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قیمت 5000 تومان، روی دکه 2000 تومان
8 صفحه

اجتماعـی، فرهنگی هفته نامـه 

افسانۀ میــرهادی
»فرهاد میرهادی« فرزند دکتر »ایراندخت میرهادی«
 از زندگی این بانوی افسانه ای می گوید

درباره او فراوان گفته و نوشته شده است اما هنوز شخصیت او 
جنبه های ناشناخته بسیاری دارد. در این گفتگو به بخشی از این 
افسانه ها می پردازیم.
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ویاهای درکوالنج ر
سایتی است در فضای مجازی و نشریه ای که همدان نامه، 
نام گرفته. در فرصتی از من هم به عنوان بزرگی از همدان 
یاد کرده است. لطفی گران بود. اما در یادنامه فقط از 
همدان، به عنوان زادگاهم گفته شده است. 

گفتــگو

زمین ابن سینا
را به ابن سینا برگردانید

دبیرســتان ابن ســینا یکی از زیباترین و  با شــکوه ترین بناهای شهر 
همدان اســت و تاریخچه مفصل و مشــروحی دارد که بارها به آن پرداخته 
شده است. از این رو در این نوشتار برای جلوگیری از تکرار و  تطول کالم و 
به بهانه بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
از این مرکز آموزشــی و بنای تاریخی که معرف بخشــی از تاریخ و هویت 
فرهنگی این شــهر اســت، برای تامل و مداقه مدیران فرهنگی استان و به 
ویــژه مدیران آموزش و پرورش اشــاره ای موجز به ســابقه و قدمت آن را 
الزم دانســته تا نسبت به این مدرسه با مســئولیت و حساسیت بیشتری 

برخورد کنند.

خودکشی واگیردار است
آن را عادی سازی نکنیم

رسانه های اجتماعی، خودکشی، چالش ها و فرصت ها
خودکشی »شیده اللمی« یکی از روزنامه نگاران فعال کشور در حوزه اجتماعی، یکی 

از تکان دهنده ترین خبرهایی بود که در این سال بد می شد، شنید. برای من که سال ها 

در حوزه اجتماعی نوشته ام، شنیدن این خبر با بهت وحشتناکی همراه بود؛ خبرنگاری 

که سال ها در حوزه آسیب های اجتماعی قلم زده و برای دردهای جامعه نسخه پیچیده، 

خود دست به مهلک ترین اتفاق اجتماعی می زند. البته نباید فراموش کنیم که خبرنگاران 

به خصوص آن هایی که در حوزه اجتماعی قلم می زنند عالوه بر سرخوردگی های فردی 

احتمالی، قطعا دچار سرخوردگی های اجتماعی نیز هستند. 

یادداشت سردبیر

درد بی درمان ترافیک در همدان
آن چه تاکنون مدیران شــهری و برنامه ریزان برای کاســتن ترافیک شهر 
همدان انجام داده اند تاثیر چندانی در حل این مشــکل نداشــته اســت. در 
واقــع عملکرد آن ها به جای کاســتن ترافیک به انتقــال ترافیک از نقطه ای 
به نقطه دیگر انجامیده اســت. پل های روگذر و زیرگذری که در شــهر همدان 
ســاخته شده در ساعاتی از شبانه روز ترافیک را انتقال می دهند. به طور مثال 
پل های خواجه رشــید و تختی هر روز عصــر ترافیک امامزاده عبدهللا )ع( و 
میــدان پروانه ها را به میدان آرامگاه بوعلی انتقال می دهند. این دور باطل در 
حوزه های دیگر شهری نیز به چشم می خورد. در کنار تعریض معابر افزایش 
تراکم و سطح اشغال را در ساختمان سازی می بینیم در واقع تعریض خیابان 
به افزایش جمعیت منجر می شود و افزایش جمعیت در هر نقطه به افزایش 

تعداد خودرو می انجامد و در نتیجه ترافیک بیشتر می شود. 

صفحه 4

صفحه 5

کجاآباد نا ایستگاه 
وژه اصرار دارند با وجود مضرات انتقال ایستگاه راه آهن به داخل شهر، مدیران همدان همچنان بر اجرای این پر

صفحه 2

ده ویـژه
پرون

شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان

تا پیچ اسکای مال، چند می گیری ببری؟
بیتی در فرهنگ ترافیک نقش علوم تر

شهر من دیگر آرام نیست
گره هایی که باز شدنی است!

ترافیک و حقوق کودکان
همدان پارکینگ عمومی ندارد

کور ترافیک همدان گره 
صفحه 2- 3- 4



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

پرونده ویژه
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کور ترافیک همدان گره 
نهضت پل سازی در همدان هم نتوانست معضل ترافیک همدان را حل کند

ده ویـژه
پرون

ده ویـژه
پرون

گره هایی که باز شدنی است!
در بسیاری از شــهرها تراکم حضور شهروندان در 
مکان هایی از شــهر مشاهده می شود که اصطالحا گره 
نامیده می شوند. گره ها در نقاط تالقی و برخورد معابر 
و یــا در میادین و فلکه ها به وجود می آیند. بر خالف 
تصور، همه گره های شهری نامطلوب نیستند و حتی 
بعضا تعمدّا توســط برنامه ریزان و طراحان شهری در 
نقاطی از شهر ایجاد گره ها شهری و یا حفظ گره های 

شــهری موجود در دستور کار برنامه ریزی شهر قرار می گیرند. 
گره هایی از تراکم جمعیتی - و عمدتا از تراکم وســایل نقلیه موتوری- 
در بعضی نقاط شــهرها به وجود می آید که اصال خوشــایند شهروندان آن 
شهر نیست و به خاطر تلف کردن وقت و انرژی و نیز ایجاد آلودگی صوتی 
و آلوده ساختن هوای شهر موجبات نارضایتی ایشان را فراهم می آورد. اما 
در مقابل گره هایی از جمعیت و حضور انسانی در فضای شهری وجود دارد 
که به علت جذابیت فضای شــهری و مطلوبیت عملکرد آن ایجاد می شود. 
این فضاهای شــهری فضایی پویا و انسان مدار هستند که در ارتقای سطح 
تعامالت اجتماعی شــهروندان و رونق هرچه بیشــتر شهر می توانند موثر 
باشــند. در نتیجه گره های شــهری به دو دسته گره های مطلوب و گره های 
نامطلوب می توان تقســیم بندی کرد که ایجاد و گسترش عددی و سطحی 
و نیز ارتقای کیفی گره های مطلوب یادشــده باید ســرلوحه تصمیم سازان 
شهری باشد و برطرف کردن گره های نامطلوب شهر نیز باید در اولویت های 

اصلی شهر باشد.
در شــهر همدان گره های شــهری مطلوبی در مرکز شهر و پیاده راه های 
ایجاد شــده، بازآفرینی شــده اســت که رونق کمی و کیفی این فضاهای 
شــهری در ارتقای کیفیت شــهر و حضورپذیری شــهروندان در این نقاط 
قابــل توجه اســت و تالش هــای صورت گرفته چند ســال اخیــر در این 
قســمت از شهر همدان شایان تقدیر است. فضاهایی انسان مدار که ضمن 
تامین امنیت شــهروندان به آن ها اجازه حضور و فعالیت می دهد و شــهر 
از تجمــع خودروهــای کوچک و بزرگ رها شــده به صاحبــان اصلی خود 
یعنی شــهروندان تعلق پیدا کرده است. اما به نظر می رسد گسترش تعداد 
این گونه گره ها در سایر نقاط شهر نیز می تواند با همین رویکرد انسان مدار 
مدنظر مســئوالن شــهری قرار بگیرد. نقاطی مانند میــدان آرامگاه بوعلی، 
میــدان امامزاده عبدهللا، خیابان بوعلی باال، میدان شیرســنگی، بلوار ارم و 
مانند این مکان هایی هســتند که ظرفیت حضور انسانی و پیاده شهروندان 
را-  به علت داشتن جذابیت های گردشگری و مذهبی و تفریحی - دارند 
اما متاســفانه در حال حاضــر این فضاهای مســتعد، در محاصره حضور 
خودروها قرار دارند و امکان بهره مندی مناســب شــهروندان از این فضاها 
وجــود ندارد و الزم اســت مدیران شــهری مطالعه و بررســی و اقدامات 
مقتضــی را برای تبدیــل این گره هــای نامطلوب و ماشــینی به گره های 

مطلوب شهری را در دستورکار قرار دهند. 
امــا نکته قابل توجــه دیگری که در خصوص گره های شــهر همدان و 
بســیاری از شــهرهای دیگر وجــود دارد حضور بیش از حــد خودروهای 
شــخصی و تک سرنشــین در قســمت های مختلف شــهر است که عمال  
منجر به ایجاد گره های کوری شــده اند که نتیجه جز کالفه شدن و رنجش 
شــهروندان ندارند و با افزایش روزافزون خودروهای شــخصی کوچک و 
بزرگ روز به روز تعداد این گره ها و وسعت آن ها در حال گسترش است و 
تاثیرات نامطلوب این مسئله در ابعاد گوناگون بر کسی پوشیده نیست. از 
طرفی با گســترش شهرها و ایجاد فاصله بیشتر مابین نیازهای شهروندان 
و مکان های حضور ایشــان بعضا چاره جز اســتفاده از وسایل نقلیه برای 
رســیدن به مقصد وجود ندارد و این نیاز است که شهروندان را به استفاده 
از خودروهای خود می کشــاند، بنابراین متخصصان شــهری برای حل این 
مسئله راهکارهایی را پیشــنهاد می دهند از جمله کوتاه کردن فاصله تامین 
نیازهای شــهروندان و ایجاد شــهرهای و محله های چند دقیقه ای و موارد 
دیگر. بنابراین رفع نیازهای تردد شــهروندان به صورت پیاده و یا دوچرخه 
از مهم ترین راه حل های خروج از بحران های ترافیکی شهر است. همچنین 
گســترش کمی و کیفی سیســتم حمل و نقل عمومی یکی از پرتکرارترین 
راه حل ها برای رها شــدن شــهر از هجوم سیل آســای خودروها است. اما 
این راه حل ســاده و قطعی که ســالیان درازی است که از آن گفته شده و 
متاســفانه هیچ وقت جدی گرفته نشده است. شاید یکی از علل و شواهد 
توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی نگاهی است که استفاده از حمل و نقل 
عمومی را متعلق به شــهروندان کــم بضاعتی می داند که توان تهیه خودرو 
شــخصی ندارند و اســتفاده از آن برای مدیران و مسئوالن و طبقات مرفه 

کسرشان است.
این نگاه گســترش حمل و نقل عمومی را در اولویت های دسته چندم 
قــرار می دهد اما در صورتی که  مســئوالن و مدیران و اســاتید دانشــگاه 
ملزم و راغب به اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی بــه جای بهره گیری از 
خودروها و راننده های شــخصی شوند، قطعا ضمن فرهنگ سازی می توانند 
از نزدیک شــاهد نواقــص و کمبودها و چالش های حمــل و نقل عمومی 
مانند فرســودگی و آلودگی، تراکم بیش از حد و اتالف وقت باشــند و در 
این صورت قطعا به فکر باز کردن گره ها و رفع مشکالت این بخش خواهد 

افتاد و تصمیمات الزم را خواهند گرفت.

در شهر

ونده ویـژه پر

هرچه مدیریت شهری همدان پل روگذر و زیرگذر ساخت، گره ترافیک همدان کورتر شد 

و هرچه کارشناسان گفتند پل سازی درمان درد ترافیک این شهر نیست، شهرداری بر ساخت 

پل های بیشتر، بیشتر اصرار کرد. هر روز هم بر حجم این معضل اضافه می شود و هیچ کس 

به دنبال راه حل جدید نیست. در صفحه ویژه امروز به این موضوع می پردازیم

هنوز فکــری بــرای برج های 
تجــارِی متروک شــده ی آرین و 
جهان نما و پاســاژ الماس و ده ها 
ســاختمان تجارِی فرسوده  دیگر 
نشده که ســِر یک غول تجاری نو 
به وادی باز شــد. واقعَا طرح های 
شــهری ماننــد تــوپ شانســی 
شده اند، خیلی یک هویی در شــهر سر برمی آورند. بدون 
هیچ مطالعه ای ظاهر می شــوند و از هر گونه مشارکتی از 
سوی مردمان این شهر در شکل دهی به شهرشان ممانعت 

می شود. 
راستی چه شد که آرین و جهان نما متروک شدند، چه 
شد برج زاگرس که تازه هم متولد شده رونقی ندارد؟ حال 
چــرا به فکر بنیان کردن پروژه دیگــری افتاده اید؟ اگر به 
دنبال رونق کســب و کار هســتید چرا آن ها را که از رونق 
افتاده اند، سرو سامان نمی دهید. چرا بازار پروژه های بزرگ 
مقیاس با هیچ فاز مطالعاتی، این قدر داغ شــده اســت. 
نکند سود بزرگ مقیاس ها، فریبنده تر است. تخریب های 
کوچک خانه های قدیمی کاری نبودند که دست گذاشتید 
روی یکــی از قطعه زمین هایــی که تاریخی همچون گنبد 
علویان و برج قربان دارد. قلعه کهنه را چه به اسکای مال، 
چه نیازِ فضــای تجاری و یا پارکینگ طبقاتی در محدوده  
تاریخــی خیابــان میرزاده عشــقی احســاس کردید که 
بی محابا، فوریتی برای اجرای هایپرمارک ها و هایپراستارها 

مصوب کردید. حیفم می آید قطعه زمینی مربع شــکل را 
که در تمام نقشــه های 200 ســال گذشــته دست نخورده 
باقی مانــده بود، یک هو در دل شــهر محو کنید. قلعه کهنه 
در زمان قاجار و پهلوی جای قشــون و نیروهای نظامی و 
حکومتی بوده که در صد ســال اخیر مدرســه و درمانگاه و 
اداره مربوط به غالت و زندان در آن تأسیس شد. نمی دانم 
چه فاز مطالعاتی تشخیص داد این قطعه با این مقیاس و 
بیش از 200 سال الیه های تاریخی روی هم، یک هو تبدیل 
به اسکای مال 13 طبقه شود. تأمین 1500 پارکینگ در دل 
شــهر، چه بنیه فکری به همراه داشته است؟! با تعریف 
چنین پروژه هایی در دل بافت، مردم را تشویق به استفاده 
از ماشین می کنیم. تأمین 1500 پارکینگ، مستقیمَا دعوت 
کردن مردم به ســمت ایجاد ترافیک، نداشــتن تحرک و 
ممانعت از پرسه زنی و گردش در شهر و به دنبال آن مصرف 

بیش از اندازه انرژی و آلودگی هواست.
پروژه هــای این چنینــی باید خارج از شــهر تعریف 
شــوند آن هم با هدِف شکل گیرِی شــهری رو به سوی 
توســعه پایدار، نه این چنین پروژه ای که صد در صد در 
جهت خالف مســائل بهداشــتی و اجتماعی شهروندان 
باشــد. از طرفــی این پــروژه چه ســنخیتی بــا بافت 
مســکونی اطراف و کاربری های همجوارش دارد. چه ِبده 
ِبســتانی با دو بیمارستان کنارش دارد، مگر سالیان سال 
معماری شهرهای ما به دانه های پیوسته ای نمی مانسته 
که زنجیروار شــهر را تعریف کرده انــد. در این طرح دانه 

بیمارســتان با دانه اسکای مال چگونه با هم در تعاملند، 
به غیر از این که این ســاختمان غول آســا پشــت به دو 
بیمارســتان همجوارش کرده و ســرمایه گذار آن فقط به 
دنبال سود و منفعت شخصی است. در دیگر سو این طرح 
با تاریخ این ســایت، قلعه کهنه، دبیرستان امام و هزاران 
تاریخ نهفته در دل آن چگونه ارتباط پیدا می کند. مقاالت 
زیــادی در مورد مطالعه الیه های تاریخی این ســایت تا 
به امروز کار شــده و پیشنهادات شهرســازی و معماری 
قابل توجهی در غالب پایان نامه و تزهای دانشجویی داده 
شده است؛ چرا در تعیین تکلیف این سایت به هیچ کدام 
از آن ها ارجاع نشــده اســت. چرا مردم هیچ نقشــی در 
شکل گیری این پروژه عظیم ندارند؟ چرا یک سرمایه گذار 
به تنهایی می تواند ٌمهری این چنین عظیم بر پیشانی این 

شهر بدون دخالت مردمانش بچسباند.
چرا درمانی برای چندین و چند ساختمان تجاری که در 
موقع افتتاحیه  آن ها در بوق و کرنا می  دمیدند؛ که پروژه ای 
نــو در راه اســت، تجویز نمی کنیــد، پروژه هایی به تمامی 
شکســت خورده و متروک که با ساخت ساختمانی جدید، 
فوراَ قبلی از رونق می افتد.؟ آیا این شهر به این همه واحد 
تجاری نیاز دارد، هیچ مطالعه ای در زمینه تعداد و یا نیاز و 
یا رونق واحدهای تجارِی موجود شده است؟ در چند صد 
متری همین قطعه زمین، برج تجاری زاگرس در سال های 
اول تولد خود، فرسوده شده نه از لحاظ فیزیک ساختمان،  
از این دید که نتوانســت رونقی به خود بگیرد و مخاطبی 

آن چنــان به خود جذب کند و نمونــه دیگر و نزدیک تر به 
آن برج سعیدیه، رونق نداشتن این ساختمان های تجاری، 

نشان از آینده نه چندان روشن اسکای مال هم می دهد.
لطفا به فکر ایده های بهتری باشــید، لطفا ذهن های 
جوان و شهروندان این شهر را در تعریف شهرشان سهیم 
کنید. لطفَا این ســایت را به شهر و مردم این شهر هدیه 
دهید. از سوداگری زمین دوری کنید، منفعت شخصی را 
کنار بگذارید. به فکر پروژه هایی باشید که سالمت عمومی 
و احیای محیط زیست را در پیش داشته باشد، برداشتن 
حصارها را از دور زمین هــای هویت مند به ارمغان بیاورد. 
با دو بیمارســتان اطرافش کار کند. با مردمان آن خیابان 
بیگانه نباشــد. به جای تبلیغ ماشین و پارکینگ و تولید 
گره هــای ترافیکی، پیاده روی و گردش در شــهر را مبلغ 
باشــد. پروژه پیاده راه بوعلی با خود سرزندگی را به شهر 

هدیه داد، این پروژه هنوز ســاخته نشده، از بوی ترافیک 
و آلودگی و بســته شــدن دیِد شــهر به الوند و ده ها اثر 
مخرب دیگر که نمی توان زخم آن را  بر بدنه شهری ترمیم 
کرد، خبر می دهد. چرا طرحی نباشد که از حافظه تاریخی 
و سرگذشــت این قلعه و آدمیانش، داستان نگوید! چرا 
طرحی نباشــد که در میان دو بیمارســتان مبلغ سالمتی 
نباشــد...چرا از مردمان شــهر از تاریخ شفاهی اش جویا 
نمی شــوید که چه بر سرش گذشــته و چه دوست دارند 
بشــود. نامــش را چه می گذارید؟! با پیــچ زندانش چه 
می کنید. آدمیزاد این قدر وفادار به خاطره هایش می ماند 
که بعد از تخریب زندان، هنــوز به آن نام می خوانندش. 
لطفَا مردمانمان را نســبت به گذشته شــان وفادار تربیت 
کنیم. این همه عجوالنه تاریخ 200 ساله را محو نکنیم. به 

عواقب کار هم بیندیشید.

نقش علوم تربیتی در فرهنگ ترافیک
اهمیت بررسی موضوع ترافیک 
در جوامع امروزی به گونه ای است 
که انسان عصر حاضر تصور حذف 
وســایل نقلیــه از زندگــی روزانه 
خــود را، همانند حذف اکســیژن 
و آب به عنــوان دو عنصر ضروری 
حیات بســیار سنگین می داند؛ بنابراین نیاز به استفاده از 
وسایل نقلیه در عرصه های مختلف زندگی انسان در حال 
افزایش اســت و این گســترش نیاز، افزایش عرضه را به 
دنبال مــی آورد. با توجه به این مســئله در دنیای جدید، 
خانواده از طریق آموزش های رســمی و غیررســمی مؤثر 
یکی از تکیه گاه های اصلی برای به سامان کردن معضالت 
ترافیکی و فرهنگ سازی است. آموزش ترافیک چنان چه 
از خردســالی و دوران کودکی و در محیط خانواده همزمان 
با فرایندهای تربیتی همچــون انضباط اجتماعی، رعایت 
حقــوق دیگران، تقدم مصالح جمع بر فرد و موارد دیگر با 
شــیوه های مناسب آموزشی به کودک آموخته شود، تأثیر 
بیشتری خواهد گذاشت. اگر خانواده عالوه برگفتار، در رفتار 
و کردار خود نیز این مطلوبیت ها را به فرزندان ارائه نمایند، 
تأثیرشــگرفی در رفتار اجتماعی آنان در بزرگسالی از جمله 

رعایت قوانین ترافیکی خواهند داشت.
ترافیک یکی از مهم ترین معضالت مدیریت شــهری 
همدان است، که امروزه با زندگی روزمره شهروندان عجین 
گشــته است. با توجه به این مســئله باید نقش خانواده 
را در آمــوزش فرهنــگ ترافیــک از همــان اوایل کودکی 
بســیار با اهمیت بدانیــم. خانواده از طریــق کارکردهای 
آموزشــی به فرهنگ ســازی در زمینه ترافیک پرداخته و 
فاصلــه بین شایســتگی های موجود با شایســتگی های 
مطلــوب را پر می کند و این فرصــت را فراهم می کند که 
کودک توانمندی های خود را بشناســد و امکان استفاده از 
این اســتعدادها را نیز فراگیرد و می تواند تأثیر بسیاری بر 
اذهان کودکان داشته باشــد. باید گفت که امروزه بخشی 
از آموزش های شهروندی در حوزه رعایت قوانین ترافیکی 
احتــرام بــه بایدها و نبایدهــای ترافیکی اســت که نهاد 
اجتماعی خانواده می تواند در جهت آن گام های اساســی 
و مستمر بردارد. والدین با جامعه پذیرکردن کودکان به طور 
غیر رسمی، به آن ها می آموزند که در مراحل متفاوت زندگی 
به عنوان یک شهروند مانند عابر پیاده، سرنشین یا سواره 
باید به قوانین ترافیکی احترام گذارند. آموزش این فرهنگ 
از خردســالی، شــاید از موضوعاتی باشــد که کارشناسان 

ترافیکی بر آن اتفاق نظر دارند. برای مثال آموزش کودکان 
عابــر پیاده با آموزش بزرگســاالن عابر تفــاوت دارد، زیرا 
کودکان به دالیل جسمی و روانی با ویژگی های جسمانی و 
روانی بزرگساالن متفاوت هستند، از این رو نیازمند آموزش 
های ویژه هســتند. دوم این کــه آموزش فرهنگ ترافیک 
به کودکان که گاه از ســوی پلیس، مدرســه و سایر گروه 
های اجتماعی تدارک دیده می شــود، بدون هماهنگی و 
اتفاق نظر با خانواده، بی تأثیر اســت. سوم این که آموزش 
کودکان از طریق خانواده نباید همیشــه به طور مســتقیم 
باشد، چرا که آموزش های مستقیم همراه با کنترل، نظارت 
و ســختگیری، به کاهش یادگیری می انجامد. خانواده تا 
قبل از آموزش رسمی، باید ترکیبی از نقش های آموزشی، 
کنترلی و پشــتیبانی را در جهت آموزش فرهنگ ترافیک 
اجــرا کند. چهــارم این که در آمــوزش فرهنگ ترافیک به 
فرزندان، همیشه الزم نیست که کودک یا نوجوان تشویق 
یا تنبیه شود، گاه الزم است شرایطی فراهم شود که خود او 
در خصوص هنجارهای ترافیکی به تعمق و تفکر بپردازد و 

اهمیت هریک از اجزای فرهنگ مذکور را در یابد.
با توجه به شــرایط حاضر در ترافیک شهری همدان، 
در یــک نتیجــه گیــری کلی که پیشــتر کارشناســان و 

صاحب نظران بــه آن پرداخته اند، آموزش فرهنگ ترافیک 
به فرزندان توســط خانواده با هدف تثبیت و اصالح رفتار 
ترافیکی باید در جامعه ما صورت پذیرد. با توجه به مطالب 
فــوق برای بهبود ایــن کارکرد نهاد اجتماعــی خانواده در 
جهت توسعه قوانین مدنی و شهروندی پیشنهاد می شود 
فرهنگ ترافیک را همانند سایر عناصر فرهنگی برای کودک 
و نوجوان خود تشــریح کنیم تا آن جا که درک درستی از 
وضع قوانین و مقررات ترافیکی در اذهان آن ها شکل گیرد 
و از طریق برقــراری ارتباط نزدیک و صمیمانه با فرزندان، 
اعتماد آنان را برای درونــی کردن عناصر فرهنگ ترافیک 
جلب کنیم. در حد امکان برای خود روشــن سازیم که چه 
روش هایــی برای آموزش فرهنگ ترافیک وجود دارد و در 
شرایط فعلی کدام روش، کارکرد بیشتری در درونی کردن 
و نهادینه کــردن رعایت قوانین و هنجارهای ترافیکی را در 
اذهــان کودکان دارد. در آمــوزش فرهنگ ترافیک باید به 
فرزندانمان، به جای تشویق و تنبیه بی مورد و نیز آموزش 
مســتقیم، در آن ها انگیزه برای یادگیری فرهنگ و کردار 
ترافیکی ایجاد کنیم. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی، 
در حضــور فرزندان و حتی هنگام حضور نداشــتن آن ها، 
قوانین و مقررات ترافیکــی و همچنین هنجارهایی را که 

خود به فرزندان آموزش داده ایم زیر پا نگذاریم. 
همانگونه کــه می دانیم کودکان در ترافیک بـــا خطر 
هـای قابـل مالحظه ای از جمله خطر صدمه دیدن روبـرو 
هســـتند. بنـــابراین آمـــوزش ترافیکی برای کودک از 
چگونگی پیاده روی در خیابان شروع می شود و تا رسیدن 
به نســلی که قادر به رانندگی در معابر و خیابان ها اســت، 
ادامه پیدا می کنـــد. این آمـوزش ها به طور معمـول روند 
افزایشی دارد و با باال رفتن سن انتقال آموزه های ترافیکی 

نیز بیشتر می شود. 
در نهایت امید اســت برنامه های آموزشی در همدان 
بـــر کودکان، نوجوانـان و کســـانی که در شـرف گرفتن 
گواهینامه هســتند متمرکز شود. این گونه آمـوزش هـــا 
بـه وســـیله مربیان و معلمـان در کالس درس و یا در 
محیط خیابان انجام شود و عالوه بر آموزش و پرورش، 
مدیریت شهری که نقـش آمـوزش عمـومی به خصوص 
آمــوزش ایمنــی ترافیــک را برعهده دارند، مؤسســات 
پژوهشی مرتبط بـــا حمل و نقل نیز بـــرای تـــدوین 
برنامـه هـــای آموزشـــی و همچنـــین برنامـه هـایی 
بـــرای کاهش ناهنجاری های تربیتی، اقدام به مطالعه 

و جمع آوری اطالعات کنند. 

شــکل های شــهری بــه دو 
دســته شــطرنجی و دایــره ای 
تقســیم می شــوند. از آن جا که 
همــدان در دوره هــای تاریخــی 
ویــژه ای  اهمیــت  از  مختلــف 
برخوردار بــوده و اغلب به عنوان 
است،  می شده  انتخاب  پایتخت 
بنابراین برای ایجاد امنیت و جلوگیری از نفوذ دشــمن، 
تمرکز قدرت در هسته مرکزی شهر قرار گرفته و شهر به 

شکل دایره ای طراحی شده است.
با این که رفته رفته و با گذر زمان شــکل شهر دچار 
دگرگونی هایی شــده اســت اما شــکل اصلی شــهر به 
شــکل حلقوی باقی مانده. هسته مرکزی شهر همدان 
میدان مرکزی اســت که شش خیابان اصلی شهر از آن 
منشعب می شوند و به سمت بیرون گسترش می یابند، 
به همین دلیل اغلب، شــهروندان بــرای رفتن به نقطه 
دیگر شــهر باید از میدان مرکــزی عبور کنند و این امر 
باعث شــلوغی و تراکم جمعیتی در این نقطه می شود. 
در دوره کنونــی بــا رشــد جمعیت شــهری و افزایش 
شهرنشــینی و زندگی ماشینی شــاهد بار ترافیکی در 
برخــی از نقاط شــهر هســتیم که با احــداث زیرگذر و 
کمربندی هم این مشــکالت حل نشده اند. اصلی ترین 
گره هــای ترافیکی همدان را می تــوان در میدان بعثت، 

میدان مدرس، میدان جهاد، ایستگاه عباس آباد، میدان 
قائم، میدان پژوهش و میدان آرامگاه بوعلی دید.

همان گونه که از نوشــتار سطر فوق می توان دریافت 
یکی از عوامل ایجاد بار ترافیکی در شــهر وجود میادین 
و فلکه هــای متعــدد اســت. میدان در شهرســازی به 
محیطی بســیار فراخ و گســترده گفته می شود که برای 
گردهمایی و تجمع و مشــارکت مردم در مراســم های 
اجتماعــی کاربرد دارد )چیزی نظیر میدان نقش جهان 
اصفهان(، و به ایســتگاه های دایره شــکل که در تقاطع 
چند خیابان ایجاد می شود و کاربرد تجمعی ندارد، فلکه 
گفته می شــود اما از آن جایی که واژه میدان به اشتباه 
بــرای همه این کاربری ها به کار گرفته شــده ما نیز در 

این نوشتار از واژه میدان استفاده می کنیم.
همان گونه که پیشــتر گفتیم یکی از عوامل بی نظمی 
در شــهر همدان وجود میدان ها و فلکه های بسیار زیاد و 
نزدیک به هم هستند که با افزایش تعداد خودرو در شهر 

دیگر جوابگوی بار ترافیکی شهر نیستند. 
نبود نظم در اختصاص کاربری ها با فضاهای شهری 
یکی دیگر از عوامل ترافیک شــهری به شــمار می آید. 
بــرای مثال وجود مرکز خرید زاگــرس در میدان جهاد 
بدون در نظــر گرفتن کوچکی میدان و بدون اختصاص 
پارکینگ ویژه برای آن و یا اختصاص بیمارســتان قلب 
فرشــچیان، بیمارســتان بوعلی، بیمارســتان بهشتی و 

اختصــاص یک مرکز جراحی محدود جدید در مســیر 
تفرجگاه و بوســتان های اصلی شــهر موجب ازدیاد بار 
ترافیکی به ویژه در روزهای تعطیل در این مســیر شده 

است.
عامل دیگــر بار ترافیکی نبود مترو و قطار شــهری 
و کمبــود اتوبوس ها و وســایل حمــل و نقل عمومی و 
نبود خطوط و مســیرهای ویژه بــرای عبور و مرور این 

وسایل نقلیه است.
همچنیــن در کشــور ما هیــچ عامــل بازدارنده ای 
برای حضــور اتومبیل های تک سرنشــین در خیابان ها 
و مســیرهای پرتــردد در نظــر گرفته نشــده اســت و 
اتومبیل هــای تک سرنشــین حضور پررنگــی در این 
مسیرها دارند  و این امر موجب بارترافیکی گسترده ای 

در شهر می شود.
در پایــان می توان با ارائه چند راهکار و پیشــنهاد از 
بار تراکم خودرو و هدر رفت وقت و انرژی و همین طور 
آلودگی های صوتی و محیط زیســتی و حتی تصویری 

در خیابان های شهر کاست.
1. بســیاری از فلکه های کوچک مانند فلکه مدرس، 
میدان جهاد، میدان بعثت، ایستگاه عباس آباد و مانند 
ایــن قابلیــت تبدیل به چهار راه ) بــا حذف کامل فرم 
دایه ای و ایجاد مســیر متقیــم در تقاطع ها نه صرفا با 
ایجاد چراغ قرمز( را دارند و در این صورت شــاهد نظم 

شــهری و تقلیل بار ترافیکی در این مســیرها خواهیم 
بود. 

2. می توان با جانمایی صحیح برخی از مراکز شهری 
همچون بیمارستان، درمانگاه و ساختمان های پزشکان و 

مراکز خرید، بار ترافیکی را کاست. 
3. با ایجاد قطار شهری و افزیش وسایل حمل و نقل 
عمومی اختصــاص خطوط ویژه برای آن می توان شــاهد 

شهری آرامتر و خلوت تر از نظر حضور اتومبیل بود.
4. با فرهنگ ســازی برای استفاده عموم از وسایل 
نقلیــه عمومــی و دوچرخــه و همین طــور پیاده روی 
می توان شــهری سالم و شــاد و زیبا را آفرید. این امر 

مســتلزم نگاه ویژه به شهرســازی و اولویت شهرسازی 
به انسان اســت و نه ماشین. شهری که برای انسان و 
افراد پیاده ســاخته شــده و ارجحیت و اصالت با افراد 
پیاده و دوچرخه ســوار است. این امر مســتلزم تغییر 
نگاه ما و اولویت ما به انســان، ســالمتی و شادابی در 
مقابل اصالت ماشین است. این امر را می توان با ایجاد 
گذرگاه هــای متنــوع و زیبا و جذاب بــرای افراد پیاده 
و دوچرخه ســوار ایجــاد کرد و برای ایــن مهم، بهترین 
مصالح و مبلمان شــهری را در پیاده راه ها در نظر گرفت 
و همچنیــن خطوط ویژه و امنــی را برای عبور دوچرخه 

ایجاد کرد.

همدان و گره هایش �
با رشــد شهرنشــینی و ابعاد شهرها، بافت 
شــهرها به مرور زمان تغییرات بســیاری را به 
خود دیده اســت که همــدان نیز از این مقوله 
مستثنی نیســت. چنین ساختاری مشکالت 
عدیــده ای در زمان ســفرهای درون شــهری، 
گره هــای ترافیکی و حوزه مدیریت امور شــهری بــه وجود آورده، 
وجــود ایــن گرهها معضالت بســیاری به وجود میــآورد، از جمله 

مشکالت محیط زیستی )آلودگی هوا(.
 یک راهکار به منظور حل این مشــکل، اعمال محدودیت رفت 
و آمد در مراکز و یا معابر پرتردد شــهری است. در گذشته افزایش 
عرضه معمول ترین راهکار برای پاســخگویی بــه تقاضای تردد در 
شــهرها به شــمار می رفته اســت، اما امروزه کاهش تقاضا برای 
هماهنــگ ســاختن تقاضا با عرضه موجود نیز بــه عنوان راه حلی 
مفید و قابل طرح برای حل مشــکل ترافیک، بــه ویژه در نواحی 

مرکزی و پر تراکم شهرها، در نظر قرار گرفته است.

بررسی مدیریت ترافیک  در چند شهر نمونه خارجی �
در این بخش نوشتار با نحوه عملکرد سیستم مدیریت ترافیکی 
در چند شــهر بزرگ دنیا آشــنا می شــویم. در نظر است که بتوان 
با بهره گیری از تجارب این شــهرها عمکرد محدوده مرکزی شــهر 
همدان را بهبود و ارتقا بخشید. جدول )1(،  تجارب برخی شهرهای 

شاخص دنیا در زمینه مدیریت ترافیک را نشان می دهد.

جدول 1- تجارب برخی شهرهای شاخص دنیا در زمینه مدیریت  �
ترافیک

نام شهر/
راهکارکشور

اسلو 
)نروژ(

بهبود وضعیت خیابان ها با گسترش سنگفرش ها و محور پیاده روی.
گســترش خطــوط دوچرخــه ســواری و تاکیــد بــر اســتفاده از حمــل و نقــل 

عمومی و دوچرخه به جای خصوصی
ایجاد پارکینگ های طبقاتی

پاریس 
)فرانسه(

تفکیک سلســله مراتبی گذرها و خیابان های شهری و انطباق کارکردهای 
خاص در هر یک از آنان

استکهلم 
)سوئد(

وضع عوارض محیط زیست برای دارندگان اتومبیل جهت کاهش ترافیک 
درون شهری

اجرای قانون حرکت با سرعت 30 در کل بافت )تاریخی(

استانبول 
)ترکیه(

ایجــاد توقفگاه هــای متعــدد در درون و پیرامــون بافت قدیــم و احداث 
پاریکنگهای طبقاتی

آرام سازی حرکت سواره از طریق تعریف سکانس های مختلف حرکتی
استفاده از حمل و نقل عمومی در بافت کهن 

ایجاد محورهای پیاده روی شهری با کفسازی مناسب آن

آمستردام 
)هلند(

آرام سازی رفت و آمد همراه با سنگفرش نمودن خیابانهای درون بافت
ممنوعیت تردد خودرو در برخی از بخشهای شهر

ایجــاد محورهــای متعــدد پیــاده روی با کــف ســازی منظم شــهری، تخلیه 
آبهای سطحی به فاضالب زیرزمینی )اگو(

بیروت 
)لبنان(

محوطه هــای مخصــوص عابــران پیــاده، پیاده روهای درختکاری شــده و 
جداسازی آن از حرکت سواره

ایجــاد پیوند مناســب بین مناطق حاشــیه و پیرامونی بــا بافت قدیمی از 
طریق محورهای متعدد پیاده و سواره

گسترش ارتباطات بین واحدهای همسایگی

تورکودر 
)فنالند(

بــرای جــذب  تجــاری در 4 گوشــه شــهر  گانــه  توســعه ســنتروم های 4 
تقاضاهای شهری روزانه و کاهش بارگذاری بر بافت قدیم شهری

گرههای ترافیکی همدان در گرو اجرای تجارب موفق �
از مهمتریــن راهکارهــای تجربه شــده در دنیا، ســاماندهی و 
بهســازی وضعیــت موجود بافت های فرســوده، اصالح ســازمان 
فضایی منطقه از طریق اصالح شبکه دسترسی ها، گسترش حمل و 
نقل عمومی، توســعه پیاده راه ها، گسترش خطوط دوچرخه سواری، 
تنظیــم و توزیــع فضایی کاربری ها و ســطوح خدمات عمومی در 
انطباق با شــبکه ارتباطی، اســتفاده از بنزین سبز به منظور کاهش 
آالینده ها، تنظیم حرکت با ســرعت 30 کیلومتر بر ســاعت، احداث 
پارکینگهــای طبقاتــی، ممنوعیــت تــردد خودروهــا در برخی از 
بخش های شهر، تغییر مســیر خیابان ها، استفاده از سیستم های 

هوشمند ترافیکی صورت گیرد.
 بدین ترتیب، شــهر همدان نیز نیازمند توســعه یکپارچه سازی 
سیســتم حمل و نقل عمومی،  به کارگیری سیستم های هوشمند 
در مدیریت ترافیک )ITS(، مدیریت تقاضای سفر و حمل و نقل، 
ایمنی ســازی معابر و ترددها در شهر، اصالحات هندسی، اصالح و 
تکمیل شــبکه بزرگراهی و معابر شــریانی توسعه پایانه های برون 
و درون شــهری، گســترش پارکینگ های طبقاتــی )به خصوص 
در رینــگ مرکزی( و توســعه فضاهای پارک بــرای خودروها )به 
ویــژه زیرزمینی(، مدیریت واحد شــهری در زمینه حمل و نقل و 
ترافیکی، ارتقای فرهنگ ترافیکی، بهینه ســازی مصرف ســوخت 
حمل و نقل درون شــهری و کاهش آالینده های زیست محیطی و 
گسترش ایمنی شبکه معابر است که خود وابسته به ارتباط منطقی 
بین طرح های فرادســت و فرودســت و داشتن یک طرح توسعه 

استراتژیک است.
در این طرح اســتراتژیک می توان به چشم انداز همدان شهری 
با سیســتم حمل و نقل یکپارچه، در دسترس، روان، ایمن و پاک 

با کمترین گره امید داشت.

تا پیچ اسکای مال، چند می گیری ببری؟

منا بشیری
دانشجوی دکترای معماری

سمیه بهبودی
کارشناس علوم تربیتی

تجارب جهانی؛ دست هایی برای گره های ترافیکی همدان 

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 
محیط زیست

فاطمه محمدی کیا
کارشناس ارشد معماری

سیدمحمدجواد 
حسینی مرصع
کنشگر مسائل معماری و شهرسازی

شهر من دیگر آرام نیست

آگهــــــــــــی
بــه اســتحضار  مــی رســاند شــرکت ســبز منظــر پارســیان 
الونــد تاریــخ تاســیس ۱3۸۹ علیرغــم گذشــت ۱0 ســال از 
تاریــخ تاســیس و بــا وجــود فعالیــت و کســب درآمــد هیــچ 
مجمعــی جهــت رســیدگی بــه امــور مالــی و فعالیــت هــای 
شــرکت و ســود و زیان اصاًل نداشــته که مراتب با ارســال 
اظهارنامه۱3۹۹۲۲000۱۵۷۱۲۸۹ و۱3۹۹۲۲000۱۸۸۶۷۷۹
مطابــق مــاده ۹۵ قانــون تجــارت بــا عدم هیچ پاســخی 

مواجه گردید 
علی هذا طبق ماده  ۹۵قانون تجارت مستقیمًا تقاضای 
تشــکیل مجمــع عمومــی از کلیــه  صاحبــان ســهام و هیئت 
مدیــره و بازرســان شــرکت دعــوت می شــود کــه در تاریخ  
۱۷اسفند۹۹ســاعت یــازده)۱۱( صبــح در دفتر شــرکت واقع 
در همــدان خیابــان باباطاهــر پشــت مســجد میــرزا داوود 

کوچه بلوری  پالک یک حضور به هم رسانند .
 محمد احمدی
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کسب و کار6

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان:

صدور اولین سند مالکیت تک برگی
ودخانه بستر ر

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای همدان از صدور اولین ســند تک 
برگی بســتر رودخانــه )رودخانه باروداب نهاوند(، در اســتان همدان به 

عنوان یک اقدام قانونی خبر داد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای همدان از صدور اولین ســند تک 
برگی بســتر رودخانــه )رودخانه باروداب نهاوند(، در اســتان همدان به 

عنوان یک اقدام قانونی خبر داد.
بــه گزارش  روابط عمومی شــرکت آب منطقــه ای همدان، مهندس 
»منصور ســتوده« با تاکید بر اجرای فرآیند هــای قانونی گفت: با همت 
همــکاران مــا در مجموعه آب منطقه ای اولین ســند تک برگی مالکیت 

یکی از رودخانه های اســتان به عنوان یک اقدام قانونی صادر شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای با اشاره به این که رودخانه ها نقش 
بســیار مهمی در مدیریت منابع آب و به ویژه در کنترل سیالب ها دارند، 
افــزود: پیــش از آغاز ثبت ســند مطالعات الزم در خصــوص رودخانه 
مربوطه انجام می شــود و پس از آن اقدام به ثبت ســند به اطالع عموم 
خواهد رســید. درصورتی که اعتراضی وجود نداشــته باشــد صدور سند 

انجام خواهد شد.
ســتوده با بیان اینکه اولین ســند مالکیت تک برگــی جهت رودخانه 
باروداب نهاوند صادر شده است، اظهار کرد: طبق این سند مالکیت تک برگی، 
4.۶ هکتار از بستر رودخانه باروداب به مالکیت دولت درآمد. همچنین 400 

کیلومتر دیگر نیز جهت ثبت و صدور سند در دست اقدام است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای در پایان گفــت: از زحمات مجموعه 
ثبت اســناد و امالک در این مورد بســیار مشــهود و قابل تقدیر بود و از 
همکاری بسیار خوب مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان جناب پیرهادی 

و همکارانشان در اداره ثبت نهاوند کمال تشکر و قدردانی داریم.

مدیر امور آبفای نهاوند خبر داد:

پیشرفت فیزیکی 40 درصدی مخزن شهر گیان
مدیر امور آبفای شهرســتان نهاوند ضمن اشاره به پیشرفت فیزیکی 
40 درصدی پروژه مخزن 2 هزار متر مکعبی شــهر گیان گفت: در صورت 
تامیــن اعتبار، این پروژه تا اواخر تابســتان ســال آتی بــه بهره برداری 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی آبفای اســتان همدان، »هاشم ده پهلوان« 
با اشــاره به عملیات اجرایی پروژه احداث مخزن 2 هزارمترمکعبی شهر 
گیان اظهار کرد: این پروژه همزمان با هفته دولت سال جاری کلید خورد 
که انتظار می رود با بهره برداری از آن بیش از 8 هزار نفراز جمعیت شهر 

گیان را تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دهد.
وی بــا بیــان این کــه عملیات حفــاری و آرماتوربنــدی کف مخزن 
به اتمام رســیده عنوان کــرد: در حال حاضر پروژه مذکــور با 40 درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال انجام است و عملیات بتن ریزی  کف مخزن 

نیز تا پایان سال به اتمام می رسد.
ده پهلــوان بــا اذعان به این کــه تاکنون 3 میلیارد تومــان اعتبار به 
منظور احداث این مخزن جذب شده است، عنوان کرد: انتظار می رود در 
صورت تامین اعتبارات الزم، پروژه مذکور تا اواســط تابســتان سال آتی 

به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از مخزن شهر گیان، بخش عدیده ای 
از مشــکالت مردم شریف شــهر گیان در خصوص آب آشامیدنی سالم 

مرتفع خواهد شد.

وهش های شورای اسالمی شهر همدان: رئیس مرکز مطالعات و پژ

برای رسیدن به شهری دوست داشتنی باید 
یم »گفتگو« کنیم بیاموز

دوازدهمین دوره نشست شهراندیشی مرکز مطالعات و پژوهش های 
شورای اسالمی شهر همدان با موضوع »گفتگوی مطلوب، شهر مطلوب« 
برگزار شــد و اعضای پنل در این نشســت به بررســی اهمیت گفتگوی 

صحیح در بهبود روابط اجتماعی و شــرایط جامعه شهری پرداختند.
دوازدهمین نشســت شهراندیشــی مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شــورای اسالمی شهر همدان با حضور »رضوان سلماسی« رئیس مرکز، 
»اســدهللا نقدی« جامعه شــناس شــهری و »روح هللا وجــدی هویدا« 
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری همدان برگزار و 
در خصوص اهمیت رســیدن به شهری مطلوب به کمک گفتگوی مطلوب 

صحبت شد.
طی این نشســت رضــوان سلماســی؛ رئیــس مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شــورای اســالمی شــهر همدان ضمن اشــاره به اهمیت 
فراگیــری گفتگوی صحیح و مطلوب در رســیدن به شــهری مطلوب و 
دوست داشــتنی بیان کرد: مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر با 
هدف سوق دادن شــهروندان به ارتباط موثر بایکدیگر به کمک گفتگوی 
مناسب، باب بررســی »گفتگوی مطلوب، شهر مطلوب« را گشوده است 
با این هدف که افرادی که با یکدیگر در یک جامعه شــهروند هســتند با 

گفتگویی مناسب و مطلوب به تعامل برسند.
وی افزود: یکی از مسائلی که سبب می شود افراد از تعامل با یکدیگر 
بهره نبرند این اســت که گفتگوی مناســب بین آن هــا اتفاق نمی افتد. 
در حقیقت ما باید بتوانیم ارتباط مناســبی با افــراد برای بیان نیازها و 
خواســته هایمان داشته باشیم و از ســوی دیگر نیز شنونده خوبی برای 
آگاهی از خواســته های دیگران باشیم تا به این وسیله در جهت رشد و 

تعالی جامعه در تمامی ابعاد قدم برداریم.
سلماسی تاکید کرد: در این راستا به نظر می رسد برگزاری کارگاه های 
تخصصــی در حوزه گفتگوی مطلوب برای فراگیری این امر مهم شــروع 
درســتی اســت، بنابراین مبحث برگزاری کارگاه های آموزشی از اهدافی 
است که توسط مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر در حوزه های 
مختلف شــهری پیگیری خواهد شــد. در قدم بعدی تالش می کنیم در 
اجتماعات شــهری که نیازمند تعامل و گفتگوی مناسب هستند به کمک 

اساتید این حوزه کار را پیگیری کنیم.
سلماســی همچنین با اشــاره بــه بحث »همیــاران محالت« گفت: 
از آن جایــی کــه تا پیش از ایــن ارتباط و تعامل موثــری بین مردم و 
مســئوالن شــهری وجود نداشته اســت، اقدامات مســئوالن شهری با 
خواسته ها و نیازهای مردم مطابقت کامل نداشته است، به همین دلیل 
طرح همیــاران محله برای کم کردن فاصله بین برنامه ریزان شــهری و 
بهره برداران پایه ریزی شــد. وی در انتها ابراز امیدواری کرد با رسیدن به 
اهداف این سلســه نشست ها، شــهر همدان را بیش از پیش به فضایی 

مناسب و پر آرامش برای شهروندان تبدیل کنیم.
همچنین در این نشســت اســدهللا نقدی؛ دکترای جامعه شناســی 
شــهری و دانشیار دانشگاه بوعلی ســینا همدان توضیحاتی در خصوص 
اهمیــت تعامــل و گفتگو بین اعضــای خانواده و به دنبــال آن اعضای 

جامعه ارائه کرد و به تبیین و بررســی این موضوع پرداخت.
در ادامه روح هللا وجدی هویدا؛ رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان نیز در زمینه مولفه  و ویژگی های گفتگو و تعامل 
مطلوب در حوزه شــهروندی ســخنانی ارائه کرد و گفت: باید بپذیریم در 
حوزه مدیریت شهری برای رسیدن به عملکرد مطلوب در آینده، ما نیازمند 
مشارکت شهروندان هســتیم و با بررسی های انجام شده از تجربه سایر 
شــهرهای کشور به طرح »همیاران محالت« رسیدیم که امیدواریم از این 
راه تعامل مدیران شــهری و شــهروندان بیشتر و بهتر شود و در آینده در 

حفظ و نگهداری شهر نیز با مشکل مواجه نباشیم.  

خبـــــــرنامه

دانشــگاه  عملکردی  حیطــه 
علــوم پزشــکی اســتان همدان 
بسیار گسترده است به طوری که 
از قبــل از تولد یک نوزاد تا پس 
از مرگش را پوشــش می دهد و 
در طول حیات وی نیز هر اتفاقی 
که مربوط به ســالمتی فرد باشد جزو حیطه عملکردی 
این دانشــگاه و معاونت غذا و داروی آن است از جمله 
مســئولیت های ایــن معاونت، می توان به پشــتیبانی 
بخــش درمــان و تأمین نیازهای دارویــی و ملزومات 
پزشــکی، همچنین نظارت بر ســالمت کلیــه کاالهای 
ســالمت محور اشــاره کرد یعنی این معاونت عهده دار 
تأمین ســالمتی و ایمنی هر فرآورده ای که به سالمتی 
افراد مربوط اســت از فراورده های آرایشــی- بهداشتی 
گرفته تا فرآورده های خوراکی و دارویی اســت بنابراین 
نظارت بر کلیه کارخانه های دارویی، آرایشی- بهداشتی، 
غذایی، مکمل ها، تجهیزات پزشــکی و مانند آن همگی 
در حوزه مســئولیت معاونت غذا و دارو قرار دارد. برای 
آشنایی بیشــتر مردم با معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی همدان با دکتر »ایرج خدادادی« معاونت 

این حوزه گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

مدیریت نظارت بر دارو �
خدادادی با اشــاره به نظارت گسترده  این معاونت 
می گویــد: معاونــت غــذا و دارو حوزه هــای مدیریتی 
گوناگون و مســتقلی دارد مانند حوزه مدیریتی نظارت 
بر امــور دارو که بر بخــش تأمین داروهــای موردنیاز 
اســتان و توزیع آن در ســطح اســتان و نحوه مصرف 
آن هــا، همچنین جلوگیری از قاچاق آن نظارت می کند 
تا دسترسی مردم به دارو فراهم شده و خدمات دارویی 
به بهترین شکل ممکن در دو بخش خصوصی و دولتی 

به مردم ارائه شود.

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی �
خدادادی در جهت معرفــی دومین حوزه مدیریتی 
ایــن معاونت می گویــد: در حوزه غذایی و آرایشــی- 
بهداشــتی نظارت بر کارخانه ها و ســطح عرضه تمامی 
محصوالت بســته بندی شــده را معاونت غذا و دارو در 
این حوزه مدیریتی خود انجام می دهد البته محصوالتی 
که به شــکل فله ای هســتند در حوزه نظارتی معاونت 
بهداشــتی هســتند اما آن هایی که به شکل بسته بندی 
بوده و باید مجوز بســته بندی و عرضه داشــته باشند و 
همین طور محصوالتی که خام تلقی نشده و روی آن ها 
فــراوری انجام می شــود زیر نظر این حــوزه مدیریتی 
هســتند زیرا مردم به اعتبار مجوزی که روی محصول، 
درج شــده آن را مصرف می کنند پس ما باید اطمینان 
حاصل کنیم محصولی که به دســت مردم می رســد از 

سالمت کافی برخوردار است. 

مدیریت تجهیزات پزشکی �
خدادادی با بیــان این که کلیه ملزومات پزشــکی 
از جمله کاشــتنی ها، ایمپلنت ها و هــر آن چه به نوعی 
در درمان به کار می رود اما دارو محســوب نمی شــود 
از لنــز چشــمی گرفته تا مفصل زانو حتی ماســکی که 
امروزه استفاده می کنیم همگی جزو تجهیزات پزشکی 
محســوب می شــود، می گوید: این حوزه مدیریتی بر 
قیمــت و بر کیفیت این نوع کاالهــا نظارت می کند که 
البته این نظارت شــامل دســتگاه ها و تجهیزاتی مانند 
دســتگاههای ام آر آی،سی تی اســکن و مانند آن هم 

می شود.

مدیریــت نظارت بــر فرآورده های طبیعی ســنتی و  �

مکمل
 معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
با اشــاره بــه این که به موازات طب نویــن، طب ایرانی 
را هم داریــم که بر پایه اســتفاده از گیاهان دارویی و 
عصاره های اســتخراج شــده از آن هاســت، می گوید: 
طبیعی است که به همراه استفاده از داروهای شیمیایی 
ترکیبات مکملــی را برای تقویت بدن بــه کار می بریم 
که تحت عنــوان مکمل ها معرفی می شــوند. خدادای 
ادامه می دهد: نوزادانی در اســتان داریــم که به دلیل 
اختالالت ژنتیکی تحت عنــوان بیماری های متابولیک 
امکان اســتفاده از شیر مادر یا ســایر شیرهای موجود 
را ندارند و برای این که زنده بمانند و رشــد کنند باید از 
شــیرهای سنتزی اســتفاده کنند که وارداتی هستند و 
تأمین این نوع شیرها و فرآورده های غذایی مخصوص 
آن ها و همچنین در حوزه طب ســنتی ایرانی نظارت بر 
عطاری ها و فروش گیاهان دارویی تحت این مدیریت 

معاونت غذا و دارو است.

مدیریت آزمایشگاه �
خدادادی با اشاره به پنجمین مدیریتی که در حوزه 
معاونت غذا و دارو فعالیت می کند، می گوید: مدیریت 
آزمایشگاه، پشــتیبان چهار مدیریت پیشین است. هر 
کــدام از این مدیریت هــا برای این کــه بتوانند ایمنی 
کاالهای ســالمت محور تحت پوشــش خود را فراهم 
کنند نیاز به یک پشــتیبان آزمایشگاهی دارند که بتواند 
این فرآورده ها را آنالیز کــرده و کیفیت  آن ها همچنین 
کیفیــت محصــوالت تولیدی در کارخانجــات را کنترل 
کند. خدادادی اضافه می کند: نه تنها در ســطح کارخانه 
بلکه محصولی که در ســطح عرضه در قفســه فروشگاه 
قرار دارد نیــز باید در آن تاریخی که امکان مصرف دارد 
ســالم بماند که ایــن وظیفه را مدیریــت پنجم یعنی 
مدیریت آزمایشــگاه برعهده دارد تــا از طریق نتایجی 
که در آزمایشگاه گرفته می شــود مدیران سایر حوزه ها 
بتواننــد فعالیت های نظارتی خود را به بهترین شــکل 
انجام دهند. خــدادادی ادامه می دهــد: این مجموعه 
فعالیت هایی است که معاونت غذا و دارو انجام می دهد 
و برای رسیدن به این اهداف در بسیاری از کارگروه های 
اســتانی عضو است تا بتواند با همکاری با سایر نهادها 
و ســازمان های استان مانند ســازمان صنعت و معدن، 
دامپزشکی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، استانداری 
و شــهرداری  وظایف خــود را به خوبــی انجام داده و 
به اهداف خود که ســالمت جامعه اســتانی را پوشش 
داده و مســئوالن استان نیز به دنبال تبیین آن هستند 

دسترسی پیدا کند.

تشدید نظارت �
معاونــت غذا و داروی اســتان همدان با اشــاره به 
اقدامات یک ســال گذشــته پنج حــوزه مدیریتی این 
معاونــت می گوید: صدها نظارت و بازدید توســط این 
حوزه ها انجام شــده اســت به عنوان مثــال در ۹ ماهه 
اول ســال جاری حدود 2850 بازرســی از مراکز تحت 
عرضه مانند داروخانه هــا و کارخانه ها انجام داده ایم که 
به رغــم این که با بحران کرونا مواجه بودیم در مقایســه 
با کل ســال ۹8 که حدود 2500 بازرســی بود، افزایش 
داشــته اســت همچنین نظارت ها را تشدید کرده ایم تا 
مردمی که در منزل هســتند اطمینان داشــته باشــند 
که فراورده های ســالمت محور که در اختیارشــان قرار 
می گیرد ایمنی کافی را دارند. از این 2850 مورد بازرسی 
۷50 مورد، بازرســی های مشترک با سازمان های دیگر 
بوده است یعنی به همراه تیم بازرسی صنعت و معدن، 
ســازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، نیروی انتظامی و 
مانند آن، بازدیدهای مشــترک انجــام داده ایم که در 

طی ایــن بازدیدها عالوه بر نظارت بــر کیفیت کاالها و 
خدمات و نواقص موجود در آنها،تذکراتی نیز داده شده 
که اگر اصالح نشود یا عمدی در کار باشد حتمًا پرونده 
تشکیل شده و به مراجع قضایی معرفی می شود. دکتر 
خدادای ادامه می دهد: امســال در طی بازدیدها چیزی 
حــدود 8 هزار و 100 قلم کاالهای ســالمت محور که به 
شــکل غیر مجاز بوده است را کشــف کردیم همچنین 
بیش از 11000 قلم کاال در حوزه عطاری ها کشف شده که 
بیش از 3 میلیارد ریال ارزش ریالی کاالهای مکشــوفه 
بوده است همچنین یکی دیگر از اقدامات ما نظارت بر 
خرید و کیفیت کاالهایی مانند دارو و ملزومات پزشکی 
اســت که در بیمارستان ها و حتی خود دانشگاه در حال 
استفاده اســت یعنی حوزه معاونت غذا و دارو اصالت 
و ســالمت تک تک داروهایی که در بیمارســتان ها به 
کار مــی رود را تضمین می کند. عالوه بر این در بخش 
خصوصــی نیز همیــن کار را انجام می دهیــم که البته 
وظیفه بررســی کل اســناد شــان با ما نیست اما ما به 
صــورت تصادفی به آن جــا رفته و کنتــرل می کنیم تا 
مطمئن شویم کاالهایی که در بیمارستان های خصوصی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد نیــز از نظر اصالت، کیفیت 
و قیمت درســت عرضه شــده و اجحافی در حق بیمار 

صورت نگیرد.

مبارزه با قاچاق دارو �
خدادای با بیان این که بخشــی از کار دانشــگاه که 
در حــوزه معاونت غذا و دارو متمرکز اســت وظیفه اش 
مبارزه بــا قاچاق فرآورده های ســالمت محور اســت، 
می گوید: یک ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال داریم که در 
ســطح کشــور در حوزه قاچاق کاال و ارز فعال است که 
کمیســیون های استانی آن با ریاست اســتاندار برگزار 
می شــود و دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز از اعضای 
اصلی این کمیســیون اســت. از طرفی بخش عمده ای 
از کاالهایی که قاچاق می شــوند کاالهای سالمت محور 
هستند چراکه مصرف روزانه مردم بوده یا مورد مصرف 
بیمارانــی هســتند که به ناچار دنبــال خرید این کاالها 
هستند در نتیجه قاچاقچیان به دنبال این هستند که از 
این نیاز مردم مستاصل ای که دنبال یک داروی خاص 
هســتند سوءاســتفاده کرده و ســودی عایدشان شود 
بنابرایــن یکی از وظایف ما به عنوان نماینده دانشــگاه 
علوم پزشــکی در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال تأمین 
امنیت فراورده های ســالمت محور درسطح عرضه است 
تا کاالی قاچاق تا آن جا که امکان پذیر باشــد وارد بازار 
نشود بدیهی است که انجام این وظیفه به تنهایی برای 
ما ممکن نیســت و نیروی انتظامی، سازمان صنعت و 
معدن و همه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق استان، 
همکار ما هســتند امــا پیگیری های مربــوط به آن و 
مسئولیت این بخش از کمیسیون کمیته های زیر گروه 
آن در حوزه کاالهای ســالمت محور با دانشــگاه است. 
در این راســتا به عنوان مثال ممکن اســت ماسک یا 
ضدعفونی کننده ها یا داروی ومواد خوراکی قاچاق کشف 
شود. خدادای اضافه می کند: هر سازمان کاشف دیگری 
نیز این اقالم را کشف کند طبق قانون در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی قرار داده و دانشگاه کار کارشناسی خود را 
در این مورد انجام می دهد که آیا محموله کشــف شده 
قابلیــت مصرف انســانی دارد یا خیر. اگر نداشــت که 
امحاء می شــود یا این که با حکم قاضی تغییر کاربری 
داده یــا امکان فروش و صادرات آن فراهم می شــود. 
برای این که بتوانیم اطمینان الزم را از نتایج به دســت 
آمده داشــته باشیم تا بر اســاس آن نتایج محموله را 
امحــاء کرده یا به آن اجازه توزیــع در بازار بدهیم توان 
پرسنلی و توان تجهیزاتی خود را افزایش داده و سطح 
دانش پرســنل خود را باال برده ایم تا بتوانند محصوالت 

جدیــدی که هر روزه در ســطح دنیا عرضه می شــود را 
شناســایی وآنالیز کننــد زیرا نتایج آزمایشــگاه کنترل 
کیفی غذا و داروی دانشگاه به عنوان تنها مرجع رسمی 
در تمــام محاکــم قضایی مورد قبول اســت در نتیجه 
وظیفه ماست که دقت کافی داشته و از پرسنل با تجربه 

و با دانش روز برخوردار باشیم. 

توسعه آزمایشگاه �
خــدادادی با اشــاره به افتتــاح آزمایشــگاه های 
تراریخته و تشخیص مولکولی در سال جاری می گوید: 
امسال برای اولین بار بحث تراریخته مطرح شد و مردم 
نسبت به آن حساس شدند برای اینکه بتوانیم کاالیی را 
که از مواد تراریخته استفاده کرده شناسایی کرده و طبق 
قانون آن را ملزم به چسباندن برچسب تراریخته بر روی 
کاال کنیم باید توان شناســایی آن را داشته باشیم این 
آزمایشگاه تنها آزمایشگاه تراریخته در غرب کشور است 
که امســال آن را افتتاح کردیم. همچنین آزمایشــگاه 
تشــخیص مولکولی را نیز افتتاح کردیم که این امکان 
را بــه ما می دهد تا از طریق آزمون های ژنتیکی بتوانیم 
مواردی مانند اختالالت گوشــت مرغ با گوشت گوساله 
را در فراورده های گوشــتی شناســایی کنیم و اگر تولید 
کننده به عمد یا به ســهو، بخش هایی مانند پوســت و 
اســتخوان را داخل فراورده گوشــتی مانند سوسیس و 
کالباس کرده باشــد بتوانیم از طریق آنالیزهای ژنتیکی 
وجود این موارد را شناسایی کرده و متخلف را به مرجع 

قضایی معرفی کنیم.

الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی �
 یکی از مهم ترین دغدغه های متولیان ســالمت در 
سراسر دنیا الکترونیک ســازی فرایند مربوط به نسخ 
دارویی اســت با توجه به این کــه در حال حاضر در کل 
دنیــا این فرایند روتین شــده و این موضــوع از ایجاد 
و بروز خطاهای دارویی از جمله دســت خط پزشــکان 
که یکی از بزرگ ترین دالیلی اســت که منجر به خطای 
دارویــی می شــود، جلوگیــری می کند. خــدادادی با 
اشــاره به این که یکی از مواردی که متولیان سالمت و 
دولت روی آن تأکید دارند انجام همین فرایند اســت، 
می گوید: گام اول فرایند الکترونیکی کردن نسخ دارویی 
از پزشک شــروع می شود یعنی پزشــک در ابتدا باید 
نسخه را به صورت الکترونیکی صادر و سپس داروخانه 
آن را بــه صورت الکترونیکــی دریافت کرده و اصطالحًا 
بپیچد. فاز اول این اقدام با همکاری وزارت بهداشت و 
بیمه ها از ابتدای امسال آغاز و از ابتدای مهرماه اجرایی 
شــد و اکنون به این مرحله رســیده که فعال پزشــکان 
بخش خصوصی نســخه را به صــورت الکترونیکی در 
مطب می نویســند این نســخه به صورت الکترونیکی 
با کد رهگیــری به داروخانه ارجاع  و بیمار با کد ملی و 
کد رهگیری به داروخانه مراجعه و داروخانه نســخه را 
از روی سایت بیمه دریافت کرده و دارو را تحویل بیمار 
می دهد. فاز دوم این اقدام این است که می خواهیم در 
بخش دولتی و بیمارســتان ها و درمانگاه های دانشگاه 
نیــز این فرآیند، اجرایی شــود از آن جا که زیرســاخت 
بخش های دانشــگاهی فراهم نبــود در حال حاضر در 
حال ایجاد زیرســاخت های الزم به این منظور هستیم 

کــه نرم افزار های بخش دولتی بــه این فرآیند لینک 
شوند و بتوانیم در بخش های دولتی نیز این کار را انجام 
دهیــم و احتمااًل ایــن فرایند از ابتدای ســال 1400 در 
بخش هــای دولتی نیز گام بــه گام با بخش خصوصی 
اجرا خواهد شــد و از ابتدای ســال جدیــد دفترچه ای 
وجود نخواهد داشت البته پزشکانی که با بیمه ها قرارداد 
ندارند طبق روال سابق، نسخه را دستی می نویسند و در 
داروخانه ها این نسخه ها به الکترونیکی تبدیل می شود 
و یکــی از دالیلی که دفترچه فعاًل حذف نشــده همین 
است. خدادادی اضافه می کند: در حال حاضر بیمه های 

تامین اجتماعی و سالمت جزو این طرح هستند.

سامانه 190 را بشناسیم �
معاونت غذا و داروی اســتان همدان با بیان این که 
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در ســال 8۹ یعنی 
از بدو تاســیس سازمان غذا و دارو تشکیل شده است، 
می گوید: این کمیته ســه قسمت دارد یک قسمت آن 
مرکــز اطالعات دارویی و ســموم اســت در این زمینه  
سامانه 1۹0 وزارت بهداشت را داریم و به مردم از طریق 
این خطوط پاســخگویی می کنیم خط اول سامانه 1۹0 
داخلی 3/ داخلی 1 اســت که از 8 صبح تا تا 8 شــب 
در زمینه کمبود دارو پاســخگوی مردم است و خط دوم 
سامانه 1۹0 داخلی 3/ داخلی 2 در رابطه با مشاوره های 
دارویی اســت که به دانشکده داروسازی واگذار شده و 
در آنجا کارشــناس مربوطه به ســواالت تماس گیرنده 
پاســخ می دهد به عنوان مثال کسانی که داروی مورد 
نظــر خود را پیدا نمــی کنند یا می خواهند قیمت آن را 
بدانند با سامانه 1۹0 داخلی 3/ داخلی 1 تماس بگیرند 
و کسانی که ســوال دارویی دارند مثاًل درباره عوارض و 
احتیاطات مصرف دارو و مانند آن سواالتی دارند باید با 
ســامانه 1۹0 داخلی 3/ داخلی 2 تماس بگیرند. هدف 
ما از احداث این سامانه این بود که اطالعات دارویی را 

مردم از یک منبع مطمئن دریافت کنند. 

�  TTAC اپلیکیشن
خدادادی با بیان این که مردم می توانند اپلیکیشــن 
TTAC را از بــازار دانلــود کرده و عوارضــی که داروی 
خاصی بــرای آن ها ایجاد کــرده را در آن جا ثبت کنند، 
می گویــد: عالوه بر این با اســتفاده از این اپلیکیشــن 
می تواننــد اصالت داروی خاصی را با ثبت UID یا بارکد 
آن بررســی کنند همچنین با استفاده از این اپلیکیشن 
 می تواننــد داروی مورد نظر خود را جســتجو کنند مثاًل 
این کــه آن دارو را آخریــن بــار کــدام داروخانه با چه 
قیمتی به فروش رســانده است همچنین این نرم افزار 
قسمت ثبت عوارض دارو نیز دارد و فرد می تواند عارضه 
پیش آمــده را گزارش دهد قســمتی نیز مربوط به ثبت 
شکایت دارد که فرد می تواند شکایت خود را از داروخانه 
موردنظــر ثبت کند در نهایت آن چه در این نرم افزار ثبت 
می شــود به طور مستقیم به تهران رفته و اگر عارضه ای 
باشــد که منجر به فوت یا قطع عضو یا بستری طوالنی 
مدت فرد شــده باشــد تهران به ما ارجــاع می دهد تا 
پیگیــری کنیم همچنین اگر شــکایتی مرتبط با ما در 
سامانه ثبت شده باشد تهران برای پیگیری آن را به ما 

ارجاع خواهد داد.

شب های زیبای همدان با نورپردازی معابر منطقه یک
پردازی های آن ها صورت پذیرفت مدیر شهرداری منطقه یک: در سال جاری اهتمام ویژه ای برای ساخت و اجرای آبنماها و نور

این شب ها با گذر از معابر سطح منطقه یک شهر 
همــدان، از نکاتی که بیش از هر چیزی به چشــم 
می آید زیبایی خیابانها و معابر است که  با استفاده 
از رنگ هــای مختلف نورپردازی شــده اند گویی که 
شهر همدان در حال پوست اندازی جدید برای تبدیل 

شدن به یک شهر با زندگی شبانه روزی است.
امروزه شهرها مانند گذشته نیستند که با تاریک 
شــدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشــید بیدار 
شــوند. شــهرهای امروز و فضاهــای آن تبدیل به 
بنابراین برای  مکان هایــی شــبانه روزی شــده اند. 
جلوگیری از بی اســتفاده مانــدن نیمی از عمر مفید 
شهر و دستیابی به کیفیت هایی که با طراحی صحیح 
روشنایی و همچنین نورپردازی مناسب نصیب شهر 
و ســاکنین خواهد شد، نورپردازی مناسب می تواند 
یکــی از عوامل تقویت کننده  هویــت یک مکان و 

ارتقای شخصیت ویژه آن محسوب شود.
با نورپردازی مناســب می توان بر جذابیت و در 
نتیجه ســرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن افزود 
و حضور شــهروندان را در فضا تقویت کرد. در همین 
رابطه مصاحبه ای را با »مسعود دهبانی صابر« مدیر 

منطقه یک شهرداری که پیشتاز زیباسازی در فضای 
شهری است ترتیب داده ایم که با هم می خوانیم.

اهمیت نورپردازی شهر �
دهبانی صابر با اشاره به این که در گذشته روشن 
کردن معابر و فضاهای شهری تنها با هدف افزایش 
امنیت شهروندان و تسهیل تردد صورت می پذیرفت، 
بیان کرد: در حال حاظر با گسترش تردد شهروندان 
در شــب ها یکی از نــکات مهم نگهداشــتن فضای 

زیبای شهر در طول این مدت است.
مدیــر شــهرداری منطقه یک گفــت: نورپردازی 
مناســب عاملی برای هویت بخشــی به فضاست. با 
اســتفاده از این تکنیک می توان سرزندگی را برای 
شــهروندان به ارمغان آورد و آرامش را در فضا برقرار 
کرد. عالوه بر آن نورپردازی اصولی فضاهای مختلف 
شهری کارایی فضا را در تمام ساعات شبانه روز ارتقا 
می بخشد و ماندگاری شهروندان را در فضای بیرون 

تا دیر وقت تقویت می کند.
وی با بیان این که کاربرد نورپردازی در مکان های 
مختلف شــهر به منظور ایجاد چشــم اندازی زیبا و 

متفاوت و زیباتر نشــان دادن معابر در شــب است، 
مطرح کرد: زیباسازی و نورپردازی های شبانه باعث 
افزایش ترددها شــده که خود باعث تقویت کسب و 

کارها و مباحث اقتصادی است.

توجه به توپوگرافی در نورپردازی �
دهبانی صابر با بیــان این که از مهم ترین نکاتی 
که در بحث نورپردازی به آن پرداخته می شود اقلیم 
و توپوگرافی یک شــهر اســت، عنوان کرد: پیشینه 
تاریخی و هنری شــهر، پایــداری اقلیمی، مباحث 
گردشگری و مانند این از دیگر مواردی است که باید 

در طراحی نورپردازی ها به آن دقت داشت.

اهتمام ویژه  برای ساخت و اجرای آبنماها �
وی گفت: در ســال جــاری اهتمام ویژه ای برای 
ســاخت و اجــرای آبنماهــا و نورپردازی های آن ها 
صــورت پذیرفت که از جمله آن ها می توان به میدان 
قائم، میدان جهاد، میدان شریعتی، بوستان نرگس، 
پیاده راه  بوعلی، میدان بیمه، جنب شهرداری آرامگاه 

بوعلی و بوستان ارم اشاره کرد.
دهبانی صابــر ادامه داد: همچنیــن نورپردازی 
پیاده روهــا و معابــر نیز از دیگر مــواردی بود که در 
دســتور کار منطقه یک قرار داشت که از جمله آن ها 
می توان بــه نورپردازی هــای خیابان هــای بوعلی، 

خیابــان خواجه رشــید و خیابــان مصیب مجیدی 
اشــاره کرد و همچنین نورپردازی پیــاده رو خیابان 
بوعلــی نیــز از دیگر مواردی بود که در ســال جاری 

صورت گرفت.

معاونت غذا و دارو؛ پشتیبان سالمت جامعه
رسی از مراکز تحت عرضه  خدادادی: در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۲۸۵0 باز

وخانه ها و کارخانه ها انجام داده ایم مانند دار

 دهبانی صابر:
 نورپــردازی پیاده روهــا و معابــر نیــز از 
دیگــر مــواردی بــود کــه در دســتور کار 
منطقــه یــک قــرار داشــت کــه از جملــه 
نورپردازی هــای  بــه  می تــوان  آن هــا 
خیابان هــای بوعلــی، خیابــان خواجــه 
رشــید و خیابان مصیب مجیدی اشاره 
کــرد و همچنیــن نورپــردازی پیــاده رو 
خیابان بوعلی نیــز از دیگر مواردی بود 

که در سال جاری صورت گرفت.

سمانه اسکندری
روزنامه نگار
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، فرهنگــی چه خوش باشد! که دلدارم تو باشیهفته نامــه اجتماعـــی 

باشی تو  یارم  و  مونس  و  ندیم 

سازی تو  درمان  را  درد  پر  دل 

باشی تو  بیمارم  جان  شفای 

عراقی فخرالدین 

بوم و رنگ

اثر: ایراندخت میرهادی

قلمرو زندگانی دکتر ایراندخت میرهادی
نخستین بار که او را دیدم، 
به نظرم آمد استثنا و متفاوت 
از دیگران است که طرز راه رفتن 
او مانند دیگران نیست. حدس 
می زدم توجه چندانی به سر و 
لباس پوشــیدن خود نداشت. 
بــی آرایش و بــی احتیاط در 
رفتار که شخصیت وجودی خود را بدون محافظه کاری 
و آزادانه نشان می داد. لحن سخن و قیافه و صورتش 
مهربانانه بود. جلوی باجه روزنامه فروشــی ایســتاد و 
روزنامه ها را نگاه کرد، کتاب یا روزنامه ای برداشــت و 
شروع به خواندن کرد. مردی آن جا بود، گویا به منظور 
قدردانی بر او سالم کرد و با گفتن خانم دکتر میرهادی 
دریافتم که این همان »ایراندخت میرهادی« پزشک 
اســت. به نظرم رســید که او آدم باهوش و حساسی 
اســت. نگاه ها، ســخن گفتن و لباس پوشیدنش، او 
را یک شخصیت اســتثنایی معرفی می کرد. با وجود 
آن که سر و وضع آراســته ای نداشت، چهره اش نشان 

می داد که او باید آدمی متفکر و با احساسات باشد.
 اتفاق چنینی پیش آمد که روزی به داشتن عارضه 
جزئــی بیماری به مطب پزشــکی او رفتــم، با نگاه و 
معاینه برخورد ســرپایی در همان چند لحظه، موضوع 

بیماری را در من تشخیص داد و مداوا کرد.
 او پزشکی حاذق بود. بدون دستگاه سیستماتیک 
بیماری را می شــناخت. پیشــامد دیگــر این که من 
نمی دانستم او نقاشی هم می کند یا چیزی می نویسد. 

بعدها دانستم که او نقاش و نویسنده نیز هست.
یکی از کسانی که از نزدیک با او مناسبات و روابط 
داشته اســت، دوستم استاد »احمد فتوت« است. او 
نزد مرحوم گرابنر شــوهر خانم میرهادی نقاشــی کار 
کرده اســت. گرابنر از نظر نقاشی کارش پیشرفته بود، 
چند تابلو از او در هتل بوعلی به دیوار نصب کرده اند و 

آن چند اثر را از او در آن جا دیدم.
بــه تازگــی در کتابفروشــی مهدی کوچــه حمام 
عبدل، اشــکال و نقاشی های ایران دخت را به صورت 
کارت پســتال دیدم. این نقاشی ها ساده و برداشتی 
امپرسیونیســتی دارد و چنیــن بــه نظر می رســد که 
ایراندخت به هنر نقاشــی اروپایی دسترسی داشته و 
آموزش دیده است. تابلوها بیشتر رنگ روغن یا گواش 
اســت. در یکی از آن ها موج خروشان و آشفته دریا را 

نشان می دهد که پرندگان بر فراز خیزاب های توفان زده 
در پروازند. یکی دیگر گل هایی اســت که رنگ گذاری 
آن خوب و قوی است و شــیوه امپرسیونیستی دارد. 
باید بگویم، شیوه امپرسیونیستی در نقاشی مربوط به 
دوران قرن نوزدهم اروپاست که نقاشان از آتلیه بیرون 
آمده در فضای باز لحظات نور و رنگ را در نقاشی خود 
ضبط و منعکس می کنند. تنوع رنگی دارد و در بعضی 
آثار کنتراســت ها قوی اســت. نمونه این نقاشان کلود 
مونه، ادوارد مانه، تولوز لوترک، پیسارو، گوگن، ونگوگ 

بــه تعدادی از نام های دیگر که با نقش ها و رنگ های 
اروپا را در تسخیر هنر خود قرار دادند.

مهدی به خیال از کســانی اســت که در کار هنری 
و نویســندگی دکتــر میرهادی پژوهش کــرده و آثار 
نقاشــی را از طریق خانواده دریافت کرده و با نزدیکان 
ایراندخت در تماس بوده است. به هر حال ایراندخت 
تصویر وجدانی است که در ذهن بسیاری ناپدید نشده 
است و زندگی او با دیگران قابل توجه و بازبینی است 
و این چهره به شــهر تاریخی مــا تعلق دارد. حال اگر 
چند کتاب، نوشته یا چند نقاشی از او برجا مانده و چه 
کســانی از محضر طبابت از سالمتی برخوردار شده اند، 

از چند منظر و دیدگاه چهره باارزش و ماندگار است.

هنرمند

دکتر اکبر اعتماد
»اکبر اعتماد« پایه گذار و نخستین رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در سال ١٣٠٩ در شهر همدان متولد 
شد. خانه محل ســکونت خانواده اعتماد در محدوده 
آرامگاه بوعلی ســینا قرار داشت که سال ها بعد تبدیل 
به بخشی از میدان آرامگاه شد. پدرش حاج ابوالقاسم 
اعتمــاد از بازاریان مشــهور و رییس اتــاق بازرگانی 
همدان بود. او تحصیالت خود را تا ســوم متوسطه در 
همدان گذراند و پس از آن به مدرسه البرز تهران رفت 

و در رشته ریاضی تحصیل کرد.
اعتماد در سال  ١٣٢٩ عازم سوئیس شد و در سال 
١٣٣٥ گواهینامه مهندســی برق دریافت کرد. پس از 
مدتی به فرانســه رفت و با گذراندن دوره آموزشــی در 
موسسه علوم و فنون هسته ای در سال  ١٣٣٧ مدرک 
مهندسی هســته ای گرفت و به سوئیس برگشت و به 
استخدام انستیتوی فدرال سوئیس در آمد و به تحقیق 

در زمینه فیزیک نوترون و فیزیک رآکتور پرداخت.
خشــی از نتایج ایــن پژوهش ها رســاله دکترای 
اعتمــاد بود که منجر به دریافت درجه دکترای فیزیک 
هسته ای در ســال ١٣٤٢  از دانشگاه لوزان سوییس 
شــد و ســپس در ســال ١٣٤٤ بــه ایران برگشــت. 
نخســتین فعالیــت علمی او ســاخت رآکتــور اتمی 

تحقیقاتی دانشگاه تهران بود.

معاونت علمی، تحقیقاتی وزارت علوم، تاســیس 
دانشگاه بوعلی ســینا در همدان، تالیف چندین جلد 
کتــاب و ارائه مقاله تحقیقاتی در کنفرانس ســازمان 
ملل از دیگر فعالیت های این دانشمند همدانی است.

دکتر اکبر اعتماد پس از انقالب ساکن فرانسه شد 
و با ایجاد یک دفتر مشــاوره، پژوهش های خود را در 
زمینه فناوری هسته ای دنبال کرد و برای نخستین بار 

در سال  ١٣٨٥ به ایران سفر کرد.

بزرگان همدان

پرستار شایسته 
زنده یاد ایراندخت میرهادی/ سال 1346

سال 1۹42 است. جنگ بین الملل دوم در اوج 
شدت است. هر شــب و هر روز بر حمالت هوایی 
لندن افزوده می شــود. آلمانی ها بــا قوتی هرچه 
تمام تــر این پایتخت را منهدم کــرده، مردم آن را 
متأثر و خســته کردند. بمب افکن ها غرش کنان بر 
فراز آســمان لندن دور زده، بمب های سنگین خود 
را در انبــوه خانه ها رها می کننــد و خرابی و آتش 
و مرگ در شــهر برقرار اســت. مردم به پناهگاه ها 
می شــتابند، مجروحیــن به بخش ســوانح حمل 
شــده. طوفانی عظیم از بدبختــی و هرج و مرج 
دیده می شــود. پرستاران آموزشــگاه ها با حدتی 
هرچه تمام تر دســت به کار شــده و مجروحین را 

زخم بندی و شب های متوالی کشیک می دهند.
»محترم« دختر ایرانی اســت کــه او نیز مانند 
دیگــر هم قطاران خود به بیمارســتان بزرگی آمده 
اســت تا فن شریف پرســتاری را بیاموزد. امشب 
به جز رســیدگی به بخش ســوانح و عمل جراحی 
امتحــان نیز خواهد داشــت. امتحانی دشــوار و 

دقیق.
همین امروز در تاالر بزرگ، اســتاد بیمارستان 
نطقــی کرد و بار دیگر پرســتاران را متوجه کرد که 
منافذ اتاق ها و پنجره ها را با پوشش ضخیم سیاه 
بپوشانند و چراغی روشن نکنند، مگر این که خاطر 
جمع باشند هیچ نوری به بیرون رخنه نمی کند که 
در این صورت بمب افکن ها محل شــهر را دریافته 
و موجــب مرگ هزاران نفر می شــوند. همه مردم 
بــه این امر توجه داشــته و پایتخت را در تاریکی 

یکنواخت نگه می دارند.
امتحان بالینی شروع شــد، محترم با یکی از 
همکارانش که دختری مجارستانی است به سوی 
اتاق بیماران خود می شتابند. بیمار محترم کودکی 
اســت که به بیماری آپاندیس مبتالســت. هر آن 
ممکــن اســت دمل ترکیــده و در محوطه شــکم 
پخش شــده و موجــب مرگ طفل شــود. بیمار 
دوســت مجارســتانی اش، مبتال بــه مرض قلبی 
اســت. هر دو باید تــا صبح بر بالیــن بیمار خود 
کشــیک داده، لحظه به لحظه متوجه خطر باشند. 
هر دو پرســتار وارد اتاق می شــوند. سونیا دختر 
مجارستانی برق اتاق را فشرده و اتاق در روشنایی 
خیره کننده ظاهر می شــود. در همین دم، از بیرون 
شنیده می شــود: چراغ را خاموش کنید، خاموش 
کنید. دو دختر متوجه می شوند که پرده های سیاه 
مقابــل پنجره را پایین نکشــیده بودند و با عجله 
پرده ها را کشــیده اما دیر شــده بود، چون در این 
لحظه سرپرستار و طبیب بخش با عجله وارد شده 
و جویای مقصر می شوند. سونیا می لرزد و رنگش 
می پرد. محترم سرش را پایین انداخته و خاموش 
است. سرپرستار با عصبانیت به سوی محترم رفته 
و می گوید: زحمت نکشید امتحان مردود خواهید 

بود دوشیزه محترم. خاموشی هر دختر...
ســونیا و محترم کنــار بیماران خود کشــیک 
می دهند. کودک محترم در تب ســختی سوخته و 
هذیان می گوید. اما دفعتًا نبضش به ســرعت باال 
رفته و دماغش تیر می کشــد، رنگ و رویش رفته 
و تبش قطع می شــود. این عالئم پاره شدن عمل 

آپاندیس است.
 محترم پرستار بزرگ را طلبیده و عالیم بیماری 
کــودک را بــه او می گوید. فورا طفــل را به بخش 
جراحــی بــرده و عمل کرده و نجاتــش می دهند. 
محترم پرستار شایسته، خطر را به وقت تشخیص 

داده بود و موجب نجات طفل گردیده بود.
 دکتر با تحســین محترم را می نگرد و می گوید 
متاثرم  دوشــیزه محترم، چون به واسطه خطای 
قبلــی از بقیه امتحانات معاف و مردودید. متاثرم. 
در این هنگام ســونیا لب گشــود و گفــت: دکتر 
ببخشــید. مقصر منم. در حالی کــه تقصیر از من 
بوده، شایســته نیســت گناه را برگردن دوســتم 

واگذارم.

داستانک

افسانۀ میــرهادی
زند دکتر »ایراندخت میرهادی« از زندگی این بانوی افسانه ای می گوید »فرهاد میرهادی« فر

دکتر »ایراندخــت میرهادی« 
خاص  شــخصیت های  از  یکــی 
همدان اســت. دربــاره او فراوان 
گفته و نوشــته شــده اســت اما 
هنــوز شــخصیت او جنبه هــای 
ناشناخته بســیاری دارد. در این 
گفتگو به بخشی از این افسانه ها 
می پردازیــم. گفتگویی که در تاریخ 1۷ اردیبهشــت ماه 
13۹8 هم زمان با حضور »فرهاد میرهادی« فرزند سوم 
ایراندخــت و فردیناند در همــدان بود و با حضور در دفتر 

همدان نامه به پرسش های من پاسخ گفت.
ریش و قیچی را می گذاریم در دست خودتان،از دوران  �

کودکی بگویید، چه سالی و در کجا متولد شدید؟ 
بنابر آن چه در شناســنامه آمــده من چهارم بهمن ماه 
هزار و سیصد و سی در همدان به دنیا آمدم، البته ناحیه 
و محله را نمی دانم. به خاطر این که مادرم شناســنامه را 
تهیه نکردند و پدربزرگ و مادربزرگ سال ها بعد برای من 
شناسنامه گرفتند. روز و ســال دقیقش را نمی دانستند، 
به نوعی از مادر پرســیدند در واقــع آن را تخمین زده اند 

به خاطر این دقیقا نمی دانم چه روزی به دنیا آمده ام.
مــن شــنیده ایم در باغــی در محله پذیرایــی به دنیا  �

آمده اید؟
تــا جایی کــه می دانم خودش در مطــب بوده و یک 
دفعه فشــار می آید و من را همان جا بــه دنیا می آورد و 

خیلی زود هم به سرکار بر می گردد.
چندمین فرزند خانواده هستید؟ �

من سومین فرزند هستم.
یکی از افســانه هایی کــه امروز در مــورد خانم دکتر  �

میرهادی می گویند موضوع تعداد بچه هایش اســت؛ مثال 
یک عده می گویند بیست یا سی تا بچه داشته، شما دقیقا 

چند خواهر و برادر هستید؟
اولین فرزند که فوت شد. اسمش را االن یادم نیست. 
البته طی حادثه ای وقتی نوزاد بوده که درست جزئیاتش 
را نمی دانم، فوت می شود. دومی خواهر بزرگترم شیرین 
است که در المپیای واشینگتن زندگی می کند، بعد فهمیه 
که االن در کاناداســت و بعد من هســتم که البته بیشتر 
در ســفر هستم و جای مشخصی ندارم و بعد از من هم 
آذر اســت که در تهــران و آمریکا زندگــی می کند و بعد 
هم فرید اســت که در کانادا استاد دانشگاه است. این ها 
از بچه های فردیناند گرابنر هســتند. خانم اســتر از ایرج 
هســت که ســه تا برادر بزرگ تر هم دارد. کیان و یوسف 
و پوپولی که این ها البته اســم های اصلی شان را درست 
نمی دانــم در واقع ۹ خواهر و برادریم و بقیه بچه هایی که 
پیش ما بزرگ شده اند یکی به اسم الله که همدان هست 
و دیگری پســر معلولی به اسم حســنک که تا وقتی که 
مادر زنده بود پیش مادر و نعمت زندگی می کرد اما بعدا 
دیگر خبری ندارم که سرنوشــتش چه شد. نعمت تقریبا 
عمو زاده یا درســت نمی دانم دقیقا کــه بود اما از بچگی 

مادربزرگ آلمانی من نعمت را بزرگ کرده بود.
شما چه سالی از همدان رفتید؟ �

مــن نوزاد بــودم که البته خاطرات بچگــی به کلی از 
ذهنــم رفتــه. اول ما می رویم و بعد هــم فهمیه و آذر و 
فریــد هم بــه ما اضافه می شــوند در واقــع پدربزرگ و 
مادربزرگ آلمانی من وقتی به همدان می آیند و شــرایط 
ما را می بینند یکی یکی به نزد خودشــان می برند و من 

در تهران بزرگ شدم.
یکی از افسانه های دیگر، داستان پدر شما گرابنر هست،  �

که من شــنیده ام خانــواده اش می آینــد و او را از این جا 
می برند اتریش، در این باره اطالعاتی دارید؟

تا جایی کــه من می دانم فکــر نمی کنم که همچین 
مســئله ای باشد. اما به طور کلی به فرهنگ ایران خیلی 
عالقه داشــت، از نقاشی هایش خیلی مشخص است. در 
بــازار از میوه فروش ها، از خانم هایی که با چادر می آمدند 
خریــد می کردند، از حمام هــای آن زمان، از پلی که مثال 
یک کالســکه در زمان برف از روی اش در حال رد شــدن 

است به تصویر کشیده است.
چه سالی از ایران رفتند؟ �

دقیقا نمی دانم فکر می کنم بیست سالم یا کم تر بود. 
احتمــاال پدرم در ســال هزار و ســیصد و چهل و پنج از 

ایران رفت.
بعد از جدایــی هم در ایران زندگی می کردند یا از ایران  �

رفتند؟
فکر نمی کنم، فکر کنم بعد از جدایی رفتند اتریش که 

من در سن 24 سالگی یکبار در وین به دیدنش رفتم.
در چه حال و احوالی بودند؟ �

نقاشــی می کشــید، پیر شــده بود و خیلی ســیگار 
می کشــید. بعد هم در ســن حدود شصت سالگی فوت 

کرد.
در آن جا ازدواج کردند؟ �

تا جایی که من می دانم بله. با یک خانمی در اتریش 
ازدواج کــرد که یک بچه هم داشــته که از پدر بنده نبوده 

و از قبــل صاحب یک دختر بوده کــه من هم تا به حال 
ندیدمش.

درباره خانم دکتر میرهادی به واسطه سبک زندگی اش  �
افسانه زیاد هست. درباره کارهای ایشان مثال این که شبانه 
می رفتنــد به بالین بیماران و یا زنان حامله که در آســتانه 
تولد نوزاد هســتند و همین طور درمورد پدر هم همنیطور 

افسانه هایی وجود دارد. شما چه فکر می کنید؟

به خاطر این که ما با پدر بزرگ و مادربزرگ بودیم زیاد 
با روابط پدر و مادرمان که احتماال اختالفاتی داشتند آشنا 
نبودیــم و تمام زندگی ما زیر دســت پدر و مادربزرگمان 
بود و این ها نمی خواســتند خیلــی ارتباطی با پدر و مادر 

داشته باشیم.
اطالع دارید خانه شان دقیقا کجا بوده؟ �

دقیقــا نمی دانم اما فکر می کنم طرف باغ های عباس 
آباد.
شما تحصیالتتان چطور اســت؟ چه رشته ای تحصیل  �

کرده اید؟
من لیسانس اقتصاد دانشگاه بهشتی خوانده ام و بعد 
فوق لیسانس و دکترا را در دانشگاه کالیفرنیا ادامه دادم.

بعد به کانادا مهاجرت کردید؟ �
نه. مهاجرت نکردم، من مدتی در دانشگاه های آمریکا 
تدریس می کردم، در سانفرانسیســکو، بعد تحقیقاتی که 
در حوزه سرمایه و اوراق بهادر و سهام به صورت تخصصی 
داشتم و مشاوره های اقتصادی برای انواع سرمایه گذاری 
به بازنشستگان و عالقمندان به سرمایه گذاری می دادم و 
بعد در اروپا تدریس می کردم مثال در هلند و در اندونزی 
هم تدریس کرده ام و بعد که همســرم بیمار شــد، رفتم 

کانادا و آن جا زندگی می کنم.
همسرتان ایرانی هستند؟ �

نه آمریکایی هستند.
استعدادهایی که پدر و مادر داشتند به شما هم رسیده  �

است؟
متاســفانه نه بــه کیفیتی که مادربــزرگ و پدربزرگ 
داشــتند مثال مادربزرگ که به طور کلی مجسمه ســازی 
خوانده بود در دانشــگاه هنر مونیــخ و پدربزرگ هم که 
مهندس راه آهن بود و مادرم چنان ســوادی داشــت که 
بــا پنج زبان مختلف صحبت می کرد و ســعدی و حافظ 
و مولــوی را خیلــی خوب بلــد بود و هر وقت ســوالی 
می پرسیدم با یک شعر ســعدی یا حافظ پاسخ می داد 
اما یک درصدی از آن هنر و استعداد به من رسید. یعنی 
متاسفانه هر نسل این استعداد کمترشده و به ما رسید.

شما چند فرزند دارید؟ �
من فرزندی ندارم.

رابطه تان با خاله تان توران خانم چطور بود؟ �
خاله ام انسان خیلی فرهنگی بود و بعد مدرسه فرهاد 
را تاســیس کرده بود و بعد هم که مدرســه تعطیل شد. 
فرهنگنامــه ای در چنــد جلد تولید کرد کــه خیلی باعث 

افتخار خانواده هست و برایش خیلی زحمت کشیدند.
شــما ظاهرا اطالعات چندانــی از زندگی خانم دکتر در  �

همدان نداریــد، اطالعاتتان در این بــاره در چه حدودی 
است؟

تا جایی که داســتان هایش را می خواندم و اطالعات 
من نسبتا کم بود و کمی که دور شدیم و من رفتم آمریکا 
بــا نامه در ارتباط بودیم یعنی هفته ای نبود که با مادر در 
ارتباط نبوده باشــم و همان طور با خواهرم استر هفته ای 
نبود که با نامه در ارتباط نبوده باشیم. می توانستیم چهار 
صفحه نامه در یک صفحه بنویسم بدون یک غلط و البته 
فکر نمی کنم که جوانان امروز یا حتی خودم امروز بتوانیم 

این طور بنویسیم.
بعد از حدود نیم قرن که از این زمان گذشــته وقتی به  �

گذشته نگاه می کنید این زمان را چطور ارزیابی می کنید؟
من خــودم واقعا مثــل مادرم آدم دوســت بودم؛ 
بزرگتریــن صفتــی که می شــود بــه مادر لقــب داد. 
واقعــا مادر به بشــر خدمت می کرد. یــک مقدارش به 
خاطــر طــب و معالجه بیمارانش بــود و یک مقدارش 
هم کتاب هایی بود که نوشــته بــود. مثال رمان هایی که 
برای کودکان و نوجوانان نوشــته بود و همه کارهایی که 
می کــرد چه هنری چه پزشــکی همه اش برای خدمت 
برای بشــریت و انسان دوستی بود. به طبیعت وابسته 
بــود و چیزهای کوچک زندگی برایش خوشــبختی بود 
مثــال صدای رودی و یا بادی یا حتی سوســکی این ها 
برای خوشــبختی بود و این ویژگی در من هم شــکل 

گرفته است.
خانم دکتر در زمانی که خانم ها ســمت تئاتر نمی رفتند  �

در این حوزه خیلی پیش رو بودند، شما تئاترهای مادرتان 
را دیده بودید؟

نه متاســفانه من هیچکدام از تئاترهای مادر را ندیدم 
اما می دانم که وقتی در اتریــش تحصیل می کرد، تئاتر 
کار می کرد و می دانم خیلی عالقه داشت و خیلی هم در 

این حوزه می خواند.

رویاهای درکوالنج
سایتی است در فضای مجازی 
و نشــریه ای کــه همدان نامه، نام 
گرفتــه. در فرصتــی از مــن هم 
بــه عنــوان بزرگی از همــدان یاد 
کرده اســت. لطفی گران بود. اما 
در یادنامــه فقــط از همــدان، به 
عنوان زادگاهم گفته شــده اســت.  زاده همدان. همین 
اشــاره ناگهان و با آن همــه خیال هایم رفت پای الوند و 
آبش. چشــمه ها و بلندی ها و آبشارش. در آبادان بزرگ 
شــدم اما تابســتانی نبود که در همدان نباشــم و تا بعد 
از بازنشســتگی پدر که برگشــتیم باز به شهر خیال ها و 
رویاهایم. وقتی از یادهای ســه سالگی ام در سریش آباد 
که پدر مباشر زمین ها و باغ ها و دام داری های آن جا بود. 
می گویم مــادر، حیرت می کرد که چطــور در یادم مانده 
اســت. در »ســریش آباد« صاحب یک کره اسب کوچک 

شدم. توی اتاق و ساعت های تنهایی ام بود.
وقتی که کره را به آخــور برمی گرداندند، هر دوی مان، 
غمــزده بودیم. جــز آن، مرغی هم داشــتم، که همدمم 
بود و وقتی به ســن کودکســتان رســیدم، همدان شــد 
همــه شــادی ها و هراس هایم. هراس گذشــتن از کنار 
رودخانه ای که از جلوی خانه مان می خروشید. هراس یاد 
گرفتن اعداد از یک تا شــش پای تخته سیاه، در مدرسه 
الوند که برایم عظمتی داشت و اگر دست های گرم خواهر 
کالس پنجمی ام در دســت هایم نبود، هراس گذر از زیر 
تونل هــای برف در »کوالنج« تا امروز با من بود. آن ابهت 

»ســنگ شیر«، آن خروش آبشار گنجنامه و راهی شدن 
پای الوند، تا ســال های جوانی، دنیایی شــگفت انگیز را 
برایــم نقش زدند. از عباس آباد تا پــای گنجنامه، پیاده، 
باغ هــا و راه باغ ها را گز می کردیم و ســطلی به دو ریال 
سیب می خریدیم به شــرط آنکه تا بتوانیم همان جا هم 

بخوریم و دل پیچه های فرداهای آن.
کالس های گروه موسیقی و کر »گلپریان« کالس های 
نقاشــی و کارگردانی تئاتر »کوروش ابراهیمی« که من را 
در 1۷ ســالگی کارگردان و بازیگر تئاتر کرد که در همدان 

»خسیس« »ایرانیزه« شــده »مولیر« را بر صحنه ببرم. 
همان جا، »آلبرت باباقشــه« جازیســت بشــود، در هتل 
بوعلی، جاز بنوازد و بارسلونا را با صدایی غریب و پرقدرت 
بخواند. موســیقی ای که او را در تهران بــه گروه کر ملی 
»ئولین باغچه بان« و بعد در کنار »حســین سرشار« در 
اپــرای تهران برده تا بدرخشــد. با یــاد ترانه هایی که از 
»ویگن« همشــهری مان از عباس آباد تــا پایان گنجنامه 
می خوانــد. کتاب بــه کرایه هفته ای دو ریــال بگیریم و 
برویم »ارشــادی« بســتنی و فالوده بخوریم. عکســی 

به یادگار پیــش آلکس گیورگیز، در عکاســی »کلمبیا« 
بیندازیم.

عکاســی که بعد بشــود بزرگ ترین گرافیست دنیای 
تبلیغــات و نقاشــی های میلیونــی اش، در خزانــه موزه 
هنرهــای معاصر تهران بروند. یا »کوروش ابراهیمی« که 
کپی تابلــوی لبخند ژوکوند او تا خزانــه موزه لوور برود. 
جدا از »آلبرت باباقشــه« که حاال در امریــکا با آلزایمر، 
دســت و پنجه نرم می کنــد. »آلبرت خوشــابه« هم از 
همان هتل بوعلی رســید به رادیو ایران و در کنار ویگن و 
منوچهر سخایی و روانبخش، با هزینه کردن یک کامیون 
برادر شــد خواننــده پاپ. باکی نیســت اگر پول فروش 
یک کامیون بشــود خرج آهنگ  سازان و ترانه سرایان، که 
امروز هم »اســب سیاه« را در ســال های هشتاد زندگی 
در ســیدنی اســترالیا، با یاد شــب های بوعلــی، زمزمه 
کنــد و هراس های زلزله بوئین زهــرا را در منزل عموهای 
پدر تــوی خیابان پشــت بوعلی، شــب را در خیابان به 
صبح برســانیم. هراس هایی که با وحشــت ها و شگفت 
زدگی های ســه، چهار ســالگی ام هم تــوی خانه کوچه 
»فرنگیا«، با شــعبده بازی های برادر و دســتیاری خواهر 
گره بزنم. در آبادان، بزرگ شــدم امــا در همدان زندگی 
کردم و بوی خوش طبیعت و ســبزه و گل را تا امروز، با 
خود دارم. همدان، همه رویاهای من اســت. سپاسگزار 
عزیزان »همدان نامــه« که آن همه رویاهایم را باز رنگی 

تازه دادند.
منبع: روزنامه اعتماد

حسین زندی 
روزنامه نگار

کوچویی  آلبرت 
روزنامه نگار

هوشنگ جمشیدآبادی
نویسنده و شاعر

فرهاد میرهادی:
 واقعــا مادر به بشــر خدمت می کرد. 
یک مقدارش به خاطر طب و معالجه 
بیمارانــش بود و یک مقــدارش هم 
کتاب هایــی بــود کــه نوشــته بــود. 
مثــال رمان هایــی کــه بــرای کــودکان 
همــه  و  بــود  نوشــته  نوجوانــان  و 
کارهایــی کــه می کــرد چه هنــری چه 
پزشــکی همه اش برای خدمت برای 

بشریت و انسان دوستی بود.



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 
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کجاآباد نا ایستگاه 

با وجود مضرات انتقال ایستگاه راه آهن به داخل شهر، مدیران همدان 
وژه اصرار دارند همچنان بر اجرای این پر

ده ویـژه
پرون

درد بی درمان ترافیک در همدان
آن چه تاکنون مدیران شــهری و برنامه ریزان برای کاستن ترافیک شهر 
همدان انجام داده اند تاثیر چندانی در حل این مشــکل نداشــته است. در 
واقع عملکرد آن ها به جای کاســتن ترافیک به انتقال ترافیک از نقطه ای به 

نقطه دیگر انجامیده است.
پل های روگذر و زیرگذری که در شــهر همدان ســاخته شده در ساعاتی 
از شــبانه روز ترافیک را انتقال می دهند. به طور مثال پل های خواجه رشــید 
و تختــی هر روز عصر ترافیک امامــزاده عبدهللا )ع( و میدان پروانه ها را به 

میدان آرامگاه بوعلی انتقال می دهند.
ایــن دور باطل در حوزه های دیگر شــهری نیز به چشــم می خورد. در 
کنار تعریض معابر افزایش تراکم و ســطح اشــغال را در ساختمان سازی 
می بینیــم در واقع تعریض خیابان به افزایش جمعیت منجر می شــود و 
افزایــش جمعیت در هــر نقطه به افزایش تعداد خــودرو می انجامد و در 
نتیجه ترافیک بیشــتر می شود. گفته می شــود هر ماه حدود ۱۵۰۰ خودرو 
در شــهر همدان پالک می گیرند، این حجم از خودرو در کجا آمد و شــد 
دارد و در کجا پارک می شود؟ مگر نه این است که در همین معابر موجود 

رفت و آمد می کنند؟
رشــد عمودی شــهر و نبود برنامه ریزی برای کنتــرل وضعیت ترافیک، 
همچنیــن افزایش تعــداد خودروها خبر از آن دارد که در ســال های آینده 
خیابان های شــهر همدان قفل خواهد شــد و رفت و آمد در آن دشــوارتر از 
امروز به نظر می شــود. بنابرایــن امروز اگر مســئوالن و تصمیم گیران این 
هشــدار را جــدی نگیرند در آینده نمی توانند معضــل بزرگی به نام ترافیک 

را حل کنند.
مســئوالن شــهری یاد گرفتند با راه حل های کوتاه مدت صورت مسئله را 
پاک کنند به مســئله اصلی نگاه نمی کنند. امروز باید شهروندان مسئله حل 
ترافیــک را به یــک مطالبه عمومی تبدیل کننــد و از مدیران بخواهند که از 
طریق دانش شهرســازی و راه های علمی این معضل را برطرف کنند وگرنه 

مسئوالن همچنان به راه حل های کوتاه مدت بسنده می کنند.

یادداشت سردبیر

ترافیک و حقوق کودکان

بر اساس پیمان نامه  حقوق کودکان هر کودکی باید 
برای رفــاه حال خود، از حمایت و مراقبت های ضروری 
برخوردار شــود. این پیمان نامــه همچنین می پذیرد که 
»هــر کودک حق ذاتــی زندگی دارد« و بایــد اطمینان 
حاصل شود که سازمان های مسئول مراقبت یا حفاظت 
از کــودکان به ویژه در حــوزه ایمنی از اســتانداردهای 
تعیین شــده توســط نهادهای معتبر پیروی کنند. شــاید مهم ترین اقدام در 
این راســتا مقابله با شــیوع باالی مرگ و میر و معلولیت کودکان در حوادث 

ترافیکی است.
ســاالنه در جهان بیش از ۱86۰۰۰ کودک جان خود را در حوادث رانندگی از 
دســت می دهند. به ازای هر کودکی که در تصادفات رانندگی کشــته می شود 
چهار کودک دچار ناتوانی همیشــگی شــده و ده نفر آســیب شدید می بینند 
که تأثیر مســتقیمی بر زندگی کــودکان، از جمله توانایــی آن ها برای حضور 
در مدرســه می گذارد. این صدمات قطع کامل یا اختالل شــدید در تحصیالت 
بیش از یک میلیون کودک در ســال می شــود که مغایر با حق تحصیالت در 

ماده 28 پیمان نامه است.
برای ارتقای ایمنی کودکان در ســوانح ترافیکی سازمان بهداشت جهانی ۱۰ 
پیشــنهاد را مطرح کرده است: ۱-کنترل ســرعت: محدودیت سرعت حداکثر 
3۰ کیلومتر در ساعت و تعبیه دوربین های کنترل و عالئم راهنمایی و رانندگی 
هشــدار دهنــده برای مناطقی که کــودکان در تعداد بــاال از آن جا رفت و آمد 
می کننــد نظیر اطراف مدارس 2- کنترل بر روی رانندگانی که تحت تأثیر دارو 
یا الکل رانندگی می کنند. 3-اســتفاده اجبــاری از کاله ایمنی برای کودکان و 
نوجوانانی که از دوچرخه یا موتورســیکلت اســتفاده می کنند. 4- استفاده از 
صندلی کودک متناســب با ســن و بســتن کمربند ایمنی: استفاده صحیح از 
صندلی کودک و کمربند ایمنی می تواند ســبب کاهش 6۰ درصدی مجروحیت 
شــدید به دنبال حوادث ترافیکی در کودکان 4 تا 7 ساله  و کاهش 8۰ تا 9۰ 
درصدی در شــیرخواران زیر دو سال شود. ۵- ارتقای توانایی دید کودکان در 
خیابان ها و قابلیت دیده شــدن آن ها؛ روش هایی نظیر استفاده از لباس های 
روشــن و شــبرنگ، چراغ دوچرخه، نبود موانع که سبب کاهش دید رانندگان 
در خیابان می شــود از این روش ها هســتند. 6- ارتقــای وضعیت جاده ها و 
خیابان هــا با در نظر گرفتــن وضعیت خاص کودکان و ایجاد مناطق امن برای 

آنــان 7- ارتقای ایمنــی خودروها با طراحی های خاص بــرای کودکان: نظیر 
تعبیه وســایل الکترونیکی، آینه ها و دوربین برای دیده شــدن کودکان توسط 
راننده ها 8-در کشــورهایی که رانندگان از ۱۵ ســالگی اجــازه رانندگی دارند، 
الزام به آموزشــهای خاص و کنترل شــدیدتر بر آن ها 9- ایجاد سیستم های 
مراقبتی مناسب برای حمل صحیح و درمان سریع کودکان مجروح در حوادث 
ترافیکــی ۱۰-  نظارت ویــژه بر کودکان در جاده ها توســط والدین، پلیس و 

مسئولین مدارس.
بــا توجه بــه این که حوادث شــایع ترین علت مرگ و میــر کودکان در 
کشــور ماست و سال هاست که به پیمان نامه حقوق کودکان و اخیرا به طرح 
شــهر دوســتدار کودک پیوســته ایم حرکت به منظور کاهش آمار فوق یکی 
از مهم ترین وظایف ســازمان های دولتی و غیردولتی به ویژه تشــکل های 
مــردم نهاد دوســتدار کودک اســت چراکــه مهم ترین اقدامات بــاال مانند 
اســتفاده از صندلــی کودک و بســتن کمربند و رعایت محدودیت ســرعت 
نیازمند آموزش عمومی و نظارت قانونی اســت کــه بدون همکاری این دو 

نمی شود. میسر  بخش 
متاســفانه سازمان های مردم نهاد همدان کارنامه قابل قبولی در این زمینه 
چه در آموزش های همگانی و چه در مطالبه گری از سازمان های دولتی ندارند 
و به اســتثنا چند برنامه که در سال های گذشته توسط انجمن کودک همرهان 
اجرا شده است حرکتی جدی در این رابطه نداشنتد. نامزدی همدان به عنوان 
یکی از دوازده شــهر مورد آزمایش برای دریافت نشــان شهر دوستدار کودک 
انگیزه خوبی است که با مطالبه گری از و تعامل با سازمان های مسئول به ویژه 

شــهرداری و پلیس راهوار به این وظیفه مغفول مانده خود بپردازیم.

کودک
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اگرچه اجرای پروژه انتقال ایســتگاه راه آهن همدان به داخل شــهر با مخالفت های شــدید متخصصان و کارشناســان مواجه شد و مسئوالن هم هیچ دلیل 
قانع کننده ای برای اجرای آن نیافتند، اما طبق معمول و با فشار یکی از نمایندگان مجلس اجرای این پروژه آغاز شده و به ناکجاآباد می رود. طبق برآوردها این پروژه 
عالوه بر هزینه باالی مالی که بر دوش شهر خواهد گذاشت، بخشی از باغات و اراضی روستای قاسم آباد را نابود خواهد کرد و در نزدیکی پایانه اتوبوس ها ترافیک 
شدیدی ایجاد خواهد کرد و باعث آلودگی محیط زیست خواهد شد. متأسفانه یکی از مشکالت همدان بی توجهی مدیران آن به نظرات کارشناسان و متخصصان 
است. برای پروژه هایی که قرار است در سطح شهر اجرا شود، مطالعات علمی انجام می شود و نظر متخصصان و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد به فرموده عمل 
می شود و سال های بعد دیگر مدیران امضا هم نیستند که برای اشتباهاتشان پاسخگو باشند و همدان می ماند و هزاران گره کور. انتقال ایستگاه راه آهن به داخل 
شهر از جمله همین پروژه هاست که نتیجه ای جز تخریب محیط زیست و آلودگی هوا و ایجاد ترافیک ندارد اما همچنان مدیران به فرموده این پروژه را اجرا می کنند 
و معلوم نیست همدان تا کی باید تاوان این عملکرد اجباری را بدهد؟ همدان نامه در پرونده ویژه خود این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

معاون امور عمرانی استاندار:

آرزو داریم ایستگاه راه آهن همدان به مرکز حمل و نقل بار تبدیل شود

»فرهاد فرزانه« معاون امور عمرانی استاندار همدان 
دربــاره انتقاداتی که به پروژه انتقال ایســتگاه راه آهن 
به داخل شــهر وجــود دارد، با بیان این کــه ابتدا باید 
اطالعــات خود را در مورد این پروژه باال ببریم، توضیح 
می دهد: مقدار بودجه ای که برای این پروژه گفته شده 
خیلی بیشــتر از این حرف هاســت. چراکه یک بخش 
 )BOT( مربوط به هزینه ســاخت اســت که به روش
ساخته می شــود یعنی رد ایستگاه مرکز تجاری وجود 

دارد و از این محل ایستگاه ساخته می شود.
وی می افزاید: موضوع دیگر ساخت ۱4 کیلومتر خط 
انتقال است. اگر مسیر از زیر برود یعنی زیر بلوار سردار 
همدانی و یا این که از کنار برود و تملک داشته باشد یا 
این  که از عمق الیه دوم برود عدد بودجه متفاوت خواهد 
بود. اگر قرار باشــد مســیر از زیر عبور کنــد باالی هزار 

میلیارد تومان هزینه خواهد برد. 
فرزانه تأکید می کند: این جا باید اشــاره کنم این که 
این ایســتگاه به داخل شهر بیاید یا نه یک بحث است 
و این که بگوییم اگر ایســتگاه به داخل شــهر بیاید ما 
مرکزیــت غرب کشــور را از دســت خواهیــم داد، یک 

موضوع دیگر است که هیچ ربطی به هم ندارند.
معاون امور عمرانی اســتاندار همدان با بیان این که 
پــروژه ایســتگاه قطار همدان تکمیل شــده و یکی از 
شــیک ترین و مدرن ترین ایستگاه های راه آهن است، 
توضیح می دهد: این ایســتگاه به عنوان یک ایستگاه 
مرکزی و باری محســوب می شود و حتی می تواند به 
یک بوســتان ۵۰ هکتاری لجستیکی تبدیل شود. این 
ایســتگاه در شــاهراه اصلی اتصال همــدان به جنوب 
کشور و غرب کشــور قرار گرفته و محل اتصال خطوط 
راه آهن ســنندج، کرمانشاه، اراک و تهران است و زمین 

به اندازه کافی در اطراف آن موجود است.
فرزانه با طرح این سوال که آیا نقش راه آهن فقط 
نقش مســافربری اســت که فقط تعدادی مسافر را 
به مشهد ببرد، تشــریح می کند: آرزوی ما این است 
که ایســتگاه راه آهن همدان در جــاده رباط را به نود 
حمــل و نقــل بار تبدیــل کنیم که ایــن آرزو در حال 
تحقق یافتن است. طی چند ماه گذشته سیلوی گندم 
کنار ایســتگاه راه آهن احداث شــد و بــه بهره برداری 
رســید. امروز ما می توانیم گندم همــدان را از طریق 
راه آهن به همه نقاط ایران برســانیم. همین طور سایپا 
با راه آهن قرارداد بسته که محصوالت خود را از طریق 

قطار وارد شهر کند.
معاون امور عمرانی اســتاندار همدان تأکید می کند: 
مســافربری بخش بســیار کوچک و اتفاقا بدون سود 
برای راه آهن محســوب می شــود و این که اگر خطی از 
این ایســتگاه به داخل شهر بیاید که مسافران راحت تر 
سوار قطار شوند ربطی به مرکزیت استان همدان ندارد. 
عده ای هم معتقدند با چهاربانده کردن مســیر می شود 
کار مســافران را راحت تــر کرد و عــده ای دیگر معتقد 
هستند که مانند خیلی از نقاط دیگر جهان مانند فرانسه 
یا ســوئد با یک خط می توانند به داخل شهر بروند و با 

یک خط دیگر می توانند به کشــور دیگر ســفر کنند. به 
هــر حال آن ها این دیــدگاه را دارند که خدمات بهتری 

ارائه بدهند
فرزانه در پاسخ به این سوال که آیا احداث خط انتقال 
ایستگاه قطار به داخل شهر آغاز شده، می گوید: بخشی 
از این کار شــروع شده و حدود 2 الی 3 کیلومتر آن هم 
انجام شده است. چون تا همین اواخر مشخص نبود که 

این خط از زیر عبور خواهد کرد و یا از رو، کار با ســرعت 
پیش نرفته اســت اما االن این مطالعات انجام شده و 
مسیر مشخص شده اســت. همانطور که می دانید خط 
آهن مانند جاده نیست که قطار بتواند به صورت ناگهانی 
در آن توقف کند مخصوصا زمانی که شــما می خواهید از 
ارتفاع منفی 2۵ متری زمین به روی ســطح برسید باید 

شیب و طول مناسبی در نظر بگیرید.

وهش های شورای شهر: رئیس مرکز مطالعات و پژ

بخشی از باغات قاسم آباد تحت تاثیر ریل راه آهن از بین خواهد رفت
رئیــس مرکــز مطالعــات و 
پژوهش های شورای شهر معتقد 
است با انتقال ایســتگاه راه آهن 
به داخل شــهر بخشــی از باغات 
قاســم آباد از بیــن خواهد رفت و 
همان طور کــه از باغــات همدان 
نســبت به زمان قدیم چیز زیادی 
باقــی نمانده، بخشــی از آن هم در این جــا نابود خواهد 
شــد. »رضوان سلماسی« پیش بینی می کند نه تنها این 
باغات تخریب خواهند شــد بلکه معاش بخشی از مردم 
که از این باغات استفاده می کنند نیز از بین خواهد رفت 
و تحت الشــعاع قرار خواهد گرفت و نه تنها اقتصاد آن ها 
آســیب خواهد دید بلکه آســیب اجتماعی هم به دنبال 
خواهد داشت که احتماال جبران آن کار آسانی نخواهد بود. 

پس بهتر است در اجرای پروژه تجدید نظر شود.
نظر شورای شــهر درباره انتقال ایســتگاه راه آهن به  �

داخل شهر چیست؟
این موضوع هنوز در شــورای شهر مطرح نشده است. 
ما در سال های گذشته راجع به انتقال ایستگاه راه آهن به 

کنار پایانه مسافربری صحبت کرده ایم اما هیچ گاه درباره 
آن از شورای شهر نظرخواهی نشده است. شاید بخشی از 
دلیل این موضوع این است که مسیر راه آهن به خارج از 
محدوده شهری همدان می رسد و زیرمجموعه شهرداری 
همدان نیست. البته بخشی از ساخت و سازها در حریم 
قرار دارد و مدیریت و نظارت آن بر عهده شهرداری همدان 
است. بنابرین نمی توانم نقطه نظر شورای شهر را ارائه بدهم 

به خاطر این که هنوز این موضوع مطرح نشده است. 
گفته می شود این موضوع در طرح جامع گنجانده شده  �

است. نظر شما و اعضای شورا در این رابطه چیست؟
به دلیل این که بخش عمده ای از توجهات به مسائل 
زیرساختی بوده خیلی این موضوع مورد بحث و بررسی 
قرار نگرفته اما این که قرار است چنین اتفاقی بیفتد یا خیر 
باید بگویم بله همین طور اســت و جلساتی در این رابطه 
در ســازمان های ذی ربط  تشکیل شده و در شورای شهر 
هم به طور غیرمستقیم هم بحث شــده است اما درباره 
آن نظرخواهی نشده است. حتی بحث بر سر این بوده که 
این ایستگاه به صورت ونل زیرزمینی احداث شود. البته 
بعدها در این مورد تغییر نظر دادند و گفتند شاید ریل قطار 

را در سطح اجرا کنیم زیرا هزینه ایجاد تونل بسیار هنگفت 
خواهد بود و اگر این موضوع در طرح جامع مطرح شــود 
یکی از کسانی که نظر مساعدی ندارد خودم هستم مگر 

این که مصوبه طرح جامع به دوره بعد شورا موکول شود.
نظر شخصی شما در این رابطه چیست؟ �

 یکــی از اولویت ها این اســت که شــهر همدان باید 
گســترش پیدا کند و به احتمال زیاد مســیر گسترش 
بین جاده مالیــر و تهران خواهد بــود و این بخش وارد 
شهر همدان خواهد شــد. بنابراین دو مشکل اساسی در 
آینده با اضافه شــدن این بخش خواهیم داشت که یکی 
مباحث ترافیکی اســت. یعنی همین االن با توجه حجم 
تردد الزم اســت پایانه مســافربری اتوبوس از این مکان 
فاصلــه بگیرد. اما ما بــا آوردن ایســتگاه راه آهن حجم 
ترافیک را بســیار افزایش می دهیم ضمن این که بعد از 
پایانه مسافربری اتوبوس مناطق مسکونی مانند قاسم آباد 
و شــهرک فرهنگیان داریم که تاثیر منفی بر روی زندگی 
مردم در این قســمت خواهد داشت. موضوع بعدی این 
است که تردد وسایل نقلیه باعث آلوده شدن هوا می شود 
و ما چالش های زیست محیطی بسیاری در سطح شهر 

همدان خواهیم داشت و این انتقال سبب تحمیل آلودگی 
بیشتر خواهد شد. 

نظر شما درباره وضعیت هزینه و بودجه ای که به این  �
کار باید اختصاص داده شود چیست؟

دقیقا موضوع بعــدی هزینه تملک زمین ها و تبدیل 
آن ها به مســیر راه آهن است که شــاید بهتر باشد همان 
مســیر دسترسی به ایســتگاه راه آهن فعلی بهبود یابد و 
سیستم حمل و نقل به سمت ایستگاه راه آهن بهبود بیابد 
و آن ایســتگاه تبدیل به یک ایستگاه ارزشمند بشود که 
برای مردم همدان و اســتان های همجوار قابل اســتفاده 
باشد و همین طور مدت زمان اجرای این برنامه با چنین 
شــکل و شمایلی بسیار طوالنی خواهد بود و شهر همدان 
مدت های طوالنــی درگیر احداث این الین خواهد بود که 
احتماال خیلی هم به کار شــهر همدان نخواهد آمد و بهتر 
است این سرمایه گذاری را در جای دیگر انجام دهیم و از 

منافع آن زودتر بهره ببریم. 
تملک هایــی که در این منطقه اتفاق خواهد افتاد چه  �

سرنوشتی خواهند داشت؟
بخشــی از باغات قاسم آباد تحت تاثیر ریل راه آهن از 

بین خواهد رفت و همان طور که از باغات همدان نسبت به 
زمان قدیم چیز زیادی باقی نمانده، بخشــی از آن هم در 
این جا نابود خواهد شد. نه تنها این باغات تخریب خواهند 
شد بلکه معاش بخشی از مردم که از این باغات استفاده 
می کنند نیز از بین خواهد رفت و تحت الشعاع قرار خواهد 
گرفت و نه تنها اقتصاد آن ها آسیب خواهد دید بلکه آسیب 
اجتماعی هم به دنبال خواهد داشــت که احتماال جبران 
آن کار آســانی نخواهد بود. در نهایت از جمیع جهات باید 
تجدید نظری بر این طرح بشود و مطالعات را به سمتی 
ببرنــد که اجرا در مکان فعلی اتفاق بیفتد و تســهیل در 

دسترسی ایجاد کنند که خیلی منطقی تر به نظر می رسد.

همدان نامــه: حدود دویســت تــن از کوهنــوردان، 
هنرمنــدان، نویســندگان و شــهروندان همدانی در نامه 
به »مســعود ســلطانی فر« وزیر ورزش و جوانان از وی 
درخواســت کردند استان همدان و در راس آن کوهستان 
الوند در تقویم  ســال ۱4۰۰ به عنوان پایتخت کوهنوردی 

کشور نامگذاری شود.
»پوریــا بوجاریان« با اعالم ایــن خبر به همدان نامه 
گفت: کوهنوردان همدانی در این نامه عنوان کرده اند اطالق 
عنوان پایتختی کوهنوردی ایران به همدان در سال ۱4۰۰ 
می تواند این استان را بیش از پیش به همه بشناساند و 
در کنار آن، سبب حفظ و حراست از این میراث تاریخی 
شود که در طول  ســال های اخیر تخریب های زیادی به 
خود دیده و زخمــی ناآگاهی ها و گاه منفعت طلبی های 
تخریبگران طبیعت و تاریخ اســت. این اتفاق می تواند 

کوهنوردی سالم را به عنوان یک رشته ورزشی که ارزش 
سرمایه گذاری دارد، معرفی کند. در بین امضاکنندگان نام 

هنرمندان و کوهنوردان برجسته کشور دیده می شود. 
بوجاریان گفت: کوهنوردان، هنرمندان، نویســندگان 
و شــهروندان همدانی در بخشــی از این نامه خطاب به 
وزیر نوشــته اند: »همانگونه که آگاه هستید، الوند دلیل 
همدان است و پا برجا ماندن این شهر تاریخی با قدمت 
بســیار و ایســتادگی آن با وجود همه فراز و نشیب های 
تاریخی نشأت گرفته از صالبت الوند باشکوه است. وجود 

کوهســتان الوند در همدان و نزدیکی این کوهستان به 
شهر، سبب گرایش شهروندان همدانی به رشته ورزشی 
کوهنوردی شده به طوری که در روزهای آخر هفته خیلی 
از این شهروندان کوله بر پشت به سمت قله های مختلف 
کوهســتان باشــکوه حرکت می کنند. این افــراد اغلب 
شــهروندان عادی هستند که خود را کوهنوردان حرفه ای 
هم نمی دانند اما الوند باشــکوه را پاس می دارند. وجود 
این کوهســتان باعث رونق دیگر رشــته های ورزشــی 
زمســتانی نیز شــده که مهم ترین آن بعد از کوهنوردی، 

اسکی است چراکه همدان نزدیک ترین پیست اسکی به 
شهر را از نظر بعد مسافت در کشور دارد«.

وی افــزود: در بخــش دیگری از ایــن نامه آماده 
اســت: »عالوه بر این، کوهســتان الوند در طول تاریخ 
کوهنوردان حرفه ای تربیت کرده که عالوه بر فتح چندین 
باره قله های این کوهســتان، قله های عظیم استان ها و 
حتی کشــورهای دیگر را نیز درنوردیده اند و به آموزش 
رشــته کوهنوردی به نســل های مختلف پرداخته اند. از 
جمله پیشکسوتان این عرصه می توان به نام هایی چون 

زنده یاد محمود اجل، زنده یاد فریدون اســماعیل زاده، 
حمید اولنج، جالل چشــمه قصابانــی، عبداله حاجیلو، 
حسن ابریشــمی، حسن شــریفی امینا و کوهنوردان 
بزرگ دیگر اشــاره کرد که همگی در کشــور پیشــگام 

بوده اند و کوهنوردی استان را به اوج رسانده اند«.
وی تأکید کرد: اطالق عنــوان پایتختی کوهنوردی 
ایران به همدان در ســال ۱4۰۰ می تواند این اســتان را 
بیش از پیش به همه بشناســاند و در کنار آن، ســبب 
حفــظ و حراســت از این میراث تاریخی شــود که در 
طول  ســال های اخیر تخریب های زیادی به خود دیده 
و زخمی ناآگاهی ها و گاه منفعت طلبی های تخریبگران 
طبیعت و تاریخ اســت. این اتفاق می تواند کوهنوردی 
ســالم را بــه عنوان یک رشــته ورزشــی کــه ارزش 

سرمایه گذاری دارد، معرفی کند.  

قهرمانــــــی:

اجرای پروژه انتقال ایستگاه قطار حیف و میل کردن منابع ملی است
»غالمرضــا قهرمانــی« عضو هیئت علمی گــروه عمران به 
همدان نامه می گوید: قبال قرار بود ایستگاه باری و مسافربری هر 
دو در رباط شــورین باشند اما بعدها به واسطه اظهارنظر بعضی 
افراد ذی نفوذ تصمیم بر این شــد که این ایستگاه باری بماند و 
ایستگاه مسافری به ترمینال اتو بوس ها منتقل شود. در آن زمان 
این پیشنهاد مورد قبول شهرداری واقع و متعهد شد بخشی از زمین 
ترمینال را برای اجرای این پروژه واگذار کند تا تبدیل به ایستگاه 

قطار شود و با این اتفاق، یک پروژه با بی تدبیری کلید خورد.
وی ادامه می دهد: طی بازدیدی که با همراهی تنی چند از 
متخصصین امر از ترمینال داشتیم، حدود 9 کیلومتر از زیرسازی 
مسیر، در حدفاصل ترمینال شــورین تا کوچه گمرک نزدیک 
فرودگاه در حال انجام اســت. برای اجــرای این پروژه، در فاز 

اول با پیمانکار پروژه قراردادی در حدود ۱۵ میلیارد تومان بســته شــده و در زمان بازدید 
ما نزدیک به 8 میلیارد تومان هزینه شده بود که البته به این هزینه ها باید هزینه تملک 

زمین را نیز اضافه کرد.
قهرمانی توضیح می دهد: برای اتصال این دو ترمینال به یکدیگر، چند مسیر توسط 
مشاور پیشــنهاد داده شــده بود که یکی از آن ها که ریل گذاری در اراضی قاسم آباد بود، 
مورد موافقت و اصرار واقع می شــود. برای بنده همواره چرایی عالقمندی عده ای خاص 
از متولیان و ذی نفوذان به  اراضی قاسم آباد مطرح بوده است که عالقمند به تاخت و تاز 
در این اراضی در طرح های مختلف شهری بوده اند. وی می افزاید: برآورد کارشناسان برای 
ســاخت سازه ایستگاه در محل ترمینال اتوبوس ها، حدود 3۰ میلیارد تومان است که با 
درنظر گرفتن تمامی هزینه ها از قبیل عملیات عمرانی احداث مسیر در کل طول خط)نظیر 
زیرسازی مسیر، ریل گذاری، احداث روگذرها و زیرگذرهای الزم( و تملک زمین، در حدود 
چند صد میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی اســت که اعتبار درنظر گرفته شده برای 

پروژه راه آهن همدان به سنندج، در حدود 3۰۰ میلیارد تومان است.
قهرمانی تأکید می کند: با این تفاسیر، آیا بهتر نیست به جای این ریخت و پاش های 
فاقد مبنای عقلی و علمی، مســیر دسترسی به ایستگاه باری را ارتقا داده و از ایستگاه 
موجود، همان کاربری دوگانه باری و مســافری را انتظار داشــته باشیم؛ موضوعی که در 
طراحی اولیه آن نیز مطرح بوده اســت. می توان جاده ربــاط را به یک جاده چهار بانده 
ایمن ارتقا داد و با ایجاد رفوژ، روشنایی و یک نوار فضای سبز مناسب در اطراف مسیر 
و همین طور با قراردادن اتوبوس های شــیک و حتی رایگان، مســافران را از داخل شهر 
یک ســاعت قبل از حرکت به ایستگاه قطار منتقل کرد و آسایش را برای ایشان فراهم 
کرد. متاســفانه طی این سال ها، نفرات تصمیم ساز شهر به جای ایمن کردن این مسیر 
و افزایش رضایتمندی مسافران از ایستگاه فعلی با کمک فراهم سازی امکانات رفاهی، 
با متوقف کردن پروژه احداث مســیر چهار بانده و همچنین تکمیل نشــدن سازه فعلی 
ایستگاه و قرار ندادن امکانات رفاهی اولیه در محل ایستگاه و در طول مسیر، نارضایتی 
عمومی را رقم زده و با بهانه فشــار افکار عمومی و دســتور مقامات وزارت مربوطه، پروژه 

سوال انگیز انتقال ایستگاه را رقم زدند. این در حالی است که 
با صرف مبلغی کمتر از 2۰ میلیارد تومان برای ارتقای مســیر 
دو خطه موجود به چهارخطه تا سه راهی دانشگاه آزاد، میتوان 

مناسبسازی و ایمن سازی این مسیر را رقم زد.
این استاد دانشگاه، با بیان این که چرا باید به بهانه آوردن بودجه 
به شهر، منابع ملی را هدر دهیم، تشریح می کند: از طرف دیگر زمانی 
که پروژه ســاخت ایستگاه قطار در داخل شهر آغاز شد به واسطه 
محدودیت منابع مالی، عمال پروژه تکمیل ایستگاه باری – مسافری 
متوقف شد؛ این در حالی است که پس از سال ها راه اندازی قطار در 
همدان، ایستگاه قطار شورین هنوز کامل نشده است و حتی نیروی 
انتظامی که مسئول تامین امنیت ایستگاه است، هنوز مکان مناسبی 

برای استقرار ندارد و به این موضوع هم معترض است.
قهرمانی توضیح می دهد: عالوه بر همه این ها باید در نظر داشت که همدان مرکزیت 
غرب کشور را به عهده گرفته در حالی که مسئوالن کرمانشاه خیلی تالش کردند که این اتفاق 
برای آن ها رقم بخورد. اما همدان که موفق به دریافت این عنوان شده هنوز ایستگاه قطار خود 
را تکمیل نکرده است و این اتفاق در ایستگاه باعث شده که هنوز راه آهن غرب کشور نتواند 
کادر و چارت ده ها نفره خود را مصوب کند و بنابراین از کمبود شدید نیرو رنج می برد؛ لذا با 
وجود چنین کاستی ها و همچنین تالش مسئولین کرمانشاهی )بر خالف کم کاری مدیران 
مشغول در همدان(، بیم آن می رود که مرکزیت راه آهن غرب کشور از همدان رخت بر بندد.
وی ادامه می دهد: مدتی پیش در جلسه ای با حضور مشاور، پیمانکار و دیگر دست 
اندرکاران این پروژه، این سوال را مطرح کردم که آیا در این جمع کسی هست که با اجرای 
این پروژه موافق باشد؟ که همگی به اتفاق پاسخ منفی دادند زیرا جامعه فنی و مهندسی 
این گونه پروژه های تخیلی را در شــرایط طبیعی نمی پذیــرد مگر آن که پروژه، تحت اثر 
فشارهای سیاسی و مدیریتی رقم خورد. حتی اگر تمام این موضوعات را کنار بگذاریم و 
مدعی این فرض تخیلی باشیم که در شرایط فعلی، در کشور ما منابع مالی بالاستفاده 
زیادی وجود دارد و چند صد میلیار تومان رقم بسیار پیش پا افتاده ای است و از این نظر، 
می توان ایستگاه را به داخل شهر نزدیک پایانه اتوبوس انتقال داد، می دانید چه اتفاقی 
می افتد؟ همین االن در همان منطقه عصرها ترافیک خیلی سنگینی داریم، حاال فکر کنید 
که ایستگاه قطار را هم به آن جا انتقال بدهیم و نمایشگاهی هم در آن منطقه برگزار کنیم، 
ببینید چه شرایطی ایجاد خواهد شد! این موضوع شبیه یک شوخی است. خالصه این که، 
اگر همین حاال با وجود این که حدود ۱۰ میلیارد تومان برای این پروژه صرف شده، پروژه 
را متوقف کنیم و ایستگاه فعلی - که به خاطر نبود منابع مالی سال هاست که عملیات 
عمرانی آن بکندی پیش می رود-  و مسیرهای دسترسی گفته شده را سریع تر تکمیل 
کنیم، به نفع مردم و شــهر عمل کرده ایم. و ســخن آخر این که، مســئولین امر جایگاه 
مطالعات ترافیک را در این پروژه مشخص کنند؛ برای انتقال ایستگاه مسافری راه آهن 
به ترمینال اتوبوس ها،  باید این تغییر مکان ایستگاه، یا در مطالعات طرح جامع ترافیک 

شهر همدان)مصوب سال ۱392( و یا در مطالعات مستقل ترافیکی دیده می شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر:

طرح انتقال ایستگاه قطار با همه مخالفت ها تصویب شد
»نرگــس نورالــه زاده« رئیس کمیســیون معماری و 
شهرسازی شورای شهر همدان می گوید بارها با طرح انتقال 
ایستگاه راه آهن همدان به داخل شهر مخالفت شد اما همه 
دالیــل علمی برای مخالفت با این موضــوع رد و طرح در 

نهایت تصویب شد.
مدتی است زمزمه هایی مبنی بر احداث ایستگاه راه آهن  �

در داخل شهر و نزدیک به پایانه مسافربری اتوبوس ها شنیده 
می شود و ظاهرا کار آغاز شده اســت. درباره این موضوع و 

جزئیات آن توضیح دهید.
متولی این امر اداره کل راه و شهرســازی است و آن ها 
باید در این موضوع اظهارنظر کنند. اما درباره آن چه که من 
در جریان هستم و در یکی از جلسات حضور داشتم این که 
قرار است از ایستگاهی که در رباط شورین است به سمت 
جاده فرودگاه و نزدیک بلوار شهید همدانی و ورزشگاه امام 
علی)ع( و دقیقا نزدیک تقاطع غدیر و بعد پایانه مسافربری 
اتوبوس ها که فضایی مثلثی شــکل دارد، مسیری کشیده 
شود. در سالیان گذشته که این موضوع مطرح شد نماینده 
شورای شــهر با این موضوع مخالفت کرد چون برای شهر 
همدان مناسب نیست که قطار در داخل شهر از رو گذر عبور 
کند زیرا منظر شــهر را هم تخریــب می کند. در مصوبه ای 
از ســوی وزارت راه و شهرســازی تصمیم گرفتند که از زیر 
عبور کند اما در زمان مهندس عراقی جلســه ای تشــکیل 
شــد و مشــاور ارزیابی کرده بود که اگر قرار باشد مسیر به 
صورت زیرزمینی احداث بشود اصال اقتصادی نخواهد بود و 
پیشنهاد دادند که از رو عبور کند. در آن جلسه این موضوع 

به رغم مخالفت هایی که وجود داشت، مصوب شد.
برای احداث روگذر عالوه بر منظر مناسب الزم است که 
دیواره ای به طول حدود 3۰۰ متر ایجاد شود که می تواند به 
باغات قاسم آباد آسیب بزند و حتی در آن جلسه موضوعاتی 
مانند لرزش و آلودگی صوتی این قطار مطرح شد که مشاور 
طرح اعالم می کرد که نوع قطار به شــکلی است که بدون 
لرزش و صدا اســت که همچنان جای سوال است که آیا 

این طور می شود یا خیر.
آیا این موضوع در طرح جامع لحاظ شده است یا خیر؟ �

در طرح جامع مشــاور این موضوع را فقط به عنوانی که 
مصوب شــده در نظر گرفته اما هیچ گونه بررسی درباره آن 
انجام نداده است. البته این موضوع بیشتر مربوط به اداره کل 

راه و شهرسازی است و باید از این اداره جویا بشوید.
با توجه به نظرات مختلف مسئولین در این باره و این که  �

شما نماینده شــهروندان در شورای شهر هستید نظرتان در 
این باره چیست؟

تجربه نشــان می دهد که در ســایر شهرهایی هم که 
ایستگاه در داخل شهر بوده سعی می کردند که این ایستگاه 
را از مرکز شــهر دور کنند. االن هم ایستگاه راه آهن همدان 
بیرون شهر قرار گرفته و افق توسعه شهر همدان در همان 
مسیر است. به نظر اصال منطقی نمی رسد که هزینه اضافه 

کنیم و ایستگاه راه آهن را به داخل شهر انتقال دهیم.
حتی تعدادی از اعضای شــورا پیشنهاد کردند اگر قرار 
است که حمل و نقل بین شهری در یک نقطه قرار بگیرند تا 
خدمات رسانی تسهیل شود در نقطه ای مثال نزدیک فرودگاه 
قرار بگیرند و پایانه ها به آن جا انتقال یابند و ایستگاه راه آهن 
هم به آن جا کشیده شود و ایستگاهی هم در آن جا احداث 
شــود. با این اتفاق شهرداری هم مکلف می شود که پایانه 
مســافربری را به آن جا انتقال دهد. قطع به یقین انتقال 
ایستگاه راه آهن به داخل شهر ترافیک و معضالت خاص 

ایجاد خواهد کرد.
امــا همان طور که گفتم اگر قصد دارند در یک نقطه به 
صورت سه جانبه قرار بگیرند پیشنهاد این است که پایانه ها 
را به بیرون شهر انتقال بدهیم. اما چون از قبل تصمیمات 
خود را گرفته بودند از این پیشــنهاد استقال نکردند. یکی 
از نکات منفی مربوط به مشــاورهای طرح هاســت، چون 
مشــاورها اغلب فقط آن کار را که به آن ها گفته می شود را 
انجام می دهند در حالی که مشاور موظف است تمامی ابعاد 
موضوع را بررسی و بعد انتخاب کند اما مشاوران اغلب آن 
کاری را می کنند که از آن ها خواسته شده است و این کار بر 

اساس اخالق حرفه ای درست نیست.

دکتر نصراهلل پزشکی
کودکان فعال حقوق 

حمیدرضا حق نظری
روزنامه نگار

زش و جوانان خواستار شدند: یر ور همدانی ها در نامه به وز

همدان 1400 پایتخت کوهنوردی ایران شود



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

ونده ویژه پر
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ونایی خلوت گردشگری و ازدحام کر
 دید و بازدیدهای عید از یک ســو و از سوی دیگر 
تجربه رفتاری بعضی مردم در نوروز پیشــین، سفر به 
دلیــل فرار از مشــکالت و مصائب روحــی و به دلیل 
طوالنی شــدن زمان درگیری مردم بــا بیماری کرونا و 
مهم تر از همه توصیه مســئوالن ذی صالح به سفر، این 
احتمال وجود دارد که شهر همدان به ناچار با انبوهی از 

گردشگران مواجه خواهد شد.
فارغ از جنبه های مربوط به سالمت گردشگران و مسافران که باید موکدا 
مورد حفاظت قرار گیرد، تاثیر این ویروس بر صنعت گردشــگری و به ویژه 
موزه هــا و ســایت موزه ها را از جهاتی می توان مثبت دید. بــه عنوان نمونه 
می توان به استفاده از امکانات و تجهیزات سمعی و بصری و حتی کمک از 
نرم افزارهای هوشــمند قابل نصب بر روی گوشی های همراه )مانند بعضی 
سایت موزه ها و موزه های یزد( هم در توسعه این بنا و اماکن و هم، به منظور 
حداقل ســازی برخوردها به منظور حفظ ســالمت افراد بومی و گردشگران، 

گامی برداشت.
درست است که کرونا، صنعت گردشگری را مانند بسیاری از صنایع دیگر 
دچار آسیب کرده و بســیاری از افراد شاغل در این صنعت آسیب های غیر 
قابــل اقتصادی را در این دوره تجربه کردند، اما فراموش نکنیم که حفاظت 
آثــار مــادی و معنوی از میراث فرهنگی یک کشــور به خصــوص در حوزه 

گردشگری باید به عنوان رکن اصلی تلقی شود.
آســیب هایی که هر ســاله عده محدودی از گردشــگران به علت کثرت 
جمعیــت، آموزش ندیــدن و همچنین نبود برنامه ریزی از ســوی متولیان 
ایــن صنعت، به آثــار فرهنگی و تاریخی وارد می کردند امســال رخ نداد و 
این امر توفیقی اجباری برای بســیاری از ســایت ها و موزه های ما و ایضا 
فرصت مناسبی برای مســئوالن برای برنامه ریزی و هدف گذاری مناسب تر 

و کارآمدتر شد.
 باید توجه داشت که محصول گردشگری در واقع رضایت گردشگر است 
و ایــن رضایت در دوران قبل از کرونا، گاهی به کمال مطلوب نمی رســید و 
طبق مشــاهدات عینی و صحبت با گردشگران، یکی از دالیل مهم این امر، 
شــلوغی و ازدحام بیش از حــد جمعیت در جاذبه ها، ســایت ها و موزه ها 
عنوان می شــد. اما در این دوران تراکم جمعیــت به دلیل کاهش احتمالی 
ســفر مردم نسبت به ســال های قبل و عمل به دستور العمل های بهداشتی 
و فاصله گذاری هــای اجتماعی می توان گامی موثرتر از قبل در ارائه خدمات 

ملموس و غیر ملموس برداشت.

گردشگری

نمایشــگاه گشت و گذار چهاردهمیــن 
بین المللی گردشــگری و صنایع 
دستی تهران در حالی برگزار شد 
که صنعت گردشگری کشور سال 
راکد و پرفشاری را زیر بار سنگین 
ویروسی کوچک گذراند. در سال 
جاری که  کرونا چوبی الی چرخ 
پیشرفت صنعت گردشگری استان همدان گذاشت، این 
صنعت کوشــید با امید به روزهای بــدون کرونا در آینده 
ایستادگی کند و حضور استان در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری تهران در روزهای اخیر شاهدی 
است بر پایداری تمامی بدنه صنعت گردشگری همدان 
در این سال سخت. اما پایان امسال، پایان ماجرای سفر 
کووید ۱9 به کشور ما نیست و هنوز مشخص نشده است 
که این شــرایط کی به پایان خواهد رسید. این موضوع 
بیانگر آن است که زندگی ما در سال پیش رو به چهره ای 
جدید برای زیستن ایمن در جوار این ویروس نیاز دارد.

در این راستا نمایشگاه امسال نیز با شعار »سفرهای 
هوشمند و مسئوالنه« تالش کرد به صنعت گردشگری در 
روزهای ســال جدید، چهره تازه ای ببخشد تا در صورت 
پایداری شرایط شیوع این ویروس در کشور، گردشگران 
بتوانند به شکلی ایمن ســفر کنند و صنعت گردشگری 
و تاسیســات آن نیز از این رکود خارج شــوند. متولیان 
گردشــگری همدان نیز با فراهم سازی شرایط سفرهای 
ایمن و مســئوالنه، امیدوارند در ســال پیش رو میزبان، 

گردشگران نوروز باشند.

نمایشگاه متفاوت    �
»علی مالمیر« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی همدان با اشــاره برگزاری چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در تهران 
بیــان می کند: این نمایشــگاه که در بــازه زمانی ۵ تا 8 
اسفندماه برگزار شد، اگرچه همچون سال های قبل دارای 
رســالت خاص خود در معرفی جاذبه های گردشگری و 
ســایر موضوعات مرتبط با این صنعــت بود اما به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا امسال با اندکی تفاوت نسبت به 

سال های قبل برگزار شد.

مالمیر با اشــاره به این تفاوت ها می گوید: امســال 
برخالف سال های گذشته تبلیغاتی برای حضور گسترده 
عمومی انجام نشد و تمرکز بر شرکت افراد و اقشاری بود 
که در این صنعت به فعالیت مشغول هستند تا از تجمع 
افراد جلوگیری شــود بنابراین ما نیز در این نمایشــگاه 
عالوه بر معرفی جاذبه های اســتان، کوشیدیم در جهت 
گســترش ارتباطات تخصصی بین بخش های مختلف 

ایــن صنعت و امضای قراردادهــا و تفاهم نامه هایی در 
راستای رونق گردشگری استان همدان فعالیت بیشتری 

داشته باشیم.

حضور موثر  �
وی در خصوص حضور موثر همدان در این نمایشگاه 
اظهار می کند: اســتان همدان با مشارکت بخش دولتی 
و خصوصــی و با محوریــت اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان در این نمایشگاه 
حضور یافت و شرکت نمایندگان شهرهای جهانی و ملی 
صنایع دســتی استان و همچنین شــهرداری همدان و 
مالیر در این نمایشــگاه، در شــرایطی که طی یک سال 
گذشته بخش گردشگری فشار سهمگینی را تحمل کرده 
و آسیب هایی جدی را نیز متحمل شده بود، جای تقدیر 

داشت.

میزبان سفرهای مسئوالنه �
مالمیــر می افزاید: برگزاری این نمایشــگاه نشــان 
می دهد بخش گردشــگری به  رغم تمامی فشارهایی که 
طی این مدت متحمل شده است، کماکان آماده است و 

در صورتی که بیماری کرونا مهار شود این صنعت می تواند 
به ســرعت خود را برای ارائه خدمــات آماده کند. ما نیز 
امیدواریم در نوروز ســال پیش رو شرایطی مناسبی را از 
لحاظ کاهش شیوع کرونا شاهد باشیم و بتوانیم میزبان 
ســفرهای ایمن و مســئوالنه و با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اســتان همدان تاکید می کند: ضرورت دارد به این باور 
برسیم که تاسیسات گردشگری با شرایط خاص و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می توانند فعالیت دائمی خود را 
داشته باشــند و این بخش در مقایسه با سایر حوزه ها 
که ســبب تراکم جمعیت بیشتری می شوند، قادر است 

شرایط امنی برای فعالیت فراهم کند.

غرفه همدان �
»علی خاکسار« معاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز در 
خصوص حضور استان همدان در نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی، بیان می کند: امسال نیز پس 
از هماهنگی های الزم با تاسیسات گردشگری، تشکل های 
حرفه ای و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها، غرفه ای به 
مساحت ۱7۰ مترمربع در سالن 3۵ نمایشگاه بین المللی 
تهران با طراحی یکپارچه تحت عنوان »اســتان همدان« 
گرفتیم و به منظور تفکیــک بخش های مختلف غرفه، 
کانترهای مجزایی برای نمایندگان تشکل ها و تاسیسات 
و شهرداری های حاضر در نمایشگاه برای معرفی  درنظر 
گرفتیم. همچنین امسال ما عالوه بر معرفی جاذبه ها و 
ظرفیت های گردشــگری استان از طریق پخش کلیپ و 
تصاویر، به  معرفی ظرفیت های گردشگری کشاورزی و 

سالمت استان نیز پرداختیم.

استقبال خوب �
وی می افزاید: با توجه به شرایطی که نمایشگاه امسال 
در آن برگزار شد و موضوع شیوع ویروس کرونا، استقبال 
نســبتا خوبی را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی شاهد بودیم و استان همدان نیز 
حضور خوبی در این نمایشگاه داشت که امیدواریم نتیجه 
مثبت آن را در ماه های آینده در گردشگری استان ببینیم 
و با فروکش کردن بیماری کرونا مجددا رشد این صنعت 

در استان را شاهد باشیم.

سفرهای ایمن نوروزی  �
خاکسار در خصوص ســفرهای ایمن در دوران کرونا 
اظهار می کند: متاســفانه هیچ نهادی در وزارت بهداشت 
و حتــی ســازمان بهداشــت جهانی قادر به پیشــبینی 
زمان پایان یافتن شــیوع ویروس کرونا نیست بنابراین 
همان طور که تمامی کســب و کارهای روزمــره با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در حال فعالیت هستند، بخش 
گردشــگری نیــز قادر اســت با چهارچوب هــای معین 
بهداشــتی به کار خود ادامه دهد تا اشخاص برای تمدد 
اعصاب و رفع خســتگی زندگی و کار، به سفر بپردازند و 
در این راســتا بر اســاس مقررات بهداشتی معین شده 
توسط وزارت بهداشت  که به استان همدان نیز ابالغ شده 
است امیدواریم با فراهم سازی زیرساخت های بهداشتی 
و ایمنی، سفرهای مسئوالنه نوروزی را به استان همدان 

داشته باشیم.
فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  معــاون گردشــگری 
گردشــگری و صنایع دســتی همدان با اشــاره به این 
پروتکل هــا و مقررات می گوید: پروتکل های بهداشــتی 
ســفر ایمن با جزئیات کامل برای تمامی اجزای بخش 
گردشگری از جمله اقامت، پذیرایی، حمل و نقل، بازدید 
از اماکن تاریخی و مانند این تعیین و نحوه اجرای آن نیز 
مشخص شده است و اداره میراث فرهنگی  و همچنین 
نهادهای وابســته به دانشگاه علوم پزشکی استان نیز بر 
اجرای دقیق و کامل این قوانین نظارت خواهند داشــت 
تا بتوانیم خدمات مناســبی ارائه کنیم و ســفر ایمن و 

مسئوالنه را نیز ترویج دهیم. 

زمین ابن سینا را به ابن سینا برگردانید
دبیرســتان ابن ســینا یکــی از زیباترین 
و  با شــکوه ترین بناهای شــهر همدان است و 
تاریخچه مفصل و مشــروحی دارد که بارها به 
آن پرداخته شده است. از این رو در این نوشتار 
برای جلوگیری از تکرار و  تطول کالم و به بهانه 
بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان از این مرکز آموزشی و بنای تاریخی که معرف 
بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی این شهر است، برای تامل و مداقه 
مدیران فرهنگی اســتان و به ویژه مدیران آموزش و پرورش اشاره ای 
موجز به سابقه و قدمت آن را الزم دانسته تا نسبت به این مدرسه با 

مسئولیت و حساسیت بیشتری برخورد کنند.
دبیرســتان ابن سینا در زمینی موســوم به باغچه آقا یوسف در 
ســال ۱286توسط مسیونر های امریکایی ســاخته شد، وسعت این 
باغچه بر اســاس ســند مالکیت آن که در مــوزه آموزش و پرورش 
موجود اســت به حدی بود کــه بعدها در این محوطه دو دبســتان 
به نام های »ســعدی« و »هاتف« و یک دبیرستان به نام امیرکبیر 
احداث شــد. در این باغچه وســیع قنات مجزایی به نام »چشــمه 
حصیر« وجود داشــت که از آب آن برای آبیاری باغ سرسبز و خرمی 
کــه مملو از درختان مختلف به خصــوص درختان میوه و گردو بود، 

استفاده می شد.
متاســفانه در ســال های اخیر در این مدرسه مانند بسیاری دیگر از 
بناهای تاریخی، طی دهه های گذشــته تجاوزها و تخریب هایی توسط 
افرادی که از تخریب بسیاری از بناهای قدیمی و زیبای این شهر برای به 
اصطالح آباد کردن و یا جلوه دادن بناهای منســوب به خودشان ذره ای 

فروگذار نکرده اند، صورت گرفته که قابل جبران نیست. 
تخریب بخش وسیعی از دبیرستان ابن سینا در پروژه تعریض 
خیابــان طالقانی بــدون این که زمیــن معوض و یــا کوچکترین 
امتیازی از سوی شهرداری به آموزش و پرورش داده شود، احداث 
ســاختمان اداری آموزش و پرورش ناحیه 2 در جنوب غربی حیاط 
دبیرستان در محلی که استخر بزرگی در آن قرار داشت و اینک پس 
از ۱8 ســال که از آغاز عملیات آن می گذرد هنــوز مورد بهره برداری 
قرار نگرفته و نیز ســاخت استخر سرپوشیده دانش آموزی که سال 
گذشته رسما افتتاح شد و ارتفاع آن بسیار بیشتر از ضوابط ساخت 
و ســاز در اطراف بناهای تاریخی است، از جمله دست اندازی هایی 
بود که به رغم هشدارهای فعاالن فرهنگی و میراث فرهنگی آگاهانه 
و یــا ناآگاهانه از ســوی مدیران وقت به حریــم این بنای تاریخی 

صورت گرفت.
امروز عابرین و دانش آموختگان این دبیرســتان و شــهروندانی 
کــه از کنار آن می گذرند به جای منظره جذاب و رمز آلود ســاختمان 

صلیبی شــکل مدرسه که توسط درختان ســر به فلک کشیده احاطه 
شــده بود با بنایی روبرو می شــوند که در محاصره ساخت و سازهای 
نامنظــم و بی قواره با مصالح ناموزون و ناهماهنگ که چشــم و ذهن 
را آزار می دهد، قرار گرفته به طوری که اصالت و سابقه دبیرستان ابن 
ســینا به عنوان قدیمی ترین بنا مخدوش و تحت تاثیر این تصرفات 

شده است.  
خوشبختانه در مجاورت دبیرستان ابن سینا زمین های نسبتا وسیعی 
که در اصل تا  چند سال پیش قسمتی از حیاط مدرسه بود، وجود دارد 
که در حال حاضر کاربری اداری و مالکیت دولتی دارد،از این رو تملک آن 
به لحاظ بحث های مربوط به مالکیت زمین که دولتی است، امری تحقق 
پذیر اســت. در صورت الحاق این زمین به فضا و حیاط مدرسه محوطه 
جدید را می توان با کاشت درخت و احیای فضای سبز آن به مکانی زنده، 
خاطره انگیز و ســازگار با کاربری دیگر ساختمان های مجاور که عموما 

آموزشی و فرهنگی است، تبدیل کرد.
امید است با توجه به استقبال مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی از این پیشنهاد و همچنین موافقت مدیریت آموزش 
و پرورش ناحیه 2 و مساعدت سازمان نوسازی مدارس استان و دیگر 
دســتگاه های ذیربط هر چه سریع تر شاهد این اتفاق مبارک باشیم، با  
تحقق این طرح ساختمان مدرسه در وسط محوطه ای نسبتا وسیع قرار 
می گیرد که آن را نسبت به سایر ساختمان ها متمایز خواهد ساخت و از 

میان درختان و فضای بیرونی به خوبی نمایان خواهد شد.
تنهــا اجرای این طرح اســت که تا حــدودی می تواند آثار مخرب 
تصرفاتی و ساخت و سازهای غیراصولی که قدیمی ترین دبیرستان این 
شــهر را محصور و منظر آن را مخدوش کرده است پاک کند و شکوه و 

عظمت گذشته آن را تا اندازه ای دوباره احیا کند.

مالمیــــر: 
برگزاری این نمایشگاه نشان می دهد 
تمامــی  به  رغــم  گردشــگری  بخــش 
فشــارهایی کــه طی این مــدت متحمل 
شــده اســت، کمــاکان آمــاده اســت و 
در صورتــی که بیماری کرونا مهار شــود 
این صنعت می تواند به سرعت خود را 

برای ارائه خدمات آماده کند.

گردشگری نمایشگاه سال سخت 
همدان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی تهران حضور فعال داشت

یخی گلشن؛ میزبان پنجمین  سرای تار
نشست هم اندیشی مرکز مطالعات و 

وهش های شورای اسالمی شهر همدان پژ
پنجمین نشســت هم اندیشــی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
اسالمی شهر همدان با محوریت حفظ بافت تاریخی شهر با رویکرد اقتصاد 
گردشــگری شــنبه 9 اســفند ماه 99 با حضــور  رئیس مرکــز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان، برخی مسئوالن شهری، اساتید و 
متخصصین شهرســازی و نمایندگان کسبه کاروانسرای گلشن در این سرای 
تاریخی و کهن مرکز شهر همدان برگزار شد و حاضرین به بحث و تبادل نظر 
پیرامون حفظ بافت تاریخی شهر همدان و آماده سازی آن در راستای رونق 

اقتصادی گردشگری شهر پرداختند.
در این نشست »رضوان سلماسی« رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های 
شورای اسالمی شهر همدان ضمن تاکید بر لزوم توجه و حفظ بافت تاریخی 
همدان بیان کرد: کشــور ایران و شــهر همدان دارای سابقه دیرینه و میراث 
واجد ارزش تاریخی است که همواره در سطح ملی و بین المللی مطرح بوده 
و الزم اســت به حفظ این شــاخصه مهم که درواقع معرف تاریخ و فرهنگ 
گذشــته و حال شهر ماست توجه بیشتری شود و در این راستا بحث حفظ 

بافت تاریخی باید مدنظر قرار گیرد.
سلماســی در ادامه توضیح داد: رونق صنعت گردشگری در شهر همدان 
طی سال های اخیر بســیار مورد توجه قرار گرفته است که برای گسترش و 
تحول اقتصاد ناشــی از آن، بهترین گزینه، توجه و حفظ دو شــاخصه بارز 
گردشگری شهر یعنی بافت تاریخی و طبیعت زیبای آن است. تجربه نشان 
داده اســت بافت تاریخی شهرها، سبب جذب گردشگر، به ویژه گردشگران 
خارجی و به دنبال آن ارزآوری به منطقه می شــود، بنابراین باید با استفاده 
از ظرفیت هــای موجود در شــهر و فراهم کردن امکانات مــورد نیاز، جاذب 
مهمانان و گردشــگران در شهر شده و به این وســیله در اقتصاد شهر رونق 

ایجاد کنیم.

وی افزود: بــا توجه به فقدان برنامه ای جامع و مدون برای حفظ بافت 
تاریخی شــهر همدان، باید تدوین برنامه ای عملیاتی با هدف حفظ میراث 
واجد ارزش تاریخی شــهر در جهت احیای این بافت با ارزش به نحوی که 
آورده اقتصادی برای مالکین این فضاها به همراه داشــته باشد، در دستور 

کار دستگاه های متولی قرار گیرد.  
در ادامــه این نشســت »حمیدرضــا طبی مســرور« نیز ضمــن ارائه 
توضیحاتی در خصوص اهمیت حفظ و نگهداری بافت تاریخی شــهر گفت: 
شــهر همدان بــا 33۰ اثر واجــد ارزش که ثبت آثار ملی شــده اند میراث 
ارزشــمندی از بافــت تاریخی در خــود دارد و در راســتای اهمیت حفظ و 
نگهداری این بافت تصمیم بر راه اندازی مجموعه ای با عنوان »شــهرداری 
بافــت تاریخی«داریم که با هدف حفظ این فضاها به کار مشــغول خواهد 
شد. همچنین با تالش مدیریت شهری همدان، مجموعه بازار شهر به عنوان 
پایلوت کشــوری برای بازآفرینی قرار گرفته اســت و امیدواریم در این راه 
عالوه بر جذب ســرمایه های ملی، مشارکت مردمی و کسبه و اصناف بازار را 
نیز همراه داشــته باشیم تا در درجه اول کالبد تاریخی و سنتی بازار را حفظ 

کنیم و به دنبال آن رونق اقتصاد گردشگری را نیز شاهد باشیم.
طی این نشســت »مســعود ملکــی« رئیس کمیته گردشــگری مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شــهر همدان نیز در خصوص 
اهمیت توجه صنعت گردشگری در ارزآوری برای منطقه و شهر سخن گفت.

همچنین »حســن ســجادزاده« دکترای تخصصی شهرسازی و طراحی 
شــهری با اشاره به ظرفیت باالی شــهر همدان در احیای بافت تاریخی بر 

احیای صنعت کهن فرش استان و شهر همدان تاکید کرد.
در این نشست  تعدادی از کسبه سرای گلشن نیز به ارائه پیشنهادات و 

نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.   

نشست

تأثیر فناوری های نو در آلودگی صوتی 
امروزه رشــد شهرنشــینی 
و ازدیــاد تعــداد خودروها در 
بسیاری از کشــورهای در حال 
توسعه باعث افزایش تراکم در 
مراکز شهری و بالطبع افزایش 
اتالف وقت و صرف هزینه های 
سنگین برای مردم و ساکنان شهر شده و همچنین 
منجر بــه افزایش میــزان تصادفــات ترافیکی در 
شبکه های معابری شده که به هیچ عنوان برای عبور 
حجــم و نوع ترافیکی که در حال حاضر باید از خود 

عبور دهند، طراحی نشده اند. 
توسعه سریع شهرنشینی و به دنبال آن گسترش 
صنعت و عرضه اتومبیل، باعث رشد ناموزون شهری، 
آلودگی هوا، حجم باالی میزان ترافیک و تصادفات 
و افزایش زمان سفر شده و به کارنگرفتن شیوه های 
مناســب حمل و نقل به تشــدید این عوامل منجر 
شــده است. در این راســتا یکی از مهم ترین اهدف 
برنامه ریزی مدیریت حمل و نقل شــهری، طراحی 
فضایی شهر اســت. صاحب نظران معتقدند طراحی 
معماری شهری همدان بخشی از هنر سازمان دادن 
به فضای کالبدی صورت گرفته است که با رشته های 
مختلف علمی و هنری ماننــد جغرافیا برنامه ریزی 
شــهری معماری منظر، مهندسی ترافیک و حمل و 
نقل روان شناســی، جامع  شناسی و اقتصاد سروکار 
دارد. بخــش عمده ای از مشــکالت شــهری نظیر 
ترافیــک انواع آلودگــی اختالالت روانی، ناشــی از 
طراحی های نامناسب شــهری جدید در بخش های 
مختلــف به خصوص شــبکه معابر اســت. طراحی 

فنــی و معمارانــه ضمــن زیباکردن چهره شــهر در 
کاهش مشــکالت ترافیکی، بروز خشونت ها و سایر 

ناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
آلودگی صوتی از معضالت بزرگ جوامع شــهری 
امروز و از عوامل تهدی کننده ســالمت روان انســان 
اســت و به طور کلی ســر و صداهــای منفی در فرد 
پریشــانی و اضطراب ذهنی ایجــاد می کند. صدا در 
نواحی شــهری بیش از هر محیط دیگری بر فرد اثر 
منفی می گذارد. به نظر کارشناسان با طراحی مناسب 
ســایت پالن تا جایی که امکان دارد با اســتفاده از 
توپوگرافی زمین یا طرح های ارائه شده، ساختمان ها 
از حداکثــر ســایه صوتــی بهره مند شــوند. شــکل 
بلوک های ســاختمانی به گونه ای باشــدکه موجبات 
تشــدید انعکاس و تفریق نامطلوب صوتی را فراهم 
نیاورد. نحوه قرارگیری بلوک های ســاختمانی نسبت 
به یکدیگر نباید به گونه ای باشــد که موجبات تشدید 

انعکاس و تفریق نامطلوب صوتی را فراهم آورد.
با توجه به مطالب ذکر شــده پیشــنهاد می شود 
از ســاده ترین راه ها برای ضد صدا کــردن آپارتمان 
ماننــد اضافه کــردن عایق هایی چــون عایق صوتی 
بــرای پنجره که می تواند انتقال صدا را تا حد زیادی 
کاهــش دهد، اســتفاده کــرد. اســتقرار بلوک های 
ســاختمانی به نحوی باشــد که بیشــترین فاصله 
ممکن را ازمنابع آ لودگی صدا داشته باشد و طراحی 
مناســب در خصــوص ارتفاع ســاختمان ها ترکیب 
ارتفاعی بلوک های مختلف به نحوی طراحی شــود 
که ردیف اول ساختمان ها به عنوان حایل برای سایر 
مجموعه عمل کند و تمهیدات خاص تنها برای ردیف 

اول ضرورت داشته باشــد. نوع بازشوهای پنجره ها 
می توانــد در کنترل و هدایت صوت به مســیر دیگر 
کمک کند. ایجاد ســایبان باالی پنجره ها و یا رعایت 
شــرایط اقلیمی از نظر تابــش آفتاب و کنترل آن و 
همچنین اســتفاده از صفحات اکوســتیکی در بدنه 
معابر اصلی داخل شهری می تواند آسایش صوتی را 

برای ساکنان آن مناطق به وجود آورد.
الزم بــه ذکر اســت برخــی اوقات طــراح بنا با 
تمهیــدات الزم در طرح خــود ایجاد فضای دل پذیر 
صوتی پدید می آورد. با توجه به معابر ســطح شهر 
همدان که دارای شــیب اســت، گذرهایی که دارای 
شیب تند می باشــند خود یکی از عوامل تولید صدا 
و ناهنجاری صوتی هستند که در این مورد به تجربه 
ثابت شــده اگر حرکت در جهت شــیب گذر باشــد 
ســرو صدای کمی به گوش می خورد و در صورتی که 
حرکت ترافیک در جهت مخالف شــیب گذر باشد به 
دلیل استفاده بیشــتر از نیروی محرکه موتور باعث 
ایحاد ســرو صدا می شود که طراحان و شهرسازان و 

کارشناسان به آن توجه خاص دارند.
در ادامــه می تــوان به فناوری های نوین اشــاره 
کرد، همانند کاربرد پرده در ضد صدا کردن آپارتمان، 
پرده های صوتی که با نام پرده آکوســتیک شناخته 
شده اند قابلیت باالیی در جذب صدا دارند و می توانند 
به عنوان عایق صوتی برای پنجره ها استفاده شوند.

از مزایای پرده های آکوستیک می توان به کاهش 
پژواک صدا در محیط بسته اشاره کرد. همچنین این 
محصول جدید از فناوری مدرن امروز سبب کاهش 
انتقال صدا از محیطی به محیط دیگر خواهد شــد. 

این عایق صوتی خانه به صورت ماژوالر ساخته شده 
که برای جلوگیری از انتشــار صدا به محیط اطراف، 
به کمک درزگیری فضای پیرامون آن را می پوشانند. 
کاربــرد پنجره هــای دوجــداره در ضد صــدا کردن 
آپارتمان یکی از عوامل جلوگیری از ورود ســروصدا 
به محیط داخل آپارتمان هســتند. پنجره های فلزی 
یــک جداره  قدیمی کمترین مقاومت را در برابر صدا 
داشــته و نمی تواننــد از ورود صدا بــه داخل خانه 

جلوگیری کنند.
پنجــره دوجداره نوعی عایــق صوتی برای پنجره 
است که از دوالیه ی شیشه ای با الیه ای از گاز بی اثر 
که بین آن ها مهر و موم شــده، تشکیل شده است. 
پنجره دوجداره همانند یک مانع بین خانه و محیط 

بیرون عمل کرده و سبب کاهش سروصدای محیط 
اطراف خواهد شــد. نوعی شیشــه های چندالیه نیز 
وجــود دارند که برای ضد صدا کــردن آپارتمان بکار 
میرونــد و به میــزان قابل توجهــی می توانند عایق 
صوتی برای پنجره باشــند. هرچه تعــداد الیه های 
تشــکیل دهنده این شیشه ها بیشــتر باشد کارایی 

آن ها در جذب صدا بیشتر خواهد بود.
امید است در همدان به عنوان سرآمد شهرسازی 
ایــران، بــا توجه بــه آلودگــی صوتی بــه نحوه ی 
شکل گیری معماری ساختمان ها در چارچوب نظام 
فنی و اجرایی کشــور صورت پذیرد تا نقش مؤثری 
در رســیدن به اهداف عالیه ی شهرسازی و معماری 

شهری ایفا کند.

همدان پارکینگ عمومی ندارد
امــروزه چهره شهرنشــینی بــا زمان های 
دور بســیار متفاوت شــده اســت. در دوران 
کنونی زندگی بشر، شــهرها در پس نقابی از 
شــلوغی های مختلف چهره درهم کشــیده و 
آدم هــا، ســاختمان ها، خیابان ها  گردهمایی 
و صــد البتــه خودروهــا وجه اصلی شــهر و 
شهرنشــینی را تشــکیل داده اند. ما به عنوان 
شــهروندان و اعضای اصلی ســاکن در شهرها، عمومًا به این سبک 
زندگی عادت کرده ایم و توانسته ایم خود را با آن وفق دهیم. اما در 
روی دیگر ســکه، این حجم از شــلوغی تحقیقَا مسائل و مشکالت 

زیادی را برای شهرنشینان با خود به همراه دارد.
به طور خاص شــلوغی ناشی از ازدحام وســایل نقلیه در معابر 
شهری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مدیریت شهری به آن 

واقف بوده و همیشــه در تالش است که راه حل های مناسبی برای 
کنترل ترافیک ارائه دهد. جابجایی انســان در ســطح شهر، به طور 
روزانــه از موضوعات عادی و جدایی ناپذیر زندگی در شهرهاســت. 
این بدان معناســت که حمل و نقل عمومی نقش بسیار موثری در 
پیشبرد اهداف انسان ها دارد و نمی توان آن را از زندگی شهرنشینی 
حذف کرد؛ که در این صورت بشــر با ناهماهنگی های بسیار زیادی 

روبرو می شود. 
از ســوی دیگر نبــود تعادل بین تعداد وســایل نقلیه و ظرفیت 
معابر شــهری در امر حمل و نقل، باعث بروز مســائل زیادی شده 

است.
به طور کلی بســیاری از شــهرها در سراســر دنیا بدون در نظر 
گرفتن چنین آینده معیشــتی که امروز شــاهد آن هستیم طراحی 

شــده اند و این موضوع بــه لحاظ فضای شــهری و حجم ترافیک 
ناشــی از تجمع خیل عظیم ماشــین ها؛ ما را دچار مشکل کرده اند. 
در شــهرهای کوچک تر نسبت به کالن شــهرها خبری از بزرگراه ها و 
آزادراه ها در فضای شــهرها نیست و معابر عمومی تنگ و باریک و 
به شــکل اولیه خود باقی مانده و نمی توانند پاسخگوی بار ترافیک 

باشند.
در بســیاری از شــهرهای ایران از جمله شهر همدان که به تازگی 
قدم در مســیر پیوســتن به کالن شهر شدن برداشــته؛ همیشه در 
ساعاتی از روز مخصوصا اول صبح، سر ظهر و ساعات ابتدایی شب 
شــاهد حجم سنگینی از ترافیک در خیابان ها و میادین اصلی شهر 
هســتیم که بعضًا ترافیک به گرهی کور مبدل شــده که حل و فصل 
کردن آن کاری بس طاقت فرســا خواهد بود. یکی از موضوعاتی که 
در ایجاد گره های ترافیکی بســیار موثر بوده تغییرات کاربری است 
کــه در برخی خیابان ها با احــداث پل های هوایی و یــا زیرگذرها 

ایجاد شده است.
البته اتخاذ چنین تغییراتی در سطح شهر یقینًا در راستای بهبود 
مسئله ترافیکی بوده اما در عمل نتوانسته آن گونه که انتظار می رفت، 
گره گشــا باشــد. همچنین در خصوص مســئله ترافیک معابر شهر 
همدان، می توان به نبود پارکینگ های عمومی در ســطح شهر اشاره 
کرد. به طور خاص خیابان بوعلی )ســیزده خانه( که از پرترددترین 
خیابان های شــهر همدان به حســاب می آید، به دلیل نبود پارکینگ 
مناســب برای خودروهای عموم مردم با حجم زیادی از خودروهای 
پارک شــده در کنار این خیابان مواجه می شویم. این در حالی است 
که خیابان بوعلی در حالت عادی معبری باریک محسوب می شود و 
خود باید حجم باالیی از خودروها را به طور روزانه در خود جای دهد.
انتظار می رود مسئوالن مدیریت شهری، در چندین سال گذشته 
نسبت به شرایط معابر اصلی شهر همدان چاره اندیشی کرده و برای 
احداث پارکینگ های عمومی از پیشــترها تمهیداتی را اندیشــیده 
باشــند. این نکته شایان توجه است که شــهروندان در کنار حقوق 
شــهروندی خــود وظایفی را نیز بــر عهده دارند. اگر مــا به عنوان 
اعضای اصلی شهرها از امکانات شهری بهره مند هستیم، پس نباید 

نسبت به مسائل شهرمان نیز بی تفاوت باشیم.
یکــی از کمک های مهمی که هر یــک از ما می تواند در خصوص 
بهبود اوضاع ترافیکی شهر داشته باشد آن است که از تک سرنشین 
بودن وسیله نقلیه مان جلوگیری کنیم و به جای آن از وسایل حمل و 
نقل عمومی )تاکسی -اتوبوس( استفاده کنیم. این نکته را فراموش 
نکنیــم که اگر هر یک از ما قدمی هر چنــد کوچک برداریم؛ در کنار 
هم خواهیم توانست تاثیری بسزا بر مسائل و مشکالت پیشرویمان 

داشته باشیم. به امید آن روز.

کر آیدا شا
روزنامه نگار

سید امیر قشمی
بازنشسته آموزش و پرورش مریم امیری

جامعه شناس

مریم آزادیان
کارشناس معماری

ماهان زندی 
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وند به شهرداری پیشنهاد یک شهر
مدت هاســت دیدن زباله گردها خاطر اغلب ما را مکدر 
می کنــد. حتــی در بین آن ها کودکانــی را می بینیم که به 
ســمت ســطل های زباله بــه امید خوش شــانس بودن 
می روند و چه صحنه های دردناک و ناراحت کننده ای است.
این موضوع متاســفانه به صورت یک پدیده اجتماعی 
در جامعه پذیرفته شده است به ویژه در شرایط اقتصادی 
فعلــی ناگزیر بــه عنوان یک منبع گــذران زندگی در بین بخشــی از مردم جا 

افتاده است.
اما در کنار پدیده زباله گردی مشــکالت جدیدی نیز به وجود آمده اســت، 
می دانیم که این سطل به ندرت خالی است و زمانی برای شستشو وجود ندارد 
و در سال بیشتر از یکی، دوبار این سطل ها شسته نمی شوند. بوی شیرابه های 
آن ها دلیلی بر این گفته است. بنابراین شهرداری باید شرایطی را فراهم کند که 

حداقل هر هفته این سطل ها شسته شود.
اما پرســش این است که شهرداری چرا نباید سطل های تفکیکی جانمایی 
کند؛ همان ســطل هایی که با رنگ های مشــخص طراحی شده و نمونه هایی از 

آن ها در پیاده راه های بوعلی و اکباتان مورد استفاده قرار می گیرد.
 ایده های خالق و جذاب می تواند از نامطلوب بودن این عنصر کاســته و به 

سالمت شهروندان کمک کند.
به نظر من در دراز مدت باید شیوه جمع آوری زباله ها تغییر کند. شهرداری 
نمی تواند به تنهایی موفق به این کار شــود و دســتگاه های دیگر هم باید ورود 
کنند. در کنار دســتگاه ها باید نوع نگرش شــهروندان نیز تغییر کند. آنان باید 
به مســئولیت اجتماعی خود آگاه باشــند و به بهداشت شهری توجه کنند و با 
مشــارکت اجتماعی چنین معضالتی را حل کنند. در این صورت  شهری بهتر و 

زندگی راحت تری خواهیم داشت و این دست یافتنی است.

پیشنهاد

خودکشــی »شــیده اللمی« 
یکــی از روزنامه نــگاران فعــال 
کشــور در حوزه اجتماعی، یکی 
از تکان دهنده ترین خبرهایی بود 
که در این سال بد می شد، شنید. 
برای مــن که ســال ها در حوزه 
اجتماعی نوشته ام، شنیدن این خبر با بهت وحشتناکی 
همراه بود؛ خبرنگاری که ســال ها در حوزه آســیب های 
اجتماعــی قلــم زده و بــرای دردهای جامعه نســخه 
پیچیده، خود دســت به مهلک تریــن اتفاق اجتماعی 
می زنــد. البته نبایــد فراموش کنیم کــه خبرنگاران به 
خصــوص آن هایی که در حــوزه اجتماعی قلم می زنند 
عالوه بر ســرخوردگی های فردی احتمالی، قطعا دچار 
سرخوردگی های اجتماعی نیز هستند. آن  ها سال ها در 
پردردسرترین حوزه روزنامه نگاری فعالیت می کنند و در 
نهایت نه از آمار طالق کم می شــود، نه وضعیت کودکان 
کار بهبود می یابد، نه فقر ریشــه کن می شــود و به قول 
معــروف »تو خود بخوان حدیث مفصل ازین مجمل«. 
حاال اگر تنهایی های عمیق فردی که تقریبا همه ما این 
روزها دچارش هســتیم را به این دردها اضافه کنیم که 

نتیجه کامال مشخص است.
واردکــردن واژه »انتخــاب« به ادبیات خودکشــی 
توســط خانواده زنده یاد اللمــی درد بزرگ تری بود که 
شــاید خیلی ها با تیترکردن آن متوجه نتایج و عواقب 
خطرناک آن نبودند. خودکشی در هر شرایطی و توسط 
هر انسانی با هر موقعیتی که انجام شود، اتفاق تلخ و 
مذمومی اســت و نباید به هیچ وجه آن را مثبت نشان 

داد چون اصل بر زندگی است.
روان شناســان معتقدنــد خودکشــی واگیــر دارد و 
نباید با انتشــار اخبار پــی در پی پیرامون این مقوله، آن 
را عادی ســازی کرد. به خصوص وقتی آن را حماســی 
می کنیم و چند تحلیل بی سر و ته به آن سنجاق می کنیم 
رسما جوانان خسته و دلمرده را به انتخاب پایان زندگی 
تشــویق می کنیم بدون آن که خــود از این نتایج باخبر 
باشــیم. چراکه ما فقط به دنبال افزایش دنبال کنندگان 

صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی مان هستیم.
امــا کاش روزنامه نــگاران حوزه اجتماعــی بدانند 
قلم زدن در این حوزه قدم زدن بر لبه تیغ است و صرفا 
نمی تــوان با ایجاد هیاهوی بی مایه و بی نتیجه به حل 
آســیب های اجتماعی این جامعــه کمک کرد و نتیجه 
فقط افزایش دنبال کنندگان صفحه اینســتاگراممان و 

تعداد بازدیدهای خبرهای کانال تلگراممان اســت، آن 
هم از طرف جوانانی که مانند انبار باروت هستند و یک 

جرقه برای منفجرکردن آن ها کافی است.
پدیده پیچیده �

کارشــناس برنامه پیشگیری از خودکشی معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان به همدان نامه 
می گویــد: پدیــده خودکشــی در زمــره چالش های 
برجسته، پیش روی دست اندرکاران بهداشت عمومی 
اســت و همواره در گســتره جهانی پیامدهای گسترده 
اجتماعی، عاطفی و اقتصادی در پی داشــته اســت. 
از همیــن رو، به گونــه ای فزاینده پیشــگیری و مهار 
خودکشــی نیاز به توجه بیشتر داشته است، در مقابل، 

پیشگیری از خودکشی کار ساده ای نیست. 
»حمید رنجبران« می افزاید: عوامل موثر در خودکشی 
و پیشگیری از آن پیچیده و گوناگون است و به طور کامل 
شــناخته شده نیست. اما شــواهد زیادی وجود دارد که 
رسانه ها می توانند نقش سازنده ای در تقویت یا تضعیف 

تالش های پیشگیری از خودکشی داشته باشند.
وی تأکید می کند: برخی مطالعات نشــان داده اند 
که گزارش جامع و دقیق رســانه ها پیرامون خودکشی 
می تواند نرخ خودکشــی را باال ببرد. از دیگر سو برخی 
مطالعات آشکار کرده اند رسانه های اجتماعی می توانند 
با هدایت و کارکرد مطلوب در پیشــگیری از خودکشی 

نقش مهمی ایفا کنند.
جایگاه رسانه �

رنجبــران معتقد اســت: جایگاه حتمــی و ناگزیر 
رسانه های اجتماعی در زندگی روزمره و تنوع گونه های 
آن ها مانند اتاق های گفتگو، وبالگ ها و وب ســایت ها، 
سایت های ویدیویی )یوتیوب و مانند این(، شبکه های 
اجتماعــی )اینســتاگرام، توییتر، فیســبوک و موارد 
دیگــر(، امکان بــه اشــتراک گذاری فــوری و تبادل 
اطالعــات را برای کاربران فراهم ســاخته و روش های 
ســنتی ارتباطــی را دیگرگون کرده اســت، تا آن جا که 
اســتفاده از آن هــا تبدیل به یک نیاز اساســی زندگی 
جمعی برای ارتباطات، پدیدار کردن دیدگاه و اندیشــه 
افراد، ســمن ها، گروه ها و دولت ها شده است. با این 
همــه اگر این فضا مهار نشــود، می توانــد به محیطی 
ویرانگر تبدیل شــود کــه آزار و درد و رنــج اینترنتی، 
ناامنی، ناراحتی عاطفی، اضطراب، بی قراری، افسردگی 

و در فرجام خودکشی را در پی خواهد داشت.
نقش رسانه های اجتماعی در افزایش خطر خودکشی �

پژوهش های پرشمار پیرامون خودکشی های تقلیدی 
)copycat( انجام شــده است. نتایج بیشتر بررسی ها 
نشــان می دهد که شــکل و محتوای اخبار رسانه ها در 
افزایش این گونه رفتارهای منجر به خودکشــی کارساز 
بوده اســت. گروه های ویژه مانند جوانــان، افرادی که 
از بیمــاری روانی رنج می برند و افراد با پیشــینه رفتار 

خودکشی، بیشتر در معرض خطر هستند.
کارشــناس برنامه پیشگیری از خودکشی معاونت 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان توضیح 
می دهد: نتایج مطالعات نقش رســانه ها را در افزایش 
نرخ خودکشی به این شرح زیر بیان کرده اند؛ رسانه ها 
در پی تولید گســترده و پیاپی بســته های محتوایی و 
خبری، سرشت تلقین و القاگری رسانه های گروهی و 

همچنین شتاب باال در نشر اطالعات، اثرگذاری باالیی 
بر مخاطب دارند و به شــدت با رفتار تقلیدی در پیوند 

بوده و در ادامه مهار و نظارت را دشوار می کنند.
وی می افزایــد: همذات پنداری کــه بین مخاطب 
رســانه با ویژگی های قربانی خود کشی برقرار می شود 
و در ادامــه تعمیم هــای شــتابزده، همانندســازی و 
یکسویه سازی که مخاطب صفحه حوادث رسانه نسبت 
به سرنوشت افراد مشــهور، پرآوازه با پایگاه اجتماعی 

باال انجام می دهند از این دست می تواند بود.
رنجبران ادامه می دهد: افزایش گزارش رســانه ها 
در مورد خودکشــی منجر به عادی شــدن و قبح زدایی 
از خودکشــی به عنــوان یک روش قابــل قبول برای 
حل مشکالت می شود. نشــر اطالعات در مورد چند و 
چون روش های خودکشــی، ممکن اســت در انتخاب 

روش خودکشــی توســط یک فرد آســیب پذیر تأثیر 
بگذارد. شــرح حال هایی که باورهای اشتباه زمینه ساز 
خودکشی را تصویب یا تکرار می کنند با روایت گزارش 
مفصلی از روش ویژه خودکشی، به احتمال زیاد منجر 

به خودکشــی های تقلیدی می شــوند. در رســانه های 
اجتماعی امکان انتشــار عهــد و پیمان بین دو یا چند 
نفر برای خودکشــی در یک زمان ویژه و بیشتر با یک 

روش مشترک ساده سازی می شود.
این روان شناس تأکید می کند: خطر دیگری که در 
ســال های اخیر، افزون بر نشــر اخبار خودکشی از راه 
رسانه های اجتماعی مشاهده شده است، چالش های 
خودکشــی مانند چالش های مومو، نهنگ آبی و سایر 
موارد اســت که از روش بازی، افــراد را پس از انجام 

اعمال مختلف مجبور به خودکشی می کنند.
فیلترهایی که کارساز نبود �

کارشناس برنامه پیشــگیری از خودکشی معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی همدان معتقد است 
با این که احتمال بروز آســیب هایی مرتبط با خودکشی 
از طریق رســانه های اجتماعی در ســال های گذشــته 
شناسایی شده و اقداماتی برای پیشگیری از این مورد 
در نظر گرفته شده، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد 
که ایــن تالش ها خیلــی موثر نبوده انــد. وی توضیح 
می دهد: بــرای نمونه فیلترهایی که اینســتاگرام برای 
حذف محتوا با مضمون خودکشــی و آســیب به خود 
در نظر گرفته اســت، چندان موفق نبوده اســت و هنوز 
هم پســت ها و مطالبی از این دســت منتشر می شود. 
نتایج بررســی ها نشــان می دهد که چنین محتواهایی 
بــرای برخی کاربــران تأثیرات عاطفی منفی داشــته و 
باعث اثرات احتمالی بروز رفتارهای مربوط به خودآزاری 
و خودکشــی شــده اســت، همچنین تجزیه و تحلیل 
محتوای گروه های آسیب رســان به خود، در رسانه های 
اجتماعی، تجلیل و عادی سازی خودآزاری و خودکشی 
را نشــان می دهد و باز باعث نشر میزان قابل توجهی از 

احساس ناامیدی در کاربران می شود.

در محله موسوم به »سرپل 
یخچال« بوعلی همدان غوغائی 
اســت. ترافیک، محوطه میانی 
را بــه دایــره وحشــت تبدیل 
کــرده. در معابرمنتهــی به آن 
نیــز وضع این چنین اســت. به 
سختی می توان از خیابان هایی که هر دو سمتشان را 
اتومبیل های پارک شده صاحبان فروشگاه های واقع در 
مراکز خرید به اشــغال درآورده و جز راه باریکی برای 

عبور خودروها باقی نگذارده است، گذشت. 
هنگام عبور از محوطه، صدایی استغاثه آمیز توجهم 
را جلــب می کند. مردی میانســال – بی گمان نان آور 
خانواده ای چند نفره - چند دست لباس بچگانه روی 
تخته ای در جلــو دکان کوچکش پهن کرده، گاهگاهی 
چون دیگر فروشندگان بانگ برمی دارد تا نظر مشتری 
را جلــب کند. لباس ها کیفیت چندانی ندارند. انگار در 
روی همان تخته نیمدار شده باشند. همان ها را هم به 
حراج گذاشته. تصمیم می گیرم تکه لباس یا جورابی 

از او بخرم. 
تــا پیدا کنم؛ خالصــه ای از زندگانی اش را تعریف 
می کنــد. تا حاال به چند نفرگفتــه و به چه امیدی به 
تکرار رسانده باشد، نمی دانم. پیش از آن که اجناس کم 
بهای چینی بازار را بــه تصرف درآورد، خانه اش را گرو 
بانک می گــذارد، یک تولیدی کوچک لباس و جوراب 
به راه می اندازد و چند وقتی به کار و کاسبی اش ادامه 
می دهد. بعد از ورود اجناس چینی؛ تولیدی رفته رفته 
بی مشتری می شود و اجناس روی دستش می ماند. 
اقســاط وامی هم کــه گرفته عقب می افتــد. ناچار 
تولیدی را واگذار کــرده، اجناس را به خانه می آورد تا 

مکانی برای فروش آن ها اجاره کند. وضعیت جسمی 
اش اجازه پهن کردن بساط در خیابان را نمی دهد. اگر 
هم بخواهــد و بتواند، جایی پیدا نمی کند چون آن جا 
را هم دستفروش ها بین خودشــان تقسیم کرده اند. 
بســاط کردن در محله های بی رهگــذر و کم رهگذر نیز 
بی فایده اســت. با توافق خانواده خانه مسکونی شان 
را می فروشــد. با بخشــی از پول، خانــه ای را به رهن 
درمــی آورد و با مانده آن دکه فعلی را به قول خودش 
ســرقفلی می کند. حال مــدت رهن خانه بــه پایان 
رسیده. صاحبخانه دو برابر مبلغ پیشین را برای تمدید 
قرارداد مطالبه کرده، دکان هــم فروش ندارد. ناگزیر 
بایــد دکان را پس بدهد و اجنــاس باقی مانده را بار 
دیگر به خانه ببرد تــا خدا چه بخواهد. در این فاصله 
برای کار روزمزدی به چند تولیدی ســرزده. بیمه هم 
نمی خواهد. اما تولیدی ها یا در معرض ورشکســتگی 
و تعطیــل بوده و یا یکنفــره کار می کرده اند. می گوید 
شاید آخِرسر جایی را از همین بساطی ها اجاره کنم یا 
با فرزند دانشــجویم صبح به صبح در میدان، در صف 
کارگران ساختمانی بایســتم و خدا کند صف کارگری 

دیگر اجاره ای نباشد...
از آن جــا به خیابــان اصلی برمی گــردم. گوش تا 
گوش بســاط پهن کرده اند. چند نفــر از آن ها ممکن 
اســت به همان ترتیب از هســتی ساقط شده باشند، 
نمی دانــم. اکثــرا جوانند. جلو بازار قائــم ازدحامی از 
بساطی ها و فروشــنده های سیار برپاست. از آدامس 
و ســفره و لوازم بهداشتی تا گل و تابلو و طاقه پارچه 

را در بغل و سردســت گرفته و ســرپایی می فروشند. 
بپرســید از کجا آورده اند، می گوینــد اجناس متعلق 
بــه مغازه داران اســت و تنها کمــی از مبلغ فروش به 
عنوان مــزد روزانه به خودشــان پرداخت می شــود. 
غذاخوری ها و مغازه دارها صدایشان درآمده. گاهگاهی 
مأمور شهرداری ســر می رسد،  بساطی ها فی الفور به 
گوشه برزنت ها و پالستیک های زیر بساطشان چنگ 
می زنند، تا مســافتی روی زمین می کشانند و بعد از 

رفتن مأمور به جای اول برمی گردند.
مواجهــه با چنیــن وضعیت ده ها پرســش را در 
ذهــن ایجاد می کند. آیا بایــد به همه آن ها حق داد؟ 
چگونه می شود دانســت همه کسانی که در خیابان ها 
بســاط می کنند واقعا محقند و چاره ای جز آن ندارند؟ 
آیا گران فروشــی، تقلب، حتی فروش اموال دزدی یا 
قاچاق در میان آن ها بی ســابقه است؟ یکی از اهالی 
فرهنگ روزی از یک فروشــنده دوره گرد کل »فرهنگ 
آریانپور« را در چند قاب ســی دی به بهای مناســبی 
می خــرد. وقتی در خانه ســی دی ها را در دســتگاه 
پخش می گذارد، متوجه می شــود فروشــنده مشتی 
آهنگ عربی و کوچه بازاری را با مارک فرهنگ آریانپور 
به او فروخته اســت. سرشب فروشــنده را در همان 
جایی که ســی دی ها را بــه او فروخته، پیدا می کند. 
فروشــنده نه تنها منکرفروش سی دی می شود بلکه 
ســروصدا هم راه انداخته، ادعــا می کند فرد معترض 
مــواد مخدر از او طلب کرده اســت. اگر بســاط ها از 
خیابان ها برچیده شوند، تکلیف مردمانی که با میل و 

رغبت از آن ها خرید می کنند چه خواهد شد؟ 
شغل دستفروشی فی البداهه و بی مقدمه به وجود 
نیامــده تا بتوان نام معضل یا بیمــاری بر آن نهاد. در 
خیلی از کشــورهای جهان وجود دارد. در ایران هم از 
قدیم با شــکل و شمایل متفاوت، وجود داشته است. 
هنوز دستفروشــی به شــیوه »دوره گردی« در بعضی 
روســتاهای ایــران رواج دارد. واژه »غربتــی« که در 
بســیاری از مناطق دورافتاده به فروشــندگان دوره گرد 
اطالق می شد، هنوز مفهومش را از دست نداده. توسعه 
شــهرها، تمرکز مردم در بخش ها و شــهرهای در حال 
توسعه، ارزان فروشی، افزایش تقاضا و به ویژه بیکاری 
مزمنی که در اثرنابســامانی نظام شغلی ایجاد شده به 
فراگیرشدن نسبی شغل دستفروشی انجامیده است. 
تنوع دستفروشــی و این که وقــت و بی وقت در نقاط 
به اصطالح خاکســتری شــهرها ظهــور می کنند و به 
دالیلــی از جمله حضور نیروهای انتظامی و یا مأموران 
شــهرداری مثل ابری که با باد مــی رود، تغییر مکان 
می دهند، مانع از نظام بخشــی آن هاست. با وجود این 
باید برای جلوگیری از نابهنجاری ها سامان داده شوند. 
ازدیاد روزافزون این نوع کسب، مطالعه در احوال آنان 
را ناگزیر کرده است. هیچ معضل اجتماعی با انکارآن 
از میان برنمی خیزد. باید برای ابتدایی ترین نیاز آن ها 
که شــامل اســکان و صدور مجوز می شــود تدابیری 
اندیشــه شــود. در بسیاری از کشــورها این کار انجام 
شده است. تحقیقات نشان داده دستفروشان از ایده 
قانونمند کردن فعالیت ها و دریافت مجوز استقبال می 

کنند. در شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس 
دستفروشان پذیرفته شده و نهادهای مسئول وظیفه 
ساماندهی آن ها را بر عهده دارند. در سال ۱999 ونزوئال 
قانونی تدوین کــرده که به موجب آن اتحادیه کارگران 
باید از دســتفروش ها که در بخش اقتصاد غیررسمی 
فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی 
کنــد.  طبق قراردادی که دولت آفریقای جنوبی تنظیم 
کرده دستفروشــی جزو مشــاغلی دانســته شده که 
برشــکوفایی اقتصاد کشــور تأثیر دارد. هند در قانون 
جدیدی همه دستفروش های غیررسمی را وارد فرآیند 
برنامه ریزی کرده اســت.  طبیعی است قانونمند کردن 
دستفروشی در ایران بدون مطالعات کارشناسانه ای که 
همه ابعــاد این پدیده از جمله نیاز مــردم و امکانات 
شهری را در نظر بگیرد، به سرعت انجام نخواهد گرفت 
و زمان برخواهد بود اما می توان با پذیرش آن به عنوان 
یک شــغِل ناگزیر، دستکم شرایطی مانند اختصاص 
مکان های ویژه و صدور مجوز برای آنان فراهم کرد و به 
تدریج عالقه به نظام مندی را در ایشان ایجاد و تقویت 
کرد. بسا صاحبان مشاغل سیاه را که در قالب فروش 
آدامس و فال حافظ و دود کردن اسپند و شیشه پاک 
کنی سر چهارراه ها در حقیقت دست به گدایی می زنند، 
با اندکی پشــتیبانی قانونی به این سو رهنمون شد و 
چهره شــهر را از آالیش پاک کرد. این اقدام بی شــک 
مشــکل ترافیــک را در نقاط مرکزی شــهر به حداقل 
خواهد رســاند، نظم و نسقی به رفت و آمد اتومبیل ها  
کــه بعضی اوقات بــرای فرار از بــار ترافیک فاصله ای 
طوالنی را به سوی مقصد طی می کنند و متحمل هزینه 
بنزین اضافی می شــوند، خواهد داد و از آلودگی هوا و 

آلودگی صوتی توأما خواهد کاست.

کرونا و تأثیر آن بر نظام آموزش و پرورش کشور
شــیوع ویــروس کووید ۱9 
چالشــی بی ســابقه برای جهان 
انسانی اســت. فراگیری بحران 
کرونـا، بـه دلیـل زیرساخت های 
ارتباطــی در دهکــده جهانــی، 
پدیــده ای منحصر به فـــرد در 
تـــاریخ را شـــکل داده اسـت. 
بحران کرونا قبل از هر چیز، جریـان جـاری و روال هـای 
عـادی زنـدگی را بـه تعلیـــق درآورد. روابـط و مناسبات 
فردی انسان ها و نهادهای اجتمـاعی را متوقـف کـرد. نبود 
شـناخت دقیـق از ایـــن ویـروس و تبعات آن در جهان 
انسانی، منجر به وضعیتی بغرنج و پیچیده در مواجهه بـا 
آن شـد و احتمـال تـــداوم آن تصوری از آینده ای مبهم 
را پیشــروی انسان نهاد. سرعت همه گیری و غافل گیری 
ایــن ویـــروس تا آن حد بــود که نهادهــای اجتماعی، 
اقتصادی، آموزشی و سیاسی نتوانسـتند مواجهـه درسـتی 
بـا ایـــن پدیده  جدید داشته باشند؛ موضوعی که سبب 
بالتکلیفی عجیبی در میان آن هـــا شـده اسـت. بـا ایـن 
شرایط، تعلیق جامعه در شرایط اپیدمی و به تعبیر دقیق 
تر پاندمی، بـــه وضـعیتی منجـر شـــد کـه همه ابعاد و 
زیرساخت های زندگی اجتمـاعی را دچار شـوکی عمیـق 
کـرد و بازاندیشـی جـدی در تمامی شئون را در دستور کار 
نهادها و ســازمان های متعدد قرار داد« )میرزایی، ۱399: 
9(. شیوع ویروس کرونا تمام بخش های جوامع را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. آموزش و پرورش نیز از نهادهایی 
اســت که از بحران شــیوع کرونا در امان نمانده اســت. 
به طوری که مطابق گزارش های یونسکو از زمان شیوع این 
ویروس تا اوایل آوریل 2۰2۰ با تعطیلی مدارس، 89 درصد 

از دانش آموزان دنیا خانه نشین شده اند.
تأثیر کرونا بر مقاطع تحصیلی مختلف �

»اگرچه شــیوع ناگهانی کووید-۱9، سیســتم های 
بهداشــتی درمانی دنیا را با چالش های متعددی روبرو 

کرد، اما ســایر حوزه ها از جمله حوزه تعلیم و تربیت را 
نیز تحت تأثیر خود قرار داد که در بســیاری از کشورها 
از جمله در کشــور ایران، برای کاهش شــیوع ویروس 
کرونا آموزش های حضوری در مدارس و دانشگاه ها نیز 

تعطیل شد« )غفوری فرد، ۱399: 33(.
بیماری کرونا عالوه بر ایجاد اخالل در شــیوه آموزش، 
فعالیت های پرورشی و تربیتی هنری را نیز راکد و مختل 
کرده اســت و در آینده نه چندان دور نیز مشکالت فراوان 
دیگری را در پی خواهد داشت. از طرفی همان طور که در 
جامعه مالحظه می کنید در حال  حاضر، مشکالت اقتصادی 
خانواده ها و نبود امکان تهیه نیازهای سخت افزاری مانند 
تبلت و گوشــی همراه و مشکالت نرم افزاری شبکه شاد، 
کیفیت اینترنت و دسترسی نداشــتن همه دانش آموزان 
برخی مناطق شهری و روستایی و عشایری به اینترنت، 
ناتوانی خانواده در همراهــی دانش آموزان در برنامه های 
آموزشــی، منجر به مشــکالت روحی روانی فراوانی برای 
دانش آموزان شده است که هنوز از طرف مسئولین راهکار 

منطقی برای آن درنظر گرفته نشده است. 
عالوه بر این، دسترســی آسان دانش آموزان مقاطع 
مختلف به تلفن همراه و استفاده از اینترنت و برنامه ها 
و بازی های مختلف، و نبود بسترسازی مفید و مناسب 
در خانواده هــا و ضعف فرزنــدان، خانواده ها و برخی از 
معلمان در ســواد رســانه و نداشتن دانش الزم و کافی 
در این زمینه نیز مشکالت عدیده ی رفتاری و اخالقی را 
رقم زده است که در نبود برنامه ها و کالس های پرورشی 

و فرهنگی و هنری، میتوان بسیار خطرساز باشد. 
آسیب ها و معایب شبکه شاد در بین محصالن �

وقفــه در اجرای برنامه های درســی حضوری، قرابت 
زمانی شیوع ویروس با برگزاری آزمون سراسری و اهتمام 
مدارس به اتمام سرفصل های درسی، به حاشیه رفتن امور 
تربیتی و پرورشی، حضور تمام وقت دانش آموزان در خانه 
و نداشتن ارتباط با محیط مدرسه از مهم ترین چالش های 

کرونا برای نظام آموزش و پرورش بوده است.
مواردی نظیر فقدان امکان حضور تمام دانش آموزان 
در فضای مجازی، ســطح پایین سواد رسانه ای، فقدان 
زیرســاخت های مناســب الکترونیکی، ضعف مهارتی 
خانواده ها در پیشــبرد برنامه های درســی رسمی نیز از 
مسائل اساسی است که در زمره چالش ها و موانع نظام 
آموزش و پرورش در مواجهه با تبعات شــیوع ویروس 

کرونا قرار می گیرد.
به عنوان مثال ایجاد شــبکه شاد در فضای مجازی 
کــه مخفف )شــبکه اجتماعی دانش آموزان(، اســت، 
از ابتکارات معاونت پرورشــی و فرهنگی در ســال های 
گذشته بود که همزمان با شــیوع ویروس کرونا بیش 
از هر چیز دیگری در ســاختار آموزش و پرورش، توجه  
همــگان را به خــود جلب کرد. با پدیــد آمدن ویروس 
کرونا، گسترش بیماری و ضرورت ایجاد شبکه یکپارچه 
داخلی، نام شــبکه شاد، دوباره بر ســر زبان ها افتاد و 
مقدمات کار فراهم شــد و با اســتفاده از ظرفیت مرکز 
فنــاوری اطالعــات و نیروی انســانی وزارت آموزش و 
پــرورش این امکان فراهم و این شــبکه ایجاد شــد.  
مســئوالن آموزش و پرورش، معتقدند شــبکه شــاد، 
معمــاری کالنی دارد و حضور در شــبکه شــاد، بهترین 
فرصــت برای انتقال مفاهیم تربیتی به دانش آموزان و 
اولیاست، اما همان طور که در جامعه مشاهده می شود، 
ایجاد این گونه شــبکه ها با تمامی محاســنی که برای 
دانش آموزان دارد، معایبی هم دارد که در آن نمی تواند 
ارتباط عاطفی و حسی و رودررو بین معلم و دانش آموز 
برقرار شــود و آن گونه که باید، تعامل سازنده به درستی 
برقرار نمی شــود. چراکه فعالیت های مدارس، همچون 
فعالیت های پرورشــی، ورزشــی و فعالیت های هنری 
نیازمند حضور و تعامل رو در رو اســت، که این خأل در 
روزهای امروزین کرونایی بیش از پیش جنبه آموزش 

و پرورش را تحت الشعاع قرار داده است.

فقدان برنامه ای منسجم و ساماندهی یکپارچه �
معلمان از همــان روزهای ابتدایی شــیوع کرونا و 
تعطیلی مدارس، به رغم فقدان آئین نامه مصوب وزارت 
آمــوزش و پرورش، آموزش دانش آمــوزان را در فضای 
مجازی شــروع کردند. بعدها نکاتی از سوی مسئوالن 
آموزش و پرورش ارائه شــد و از زحمات معلمان تشکر 
و قدردانــی به عمل آمد، به نوعی بــه آموزش از طریق 
پیام رســان های اجتماعــی مشــروعیت بخشــید، اما 
وجود مســائل و موانعی مانند فقدان دسترسی برخی 
از خانواده ها به امکانات الزم همانند گوشــی هوشمند، 
عضویت نداشــتن برخــی از خانواده ها در شــبکه های 
آموزش مجازی با توجــه به هزینه های باالی اینترنت، 
فقــدان آشــنایی معلمان بــا آموزش هــای مطلوب و 
اثربخش در فضــای مجازی، اســتفاده و عضویت در 
پیام رســان های خارجی و بهره گیری از VPN، کارآمدی 
این اقدام را زیر سؤال برده است. پیامدهای این اقدام 
نیز نقــض عدالت آموزشــی، کیفیت پاییــن آموزش، 
آشــنایی دانش آموزان با فیلترشکن و قابلیت های آن و 
فقدان استفاده از ظرفیت پیام رسان های داخلی است. 
برای این که آموزش دانش آموزان و دانشجویان در طول 
دوره فاصله گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود. بهتر است 
برنامه های درسی طبق برنامه از قبل مشخص شده، تداوم 
داشــته باشــد و تلویزیون همان طور که درس های دوره 
دبیرستان را در شبکه های مختلف همچون شبکه آموزش 
به نمایش می گذارد، به دروس دانشــگاه در رشــته های 
مختلف هم بپردازد. »در حوزه آموزش و پرورش، آموزش 
از طریق تلویزیون و با همکاری شبکه آموزش ارائه شد و 
هدف اصلی آن رعایت عدالت آموزشی عنوان شد. اگرچه 
تجارب موفقی در این زمینه کسب شد، اما با توجه به تنوع 
مقاطع تحصیلی و رشته های درسی عمأل امکان ارائه همه 
دروس به شکل آموزش تلویزیونی میسر نشد. و همواره 
این نحوه تدریس با خأل مواجه گشــت«. )غفوری فرد، 

۱399: 33(. امید است در خصوص درس های دانشگاهی 
نیز به این مقوله توجه اساسی شود.

نتیجه گیری و کالم آخر �
با ایــن توصیف، انتظارات جامعه از دســتگاه تعلیم 
تربیت به گونــه ای روزافزون افزایــش می یابد. در عصر 
حاضر، فراگیران اکثر اوقات خود را در محیط های آموزشی 
ســپری می کنند. بنابراین نظام آموزشی تنها مسئولیت 
تدریس و انتقال مواد آموزشــی و انباشــتن اطالعات در 
ذهن فراگیران را بر عهده ندارد، بلکه نظام آموزشــی باید 
محیطــی را برای فراگیران فراهم ســازد که بتوانند از نظر 
عاطفی، اجتماعی و جســمانی رشــد شایسته ای داشته 
باشــند« )غالمی، حســین چاری، ۱39۰: 8۵(. ویروس 
کرونا، پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی 
مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه کرده است. این 
بحران هر چند در ظاهر ماهیتی صرفًا پزشکی و مرتبط با 
نظام سالمت دارد، اما پدیده ای چندبعدی است که آثار و 
پیامدهای آن در حوزه های مختلف آموزش، پرورش، حوزه 
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل رصد و 
پیگیری است و مردم و دولت باید در این مسیر سخت، 
دست به دست یکدیگر دهند، تا بتوان این معضل بزرگ 
را در جامعه ریشه کن نمود تا پیشتر از این شاهد فوت و 

درماندگی عزیزانمان نباشیم.
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گیردار است خودکشی وا
آن را عادی سازی نکنیم

رسانه های اجتماعی، خودکشی، چالش ها و فرصت ها

به دنبال گمشده ای در آینه
سالم 

ســالم آینــه، تقاضایــی دارم، دنبال یک گمشــده ام؛ 
گمشــده ای که عمری با هــم زندگی کرده ایــم، می توانی 

پیدایش کنی؟
سالم، آینه سخن می گوید: می دانم دنبال که می گردی 
اما او گم نشــده اســت، تو خود از پیش او رفتی، می دانم 
کجاست چند وقتی هست که در خود حفظش کرده ام، اوایل 

لبهایش می خندید، چشمانش می درخشید، صورتش طراوت داشت اما،
- اما چه!؟

- اما چند زمانیست که لباهایش خشکیده، نمی تواند بخندد، چشمانش کم سو 
شده، صورتش بی روح است 

- تو شبیه او هستی، نه، او شبیه تو هست.
روزی نشست خاطراتتان را برایم گفت، گفت که در بهار شکوفه ها را بو می کردید، گفت 
که تابستان زیر سایه درخت لم می دادید، گفت که پاییز در خیابان قدم می زدید و چای 
گرم می نوشیدید، گفت که زمستان در برف ها غلت می زدید، این ها را گفت اما! نمی خواهد 

تو را ببیند، می گوید که غریبه ای هستی آشنا. حال حرفی داری تا به او بگویم؟
- هر زمان دیدیش به او بگو که امروز گریه کردم و نداشــته هایم را در اقیانوس 
اشک هایم غرق کردم، به او بگو حتی نگذاشتم که رویاهایم آن ها را نجات بدهند .بگو 
که برگردد، بگو بدهی ات را می خواهم پس بدهم خنده ها را، ذوق هارا، روحت را. وقتی 
دیدیش بگو که خود جان حال فقط بودن تو آرزوســت نه همه آن هایی که آمدند و 
رفتند، نبود آن ها به اندازه نبود تو مرا به مرده ای در سرزمین زنده ها نکاشند، به او بگو 
که می خواهمش برای زندگی بگو که زندگیم نم زده اســت، نفس کشــیدن سخت 
شده است، دلم، دلم شکسته است .آینه به او بگو دیگر جسمم قفس نیست دیگر 
احساساتم را به شالق نمی کشم دیگر ذوقم در گوشه ای کز نکرده است .بگو برگردد تا 

غم را قربانی برگشتش سازم .

داستانک

گردهمایی مشاهیر همدان
وندان  در حضور شهر

»حسین اردالنی« نقاش، مدرس دانشگاه و از اعضای 
هیئت داوری تصویرگری ســمپوزیوم ملی مجسمه سازی 
همدان معتقد اســت سردیس مشاهیر به چشم می آیند 
اگر در یک مجموعه جمع شــوند. اردالنی مدرک دکترای 
تخصصی فلســفه هنر و کارشناسی ارشد در رشته نقاشی 
دارد و بــه گفته خودش هنرهای تجســمی را با تمرکز بر 
فلسفه هنر و حوزه های نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی 
به شــکل پژوهش و خلق آثار هنری دنبال می کنــد. آخرین پژوهش اردالنی 
کتاب تاریخ تحلیلی نقاشان معاصر همدان در مجموعه دانشنامه همدان توسط 

حوزه هنری استان در دست انتشار است.
مدرس فلسفه هنر در دانشگاه معتقد است: ابتدا باید تعریف جامعی از فرهنگ 
و هنر داشــته باشــیم و ســپس آن را در جنبه های متفاوت هنری مانند ادبیات 
تکثیر کنیم تا بر حســب آن ها به طوری که نمایان گر فرهنگ همدان باشــد بتوان 
سیاست گذاری کرد. فرهنگ همدان نه صرفا بر آثار باستانی و قدمت تاریخی بلکه 

در فضاهای اجتماعی و پویای معرف 
فرهنگ عمومی تعریف می شــود و 
ویژگی های خود را می گوید. باید روی 

آن ها متمرکز شد.
ارزیابــی مکان  دربــاره  اردالنی 
در  ســردیس  ســاخت  و  نصــب 
فضاهای شــهری و اثرگذاری بروی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  تعامــالت 
شــهروندان می گوید: سردیس های 
مشــاهیر همــدان در صورتی که به 

شــکل مجموعه باشــند اثرگذاری بهتری خواهند داشت. برای معرفی و ایجاد 
توجه عمومی در شــهر. سردیس های مشــاهیر اگر در فضاهای متمرکز شهری 
نصب شــوند، می توانند به خوبی برای همگان معرفی شــوند پرهیز از آلودگی 
بصری یا تنوعی از فضای سبز داشته باشد تا تمرکز را نسبت به خود کمتر کنند 

و این سردیس ها در فضای سبز پنهان شوند.
اردالنی توضیح می دهد: بنابراین جانمایی برای هر اثر هنری بسیار اهمیت دارد 
چرا که ســردیس های شهری در مجموعه آثار هنری محیطی ارزیابی می شوند و 
محل نصب سردیس اهمیت دو چندانی برای ایجاد توجه عمومی و دستیابی به 
هدف های پیش بینی شــده دارد. نورپردازی، ایجاد اختالف سطح و متمایز کردن 
ســردیس از جنس پایــه و اختالف رنگی یک اثر هنری در یک محیط شــهری 
برجسته شده و چشم نواز می شود. با شناخت عناصر بصری و فراهم کردن ملزومات 

محیطی پس از نصب سردیس شاهد توجه عمومی شهروندان خواهیم بود.
هنرمند و مدرس دانشــگاه برای جانمایی درست سردیس های مشاهیر در 
یک شــهر می گوید: همدان یک باغ شــهر اســت و از هر طرف به باغ و طبیعت 
و فضای ســبز منتهی می شود. وجود فضاهای شــهری در کنار باغ ها و فضای 
ســبز موجب شده کمتر شــاهد آلودگی در همدان باشیم. اثر هنری در همدان 
باید وابستگی خود را به طبیعت حفظ کند و این نکته می تواند برای هنرمندان 
در اســتفاده از مصالح اقلیمی مانند سنگ موثر باشد. در کتاب تاریخ تحلیلی 
نقاشــان معاصر همدان که بزودی توسط حوزه هنری استان در قالب دانشنامه 
منتشــر می شود گفته شده که بیشــتر هنرمندان شهر  به ویژه نقاشان همدانی 

حتما به الوند سر می زنند تا از طبیعت در کار خود استفاده کنند.

تندیس

طیبه حسینی سیف

کروان هدیه پا
کالس دوازدهم هنرستان 
شهید چمران

فرزاد سپهر
روزنامه نگار و مدرس معماری

مشاغل ابــری
مریم رازانی
نویسنده

معصومه  محمدی سیف
کارشناس ارشد جامعه  شناسی، 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ اقوام 

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

کارشناس برنامه پیشگیری از خودکشی 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت 
پزشــکی همدان: برخی مطالعات نشان 
دقیــق  و  جامــع  گــزارش  کــه  داده انــد 
رســانه ها پیرامون خودکشــی می تواند 
دیگــر  از  ببــرد.  بــاال  را  خودکشــی  نــرخ 
ســو برخــی مطالعــات آشــکار کرده انــد 
بــا  می تواننــد  اجتماعــی  رســانه های 
هدایت و کارکرد مطلوب در پیشگیری از 

خودکشی نقش مهمی ایفا کنند.
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یک دور دیگر ....
به بهانه استقبال هموطنان از آخرین فیلم توماس وینتربرگ

۱-  مارتین )با بازی درخشــان مدس میکلســن( 
معلم تاریخ دبیرستانی ست که گرفتار ابتذال، بیهودگی 
و بی معنایی زنده گی رومزه شــده و با عوارض جسمی 
و روحی میانسالی دســت به گریبان است. در زندگی 
زناشویی و حرفه ای با مشکل روبروست، آن چنان غرق 
در روزمره گی و بی معنایی اســت که متوجه فاصله ای 
که بین او و اعضای خانواده اش ایجاد شده نیست تا جائیکه همسرش به او 
می گوید اثری از مارتین جوان در او باقی نمانده است. به عنوان یک راه حل و 
برای رهایی از رکود و سرمایی که بر زندگی اشان چیره شده است، همراه با سه 
دوست و همکار خود در دبیرستان که آن ها هم کمابیش با مشکالت ناشی از 
بحران میانسالی دست به گریبانند، تصمیم می گیرند فرضیه یک روان شناس 
را که معتقد است انسان ها در بدو تولد با کمبود نیم درصد الکل در خون شان 
متولد می شوند را امتحان کنند. بنابراین شروع به مصرف مقادیر کنترل شده ای 
از الکل در طول روز و ثبت تاثیر آن بر عمکرد اجتماعی و عاطفی خود می کنند. 
در واقع ادامه فیلم روایت تاثیر مصرف الکل بر زندگی عاطفی و اجتماعی این 

چهار نفر است...
2- این باور که وجود ما انسان ها چیزی کم دارد احساسی ست که بسیاری 
از ما تجربه کرده ایم. انگار ذهن و جســم مان ظرفیت الزم برای رســاندن ما به 
سطح مورد نظر از رضایت و شادابی را ندارد و اصطالحًا یک جای کار می لنگد، 
اســتقبال گســترده مردم از انواع مواد مخدر، داروهای ضد افسردگی، عرفان 
های آبدوخیاری و... موعید این احســاس فقدان در زندگی ما انسان هاست. 
در واقع فرضیه کبود نیم درصد الکل در خون، اســتعاره ای اســت از احساس 
فقــدان و نقص روزمره ای کــه آدمیان از دیرباز با آن دســت به گریبان بوده 
اند این احســاس فقدان در هنر و ادبیات نیز به انحاء مختلف بازتاب داشــته 
است. اما الکل تنها استعاره  این فیلم نیست؛ انتخاب مدرسه به آن محیط پر 
از شــور جوانی، امید و انرژی به عنوان فضــای اصلی روایت قصه ای پر درد و 
گماردن معلم های تاریخ، روان شناســی، هنر و ورزش )که هر یک از رشته ها 
کارکردی اســتعاری از وجوه مختلف زندگی انســان مدرن را دارند ( به عنوان 

شخصیت های اصلی داستان، یکی دیگر از ابتکارات کارگردان است .
3- آن چه مسلم است وینتربرگ در ساخت این فیلم تحت تاثیر اندیشه های 
اگزیستانسیالیستی بوده است تاکید اگزیستانسیالیزم بر جستجوی معنای 
زندگی، اراده آزاد، اصالت وجود بشر، غنیمت شمردن دم، اضطراب های بنیادین 
و مانند این در این فیلم مورد توجه قرار گرفته اســت. و کارگردان از بیان این 
وابستگی فکری ابایی ندارد. ســکانس مربوط به امتحان سباستین )دانش 
آموز مضطرب و مغموم کالس روان شناسی( و انتخاب نظریه سورن کی یرکگور 
به عنوان ســئوال امتحانی او، ادای دینی ســت که وینتربرگ به این فیلسوف 

دانمارکی به عنوان پدر اگزیستانسیالیزم می کند. 
4- به راستی زندگی چیست؟ آیا غم آدمی را پایانی هست؟ آیا خوشبختی 
وجود دارد؟ چطور می توان از تنهایی رها شد؟ آیا می توان امید داشت حتی برای 
لحظه ای بی غم و اضطراب نفس بکشیم؟ و..... این سئوال های تکراری است 
که وینتربرگ فیلم خود را پیرامون آن ها به پیش می برد و  بی آنکه متکبرانه 
بخواهد پاسخی به این سئوال ها بدهد و یا در دام لفاظی ها و فضل فروشی های 
مرسوم بیفتد، پایان بندی فوق العاده فیلم را به عنوان راهکاری به مخاطب خود 
پیشــنهاد می کند: یک دســت جام باده و یک دست زلف یار / رقصی چنین 

میانه می دانم آرزوست.
۵- عالقمندان سینما در کشور ما توماس وینتربرگ را با آثاری چون جشن 
)۱998( و شــکار )2۰۱2( و به واســطه همراهی او با الرس فون تریه در بنیان 
نهادن مانیفیست دگما 9۵ به خاطر می آورند. اما به نظر می رسد این کارگردان 
دانمارکی در آخرین فیلم خود توانســته ضمن پایبندی به اصول مانیفیســت 
فیلمسازی خویش، به سطح کیفی و استاندارد جدیدی در فیلمسازی برسد. و 
این پیشرفت هم در ابعاد فنی مانند فیلم برداری، نورپردازی، بازی ها، بهره گیری 
درســت از عنصر موسیقی و موارد دیگر هم در بعد محتوایی اثر قابل مشاهده 
اســت.  کارگردان این فیلم را به دخترش آیدا تقدیم کرده اســت، دختری که 
قرار بود در این فیلم نقش آفرینی کند اما پیش از آغاز فیلمبرداری در تصادف 
رانندگی جان می بازد. این فیلم در مدرسه آیدا و با حضور همکالسان او ساخته 

شده است.

کران ا

زمستانه کتاب آغاز شد
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان از آغاز طرح زمستانه 

کتاب 99 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان؛ 
»احمدرضــا احســانی« با بیان این کــه چهارمین طرح فصلــی حمایت از 
کتابفروشان در سال 99، در آستانه فرارسیدن فصل بهار کار خود را آغاز کرده 

است، گفت: این دوره، شانزدهمین دوره از طرح های فصلی کتاب است.
وی اظهار کرد: مخاطبان در این طرح می توانند با استفاده از تخفیف 2۵ 
درصــدی، کتاب های مورد نظر خود را تهیه کنند که ۵ درصد بیشــتر از دوره 

های قبل به حساب می آید.
احســانی خاطرنشان کرد: سقف مجاز خرید برای هر خریدار با استفاده 
از کــد ملــی، 2۰۰ هزار تومان و میزان تخفیف دریافتــی نیز ۵۰ هزار تومان 

خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان تأکید کرد: بر اساس 
اعــالم خانه کتاب و ادبیات ایران، کتاب های عمومی، دانشــگاهی و کودک 
و نوجوان مشــمول طرح هســتند؛ اما کتاب های آموزشی، کمک آموزشی، 
افســت، فاقد شماره شــابک، دارای شــابک غلط و کتاب هایی که در بانک 
اطالعاتــی خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نشــده باشــند؛ مشــمول طرح 

نمی شوند.
احســانی با تأکید برای ۱8 کتابفروشــی در سراسر استان در این طرح 
ثبت نــام کرده اند؛ گفت: در این دوره هم مانند ســه دوره  گذشــته به منظور 
رعایت دستورالعمل های بهداشــتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
امــکان خرید تلفنی و غیرحضوری نیز با ثبــت اطالعات مربوطه در پنل از 

سوی کتاب فروشی ها فراهم شده است.

کتاب

ششــمین گفتگــوی زنــده 
انجمن موسیقی استان همدان، 
در تاریــخ 7 اســفند ۱399 بــا 
حضور نادر مشــایخی به عنوان 
مهمان برنامه و با اجرای راستین 
هستی پرست به عنوان کارشناس 
گفتگو، برگزار شــد کــه به بحث 

هم آمیزی موسیقی ایرانی و غربی اختصاص داشت.
اگر موســیقی دســتگاهی ایرانی را به عنوان یک 
قالب خاص هنری متاثر از فرهنگ شنیداری یک ملت 
بــا ویژگی های آن، بپذیریم، هرگونه تغییر در ماهیت و 
ســاختار آن، نیاز به شــناخت دقیق از ارکان و اساس 
موســیقی ایران را طلب می کنــد و اگر حتی در چنین 
شــرایطی هرگونه نوآوری جدی به وجــود آید، پدیده 
نوینی شــکل خواهد گرفت که دیگر آن قالب گذشــته 
پیشین نیست؛ کاری که »نیما یوشیج« در زمینه شعر 
انجام داد. وی بر اســاس پایه هــای ادبی و فرهنگی 
شــعر گذشــته، مبتکر شعر نو شــد که خصوصیات و 
ویژگی های خود را دارد بدون این که آســیبی به شــعر 

گذشته چون غزل وارد کند.
اســتاد مشایخی در این گفتگو به خوبی به تشریح 
ویژگی هــای موســیقی غربی و نبود امــکان تلفیق و 
یا هم آمیزی آن با موســیقی ایــران می پردازد: »هم 
آمیزی،  فیوژن یا تلفیقی همیشــه به مشکل برخورده 
و به ضرر موســیقی ایرانی بوده و نتایج مطلوبی گرفته 

نشده است«.

امر ناممکن �
کارشــناس برنامه )راســتین هســتی پرســت(،  

تاثیر منفی 9۰ درصدی هم آمیزی موســیقی غربی بر 
موسیقی ایرانی را طرح می کند که مشایخی می گوید: 
»این دوســتان آمدند موســیقی تونال ارکستری را با 
موســیقی ایرانی ادغــام کنند که این امــر امکان پذیر 
نیســت و مهم تریــن، لطیف تریــن و ظریف تریــن 
ویژگی های موسیقی ایرانی را حذف می کنند، از جمله 
ریز پرده ها«. وی ادامه می دهد: »چرا موســیقیدانان 
ما چنین کاری را انجام می دهند!!! و موســیقی ایرانی 
را تغییر می دهند، این به ضرر موســیقی ایرانی است. 
چرا وقتی ما توانایی شنیدن ریزپرده ها را در موسیقی 
ایرانــی داریــم و تاثیر عاطفی نیز در هنگام  شــنیدن 
آن هــا برای ما وجــود دارد، آن ها را حــذف می کنیم. 
ریزپرده ها جزئی از ســاختمان موسیقی ایران هستند 
و مــا نمی توانیم آن را حذف کنیــم و کنار بگذاریم، اما 
بــه راحتی این ویژگی را کنــار می گذارند تا با هارمونی 

موسیقی غربی هماهنگ شود! «.

کمک گرفتن از موسیقی خودمان �
مشــایخی درباره پرســش کارشــناس برنامه در 
خصــوص هم نشــینی، هم آمیزی و ادغام موســیقی 
ایرانی و موســیقی غربی و در نهایت رســیدن به یک 
نــوع آوری از نــوع کاری کــه درویش خــان در ابداع 
»پیش درآمد« در موســیقی ایرانــی انجام داد که به 
ســاختار موسیقی نیز اضافه شده است، اظهار می کند: 
»ما باید از ماهیت موســیقی خودمان کمک بگیریم. 
ساختار موسیقی ایرانی به گونه ای است که این امکان 
نوآوری را به ما می دهد. در هر موسیقی »پنجره«هایی 
اســت که باید این پنجره ها را باز کنیم تا بتوانیم وارد 
موسیقی های دیگر شویم. وی می افزاید: »حتی آن جا 

که پنحره ای  به نام »واخوان« می تواند در این راســتا 
به کار گرفته و موثر باشــد اما باز همچنان اســتفاده از 
این پنجره سیستماتیک نیست و بیشتر استفاده ها به 

صورت نمایشی و خوشایند شنونده )مردم( است«.
مجری برنامه ســوالی در خصــوص به کارگیری از 
فرم های دیگر که در بدنه و ذات موســیقی ایران وجود 
دارد و می تــوان از آن ها برای هم آمیزی با موســیقی 
غربی اســتفاده کــرد، می گوید: »در موســیقی ما هم 
صداهای خوبی وجود دارد که مزاحم هم نیســتند؛ به 
طور مثال اگر صدای ســاز ســنتور را خفه نکنیم هیچ 
مزاحمتــی برای شــنونده و صداهای دیگــر به وجود 
نخواهد آمد. باید در مشــاهده و شنیده ها دقت داشته 
باشــیم تا بتوانیم بهترین استفاده را از امکاناتی که در 

ذات و دل موسیقی ایران نهفته است، ببریم«.

اهمیت جشنواره های موسیقی �
هستی پرست با نقد گســترش و فراوانی و حضور 
موســیقی های غیرجدی و حتی وارد شدن بسیاری از 
استادان موسیقی به این عرصه و شباهت های موسیقی 
پــاپ با گونــه ای از موســیقی مذهبــی )مداحی ها(، 
مطالبی را بیان می کند، مشایخی می گوید: »موسیقی 
در رسانه ها عرضه می شود و کسانی که مسئول انتخاب 
این موســیقی ها در رســانه هســتند، آیا واقعا در این 
زمینه صالحیت دارند؟ متاسفانه در اغلب کشورها این 
نوع موسیقی ها  )موسیقی های روز و غیرجدی( بیشتر 
مورد توجه هســتند. البته در بعضی از کشورها حداقل 
به پخش موســیقی های دیگر، به خصوص موسیقی 
جدی توجه می شــود . شنیدن موسیقی باید به صورت 
یک فســتیوال )جشنواره( برگزار شــود و اجرای این 

فســتیوال ها باید به گونه ای باشــد که در هر بار، کارها 
و آثــار جدید و متفاوت ارائه شــود. اگر آن موســیقی 
که بارها مردم شــنیده اند مجددا برای آن ها اجرا شود 
نتیجه مثبتی به دســت نخواهیم آورد. جشــنواره های 
موسیقی برای این است که موسیقی های مختلفی که 

مردم نمی شناسند، عرضه شود«.
وی ادامه می دهد: »این موســیقیدانان هستند که 
سلیقه شنیداری مردم را به وجود می آورند و از سویی 
رســانه ها با انتخاب موســیقی، می توانند باعث تغییر 
سطح شنیداری مردم شــوند. اگر رسانه ها به فعالیت 
جدی موسیقایی نپردازند ســلیقه شنیداری مردم در 
همین ســطح باقی خواهد ماند... خیلی از آهنگسازان 
هنگام ســاخت آثــار جدی و با محتــوا می گویند این 
ســلیقه مردم نیست!! اگر یک موســیقیدان این طور 
فکر کند یک فاجعه اســت. باید آهنگساز بدون توجه 
به سلیقه شــنیداری مردم، از توانایی های فردی خود 
برای ســاخت و آفرینش موسیقی استفاده کند. گاهی 
تعدادی از آهنگسازان ایرانی، سمفونی ای را  می نویسند 

که 2۰۰ سال پیش بهترین آن را موسیقی دانان آن دوره 
نوشــته اند و امروز با گذشــت زمان و همچنین تفاوت 
فرهنگی و بسیاری موارد این گونه ، این گونه فعالیت ها 

نتایج مثبتی نخواهد داشت«.

کثرت سلیقه فرهنگی �
در ادامه هســتی پرســت با اشــاره به پنــداره ای 
از »هربــرت شــیلر« درباره موســیقی کــه می گوید: 
»موسیقی همچون اقتصاد سیاسی و مالکیت رسانه« 
توضیــح می دهد که در شــرایط سیاســی و اجتماعی 
جامعــه امروزی، از موســیقی به عنــوان ابزاری برای 
هژمونی و دیکته ایده ها برای یکدست سازی جامعه  و 
مردم استفاده می شود. استاد مشایخی یکدست سازی 
در موسیقی را یک تفکر فاشیستی می داند و می گوید 
در جامعــه مــا که از ســلیقه های شــنیداری مختلف  
موسیقایی شکل گرفته است یکدست سازی غیرممکن 
اســت و زیبایی فرهنــگ ایرانی را در کثرت ســلیقه 

فرهنگی آن می داند.

لهجه مــردم همدان میراث 
گرانبهایی است که از زبان های 
کهن ایرانــی به یــادگار مانده 
است و کاربرد واژه های کهن در 
این لهجه بیانگــر این موضوع 
اســت. برای مثــل مصدرهای 
اشکفتن،  اشکســتن،  هشتن، 
اشــناختن، اساندن، اشــاندن، و انداختن، که با ابتدا 
به کســر و با اضافه شدن عالمت های ضمیر به فعل 
تبدیل می شوند؛ مثل از مصدر )اشنفتن = شنیدن(: 
اشــنفتم، اشنفتی، اشــنفت، اشــنفتیم، اشنفتین، 
اشنفتن و از مصدر هشتن: می یلیم، می یلی، می یله، 

هشتم، هشتی، هشت.
فعل های لهجه همدانی

برخــی از فعل هــای گویــش همدانــی در دیگر 
گویش ها دیده نمی شود و یا کمتر دیده می شود. این 

فعل ها عبارتند از:
اساندن: که همان ستاندن است )گذشته: اساندم، 
اساندی، اساند- حال: می سانم، می سانی، می سانه- 

فعل امر: بسان(

اشــاندن )eshandan(: انداختــن، پرت کردن 
)گذشته: اشاندم، اشــاندی، اشاند- حال: می شانم، 

می شانی، می شانه- فعل امر: بشان(
هشتن )hashtan(: به معنی گذاشتند )گذشته: 
هشتم، هشــتی، هشــت- حال: می یلیم، می یلی، 

می یله- فعل امر: بیل(
چقیــدن )cheghidan(: فرو رفتن )گذشــته: 

چقید- حال: می چقه(
پشکیدن )peshkidan(: نوع خاصی از پاشیدن 

)گذشته: پشگید- حال: می پشگه(
تومیدن )tommidan(: فرو رفتگی یک جســم 

سخت )گذشته: تومید- حال: می تومه(
تنجیدن )tenjidan(: فرو رفتگی یک جسم نیمه 
سخت مثل پرتقال )گذشته: تنجید- حال: می تنجه(
ِتلیــدن )tellidan(: له شــدن یک جســم نرم 

)گشته: ِتلید-حال میتله(

رومیدن)rommidan(: فروریختن، خراب شدن 
)گذشته: رومید- حال: می رومه(

ِپلمیدن )pelmidan(: پخش شــدن که معموال 
باعث آلوده شدن می شــود )گذشته: پلمید- حال: 

می پلمه(
پلماندن: مالیدن و کثیف کاری )گذشته: پلماند- 

حال: می پلمانه(
چولسیدن )choolsidan(: پالسیده شدن

َوخزادن )vakhzadan(: برخاســتن، بلند شدن، 
مثال بلندشو می شود وخی

ِوالیدن )velaidan(: زدن،)فعل حال: ِبِوال(
)گاهــی به معنی خوردن نیز بــه کار میرود مثال: 

غذاته ِبِوال(
دِروودن )dereowdan(: درآوردن. صدای واو در 

فعل درآوردن بشکل w ادا می شود.
رَفدن: رفتن که صدای ت بســیار خفیف و بیشتر 

شبیه د تلفظ می شود.
واژگان گویش همدانی

بایاقوچ: جغد
میلیچ: گنجشک
چوِسِنه: سوسک

خازمنی: خواســتگاری )واژه خوازه گری در متون 
کالسیک فارسی نیز به معنی خواستگاری بوده و هر 

دو از ریشه خواز/خواست است(
دیم: صورت
قول: کتف

ُگلالره: چشم
کوالنچه: زانو

و......
ِدوری: بشقاب

َشربه:پارچ آب بزرگ
و......

زردک: هویج
بیور: فلفل همدانی

و.....
بیوین: ببین
ِاپا: نگاه کن
اِپایا: هشدار

میوا/میواس: می بایست، باید
اصطالحات و عبارت های همدانی

شی میوا بشــه یا: چه می بایست بشود، در حال 
حاضر قراره چه اتفاقی بیوفته

پچا اوجو موکونی: پس چرا این جوری می کنی
میشه شی؟: می شود چه؟ که چه بشود؟

بری شی ته: می خواهی چه کار؟
لش ِخِورت جان بکن یی دف: بجنب

بینی: گویی، انگاری
پچا: پس چرا

ِچوواشه: برعکس
..

و هــزاران واژه دیگــر که در حوصلــه این بحث 
نمی گنجد...

 طبــق آمــار دبیرخانــه ســومین دوره 
برگزیــده«  »شــهروندان  جشــنواره 
همدانــی  شــهروند   ۸۰۰ بیــن  از 
مرحلــه  بــه  نفــر   ۱۲۰ شــرکت کننده 
نهایــت ۲۸  در  و  یافتنــد  راه  داوری 
نفــر در بخش هــای مختلف به عنوان 
شــهروندان نمونــه در ســال ۱۳۹۹ 

معرفی و تقدیر شدند.

هم آمیزی موسیقی ایرانی و غربی 
موسیقی های غیرجدی برای پرکردن فضا است 

نگاهی به گفتگوی »راستین هستی پرست« با استاد »نادر مشایخی«

آئین اختتامیه ســومین جشــنواره شــهروندان 
برگزیــده همدان با هــدف معرفی برگزیــدگان در 
بخش های مختلف با حضور جمعی از مســئوالن در 

سالن ابن سینا همدان برگزار شد.
از  آییــن تجلیــل  از جشــنواره  ایــن دوره  در 
افتخارآفرینــان به صورت زنده از شــبکه اســتانی 

همدان و شبکه آپارات پخش شد.
جشنواره سوم که کار خود را از ۱۵ آذرماه با شروع 
ثبت نام و تشــکیل پرونده برای شرکت کنندگان آغاز 
کرده بود چهارشــنبه شب 6 بهمن با برگزاری مراسم 

اختتامیه به ایستگاه پایانی خود رسید.
در ایــن مراســم »ظاهــر پورمجاهــد« معاون 
اســتاندار، »محمدعلی محمدی« فرماندار، »عباس 
صوفی« شهردار و »سید مسعود عسگریان« رئیس 
شورای اسالمی شهر همدان و تنی چند از هنرمندان 

و مسئوالن و خبرنگاران حضور داشتند.
سومین جشنواره شهروندان برگزیده در شرایطی 
کار خــود را آغاز کــرد که به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، برگزاری این رویــداد در هاله ای از ابهام بود 
اما با همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان و تعامل و همدلی شورای اسالمی 
شــهر و بازوی اجرایی آن یعنی دبیرخانه جشــنواره 
شــهروندان برگزیــده در نهایت با انتشــار فراخوان 
این رویداد در آبان ماه ۱399 مقرر شــد که سومین 

جشنواره شهروندان برگزیده برگزار شود.
قــرار بود کــه شــرکت کنندگان در ایــن رویداد 
فرهنگی به دلیل رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و 
اصل فاصله گذاری اجتماعی از طریق فضای مجازی 
به مخاطبان ارائه شــود. امــا از ابتدای بهمن ماه و با 
کاهش شیب مبتالیان و درگذشتگان ویروس کرونا، 
درنهایت در تعامل مقرر شــد جشــنواره در مورخ 6 
اســفند با حضور جمع کمی از مسئوالن و برگزیدگان 
جشــنواره به صورت پخش زنده از شــبکه استانی 

برگزار شود.
بــر همین اســاس به فاصلــه بســیار کوتاهی 
برنامه ریزی ها برای میزبانی از منتخبین جشنواره و 

مهمانان در دستور کار قرار گرفت.
طبــق آمــار دبیرخانه ســومین دوره جشــنواره 
»شــهروندان برگزیده« از بین 8۰۰ شهروند همدانی 
شــرکت کننده ۱2۰ نفر به مرحله داوری راه یافتند و 
در نهایــت 28 نفر در بخش هــای مختلف به عنوان 
شــهروندان نمونه در ســال ۱399 معرفــی و تقدیر 

شدند.
ایــن رویداد در بخش ویژه جشــنواره شــهیده 
گلنار قیامتی و ســیده زهرا موسوی ارفع را به عنوان 
تالشگران سالمت و  اکرم محسنی، فاطمه مشفقی، 

الهــام عبدلی و دکتر رضــا طهماســبی را به عنوان 
مدافعان سالمت و همچنین علیرضا رجبی و عرفان 
مختارزاده را به عنوان جهادگران ســالمت معرفی و 

تقدیر کرد.
همچنین کمیته داوری جشنواره فرج هللا کریمی، 
هاشــم فرامرزی، عزت هللا صدر و طاهره روشنیان را 
شــهروند برگزیده عامل به وظایف شهرونی انتخاب 
و معرفی کرد. بر همین اســاس، سومین جشنواره 
شهروندان برگزیده، زهرا مصباحی، جواد مجتهدی، 
جهانبخش قمری، مهلقا جام بزرگ، آناهیتا و آترین 
افشاری توانا را شــهروندان شایسته تقدیر دانست. 
در بخش ایثار و شهادت جشنواره نیز مرحوم مرضیه 
دباغ، ســردار شــهید علیرضا شمســی پــور و حاج 
محســن جام بزرگ عنوان شهروند برگزیده را کسب 

کردند. 
همچنین عباس بیگ محمدی، ابوالفضل مجیدلو 
و مرحوم مهدی کاشی نیز  در بخش جنبی جشنواره 

به عنوان شهروندان برتر معرفی و تقدیر شدند. 
جشنواره »شــهروندان برگزیده« در سال ۱399 
در بخــش اصلی خــود پرویز ملک زاده، اســماعیل 
زیــرک زاده و دکتر رضا ســلطان محمدی را به عنوان 
شــهروندان برگزیده معرفی کــرد. همچنین مرحوم 
ســیدرضا فاضلیان هم به عنوان شهروند برگزیده در 

این رویداد فرهنگی، اجتماعی انتخاب شد.

جشنواره متفاوت �
»عباس صوفی« شــهردار همــدان در این آئین 
گفــت: از بین 8۰۰ نفر شــرکت کننده ایــن رویداد 

۱2۰نفر به کمیته داوری راه یافتند. 
وی خاطرنشــان کرد: این دوره از جشــنواره را با 

سیاســتی ویژه منطبق با شرایط کرونا برنامه ریزی 
و اجرا کردیم.

شــهردار همدان گفت: هر کدام از برگزیدگان این 
رویداد دارای یک ویژگی خاص هستند که می توانند 

در توسعه پایدار شهرمان موثر باشند.
صوفی افزود: برای رســیدن به یک شهر ایده آل 
به شهروندانی مســئولیت پذیر نیاز داریم که در امور 

شهری با شهرداری مشارکت کنند.

رسانه ها شاخص های شــهروند برگزیده را ترویج  �
دهند

معاون استاندار همدان با تاکید بر اشاعه معیار و 
شاخص های شهروندان برگزیده، گفت: رسانه ها در 
این راســتا پیشقدم شوند تا شاهد ترویج رفتارهای 

خوب در بین تمام شهروندان استان باشیم.
»ظاهــر پورمجاهد« اظهار کرد: ایــن رویداد به 
لحــاظ الگوســازی رفتار نیک و پســندیده در بین 
شــهروندان بســیار ارزشــمند و دارای کارکردهای 

مثبت است.
وی اضافه کــرد: انتخاب افرادی با شــاخص و 
معیارهای خاص کاری حســاس و پیچیده اســت 
که شــهرداری و شورای اســالمی شهر همدان به ان 

اهتمام ویژه دارند.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
همدان افزود: ترویج و اشــاعه اعمــال و رفتارهای 
نیکو در بین تمام شهروندان به ویژه جوانان، نخبگان 
و افراد اثرگذار کاری ضروری اســت که رسانه ها باید 

در آن پیشقدم شوند.
وی نظــم، اخــالق مداری، اســتفاده درســت 
از امکانــات شــهری و امر بــه کارهای نیــک را از 
ویژگی های شهروندان برگزیده دانست و گفت: حفظ 
فضای سبز و تاسیســات فرهنگی که موجب نشاط 
و شــادابی مردم می شود از شاخص های شهروندان 

نمونه است.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
همدان خاطرنشان کرد: این استان در سایه همدلی 
و هم افزایــی بیــن مــردم و مســئوالن و پرهیز از 
حاشــیه ها در اجرای برنامه های توسعه محور موفق 

بوده است.
پورمجاهــد تصریح کــرد: به توصیه اســتاندار 
همدان ارتباط خوبی بین مدیران استان و شوراهای 
اســالمی، ائمه جمعه و جماعات، دستگاه قضایی و 
اقشار مختلف مردم برقرار است و این روحیه تعامل 

و مشارکت بسیار کارساز و مشکل گشا است.
به گفته وی، هرجا برنامه ها با کمک مردم تدوین 

شود برتری و موفقیت کارها حتمی است.

آئین مشارکت و مسئولیت پذیری �

فرمانــدار همــدان نیــز در این آئین مشــارکت 
و مســئولیت پذیری را از کلیــد واژه های جشــنواره 
»شهروندان برگزیده« برشمرد و گفت: این خصایص 

در این دوره از جشنواره ملموس و  شفاف است.
»محمد علی محمدی« اضافه کرد: در بین مردم 
همدان این 2 خصیصه پررنگ تر اســت و با مطالعه 
تاریــخ پــر فراز و نشــیب همدان می تــوان به این 

موضوع پی ببریم.
وی خواســتار تداوم این رویداد فرهنگی شــد و 
افزود: جشــنواره شهروندان برگزیده هر سال غنی و 

قوی تر از گذشته برگزار می شود که ستودنی است.

روند جشنواره �
»سید مسعود عســگریان« رئیس شورای شهر 
همدان و رئیس شــورای سیاســت گذاری جشنواره 
شهروندان برگزیده نیز گفت: شورای شهر و شهرداری 
همدان با نگاه به ترویج فرهنگ شهروندی، افزایش 
احســاس تعلق خاطر به شهر و رشــد سرمایه های 
اجتماعی در میان مردم، انتخاب شهروند برگزیده را 

در دستور کار قرار دادند.
وی اظهــار کــرد: بدون مشــارکت شــهروندان، 
پیشــبرد امور شهر، توســعه پایدار و توزیع متوازن 
امکانات شــهری میســر نیســت و این جشنواره از 
سیاســت گذاری های چهار ساله شــورای پنجم بر 
مبنای برگزاری ساالنه آن است تا این مهم به عنوان 
یک رویداد فرهنگی _ اجتماعی در سطح کشور الگو 
شــود و در نهایت همدان؛ به شهری تبدیل شود که 
همه مردم، حس تعلق خاطر واقعی تر نسبت به شهر 

خودشان، داشته باشند.
وی بیــان کــرد: روند ثبت نام شــهروندان برای 
شرکت در سومین جشــنواره »شهروندان برگزیده« 
با تشکیل شورای سیاستگذاری، کمیته های علمی- 

داوری، اجرایی و اطالع رسانی انجام شد.
عســگریان گفت: برگزاری این جشنواره، یکی از 
سیاســت ها و برنامه های هدفمند دور پنجم شورای 
شــهر همدان در راســتای جذب مشــارکت مردمی 
اســت؛ زیرا معتقدیم بدون مشارکت شهروندان، در 
پیشــبرد امور شهر، توســعه پایدار و توزیع متوازن 

امکانات شهری موفق نخواهیم شد.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم این جشنواره را 
به صورت دائمی و هر ســاله  با محوریت گستره تر، 
داشــته باشیم؛ سیاست گذاری شورا بر این است تا 
این مهم به عنوان یک رویــداد فرهنگی_اجتماعی 
در ســطح کشــور الگو شــود و در نهایت همدان؛ به 
شهری تبدیل شود که همه مردم، حس تعلق خاطر 

واقعی تر نسبت به شهر خودشان، بروز دهند.

ردیفکد کتابفروشعنوان کتابفروشنام مدیرتلفن فروشگاهشهرنشانی
4651دهخدافرهاد سلیمی8132249359مالیرجنب مدرسه فخریه- خیابان فخریه 

13392شهرکتاب مالیرمحمد سیاوشی8132250953مالیرمالیر بلوار پارک باالتر از کالنتری شهرکتاب مالیر
15453پاتوق کتاب مالیرعلیرضا احمدیان8133351276مالیر، روبروی خانه های سازمانی ناجا۱۷ متری مطهری، نبش کوچه مطهری ۳۲بلوار 

4084شهر کتاب همدانهوشنگ فضلی8138246999همدانضلع غربی میدان جهاد، شهرکتاب همدان
1895ایران زمینامیر نصیری شرف8138251591همدانخیابان پاستور خانه کتاب ایران زمین

1626فروغمحمد باقر ضیافتی8138277702همدانچهارراه پاستور
4867دانشجومجتبی ملک محمدی8138378010همدانمیدان شریعتی ابتدای خیابان مهدیه کتابفروشی دانشجو

6008نشر روزاندیشرضا قمریان8138221028همدانمیدان جهاد، ابتدای خیابان جهاد جنب بانک مسکن طبقه زیرین ساختمان خجسته
9929کتاب رواقمسعود صالحی8138381392همدان-جنب دانشکده علوم پایه- روبروی پارک مردم- بلوار شهید فهمیده- میدان پژوهش

11710برگسجاد عظیمی813253196همدان20واحد - پاساژ تماشا - آرامگاه بوعلی 
10911کتاب انصاریحمید رضا انصاری8132525354همدان کتاب انصاری129خیابان بوعلی جنب مطب دکتر پارسایی پالک

20312کتاب آرینبابک بهرادفر8132510048همدانطبقه ی زیرین- پاساژ ایران - ابتدای خیابان بوعلی 
20413کتاب ناصرخسرومحمدعلی بهرادفر8132513967همداننرسیده به چهارراه خواجه رشید- باالتر از مسجد حاج احمد - خیابان شریعتی 
141714کتاب مهدیصفورا خوش طینت8132513614همدانکوچه شهید محمدی ـ کتاب مهدی- خیابان بوعلی - همدان 

143215کتابسرای بوعلیداریوش صارمی پور8138380585همدانروبروی پارک مردم جنب درب ورودی انشگاه بوعلی سیناه  کتابسرای بوعلی
109616ابن سیناعلی قرخلر8138260923همدانخیابان بوعلی سیزده خانه فروشگاه ابن سینا

19617انتشارات فراگیر هگمتانهعباس احمدی مقیم8132514461همدانابتدای کوچه مهر- خیابان شریعتی
222018کتاب نارنجی دانیال سلطانی8138272765همدانبعد از بنیاد شهید- خیابان میرزاده عشقی 

1399آمار کتابفروشی های عضور طرح زمستانه کتاب استان همدان سال 

علی پاشا رجبلو
مدرس موسیقی

محمد نوری
کوهنورد

افعال همدانی

تجلیل از افتخارآفرینان جشنواره شهروندان برگزیده همدان
یده همدان برگزار شد وندان برگز آئین اختتامیه سومین جشنواره شهر

احسان سهل البیع
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