به لحظه بیمار هم، خواهرش اســت. رابطه 

عجیبی است خواهری.
می توان گفت حس مادری اســت در قالب کمرنگ تر اما گســترده تر. 
خواهــرش پــای تلفن از زندگی خواهــرش برای ما می گویــد، از خیاط 
بودن همسرش، از محل زندگیشــان که روستایی از توابع شهرستان های 
همدان اســت، از میلش به زندگی و روزهای آرامی که قبل از گلو دردش 
داشــت و ناگهان این توقف چند ده روزه زندگی. اگر وقت داشته باشم و 
بیمارانم بدحال نباشــند، به درد دل های خواهرش گوش می سپارم و این 
اطمینان را می دهم  که خواهرانه مراقب خواهر زیباییش هستم چون این 
جنس از رابطه را می شناســم. هر وقت بر بالینش می روم تا کاری انجام 
دهم و نگاهم به جوانی محبوس در دســتگاه تنفــس مصنوعی می افتد 
چشــمانم به یاد خواهرش تر می شــود، با این که می دانم در کمای عمیق 
به ســر می برد و پاســخی به محرک های محیطی ندارد، خواهر خطابش 
می کنــم و می گویم که »آبجی زنگ زد و احوالت را پرســید«. موهایش 
بــدو ورود بلند و بافته بــود. یحتمل با خود فکر می کــرد که بعد از اتاق 
عمل با موهای بافته راحت تر اســت. چه ماهیت پیش بینی ناشده ای دارد 
زندگــی. گیس های خوشــرنگش در بخش ما بریده شــد تا روی تخت 
راحت تر بتوان جابجایش کرد تا دچار زخم بســتر نشود. در یکی از همین 
جابجایی ها متوجه تتوی پشــت کتف راستش شــدم. برایم این خوش 
ســلیقگی بیمار در انتخاب شــکل و محل و رنگ تتو جالب بود. مادری 
کــه در کنار مادر بــودن، زن بودنش را فراموش نکرده بــود. زیبایی را و 

زندگی را... .

روزمرگی های یک پرستار

فراخوان دومین جشنواره عکس و فیلم 
یست همدان منتشر شد محیط ز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از انتشار فراخوان دومین 
جشنواره عکس و فیلم محیط زیست همدان ویژه تاالب ها و زیستگاه های 

آبی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان همدان، 
»محســن جعفری نژاد« گفــت: این جشــنواره با هــدف ترویج فرهنگ 
حفاظت محیط زیســت، به تصویر کشیدن ظرفیت ها و داشته های طبیعی 
اســتان، قدردانی از فعاالن و عالقمندان به عکاسی و تصویربرداری از حیات 
وحش و طبیعت و تهیه آرشــیوی از آخرین تصاویر حیات وحش و مناظر 
طبیعی اســتان همدان در حاشــیه تاالب ها، رودخانه ها، چشمه ها و سایر 

زیستگاه های آبی، برگزار می شود.
جعفــری نژاد افزود: محورهای این جشــنواره رابطه انســان و تاالب 
بــا دو موضوع تعامل هــا و تعارض ها، حیات وحش زیســتگاه های آبی، 
گردشــگری تاالب و زیســتگاه های آبــی، جوامع محلی تاالب و چشــم 
اندازها و زیبایی های تاالب و زیســتگاه های آبی اســت و از عکاســان و 
عالقمندان به عکاســی و فیلم برداری از طبیعت دعوت می شــود در این 

جشنواره شرکت کنند.
وی بخش هــای ایــن جشــنواره را چنین بر شــمرد: بخــش اصلی 
)عکس(، عکــس موبایلی، فیلم های یک دقیقــه ای حرفه ای، فیلم های 
یــک دقیقــه ای موبایلی و بخش ویــژه )مختص محیط بانان ســازمان 
حفاظت محیط زیســت( به عنــوان بخش های اصلی جشــنواره تعریف 

شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان بیان کرد: شرکت در این 
رقابت برای تمام عکاسان و هنرمندان، اعم از حرفه ای و آماتور، آزاد و رایگان 
است و جشنواره به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد، همچنین داوری 
این جشــنواره بــه صورت آنالین برگزار خواهد شــد و عکس ها و فیلم های 
منتخب پس از بررســی های الزم توســط دبیرخانه این جشنواره به صورت 

عمومی معرفی و نمایش داده خواهند.
گفتنی است برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با دبیرخانه جشنواره به 
شماره 0۸13423۸6۸5 و یا سایت www.hamedan.doe.ir ارتباط بگیرید.

خبــــــر

شــهر  و دیار

چندین بازگشایی و تعریض معبر در منطقه دو طی سال جاری
وردین در راستای مهندسی ترافیک اجرایی شد یض خیابان 15 فر وژه تاثیرگذار تعر پر

تعداد خودروهایی که مورد استفاده شهروندان قرار 
گرفته نســبت به سال های قبل افزایش قابل توجهی 
داشته و خیابان ها و معابر موجود جوابگوی این تعداد 
خودرو نیســت و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک 
کالفه کننده ای در معابر همدان شــده است. در چنین 
شرایطی مدیریت شهری موظف است با در نظر گرفتن 
تمهیداتی از حجم ترافیک بکاهد تا شهروندان با خیال 

آسوده در خیابان های شهر تردد کنند.
مدیریت شــهرداری منطقه دو بــا پی بردن به این 
موضوع اقدام به اجرای تعریض هایی در برخی معابر 
پرترافیک تحت مدیریت خود کرده است. یکی از این 

معابر خیابان 15 فروردین اســت که هفته گذشته در 
راستای مهندسی ترافیک تعریض شد.

 بهبود سرزندگی و تحرک در فضای شهری �
بــه نقل از روابط عمومی منطقه دو شــهرداری در 
هفته ای که گذشت خیابان 15 فرودین با حضور شهردار 
همدان، رئیس آموزش پرورش همدان، مدیر منطقه 

دو و مدیران شهرداری تعریض شد.
مهندس »عباس صوفی« شــهردار همدان با بیان 
این که چندین بازگشایی و تعریض معبر در منطقه دو 
شــهرداری طی سال جاری اجرایی شده است، افزود: 
در صورتی که معابر شهری در تعامل با نیازهای ساکنان 

و کاربری های مجاور آن طراحی و اجرا شوند و کارکرد 
آن آســایش تمامی گروه های بهره بردار را در حد بهینه 
تأمین کند، می تواند نقش بسزایی در بهبود سرزندگی 

و تحرک در فضای شهری ایفا کنند.
در ادامه مهندس »حامد جلیلوند« مدیر شهرداری 
منطقه دو با اعالم این که تعریض خیابان 15 فرودین 
پروژه تاثیرگذاری خواهد بود، افزود: در راستای بهبود 
وضعیت ترافیکی و ســهولت در رفت و آمد شهروندان 
تعریــض خیابــان 15 فروردین واقــع در طالقانی در 
دستور کار این منطقه قرار گرفت و با همکاری تاثیرگذار 

آموزش و پرورش همدان این پروژه اجرایی شد.
مدیــر شــهرداری منطقــه دو افــزود: یکــی از 
اساســیترین مسئله ها در سیستم شــهرهای پویا و 
موفق، داشــتن معابر بازگشایی شده و دارای قابلیت 

تردد بسیار مناسب است.
کاهش بار ترافیکی �

وی بــا بیان این کــه اجرای پروژه هــای تعریض 
خیابان ها و معابر تاثیر بسزایی در عبور و مرور وسایل 
نقلیه در مکان های پرتردد دارند، افزود: بازگشــایی ها 
تاثیــر زیادی در کاهــش بار ترافیکــی معابر اصلی، 
سهولت در رفت و آمد و رضایت شهروندان را به دنبال 
خواهد داشت که شهرداری منطقه دو با آگاهی از این 
امر بازگشایی سه معبر ورودی کوی محمدیه و خیابان 
امیرکبیر و تعریض خیابان نگارستان را در سال جاری 
اجرایی کرد و اینک تعریض خیابان 15 فروردین واقع 

در خیابان طالقانی را در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: با توجه به قرار داشــتن چندین 

مدرسه در خیابان 15 فروردین و طالقانی و تردد زیاد 
در مواقع رفــت و آمد دانش آمــوزان اهمیت اجرای 
پــروژه تعریض این معبــر را دو چندان کرده که تاثیر 
بسزایی در عبور و مرور وسایل نقلیه داشته و همچنین 
باعث کاهش بار ترافیکی در معابر اصلی می شود که در 
نهایت سهولت در رفت وآمد و رضایت شهروندان را به 

دنبال خواهد داشت.
تملک امالک واقع در طرح های مصوب �

جلیلوند با اعالم این که حدود هزار و 200 مترمربع 
از معبر آزادســازی شــد، افزود: عملیات خاکبرداری، 
زیرسازی و اجرای آسفالت معبر در دستور کار قرار دارد 

و اکنون در مرحله اجراست.
جلیلوند با اعــالم این که تملک امــالک واقع در 
طرح های مصوب از اولویت های کار شــهرداری منطقه 
دو اســت، افزود: با تالش و ممارســت واحد حقوقی 
و امــالک این منطقه و تعامل با ادارات مربوطه زمینه 
آزادســازی اراضی مورد نیاز، تمام تالش خود را به کار 
بسته و فعالیت قابل توجهی در این زمینه داشته است.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: ما برای تسریع در 
کار شــهرداری به همکاری و تعامل بیشتر شهروندان 
نیاز داریم چراکه ســرعت کار، خدمات دهی بیشتر به 
شهروندان را از سوی شهرداری به دنبال خواهد داشت.

پروژه های عمرانی منطقه یک �
سرپرســت معاونــت امــور زیربنایــی و حمل و نقل شــهری 
شــهرداری همدان درباره پروژه های عمرانی اجراشده در منطقه یک 
به همدان نامه توضیح می دهد: کل بودجه پیش بینی شــده مصوب 
ســال 99 مبلغ11۷ میلیارد تومان بود که مبلغ ۸4 میلیارد تومان آن 
شــامل تعداد 61 پروژه عمرانی باید قرارداد بسته می شد که بعد از 

اصالح بودجه به تعداد 41 پروژه عمرانی و جمعا به مبلغ 91 میلیارد 
تومان قرارداد منعقد شد.

»امیر فتحیان نســب« توضیح می دهد: این تعداد پروژه شامل 
تعداد 12 پروژه پیاده روســازی به مبلغ مجموعا 1۷ میلیارد تومان، 
تعداد 5 پروژه جدول گذاری به مبلغ حدودی 4 میلیارد تومان، تعداد 
6 پروژه به نام های ترســیم و احداث بوستان ها و محوطه سازی ها 
که شــاخص ترین آن ها احداث بوستان والیت به مبلغ ۸/5 میلیارد 
تومان بود( جمعا به مبلغ 13 میلیارد تومان، تعداد 2 پروژه به منظور 
دیوارکشــی رودخانه های انتهای بلوار کاج و دره مراد بیک )انتهای 

بلوار صورتی( جمعا به مبلغ 3/5 میلیارد تومان است.
وی ادامه می دهد: احداث چند پروژه شــاخص شــامل احداث 
ســایت موزه میدان امام به مبلــغ ۷ میلیارد تومان، احداث فاز اول 
ســاختمان تجاری شــهید فهمیده به مبلــغ 3 / 3 میلیارد تومان، 
احداث ســاختمان چند منظوره شــهرک مدرس به مبلغ 10 میلیارد 
تومان، احداث چمن مصنوعی شــهدای شــهرداری بــه مبلغ5/3 
میلیارد تومــان، احداث مخزن 2000 متر مکعبــی بلوار ارم به مبلغ 
2/۷ میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی آن ها به 

ترتیب 40، ۷0، 10، 20 و ۷0 درصد است.
فتحیان نســب می افزاید: ســایر پروژه ها شــامل زیرسازی ها، 
الیروبــی و مرمت انهار، تعمیرات در باغ موزه دفاع مقدس و ترمیم 
و اســتانداد سازی سرویس های بهداشــتی، تهیه و اجرای آبیاری 
تحت فشار، نورپردازی های سطح منطقه، هزینه آزمایشگاه، مکانیک 
خاک، طراحی پارکینگ مرمر خرید مصالح و خرید لوله کاردگیت و 
کرایه ماشین آالت و مانند این منجر به قرارداد شد و به اتمام رسید. 
ضمنا از پروژه های شــاخص و جاری ســال 9۸ که در حال اتمام و 
تا 22 بهمن قابل افتتاح اســت می توان به پروژه پیاده روســازی و 
جدول گذاری بلوار اســالمیان به مبلغ کل با تعدیل حدود 12 میلیارد 
تومان، بوســتان نواری کمال آباد به مبلغ کل حدود 2 میلیارد تومان 
و بوستان نواری روی پل نیازمند به مبلغ کل حدود 2 میلیارد تومان 
است. به تمامی قراردادهای منعقده امسال حدود 40 درصد به عنوان 

تعدیل اضافه می شود.

پروژه های عمرانی منطقه دو �
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری 
همدان با اشــاره به پروژه های شاخص منطقه دو می گوید: هدایت 
آب های ســطحی در قالب دو قرارداد خرید و اجرا که تاکنون حدودا 
یکصد و چهل میلیارد ریال هزینه شده است. طول لوله گذاری حدود 
2۷00 متــر طول طول اجرای نقب حدودا 300 متر طول بوده اســت 
و 9۸ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است. ساماندهی و هدایت 

آب های سطحی رودخانه حصار حاج شمسعلی در قالب دو قرارداد 
خرید و اجراســت. طول لوله گذاری 360 متر طول اســت و در حال 
تهیه لوله از شــرکت ایثار کرمانشــاه و رفع مشکل معارضین مسیر 
رودخانه هســتیم. تکمیل هدایت آب های سطحی میدان بعثت را 
هم داریم که پروژه به صورت نوکنی قنات انجام شــده و طول قنات 
برای هدایت آب های ســطحی باالدست 2۷0 متر طول است. مبلغ 

هزینه کرد تا این تاریخ ۷/5 میلیارد ریال است.
وی توضیح می دهد: پروژه احداث بوستان فرامنطقه ای اکباتان 
به مساحت240 هکتار نیز در دست اقدام است. این پروژه در قالب 
دو قرارداد راه دسترســی و احداث ســرویس بهداشتی است. مبلغ 
هزینه کرد برای این پروژه تاکنون حدودا بیست میلیارد ریال است. 
پــروژه پارکینگ طبقاتی و تجاری آقاجانی بیک که در مرحله اتمام 
اســکلت ســازه اســت و حدود 1000 مترمربع از اجرای سقف آخر 
باقی مانده اســت. حدود 250 میلیارد ریال با تعدیل تا این تاریخ 

پرداخت شده است. مدت قرارداد دو ساله بوده و مبلغ قرارداد 240 
میلیارد تومان بوده و درصد پیشــرفت پروژه حدودا 60 درصد است. 
مشــخصات پروژه شامل دو طبقه منفی و پنج طبقه روی همکف ) 
۸ ســقف ( است. مساحت عرصه 4 هزار و 115 مترمربع، مساحت 
پارکینگ هــا 2۷ هزار و 906 متر مربع شــامل 531 واحد پارکینگ، 
مســاحت تجاری هزار و ۸00 متر مربع و مساحت اداری هزار و 300 

متر مربع شامل 15 واحد اداری است.

پروژه های عمرانی منطقه سه �
فتحیان نســب می گوید: بــا توجه به بودجــه 49 میلیارد تومان 
مصوب ســال 99 شهرداری منطقه ســه که در اصالح و متمم به 6۸ 
میلیارد تومان افزایش یافته، پروژه های این منطقه شــامل 19 پروژه 
عملیاتی اجرایی است که از این تعداد 6 پروژه مربوط به پیاده روسازی 
به مبلغ کل 36 میلیارد ریال شــامل کفسازی سرگذر با پیشرفت 50 
درصدی، پیاده روسازی خضر با پیشرفت صد درصدی، پیاده روسازی 
کوی رضوان با صد درصد پیشــرفت و پیاده روسازی بلوار کوثر با 50 

درصد پیشرفت است.
وی ادامه می دهد: عملیات زیرســازی و روســازی راه به مبلغ 
کل 45 میلیارد ریال شــامل تعریض بلوار بســیج با پیشرفت صد 
درصد، کندرو بوســتان شــهروند صد درصد، کندرو بلوار امام مقابل 
تعویض پالک صد درصد، کندرو بلوار امام مقابل شورین صد درصد 
و آماده ســازی تفکیکی 36 هکتاری با ۷0 درصد پیشرفت از دیگر 

پروژه های منطقه سه است.
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری 
همدان می افزاید: احداث ســاختمان شــامل 2 پــروژه مجموع 42 
میلیارد ریال، احداث سوله ورزشی فرهنگسرای والیت با پیشرفت60 
درصدی، احداث ســالن کســب و کار با ۷0 درصد پیشرفت، احداث 
بوستان شامل 2 پروژه مجموع 52 میلیارد ریال، بوستان 6 هکتاری 
گلســتان با پیشرفت ۷0 درصد، بوستان حاشــیه ای دانشگاه آزاد با 
پیشرفت 50 درصد، دیوارکشــی رودخانه شامل 2 پروژه مجموعا به 
مبلغ پنجاه میلیارد ریال، دیوارکشی رودخانه پشت فرهنگسرای والیت 

پیشرفت صد درصد، تکمیل رودخانه پشت فرهنگسرا با پیشرفت 20 
درصد نیز باید به فهرست پروژه های منطقه سه است.

فتحیان نسب بوستان 6 هکتاری گلستان، کندرو بلوار امام مقابل 
شــورین و مجاور تعویض پالک، دیوارکشــی پشــت فرهنگسرای 
والیت، کندرو بوستان شهروند، پیاده روسازی کوی رضوان و خضر را 
از جمله پروژه های قابل افتتاح منطقه ســه می داند. ضمنا به مبالغ 

فوق مبلغ تعدیل حدود 40 درصد اضافه می شود.

پروژه های عمرانی منطقه ۴ �
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری 
همدان با اشاره به طرح توسعه و نگهداری فضای سبز شهری منطقه 
چهار می گوید: احداث فاز 3 بوستان فدک )فعال(، احداث بوستان 
مطهری )اتمام(، تعمیر و مرمت بوســتان سعدی )اتمام( با کارکرد 
ده میلیارد ریال از جمله پروژه های این طرح است. در طرح تعمیر و 
نگهداری پل ها و تاسیسات شهری تعمیر درزهای پل شهید قهاری 
)اتمام( با کارکرد شــش میلیارد ریال انجام شــده است. در طرح 
هدایت آب های ســطحی اصالح جداول نهری بلوار آزادگان شهرک 
الوند، ادامه دیوارکشی رودخانه جنب باغ ایرانی، دیوارکشی رودخانه 
ارتش، پوشش رودخانه کوی کوثر و فرهنگیان، دیوارکشی رودخانه 

بلوار بهنامجو، دیوارکشی رودخانه کوچه 33 فرهنگیان، ادامه پوشش 
رودخانه کوی کوثر و فرهنگیان، پوشش رودخانه بلوار بهنامجو جهت 
احداث میدان، ترمیم و الیروبی قنات و حفر چاه در سطح منطقه و 
ادامه قنات حسینیه کوهی نیها و بوستان فدک با کارکرد 46 میلیارد 

ریال اجرا شده است.
وی می افزاید: در طرح بهبود عبور مرور شهری اصالح جداول بلوار 
بهنامجو، احداث بلوار 45 متری فرهنگیان به نجفی و احداث کندر و 
نجفی با کارکرد 40 میلیارد ریال و در طرح توسعه زیرساخت ها پروژه 
تکمیل فرهنگسرای علی آباد و پروژه اجرای چمن مصنوعی و فنس 

کشی بوستان گلفام با کارکرد 13 میلیارد ریال انجام شده است.

تقاطع غیرهمسطح غدیر �
فتحیان نســب درباره تقاطع غیرهمسطح غدیر توضیح می دهد: 
پروژه احداث فاز دوم تقاطع غیرهمســطح غدیر با هدف تســهیل 
در عبور و مرور و حذف گره های ترافیکی موجود در مســیر شــمال 
به مرکز شــهر و مرکز شــهر به شــهرک فرهنگیان و همچنین گره 
ترافیکی خروجی شــهرک فرهنگیان و محور شمال به غرب از اوایل 
ســال 139۸ در دســتور کار قرار گرفت و پس از اتمام مطالعات فاز 
دوم پروژه و نقشــه های اجرایی از ابتدای شهریور ماه سال گذشته 
عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه 35 میلیارد تومان آغاز شد و برای 
تکمیل آن نیز با احتســاب عملیات رفع معارضات و معابر مرتبط و 
با توجه به افزایش های ایجاد شده در قیمت مصالح مورد نیاز برای 
تکمیل آن به ۸5 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است و در حال حاضر 

دارای پیشرفت فیزیکی 53 درصدی است.
وی ادامــه می دهد: بــا توجه به قرار گیــری موقعیت پروژه در 
محورهای اصلی ورودی و خروجی شــهر و لــزوم مدیریت کنترل 

ترافیک با توجه به ترافیک بسیار سنگین در محورهای موثر تقاطع 
و در راســتای رضایتمندی شــهروندان عملیات اجرایی پروژه به 5 
فاز تقســیم شــد که برای اجرای مراحل انحــراف ترافیک می توان 
بــه اجرای تقریبا به میزان 14 هزار متــر مربع تعریض، 4 کیلومتر 
جابجایی شــبکه برق در بلوار سردار همدانی و بلوار آیت هللا نجفی، 
احداث بلوار 45 متری در حد فاصل بلوار آیت هللا نجفی و شــهرک 
فرهنگیان و 450 متر دیوارکشــی رودخانه اشاره کرد که همگی برای 

اجرای هر فاز از زیرساخت های پروژه محسوب می شوند.
سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری 
همــدان تأکید می کنــد: مراحل انحــراف ترافیک با نصب ســازه 
دروازه ای های موجود در محور شــمال به جنوب و خروجی شهرک 
فرهنگیان در فاز 4 بوده و دارای کیفیت مطلوب ترافیکی نیز هست.

تقاطع غیرهمسطح سردار شهید همدانی �
فتحیان نســب می گوید: تقاطع غیرهمســطح شــهید همدانی 
)میدان ســپاه( در ورودی شمالی شهر همدان در محل تقاطع بلوار 
بدیع الزمان، بلوار انقالب، بلوار ســید جمال الدین اسدآبادی و بلوار 
شهدای نیروی انتظامی واقع شده است که به عنوان تقاطع شریان 
اصلی ارتباط با غرب و جنوب کشــور و تهران محســوب می شود. با 
توجــه به حجم ترافیک و ترانزیت روزانه ای که در این تقاطع وجود 
دارد ســاخت و اتمام هرچه ســریع تر این پــروژه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت چراکه حجــم ترافیک ایجاد شــده به علت تمرکز 
صنــف خدماتی، پایانه مســافربری، منطقه گردشــگردی باباطاهر 
برای مردم شــهر همدان مشــکالت زیادی به همراه داشته و حتی 
معیشــت اصناف مجاور این پروژه نیز متاثر از مشــکالت فوق قرار 

گرفته است. وی می افزاید: متاسفانه با آغاز پروژه در زمستان 94 و 
مشــکالت اقتصادی کشور تامین مالی پروژه به علت کاهش منابع 
درآمدی شــهرداری با مشکل مواجه شد به نحوی که در پایان زمان 
30 ماهــه قرارداد در خرداد 9۷ مطالبــات پیمانکار 50 در صد مبلغ 
اولیه پیمان بود اما از مبلغ مذکور تنها 60 درصد مطالبات به مشارکت 
پرداخت شده بود که روند پرداخت های مذکور هم از یک روند ثابت 
و مشــخص که بتواند موجب برنامه ریزی دقیق برای پیشبرد کمی 
پروژه شود، نیز برخوردار نبود. هر چند با وجود تمامی مشکالت مالی 
گروه مشارکت طرح وســاخت با برنامه ریزی دقیق موفق به حفظ 
تعادل پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح شده بود. خوشبختانه از ماه 
30 به بعد پروژه، با همت و پیگیری مداوم شــهردار جدید؛ مهندس 
صوفی توانستیم با وجود تمام مشکالت مالی و اقتصادی حاکم بر 
کشــور و با یک برنامه ریزی و اولویت بندی حســاب شده با سرعت 
بیشــتری ادامه راه دهد به نحوی که اختــالف دریافتی و مطالبات 
پیمانکار به میزان بسیار زیادی نسبت به قبل از حضور جناب مهدس 
در ســمت شهردار همدان تعدیل شــود و به تبع پیشرفت فیزیکی 

پروژه نیز از آهنگ رشد بیشتری برخوردار شد.

پروژه هایی که به شهر جان می دهند
یربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری همدان پرست معاونت امور ز گفتگو با »امیر فتحیان نسب« سر

به جرات می توان گفت شهرداری تنها نهادی بود که در سال کرونا با وجود همه مشکالت و موانع به اجرای پروژه های خود ادامه داد و حتی پروژه های جدیدی را کلنگ 
زد. تعدادی از این پروژه ها به پایان رسیده و بعضی از آن ها نیز در حال اتمام است. با »امیر فتحیان نسب« سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری 

همدان درباره این پروژه ها به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید: 

رد کــــُ زهرا 
پرستار
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کسب و کار6

داستان گل های خشک شده   

در حالی که پلک هایم از خســتگی ناخودآگاه به 

روی هم می افتند، خــودم را روی صندلی چرخدار 

پشت میز ولو می کنم و آن را به عقب هل می دهم. 

چشــم هایم را می بندم و ســعی می کنم برای چند 

دقیقــه از فکر کار مزخرف و خســته کننده ام بیرون 

بیایــم که با صدای زمخت هوشــنگی از جا می پرم، 

نمی دانــم باز دارد چه مزخرفاتی برای خودش بلغور می کند.

وانمود می کنم که دارم به حرف هایش گوش می کنم اما فکرم جای 

دیگری اســت. به یــاد آن روزهایی می افتم که در بــه در به دنبال کار 

می گشــتم و کاری جز این پیدا نکردم؛ این که هر روز با مردمی عصبی 

ســر و کله بزنی که نمی فهمند اآلن وقت مالقات نیست و من مسئولم 

و نباید اجازه بدهم وارد بخش شوند .

خیلی از آن ها سعی می کنند به من شیرینی تعارف کنند تا به آن ها 

اجازه ورود بدهم و اگر خیلی مقاومت کنم با داد و بیداد و ناله و فغان 

رو به رو می شــوم و در آخر هم پنهانی وارد می شــوند و حرف من به 

پشیزی حساب نمی شــود و آن وقت من می مانم و مدیر بخش که با 

خشــم بر ســرم فریاد می زند که چرا کارم را درست انجام نمی دهم و 

مرا تهدید به اخراج می کند. اصال من دلرحم را چه به این جور کارها ...

»حواســت پیش منه؟« با صدای هوشــنگی رشــته افــکارم پاره 

می شــود، اهمی می گویم و سرم را به پشــتی صندلی تکیه می دهم و 

نگاهی به ساعت دیواری بخش می اندازم. هوشنگی دیگر ساکت شده، 

فکــر کنم فهمیده که به حرف هایش گوش نمی کنم و این بار مشــغول 

خوش و بش با پرستار شیفت است. 

نگاهی به اطراف می کنم و ناخودآگاه چشمم به دخترک و پسر بچه 

کوچکی می افتد که کف دســت و بینی شــان را به در شیشه ای بخش 

چســبانده اند و با نگاه حسرت بارشــان به من چشم دوخته اند؛ خوب 

می دانم این جا چه می خواهند.

 خــودم را به آن راه می زنم که ندیدمشــان و رویم را برمی گردانم. 

از گوشــه چشم حرکات دست پسرک را می بینم که مرا با ایما و اشاره 

صدا می زند. همچنان سعی می کنم توجهی به آندو نکنم ولی لحظه ای 

هم تصویر آن دو کودک از ذهنم دور نمی شــود؛ پســرکی حدودا هفت 

یا هشــت ســاله که دســت خواهر کوچکترش را گرفته و با لباس های 

شــلخته و صورت های کوچک از سرما سرخ شده و نگاه محنت زده شان 

به من چشم دوخته اند.

در این مدت کوتاهی که بر ســر شــیفت شب بودم، هر شب همین 

حدود سر و کله شان پیدا می شد؛ از حرف های هوشنگی فهمیده بودم 

کــه فرزندان یکــی از بیماران همین بخش هســتند که دکتر مفاخری 

هزینه های درمانش را خودش تقبل کرده است. 

دلم با دیدنشــان به آتش کشــیده می شــود ولی کاری از دســتم 

برنمی آید، نمی توانم اجازه دهم وارد بخش شــوند، ورود بچه ها آن هم 

این موقع شــب ممنوع اســت. می ترسم کاری را که پس از مدت ها به 

دست آوردم را از دست بدهم. بوی گل های خشک شده ای که در گلدان 

زشــت و قدیمی روی میز قرار دارد به مشام می رسد، از آن ها متنفرم، 

همان قدر که از کارم در بیمارستان نفرت دارم.

 صدایی از طرف در می آید: » تق تق ...« پســرک خیلی آهســته با 

انگشــت اشاره اش به در می کوبد و ملتمسانه به من نگاه می کند. سرم 

را پاییــن می اندازم و با خودم فکر می کنم: »چرا فقط شــبها می آیند؟ 

این ها فرشتگان عذاب منند؟« 

صدای ضربات پســرک به در هر لحظه بیشتر می شود.

هوشنگی هم متوجه آن ها شده، بلند می گوید: »باز هم که این بچه 

گداهای نفهمن ! این دفعه درسی بهشون بدم که تا عمر دارن یادشون 

نره !« با دســتش به پســرک می فهماند که زودتر بروند اما پســرک 

دست بردار نیست و ناگهان با کف هر دو دستش محکم به در می کوبد 

و فریاد می زند: »من مامانمو می خوام! چرا نمی فهمی؟! ما...ما...ن...

مووو میخوااااام ، ماماااان! ماماااان!«

 ســرجایم میخکوب شــده ام و قبــل از آن که بتوانــم حرکتی کنم، 

هوشنگی به طرف در می رود، از گوش پسرک می گیرد و او را روی نوک 

پایــش بلند می کند و با لگدی به طرف جلو پرتابش می کند. پســرک 

وسط سالن پخش زمین می شود و خواهرش به سمتش می دود و هر 

دو بلند گریه می کنند و مادرشــان را صدا می زنند. ســرهایی را می بینم 

که از الی در اتاق ها بیرون آمده اند تا ببینند ســر و صدا برای چیست؛ 

پرستار مرد هوشنگی را آرام می کند و به طرف بیرون هلش می دهد ...

 نمی دانــم چقدر گذشــته، فقط می دانم که من هنــوز خیره به دو 

کودکی هســتم که گوشه ســالن در آغوش هم چمباتمه زده اند و آرام 

اشــک می ریزند. بــه خودم که می آیم، می بینم بخش خلوت شــده و 

ســر وصدا خوابیده، هوشــنگی رفته به محوطه بیمارستان تا سیگاری 

دود کند، مرتیکه قســی القلِب ... ال اله اال هللا، هیچ پرســتاری هم در 

بخش نمی بینم.

آهســته و بی صدا بلند می شوم و پشــت مانع شیشه ای می روم و 

آهســته با انگشتم مانند پســرک به در می کوبم: »تق...تق...« متوجه 

نمی شوند؛ یکبار دیگر بلندتر: »تق...تق...« نگاه پسرک به من می افتد. 

با لبخندی برایش زمزمه می کنم: »بیا !« صورت خیس از اشکش بهت 

زده است، دوباره می گویم: »بیا !« 

  دســت خواهرش را می گیرد و سالنه سالنه به سمتم می آیند، در 

را که به رویشــان باز می کنم دخترک از تعجب جیغ کوتاهی می کشد و 

برادرش دســتش را محکم جلوی دهانش می گذارد. هر دو با چشمان 

گرد شــده به من خیره شده اند، هیسی می گویم و می خندم.

  بــا نگاهم دنبــال چیزی می گــردم، نگاهم روی گلــدان قدیمی 

گل های خشک ثابت می ماند. سریع یکی از آن ها را به پسرک می دهم 

تا به عیادت مادرش برود، راه را به آن ها نشــان می دهم و می گویم تا 

کسی نیامده بروند. 

 نــگاه مملو از قدردانی شــان را حس می کنم، چنــد قدمی که دور 

می شــوند دختــرک ناگهان به ســمتم بازمی گــردد، روی نوک پایش 

بلند می شــود و بر دستم بوســه کوچکی می زند و بعد سریع به سمت 

برادرش می دود و در راه پله ها گم می شوند ...

صدای پای هوشــنگی را می شنوم، دیگر مهم نیست که حتی اگر از 

کار هم بیکار شــوم، انگار فقط من ماندم و یک جای بوسه ...

عقربه های ســاعِت بخش سرطان روی ساعت 3:30  نیمه شب از 

حرکت ایســتاده اند و بوی گل های خشــک قدیمی همچنان به مشام 

می رسد.

داستانک

در دهه های اخیر افزایش تمایل به شهرنشــینی و به تبع آن گسترش 
کالبدی شهرها باعث شده تا شهرداری؛ نهاد مدنی روز به روز وظایف بیشتری 
را برعهده گرفته تا بتواند به نیازهای روز افزون شهروندان در بخش های عمران، 
محیط زیست، بهداشت و سالمت و بسیاری موارد دیگر پاسخ مناسبی دهد. 
وظایفی که دولت ها و حکومت ها به شهرداری ها به عنوان دولت های محلی 
واگذار کرده تا خود بتوانند نقش موثرتری در سیاست گذاری ها و راهبری های 
کالن ایفا کنند. به عبارت دیگر شــهرداری ها که زمانی محدوده وظایفشــان 
صرفًا به چند فعالیت خدماتی محدود می شــد، اکنون باید با برنامه ریزی 
گسترده تری، رفاه فردی و اجتماعی را در شهر ها فراهم آورند. رفاهی که تحقق 

آن وابسته به انجام دامنه بسیار گسترده ای از اقدامات و فعالیت هاست.
با توجه به مباحث بیان شــده وجود کارایی و اثربخشــی موثر یکی از 
الزامات مهم در نهاد شهرداری هاست که بتواند تمامی اقدامات و منابع صرف 
شده را به درستی مدیریت کند، این مهم را می توان در منطقه یک شهرداری 
همدان مشاهده کرد به گونه ای که با تعامل مناسب با شهروندان که سرمایه 
اصلی نهادهای اجرایی هستند توانسته است پروژه های مهمی را در تمامی 
نقاط این منطقه به اجرا بگذارد. در همین رابطه گفتگویی با »مسعود دهبانی 

صابر« مدیر این مجموعه ترتیب دادیم که با هم می خوانیم.
از مهم ترین اقدامات شهرداری منطقه یک می توان به اجرای پروژه هایی  �

همچون سایت موزه میدان امام، پوشش سقف تاالر قرآن اشاره کرد که طی 
سالیان اخیر به رغم درخواست شهروندان به تاخیر می افتادند، درباره اقدامات 

صورت گرفته و در دست اقدام توضیح فرمایید:
یکی از دالیلی که گردشــگردان، شــهر همدان را به عنوان مقصد خود 
انتخاب می کنند ســابقه تاریخی این شهر است. پروژه سایت موزه میدان 
امام )ره( نیز یکی از پروژه هایی است که این سبقه تاریخی را به خوبی به 
گردشــگران نمایش می دهد و همین موضوع نشان دهنده اهمیت احداث 

ســایت موزه است. تابستان موضوع احداث این سایت موزه به شهرداری 
منطقه یک واگذار شد، طرح ها و برآوردهای الزم که به منظور اجرایی کردن 
این پروژه نیاز بود همگی به ســرعت تهیه و تنظیم شــدند و خوشبختانه 
در مــدت کوتاهی توانســتیم با برگزاری مناقصه پیمانــکار این پروژه را با 
هزینه هــای جانبی پروژه با اعتبار صد میلیارد ریالی جذب کنیم. هم اکنون 
نیز پیشرفت فیزیکی پروژه را می توان 20 درصد دانست و اقداماتی از قبیل 
اجرای کامل فوندانســیون کف و جای گذاری ســتون های اصلی نیز انجام 
شده اســت. امیدواریم تا انتهای تابستان سال آینده بتوانیم این پروژه را 
به اتمام برسانیم. سالن اصلی تاالر همایش های بین المللی و قرآنی که در 
ســال 95 به بهره برداری رسید متاسفانه به دلیل نبود پوشش سقف قابل 
بهره برداری نبود که در ســال جاری با اعتباری 65 میلیارد ریالی در بودجه 
منطقه یک قرار گرفت و عملیات عمرانی آن آغاز شد، پس از اجرای سازه 
عرقچین میانی پوشش این مجموعه با جنس گالوانیزه و کلزیپ نیز صورت 
پذیرفت و تا انتهای سالجاری شاهد تکمیل سقف این سالن خواهیم بود.

 از اقدامات شــاخص منطقه یک در سال اخیر می توان به توسعه فضای  �
سبز با اجرای بوســتان های محلی و فرامنطقه ای اشاره کرد، درباره اقدامات 

صورت پذیرفته توضیح دهید.
پروژه بوســتان والیت با اعتباری 90 میلیــارد ریالی از ابتدای آبان ماه 
آغاز به کار کرده است. بخشی از این عملیات عمرانی که شامل دیوارچینی 
و تســطیح راه های دسترسی اســت تا انتهای سال به اتمام می رسد. فاز 
اول اجرای این پروژه احداث مســیرهای دسترســی بوستان و دیوارهای 
حائل است. با توجه به این که این بوستان یک بوستان کوهستانی است، 
تصمیم گرفته شد با کمترین دخالت در طبیعت و صدمه به محیط زیست 
عملیات اجرایی آن دنبال شود تا به عنوان یک بوستان فرامنطقه ای پذیرای 

شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
یکی از اهداف مهم در منطقه یک ایجاد فضایی مناســب برای تفریح 
و ســرگرمی خانواده ها به همراه کودکانشان در فضای محله است. در سال 
جاری عملیات اجرایی دو بوستان نواری در هنرستان و پل نیازمند آغاز شد 
که هم اکنون در مراحل پایانی به سر می برند. مساحت بوستان نواری کمال 
آباد و هنرستان هفت هزار متر مربع است که با اعتباری 130 میلیارد ریالی 
در حال اتمام است و می تواند با افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تاثیر 

بسزایی در سالمت جسمی و روانی آن ها داشته باشد.
 عملیات نهایی زیرسازی و پیاده روسازی بوستان نواری پل نیازمند نیز 
در حال اجراست. این بوستان مساحتی بیش از ده هزار متر مربع دارد و با 
توجه به این که به موازات خیابان جهان نما است، می تواند مسیر مناسبی 
برای پیاده روی شــهروندان در تمامی ایام ســال باشد. گفتنی است این 

بوستان با اعتباری 140 میلیارد ریالی در حال انجام است.
 شهرداری منطقه یک در سال گذشته توانست بیش از 117 هزار متر مربع  �

پیاده روسازی و استانداردسازی معابر را پوشش دهد. از عملکرد خود در سال 
جاری بگویید.

استانداردســازی پیاده روها و گسترش هرچه بیشتر استانداردسازی ها 
می تواند به داشــتن یک شهر با شــهروندانی سالم کمک کند و اگر بتوانیم 
حاکمیت پیاده روها بر ســواره روها را افزایش دهیم شــهری شاداب تر و با 
تعامالت اجتماعی بیشــتر خواهیم داشــت، امروزه موضوع کیفیت زندگی 

شــهری یکی از مهم ترین مباحثی اســت که مدیریت شهری برای ارتقای 
آن برنامه ریزی های گســترده ای را انجام می دهد و ســعی بر این است تا 

با تصمیم های درست شرایط خوبی را برای زندگی شهروندان ایجاد کنند.
در سال گذشــته 11۷ هزار مترمربع پیاده روسازی در سطح منطقه یک 
صورت پذیرفت در صورتی که در سالیان گذشته این عدد بیش از بیست هزار 
متر مربع نبوده است و در سال جاری نیز 152 میلیارد ریال بودجه به منظور 
استانداردسازی پیاده روها در نظر گرفته بودیم، در استانداردسازی پیاده روها 
تمامی ضوابط و قوانینی که در حوزه ســاخت پیاده روسازی ها مطرح است، 
رعایت شده و می توان به اســتانداردهای مخصوص افراد کم توان جسمی، 

سطح شیب بندی، نبود پله و دسترسی به کوچه ها اشاره کرد.
در ســال جاری عملیات اســتاندارد ســازی پیاده رو خیابان بوعلی با 
اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به اتمام رســید. در این پروژه با همکاری 
دستگاه های مختلف آب و فاضالب، برق و مخابرات تمامی زیرساخت ها به 

روز شد تا شاهد حفاری پس از اتمام پیاده روسازی نباشیم.
عملیات پیاده رو ســازی شــانزده هزار متــر مربعی در بلــوار احمدی 
روشــن و بلوار شهید ســلیمانی نیز به پایان رسیده که با این اقدام شاهد 

استانداردسازی معابر پیاده رو از بلوار بعثت تا میدان مدرس هستیم.
پــروژه پیاده روســازی، مناسب ســازی و جدول گذاری بلوار شــهید 
اســالمیان نیز در راســتای تسهیل عبور و مرور شــهروندان عزیز همدانی 
مطابق با اســتانداردهای روز در حال ساخت است، این پروژه که مساحت 
پیاده روســازی آن نوزده هزار متر مربع است و با اعتباری شصت و شش 
میلیارد ریالی در حال انجام اســت. تمامــی ضوابط و قوانینی که در حوزه 
ســاخت پیاده روســازی مطرح باشــند، رعایت شده اســت و می توان به 
استانداردهای مخصوص افراد کم توان جسمی، سطح شیب بندی، نبود پله 
و دسترســی به کوچه ها اشاره کرد. پیاده روسازی های مربوط به این پروژه 
نیز به اتمام رســیده اســت و در حال حاظر عملیات احداث رفوژ وسط آن 
در حال انجام است که در مدتی کوتاه تحویل شهروندان عزیز خواهد شد.

استانداردســازی معابر در کوی مدرس، بهســازی معابر کوی دره مراد 
بیک با اســتفاده از مصالح محلی، شکریه، کمال آباد، بین النهرین، کوی 

خاتم و خیابان استادیوم نیز از دیگر پروژه های منطقه یک است.
 یکی از نقاط قوتی که در یکســال در مدیریت شهرداری منطقه یک وجود  �

داشته، موضوع پرداختن به ورزش و جوانان است که ظاهرا اقدامات مناسبی در 
این زمینه صورت پذیرفته است، درباره اقدامات صورت پذیرفته توضیح دهید.

رویکرد این منطقه افزایش هرچه بیشــتر زیرساخت های ورزش های 
مختلف در سطح منطقه یک است به طوری که شهروندان در سطح محالت 
خود بتوانند از آن بهره ببرند. طی یک سال اخیر پروژه هایی همچون احداث 
زمین ورزشــی فوتبال در بوستان الله و محله دره مراد بیک، احداث زمین 
ورزشی بدمینتون بوستان ارم، بازسازی زمین ورزشی فوتبال بوستان مردم، 
همچنین احداث زمین ورزشی بسکتبال در بوستان مردم که تا انتهای سال 
جاری به اتمام می رسد و خریداری و جای گذاری میزهای شطرنج و پینگ 

پونگ موید این امر است.
مجموعه شــهدای شهرداری که زمین ورزشی باشگاه شهرداری همدان 
اســت و بسیاری از جوانان شهر همدان به دنبال شروع ورزش قهرمانی از 
این باشگاه هستند در طی سالیان اخیر کیفیت مناسبی نداشت و با توجه 
به نگاه این منطقه به توســعه زیرســاخت های ورزشی تصمیم گرفته شد 

تا عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی در این مجموعه را آغار کنیم.
عملیــات اجرایی این پــروژه 5 هزار متر مربعی از ابتــدای آذر ماه با 
اعتباری 53 میلیارد ریالی آغاز شده است و هم اکنون عملیات خاکبرداری 
آن به پایان رســیده اســت، که پس از آن عملیــات بتن ریزی و الیه های 

زهکش اجرا خواهند شد.
برای اولین بار در شــهر همدان از سیســتم فیلترینگ در اجرای این 
چمن مصنوعی اســتفاده می شود. سعی شــده تا با استفاده از زهکشی 
کامل و اجرای بهترین کیفیت چمن مصنوعی شاهد رشد و ترقی ورزش 

قهرمانی در شهر همدان باشیم.
یک ســاختمان چند منظوره در کوی مدرس را هم در نظر داریم. این 
پروژه که اعتباری 6۷ میلیارد ریالی دارد به درخواست شهروندان ساکن در 
محله و با هدف فرهنگی ورزشــی و محل عرضه میوه و تره بار، بار آغاز به 

کار کرده است و امیدواریم با تحویل آن در سال شاهد استقبال شهروندان 
محله از آن باشیم.

 بــا گذر از میادین و خیابان هایی که در ســطح منطقــه یک وجود دارد  �
می توان به راحتی دریافت که شــهرداری منطقه یک اهمیت زیادی را برای 

کیفیت فضای شهری قایل است. در این باره بگویید.
ارتقــای کیفیت فضای شــهری و فضاهای ســبز یکــی از مهم ترین 
درخواســت های شــهروندان محســوب می شــود که این مهم در اولویت 
برنامه های شهرداری این منطقه قرار دارد تا رضایتمندی شهروندان حاصل 
شــود. نورپردازی ها، آب و آب نماها نیز یکی از این موارد اســت که چه در 
حالت ســکون و چه در حالت پویا و روان باعث آرامش روح و روان انسان 

می شود.
در راستای ســاماندهی ترافیکی، بهسازی و رسیدگی به فضای سبز 
میدان قائم از ابتدای تابســتان سال جاری عملیات عمرانی با بودجه ۷ 
میلیارد ریالی آغاز شده بود و همچنین اعتباری 2 میلیارد ریالی به منظور 
نورپردازی و آب نما این میدان در نظر گرفته شــد که خوشبختانه با اتمام 

آن شاهد استقبال شهروندان از فضای به وجود آمده هستیم.
بازسازی کامل میدان جهاد نیز هزینه ای 2 میلیارد ریالی در برداشت. 
4 میلیارد ریال نیز برای آبنمای این میدان هزینه شد که توانسته است با 
نورپردازی صورت گرفته به ویژه شب هنگام جلوه ویژه ای به شهر ببخشد .

ساخت چند آب نمای دیگر در نقاطی همچون میدان شریعتی، بوستان 
نرگس، پیاده راه  بوعلی، میدان بیمه، جنب شهرداری آرامگاه بوعلی و بوستان 
ارم نیز صورت پذیرفته است. طی یکسال گذشته رقمی بالغ بر 10 میلیارد در 

بودجه شهرداری منطقه یک صرف ساخت آب نماهای مختلف شده است.
همچنین از دیگر پروژه های نورپردازی می توان به نورپردازی در خیابان 
مصیب مجیدی و خواجه رشید اشاره کرد که عملیات اجرایی آن ها به تازگی 

پایان یافته است و شهروندان نیز استقبال خوبی از آن داشته اند.
 در ابتدای سال جاری یکی از بزرگترین پروژه های تملک و بازگشایی  �

معبر در بلوار شــهید فهمیده صورت پذیرفــت، این پروژه در چه مرحله ای 
قرار دارد؟ 

هزینه تملک ساختمان بلوار شهید فهمیده که دارای 33 واحد مسکونی 
و تجاری بود بالغ بر 350 میلیارد ریال بود. عملیات تخریب و خاکبرداری 
این پروژه طی یک ماه صورت پذیرفت و پس از اجرای ســازه های نگهبان 
و فوندانســیون هم اکنون عملیات بتن ریــزی طبقات مختلف آن در حال 
انجام اســت. این معبر به دلیل این که در مســیر گردشگری و همچنین 
دانشــگاه های شــهر همدان قرار دارد از اهمیت بســزایی برخوردار است و 
می تواند راهگشای مشکالت ترافیکی این منطقه باشد. همچنین به منظور 
روان ســازی هرچه بیشتر ترافیک این محدوده معبر بین خیابان پرستار و 
فرشچیان نیز عملیات تملک و بازگشایی آن با اعتباری 110 میلیارد ریالی 

صورت پذیرفت که هم اکنون نیز در دسترس شهروندان قرار دارد.
 با توجه به افزایش روزافزون خودروها و کمبود فضای بوستان حاشیه ای  �

در خیابان ها آیا اقداماتی به منظور احداث پارکینگ ها داشته اید؟
در ســال جــاری مبلــغ 110 میلیارد ریــال بودجه به منظور ســاخت 
پارکینگ های عمومی در نظر گرفته شده است که از مهم ترین آن ها می توان 
به پروژه های تملک و احداث پارکنیگ خیابان خواجه رشــید )پشت تاالر 
مرمر( و پارکنیگ استادیوم شهدای شهرداری اشاره کرد. مطالعات آزمایش 
خــاک، برآوردهــا و طراحی های پروژه ها در حال انجام اســت و به زودی 

عملیات اجرایی این پروژه ها نیز آغاز خواهد شد.

وجــود محالت پرجمعیــت، واحدهای تجاری و صنعتــی متعدد، فعالیت 
مشــاغل مهمی از جمله تعمیرات اتومبیل، و همچنین اســتقرار آرامستان 
همدان و نیز دو ورودی مهم شــهر به ســمت جاده تهران و جاده مالیر در 
منطقه 3، این منطقه از شهرداری همدان را به یکی از مناطق مهم و پرتردد 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین تبدیل کرده، به ویژه آن که مســافران و 
گردشگران عموما از دو ورودی جاده تهران و جاده مالیر وارد همدان می شوند 
و به محض ورود با ساختار و سیمای این منطقه مواجه خواهند شد؛ بنابراین 
توسعه، بهسازی و زیباسازی منطقه سه با اجرای پروژه های عمرانی و انجام 

مناسب خدمات شهری بسیار حائز اهمیت است.
در دوره پنجم شــورای اسالمی شــهر و مدیریت »عباس صوفی« در راس 
شهرداری همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز با بهره برداری 
از پروژه های توســعه متوازن پایتخت تاریــخ و تمدن ایران زمین از مرحله 

شعار خارج شده و به مرحله عمل رسیده است.
توسعه و بهسازی پیاده روها �

مدیر منطقه سه شهرداری همدان با بیان این که یکی از مهم ترین پروژه های 
شــهرداری منطقه سه در بخش بهســازی و توسعه پیاده روها، کف سازی و 
پیاده روسازی ســرگذر یکی از پرترددترین نقاط شهر بوده است، اظهار کرد: 
امســال در مجوع 5 هزار و 200 متر مربع از محوطه ســرگذر کف ســازی و 
پیاده روســازی شده اســت. فیضی منش با بیان این که اعتباری بالغ بر 3 
میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته اســت، افزود: پیاده روســازی 
در کــوی خضر، کــوی رضوان و بلــوار آزادگان در کوی مدنــی به ترتیب با 
اعتبار 500 میلیون تومان، 600 میلیون تومان و 61۸ میلیون تومان بخشــی 
دیگر از اقدامات شــهرداری منطقه 3 در این بخش بوده اســت. وی عنوان 
کرد: پیاد روســازی بلوار آیت هللا تالهی در کوی جوالن با 600 میلیون اعتبار، 
پیاده روســازی بلوار کوثر با اعتبار 650 میلیون تومان و میدان توحید با 400 

میلیون تومان در کوی مدنی هم در این مدت انجام شده است.
اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری منطقه سه �

شهرداری همدان در سه ســال اخیر با یک رویکرد جدید جامع و راهبردی 
عالوه بر اقدامات عمرانی و خدمات شــهری، ورود مناســب و اثربخشی در 
بخش های فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی داشــته اســت و در این زمینه با 
برنامه ریزی مناسب و همکاری معاونت ها، سازمان ها و مناطق اتفاقات خوبی 

را رقم زده است. 
احداث سالن کسب و کار فرهنگسرای والیت �

»محمدرضا فیضی منش« افزود: یکی از برنامه های مهم شــهرداری منطقه 
سه توســعه و رونق بخشیدن به فرهنگسرای کســب و کار والیت با هدف 
کاهــش جمعیت افراد بیکار و کاهش نرخ بیــکاری در مناطق کم برخوردار 
منطقه ســه اســت. وی افزود: در همین راســتا احداث سالن کسب و کار 
فرهنگســرای والیت با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در دســتور کار 

قرار گرفت. 
بسترسازی برای کارآفرینی �

فیضی منش تاکید کرد: کاهش آسیب های اجتماعی یکی از اهداف اساسی 
شهرداری منطقه سه در اجرای این پروژه بوده و توانمندسازی مناطق محروم 

همدان در این راستا به جدیت در بخش های مختلف پیگیری خواهد شد.
وی افزود: سالن کسب و کار فرهنگسرای والیت می تواند بستر ورود مردان 

و زنان آن منطقه را به بازار کسب و کار فراهم کند.
توسعه زیرساخت های ورزشی در سطح منطقه �

مدیر شــهرداری منطقه سه با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای ساماندهی 
اوقــات فراغت جوانان و نوجوانان و تشــویق شــهروندان به مشــارکت در 
فعالیت های بدنی به منظور برخورداری از شــهروندانی ســالم گفت: سالن 
ورزشــی فرهنگســرای والیت در دوطبقه و با اعتبار 2 میلیارد و 300 میلیون 
تومان درحال احداث و نزدیک به 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

احداث ۴ زمین ورزشی در بوستان های منطقه  �

مدیر شهرداری منطقه سه همدان افزود: در همین راستا 4 زمین ورزشی )2 
زمین در کوی خضر و 2 زمین در شــهرک مدنی( احداث کردیم که 3 زمین 
مجهز به چمن مصنوعی استاندارد شده است و یک زمین ورزشی نیز مجهز 

به کفپوش چند منظوره جهت ورزش های مختلف است. 
فیضی منش با بیان این که دو مســیر سالمت را نیز در شهرک مدنی ایجاد 
کردیم، تصریح کرد: برای نخســتین بار در همدان زیرساخت فوتبال دستی 

انسانی در پارک شاهد احداث شد. 
وی با تاکید بر این که همه بوستان های منطقه سه مجهز به وسایل بازی و 
کف پوش استاندارد شده اند، ادامه داد: یک مجموعه ست ورزشی مخصوص 

معلولین و کم توانان جسمی نصب شده است. 
فیضی منش تاکید کرد: طرح شهر دوستدار کودک نیز برای نخستین بار در 
منطقه سه اجرا شد و کلنگ نخستین اتاق کودک و مادر نیز در راستای طرح 

همدان شهر دوستدار کودک در بوستان شهروند زده شد. 
توجه به محیط زیست و توسعه فضای سبز در دستور کار شهرداری منطقه سه �
بوستان 60 هزارمتری گلستان به زودی به بهره برداری می رسد �

مدیر شهرداری منطقه سه همدان با تاکید بر توسعه فضای سبز سطح منطقه 
با هدف بهبود سطح سالمت جسمی و روانی شهروندان، و نیز اهمیت فضای 
سبز در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، و نیز به عنوان مؤلفه  ای مهم 
در توســعه یافتگی اظهار کرد: در همین راستا احداث بوستان 60 هزار متری 
گلستان با اعتبار 2 میلیارد تومان در سایت 36 هکتاری خضر در دستور کار 

شهرداری منطقه سه قرار گرفته که به زودی به بهره برداری می رسد.
وی عنوان کرد: روند احداث بوستان دانش نیز در محدوده بلوار دانشگاه آزاد 
با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان در حال پیگیری است و این بوستان 

نیز به زودی به بهره برداری می رسد.
مدیر شهرداری منطقه سه همدان به احداث و بهره برداری از بوستان شهید 
ارسالن عزیزی یکی از شهدای گرانقدر تفحص با هدف ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت و ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان اشــاره کرد و ادامه داد: 
این بوستان محله ای با برنامه ریزی و تالش شبانه روزی بخش های مختلف 
شهرداری منطقه سه در مدت زمان ۷2 ساعت طراحی و اجرا شد تا در اختیار 

شهروندان این منطقه قرار بگیرد.
فیضی منش عنوان کرد: بوستان محله ای شقایق، یاس و چند مسیر سالمت 

نیز در سطح منطقه احداث و به بهره برداری رسیده است.
وی با اشــاره به ترمیم و بهســازی بوســتان های از پیش احداث شده در 
ســطح منطقه تصریح کــرد: از جمله ایــن اقدامات می تــوان به ترمیم و 
بهســازی بوستان کوی جنت با اعتبار 250 میلیون تومان و بوستان آزادگان 
در زمین شهری با اعتبار 200 میلیون تومان و احداث سرویس بهداشتی در 

بوستان شاهد با اعتبار 25 میلیون تومان اشاره کرد.
مدیر شهرداری منطقه سه تاکید کرد: نظر به اهمیت درختان کهنسال و حفظ 
آنها، برای نخستین بار جابجایی درخت زنده با استفاده از تجهیزات فنی در 

پروژه تعریض بلوار شهید همدانی در منطقه سه انجام شد.
ایجاد مخزن برای انباشت آب های زیرزمینی �

فیضی منش با اشــاره به بحران کمبود آب و سیاســت شهرداری همدان در 
کاهش اســتفاده از منابع آبی زیرزمینی در آبیاری فضای ســبز شهری، به 
احداث 5 مخزن آب برای جمع آوری و مدیریت آب های ســطحی در سطح 
منطقه سه اشاره کرد و گفت: 2 مخزن در شهرک مدنی، یک مخزن در کوی 
خضر، یــک مخزن در کوی رضا و یک مخزن در بلــوار بدیع الزمان احداث 

شده است. وی خاطرنشان کرد: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی پروژه 
آبیــاری مکانیزه بلوار امام خمینی )ره( نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
500 هزار تومان اجرایی شد. فیضی منش تصریح کرد: دو آب نما نیز در میدان 

نبوت در شهرک مدنی و میدان الله در زمین شهری احداث شده است.
تجلی مدیریت جهادی در تعریض بلوار شــهید همدانــی و احداث بلوار  �

شهدای سالمت
 تسریع در روند احداث، پیش روی بر اساس زمان بندی تعیین شده و افتتاح 
در موعد مقرر در 2 پروژه تعریض بلوار شهید همدانی و احداث بلوار سالمت، 

نمودی از مدیریت علمی و جهادی در شهرداری منطقه سه همدان است. 
فیضی منش افزود: مســافت پروژه تعریض بلوار ســردار شهید همدانی 5 

کیلومتر است که 3.5 کیلومتر آن را اجرا کردیم.
وی عنوان کرد: اقدامات الزم برای تملک و اصالح هندسی به منظور اجرای 

1.5 کیلومتر باقیمانده از بلوار شهید همدانی نیز در حال انجام است.
مدیر شهرداری منطقه ســه همدان با بیان این که تاکنون 10 میلیارد تومان 
هزینه پروژه تعریض بلوار شهید همدانی شده است گفت: این پروژه شامل 

خاکبرداری، جدولگذاری، بیس ریزی و آسفالت ریزی است.
احداث بلوار سالمت در کمتر از یک ماه �

فیضی منش اظهار کرد: افتتاح بلوار 30 متری شهدای سالمت به عنوان یکی 
از مطالبات مردم منطقه از دیگر پروژه های مهم شهرداری منطقه سه در یک 
ســال اخیر بود که با حمایت های شورای اسالمی شهر و تاکید ویژه شهردار 
همدان، بازگشایی این معبر، احداث بلوار و ساماندهی محدوده آن در دستور 
کار شهرداری منطقه سه3 قرار گرفت. وی تصریح کرد: این پروژه از اواسط 
مرداد در دســتور کار شــهرداری منطقه سه قرار گرفت و در روز یکم شهریور 

همزمان با روز پزشک و روز همدان افتتاح شد.
مدیر شهرداری منطقه سه با بیان این که این بلوار به مناسبت روز پزشک و 
نیز به پاس قدردانی از زحمات کادر درمان که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار 
دارند به نام شهدای سالمت مزین شد، خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتبار 5 
میلیارد و 500 میلیون تومان شامل دیوار کشی و پوشش رودخانه، زیرسازی 

معبر، اجرای پیاده رو، آسفالت ریزی و ایجاد فضای سبز بود.
فیضی منش تاکید کرد: احداث بلوار 35 متری قدر از میدان امام حسین تا 
بزرگراه امام )ره( نیز با طول ۷00 متر و اعتبار 5 میلیارد تومان، در حال اجرا 

می باشد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
احداث کندرو، تملیک و بازگشایی معبر  �

وی خاطرنشــان کرد: در پیشبرد طرح تامین معابر شهری، کندرو بلوار امام 
خمینــی )ره( روبروی تعویض پالک بــا اعتبار یک میلیارد تومان، بلوار 24 
متری در منطقه 36 هکتاری خضر با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون تومان، 
کندرو روبروی شــورین با اعتبار یک میلیــارد و ۷00 میلیون تومان و کندرو 
بلوار انقالب با اعتبار 600 میلیون تومان احداث و به بهره برداری رسیده است.
مدیر شهرداری منطقه سه همدان تصریح کرد: در بخش بازگشایی معبر نیز 
بازگشایی معبر در میدان سپاه )به دلیل احداث پل شهید همدانی و ایجاد 
دسترسی از بلوار بدیع الزمان و انقالب(، ورودی جوالن از سمت بلوار نظربیک، 
کوچه احدی در خیابان خضریان، بلوار شــهید همدان و خیابان قدر در کوی 

خضر توسط شهرداری منطقه 3 عملیاتی شد.
شکستن رکورد تفکیک اراضی در همدان توسط شهرداری منطقه سه �

وی با بیان این که وســیع ترین تفکیک اراضی در همدان توســط شهرداری 
منطقه 3 صورت گرفت، اظهار کرد: این تفکیک در اراضی کوی خضر معروف 

به 36 هکتاری اتفاق افتاد که در این تفکیک با 500 مالک مواجه بودیم.
فیضی منش افزود: بوســتان 60 هزار متری گلســتان نیز در این اراضی در 

حال احداث است.
مدیریت و هدایت آب های سطحی در منطقه �

وی با اشاره به برنامه های شهرداری منطقه سه در زمینه مدیریت و هدایت 
آب های ســطحی و احداث و بهسازی مســیل ها و بستر رودخانه ها گفت: 
دیوارکشــی رودخانه جنب کوچه شــهید صفری )حد فاصــل بلوار آیت هللا 
موسوی و بلوار بهشت( با اعتباری نزدیک به 900 میلیون تومان، دیوارکشی 
رودخانه خضر پشــت فرهنگســرای والیت در 2 فاز با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد تومان، پوشــش رودخانه جنب مجتمع فجر واقع در شهرک مدنی 
با اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومان، ایجاد و دیوارکشی کانال آب های 
سطحی در بلوار کوثر واقع در شهرک مدنی با اعتبار 500 میلیون تومان و نیز 
ترمیم و الیروبی قنوات خیابان 1۷ شــهریور و جوالن با اعتبار 650 میلیون 

تومان بخشی از اقدامات شهرداری منطقه سه در این بخش است.
بهره گیری از فناوری های نوین �

مدیر شــهرداری منطقه سه عنوان کرد: در بخش خدمات مدیریت، توسعه 
شــهرداری الکترونیک، بهبود و توســعه خدمات به مراجه کننــدگان، ارتقا 
زیرساخت ها و بهره گیری از فن آوری های نوین، بایگانی الکترونیک و اسکن 

پرونده ها با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان صورت گرفته است. 
فیضی منش با اشاره به احداث ساختمانی به منظور بایگانی و توسعه فضای 
سخت افزاری با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان در شهرداری منطقه 
سه عنوان کرد: به منظور ارتقای جلوه بصری منطقه، ترمیم، بهسازی و رنگ 
آمیــزی جداول، گاردریل ها و نرده های میانی پل هــا و بلوارها با اعتبار 300 

میلیون تومان اتفاق افتاد. 
واحدهای فروش سنگ مزار از بلوار بهشــت به ورودی آرامستان منتقل  �

می شوند 
وی با اشــاره به این که ۷2 واحد تجاری در ورودی آرامســتان همدان برای 
انتقال واحدهای فروش سنگ  مزار از بلوار بهشت احداث شده است که اعتبار 

آن در سال گذشته 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بود. 
مدیر شهرداری منطقه ســه با اشاره به ساماندهی مصالح فروشان در بلوار 
امام )ره( تاکید کرد: در زمینه مقابله با کرونا شهرداری منطقه روزانه با 6 هزار 
لیتر موادضدعفونی کننده مکان های پرتردد منطقه از جمله بازار سرگذر، پایانه 

مسافری انقالب و ایستگاه های اتوبوس را با 5 اکیپ گندزدایی می کند.

ح کرد: مدیر شهرداری منطقه یک مطر

کثری شهروندان شناخت مناسب نیازهای شهر با هدف رضایت حدا

با اقدامات صورت گرفته در شهرداری منطقه سه اتفاق افتاد:

توسعه متوازن شهر همدان دیگر شعار نیست

یاس رمضانی
پایه نهم- عضو پژوهشسرای 
پروفسور حسابی دبیرستان 
شهید امیرطالیی
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، فرهنگــی ک اگر کــنمهفته نامــه اجتماعـــی  خاکم به سر، ز غصه به سر خا
ک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟  خا
هلاک شوم  طبیـــــــــعی  مــــــرگ  به  نیـــــــــــم  آن  من 
کنم هـــــــدر  راحــت  بستر  به  خون  کاسه  وین 

من ک  پا عشـــــق  ای  وطن  ای  عشقی  معشــــــــوق 
ای آن که ذکر عشـــــــق تو شام و سحر کنم

عشقی زاده  میر

بوم و رنگ

کارتون : اکبر تراب پور

وز عشقِی دیر
درباره شاعری که سالم بود، اما به جهان ما مربوط نیست

اول: گویــی شــوخی روزگار اســت که 
در تمام ایران، فقط در همدان – شــهری 
که آدم هایش بــه محافظه کاری و عاقبت 
اندیشــی معروف هســتند – خیابانی به 
نام میــرزاده عشــقی – که نماِد شــور و 
آرمانخواهــی و مردن در راه عقیده اســت 
– وجود دارد. نام آدمی که اصالتی کردســتانی داشــت، سی و 
خرده ای ســال بیشتر عمر نکرد و جز مدت کوتاهی، در همدان 
نزیســت و فقط در این شهر زاده شد، روی یکی از قدیمی ترین 
خیایان های همدان است و حقیقتا این موضوع جذابی است. 

عجیب اســت که مردم همدان عشــقی را بیشتر از دیگرانی 
که نامی در این خاک دارند، می شناســند که اگر خواجه رشــید 
را کســی نمی شناســد و باباطاهر را شــاعر می دانند و ابن سینا 
را – احتماال به خاطر کتابی که اسمش شفاست و البد در آن به 
نوشــیدن انواع و اقسام مسکرات به مدت چهل روز برای درمان 
کل دردهای تاریخ بشر اشاره شده!- فقط پزشک می پندارند، اما 
خیلی ها می دانند که عشــقی شاعر آزادی خواهی بود و در دوران 
پهلوی اول ترور شد. اگرچه در مورد او هم فعالیت های سیاسی 
اش – مانند سفر به عثمانی – و ایده های آخرالزمانی عجیب و 
غریبش – مثل عید خون – و شــخصیت روزنامه نگارش، کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، اما شــعرهایش - از جمله شعر معروفی 
کــه در پایان هــر بیت فحش نثار ســرتاپای حاکمان پهلوی و 
نمایندگان مجلس می کند و همه خوششان می آید از خواندنش 
و برایش هورا می کشند که چه جگری داشته این مرد – بسیار 
برای همه آشناســت. در حقیقت عشقِی امروز، عشقِی کارهایی 
نیســت که در طول ده دوازده ســال فعالیتش انجام داد، بلکه 

عشقی ای است که شاعر بود و شجاع بود و کشتنش.
دوم: ما همچنــان به قهرمان نیاز داریم. به آدم هایی که مثل 
ما نباشــند و در روزمرگی غرق نشــده باشــند و اسِم ترس ها و 
سودجویی هایشان، هنوز مصلحت نباشد. راستش چندان هم مهم 
نیست قهرمان چه کرده یا گفته و نوشته. آن چه مهم است، چطور 
مردن قهرمان اســت. تو وقتی خوب و هیجــان انگیز بمیری و 
پیشینه ای هم از ایســتادن جلوی آن چه که فکر می کنی ظلم و 
جهل است، داشته باشی، قهرمان می شوی. اصال هم مهم نیست 
وقتی توی حیاط خانه از پشت به تو شلیک کرده اند چه واکنشی 
نشــان بدهی. توی ذهن ما، تو افتــاده ای لب حوض و داری به 
آینده سرزمینت فکر می کنی و اشکی هم از گوشه چشمت سرازیر 
می شود. مهم هم نیست در حقیقت از لحظه تیر خورن تا لحظه 
فوت، فقط فحش های آبدار باالی هجده سال نثار دشمنانت کنی 

و به قول همدانی ها از سگ بگیری شان و به گربه بدهی.
ســوم: اگر عشــقی زنده می مانــد چه اتفاقــی می افتاد؟ 
پیرمردی بداخالق و پریشانگو و بددهن می شد یا عالمی بزرگ 
و عمیــق و همه چیــزدان؟ هللا اعلم. در اصل نباید به عشــقِی 
امروز کاری داشــته باشــیم و او و افکارش را به حال بیاوریم. 
عشقی، آدِم دوران خودش بود. در تمام نوشته هایش – از نظم 
و نثر و مقاله و یادداشــت و بیانیه – تا حرف هایش و ایده های 
عحیبش، نشــانی از امروزیت نیست. عشقی جوان بود، شجاع 
بود و ســالم. خبیث و مــزدور و نان به نرخ روزخــور هم نبود. 
همین برای تاریخ کافیست. بهتر است کاری به اشعار و عقاید و 

ایده هایش نداشته باشیم.

یادداشت

وزگار عشقی ر
شــاعر،  عشــقی؛  میــرزاده 
نمایشــنامه نویس، نویسنده و روزنامه نگار 
معاصــر بــا نام ســید محمدرضــا فرزند 
حاج سید ابوالقاســم کردستانی در تاریخ 
1312قمــری  ســال  االول  جمــادی   12
)12۷2شمســی( در شــهر همدان متولد 
شــد. از سن هفت سالگی در آموزشگاه های الفت و آلیانس به 

تحصیل فارسی و فرانسه اشتغال ورزید.
در آغاز ســن پانزده ســالگی به اصفهان رفت، سپس برای 
اتمام تحصیالت به تهران آمد، بیش از ســه ماه نگذشت که به 
همدان بازگشت و چهار ماه بعد با اصرار پدر خود برای تحصیل 

عازم پایتخت شد.
او در اوایــل جنگ جهانی اول)191۸_1914( به همراه هزاران 
مهاجری که از غرب ایران به اســتانبول می رفتند، همراه شــد. 
در این ســفر، تحت تاثیر مشــاهدات خود از ویرانه های مدائن 
»اپرای رســتاخیز شــهریاران« را نوشــت. او بعد از مراجعت از 
اســتانبول به همدان بازگشت و در ســال 1333قمری ))نامه 
عشــقی(( را در همدان انتشار داد. وی چند سال آخر عمر خود 
را در تهران گذراند و بیشتر اشعار و مقاالتی که در مجالت منتشر 
می ساخت، جنبه وطنی و اجتماعی داشت. او چندی هم شخصا 
روزنامه »قرن بیستم« را که امتیازش به خود او متعلق بود را با 
قطع بزرگ در چهار صفحه منتشر می کرد اما عمر روزنامه او نیز 
مانند عمر خودش کوتاه بود و بیش از 1۷ شماره انتشار نیافت.

دوران آشفته ای که عشقی در آن می زیست سرشار از انواع 
خیانت ها و فجایع سیاســی بود و همین امر باعث شــد این 
شــاعر پاک سرشــت، اعتراضات خود را در قالب اشعار ملی و 
یا مقاالت انتقاد آمیز و ســخنرانی هایی در مجامع و شهرهای 
مختلف از جملــه تهران، اصفهان و همدان بیــان کند؛ به طور 
مثال می توان به اعتراضات شدید او به وثوق الدوله؛ عاقد قرار 
داد 1919 اشاره کرد که البته باعث شد مدتی روانه زندان شود.

عشــقی در آخرین کابینه نخســت وزیری حســن پیرنیا 
)مشــیر الدوله( از طرف وزارت کشــور به ریاســت شهرداری 

اصفهان انتخاب شد اما از این سمت امتناع کرد.
وی که هرگز زن و فرزندی اختیار نکرده بود، ســرانجام در 
بامداد دوازدهم تیر ماه 1303 خورشــیدی در خانه مســکونی 
خود در دروازه دولت به دست دو فرد ناشناس هدف گلوله قرار 
گرفت. جنازه این شاعر، عصر همان روز از بیمارستان شهربانی 
به سمت مسجد سپه ساالر، و فردای آن روز از مسجد با بدرقه 
مشــایعت کنندگان بی شــماری به ابن بابویه منتقل و به خاک 

سپرده شد.
طرفه تــر آن کــه خود او مــرگ خود را در منظومه))عشــق 

وطن(( پیش بینی کرده بود:
من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هالک

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم
ملک الشعرای بهار درباره او می نویسد:

مرگ هیچ شاعر و نویسنده ای در دنیا به قدر مرگ عشقی، 
دل هموطنــان را کبــاب نکــرده بود. اتفاقا هیچ شــاعری هم 
بدبخت تر و مظلوم تر از عشــقی نزیســته و بی رحمانه تر کشته 
نشده است. عشقی مرد ولی یک نام زنده و جاودان از عشق و 

جوانی، شعر و قریحه و هوش از خود باقی گذاشت.

بزرگان

هفته نامه  پیشین  شماره  در 

از غربــت خواجه  همدان نامــه 

رشــید الدین فضل هللا همدانی 

نوشــتیم؛  خــود  زادگاه  در 

اندیشــمندی که همشهریانش 

هــم او را نمی شــناختند اما آیا 

دیگر بزرگان را می شناســیم؟ میرزاده عشقی یکی از 

این افراد غریب در وطن اســت، او از تاثیرگذارترین 

مبارزان، شاعران، نمایشنامه نویسان و روزنامه نگاران 

یک صد سال گذشته است. 

امــروز 96 ســال از مــرگ او می گــذرد و در 

گورســتان ابن بابویه آرمیده اســت اما بســیاری 

از همشــهریانش نمی داننــد او کیســت، چه کرده، 

چگونه زیســته، چرا به قتل رسیده و حتی بسیاری 

از آرامــگاه او اطــالع ندارند. او هــم مانند خواجه 

رشــید در زادگاه خــود همــدان تنها یــک خیابان 

دارد. نه همایشــی برای او برگزار می شود، نه بنای 

یادمانی به نام اوســت و نه در معرفی او تالشــی 

شده اســت. پس از تخریب زندان سابق همدان، 

فعاالن فرهنگی این شــهر انتظار داشــتند، محوطه 

زندان به بوســتانی به نام میرزاده عشــقی تبدیل 

شــود و یک بنای یادمانی فاخر به یاد او ســاخته 

شود، اما کو گوش شنوا! 

میرزاده عشــقی را شــخصیتی معتــرض، نوآور، 

احساســاتی و نوجو می دانند و بسیاری معتقدند اگر 

زنده می ماند نوآوری هــای ادبی را او رقم می زد و از 

نیما نیز پیشروتر می بود اما قاتالن فرصت ندادند. او 

از نخســتین روزنامه نگاران همدانی به شمار می رود. 

در 1۸سالگی )1294ش( نشریه »نامه عشقی« را که 

فقــط یک ورق یعنی دو صفحه بود، در شــهر همدان 

منتشــر می کند و همین کار او را در زمره نخســتین 

روزنامه نگاران همدان قرار می دهد.

عشــقی در مقام روزنامه نگار بیشتر درباره اوضاع 

سیاســی زمــان خود نوشــته که جملگــی با لحنی 

اعتراضــی و مهاجم به نظر می رســد. جوان بودن او 

را در سبک و ســیاق روزنامه نگاری نمی توان نادیده 

گرفت. به نظر می رســد اگر تجربه بیشــتری کسب 

می کرد و فرصت بیشــتری برای زیستن داشت، از 

هیجان درونی او کم می شــد و در روزنامه نگاری نیز 

متعادل تر می شد.

از  سیاســی  موضع گیری هــای  در  اگرچــه 

احساســاتش تبعیت می کرد و این احساســات از 

روحیه هنری اش سرچشــمه می گرفت، اما در دیگر 

حوزه ها او یک شخصیت متفاوت و سرآمد بود. 

عشــقی در همدان ناشــناخته و مظلوم اســت، 

بنابراین بر شــهروندان همدان و همشهریانش است 

کــه به یاد او تــالش کنند تا بیش از این در ســایه 

بی تفاوتی نماند. 

این مقاله از رهگذر تمرکز بر ُاپرای »رستاخیز شهریاران ایران« 
میرزاده عشــقِی شاعْر در حکم دعوتی است به شعر خواندن، 
و می کوشــد نشان دهد که نوشته  منظوم او نمونه ای مثالی از 
کاری است که شعر در توان دارد، اگر ذهن و زبان با قدرت تمام 
دست در دست هم داشته باشند. بی 
آن که بخواهــم ارزش آثار او را خفیف 
جلــوه دهم، بی راه نیســت که بگویم 
زندگی میرزاده عشــقی بــا تمام قوا 
زیســته نشد. چراکه به قول نیما، اگر 
باقی می ماند و معایبش را رفع می کرد 
تنها شاعر آن دوره بود.]1[ این نکته به 
خوبی می تواند توجهات را از وسواِس فکری تقلیل دهنده نسبت 
به زندگینامه که اکثر مباحث ادبی را قبضه کرده، دور کند و بر 

مضمون ُاپرای عشقی متمرکز شود.
 میرزاده عشقی با نام شناسنامه ای سید محمدرضا کردستانی 
در ســال 12۷2 خورشیدی )1۸93 میالدی( در شهر همدان به 
دنیا آمد و در سن 31 سالگی به دستور مقامات حکومتی دولت 
پهلوی اّول در تهران از دنیا رفت. او که در اوایل جنگ جهانی اّول 
همانند هزاران نفر از آزادی  خواهان رهسپار استانبول شده بود به 
طور آزاد در کالس های فلسفه و علوم اجتماعی آموزشگاه عالی 
شرکت می کرد. در آن دوره استانبول مرکز تجمع و جنب وجوش 
روشنفکران و آزادی خواهان بود. میرزاده عشقی در استانبول حّتی 
وارد کنسرواتور هم شد و آهنگسازی را فراگرفت. در همین سفر 
بود که هنگام عبور از بغداد و موصل، ُاپرای »رستاخیز شهریاران 
ایران« را با این نیت که در بازگشت آن را در تهران به روی صحنه 
بیاورد نوشت. اثری که گرچه خود عشقی آن را اّولین ُاپرای ایران 
 خواند، امروزه و حّتی در آن دوره هم صرفًا یک نمایشنامه  منظوم 
است که در آن اشاره هایی هم به دستگاه های آوازی شده است.
اهل فْن »رســتاخیز شــهریاران ایران« عشقی را همانند »سه 
تابلوی مریم« او اثری رمانتیک می دانند. چراکه بر اساس علم 
سبک شناسی، سبک های رایج در شعر فارسی را می توان به چند 
دسته  عمده تقسیم کرد که البته عرصه  جوالن رمانتیسم واقعی 
را می توان در ســبک حد وســط و جدید یعنی ادبیات دوره ی 
مشروطه به بعد دانست.]2[ عشقی نیز شاعر دوره  مشروطه است 
و به تبِع تحّوالت ادبی و فرهنگی اروپا از رمانتیسم بی بهره نماند. 
بنابراین، با نگاهی دقیق به ُاپرای عشــقی به وضوح الیه هایی 
از رمانتیســم اروپایی در این اثر پیداســت. برای مثال بیایید 

نخستین صحنه ی این اثر را در نظر بگیریم: ]3[
پرده باال می رود. تماشاچیان ویرانه  یکی از عمارت های سلطنتی 
دربار شهریاران ساســانی در مداین را می بینند. صفحه صحنه 
تعدادی قبر، تعدادی ســتون ویران و چند مجسمه ی خدایان 

است. درست در همین موقع عشقی وارد شده و به صحنه از سر 
تأثر نگاه می کند و آه می کشد. سپس با آهنگ مثنوی می خواند:

این در و دیوار و دربار خراب
چیست یارب وین ستون بی حساب؟

این بود گهواره ی ساسانیان
بنگه تاریخی ایرانیان

قدرت و عملش چنان آباد کرد
ضعف و جهلش این چنین بر باد کرد

ای مداین از تو این قصر خراب
باید ایرانی ز خجلت گردد آب

نوع چیدمان صحنه نشانی از فضاهای دلهره آور و آکنده از اشباح 
و ارواح دارد. وجــود چندین قبر راهی برای بیان اندوه اســت، 
کــه البته همه  این ها از ویژگی هــای ادبیات رمانتیک اروپایی 
اســت. سپس میرزاده عشــقی با حضور در صحنه و خواندن 
ابیات باال با بیان حس نوستالژی بیزاری خود از وضع موجود را 
عیان می کند و به یاد روزگاران خوب گذشته حسرت می خورد. 
سپس عشقی دست بر پیشانی گذاشته و پس از مدتی تأسف 
خوردن و آه کشــیدن می نشیند و با آواز سه گاه قفقاز غزلی با 

این مطلع می خواند:
ز دلم دست بدارید که خون می ریزد

قطره قطره دلم از دیده برون می ریزد
کم کم میرزاده دچار بهتی عجیب می شــود، سپس سرش را 
روی زانو و دســت خود گذاشــته گویی که خواب می بیند. در 
خواب، آهنگ مخصوصی را که موســیقی آن از ُاپرت –مخفف 
ُاپرا و به زبان ادبی به معنای ُاپرای کوچک اســت]4[- لیلی و 

مجنون ترکی اقتباس شده می خواند: 
اکنون که مرا وضع وطن در نظر آمد

بینم که زنی با کفن از قبر درآمد 
در حالی عشــقی مشغول خواندن این ابیات است، بانویی که 
خود را به زینت آراسته با چهره ای مات و محزون از قبر بیرون 
آمده و به اطراف نگاه می کند. او همان خســرو  دخت اســت. 

سپس خسرو دخت چنین می خواند:
ای مردِم چون ُمرده ی استاده ی ایران

من دختر کسرایم و شهزاده ی ایران
َملک زاده ی دیرین

جگرگوشه ی شیرین
این خرابه قبرستان نه ایران ماست

این خرابه ایران نیست، ایران کجاست؟
میرزاده در این ابیات از عشــق به وطن و احساسات مّلی گرایانه 
بهره گرفته است. احساسات مّلی گرایانه یکی از نشانه های مکتب 

رمانتیسم است که در این ابیات به خوبی به تصویر کشیده شده 
است. ویژگی دیگری که در سطر سطر این اثرِ عشقی جا خوش 
کرده فردگرایی است. عشــقی در این اثر از احساس فردی خود 
یعنی دردی را که از دیدن ویرانه های مداین حس کرد- ابراز می کند، 
که این نیز یکی از مشخصات بارز آثار ادبی دوره  رمانتیسم است. 
شاعر اوضاع و احوال و حالت های روحی خود را مانند درد دلی برای 
مخاطبان خویش بیان می کند و باعث برانگیختن احساسات آن ها 
می شود. شخصیت بعدی که وارد صحنه می شود مردی است با 
مو و جامه ای سپید که چهره ای پیامبرانه دارد. او کسی نیست جز 
زرتشت. همه ی حرف زرتشت این است که جنگی بر سر شرق 
در غرب پدیدار شده است. سپس در صحنه او چنین می خواند:

در اروپا آسیا را لقمه ای پنداشتند
هر یکی در خوردنش چنگال ها برداشتند

بی خبر کاخر نگنجد کوه در حلقوم کاه
گر که این لقمه فرو بردند روی من سیاه

که باز هم نشان وطن خواهی شاعر است.
بــا این حال ُاپرای عشــقی عالوه بر نشــانه های ادبی دوره ی 
رمانتیســم خالی از نشــانه های فرهنگی این دوره نیســت. 
گمان می کنم منظومه ی آهنگین عشــقی به ما اجازه می دهد 
موضوعی را که احتمااًل دغدغه ی بنیادی فلســفه در آن دوران 

است از نو طرح ریزی کنیم؛ ُمرادم از این دغدغه رابطه ی میان 
تفکــر و چیزها یا ذهن و جهان اســت، کــه در واقع در قرون 
هجدهم و نوزدهم به مسئله ای معرفت شناسی بدل شده بود. 
ادعای کلی ام این اســت که عشــقی از این دغدغه طرحی نو 

در می اندازد. 
 ُاپرای عشــقی و تلویحًا برخی دیگر از آثار او نظیر »سه تابلوی 
مریم« حاوی نوعی بینش فلســفی ژرف و درس آموز است، و 
دیگر این که این بینش به بهترین شکل با شعر بیان شده است. 
به این اعتبار، هدْف اشــاره به تجربه ای از ذهن، زبان و چیزها 

است که به بهترین وجه در قالب شاعرانه بیان شده است.
 چیزی که در ُاپرای عشقی احساس کرده ام و به گمان شعرش 
به جانب آن پیش می رود، صدایی ژرف اندیشانه و تأّملی است 
که البته گوش خراش نیســت اما قرص و محکم اســت. در 
ُاپرای عشقی رمانتیسم نه صرفًا به مثابه  مکتبی ادبی بلکه به 
عنوان یک جهان بینی - که وامدار نیمه  دوم ســده ی هجدهم 
کشورهای اروپایی اســت- درک می شود که ویژگی ذاتی آن 
اعتراض فرهنگی علیه تمدن مدرن ســرمایه داری و به ســود 
برخی از ارزش های پیشین است. در رمانتیسم عشقی شکلی 
از احساس که عمیقًا مبتنی بر نوستالژی است آشکار می شود، 
اما این بدان معنی نیست که در اثر او آن چه که ویژگی مدرنیته 
اســت مردود تلقی شود. بلکه بر عکس در این نوع رمانتیسم 
شکلی از خود انتقادگری فرهنگی مدرن وجود دارد و این همان 
اصلی است که متعلق به ساختار حسِی فرهنگ مدرن است. 
بر همین اســاس است که میرزاده را شــاعری نوگرا و انساِن 
مدرن روزگار خویش می شناسیم. در واقع ُاپرای عشقی چیزی 
جز ندای خشــم انقالبی و اعتراضی علیــه تمدن مدرن ایران 
نیســت. اگرچه جریان رمانتیسم کاماًل در تقابل با خوشبینی 
فلسفه های ترقی خواه دوران روشنگری است؛ اما انتقادی که در 
ُاپرای عشقی وجود دارد تنها پیرامون جنبه  اجتماعی-اقتصادی 
پیشرفت نیست. بلکه به کلیت اتوِس )ethos( تمدن مدرن، 
معناباختگی اخالقی و غیرانسانی بودِن آشکار آن برمی گردد. 
بنابراین رمانتیســم فرهنگِی عشــقی از نوع انقالبی آن است، 
همان که دستاوردهای 1۷۸9 را )آزادی، دموکراسی و برابری( نه 
به قصد بازگشت به عقب بلکه به منظور ایجاد راهی از جامعه ی 

پیشین به سمت آینده ای اتوپیایی در هم ادغام می کند.
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عشقی از دیدگاه اجتماعی  �
نمی خواهم وارد بحث مسائل سیاسی که میرزاده 
عشــقی با آن درگیر بوده و برخورد داشــته است 
بشوم، اما بایسته اســت که این شاعر و نویسنده 
مبارز را از چند دیدگاه گوناگون بنگریم و شخصیت 
او را بشناســیم؛ عشقی فردی است تحصیل کرده 
و از فلســفه و سیاســت و ادب و هنر آگاهی دارد. اگر او را اندویدوآلیست 
بنامیم که نه، او تک رو و جدا از اجتماع و منحصر به فرد خودش نیست، او 
اگزیستانسیالیست است. به فلسفه و نقش وجودی و هویت انسان توجه 
دارد، همه حرف و ســخن او خطاب به انســان است او جهان هستی و کن 
فیکــون را به معارضه می طلبد همین طور سرســری و روبه راه و بی اعتنا و 

بی تفاوت و باری به هر جهت سر فرود نمی آورد و نمی گذرد.
از نظر حس و عاطفه، عشــقی فردی عاشق پیشــه و دوستدار طبیعت و 
هنرمند و دگراندیش و از سویی ناسیونالیست است. در همدان زاده شده و 
ســر بر آورده، شهری که نگهبان تاریخ است. از تحصیل در مدرسه آلیانس 
الفت زبان فرانســه را آموخته و بدان تکلم می کرده است، سپس به تهران 
رفته و با عارف قزوینی، علی دشــتی ملک الشــعرا بهار و ســعید نفیسی 
رفاقت یافته و پس از عزیمت به اســتانبول بازگشــت از آن جا )جمعی از 
ایرانیان به هواخواهی از عثمانی و آلمانی به آن کشــور مهاجرت نموده که 

بی نتیجه بازگشتند( به سرودن شعر پرداخته است.
سعید نفیسی می گوید: در یکی از شب های تهران جوانی با عارف نزد من 
آمدند من تا آن وقت آن جوان را ندیده بودم. عارف او را به من معرفی کرد 
گفت: میرزاده عشقی از رفقای مهاجرت ماست. عشقی دو سالی جوان تر 
از من بود، لباس اروپایی پوشــیده و کراوات درشــت و رنگارنگی زده بود، 
موهای ســرش را گذاشــته بود که از اطراف گوش و سر و گردن بلند شود 

چنان که پشت گردن و پیدا نبود.
حضور در صحنه سیاسی مقاالت و نوشته ها شعر و نثر �

عشقی در روزنامه سیاست مقاالت و اشعار بسیاری دارد نخستین شماره 
روزنامه قرن بیســتم را در 1300 خورشــیدی منتشر ساخت، سومین دوره 
قرن بیســتم بیش از یک شــماره انتشــار نیافت همان سالی که عشقی 
به ضرب گلوله کشــته شد تیرماه 1306. عشــقی در آن موقع از مخالفان 

جمهوریت در ایران بود.
بــاروی دادن جنگ جهانــی اول 1914 تا 191۸ و بــا مداخله خارجیان در 
ایران و ناتوانی سلســله قاجار لزوم برخاستن یک رهگشای ملی )منجی( 
در میان ایرانیان احســاس می شد و میل به تغییر نظام پدید آمد عشقی 

اشعاری را در تقبیح و در ذم جمهوری به هجو سروده است.
اوضاع ایران با مداخله خارجی آن و تقسیم آن به دو منطقه نفوذ )روس و 
انگلیس( حس ملی و غرور وطن خواهی را در ایرانیان باال برد و نهضت های 
ملی به صورت های گوناگون آشــکار شد. شــاعران و سخنگویان ملی گرا در 
صحنه سیاســی آشکار شدند مجلس چهارم از قطب های سیاسی گوناگون 

تشکیل شده بود که عشقی آن را هجو کرد و سخت به انتقاد گرفت.

عشقی در سال های جوانی فردی آرام و معتدل از اندیشه ها و احساساتی 
فیاض برخوردار بود ادامه اما کم کم با سیاســت های متضاد جامعه روبرو 
شــده و انتقاد در او قــوت گرفت. میان جبهه مختلــف مخالف و موافق 
اشــعاری ســروده اســت که گاه انتقادها به هجو و دشنام کشیده شده و 
جریان فکری او به سمت افراط و متمایل شده و طرحی به نام »پنج روز 
عید خون« مطرح کرده که از آثار بحران آمیز و مقتضیات آن روز بوده است.
قسمتی از مجموعه اشعار عشقی بیان کننده آثار بحران آمیز و مقتضیات آن 
روز بوده و بخشی دیگر سروده هایی است که با عاطفه انسانی و توصیفات 

تخیل آمیز اوست که نشان دهنده قریحه و ذوق ادبی و هنری اوست.
نگرش به آثار ادبی و هنری �

 در تاریخ ادبیات، میرزاده عشــقی را باید در شــمار نوآوران نام ببریم که 
سبک و اسلوب خاصی در جهان سخنوری و گویندگی به کار گرفته است و 
از ســوی دیگر عشقی را باید از نظر احساسات و عواطف و هیجانات ملی 
در نظر گرفت. او یک ایرانی میهن پرست است و شاعر ملی است و سنن 

عهد باستان را تشریح کرد و یادآور شده است.
1. تابلو رستاخیز شهریاران ایران در ویرانه های مدائن یک نمایشنامه ایرانی 

است.
 2. تابلــوی ایــده آل مرگ مریم که در جدجریده شــفق ســرخ به چاپ 

رسانیده، حوادث تأثرانگیز پس از مشروطه را بیان اشته است.
 3. نمایشــنامه کفن سیاه، سرگذشت یک زن باستان به نام خسرودخت 

است و ارتباط به سرنوشت زنان ایران دارد.
 4 . چند نمایش نامه و دیگر که به نثر نوشته شده است.

پس از مرگ عشــقی دوســتدارانش اشعار و آثار او را گرد آورده و به چاپ 
رســانیدند. مولف اصلی کتاب گوید: تدوین همه آثار عشــقی دلیل کامل 
مولف با همه آن ها نبوده، بلکه قضاوت آن را به خوانندگان واگذار می کنیم.

 در پس سالیانی بسیار چه کسی می تواند ایده آل های عشقی را در یابد؟
 عشقی بر خود بایسته می داند که بایستد.

او رویدادهای سیاسی آن سال ها را به عرصه ماجرا می کشد جنگ مغلوبه 
جهانی اول، تیره روزی های وطن در مقایسه با شکوه و عظمت باستان، فکر 
فلســفی و دیگر اندیشه او را انگیخته و می شوراند آن چنان که خشمگینانه 

می راند و عادت کاویانی مردم را به داد می خواند و دلیری...
گالیه می کند مردم را خطاب قرار می دهد که چرا می هراسند:

 یا رب این خلق را از چوب بتراشیده اند
 بر سر این خلق خاک مردگان پاشیده اند

این بایستگی سخت او را ناگزیر می گرداند که مهر و نواخت بگذارد. پنج روز 
عید خون را مطرح می کند که بر اثر خشم و ناخشنودی است که آن را نمی 
توان انگیزه و ســبب اصالح جامعه دانست این کدامین رنجش و آزادگی 
اســت که مردی نیک و معتدل را به آزمون های سخت و دشوار و واژه های 
تند و دشنام امیز سوق می دهد؟ عشقی سخت شوریده و آماده نبرد است 

او خود را در محیطی ناساز می بیند...
او به آرزو بر سر آن است و در این راه می کوشد و دلبستگی نشان می دهد 
اما به دور می ماند. عشقی در جامعه سیاسی به چیرگی و توفندگی شناخته 
شــده و چنان می نماید که او بر خود روا نمی دارد که تندی خود را بر زبان 
نیاورد. عشــقی سرنوشت خود را می نگرد و با وجود این خود را از آن دور 

نمی دارد. نمی خواهد در گمان بیفتد یا پوزش بخواهد.
او مانند خیزابه های دریا که بر اثر توفان می آیند، ساحل را در هم می کوبد... 

این تالش دشوار سرانجام به قتل و منتهی می شود...
من آن نیم که به مرگ طبیعی شــوم هالک/ یک کاســه خون به بســتر 

راحت هدر کنم 
هنوز به درســتی در درنیافته اند یا نگفته اند که به چه خواســت و کرداری 

عشقی را کشتند و از کدام سو بودند؟
بی گمــان در گذار این راه، پــس از رخدادها، به کارهایــی که برای ایده آل 
وطنی انجامیــده، پس از چرخه ای از تندبادها، ایرانیان با هم، درســت و 
همداستان خواهند شــد. آسمان روشــنی، روز را خواهد گسترد. هنگامه 

پرآشوب تندبادها فرو خواهد نشست.
عشقی شــب های تهران و شــمیران )پایتخت ســرزمین خود( را، سایه 
روشــنی های رازآمیزش را در تابلو ایده آل خــوب وصف می کند. لحظات 

امپرسیونیستی طبیعت را خوشایند و دلپذیر می سراید:
 خوشا اطراف تهران و خوشا شب های شمرانش...

 در میان برگ های خشک خزانی بدین شیوه سخن می گوید 
دو ماه رفته ز پاییز و برگ ها همه زرد فضای شــمران از باد مهرگان پر گرد 
هوای دربند از قریب ماه آذر سرد پس از جوانی پیری بود چه باید کرد بهار 

سبز به پاییز زرد شد منجر 
چه می توان گفت، که زمانه انســان را و آســودگی و آرامش شاعر را یکباره 
به هم می ریزد. ســخنگوی محبوب ما به تندی می گراید و ســخنان خود 
را بــه نکوهش و هجو و تقبیح می گوید. با این همه می توان گفت شــور 
و تالش عشــقی برای ما ارجمند اســت و جایگاهی آراســته و بلند، برای 
صحنه نمایش های تاریخی او خواهد بود. از ســنگ های سترگ الوند کوه 

مجسمه ای به نشانه نستوهی او برپا خواهند داشت.
 آرزوی خفته در مزار �

 ای آرزوی خفته سال ها در آن مزار گربر کشی سر از آن تیره گون مغاک
 و قدم بر نهی به خاک

 بازآیی و گذر کنی چون سیم از گذرگهان
 و به هر کوی و برزنی، نظر دیده افکنی 

و سراغ گیری از عشق گمشده 
آن کوی و برزن مغشوق را نخواهی یافت

آن باغ آرزو را، دیگر نخواهی دید 
آن گاه سراسیمه باز فریاد برکشی

 ای عشق های مرده کجایید؟
 و درهای بسته حرف تو را بازتاب می دهند؛

ای عشق های مرده کجایید؟
ای عشق های مرده کجایید؟

عشقی در همدان 

حسین پارسا
روزنامه نگار

ماهان زندی 

حسین زندی 
روزنامه نگار

نگین حقیقی صابر
کارشناس ارشد فلسفه

هوشنگ جمشیدآبادی
شاعر و نویسنده

عمر پربار یک شاعر

پرای ایران
ُ
رمانتیسم و رستگارِی زندگی از منظر اّولین ا

ده ویـژه
پرون
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ده ویـژهگردشگری همدان مشروط شد

پرون

ونا بر سر گردشگری همدان سایه کر
نخســتین تقابل گردشــگری همدان با کرونا به روزهای آغازین ســال 
1399 بــر می گردد؛ نوروز ســالی که گذشــت. هنوز بســیاری مردم ایران 
کوویــد19 یا کرونا را باور نکرده بودند، برخی از مردم به شــدت ترســیده 
بودنــد و برخی دیگر بی تفاوت به این موضوع بار ســفر بســته بودند و به 
مقصــدی که پیش تر تعیین کرده بودند، رفته بودند. همدان یکی از مقاصد 
گردشــگران بود. این موضوع از سوی روزنامه نگاران اطالع رسانی و هتل ها 
و برخی اقامتگاه ها تخلیه شــد. روزنامه نگاران حق داشتند به دلیل این که 
این ویروس منحوس چینی بســیار ناشــناخته بود و آنان نگران سالمت 
شــهروندان بودند، بنابراین تا مشخص شــدن ماهیت ویروس و بیماری 

باید با ورود گردشگر مقابله می شد. 
تابستانی که گذشــت نیز مسافران زیادی به صورت زیرپوستی در شهر 
همدان اتراق کردند. مسافرانی از خوزستان و هرمزگان و استان های گرمسیر 
که طبق ســنت همه ساله تابســتان را در همدان می گذراندند، سال 99 نیز 
به این شــهر آمدند و بی ســروصدا در مناطق همیشــگی یعنی خانه های 
محله های جانبازان و منوچهری اقامت کردند و مســئوالن نیز صدایش را در 
نیاوردند، اما اگر عصرهنگام به بوســتان ها از جمله بوســتان مردم و آرامگاه 

باباطاهر مراجعه می کردید با این مسافران روبرو می شدید.
اگر به آمار منتشر شده از مبتالیان به ویروس کرونا در استان همدان نیز 
نگاهی بیندازید با مشــاهده افراد غیرهمدانی متوجه این موضوع می شوید. 
البته این جماعت را نمی توان در گروه گردشــگران جای داد به دلیل این که 
هیــچ یک از مراکز گردشــگری و تفریحی از جمله هتل هــا، اقامتگاه ها و 
جاذبه ها از این طیف مسافر ذینفع نبودند و آن ها از همدان به عنوان خوابگاه 
استفاده می کنند، حتی بخش اصلی خورد و خوراک را نیز همراه می آورند.

با این حال ســال بــه روزهای پایانــی نزدیک شــده و دغدغه فعاالن 
گردشــگری درآمد است و درآمد نیز با حضور گردشگر میسر می شود اما از 
سوی دیگر موضوع مهم تری نیز وجود دارد آن هم سالمت شهروندان است. 
اگر مراکز تفریحی و گردشــگری بازگشایی شود این بیماری بار دیگر شدت 

خواهد گرفت و اگر نه فعاالن این حوزه بیش از پیش زیان خواهند دید. 
گردشــگری همدان نیز مانند ســایر نقاط کشور خســارت دیده است و 
کمک های اندک دولتی نیز پاسخگو نبوده، از سوی دیگر با توجه به شرایط 
فعلی هیچ پیش بینی قطعی برای بازگشایی مجدد صنعت گردشگری وجود 
ندارد. پــس باید حمایت جدی تری از فعاالن ایــن عرصه صورت بگیرد به 
دلیل این که حتی اگر گردشگری تمام و کمال راه اندازی شود باز هم زمان 
زیادی برای بازیابی روحیه فعاالن گردشگری الزم است. این روزها مسئوالن 
اســتان به دنبال راه میانه هســتند که گردشگری با رعایت پروتکل ها از سر 
گرفته شود اما آیا تضمینی برای افزایش نیافتن قربانیان کرونا وجود دارد؟

یادداشت سردبیر

وزی سفرهای نور
ونا یر سایه همه گیری کر ز

رفتــه رفتــه بوی بهار و نوروز به مشــام می رســد، 
طبیعت نو و ســال تحویل خواهد شــد. نوروز 1400 در 
حالــی نزدیک می شــود که ســن همه گیری ویروس 
کرونا وارد ســال دوم شــده؛ ویروسی که همه در آغاز 
گمــان می کردیم نهایتا یک ماه یا دو ماه دیگر از بین 
می رود اما یک سال است که بیشتر کشورهای جهان را 
درگیر خود کرده و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل.

کرونا یکــی از بزرگترین و گســترده ترین فعالیت های اقتصادی جهان 
یعنی صنعت گردشگری را زمین گیر و بسیاری از فعاالن این صنعت را بیکار 
کــرد. هم اکنون گمــان اینک ه این ویروس در ماه هــای آینده از بین برود 
نیز ســاده لوحانه است و اگر صنعت گردشگری قصد ادامه حیات دارد باید 
فکری اساســی کرد و برنامه ریزی درستی برای اجرای سفر زیر سایه کرونا 
داشــت. اما تا این جا هیچ برنامه اجرایی و مدونی وجود نداشــته که هیچ 

سازوکاری برای مقاصد گردشگری هم در نظر گرفته نشده است.
اصوال برنامه ای وجود ندارد یا اگر داشته باشد اجرا نخواهد شد، اگر هم 
اجرا شــود نتیجه ای نخواهد داشت، به این دلیل که برنامه ها توسط افرادی 
که در اتاق ها هســتند نوشته شده و فعاالن واقعی گردشگری و آن هایی که 
زیر و بم این صنعت را می شناســند نقشــی در این کار ندارند. این تجربه 
سال های قبل و بدون کروناست، خیلی زیاد از حد است که برای گردشگری 
نوروز، آن هم در شــرایط کرونا برنامه ای اجرا شدنی و نتیجه بخش انتظار 
داشــته باشــیم. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکنون 
فقــط پروتکل هایی برای اجرای تور و حمــل و نقل ارائه داده که عمال کاری 

از پیش نمی برند.
حقیقت این اســت که باید در این شرایط از گردشگری انبوه جلوگیری 
کرد اما نه می توان بعد از یک ســال باز هــم از رفت و آمد مردم جلوگیری 
کرد و نه می شــود گردشگران را دسته بندی کرد، اما قطعا مقصد را می شود 
مدیریت کرد. در ابتدا باید بپذیریم که همه گیری تا نابودی کامل بخشی از 

زندگی ماست و به طبع بخشی از سفر و گردشگری.
در وهله اول باید تدابیری برای ســفر ایمن در این شــرایط اندیشــید، 
به طوری که انواعی از ســفر با این شــرایط برنامه ریزی کرد؛ نوعی که در آن 
کمتریــن خطر ابتال به بیماری در جامعه مقصد و گردشــگر وجود داشــته 
باشــد، ســاز و کارهایی جداگانه برای تورها و حتی ســفرهای خانوادگی با 
خودروهای شــخصی. همچنین در ادامه از طریــق مدیریت مقاصد تعداد 
مشخصی گردشگر را برای هر مقصد پذیرفت، در این خصوص دستور العمل 
پذیرش 50 درصدی هتل ها از ســوی وزارت خانه ابالغ شده اما کافی نیست 

و اشراف کامل تری برای اقامت نیاز است.
طراحــی و به کارگیــری تجربیات جدیدی از ســفر همســو بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در مقاصد و مواردی از این دســت نیاز شرایط روز 

گردشگری است. 
برخوردهای سلیقه ای و غیرعلمی، هم به صنعت زمین خورده گردشگری 
آسیب بیشتری می زند هم شرایط همه گیری را وخیم تر می کند، مخصوصا 
در این زمان که به اواخر ســال نزدیکیم. به شــخصه با توجه به تجربه یک 
ساله کرونا و گزارش های ارائه شده در دیگر کشورها معتقدم رعایت نکردن 
پروتکل ها به خصوص زدن ماسک خیلی خیلی بیشتر از سفر کردن آسیب 
زننده اســت. به طور مثال در دیگر کشورها تب ســنجی و ضدعفونی کردن 
دســت ها، تســت های رایگان کووید 19 در ورودی شهرها و اماکن تاریخی 
و فرهنگــی با دقت باالیی صورت می پذیرد. در ایــران نیز این موارد باید با 
دقت بیشــتری کنترل شــود و قطعا برای شــهرهایی که آمار باالیی دارند 
محدودیت های شــدیدتری اعمال شود و کنترل باالیی برای ورود و خروج 

از این شهرها صورت پذیرد.
گردشگری نوروزی از هم اکنون باید تعیین تکلیف و برنامه صحیح سفر 
از طریق رســانه ها آموزش داده شــود. این به معنی تشویق به سفر نیست 
چــون می دانیــم جلوگیری از آن نتیجه عکس می دهد پس بهتر اســت با 
مدیریت و کنترل باال و دقیق تعطیالت نوروز را پشت سر بگذاریم. از طرفی 
فعاالن صنعت گردشــگری که سال گذشــته بسیار متضرر شدند امسال هم 
بالتکلیف هســتند به این دلیل که دستورالعمل روشنی از سوی وزارت خانه 

صادر نشده است. 

گردشگری

ونده ویـژه پر

مهمان ناخوانده ای که ســال گذشته از کشــور چین به سرتاسر جهان سفر کرد و سبب بیماری و مرگ هزاران نفر 
در سرتاســر دنیا شــد، زندگی ساکنان زمین را دستخوش تغییرات زیادی کرد. سفر این ویروس سبب شد سفرهای 
بســیاری لغو و صنعت گردشــگری تعطیل شود. استان همدان که به دلیل ســرمایه های طبیعی و تاریخی خود طی 
ســال های اخیر تالش بســیاری برای رونق صنعت گردشــگری کرده بود با آمدن ویروس کرونا به ناچار برای حفظ 

سالمت شهروندان درهای خود را به روی مهمانانش بست تا نوروز 99 را متفاوت با سال های گذشته سپری کند. 

در آخرین نوروز قرن
کهن میزبان سفرهای مسئوالنه است شهر 

ناخوانــده ای کــه  مهمــان 
سال گذشــته از کشــور چین 
به سرتاســر جهان سفر کرد و 
ســبب بیماری و مرگ هزاران 
نفر در سرتاسر دنیا شد، زندگی 
ســاکنان زمین را دســتخوش 
تغییرات زیادی کرد. ســفر این 
ویروس سبب شد ســفرهای بسیاری لغو و صنعت 
گردشگری تعطیل شــود. استان همدان که به دلیل 
ســرمایه های طبیعی و تاریخی خود طی ســال های 
اخیر تالش بســیاری برای رونق صنعت گردشگری 
کرده بــود با آمدن ویروس کرونا به ناچار برای حفظ 
سالمت شهروندان درهای خود را به روی مهمانانش 
بســت تا نوروز 99 را متفاوت با ســال های گذشــته 

سپری کند. 
بیش از یکســال از ســفر این ویروس به کشور 
ما گذشــته است و ســال نوی دیگری در راه است. 
بســیاری از هموطنان ما طعم تلخ فقدان عزیز بر اثر 
این ویروس را طی سال اخیر چشیده یا درد عوارض 
و عالیم این بیماری را در بدن خود دیده اند. این سال 
در خاطره جمعی همه ما ســال قرنطینه و ماسک و 
الکل و خانه نشــینی بوده اســت اما آن چه مشخص 
است این که کرونا اگرچه در برهه هایی کنترل شده اما 
هنوز به طور کامل شکست نخورده و در صورت رعایت 
نشــدن پروتکل های بهداشــتی باز هــم اوج خواهد 
گرفت. از سوی دیگر نیز صنعت گردشگری و مشاغل 
وابســته به این صنعت که طی این ســال با رکود و 
تعطیلی مواجه بوده اند چشم امید به حضور مهمانان 
نوروزی ســال جدید بســته اند. بنابراین گردشگری 
در نــوروز ســال پیش رو به نحــوی دیگر و متفاوت 
از ســالیان قبل خواهد بود و ایــن لزوم برنامه ریزی 
صحیــح مدیــران و مســئوالن حوزه گردشــگری و 

همچنین حوزه بهداشت استان را نمایان می کند.

بالیی که بر سر گردشگری نازل شد �
»علــی مالمیــر« مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به 
تعطیلی گردشگری نوروزی استان در سال های اخیر 
می گوید: متاسفانه تاسیسات گردشگری استان طی 
دو نــوروز اخیر یکی به علت بارندگی های شــدید در 
ســال 98 و دیگری به علت ویــروس کرونا در نوروز 
99 دچار رکود شدند و نتوانستند از فرصت نوروز برای 
جذب گردشگران بهره ببرند و با توجه به این که حدود 
25 الی 30 درصد درآمد تاسیسات گردشگری از ایام 
نوروز حاصل می شود، متاســفانه طی دو سال اخیر 

این درآمد حاصل نشده است.
وی می افزایــد: از طرف دیگر نیز به علت شــیوع 
ویروس کرونا و خانه نشــینی مردم در یکسال اخیر، 
یک تقاضای انباشته از سوی افراد برای سفر و ایجاد 
نشاط و تغییر در روحیه خانواده ها وجود دارد بنابراین 
با پیگیری هایی که در ســتاد سفر اســتان داشتیم 
قرار بر این شده اســت، در صورتی که شرایط استان 
در وضعیت آبی از لحاظ شــیوع کرونا باقی بماند، با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، در چهارچوب قوانین 
تعیین شــده از ســوی مراجع بهداشتی و به صورت 
مدیریت شــده در نوروز پیش رو میزبان ســفرهای 

مسئوالنه باشیم.

سفر مسئوالنه �
مالمیر اظهار می کند: طی »سفر مسئوالنه« تاکید 
ما بر این است که ســفرها ترجیحا در قالب تورهای 
مســافرتی به وســیله آژانس های معتبری که تحت 
نظــارت وزارت خانه میراث فرهنگی فعالیت می کنند، 
انجام شــود. همچنین اقامت حتمــا در محل هایی 

صورت بگیرد که دارای مجوز از میراث فرهنگی استان 
هســتند و پروتکل هــای بهداشــتی در آن ها رعایت 
می شــود. عالوه براین، در تمامی مراکز گردشــگری، 
فضاهــای اقامتــی، جاذبه های گردشــگری و حتی 
وسایل حمل و نقل شهری و بین شهری رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت مسافران و 
شهروندان باید برقرار باشد. البته تمامی این ها منوط 
بر این اســت که طی هفته های باقــی مانده تا عید 
نوروز با رعایت شهروندان، شرایط آبی شیوع ویروس 
کرونا پایدار بماند و اســتان از این نظر دچار شــرایط 

بدی نشود.

نوروز متفاوت �
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان همدان در خصوص تفاوت های سفر 
نوروزی امســال با سال های گذشــته بیان می کند: 
طبیعتا شرایط سفر و ارائه خدمات در سال پیش رو 
با سال های گذشته متفاوت خواهد بود. برای مثال در 
سال های گذشته سعی داشتیم با برگزاری رویدادهای 
فرهنگی و نوروزگاه ها شــاهد تمرکز و تراکم و حضور 
جمع های مردم و گردشگران در اماکن مختلف باشیم 
اما در سفر مسئوالنه در تالشیم ظرفیت ها را به گونه ای 
طراحی و مدیریت کنیم تا ساعات ارائه خدمات ما به 
گونه ای باشد که افراد در طول روز توزیع شوند و تجمع 
و تراکم در اماکن به حداقل برســد. همچنین با ارائه 
خدمات خاص بهداشــتی در ورودی و خروجی های 
مراکز گردشگری و پیشبینی تسهیالت و امکانات الزم 
برای حفظ بهداشــت و رعایت پروتکل ها سفر ایمنی 
را رقم بزنیم. به هرحال نوع ارائه خدمات گردشگری 
مــا تفاوت هایی خواهد داشــت و در حال حاضر نیز 
در حــال آمادگی برای ارائه این خدمات هســتیم و 
بازدید ها و نظارت ها و پیگیری های الزم در این راستا 

در حال انجام است.
مالمیر در ادامه تاکید می کند: نکته اساســی این 
اســت که چون سالمت مســافران و افراد جامعه از 
همه چیز مهم-تر اســت اگر ارائــه خدمات در مراکز 
گردشــگری به گونه ای باشــد که سالمت جامعه را با 
خطــر مواجه کند، با این اماکن برخورد خواهد شــد 
و از فعالیت آنان جلوگیری می شــود. بنابراین شرط 
نخســت این اســت که تمامی مراکز و تاسیســات 
گردشــگری استان زمینه انجام یک سفر مسئوالنه و 

در چارچوب پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.

توصیه به مسافران و گردشگران �
مالمیر همچنین به مســافرانی که قصد ســفر به 
اســتان را در نوروز پیــش رو دارند توصیه می کند: به 
افــرادی که قصد ســفر در نوروز پیش رو به اســتان 
همدان را دارند توصیه می کنم که در درجه نخســت 
در قالب ضوابط ستاد کرونا سفر مسئوالنه ای داشته 
باشند و چه در مسئله اقامت و چه در تردد و بازدید از 
فضاهای گردشگری با اماکن و آژانس های مسافرتی 
دارای مجوز همکاری کنند. بنابراین بهتراست عزیزانی 
که قصد ســفر دارند هماهنگی هــای الزم را از همین 
هفته های باقــی مانده تا نوروز انجــام دهند. محل 
اقامت و آژانس مســافرتی مطمئنی را انتخاب و آن 
را از قبل رزرو کنند و از آن جایی که در ســال پیش رو 
مراکز اقامتی بدون مجوز و همچنین کمپ های نصب 

چادر به هیــچ وجه برقرار نخواهند بود، ســفر بدون 
برنامه ریــزی و ناگهانی توصیه نمی شــود و بهترین 
اقدام برای ســفری مسئوالنه در ســال جدید به هر 
منطقــه از جمله اســتان همدان برنامه ریزی صحیح 
برای ســفری ایمن در هفته هــای باقی مانده تا عید 

نوروز است.

پذیرای مسافران و گردشگران خواهیم بود �
معــاون امور اقتصادی اســتاندار نیز با اشــاره به 
این که 42 درصد اشــتغال اســتان همدان مربوط به 
گردشگری است و با شرایط کرونا آمار بیکاری استان 
افزایش خواهد داشت، توضیح می دهد: در جلسه ای 
که با حضور فعاالن گردشگری و به میزبانی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
برگزار شــد، تصمیم بر این شد که در ایام نوروز همه 
اقامتگاه های اســتان پذیرای گردشگران و مسافران 
باشــند. دو تن از استادان دانشــگاه تهران پیشنهاد 
طراحی نرم افزاری برای فروش سفال اللجین دادند.

»ظاهر پورمجاهد« می گوید: با توجه به لطماتی که 
ســیل و کرونا در نوروز 98 و 99 به گردشگری همدان 
زدند، اگر امســال هم پذیرای گردشگران نباشیم، این 
صنعت بیش از پیش آســیب خواهد دید. باید برای 
هتل هــا و 30 خانه  بومگردی اســتان فکری بکنیم و 
از همه رســانه ها درخواست می کنیم در این زمینه ما 

را یاری کنند. 

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

غار علیصدر از گردشگران نوروزی مسئوالنه پذیرایی می کند
کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

بســیاری از کارشناســان حوزه گردشگری معتقدند 
آســیبی که گردشگری در ســال کرونا دید تا سال های 
ســال جبران نخواهد شد. البته حتی در این شرایط هم 
برخی شهر های گردشگرپذیر توانستند با در نظر گرفتن 
تهمیداتی بخشــی از گردشــگران خود را حفظ کنند و 
طبیعتا تأسیســات گردشــگری آن ها کمتر آسیب دید 
اما از آن جایی که مدیران همدانی نتوانســتند برای این 
شرایط خاص برنامه ریزی درستی داشته باشند و اساسا 
مدیران روزهای بحرانی نیستند، این شهر نتوانست مانند 
شهرهایی مانند شیراز و اصفهان عمل کند. با این شرایط 
و در حالی که معلوم نیســت کرونا کی دســت از سر ما 
بردارد به نظر می رســد منطقی نیست که انتظار داشته 
باشیم امسال نیز گردشگری تعطیل باشد و باید فکری 

به حال این حوزه کرد وگرنه شاهد عواقب جبران ناپذیر 
آن خواهیم بود. غار علیصدر به عنوان یکی از مهم ترین 
آثار تاریخی و طبیعی که ساالنه پذیرای گردشگران زیادی 
است، امسال آسیب زیادی از کرونا دید اما گویا در سال 
1400 کج دار و مریز از گردشگرانش استقبال خواهد کرد 

تا شاید کمی از خسارات وارده را جبران کند. 
مدیرعامل شرکت ســیاحتی علیصدر درباره نحوه 
پذیرش مسافران و گردشگران نوروزی در غار علیصدر 
به همدان نامه توضیح می دهد: به دنبال این هســتیم 
که اگر شــرایط کرونا به سمت بهبود برود، از مسئوالن 
باالدست مجوز بازگشــایی غار علیصدر را بگیریم و در 

نوروز 1400 میزبان گردشگران و مسافران باشیم.
»مهــدی مجیدی« تأکید می کنــد این میزبانی با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی خواهد بود و در توضیح 
نحــوه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی می گوید: با 

هماهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی 15 تا 18 بند برای 
مقوله پروتکل های بهداشتی تعریف شده است. برای 
مثال همه بازدیدکنندگان از غار باید ماســک داشــته 
باشند، در هر قایق یک خانواده و با حداقل نفرات سوار 
خواهند شــد در حالی که در ایام پیش از کرونا بیشتر 
از این تعداد از قایق ها استفاده می کردند، با ثبت زمان 
بازدید از غار از ازدحام جمعیت در سالن اتظار جلوگیری 
خواهد شد و انتظار برای بازدید از غار بیرون از سالن و 
داخل خودروهای شخصی خواهد بود، بازدیدکنندگان از 
اتاق های ضدعفونی کننده عبور خواهند کرد و تب سنجی 

خواهند شد.
وی از ســالی که غار علیصدر و کارکنانش گذراندند 
چنین یاد می کند: هر ســال بیش از 600 هزار نفر از غار 
علیصدر بازدید می کردند اما در سال کرونا فقط 80 هزار 
نفر از این غار بازدید کردند و این یعنی از دســت دادن 

حدود 520 هزار بازدیدکننده که با توجه به قیمت بلیت 
غار، ضرر 26 میلیارد تومانی را به مجموعه علیصدر وارد 
کرد. ضمن این که به خاطر شیوع کرونا از بهره برداران غار 
اجاره نگرفتیم و این فشار شدیدی به شرکت وارد کرد. 
امیدواریم با عادی شدن شرایط و استقبال گردشگران از 

غار بتوانیم بخشی از این ضرر را جبران کنیم.
مجیدی درباره تأثیر تفاهم نامه های امضاشــده با 
نهادها درباره پذیرش بازدیدکنندگان از غار نیز می گوید: 
حدود 30 درصد بازدیدکنندگان با شــرایط تفاهم نامه ها 
از غار بازدید کردند و ســال آینــده نیز آماده انعقاد این 

تفاهم نامه ها هستیم.
دربــاره وضعیــت مجتمــع تفریحی گردشــگری 
عباس آباد نیز توضیح می دهد: خوشــبختانه ویالهای 
ایــن مجتمع به عنــوان اقامتگاه های امــن به لحاظ 
بهداشتی مورد توجه است و امسال تخفیفات ویژه ای 

برای شــهروندان همدانی در نظــر گرفتیم تا به عنوان 
جایگزین ســفر از این ویالها اســتفاده کنند. در حال 
حاضر با توجه به تعطیلی غار، تنها منبع درآمد شرکت 

سیاحتی علیصدر این مجتمع است.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر تأکید می کند: با 
توجه به این که شرط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی برای سفر در ایام نوروز رزرو اقامتگاه 
اســت، پیش بینی ما این اســت که مجتمع تفریحی 

گردشگری در نوروز 1400 مورد استقبال قرار بگیرد. 

کووید-19 و گردشگری
تجارب جهانی به منظور پیاده سازی بومی

کووید-19، بیماری ناشی از سویه جدید ویروس 
کرونا به نام ســندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 
2 بیشــتر از هر شــیوع بیماری در حافظــه زنده، بر 
گردشــگری و رفتار ســفر تأثیر داشــته است. خارج 
از حــوزه بهداشــت عمومی، گردشــگری بــه یکی از 
اصلی ترین چهره های عمومی کووید-19 در رسانه های 
بین المللــی تبدیل شــده اســت. ماهیت سیســتم 
گردشــگری بدان معناســت که گردشگری هم به شــیوع بیماری کمک کرده 
و هــم عواقب بیماری را در تمام بخش های ارزش گردشــگری و زنجیره های 
تأمین تجربه کرده اســت. دامنه جهانی این بیماری و استفاده از کنترل های 
کالســیک بیماری به صورت قرنطینه، کاهش تحرک و انزوا، تأثیر چشمگیری 

بــر گردشــگری بین المللی و داخلی بــه همراه طیف وســیعی از تأثیرات به 
روی حمــل و نقل، آژانس های مســافرتی و رزرو، مهمان نوازی، رســتوران ها، 

همایش ها و رویدادها و جاذبه ها را در بر داشته است. 
اقداماتی برای بهبود صنعت گردشگری �

 به رغــم افزایــش تعداد مبتالیان بــه ویروس کرونــا در دنیا، برخی از 
کشــور های سراســر جهــان در تالشــند صنعت گردشــگری را جــان تازه 
ببخشــند. این کشــور ها ماننــد بریتانیــا، نیوزیلند، اســترالیا، اســتونی و 
لیتوانــی محدودیت هــای ســفر های بین المللــی خــود را در مقابل تعداد 
کمی از کشــور های خارجی برداشــته اند و از آن کشــور ها مسافر می پذیرد. 
اتحادیه اروپا اعالم کرده اســت که بــه زودی مرزهایش را به روی برخی از 
کشــور ها مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، با رعایت پروتکل های 

باز می کند. بهداشتی سخت گیرانه 
با این حال بحران ویروس کرونا موجب شــده کــه مردم دنیا کمتر عالقه 
به مســافرت داشته باشند و سالمتی خود را به خطر بیندازند. به همین دلیل 
کشــور های متضرر در صنعت گردشگری اقداماتی برای جلب گردشگر در نظر 

گرفته اند. برخی از این تجارب در جدول 1 آورده شده است. 
تنها کاری که مســافران باید انجام دهند، هزینه پروازشــان به این کشور و 
بازگشت شان به کشور خودشان را تقبل کنند. در ضمن هزینه همراهان گردشگر 
هم کامال پرداخت می شــود. همچنین قبرس، یک بیمارســتان 100تخته برای 
مســافرانی که در تعطیالت به کووید-19 مبتال می شوند، در نظر گرفته است و 

آن ها رایگان تحت درمان قرار می گیرند. 

تجربه جهانی چه ایده های عملی به ما می دهد؟ �
با استناد بر آمار رسمی، امسال صنعت گردشگری 60 درصد دچار رکود شده 
اســت و اگر اقدامات موثری در این زمینه صورت نگیرد و کووید-19 همچنان 
به بیماری زایی خود ادامه دهد، 80 درصد این صنعت دچار فروپاشی می شود. 

صنعت گردشــگری از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون، آسیب 90 درصدی 
را تجربه کرده اســت و متأسفانه امکانات این صنعت راکد مانده است. به نظر 
هم نمی رســد بتوانیم در همین ســال خسارت های ناشــی از کرونا را جبران 
کنیم، اما از همین اآلن باید از تجربه کشــور های دیگر اســتفاده کنیم و برای 
سال آینده برنامه ریزی کنیم. هزینه گردشگری در ایران بسیار پایین تر از سایر 
کشــور ها اســت و این فرصت را باید قدر بدانیم و جاذبه ایجاد کنیم. بسیاری 
از کشــور ها در همین دوران کرونا هم برای گردشگران تسهیالت ویژه ای قائل 
شــده اند؛ برای نمونه با ارائه تخفیف از سوی ایرالین ها و هتل ها، گردشگران را 
جذب کشور خودشــان کردند. بخش خصوصی برای ارائه این راهکار ها بسیار 
توانمند است و اگر موردتوجه قرار گیرد، قطعًا می توانیم وضعیت گردشگری را 
بهبود بخشیم. همدان، به عنوان پایلوت گردشگری کشور با استفاده از تجارب 

کشــورهای دنیا، ایجاد مزیت های رقابتی، پویش و طرح های تشــویقی،  در 
عین رعایت ســخت گیرانه پروتکل های بهداشــتی می تواند ضررهای ناشی از 
کووید-19 بخش گردشــگری سال جاری را در سال 1400 جبران و سال خوبی 

را برای گردشگری پاک در استان رقم بزند. 

جدول 1- تجارب برخی کشورهای دنیا در زمینه گردشگری در دوره بیماری کووید-19 �

راهکارنام کشور

ژاپن

ژاپن با به راه انداختن کمپین »به سفر برو«، فقط سفر های داخلی خود را تشویق 
می کنــد. دولت در این کمپین هزینه های ســفر های داخلی مردم را تا ۵۰ درصد 
می پــردازد. از این هزینه ها می تــوان به هزینه های جابه جایــی، اقامت، دیدن 
جاذبه های گردشــگری و خرید اشــاره کرد. این کمپین تا بهار ســال آینده ادامه 

خواهد داشت.

ایتالیا

جزیره سیســیل واقع در جنوب ایتالیا اعالم کرد کــه نصف هزینه پرواز به ایتالیا 
و یک ســوم هزینه اقامت در هتل را برای مســافران پرداخت می کند. این شــهر 
همچنین بــرای دیدن موزه ها و مکان های باستان شناســی بلیــت رایگان ارائه 

می دهد. 

ازبکستان

ازبکســتان به گردشــگران خارجی این اطمینان را داده است اگر در این کشور به 
بیماری کووید-19 مبتال شــوند، ۳۰۰۰ دالر برای درمان بــه آن ها می پردازد. این 
هزینه صرف مراقبت های پزشکی از بیمار و کمک به بازگشت مسافر به کشور خود 

می شود.

مکزیک

گردشــگر ها در شهر کانکون که در شــرقی ترین بخش کشــور مکزیک قرار دارد، 
می توانند از دو شــب اقامت رایگان بهره مند شوند. مسافران همچنین یک بلیت 
رایگان هواپیما دریافت می کنند. این مسافران برای رفتن به تعطیالت کنار ساحل 

این شهر تشویق می شوند.

قبرس
کشور مدیترانه ای قبرس نیز برای احیاء گردشگری در این کشور اعالم کرده است 
که تمام هزینه های اقامت، غذا، نوشــیدنی و پزشکی تمام گردشگر هایی را که به 

این کشور سفر می کنند می پردازد. 

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 
محیط زیست

کر آیدا شا
روزنامه نگار

اللجین؛ چشم انتظار گردشگران مشروط 
نوروز 14۰۰

سفر، یکی از بهترین راه ها 
برای برون رفت انسان از فشارها 
روان  و  روح  و خســتگی های 
است. تجربه قرن های متمادی 
نشان داده که انسان های اهل 
ســفر، روح و روان سالم تری 
دارنــد و بعد از ســفر می توان 
کسب و کارها را بهتر و با توش و توان باالتری دنبال 
کرد. حال در شــرایطی که کرونا هر گونه سفری را با 
مالحظاتی روبرو کرده، چه باید کرد؟ طبیعی اســت 

که نمی توان سفر را از زندگی مردم حذف کرد.
 بنابرایــن باید به گونه ای رفتــار کرد که در عین 
تضمین سالمت و امنیت بهداشتی، مردم بتوانند از 
مزیت ســفر و التیام روح و روان خود به واسطه آن 
برخوردار شوند. به خصوص برای تعطیالت نوروز که 

همواره فصل سفر مردم بوده است.
از نوروز 1399 تاکنون، اللجین ســال دشواری را 
پشــت سر گذاشته است. مشــکالت فراوانی که به 
واســطه نبود گردشگر داخلی و خارجی به وجود آمد 
از جهــات مختلف زندگی مردم این منطقه، به خاطر 
این که با حضور گردشگر چرخ زندگیشان می چرخد 

بیشتر از سایر نقاط کشور تحت تاثیر قرار گرفت.
حال با گذشــت بیــش از یکســال از ورود این 
میهمان ناخوانده زشت و بدیمن، در چنین شرایطی، 
پیداســت که هنرمندان اللجین و نیز فروشگاه های 
زیبا و پررنگ ولعاب ســفال که چشم هر بیننده ای 
را به خود جلب کرده و گردشگران خاطرات خوشی را 
از این دیار به یــادگار برده اند، در نوروز 1400 نیازمند 
حضور گردشگران هســتند تا بتوانند فشارهای وارد 
آمــده به روح و روان خود و نیــز اقتصاد خانواده و 

جامعه خود را تا حدی تسکین بدهند. 
مــا معتقدیــم همان طور کــه ســازمان جهانی 
گردشگری هم صراحتا اعالم کرده، سفر ایمن امری 
کامال امکان پذیر است. کافی است مدیریت ها درست 
باشد و نظارت کافی وجود داشته باشد. مسئله اقامت 

یک وجه مهم ســفر است. بنابراین مسافران باید در 
جاهایی اقامت کنند که امنیت بهداشتی و سالمت آن 
تضمین شــده باشد. آمارها نشان می دهد که هتل ها 
و بوم گردی هــا حتی از خانه هــای ما هم ایمن ترند. 
موضوع حمل ونقل هم موضوع مهم دیگری است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. خوشبختانه حمل ونقل های 
رســمی همه موارد بهداشــتی و پروتکل ها را رعایت 
می کنند. هتل  و اقامتگاه هــای بوم گردی در بخش 
اللجین هم همان طور که برای پذیرایی از گردشگران 
داخلی آمادگی کامل دارند، آماده پذیرش مســافران 
خارجی هم هستند و می توانند امکان اقامت خوشی 
را برای آن ها فراهم کنند. فروشــگاه های سفال هم 
که در مبادی ورودی فروشــگاه خود دســتگاه های 
ضدعفونــی تعبیــه کرده انــد، می توانند بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی پذیرای گردشگران بوده و با 
توجه به این که گردشــگر پــس از بازدید و خرید از 
فروشگاه خارج خواهد شد قطعا خطری متوجه وی 
نبوده و به راحتی می تواند با خانواده از فروشگاه های 
ســفال دیــدن کنند و حتــی می توانــد تجربه یک 
سفالگری پشت چرخ های سفال را نیز داشته باشد 
و نهار هم با یک دیزی بز باش پذیرای خانواده خود 

در این شهر باشد.
 با این تفاســیر باید گفت گردشــگری صنعتی 
فراجناحــی اســت و امیدواریم با همــکاری همه 
دســتگاه های مرتبط بتوان نوروزی مفرح، ســالم و 
بی دغدغه برای مردم دراســتان همدان و این شهر 
جهانی رقم زد و تالش کرد تا در ســایه رعایت کامل 
ضوابط بهداشــتی و ایجاد شــرایط امن و مناسب، 
فعالیت های گردشگری و اقتصادی استمرار یابد تا 
هم فعاالن اقتصادی متضرر نشوند و هم هموطنان 
با توان مالی متفاوت بتوانند از شــهر اللجین بازدید 
کنند و نیز با تالش مضاعف در جهت استفاده بهینه 
از ظرفیت هــای موجود و استانداردســازی امکانات 
گردشگری بکوشــیم نوروز1400، سال رضایتمندی 
حداکثری گردشگران در استان و نیز اللجین باشد.

احمد رجبی راغب
روزنامه نگار

مجتبی جوادیه
گردشگری فعال 
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ون شکل ظاهر خبر می دهد از سرّ  در
ن غنچه پور« گفتگو با »بیژ

یوم ملی مجسمه سازی همدان  از داوران سمپوز

ملــی  ســمپوزیوم  نخســتین  داوران  از  یکــی 
مجسمه سازی همدان گفت: هر کدام از مشاهیر همدان 
از شاعر و قاضی مترقی و پیشرو همچون عین القضات 
و یا باباطاهر به عنوان شــاعری مردمی با دوبیتی هایی 
مانــدگار، بخشــی از روحیات مردم شــهر را در تاریخ 
زندگی خود نهفته دارند و هنرمند مجسمه ســاز با تبلور 
شــخصیت او در ساخت ســردیس می تواند آشنایی و یادآوری خوبی برای 

شهروندان امروز همدان بسازد.
دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
ملــی  ســمپوزیوم  نخســتین 
مجسمه ســازی همدان، »بیژن 
بیان خوشــحالی  با  غنچه پور« 
از توجه سازمان ســیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری 
همــدان به این رویــداد هنری 
نســبت به تداوم برگــزاری در 
دوره هــای بعدی ابراز امیدواری 

کرد و درباره هنرمندان حاضر در این رویداد توضیح داد: در مرحله نخســت 
ســمپوزیوم، هنرمندان شــاخص با کارنامه های قابل قبول متقاضی شرکت 
در ســمپوزیوم بودند و هنرمندان منتخب نیز بــا توجه به همین نکته برای 
ساخت سردیس های مشــاهیر همدان برگزیده شــدند. ترکیب هنرمندان 
حاضر شــامل گروهی از مجسمه سازان پیشکسوت و جوان هیات داوری را 

برای ارائه آثار مطلوب امیدوار کرده است.
غنچه پــور به عنوان یکی از هنرمندان مجسمه ســاز که خود اهل همدان 
است، گفت: توجه به روحیات شخصیت مورد نظر برای ساخت سردیس و 
دوره زمانی زندگی او با خالقیت مجسمه ساز اثری قابل اعتنا را خلق می کند.
مدرس رشــته مجسمه ســازی در دانشــگاه تهران درباره شاخصه های 
ســاخت ســردیس گفت: بخشی از روحیه و احســاس شخص در چهره او 
متبلور اســت. در مرحله بعد زبان بدن هســت که مورد توجه قرار می گیرد. 
عنصر شــباهت در مجسمه ســازی شاخصه ای ایســتا نیست بلکه عنصری 
پویاست. کیفیت چهره و زبان بدن مجسمه می تواند ویژگی های شخصیتی 

مدنظر را برای ساخت سردیس نزد مخاطب نمایان کند.
غنچه پــور افزود: برای دســتیابی به دو شــاخصه گفته شــده توجه به 
زندگینامه، روحیات، خلق و خوی شخصیت و آثار مکتوب بجای مانده برای 

ساخت سردیس چهره مدنظر اهمیت بسزایی دارد.
داور سمپوزیوم ملی مجسمه سازی همدان با تاکید بر ارائه توجیه طرح 
توسط برگزیدگان در مرحله نخست این رویداد هنری گفت: درخواست ما از 
هنرمندان برگزیده در مرحله نخست ارائه توجیه طرح است تا بتوانیم آگاهی 
مجسمه ســاز را نسبت به سردیس ساخته شــده مورد سنجش قرار دهیم. 
بخش پژوهش الزمه و پیش فرض ســاخت مجسمه  است تا مجسمه ساز 

برای شخصیت سازی سردیس به شباهتی نزدیک به واقعیت برسد.
بیــژن غنچه پور درباره مراحل پایانــی انتخاب آثار گفت: در پایان مرحله 
نخســت، ارائه ماکت برنامه ریزی شــده اســت تا در نهایت بــا هنر و فن 
مجسمه ساز ساخت سردیس های مشاهیر همدان نهایی شود. هیات داوران 
سعی دارد با نهایت دقت مراحل بعدی کار شامل ساخت ماکت و سردیس 

نهایی را تا نتیجه بخشی مطلوب پیگیری کند.

میراث فرهنگی

کسب و کار

بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
همدان، »منصور ستوده« مدیرعامل این شرکت ضمن 
تبریک ایام هللا دهه فجر و والدت حضرت فاطمه زهرا 
)س( گفت: آب یکی از اساسی ترین عوامل توسعه هر 
کشور است که عالوه بر نیاز آشامیدن، رونق کشاورزی، 
صنعت و عمران وابســته به آن اســت. خوشبختانه با 
اجرای پروژه های بســیاری که از آغاز انقالب اســالمی 
ایران انجام شد؛ هم آب شرب بخش اعظمی از مناطق 
کشور تامین شد و هم صنایع بزرگ و کوچک راه اندازی 
شــد و آب مورد نیاز کشــاورزی نیز با برنامه ریزی در 

اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفت.
ستوده افزود: همانگونه که اطالع دارید در سال های 
اخیر با تالش و کوشــش همکاران ما در شــرکت آب 
منطقه ای و شــرکت منابع آب ایران و وزارت نیرو، هر 
ســه ســال یک ســد در همدان به بهره برداری رسیده 
است. روزهای پایانی شهریور سال جاری با حضور وزیر 
نیرو سد نعمت آباد اسدآباد افتتاح شد تا 450 هکتار 
از اراضی کشــاورزی را ســیراب کند و جلوه ای نوین از 

گردشگری آبی در استان ایجاد کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
افزود: موضوع دیگری که در ســال جــاری با جدیت 

پیگیری شد و به سرانجام رسید، بحث آب رسانی از سد 
کالن به شهر مالیر است که به اتمام رسیده و به زودی 
افتتاح خواهد شد. طبق پیش بینی انجام شده جمعیت 
مالیر در ســال 1415 به 330 هزار نفر خواهد رســید و 
طبیعی اســت که 27 حلقه چاهی که اکنون آب شرب 
را تامین می کند پاســخگو نخواهد بود. بنابرین برای 
تامین نیاز آبی 30 میلیون متر مکعب خط آب رســانی 
از سد کالن به شهر مالیر احداث شد تا 12 میلیون متر 
مکعب از این نیاز آبی تامین شــود. سد کالن مالیر با 
مساحت 384 کیلومتر مربع و طول دریاچه 490 متر با 
حجم مخزن 45 میلیون متر مکعب ساخته شد است.

وی با بیان این که هم اینک بیش از 41 میلیون متر 
مکعب آب پشت این ســد قرار دارد، اضافه کرد: 758 
میلیارد ریال برای ســاخت این سد هزینه شده و قرار 

است 22 میلیون متر مکعب آب را تنظیم کند.
ستوده ادامه داد: این 22 میلیون متر مکعب شامل 
12 میلیون متر مکعب آب آشــامیدنی مورد نیاز شهر 
مالیر و روستاهای مسیر، نیم میلیون متر مکعب آب 
مورد نیاز شهرک صنعتی سهند، چهار میلیون متر مکعب 
حق آبه کشــاورزی پایین دســت و 5.5 میلیون متر 

مکعب حقابه محیط زیست است.

تصفیه خانه آب �
وی گفت: تصفیه خانه آب آشامیدنی در پایین دست 
سد کالن مالیر با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه ساخته شده 
است که به طور متوسط 380 لیتر در ثانیه را هم اینک 

می تواند برای شهر مالیر تصفیه و تامین کند.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان همدان ادامه داد: 
حــدود 265 لیتــر از 380 لیتر در ثانیــه برای مخزن 
پیش بینی شده در مجاور سپاه است که 80 درصد آب 
آشامیدنی مورد نیاز شهر مالیر را تامین می کند و 115 

لیتر آن نیز برای مخزن »پیر ویالن« است.
ستوده بیان کرد: ساخت تصفیه خانه آب مالیر با 
قیمت اولیه 40 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی 
در دســتور کار قرار گرفت اما این طرح با هزینه کرد 
2 هــزار میلیارد ریال و با 95 درصد پیشــرفت اجرا 

شده است.
وی خاطر نشان کرد: شهریور امسال تیمی از دفتر 
نظارت و بهره برداری آب و فاضالب کشور از تصفیه خانه 
مالیر بازدید کرد تا مقدمات بهره برداری تجاری از این 
طرح تهیه شد.مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان 
اضافه کرد: همچنین با همکاری شرکت آبفا و سرمایه 
گذار، آزمایش کیفی تصفیه خانه آب نیز انجام شد و با 
توجه به مطلوب بودن کیفیت آب، تصفیه خانه درحال 

شروع بهره برداری تجاری است.
ســتوده اظهار کرد: 12 میلیــون متر مکعب از آب 
مورد نیاز شهر با اجرای 38 کیلومتر خط آب رسانی از 
سد کالن به شــهر مالیر منتقل می شود که تاکنون با 
هزینه کرد 573 میلیارد ریال 37 کیلومتر از این طرح 

اجرا شده است.
وی افزود: تســت بهره برداری، کنترل نشت و ضد 
عفونی با ُکلر طرح خط آب رســانی آب به مالیر صورت 
گرفت و برای یک کیلومتر باقی مانده از این طرح در 
داخل شــهر نیز پیمانکاران ساخت شیرآالت و اجرا از 

طریق مناقصه انتخاب شدند.

برق رسانی �
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان همدان گفت: برق 
رسانی به طول 26 کیلومتر با 70 درصد پیشرفت در حال 
اجرا اســت و با توجه به ناپایداری برق در برخی نقاط 
مقرر شــد شرکت برق نسبت به 2 مداره کردن آن ها به 

طول 8 کیلومتر اقدام کند.
ســتوده مجموع اعتبارات هزینه شده سامانه آب 
شرب مالیر شــامل ســد کالن با 100 درصد پیشرفت 
758 میلیارد ریال، خط آب رسانی با بیش از 90 درصد 
573 میلیارد ریال و تصفیه خانه آب شرب با 95 درصد 
پیشرفت حدود 2 هزار میلیارد ریال عنوان کرد. سد کالن 
مالیر در 30 کیلومتری جنوب شهر مالیر احداث شده و 

45 میلیون متر مکعب حجم آب این سد است.

مجوز تضمین نامه سرمایه گذاری در سد گرین �
مدیرعامــل آب  منطقه ای اســتان همدان ضمن 
اشــاره به صــدور مجوز تضمین نامــه 337 میلیارد 

تومان ســرمایه گذاری در ســد گریــن نهاوند گفت: 
در صورت اجرای طرح ســابق ســد گرین، چشــمه 

گاماسیاب غرق می شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
گفت: در گذشــته قرار بود ســد گرین با حجم مخزن 
40 میلیون مترمکعب ســاخته شــود تــا بتواند 118 
میلیون مترمکعــب آب را تنظیم کند، اما طرح مذکور 
چند مشکل داشت؛ یکی از نکات مهم این بود که اگر 
این سد با آن شرایط و حجم ساخته می شد، چشمه 
گاماسیاب غرق می شد. دیگر این که این امکان وجود 
داشــت که آب از کارست های کوه های گرین فرار کند 

و خارج شود.
ستوده ادامه داد: بنابرین بررسی وضعیت و اجرای 
سد را مجدد در دستور کار قرار دادیم، مقرر شد مشاور 
در طرح سد گرین بازنگری کند و سد با حجم بدنه و 
حجم مخزن کوچکتری ساخته شود تا این مشکالت 
را نداشته باشد. خوشبختانه یکی از مشاوران خوب در 
این پروژه انتخاب شــد. مطالعات بازنگری سد انجام 

شد و سد با مولفه های جدید تعریف شد.
وی افزود: مولفه های جدید که شامل حجم مخزن 
10 میلیون متر مکعبی با حجم تنظیمی 22.1 میلیون 
مترمکعــب آب شــرب و صنعت اســت و همین طور 
سیستم انحراف که در طرح قبل تونلی به طول تقریبی 
یک کیلومتر بود اما در طرح جدید سیســتم انحراف 

کالورت بتنی بطول تقریبی 350 متر است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
گفــت: پس از اتمام مطالعات؛ در پی ســرمایه گذار و 
تضمین دولت برای پرداخــت بودیم. به همین علت 
به مــوازات تالش برای جذب ســرمایه گذار به منظور 
جلوگیری از متوقف شــدن پروژه و همچنین کســب 
پیشــرفت فیزیکی، پیمانکار انتخاب شــد. در نهایت 
از طریق ســه بانک عامل شرکت سازآب کیان پاد به 
عنوان پیمانــکار و بانک های کشــاورزی، صادرات و 
تجارت به عنوان سرمایه گذار این پروژه انتخاب شدند.
گفتنی است پیش از این تضمین نامه مجوز ماده 
56 قانــون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات دولت 1387 برای پروژه سدگرین با رقم 337 
میلیارد تومان از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شد.

حفاظت از منابع آبی �

وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات این شرکت 
حفاظت از منابع آبی و به ویژه آب های زیرزمینی است 
که در این راستا 20 چاه نیروگاه شهید مفتح پلمب شد 
و پساب تصفیه شده شهر همدان به آن جا منتقل شد، 
همین طــور به منظور تامین آب منطقه ویژه اقتصادی 
جهان آباد و پتروشیمی هگمتانه نیز پساب اختصاص 
یافت. با به کارگیری اقدامات مختلفی از این دســت 
و مســدود کردن چاه های غیرمجــاز و نصب کنتور و 
محدود کردن مصرف چاه های مجاز توانستیم از ُافت 
بیشتر هیدروگراف آب های زیرزمینی جلوگیری کنیم 
و حتی در برخی از دشــت ها وضعیت این گراف ها را 

بهبود ببخشیم.
ستوده اعالم کرد: کبودراهنگ با 129 چاه بیشترین، 
و فامنیــن با 3 حلقــه چاه، کمترین تعداد انســداد 
چاه هــای غیرمجاز را بــه خود اختصــاص داده اند و 
شهرســتان همدان نیز با انسداد 123چاه غیرمجاز در 

رتبه دوم قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان بیان کرد: 
با اجرای طرح تعادل بخشی از ابتدا تاکنون در همدان 
تاکنون، نزدیــک به 5868 حلقه چــاه غیرمجاز پرو 
مسلوب المنفعه شده است و از برداشت 360 میلیون 
مترمکعب در مصرف آب های زیرزمینی جلوگیری به 

عمل آمده است.

بازرسی از دشت های استان �
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به 
این که گروه های گشــت و بازرسی به طور شبانه روزی 
دشت های استان را بازرســی می کنند عنوان کرد: 15 
گروه گشت و بازرســی در راستای نظارت بر چاه های 
مجاز، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و برداشــت 
شن و ماســه از رودخانه های استان به طور شبانه روز 

دشت ها را کنترل می کنند.
ســتوده بیان کرد: بــا چاه های مجاز اســتان که 
برداشــت بیشتر از پروانه بهره برداری دارند نیز برخورد 
می شــود تا در راســتای حفاظت از منابع آبی استان 

همدان گام های اساسی و جدی برداشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد: 
از ابتدای امســال تاکنون 418 کنتور هوشمند بر روی 
چاه های مجاز نصب شده است و بر اساس پیش بینی 
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان ســال 1399 ، تعداد 

این کنتورها به 500 عدد می رسد.

افتتاح یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در همدان
ید تضمینی را با شرکت ساپا منعقد کرده و در حال انجام مقدمات ساخت هستند وگاه خورشیدی قراردادهای خر جمشیدی:  تاکنون پنج نیر

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، »شیرزاد جمشیدی« مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان در زمینه واگذاری انشعاب نیز در 9 ماهه 
امســال یک درصد رشــد نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
داشــته ایم، توضیح داد: در حال حاضر مشترکین استان به 

768 هزار و 346 مشترک افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: در بخش فشــار متوســط در سال 98، 10 
هزار و 519 کیلومتر طول شــبکه 20 کیلوولت استان بوده که 
طی 9 ماهه امسال با یک درصد رشد به 10 هزار 589 کیلومتر 

افزایش یافته است و معادل 1 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان 
کرد: در پایان ســال 98 طول شــبکه فشار ضعیف استان 8 
هزار و 235 کیلومتر بوده که در 9 ماهه امســال به 8 هزار و 
336 کیلومتر رسیده و معادل یک درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: تعداد پست های توزیع )ترانسفورماتورها( 
اســتان نیز در سال گذشــته 16 هزار و 997 دستگاه بوده که 
امسال با رشــد دو درصدی به 17 هزار و 299 دستگاه رسیده 
اســت. جمشــیدی با بیان این که از نظر ظرفیت ســازی در 
پست های توزیع یک درصد افزایش داشته ایم، گفت: در بخش 
ظرفیت سازی برای توسعه و برق رسانی به مشترکین جدید به 
طور میانگین در افزایش تجهیزات 1.3 درصد رشد داشته ایم.

وی با اشــاره به پیش بینی افزایــش 9 درصدی فروش 
انرژی تا پایان سال افزود: از نظر روشنایی معابر نیز در وضع 
مطلوبی قرار داریم و در مجموع با 216 هزار و 127 چراغ در کل 
شبکه های فشار ضعیف تقریبا هر 28 متر از شبکه یک چراغ 
نصب شده داریم که نشان دهنده کامل بودن شبکه معابر در 

طول شبکه های ضعیف استان است.

تمام روستاهای باالی 1۰ خانوار در استان همدان از نعمت  �
برق برخوردار هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کرد: با برق دار بودن یک هزار و 71 روســتا، تمام روستاهای 

باالی 10 خانوار در استان از نعمت برق برخوردار هستند.
وی ادامه داد: یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت 
شــرکت ها محور تلفات انرژی است که شــرکت توزیع برق 
همدان از 10.18 درصد در ســال گذشــته به 10.07 درصد طی 
9 ماهه امســال رســیده است که نشــان دهنده کاهش نیم 

درصدی تلفات استان است.
جمشیدی با بیان این که توانسته ایم شاخص های مربوط 
به خاموشی مشــترکین را بهبود بخشیم، افزود: مدت زمان 
خاموشــی ها در شبکه های فشار ضعیف از 43 دقیقه به 36 
دقیقــه برای هر مشــترک، در پســت ها از 47 دقیقه به 39 
دقیقه برای هر مشــترک و در شبکه فشار متوسط از 35.31 

دقیقه برای هر مشترک به 27.49 دقیقه رسیده است.
وی ادامه داد: در مجموع نرخ خاموشی در کل تأسیسات 
توزیــع از 1 دقیقه و 69 ثانیه برای هر مشــترک در 10 ماهه 
ســال جاری به 1 دقیقه و 31 ثانیه کاهش یافته اســت که 
جزء بهترین عملکردهای شرکت های توزیع برق کشور است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با 
اشاره به این که در پیک تابستان امسال خاموشی نداشتیم، 
گفــت: در پیک بار زمســتان نیز با توجه به کمبود ســوخت 
نیروگاه ها، با همکاری صنایع کمترین خاموشــی را داشتیم 
و امیدواریــم با کاهش مصرف 10 درصدی گاز و برق از طرف 

مشترکین استمرار برق را برای همگان داشته باشیم.
وی در خصوص برنامه ریزی های تعمیرات گفت: با استفاده 
از تجهیزات نوین خط گرم موفق شــدیم خاموشی به ازای هر 

مشترک را از 0.97 دقیقه به 0.89 دقیقه کاهش دهیم.
جمشیدی افزود: در ســال 98 حداکثر پیک استان 694 
مگاوات بود که در سال 99 این پیک به 724.9 مگاوات رسیده 

که معادل 4.5 درصد افزایش پیک را در شب داشته ایم.
وی با بیان این که در راستای استفاده از کنتورهای هوشمند 
تاکنون کنتور تمام مشترکین دیماندی به تعداد10 هزار و 817 
مشــترک به کنتور فهام تبدیل شده اســت، یادآور شد: سایر 
کنتورها میز معــادل 61 درصد از مجموع کنتورهای منصوبه از 
760 هزار مشترک به کنتورهای دیجیتالی تبدیل شده است که 

نسبت به سال گذشته 7.1 درصد رشد داشته ایم.

افتتاح یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی طی دهه فجر  �
در همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان همدان در خصوص 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر تصریــح کرد: در اســتان همدان 
6 نیروگاه خورشــیدی با 42 مگاوات تولیــد و چهار نیروگاه 

مقیاس کوچک با 17.7 مگاوات تولید وجود دارد.
وی یادآور شــد: در بخش نیروگاه های خورشــیدی تک 

انشــعابی 52 مورد با مجموع قدرت یک هزار و 75 کیلووات 
ساعت نصب و بهره برداری شده است.

جمشیدی با بیان این که امسال در دهه فجر یک نیروگاه 
خورشــیدی یک مگاواتی آردسینا در همدان افتتاح می شود، 
گفــت: تاکنون پنج نیــروگاه خورشــیدی قراردادهای خرید 
تضمینی را با شرکت ساپا منعقد کرده و در حال انجام مقدمات 
ســاخت هستند. وی با اشــاره به راه اندازی اپلیکیشن »برق 
مــن« و ارائه خدمات غیرحضوری گفــت: از ابتدای آبان ماه 
امسال طرح ارائه خدمات غیرحضوری برق در ایران آغاز شده 
و در ابتدای آذر ماه نیز در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 

همدان به طور رسمی ارائه خدمات حضوری ممنوع شد.

ارائه 41 هزار و ۵۰2 خدمت غیرحضوری برق �
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان همدان 
تصریح کرد: با اطالع رســانی های انجام شده حدود 19 هزار و 
51 مورد نصب اپلیکیشن »برق من« را در استان داشته ایم و 
تاکنون 41 هزار و 502 خدمت غیرحضوری از این طریق ارائه 
شــده است که موفق شــده ایم 52 درصد خدمات به صورت 

غیرحضوری انجام دهیم.
وی با اشاره به پویش »انرژی همدلی« گفت: این پویش 
به صورت ملی و با هدف کاهش مصرف برق و گاز در کشــور 
راه اندازی شــده است و شــرکت کنندگان در این پویش باید 
میزان مصــرف برق خود را کاهش دهند و بــرای این کار از 

مشوق ها و جوایز نیز استفاده می شود.
جمشیدی عنوان کرد: برای کاهش مصرف برق مشترکین 
جهت اطالع رسانی حدود 78 هزار پیامک برای مشترکینی که 
در محــدوده 200 تا 300 کیلووات مصرف دارند و بیش از 30 
هزار پیامک برای مشــترکین بازه مصرف 300 کیلووات به باال 
جهت اخطار و راهکارهای مدیریتی مصرف ارسال شده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ها در راستای مدیریت 
مصرف انرژی گفت: انتظار داریم که اصحاب رسانه استان در 
زمینــه مدیریت بهینه مصرف برق به ما کمک کنند تا بتوانیم 

در این عرصه موفق عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ضمن 
تقدیر از مشــارکت و همراهی مردم خاطرنشان کرد: رسانه ها 
می توانند کمک شــایانی در آگاه ســازی مشترکین در مقوله 
مدیریت مصرف برق داشته باشند و این شرکت را در تحقق 
اهدافــش در حوزه مصرف هوشــمندانه و آگاهانه از ســوی 

مشترکین یاری کنند.

کالن به مالیر آب رسانی از سد 
ستوده: برای تامین نیاز آبی 30 میلیون متر مکعب خط آب رسانی از سد کالن به شهر مالیر احداث شد

رگان همدان ساخت سردیس بز
برای بوستان مشاهیر

رگ در بوستان مشاهیر  علی ضمیر: سردیس 23 شخصیت بز
به نمایش گذاشته می شود

از ماه هــا پیــش زمزمــه ســاخت 
بوســتان مشــاهیر در همدان شــنیده 
می شــد و در نهایــت معاونت خدمات 
شهری شهرداری همدان تصمیم گرفت 
با برگزاری یک ســمپوزیوم، ســاخت 
ســردیس شــخصیت هایی که در این 
بوســتان به نمایش گذاشــته خواهند 
شــد را به هنرمندان شاخص بسپارد و 
ســال آینده با افتتاح بوستان مشاهیر، 
ایــن ســردیس ها را در آن به نمایش 
بگذارد. بر اساس آخرین اخبار سردیس 
23 شخصیت در بوســتان مشاهیر به 

نمایش گذاشته خواهد شد. 
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان در گفتگو با همدان نامه با اشاره 
به این که ســاخت بوستان مشــاهیر از الزامات شهر همدان محسوب می شود، 
توضیح می دهد: از دو، ســه ســال پیش پیشنهاد ســاخت سردیس مشاهیر 
همــدان و قراردادن آن در یک بوســتان به نام مشــاهیر مطرح و به دنبال آن 
فهرســت بلندی از مشــاهیر تهیه شد و طی جلســات متعدد با بزرگانی چون 
دکتر »پرویــز اذکائی« و »علیرضا ذکاوتی قراگوزلو« تعدادی از این مشــاهیر 
برای ســاخت سردیس انتخاب شدند. هماهنگی های الزم با سایر دستگاه های 
مربوط به عمل آمد و تائیدیه این دستگاه ها اخذ و طرح به شورای شهر ارسال 
شــد. بعد از ابالغ مصوبه شورای شهر قرار شد ساخت سردیس مشاهیر نیز به 

عنوان یک رویداد هنری قلمداد و برای آن برنامه ریزی شود.
»وحید علی ضمیر« ادامه می دهد: به همین دلیل برگزاری یک ســمپوزیوم 
در دستور کار قرار گرفت تا سردیس 23 شخصیت بزرگ همدان در یک فضای 
رقابتی توســط هنرمندان ساخته شــود. به همین دلیل فراخوان ارسال کارنامه 
کاری توسط هنرمندانی که عالقمند به شرکت در این سمپوزیوم بودند، منتشر 
شــد. این فراخوان 15 آذر منتشــر شــد و هنرمندان تا 15 دی فرصت داشتند 
رزومه خود را برای ما ارســال کنند. بیش از 80 رزومه دریافت کردیم که نشان 
از اســتقبال هنرمندان از این سمپوزیوم داشــت. هیئت داوران نیز متشکل از 
هنرمندان برجسته ای انتخاب شدند که سوابق درخشانی دارند و شخصیت های 

بین المللی محسوب می شوند.  
وی می افزایــد: در نهایت 30 هنرمند برای ســاخت 23 ســردیس انتخاب 
شــدند و از این تعداد 16 هنرمند قطعی هســتند و 14 هنرمند دیگر سردیس 
7 شــخصیت را به صورت مشــترک خواهند ســاخت. این هنرمندان یک ماه 
فرصت دارند ماکت اولیه ساخته شــده را به ما تحویــل دهند تا هیئت داوران 
درباره آن ها تصمیم گیری کنند. ششــم یا هفتم اســفند ماه افتتاحیه رســمی 
ســمپوزیوم برگزار خواهد شــد و بعــد از آن هنرمندان دو تا ســه ماه فرصت 
خواهنــد داشــتند ماکت های ساخته شــده را قالب گیری کننــد و فکر می کنم 
سردیس ها تا اردیبهشت سال آینده ساخته شوند و یک اختتامیه مناسب نیز 

برای سمپوزیوم برگزار شود.
علی ضمیر با بیان این که این ســردیس ها در بوســتان مشاهیر به نمایش 
گذاشــته خواهند شد، تشریح می کند: دو نقطه برای جانمایی این سردیس ها 
پیشــنهاد شــده اســت و تا چند روز دیگر مکان اصلی تعیین خواهد شد. در 
چند ماه باقیمانده تا ساخته شــدن سردیس ها فرصت طراحی سردر و پایه ها و 
شاخص های بوستان مشاهیر هست و سعی می کنیم تا سه ماه آینده بوستان 

مشاهیر قابل بهره برداری باشد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری همدان تأکید می کند: ساخت بوستان 
مشــاهیر و به نمایش گذاشــتن ســردیس بزرگان همدان در آن ها هم یک 
رویداد هنری محســوب می شــود و هم به توسعه گردشــگری همدان کمک 

زیادی خواهد کرد.

عضویت افتخاری بانوی قصه گو در دانشکده 
هنر دانشگاه برلین 

به دلیل فعالیت های برجســته و رویکرد جدید »سیده زهره تفریشی« در 
زمینه قصه گویی و قصه نویســی برای کودکان و نوجوانان، فعالیت های متعدد 
فرهنگی و هنری و تدوین دو کتاب شــاخص در حال نگارش توســط توسط 
وی باعث شد دانشــکده هنر دانشگاه برلین ضمن ارج نهادن به فعالیت های 
فرهنگــی و هنری این بانوی همدانی، با عضویت افتخاری وی در دانشــکده 
هنر دانشــگاه برلین، زمینه آشــنایی مردم دو کشــور را با ادبیات نمایشی و 

قصه ها فراهم کند.
تفریشی که به عنوان قص  گو در میان کودکان و نوجوانان شناخته شده است 
و در زمینــه قصه گویی مذهبی طرحی نو در انداخته اســت به عنوان مدیر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اللجین فعالیت می کند، در حال نگارش 
دو کتاب با عناوین »فرزانه، کفش هایی که تا همیشه نو ماند« و کتاب »بررسی 

تطبیقی سیر تاریخی قصه در ایران و آلمان« است.
کتاب »فرزانه، کفش هایی که تا همیشــه نو مانــد« روایت زندگی دختری 
به نام فرزانه اســت که در کودکی به دلیل بیماری دچار فلج می شــود و داستان 
زندگی اش به نوعی دیگر رقم می خورد. به طوری که تا آخرین لحظه زندگی اش 
امید برخواستن و پوشیدن کفش های نو که همیشه برایش آماده بود را داشت ...
کتاب »بررســی تطبیقی ســیر تاریخی قصه در ایران و آلمان« اولین کتاب 
مدون در زمینه قصه اســت که با رویکرد علمی به بررسی زمینه های قصه نویسی 

و قصه گویی در طول تاریخ دو کشور پرداخته است.
هر دو کتاب با حمایت دانشکده هنر دانشگاه برلین به چاپ خواهد رسید.

دانشــکده هنر دانشــگاه برلین ضمن ارج نهادن به فعالیت های ســیده 
زهره تفریشــی، وی را به عضویت افتخاری دانشــکده هنر دانشــگاه برلین 

انتخاب کرد.

ورش استان خبر داد: مدیرکل آموزش و پر

رکوردشکنی دانش آموزان استان همدان در 
المپیادهای علمی کشور

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان از رکوردشکنی دانش آموزان 
مراکز سمپاد استان همدان در المپیادهای علمی کشور خبر داد.

به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
گفت: دانش آموزان مراکز سمپاد استان موفق به کسب 6 مدال کشوری در 

المپیادهای علمی شدند.
»محمــد پورداود« افــزود: »آیریا گودرزی« از دبیرســتان فرزانگان 
2 همــدان مــدال نقره اولیــن دوره المپیاد تفکر و کارآفرینی را کســب 
کرد و دانش آموزان، »اشــکان ســهرابی« از دبیرســتان عالمه حلی 2 
همدان در ســی و ســومین دوره المپیاد فیزیک، »یاسین پرویزی« از 
دبیرســتان دوره دوم عالمه حلی یک همــدان در پنجمین دوره المپیاد 
ســلول های بنیادی، »محمدحســین جاوید« از دبیرستان عالمه حلی 2 
همدان در دومین دوره المپیاد جغرافیا، »محمدپارســا میرزایی سرمد« 
از دبیرســتان دوره دوم عالمه حلی یک همدان در ســی و سومین دوره 
المپیاد فیزیــک و »محمدمهدی طاهری« از دبیرســتان عالمه حلی 2 
همــدان در پنجمیــن دوره المپیاد ســلول های بنیادی موفق به کســب 

برنز شدند. مدال 
وی خاطرنشان کرد: کسب این تعداد مدال توسط دانش آموزان استان 

در سال های اخیر بی سابقه بوده است.

خبـــــر

فرزاد سپهر
مدرس معماری و روزنامه نگار
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

امسال چراغ ۴3 واحد صنعتی و معدنی 
وشن شد تعطیل ر

رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همــدان از جهش 
ســرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: در سال جاری هفت هزار میلیارد 

تومان برای اجرای واحدهای صنعتی گوناگون سرمایه گذاری شده است.
»حمیدرضا متین« اظهار کرد: ســرمایه های ســرگردان مردم به بخش 
تولید ســرازیر شــده به طوری که تا پایان دی ماه امسال یک هزار و 300 
فقره جواز تاســیس برای واحدهای صنعتی و معدنی در استان صادر شده 

است که این در 41 سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی تاکید کرد: رشد صنعتی همدان در طول عمر انقالب بی سابقه بوده 
و به جرات می توانیم اعا کنیم فراتر از اهداف تعیین شــده در شعار جهش 

تولید گام برداشته ایم.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با اشــاره به 
این که در سند راهبردی استان صدور 780 جواز تاسیس برای سال جاری 
تعهد کرده ایم، افزود: در ظرف 10 ماه عالوه بر تحقق این سهمیه 500 مجوز 
نیز بیشتر صادر شده و بی تردید تا پایان سال هم این رقم اضافه می شود.
متین خاطرنشــان کرد: اعتماد و اطمینان مردم برای سرمایه گذاری در 
بخش تولید افزایش یافته و از رسانه می خواهیم در جلب این مشارکت و 

معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری به مردم ما را یاری کنند.

چراغ 4۳ واحد تولیدی راکد روشن شد �
وی همچنین به عملکرد ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید اشــاره کرد 
و گفت: روشــن شــدن چراغ 43 واحد صنعتی و معدنی تعطیل اســتان 
همدان در سال جاری حاصل تالش مسئوالن برای بازگشت صنایع تعطیل 

به چرخه تولید است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: با 
کمک اســتاندار، نماینده محترم ولی فقیه در اســتان، نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی، مدیرکل دادگستری ودادســتان و بانک ها گره های کور 

واحدهای راکد باز شد و دوباه به تولید و اشتغال بازگشتند.
متین از همراهی دادستان همدان برای حمایت از بخش تولید قدردانی 
کــرد و افزود: برخی از واحدها به دلیل مشــکالت تعهدات ارزی در فرایند 
ترخیــص مواد اولیه وارداتی از گمرک با موانعی مواجه شــدند که با ورود 

دادستان شرایط تسهیل و موانع برداشته شد.

پرچمداری همدان از فروسیلیس تا دارو �
وی به افتخارات بی نظیر همدان در بخش صنعت و معدن اشــاره کرد 
و گفت: برای نخســتین بار در سطح کشور توسط یک شرکت دانش بنیان 
موفق به تولید »خمیر الکترود« شــدیم که صنایع ذوب فوالد را از واردات 

این ماده مصرفی بی نیاز می کند.
بــه گفته متین با وجود ســه شــرکت داروســازی »فاران شــیمی«، 
»تدبیردارو« و »هگمتان دارو« در شهرســتان تویسرکان قطب تولید دارو 

در کشور هستیم و 2 شرکت دیگر نیز به این مجموعه اضافه می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان تصریح کرد: 
چند واحدفرآوری ســیلیس و تولید فروسیلیس در استان همدان به ویژه 
شهرســتان فعالیت دارد و تا ســه ماه آینده با وارد شــدن صنایع جدیدی 
به این عرصه می توانیم لقب قطب فروســیلیس کشور را هم به نام استان 

همدان ثبت کنیم.
وی یــادآوری کــرد: همــدان در ذخایر معدنی دولومیت، ســنگ آهن 
و ســیلیس جزو مناطق غنی و تراز اول کشــور محســوب می شود و در 
سال های اخیر جلوگیری از خام فروشی این سنگ ها و ایجاد ارزش افزوده 

در اولویت مسئوالن قرار گرفته است.
مهندس متین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگر آرامش 
و همدلی در بین مســئوالن و مردم در کنار اصحاب رسانه که چشم بینای 
هر جامعه هســتند، فراهم شود، می توانیم با جذب سرمایه گذارها، استان 
همدان را به یکی از شــهرهای صنعتی در کشــور تبدیل کنیم که این اصال 
دور از دســترس نیست و ان شاءهللا محقق خواهد شد و در نتیجه جوانان 
عزیز شــهر و فرزندان مردم شریف و عزیز همدان دیگر دغدغه اشتغال و 

کار را نخواهند داشت.
ما همواره در کنــار مردم به عنوان خادم و خدمتگزار آن ها خواهیم بود 
و هر اقدامی و تالشــی برای ســربلندی و آسایش و آرامش آن ها که نیاز 

باشد بر خواهیم داشت.

صنعــــت

مدیــرکل  هفتــه گذشــته 
با  همدان  اســتان  بهزیســتی 
حضــور معاونــان خــود، طی 
نشستی خبری با اصحاب رسانه 
گفتگو کــرد. در این نشســت 
کــه بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی برگزار شــد، چالش ها و پرسش هایی در 
زمینه های گوناگون از جمله کودکان کار، توانمندسازی 
مددجویان، مشارکت های مردمی، خودکشی، اعتیاد و 
مانند آن از سوی خبرنگاران مطرح و توسط مدیر کل 

بهزیستی استان، پاسخ داده شد. 

۵۰ هزار مددجو تحت پوشش �
مدیرکل بهزیستی استان همدان در جمع اصحاب 
رســانه همدان با بیان این که ســازمان بهزیســتی 
در ســه حوزه تخصصــی اجتماعی، توانبخشــی و 
پیشگیری فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: در کنار این 
حوزه ها، بخش مشــارکت های مردمی نیز به عنوان 
پشــتیبان ایــن حوزه ها فعال اســت و در مجموع، 
این ســازمان 180 فعالیت و خدمت را ارائه می دهد. 
»مهدی دینــاری« ادامه داد: در حوزه پیشــگیری، 
واحدهــای پیشــگیری از آســیب های اجتماعی را 
داریــم و در حیطه های اجتماعی و توانبخشــی نیز 

وظایف مشخصی را انجام می دهیم.

مراکز مثبت زندگی �
دیناری بــا تصریح بــر این که حــدود 50 هزار 
مددجو زیرپوشــش بهزیســتی در ســطح استان 
همدان هستند، اظهار کرد: بر این اساس، با توجه به 
پراکندگی مددجویان، امسال مراکزی به نام »مراکز 
مثبت زندگی« راه اندازی خواهند شد که این مراکز 
جایگزین دفاتر پیشــین شده و در بستر IT هستند 
و همه مددجویان می توانند خدمات مورد نیاز خود را 
از ایــن مراکز دریافت کنند. اهداف کلی مراکز مثبت 
زندگــی این اســت که کاهش تــردد مددجویان به 
مرکز و تســهیل ارائه خدمات به آن ها اتفاق بیفتد. 
همچنین ارائه این خدمات عدالت محور شــده و در 
جهت توانمندســازی خانواده ها باشد. از همه مهم تر 
این که اســاس ارائــه این خدمــات در مراکز مثبت 
زندگی الکترونیکی است در این راستا سامانه الیف 
پالس طراحی شده که پس از این مددجو می تواند 
اطالعات و درخواست های خود را در این سامانه وارد 

کرده و پیگیری کند.
ســامانه دیده بان نیز امســال تشــکیل شده که 
مرکز اصلی آن در ســازمان وجود دارد و هر شکایتی 
که از سازمان بهزیســتی وجود داشته باشد در این 
سامانه قابل طرح بوده و بالفاصله به ما منتقل شده 

و ترتیب اثر خواهیم داد.

کم لطفی دولت به بخش اورژانس اجتماعی
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان با اشاره به 
اینکــه بحث اورژانس اجتماعــی تا حدودی مغفول 
مانده است، بیان کرد: مشــکالتی که در عرصه های 
زنــان و کــودکان بی سرپرســت یا بد سرپرســت، 
خشونت های خانوادگی، خودکشی ها، اعتیاد و سایر 
مســایل اجتماعی که در ســطح جامعه رخ می دهد 
در  اورژانس اجتماعی که از سالیان گذشته با شماره 
تلفن 123 مطرح شده است، قابل طرح بوده و این 
اورژانس ظرفیت خوبی برای ورود به این موضوعات 
و حــل و فصل آن ها دارد. وی ادامه داد: ما از دولت 
انتظار داریم مانند اورژانس 115، اورژانس اجتماعی 
را نیز مورد توجه بیشــتری قرار بدهد و مشــکالت 
نیروها و ساختار و کمبود امکانات آن را حل کند زیرا 
اهمیت مسائل اجتماعی که در این اورژانس مطرح 

می شود بسیار قابل توجه است.  

67 کودک کار در همدان �
مدیــرکل بهزیســتی اســتان در رابطــه با بحث 
کــودکان کار گفــت: موضوع کــودکان کار باید تحت 
عنوان افراد بی سرپرســت یا بدسرپرســت به شکل 
خاص از طرف ســازمان بهزیســتی مورد توجه قرار 
گیرد، چراکه این ســازمان به لحاظ قانونی وظایفی 
را در این زمینه دارد. در اســتان همدان طبق آخرین 
آمــار 67 کودک کار داریم که شــامل 63 پســر و 4 
دختــر هســتند و مراکز اقامتی بــرای آن ها در نظر 
نگرفته ایــم زیرا این کــودکان دارای خانواده بوده و 
سرپناه دارند اما به آن ها و خانواده هایشان خدمات 
آموزشی- حمایتی ارائه می دهیم که هدف ما از ارائه 
این خدمات، تأمین رشــد این کودکان در جنبه های 
گوناگون اعم از جســمی، اجتماعی، معنوی و روانی 

است. 

نظارت بر عملکرد کمپ ها جدی تر می شود �
مدیرکل بهزیستی استان همدان در پاسخ به این 
ســوال که باتوجه به این که مجوز تأســیس کمپ ها 
و مراکز ترک اعتیاد توسط شــما داده می شود، چرا 
نظارتی خالی از اشکال بر آن ها وجود ندارد، بیان کرد: 
بحث اعتیاد و مقابله با آن، بحثی پیچیده اســت که 
در اســتان و کشور به شکل شــورایی نظارت و اداره 
می شــود. در این خصوص وظیفه سازمان بهزیستی 
در دو بخش قابل بررســی اســت؛ بخش اول درباره 
معتــادان متجاهــر و بخــش دوم بحــث معتادان 
خودمعرف اســت معتــادان خودمعــرف در مراکزی 
تحت عنوان کمپ یا همــان مراکز ماده 15 نگهداری 
می شــوند و ماده 16 نیز مربوط به معتادان متجاهر 
است که این افراد توســط پلیس به مراکز جامع ما 
معرفی شده و سپس پس از آن که متجاهر بودن این 

افراد محرز شــد، به اردوگاه ماده 16 منتقل می شوند 
که محل آن کنار نیروگاه کبودراهنگ همدان است.

در خصوص بحث ماده 15 یا کمپ ها ما مشکالت 
بســیاری داریم. مجوز تأســیس این مراکز توسط 
مــا صادر می شــده اما یــک ســری آیین نامه ها و 
دستورالعمل هایی دارد البته در استان همدان حدود 
200 کمپ داشــتیم که با غربالگــری آن ها را به 40 
عدد کاهــش داده ایم. دیناری با بیان این که نظارت 
موجود بر این کمپ ها مورد رضایت ما نیســت بیان 
کرد: برای این که بتوانیم این نظارت را دقیق تر کنیم 
بــرای مراکز ماده 15، شناســنامه مراکز تهیه کردیم 
و پزشــکانی کــه در این مراکز حضــور دارند موظف 
هســتند که برابر آیین نامه، همه این افراد را ببینند و 

برایشان پرونده تشکیل دهند.
همچنین قرار اســت نرم افــزاری را تهیه کنیم تا 
از طریــق آن بتوانیم تمامی اطالعات مربوط به این 
افــراد را ثبت ســامانه ای کنیم تــا قابلیت پیگیری 
داشته باشد. دیناری با اشاره به این که ورود یا توزیع 
مواد در کمپ به هیچ عنوان قابل پذیرش نیســت، 
تأکیــد کرد: با هر تخلفی کــه در این خصوص به ما 
گزارش شــود، شــدیدا برخورد یا پیگیری خواهیم 
کرد همچنان که طی ســه ماهه گذشــته دو کمپ را 
پلمب کرده ایم! از چنــد کانال دیگر نیز گزارش چند 
تخلف به دست ما رســیده که همه را دسته بندی و 
با معاونت پیشــگیری بررسی کرده و تصمیماتی را 

گرفته ایم.
دکتــر دیناری در پاســخ به این ســوال که چرا 
در کمپ هــای ترک اعتیــاد روان شناســان متبحر 
و باتجربــه حضــور ندارنــد، گفت: مراکــز ماده 15 
بخش خصوصی هســتند و تأمین نیروی انســانی 
بر عهده این مراکز اســت. از ســوی دیگر فردی که 
مجوز تأســیس مرکز ماده 15 یا همان کمپ را از ما 
می گیرد موظف اســت که کادر درمان مورد نیاز برای 

آن مرکــز را تأمین کند اما در قوانین مربوطه نیامده 
که به عنوان مثال روان شناسی که برای کمپ درنظر 
می گیرند باید دارای سابقه کار با معتادان یا افراد در 
حال ترک باشد، بنابراین در این خصوص بهزیستی 
دارای اختیار خاصی نیست تا بتواند با اعمال قانون، 
فرد موســس کمپ را وادار به اســتخدام پزشک یا 

روان شناس متخصص کند.

توانمدسازی با کمک بخش مشارکت ها �
مدیرکل بهزیســتی استان همدان با بیان این که 
بحث توانمندسازی برای ما بسیار حائز اهمیت است، 
تأکید کرد: ما نمی خواهیم شخصی که مددجوی ما 
می شــود تا پایان عمر خود مددجو باقی بماند بلکه 
قصد داریم تالش کنیم که آن فرد را ظرف دو ســال 
توانمند و خودکفا کنیــم تا جایی که روی پای خود 
ایستاده و از تحت پوشش بهزیستی خارج شود. در 
این خصوص در تالش هستیم که حوزه مشار کتهای 
مردمی را نســبت به ســنوات گذشته تقویت کنیم و 
توسعه مشــارکت های مردمی با رعایت اصل حفظ 
عزت نفس و کرامت محرومان، نیت خیر هموطنان 
نیکوکار را برای یاری رســانی بــه افراد نیازمند عملی 
می ســازد که امیدواریم با حمایت رسانه ها این امر 

مهم عملی شود.

همدان رتبه سوم خودکشی در کشور �
مدیرکل بهزیستی استان با بیان این که در بحث 
خودکشــی دانشگاه علوم پزشــکی نیز دخیل است 
و آمارهــا در این حــوزه محرمانه منتقل می شــود، 
گفــت: ما در ســازمان بهزیســتی به منظــور ورود 
دقیق تر و علمی تر به این موضوع پیگیر تشــکیل و 
تدوین اطلس خودکشــی هستیم. در این حوزه نیز 
می توانیم به منظور پیشگیری از اورژانس اجتماعی 
کمک بگیریم. خیلی از موارد خودکشی از قبل قابل 

پیش بینی و شناســایی است و اگر خانواده ها کمک 
کننــد می توانیم از وقوع بســیاری از خودکشــی ها 
پیشــگیری کنیم. زیرا کسی که قصد خودکشی دارد 
بــه نحوی افکار خــود را بیان می کنــد بنابراین اگر 
خانواده شــخصی که قصد خودکشی دارد آگاه شده 
و ایــن قضیه را به ما یا مراکــز درمانی اطالع دهد، 
فرد مذکور توســط تیم روان شناسی بررسی شده و 
برای او دارو تجویز می شــود درنتیجه این امر قابل 

پیشگیری است.
در این خصوص و برای تهیه اطلس خودکشــی 
هفتــه آینــده با دعوت از اســاتید بنــام این حوزه، 
دوره ای آموزشــی بــرای متولیان تهیــه این اطلس 
برگزار می کنیم. دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان ها 
و مراکــز درمانــی نیــز می توانند در این راســتا به 

بهزیستی کمک کنند. 
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان همچنین در 
این نشســت بیان کرد: همزمان با دهه فجر، 2 هزار 
و 381 واحد مســکونی به مددجویان زیر پوشــش 
این نهاد در ســطح کشــور واگذار می شود که سهم 

مددجویان استان 43 واحد است.
وی با اشــاره به این که در ســال جاری 110 هزار 
و 500 مورد تماس و درخواســت مشــاوره با شماره 
1480 ثبت شــده، اعالم کرد: شــماره 09628 برای 
پاسخگویی به سواالت حوزه مواد مخدر و کمپ های 
ترک اعتیاد به صورت رایگان فعال است و به تمامی 
ســواالت در این زمینه از ســاعت 8 صبح تا 9 شب 

پاسخ می دهد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همــدان در بخش 
پایانــی صحبــت های خــود از افتتاح ســاختمان 
بهزیســتی قهاونــد، راه انــدازی اورژانس اجتماعی 
)123( در شهرســتان فامنین و افتتاح 43 مسکن 
برای خانواده های دومعلولیتی و بیشــتر در ایام هللا 

دهه فجر سال جاری خبر داد.

مقولــه  ســال های ســال 
جــذب  و  ســرمایه گذاری 
خصــوص  بــه  ســرمایه گذار 
از  خارجــی  ســرمایه گذار 
مدیران  اساســی  چالش های 
همدان به شمار می آمد چراکه 
اساسا همدان اســتان جذابی برای سرمایه گذاران 
محســوب نمی شــد. اما نماینده وزیــر و مدیرکل 
اقتصــادی و دارایی اســتان معتقد اســت این یخ 
دیگر شکســته و تالش مدیران و دستگاه ها منجر 
به جذب چند ســرمایه گذاری خارجی شــده است. 
وی حتی آینده ســرمایه گذاری خارجی در اســتان 
روشــن ترســیم می کند و معتقد اســت در آینده 
اتفاقــات خوبی برای همدان خواهــد افتاد. ما هم 
آرزو می کنیم این سرمایه گذاری ها با در نظر گرفتن 
شرایط استان باشد و مدیران همدان محیط زیست 
و میــراث فرهنگی را فدای ســرمایه گذاری نکنند؛ 
اتفاقی کــه در چند مــورد ســرمایه گذاری داخلی 

مشاهده می شود.

فعالیت در حوزه های حساس �
مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایی اســتان 
همدان در نشســت خبری خود با اصحاب رسانه 
بــا بیــان این کــه وزارت اقتصاد یــک وزارتخانه 
حســاس و مهم اســت و مجموعه های متعددی 
زیــر نظر آن فعالیــت می کننــد، توضیح داد: در 
اســتان همدان نیز مــا در اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی در بخش هــای مختلف فعالیت می کنیم 
تحلیــل  ســرمایه گذاری،  اقتصــادی،  جملــه  از 
وضعیــت اقتصادی، پژوهش و ارائه مشــاوره به 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجــی در بخش های 
مختلــف کــه از معاونت های فعال ایــن اداره کل 

می شود. محسوب 

استفاده از توانمندی های بانوان �
»ســید ناصر محمــودی« یکــی از برنامه هایی 
کــه در حــوزه اجرا تعریــف کرده ایم، اســتفاده از 
توانمندی هــای بانوان شــاغل در اداره کل بود و به 
همیــن دلیل یک معــاون اقتصادی فعــال خانم 
معرفی کردیم و در مجموعه شاخص هایی که وزارت 
اقتصاد اعالم کرده، معاونت اقتصادی اداره کل رتبه 
خیلی خوبی کســب کرده و از شــاخص بیســت و 
هشــتم به هشــتم ارتقا پیدا کرده و در حوزه کسب 
و کار نیز رتبه چهارم کشــور را کســب کرده است که 
این نشــان می دهد می توان به بانوان اعتماد کرد و 

مسئولیت های مختلفی به آنان سپرد.

فعالیت تحت عنوان منطقه سه �
وی بــا بیان این کــه در حــوزه معاونت نظارت 
مالی و مدیریت راهبری مجموعه مالی دســتگاه ها 
نیــز در چهار بخــش فعالیت می کنیم که شــامل 
اداره نظــارت مالــی، اداره امــوال و اوراق بهــادار، 
اداره تمرکــز، تطبیق و اداره خزانه و اداره توســعه 
مدیریت می شــود، توضیح داد: ما قبال دبیر منطقه 
6 کشــور بودیم که شامل پنج، شش استان می شد 
اما بر اســاس تقسیمات کشوری که صورت گرفت، 
سازمان مدیریت کشــور را به 9 منطقه تقسیم کرد 
و استان های کردســتان و مرکزی از ما جدا شدند 
و در حــال حاضر تحت عنوان منطقه ســه فعالیت 
می کنیم. تعامل خوبی با مدیران اســتان ها داریم 
و در جلســات بخش های مختلف که اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی عضو آن هاســت، فعاالنه شرکت 
می کنیم. ســتاد سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب 
و کار، تخصیص منابع اســتان و ســتاد درآمد نیز 
از جمله جلســاتی اســت که با محوریت و ریاست 
استاندار برگزار می شــود و اتفاقات در آن ها افتاده 
کــه از جمله آن ها می توان به بهبود فضای کســب 
و کار و برگشــت واحدهای راکد بــه عرصه فعالیت 

اقتصادی اشاره کرد.

شناسایی قوانین مخل کسب و کار �
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان 
با اشــاره به این که شناسایی قوانین مخل کسب و 
کار مهم ترین مأموریتی است که در طول چند سال 
اخیر برای خودمان تعریــف کرده ایم، توضیح داد: 
52 مــورد از این قوانین با همکاری دســتگاه های 

استان شناسایی و برای مرکز ارسال شد و در هیئت 
مقررات زدایی وزارت اقتصاد به اســتان ابالغ شد. 
همه دســتگاه های اجرایی موظف هستند کسب و 
کار را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و موانع 

کسب و کار را شناسایی کنند.

جذب سرمایه گذاران خارجی �
محمودی درباره میزان ســرمایه گذاری خارجی 
انجام شــده در اســتان با تأکید بر این که در حوزه 
سرمایه گذاری به خصوص ســرمایه گذاری خارجی 
باید همه جوانب را در نظر گرفت، گفت: بخشــی از 
مســائل جنبه ملی دارد و بــه تحریم ها برمی گردد 
و بخشی به شــاخص های اقتصادی جهانی، ثبات 

اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات مربوط اســت. 
به جرأت می توانم بگویم همدان جزو اســتان های 
پیشــرو در حوزه سرمایه گذاری خارجی است. سال 
گذشــته نیز بزرگ ترین ســرمایه گذاری خارجی را 
مصوب کردیم که طی آن ســرمایه گذاران ترکیه ای 
ســاخت شهرک مسکونی در استان را در دستور کار 

دارند و اتفاق بسیار خوبی است.
نماینده وزیر افــزود: پروژه هایی که در مجموع 
سال های گذشته و امســال به بهره برداری می رسد 
شــامل 9 طرح در اســتان همدان است که بالغ بر 
هزار و 300 نفر اشتغال زایی خواهد کرد. 85 میلیون 
دالر میزان جذب ســرمایه گذاری در اســتان است. 
ســه طرح نیز در دســت پیگیری است که مصوب 
آن حدود 91 میلیون دالر است و تاکنون 4 میلیون 
دالر آن جذب شــده و برای570 نفر ایجاد اشتغال 
خواهــد کرد. این طرح ها از تولید برق، ســالن های 
ســاختمانی، صنعتی و معدنی را شــامل می شود. 
امیدواریم هرچه زودتر موانع سرمایه گذاری شرکت 
ترکیه ای برطرف شــود. اتفاق خوبــی که افتاد این 
بود که مصوب شــرکت ترکیــه ای 72 میلیون دالر 

بــوده که امیدواریم به صد میلیون دالر نیز برســد. 
امســال مجوز ســرمایه گذاری در زمینه فرنچ فرایز 
در شهرســتان بهار با 11 میلیون یورو سرمایه گذاری 
یک شرکت قطری صادر شده و 70 درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد. پیگیــری جذب ســه میلیون دالر 
توسط یک شرکت آلمانی در زمینه انرژی برق برای 
ســاخت نیــروگاه 7 مگاواتی بــا 8.8 میلیون دالر 

سرمایه گذاری در حال پیگیری است.

تدوین اطلس سرمایه گذاری استان �
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان 
تأکید کرد: فرصت های ســرمایه گذاری در اســتان 
شناســایی شــده و کار مانــدگاری در دســتور کار 
داریــم که امیدواریــم از طریق ســازمان مدیریت 
بــرای آن تأمیــن اعتبار شــود و آن تدوین اطلس 
سرمایه گذاری استان در کشور است و امیدواریم تا 

پایان سال به نتیجه برسد.
محمــودی گفــت: واقعیــت این اســت که یخ 
سرمایه گذاری در استان شکسته شده و امیدواریم 
بــا رفع تحریم ها و کمک مدیران تالشــگری که در 
حــوزه دیپلماســی خارجی داریم، شــاهد اتفاقات 

خوبی باشیم.

راه اندازی رشته سرمایه گذاری خارجی �
محمــودی همچنیــن بــه راه انــدازی رشــته 
ســرمایه گذاری خارجــی در همدان نیز اشــاره کرد 
و گفــت: ایجاد ایــن رشــته از دوران دکتر غالمی؛ 
رئیس سابق دانشگاه بوعلی سینا در شورای توسعه 
دانشــگاه های کشور مطرح شــد و با نشست های 
مشــترکی که با دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، 

اجازه تاسیس این رشته صادر شد.
وی افزود: هم اکنون با مشارکت دکتر محمدی 
فر؛ رئیس دانشگاه بوعلی، سرفصل های این رشته 
تعیین شــده و اقدامات نهایــی آن در حال انجام 
اســت که امیدواریم رشته ســرمایه گذاری خارجی 
سال آینده در بین رشته های مورد پذیرش دانشگاه 

بوعلی همدان بیاید.

کز مثبت زندگی مرا
 خدمتی جدید از بهزیستی همدان

ین دفاتر پیشین شده و در بستر IT هستند و همه  دیناری: این مراکز جایگز
یافت کنند مددجویان می توانند خدمات مورد نیاز خود را از این مراکز در

سمانه اسکندری
روزنامه نگار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:

یخ سرمایه گذاری در استان شکسته شده است

محمودی: 
پروژه هایــی کــه در مجمــوع ســال های 
بهره بــرداری  بــه  امســال  و  گذشــته 
اســتان  در  طــرح   9 شــامل  می رســد 
همدان است که بالغ بر هزار و 300 نفر 
اشــتغال زایی خواهد کرد. 85 میلیون 
در  ســرمایه گذاری  جــذب  میــزان  دالر 
اســتان اســت. ســه طرح نیز در دســت 
پیگیری اســت که مصوب آن حدود 91 
میلیــون دالر اســت و تاکنون 4 میلیون 
دالر آن جــذب شــده و بــرای570 نفــر 

ایجاد اشتغال خواهد کرد.

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

یخ شفاهی همدان« اقدامی  »دانشنامه تار
بدیع و مکمل دانشنامه فرهنگ و تمدن استان

»دانشنامه تاریخ شفاهی همدان« 
با محوریت تاریخ معاصر استان شامل 
اواخــر قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم، 
انقالب اســالمی و دفــاع مقدس در 
دســتور کار حوزه هنــری همدان قرار 

گرفت.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
حــوزه هنری اســتان همــدان، عضو 
شــورای علمــی و اجرایی دانشــنامه 
اســتان همدان با بیــان این که تاریخ 
شفاهی تفاوت عمیقی با خاطره نگاری 

دارد، افــزود: در تاریخ شــفاهی مصاحبه کننده متخصص و مّطلع، با ســؤاالت 
دقیِق تخصصی و از پیش بررســی و طراحی شــده به روش علمی به مصاحبه 
با پیشکســوت و ریش سفیدی می نشیند و سپس داده ها را تحلیل و اطالعات 

احصا شده را مکتوب می کند.
»شــهرام غفوری« ضرورت تاریخ شفاهی اســتان را در ثبت علمی تجارب 
پیشکســوتان همدانــی، قبل از نبودشــان در بین ما دانســت و تصریح کرد: 
متأسفانه تاریخ شــفاهی به روش آکادمیک در استان همدان کمرنگ است و 
اگر این امر مهم به درســتی و علمی انجام پذیرد برگ زرینی در تاریخ معاصر 

استان برای آیندگان خواهد بود.
ایــن پژوهشــگر تاریــخ اجتماعی و مدرس دانشــگاه، انتخــاب موضوع 
پژوهش و شناسایی مصاحبه شــوندگاِن مرجع را بسیار مهم دانست و گفت: 
مصاحبه گــران این عرصه نیز بایــد اهل مطالعه و عالقمند بــه تاریخ معاصر 
استان همدان باشــند و حوزه هنری استان همدان نیز آموزش های الزم را به 

افراد واجد شرایط خواهد داد.
دکتــر غفــوری، تاریخ همدان را تاریخی پرفراز و نشــیب و ارزشــمند اعالم 
کرد و افزود: گســتره فعالیت تاریخ شــفاهی آکادمیک در استان همدان بسیار 
وســیع اســت و شــامل تاریخ شــفاهی مردم همدان، بازاریان و بازار، سفال و 
چرم، فرهنگیان و آموزش و پرورش، اســتادان و دانشــگاه ها، نیروهای نظامی 
و انتظامــی، مدیــران و نمایندگان، مبــارزان انقالب، ایثارگران و ... می شــود و 
عالقمنــداِن فعالیت در این عرصه می توانند پیشــنهادهای خــود را به دبیرخانه 

دانشنامه استان همدان جهت بررسی ارائه کنند.

تاریخ
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نقض حقوق کودک
»بخش آخر«

برخــی از رفتارهای مربوط بــه نقض حقوق کودک 
آشکار است. اما گاهی کسانی که آن ها را نقض می کنند 
از ایــن واقعیت آگاه نیســتند که کــودک را از امکان 
برآورده شــدن نیازها و بنابراین حقوق تضمین شــده 
در پیمان نامــه حقوق کودک محــروم می کنند. برخی 
نمونه هــای نقض حقوق کودک که آشــکار نیســتند یا 
این که چنین انگاشته نمی شوند، در این جا آورده شده اند. در واقع کسانی که 
تربیت کودکان را به عهده دارند؛ بیشــتر پدر ومادر، گاهی با انگیزه های زیر 
حقوق آنان را زیر پا می گذارند: نادانی، بی مبادالتی، ســهل انگاری، دغدغه 
مشکالت خود، تجربه بد خود و الگوهایی که در دوران کودکی آن ها را دنبال 

کرده و رفتارهایی را که از آن ها سرمشق گرفته اند.

در زندگی روزمره خیلی به وضوح و آشــکار می توان این سهل انگاری را 
در زندگی کودک مشــاهده کرد. در دهه 1990 ســازمان های جهانی بسیاری 
از جمله یونیســف )صندوق کودکان ســازمان ملل متحد(، سازمان جهانی 
بهداشــت و برخی دیگــر، بیانیه های گوناگونی درباره رشــد کودک و تغذیه 
ســالم او منتشر کردند و برخی بیماری های مربوط به سو تغذیه در کودکان 
را مــورد توجه قرار دادند. بــه طور کلی، هنگامی که از اهمیت تغذیه کودکان 
و نیازهای او به ســخن می آید، اشــاره بیشــتر به کشــورهایی است که در 
آن ها کودکان غذای کافی دریافت نمی کنند یا انتخاب غذا برای آن ها بسیار 
محدود است. نیازهای بنیادین کودک بدون توجه به این که در کدام کشور و 

منطقه زندگی می کند نکته مهمی است که باید به آن توجه داشت.
اشتباه های پدر و مادر و افراد نزدیک به کودک گاهی ممکن است پیامدهای 
روحی دیگری به دنبال داشته باشد به طور مثال می توان به آشناییِ  کودک به 
محیط زندان در مالقات های عمومی که یکی از افراد خانواده در زندان حضور 
دارند، اشــاره کرد که متاســفانه قانونی برای حضورنداشتن کودک به عنوان 
مالقات کننده در زندان وجود ندارد. همین بی توجهی به سالمت کودکان نقض 
آشکار حقوق کودک محسوب می شود که البته افزون بر آگاهی خود کودک از 
حقوقش، بزرگساالن نزدیک به او و نیز قانون گذاران باید در پشتیبانی از این 
حقوق کوشا باشند. اگر کودک امروز به درستی حمایت شود. از نقض حقوق 

او در آینده جلوگیری می شود. به امید جهانی صلح آمیزتر.

کودک

از  انســان  سرگذشــت 
کــه  دور  بســیار  دوران هــای 
بــرای یافتــن خــوراک و تهیه 
پوشــاک و پیدا کردن سرپناه یا 
مسکن، دشــت و کوه و جنگل 
را می نوردیــد و تــا زمانی که به 
امکانات بهداشــتی و آموزشــی 

دست یافت، رنج فراوان و تالش بی پایان است.
انسان به پشتیبانی این رنج و تالش دستاوردهای 
گرانبــار شــگفت انگیزی ارمغــان آورد تا خواســتن را 
توانستن و نیاز را تنوع گردانید به گونه ای که در دو سده 
اخیر خوراک، پوشــاک، مسکن، بهداشت و آموزش را 
نیازهای ابتدایی انسان نامیدند، بدین معنی که انسان 
باید اندیشــه و تالشــش را برای خالقیت و سازندگی 
زندگــی برتر و بهتر بــه کار گیرد و دغدغــه خوراک و 
پوشاک و مانند این نداشته باشد. اما دریغ از راه دور و 
رنج بســیار که بسیارند درگیر همان اولین نیاز ابتدایی 
انسان یعنی قوت الیموت و سرپناه. آن چنان که همین 
دو قلم نیاز ابتدایی انسان و به ویژه سرپناه یا مسکن 
پدیده ای به نام موجر مســتاجر و به تبع آن معضالت 
و مشــکالتی را آفریده که بخش عمده ای از اندیشه و 

تالش جامعه را به خود وا داشته است
 برای واکاوی و بررسی این پدیده اجتماعی اندکی 
روی خم را باز می کنیم تا ببینیم مرهمی برایش یافت 

می شود؟
در صورت بروز اشــکال اختالف یــا هر چه که بین 
موجر و مســتاجر رخ می دهد، کدام مرجع صالحیت 
و کفایت رســیدگی و رفــع و رجوع موضــوع را دارد؟ 
دفاتر خدمات قضایی، شــورای حــل اختالف، داوری 

دادگســتری، یا همــه این مراجع به صورت سلســله 
مراتب و موردی؟ 

البته بســتگی به شــرایط و چگونگی عقد قرارداد 
یا مبایعه نامه بین مســتاجر و مالــک دارد اما گویا با 
توجه به شــرایط موجود یعنی شــروع ایــن بیماری 
واگیــر و پاگیر منحوس، مصوبــات و تغییرات جدید 
در قوانین مقررات موجر و مســتاجر صورت گرفته که 
درگیری کشــمکش و سرگردانی بیشتر گریبان ایشان 
را گرفته است. در این میان نقش و تاثیر دفاتر امالک 
و نیز چند و چون و شرایط قرارداد یا مبایعه نامه را نیز 
نباید فراموش کرد. قرارداد یا مبایعه نامه برگی اســت 
در انــدازه نامتعارف شــامل موارد و شــرایط با مواد و 

تبصره های گوناگون ردیف شده.
در آخریــن مورد یــا ماده که به عنــوان داوری در 
مبایعه نامــه آمده، کلیه مواد و شــرایط ذکر شــده در 
فوق خود را تحت الشــعاع قــرار داده و به تعبیر امروز 
فصل الخطــاب بوده و اجرای همه موارد منجر به ارجاع 
و اجرای این ماده می شــود بــه طوری که در ذهن هر 
کســی این موضوع متبادر می شود که این طومار بلند 
بــاال بــا آن همه مــاده و تبصره چه نیــازی و لزومی 
دارد؟ آیــا در یک نیــم برگه  پس از ذکر مشــخصات 
موجر و مســتاجر، همین ماده داوری منظور و مقصود 
را حاصل نمی کند؟ شــایان ذکر اســت کــه معمواًل در 
اغلب دفاتر امالک به علت ضیق وقت، مفاد و شــرایط 
قرارداد توســط مدیر دفاتر و کارگزاران خوانده و موجر 
و مســتاجر و نیز شــاهدان )اگر وجود خارجی داشته 
باشــد( گوش جان می سپارند. این که خوانش و درک 
و فهم قرارداد به موجر، مســتاجر و شــاهدان سپرده 
می شود به مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی مدیران و 

کارگزاران دفاتر بستگی دارد و این که مدیر و مسئولیان 
دفاتر امــالک در قبال ضمانت اجــرای این قرارداد یا 
مبایعه نامه تا چه حد مســئولیت داشته و پاسخ گویند 
بــا کرام الکاتبین اســت و نیز تهیه، تدویــن و تنظیم 
مبایعه نامه را چه مرجعی بر عهده دارد؛ قوه قضاییه که 
نام و نشانش در باالی برگ درج شده یا اتحادیه صنف 

دفاتر امالک یا اتاق بازرگانی؟
حــال بــا توجــه بــه درگیری هــا، گرفتاری هــا و 
کشمکش های مربوط به این مقوله که مستلزم صرف 
هزینه و وقت و انرژی و توان نیروی انســانی است که 
همه مراجع و سازمان های ذیربط اعم از دفاتر خدمات 
قضایی شورای حل اختالف، داوری دادگستری، دفاتر 
امالک و کافی نت ها و احتماال وکال و ســرانجام موجر و 
مستاجر و خاندانشان را که رانده و مانده از همه جایند، 

در بر گرفته و مبتال می سازد.
باری به هر روی باید اندیشــید، دانست و توانست 
که چاره چیســت گره کار چگونه گشــوده می شــود و 
سرانجام این که راه حل این قضیه غامض در کجاست 
تــا آن همه هزینه انــرژی و نیرو و توان را در جهات و 
بخش های مثبت کارآمد و بالنده و جامعه به کار برد و 

از آن نتایج مطلوب و معقول را گرفت.
اگر با دیدی انتقادی و در پوشش طنزی گزنده به 
قضیه بنگریم، می تواند توضیحی توجیه گونه داشــته 
باشد که این مسئله نه تنها ایراد و اشکالی ندارد بلکه 
خود نوعی کارآفرینی و اشــتغال و درآمدزایی است و 
خوان گســترده ای که از نعمات بیداری و ســازمان ها 
و دوایــر دولتی و نیمــه دولتی و بخــش خصوصی 

برخوردار می شود.
اما چنان چه با دیدی مدبرانه دلســوزانه و جامعه 

شمول به قضیه بنگریم که این معضل و مشکل گروه 
قابــل توجهی از جامعه را در بــر گرفته و نیرو و توان 
خالق و ســازنده آن را به بیراهه کشانده و هدر داده و 
نیز از دیگر فعالیت های مثمر ثمر اجتماعی بازداشــته 
اســت، آنگاه درمی یابیم که پیامدها عوارض و عواقب 

آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری را پدید آورد.
آســیب هایی که به مــرور زمــان در بطن و متن 
جامعه نهادینه شــده و مانند یــک بیماری واگیردار 
همانند همین بیماری که امروز بدان درگیر گرفتاریم، 
بســان خوره در جان و پیکر جامعــه افتاده و توش 
و توانــش را بــه تحلیل برده و معلــول و معدومش 

می سازد.
ناگزیــر جامعــه تعامــل طبیعــی و روال و روند 
ســلوک پذیری و اصول خود را از دســت داده، آفت 
به عفونت انجامیــده و بیماری مزمن اجتماعی ارکان 
جامعــه را سســت و ناپایدار و منحــرف و در نتیجه 

منحرف می ســازد پس بر اســاس قانون، پیشگیری 
برتر و بهتر و مقرون به صرفه تر از درمان اســت. باید 
عالج واقعه قبل از وقوع انجام گیرد. بنابراین بررسی، 
بازنگری، بازســازی و ساماندهی و روابط و مناسبات 
موجر و مســتاجر و قوانین و مقــررات مربوطه با آن 
به عهده آسیب شناسان اجتماعی و کارشناسان حقوق 
مدنی و نیز دســت اندرکاران و صاحب نظران است که 
با ریشه یابی و دوراندیشــی اندیشمندانه، دلسوزانه و 
مدبرانه با توجه به شــرایط و اوضــاع زمانی و مکانی 
مشــکل معضل بســیار مهم اجتماعی را که خاموش 
و خزنــده بنیان ها و حریم های انســانی و اخالقی و 
عرفــی و اجتماعــی جامعه را ســودجویانه و فرصت 
طلبانه خدشــه دار کرده به انحراف و انهدام می کشاند، 

اصالح فرمایند.
 بر ســر آنم که گر زدست برآید/دست به کاری زنم 

که غصه سرآید

تصنیف در موسیقی ایران 
با گسترش و اوج گیری 
و  مشــروطیت  نهضــت 
بــه  مردمــی  اعتراضــات 
اســتبداد وقت، تصنیف که 
تا آن زمان بیشــتر با اشعار 
مبتــذل و الفــاظ زشــت و 
می شد،  ســاخته  بی محتوا 
بــه ابزاری بــرای بیــان مضامینی نو و بــا محتوای 
اجتماعی- سیاسی در راستای خواسته ها و مطالبات 

انقالبی و عاشقانه، تبدیل می شود. 
در این دوران بود که عارف قزوینی؛ موســیقیدان، 
شــاعر و آهنگســاز، که از او به عنوان رندترین شاعر 
قرن )دکتر ابراهیم باســتانی پاریزی( یاد می شود؛ 
بــا آفرینش و خلــق تصنیف های ملــی و میهنی و 
عاشــقانه، نقش مهم و تاثیرگذاری در به وجود آمدن 
تصنیف هــای با محتوا و مانــدگار در این عرصه را در 
تاریخ تصنیف ســازی از خود به یــادگار می گذارد که 
ایــن تاثیرگذاری بعد از چند دهــه همچنان در یاد و 
خاطره مردم باقی مانده و دست مایه نسل های بعدی 
تصنیف ســازان و خوانندگان آواز موسیقی ایران بوده 
اســت. تصنیف هایی چون: از خون جوانان وطن الله 

دمیده، دیدم صنمی، ای امان از فراقت، نمی دانم چه 
در پیمانه کــردی، افتخار آفاق، هنگام می فصل گل و 
گشــت چمن شد، دل هوس سبزه و صحرا ندارد، باد 
فرح بخش بهاری، بلبل شوریده فغان می کند، گریه را 
به مستی، از کفم رها، چه شورها، رحم ای خدای دادگر 
کردی نکردی و گریه کن، از آثار ماندگار وی است. در 
این میان نقش علی اکبر شیدا موسیقی دان، شاعر، 
ترانه سرا و خوشنویس و از پیشگامان تصنیف سازی 
با ماهیت متفاوت و جدی، نیز تاثیر عمیقی در عارف 
قزوینی و تصنیف سرایان بعدی داشت. از مهم ترین 
تصنیف ســاخته شــیدا می توان بــه دوش دوش، 
امشب شب مهتابه، بت چین، عشق تو، ناوک مژگان، 
کیه کیه در می زنه، عقرب زلف کجت، دل شــیدا، ماه 

غالم و سرو خجل اشاره کرد.
»تصنیف آهنگی اســت ســاخته شده و موزون 
همراه کالم« )مجید کیانــی( و به طور کلی می توان 
گفت تصنیف عبارت از موســیقی ضربی که با کالم 
همراه باشــد. در گذشــته تصنیف انــواع مختلفی 
داشته است به طور مثال »ترانه« دارای ضرب آرامی 
بوده؛ »نشید« با چند بیت کوتاه آواز شروع می شده 
و ســپس حالت ضربی می گرفته است؛ اگرچه بین 

ترانه امروزی )شــعری است که قابلیت موسیقایی 
شــدن را دارد( و ســرود )که در رســای پادشاهان 
و موبدان و خدایان و آتشــکده ها خوانده می شــده 
اســت( و تصنیف، تفاوت هایی وجود دارد اما وجه 
مشترک آن ها، خواندن اشعاری است که با موسیقی 
همراه است. ســاختمان یک تصنیف بسیار ساده و 
جمله ها به وسیله خواننده و یا سازها تکرار می شوند 
و هــر بار همان جمالت به گونه ای دیگر اجرا و تکرار 

می شوند .
تصنیف ســابقه طوالنی در حیات فرهنگی مردم 
طی هزاران ســال را با خود به همراه دارد. سرایش و 
ساخت تصنیف ها با زبانی شعر آهنگین می توانست 
خاطره های تلخ و شیرین را از شکست ها و پیروزی ها 
و مراسم مذهبی و عزاداری ها و ده ها مراسم فرهنگی 
دیگــر برای آن ها حفظ کند و نماد فرهنگی ماندگاری 
برای آیندگان به یادگار بگذارد. به همین جهت تصنیف 
توانسته است در طول تاریخ به یکی از تاثیرگذارترین 
فرم های موســیقی ایران تبدیل شود. از سویی چون 
تصنیف از اشعار و واژگان ساده و کوتاه شکل می گیرد 
و در ساختار آن به شعر نیز توجه بیشتری از موسیقی 
وجود دارد، همواره مــورد توجه توده مردم قرارگرفته 

است. همچنین بخشی از اشعار تصنیف ها گاهی در 
گذر زمــان و به وجود آمدن اتفاقات و پیشــامدهای 
جدید، با ذوق و ســلیقه مردم عوض شــده است و 
شــاید به همین علت است که سازندگان بسیاری از 

تصنیف ها باقی مانده از گذشته، مشخص نیست.
در چند دهه اخیر تصنیف های بسیاری به وسیله 
اســتادان و هنرمندان این عرصه شــکل گرفته و به 
وجود آمده است اما اغلب این تصنیف ها تقلیدی از 
تصنیف ســازان گذشته است که فقط تغییرات اندکی 
در شکل خواندن و اجرا در آن به وجود آمده که اتفاقا 
گاهی به ارزش هنری آن تصنیف ها نیز آســیب وارد 

شده است.
تصنیف هــا طیف وســیعی از انواع موســیقی 
جدی و عامه پســند را شامل می شود که با نگاهی 
کلی به ســاختار تصنیف ها می تــوان نتیجه گرفت 
تصنیف هــا نیز بــه مانند هنر غــزل خوانی )آواز(، 
تنها با شــناخت و درک موســیقایی درست، توجه 
بــه نقش ملودی تصنیف که می تواند شــعر را تابع 
خود کند. اســتفاده به جا از تکرار کلمات و کلمات 
اضافی چون جانــم، حبیب خدا، یار و دیگر کلمات 
اضافی مناســب در بین مکث شــعر و یا بین نیم 

بیت ها و بیت ها؛ آشــنایی با شــعر و فنون و رموز 
اشــارات ادبی و همچنین استفاده از ساختار ردیف 
موسیقی دســتگاهی ایران در خلق و آفرینش آن، 

آثار ماندگاری به وجود می آید .

سرگردانی مالک و مستاجر

بررســی تحلیلی و تاریخی ویژگی های اجتماعی و انســانی 
جوامع مختلف، روشــنگر این واقعیت اســت که مقارن با رشد 
اقتصادی و صنعتی شدن کشــورها، به واسطه بروز تغییرات در 
محیط زندگی و وضعیت شــغلی افراد، گــذران اوقات فراغت در 
محیطی آرام و دلپذیر، به دور از مراکز شهری و صنعتی، یکی از 
نیازهای اساسی جوامع صنعتی محسوب می شود. درک صحیح 
این واقعیت و تأمین شــرایط مناسب و جهت دادن به استفاده 
صحیح از تســهیالت گذران اوقات فراغت، می تواند زمینه ســاز 

اقتصادی سودآور برای شرکت های سرمایه گذاری به شمار آید.
معاون معماری و شهرســازی شــهرداری همدان ســاخت 
»بوستان های کوهستانی اکباتان و والیت« را در جهت انتفاع مردم 
به ویژه مردم استان همدان می داند که می تواند موجبات توسعه 
اجتماعی- اقتصادی فرهنگی استان را فراهم آورد و به ویژه باعث 

رونق گردشگری در استان شود.
»امیر فتحیان نسب« معتقد اســت: این بوستان ها در زمره 
کاربری هــای مصوب موجود در مناطق نمونه گردشــگری دامنه 
الوند همدان هستند که به منظور ایجاد مجموعه استراحتگاهی و 
تفریحی برای گذران اوقات فراغت مردم از یکســو و جذب منابع 
مالی برای توســعه  گردشگری در اســتان همدان از سوی دیگر، 
مطرح شــده اســت. اجرای این پروژه باعث توسعه و افزایش 
گردشــگری در منطقه و همچنین افزایش ســطح رفاه و رونق 

فرهنگی منطقه می شود. 
طراحی المان تپه حاج عنایت )پروژه آمادای همدان( �

تپه حاج عنایت یکی از منظرگاه های شــهری همدان است 
که به دلیل اختالف ارتفاع نسبت به زمین ها اطراف دارای دید و 
منظری بسیار مناسب است         . موقعیت قرارگیری این تپه در جنوب 
شرقی شــهر همدان بوده و در باالی آن در حال حاضر بوستان و 

رصدخانه ابن صالح همدانی است.
فتحیان نســب در این باره می گوید: این تپه از سمت غرب و 
جنوب در مجاورت کاربری تاسیســات شــهری بوده و از سمت 
شمال و شــرق همجوار با بلوارهای 30 متری و 40 متری است 
و نکته حائز اهمیت در خصوص سایت پروژه اختالف 30 متری 
راس تپه نسبت به معابر و زمین های اطراف بوده که باعث ایجاد 
چشم اندازی مناسب نسبت به شهر می شود. با توجه به موقعیت 
خاص این تپه در شهر همدان، شهرداری همدان تصمیم به احداث 
یک المان شــهری در این تپه گرفت کــه یادآور فرهنگ و تاریخ 

شهر همدان باشد.
وی می افزاید: با توجه به موقعیت خاص دید و منظری تپه، 
توجه به اصول زیبایی شناسانه و معماری همچنین شکل گیری 
مجتمع به عنوان یک لند مارک شهری دارای اهمیت بوده و طرح 
باید ایده ای خالقانه پیشــنهاد کند. با توجه به این موضوع طرح 
یک قاب با جهت گیری مناسب پیشنهاد شده که منظر گاهی را در 

راس خود جای داده و چشم به سوی شهر دارد. 
بازار بزرگ ماكیان و پرندگان و ماهیان زینتی   �

بــازار بزرگ ماكیان و پرندگان و ماهیان زینتی  در زمینی به 
مساحت 14000 متر مربع و زیربنای حدود 10000 مترمربع طراحی 
شده است. معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان درباره 
این پروژه توضیح می دهد: بازار پرندگان با هدف ساماندهی پرنده 
 فروشــان سطح شهر و ایجاد بورس اصلی خرید و فروش انواع 
پرندگان و همچنین رفاه حال شهروندان در مکانی به دور از بافت 
مسکونی شهر واقع در بلوار بهشت در حال طراحی است. این بازار 
شــامل به چند بخش مجزا تقسیم می شود که شامل پرندگان 
زینتی – ماهیان، ماکیان و همچنین کلینیک تخصصی پرندگان 

زینتی و ساختمان های اداری و رفاهی است.
پیاده راه های همدان �

طی ســه دهه گذشته گرایش ها و سیاســت های جدید در 
برنامه ریزی و طراحی شهری )همچون رشد هوشمند، شهرگرایی 
نویــن و جنبش پیاده راه ســازی( موجب دیدگاه هایی شــد که 
براساس توســعه پایدار خواهان کاهش اتکا به خودرو، افزایش 
ارتباطات اجتماعی و احیای هویت شــهری است. در این ارتباط 
بســیاری از شهرهای کشورهای پیشــرفته، باززنده سازی مراکز 
قدیمی- تاریخی را با کاهش اتکا به خودروهای شخصی، بهبود 
حمل و نقل همگانی و ایجــاد پیاده راه های فرهنگی ـ تجاری با 

موفقیت عملی کرده اند. در این میان، شــهر همدان با سابقه ای 
بیــش از 3000 ســاله، دارای بخــش مرکزی با نواحی وســیع 
فرسوده و رو به افولی است که نیازمند احیاست. این مرکز بعد از 
گسترش های جدید شهر، باز هم به عنوان قطب خدمات دهنده 
به ســاکنین بافت های قدیمی، جدید و نوســاز عمل می کند و 
ســنگین ترین بار ترافیک و امور اقتصادی ـ تجاری )به ویژه به 
ســبب الگوی شعاعی و تک مرکزی بودن( بر بافت با ارزش آن 
تحمیل می شود که به تدریج باعث افت ساختارهای اقتصادیـ  
اجتماعی و نزول کارکرد مرکزی آن شــده است؛ بنابراین مسئله 
عبارت اســت از تسلط فضاهای خودروـ  محور، ازدحام و ضعف 
دسترسی پیاده، فرسودگی کالبد و کارکرد، آلودگی زیست محیطی، 
ناامنی و خلوتی شــبانه، ضعف حیات مدنی و همچنین حذف 

خاطرات جمعی و هویتی شهر.
فتحیان نســب با اشــاره به این که پیاده راه سازی محورهای 

بوعلی و اکباتان در پی آن است که در جهت بازآفرینی مرکز شهر 
و پایداری عملکردی این محورها با اولویت حضور پیاده بپردازد، 
توســعه و بهبود تســهیالت حمل و نقل عمومی قبل از هر گونه 
اعمال محدودیتی بر استفاده از خودرو و همچنین یکپارچه کردن 
حالت هــای غیرموتوری با حمل و نقل عمومــی از طریق ایجاد 
مبدل ها در انتهای مسیرهای پیاده، به حداقل رساندن رشد پراکنده 
و کم تراکم شهر و هماهنگ کردن و یکپارچگی کامل برنامه ریزی 
حمل و نقل، کاربری زمین و زیســت محیطی در سراسر منطقه 
شــهری همدان، سلولی یا شــبکه ای کردن ساختار شهر همدان 
)تقویت مراکز محلــه ای و محالتی کــه دربردارنده فرصت های 
شغلی مختلف، مســاکن متنوع و همه زیرساخت ها و خدمات 
ضروری مانند مدارس، خدمات پزشــکی و ... در شــعاعی کوتاه 
هســتند(، تشویق و گسترش طیف گسترده ای از مسکن های با 
تراکم کم و متوسط در مرکز شهر همدان، توسعه فرهنگ استفاده 
از حالت های پایدارتر حمل ونقل )همچــون پیاده و دوچرخه( و 
افزایش آگاهی های اکولوژیکی مردم شهر همدان را شاخصه های 

کلی پیاده راه های همدان می داند.
وی ادامه می دهد: تبلیغات و اطالع رسانی گسترده و برگزاری 
جلسات عمومی گســترده در مورد طرح پیاده راه سازی به منظور 
جلب حمایت گسترده سیاســی، ساکنین و شاغالن مرکز شهر 
همدان، اتخاذ رویکرد یکپارچه مرحله به مرحله و تدریجی برای 
اجرای طرح پیاده راه سازی، تکریم معرفت و دانش همه ساکنان و 
استفاده از آن و مشارکت کلیه ذینفعان اعم از خصوصی و عمومی 
و درگیرکردن آن ها در پیمایش ها قبل، حین و بعد از اجرای پروژه، 
توجه ویژه به شرایط اقلیمی از طریق طراحی و تسهیالت مناسب 
برای مثال سایه درختان و سرپناه، گسترش کاربری های تفریحی 
و گردشگری و فرهنگی مرکز شهر از جمله تاالرهای سرپوشیده، 

رستوران ها، کافه ها و ســینما، بازاریابی گسترده و سازمان یافته 
برای مرکز شهر به منظور جذب سرمایه گذاری ها، اجرای طرح های 
آرام ســازی ترافیک در کوچه های فرعی مرکز شــهر، گســترش 
تســهیالت پیــاده روی و دوچرخه ســواری از قبیــل نیمکت ها، 
فواره ها، آب نماها، خط کشی های مناسب، مسیریابی های دقیق، 
قفســه های ایمن ویژه پارك دوچرخه و برنامه ریزی و مدیریت 
حســاس نســبت به جنســیت، خصوصیات فیزیکی و سنین 

مختلف از دیگر شاخصه های این پروژه محسوب می شوند.
همدان؛ شهر دوستدار کودک �

شــهر دوســتدار کودک شهری اســت که نیاز و اولویت های 
کودکان بخش جدایی ناپذیر از سیاست های آن شهر بوده و بودجه 
مــورد نیاز برای برطرف کردن نیازها در نظر گرفته شــده اســت. 
چشم انداز شهر دوستدار کودک این است که کودکان و نوجوانان 
از دوران کودکــی خود لذت ببرند و با آشــنایی بــا حقوق خود، 

توانایی های بالقوه خود را به فعل تبدیل کنند.  با توجه به این که 
جمعیت بزرگی از شهرها را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و 
آینده سازان این کشور هستند، الزم است در تمامی شهرها الزامات 
حضور ایمن و فعال کودکان فراهم باشد و طراحی شهرها متناسب 

با نیازهای کودکان باشد.
فتحیان نسب می گوید: بر اســاس سیاست های شهرداری 
همدان و نیز با ابالغ دســتورالعمل شهر دوستدار کودک از طرف 
وزارت کشــور به شهرداری ها و تشکیل شورای اجرایی آن در شهر 
همدان، فعالیت های شهرداری در همه حوزه های مرتبط با کودکان 
مانند شهرســازی، خدمات شهری، مسائل فرهنگی و اجتماعی، 
رنگ و بوی جدیدی گرفت و با همکاری دســتگاه های مرتبط در 
حوزه کودک در شهر مثل بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، آموزش و پرورش و همینطور انجمن های حوزه کودک، 

تمامی فعالیت های انجام شده در شهر ثبت شده و همچنین اداره 
شهر دوستدار کودک در همدان تأسیس شد. 

وی توضیح می دهد: در تعدادی از پروژه هایی که بیشــتر با 
کودک ســر و کار دارد، بودجه مناســب برای طراحی دیده شد و 
در نهایت همدان در بین 70 شــهری که مدارک آن ها تأیید شده 
بود، به همراه 11 شــهر دیگر، پایلوت شهر دوستدار کودک شد.از 
جمله اقداماتی که در زمینه رســیدن به شهر دوستدار کودک در 
همدان انجام شــد میتوان به تشكیل اداره شهر دوستدار کودک، 
تشکیل شــورای اجرایی شهر دوستدار کودک و برگزاری چندین 
جلســه در این خصوص، طراحی و راه اندازی ســایت اداره شهر 
دوســتدار کودک شهرداری همدان، طراحی و جانمایی اتاق مادر 
و کودک در کلیه پروژه های طراحی فضاهای شــهری، طراحی و 
تجهیز خانه های بازی مادر و کودک در سطح شهر، طراحی بوستان 
مهارت و خالقیت، طراحی بوستان کودکان با نیازهای ویژه، انتشار 

نشریه »کودکانه«، برگزاری مراسم گذر کودک، برگزاری مسابقات 
)شهری که من دوست دارم(و... اشاره کرد.

طراحی بوستان باغ سبز برای کودکان با نیازهای ویژه با محوریت 
ایجاد ایمنی در بوستان متناسب با حضور کودکان با نیازهای ویژه، 
جذب مشــارکت های مردمی در جهت تحقق رویکردهای شــهر 
دوستدار کودک، ایجاد جذابیت بصری و عملکردی و تهییج فضایی 
برای کودکان در فضاهای شهری و در نظر گرفتن تجهیزات مناسب 
شهری برای استفاده تمامی کودکان با سایر محدودیت های جسمی 

و حرکتی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
ساماندهی معابر با محوریت حضور پیاده �

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان معتقد است: 
با توجه به این که دهه ها تالش مسئوالن مهندسی ترافیک برای 
مقابله با ازدحام ترافیک و مســائل ناشی از آن در شهر همدان و 

مرکــز آن از طریق افزایش خطوط ترافیک خیابان تا حد امکان 
و تجهیز خیابان ها برای به حداکثر رســاندن ســرعت و جریان 
ترافیک و همچنین احداث پارکینگ ناکام بوده و نتیجه ای جز 
زوال بیشتر محیط کالبدی و کاهش زیست پذیری شهر نداشته 
است، از این رو ساماندهی معابر پر تردد شهر با محوریت حضور 
موثر افراد پیاده ضمن مسیر سواره نه تنها منجر به حل بسیاری از 
مشکالت ترافیکی می شود بلکه موجب دسترسی بهتر، زمینه ساز 
تجدید حیات مدنی، رونق اقتصادی و زیست پذیری مرکز شهر 
می شــود. در این میان خیابان های بوعلی و اســالمیان و عمار 

و بلــوار ارم بــا دارا بودن کاربری های ســازگار، متنوع و متعدد و 
همچنین حضور گسترده تر افراد پیاده بهترین محور برای اجرای 
طرح ساماندهی مسیر با اولویت بخشی نظام تردد پیاده هستند.

طراحی و اجرای بوستان های موضوعی در سطح شهر-بوستان گل ها �
احداث بوســتان ها و فضای سبز مناسب یکی از زمینه های 

جذب گردشــگر اســت که خوشبختانه در ســطح شهر همدان 
بوستان  های بسیار مناسبی وجود دارد، یکی از این موارد، ایجاد و 

افتتاح باغ گل ها در منطقه دو شهرداری همدان است.
فتحیان نسب درباره این پروژه می گوید: باغ گل ها با وسعت 18 
هزار مترمربع یکی از زیباترین باغ ها در سطح استان همدان و یکی 
از جاذبه های گردشگری در کشور است. در باغ گل ها بحث زیبایی 
و خالقیت بیشتر مدنظر بوده که با معرفی انواع متفاوت از گونه ها 
جنبه های آموزشی اعم از معرفی گل ها نیز در دستور کار قرار دارد. در 
این باغ گونه های ممتاز از قبیل باغ رز، باغ کاکتوس، گیاهان پیازی 
و باغ داودی موجود اســت که زیبایی بی نظیری به باغ بخشیده 
اســت. ایجاد فرش گل، ایجاد محل هایی بــرای عکس برداری، 
احداث گلخانه برای نگهداری از گل هایی که بیرون از محیط گلخانه 
امکان رشد ندارد )در حال طراحی(، احداث کافی شاپ و سرویس 

بهداشتی از دیگر اقدامات در زمینه احداث باغ بوده است.
طراحی و اجرای بوستان های موضوعی در سطح شهر- بوستان  �

نهج البالغه
وی می گوید: بوستان نهج البالغه با مساحتی بالغ بر 6 هکتار  
در محــل تقاطع کمربندی همدان و یکی از شــریان های داخل 
شــهری قرار گرفته، موقعیت خاص این پروژه و کمبود فضاهای 
اقامتی ارزان قیمت در این بخش از شهر مدیریت شهری را بر ان 
داشت تا بوستانی با رویکرد اقامتی طراحی کند و به این منظور 
ایــن امکانات اقامت ارزان کوتاه مدت شــامل کمپ های کوچک 
محل هایی برای شستشو و پخت وپز و حمام به همراه زمین های 

بازی در طراحی این بوستان گنجانده شده است.
طراحی و اجرای سیستم دفع آب های سطحی- بلوار رسالت �

یکی از معضالت شــهرها آب گرفتگی مناطق پست شهر در 
هنگام بارش های فصلی است که مشکالت زیادی را بر شهروندان 

تحمیل می کند، از این رو یکی از چالش های مدیریت شهری غلبه 
بر این مشــکل با ایجاد زیرساخت های الزم برای هدایت و دفع 

آب های سطحی به خارج از شهرهاست.
فتحیان نسب می گوید: شهرداری همدان نیز با عزمی راسخ 
ســعی در مرتفع کردن مشکل آب گرفتگی سطح شهر در هنگام 
بارش نزوالت جوی کرده است که یکی از بارزترین نمونه های آن 
پروژه طراحی و اجرای سیســتم دفع آب های سطحی در مناطق 

پایین دست شهر است.
سهولت در صدور پروانه های ساختمانی �

در سنوات گذشته پس از تهیه نقشه های معماری و کنترل آن 
توسط  کارشناسان واحد کنترل نقشه معاونت شهرسازی، عوارض 
پروانه ساختماتی در واحد درآمد شهرداری محاسبه و وصول شده و 
پرونده برای کنترل سایر نقشه های فنی )سازه، برق و مکانیک( به 
سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می شده است و در صورت 
تایید نقشــه ها در سازمان،  پرونده برای بررسی مسائل ایمنی و 
آتش نشانی به سازمان آتش نشانی ارسال می شد  که در برخی از 
موارد به دلیل انطباق نداشتن نقشه معماری با ضوابط آتش نشانی، 
مالک و مهندس مربوطه ناگزیر به اصالح نقشه معماری و بالطبع 
اصالح سایر نقشه های فنی نیز می شدند که این موضوع عالوه بر 
صرف هزینه، موجب طوالنی شدن فرایند صدور پروانه ساختمانی و 
اتالف وقت و زمان می شد. بنابراین با پیگیری معاونت شهرسازی 
و معماری از شهریور ماه سال جاری فرآیند صدور پروانه ساختمانی 
اصالح شد و نماینده سازمان آتش نشانی در معاونت شهرسازی 
مستقر شده و در زمان کنترل اولیه نقشه  معماری ضوابط مربوطه 

نیز توسط کارشناس سازمان آتش نشانی کنترل می شود.
وی توضیح می دهد: سابقًا فرآیند کنترل نقشه و ارجاع پرونده 
به کارشناســان به صورت دستی و فیزیکی صورت می گرفت که 
این موضوع باعث ســرگردانی برخــی از مراجعین و نبود امکان 
کنترل پیگیری مراحل طی شــده برای پرونده می شد، بنابراین 
از آبان ماه ســال جاری به منظور ایجاد امکان رصد نحوه کنترل 
پرونده، اتوماسیون اداری فعال شده و ارجاع پرونده ها به صورت 
سیســتمی صورت می گیرد و در هر مرحله به جهت اطالع مالک 
از آخرین وضعیت پرونده به شــماره اعالم شده توسط مالک یا 
نماینده قانونی ایشان پیامکی ارســال می شود. بر اساس روال 
تعریف شده کلیه پرونده بعد از کنترل و تایید یکی از کارشناسان 
واحد کنترل نقشــه برای کنترل مضاعف به کارشــناس دیگری 
ارجاع می شد که به دلیل تسریع فرآیند صدور پروانه ساختمانی از 
ابتدای سال جاری مقرر شد کنترل نقشه های معماری امالک با 
شکل متداول صرفًا توسط یک کارشناس صورت گرفته و مرحله 

کنترل مضاعف نقشه حذف شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان تأکید می کند: 
به منظور اطالع شــهروندان و مهندســین گرامی از ضوابط حاکم 
بر امالک، کلیه ضوابط و مقررات شهرســازی دســته بندی شده 
و به صورت موضوعی در ســایت معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری در دسترس عموم قرار دارد. همچنین در جهت تسریع 
فرآینــد صدور پیش نویس پروانه ســاختمانی، نرم افزار صدور 
پیشنویس اصالح و  قابلیت استفاده دو کاربر به صورت همزمان 

در نرم افزار مذکور ایجاد شد.

کباز یلدا خا
کودک تسهیلگر حوزه 

محمد بلوهر
نویسنده و پژوهشگر

علی پاشا رجبلو
مدرس موسیقی

همدان  نونوار می شود
وژه های شاخص شهر می گوید معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان از پر
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