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جشن تیرگان
وزگار  آشنایی زدایی از ر

سپری شده

نگاهی به رمان »ارثیه مجید« که 
مخاطبش را در تندباد حوادث 

دهه40 قرار می دهد
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کدام شهر دوستدار کودک؟
شهر و شهردار باید دوستدار همه کودکان باشند

بوی بد آرد همدان صدای 
نانوایان را در آورد

تیغ برج سازی مدیران بر تاریخ شهر
مسئوالن همدان، شهر  را عمودی می خواهند

وژه های ناتمام شهری پر
 و نظارت ضعیف شورا

شــورای دوره پنجم، آخریــن ماه های تصمیم گیری و تصمیم ســازی را با 
کوله بــاری از کارهای کرده و نکرده در پارلمان شــهری ســپری می کند. برخی 
از اعضای شــورای شــهر برای ماندن در صندلی شــورا برنامه ریزی می کنند و 
امیدوارند در دوره ششــم نیز بر کرســی خود تکیه کننــد. بنابراین تعدادی از 
اعضای فهرست امید با چرخش به راست خواب حضور دوباره را می بینند چون 

باور دارند شورای آینده در دست جناح راست خواهد بود. 
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تیرگان یکی از جشن های کهن و 
وف ایرانی است که سیزدهم )تیر  معر
وز( تیرماه برگزار می شود. ر

کبابیان چه شد؟
یخی چمن کبابیان ویرانه؛ جانشین جای خالی خانه های تار

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان
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کودک

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان تاکید کرد:

فرهنگی برندسازی 
 دستور کار شورای پنجم

رئیــس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای اســامی شــهر 
همدان گفــت: با توجه بــه این که 
برندســازی برای شــهر همدان از 
در  شــهر  شــورای  سیاســت های 
دوره پنجم مطرح و پیگیری شــد، 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی، 
در حوزه تخصصی خود برندســازی 

فرهنگی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شورای 
اســامی شــهر همــدان؛ »رضوان 

سلماســی« افزود: در راستای برندسازی فرهنگی، شکل گیری شورای 
اجتماعی محات و کســب عنوان شــهر دوســتدار کودک از مهم ترین 
اهداف کمیســیون کلید خــورد؛ که بــا حمایت همــکاران و همکاری 

حوزه های مرتبط در شهرداری محقق شد.
سلماســی با بیان این که شــورای اجتماعی محات با هدف جلب 
مشــارکت حداکثری شــهروندان، فارغ از طبقــه اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی آن ها، منطبق با زمان بندی و برنامه اجرایی آن شــکل گرفت، 
اضافــه کرد: به رغم نیاز به مرتفع کردن ضعف ها، غنی ســازی عملکرد و 
تقویت ســاختار این شوراها، سیاست کمیســیون با تحقق درصد قابل 

قبولی در این حوزه، در حال فعالیت است.
وی اظهار کرد: برند فرهنگی دیگر مورد توجه این کمیسیون، باتوجه 
به حوزه تاثیرگذار کودکان در شــهر، کسب عنوان و نشان شهردوستدار 

کودک برای همدان تعریف شد.
بــه گفتــه سلماســی پس از طــرح موضــوع، با جلب مشــارکت 
متخصصین و فعالین مدنی حوزه کودکان، کارگروه شهر دوستدار کودک 
در مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اســامی، ذیل کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورا شــکل گرفت تا ضمن بررسی تخصصی با 
احصاء نیازها، لزوم حرکت در این مسیر را به صورت علمی بررسی کند.

رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شــهر همدان در این 
خصوص ادامه داد: نتیجه مطالعات و بررسی های صورت گرفته در این 
کارگروه، تشــکیل دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی 

و معماری، منطبق با دستورالعمل اباغی از سوی وزارت کشور بود.
سلماســی اضافه کرد: با شــکل گیری دبیرخانه و شــروع اقدامات 
تعریف شده، ارزیابی عملکرد یک ساله شهر در این حوزه، توسط وزارت 
کشــور و سازمان جهانی یونیسف، همدان توانست پس از رقابت با 70 
شــهر متقاضی، در کنار 11 شــهر دیگر از سوی مراجع ذیصاح به عنوان 

پایلوت شهر دوستدار کودک معرفی شود.
وی ضمن تبریک کســب افتخــار همدان به عنوان پایلوت شــهر 
دوستدار کودک، گفت: نقطه هدف کمیسیون و شورای اجرایی، کسب 
عنوان و نشــان شهر دوســتدار کودک و پایلوت شدن مجوز و فرصت 
حرکت برای دســتیابی به این برند ملی و بین المللی است که از این 
رو می طلبد شاخصه ها و دستورالعمل وزارت کشور و سازمان یونیسف 
ازســوی دبیرخانه، برای هماهنگ کردن اقدامات تمامی دستگاه های 
مرتبط در شــهر، با محوریت دبیرخانه شــهر دوســتدارکودک احصا و 

اباغ شود.
وی ادامه داد: ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته این دبیرخانه، 
خواســت مشخص از شهرداری ارائه گزارش عملکرد به نمایندگان مردم 
در پارلمان شهری و ارائه هدف گذاری ها و تقویم کاری این دبیرخانه در 
سال آتی است، زیرا در صورت عدم تکمیل چرخه شهر دوستدار کودک 
و تایید آن از سوی وزارت کشور و یونیسف به رغم پایلوت شدن، کسب 

عنوان و نشان شهر دوستدار کودک محقق نخواهد شد.

شــــورا

سرمایه گذاری
برای توسعه معابر شهری

معابــر شــهری در گــذر 
زمــان بــه عنــوان فضاهای 
مهم  نقش  شــهری  عمومی 
و ویــژه ای را از نقطــه نظــر 
فرهنگی، سیاسی، اجتمـاعی 
می کنند.  ایفا  شهرســازی  و 
نقش و جایگاه این گذرگاه ها 
در دوران هــای مختلف و در 
مقاطــع فکری و زمانی متفــاوت، از نقش جابجایی و 
تردد گرفتـه تـا عرض اندام های حکومتی و فرهنگی و 
همچنیــن در دوره  فعلی مکان بروز تعامات اجتماعی 

چهره های متفاوتی به خود گرفته اسـت.
بـا وجـــود عملکردهای مختلف این عنصر آن چه 
در طی اعصار به طور مســتمر بدون تغییر باقی مانده 
است عمومی بودن فضای معابر است که متعلـــق بـه 
تمـــام ساکنان شهر است و حضور مردم به دلپذیر و 
ســرزنده بودن این فضای عمومــی کمک می کند که 
نمونه های اجرا شــده آن در پیاده راه بوعلی و اکباتان 

محسوس است.
از عناصر شــهری، خیابان یک معبر عمومی فرش 
شــده در یک محیط مصنوع اســت. جزئی عمومی از 
زمین و پیوند دهنده ساختمان ها در یک زمینه  شهری 
که مردم می توانند آزادانه بر روی آن جمع شده، تعامل 
داشته باشند و حرکت کنند. خیابان مـی توانـــد بـــه 
ســـادگی یک سطح وصله شــده بر روی زمین خاکی 
باشــد اما اغلب با ســطحی مقاوم و بادوام مثل بتن، 
قلوه سنگ و آجر فـــرش مـی شـــود. بخشـــی از آن 
می تواند با آسفالت تسطیح شده، ریل گذاری شود و یا 

برای عبور و مرور سواره مهیا شـده باشـد.
شــهرهای برخــوردار همچــون همــدان از محیط 
بصری مطلوب قادرند تا وســعت بخشــیدن به تجربه 
زیباشناختی شهروندان، موجبـــات ارتقـــای تصـویر 
ذهنــی جامعه از خویش و تقویــت غرور مدنی آنان را 
فراهم ســاخته و با اعتا بخشــیدن به وجهه شهر در 
ســطح ملی و بین المللی، توان رقـــابتی شهر را برای 
جذب هر چه بیشــتر ســرمایه و اقشــار خاق تقویت 
کنــد. اغلب مردم بر این باورند که کیفیتی که از شــهر 
برداشــت می شــود، بیــش از هر چیزی بســتگی به 
کیفیت خیابان های آن دارد. اگرچه اهمیت خیابان در 
طراحی شهری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته 
می شود، امـا خیابـان هـا اغلب بدون چارچوب مفهومی 
واضح و استواری به نظر می رسند. آن چه از نام خیابان 
در قــدم اول به یاد هرکس می آیــد همان نقش بارز 

تـردد و جابجایی یا یک راه عبوری است.
در همــدان معابر درون شــهری بســیاری با صرف 
هزینه هــای گزاف احداث یا تعریض می شــوند، به این 
امید که بتوانند در بهبود معضل ترافیک یا بافت متراکم 
فرســوده فاقد ارزش نقش موثری ایفا کنند. در بسیاری 
موارد، مدیریت شــهری به استناد طرح مصوب پس از 
انعقاد قرارداد با مالکان، اماک آن ها را تملک می کند، اما 
به رغم وجود تمامی شــرایط اساسی برای طرح و فقدان 
هر گونه اشــکال قانونی، اجرای طرح بــا تعویق مواجه 
شــده یا به طور کلی طرح مصوب لغو می  شود که باعث 
سلب  اعتماد شهروندان و از بین رفتن انگیزه می شود که 
نتیجه ای جز مقاومت مالکین در تعریض و توسعه معابر 
درون شهری ندارد که نمونه بارز آن را در خیابان طالقانی 
دیدیم که پس از مدتی و با تغییراتی در مدیریت شهری 

دوباره وضعیت به حالت اول خود بازمی گشت. 
همدان که امروزه به عنوان مقصد گردشگری در کشور 
مطرح است، برای رسیدن به اهداف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی خود می تواند با استفاده از درآمدهای ناشی 
از اجرای تعریض و توسعه معابر، بدون استفاده از منابع 
مالــی و بودجه دولتی به این امر مهم دســت یابد. به 
عبارت ساده ترکسب درآمد شــهرداری از ارزش افزوده 
ناشــی از اجــرای طرح و هزینه کــردن آن برای تامین 
خدمات شــهری مورد نیاز طبقات کم درآمد در مناطق 
کم برخوردار اســت. بنابراین تمــام هزینه های طرح از 
جمله ســاخت معابر و خیابان های پیش بینی شده در 
طرح شهری همدان می بایست از طرح تعریض خیابان 
تامین شود. هدف اصلی از اجرای مجموعه مسکونی و 
تجاری، تـأمین مـــالی پـروژه احـداث معابر استاندارد 
اســت و نوسازی بافت فرســوده به عنوان یک دستاورد 
جنبی مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر اســت در حال 
حاضر بیشــتر هزینه تملک بناهای واقــع در محدوده 
طرح های شــهر همدان پیش از آغــاز عملیات احداث 
یا تعریض از منابع شــهرداری تأمین می شود که گاهی 

سال های زیادی زمان می برد.
پیشنهاد می شــود برای تملک ساختمان های واقع 
در طرح ها با اســتناد بــه قانون نحــوه تملک اراضی، 
از روش هــای توافقی، تشــویقی، کارشناســی و مانند 
این اســتفاده کرد. برنامه مدیریت بر عرضه مســکن 
فروش واحدهای مســکونی، عرضه مســکن به شکل 
عمده یا تهاتر باشــد. از دیگر اقدامات مدیریت شهری 
همدان، جلب مشارکت بخش خصوصی جهت تکمیل 
فعالیت های عمرانی اســت. ســـازمان سرمایه گذاری 
شــهرداری همدان از طریق فراخوان های عمومی برای 
شرکت در این طرح ها به مذاکراتی با اشخاص حقیقی 
و حقـــوقی با اولویت مالکین می توانــد بپردازد که بر 
مبنای آن آورده شهرداری پروانه ساختمانی، تأسیسات 
شهری و ارزش افـــزوده حاصـــل از احداث و تعریض 
معابر در نظرگرفته شود و آورده شریک بناهای تجاری، 
اداری و مسکونی ساخته شده خواهد بـود و بـه نسبت 
آورده طرفین با تعیین ســهم که توافقی درآمد حاصل 
از فروش بین طرفین تقســیم می شــود. با همکاری 
سازمان ها و مدیریت شهری عرضه واحدهای مسکونی 
به شکل کامل و با بهره برداری از تمامی امکانات صورت 

گیرد تا مالکین ترغیب به همکاری با سازمان شوند.
در پایان امید اســت سعی شــود تا با استفاده از 
عوامل موثر در ارتقای بصـــری خیابـــان های همدان، 
به خصوص در بافت فرسوده همـــاهنگی و سـازگاری 
میان کیفیت محیطــی و توقعات مردم از رویارویی با 
معابر جدید با درنظرگرفتن حقوق شــهروندان نسبت 
به رفع مشکات و چالش های موجود در معـــابر اقدام 
شود اما توفیق چنین طرح هایی وابستگی مستقیم به 
برنامه ریزی در تمامی سطوح طرح های توسعه شهری 

خواهـد داشـت.

ضوابط یکساله �در شهـــــــر
کمیســیون  رئیــس 
شهرســازی و معماری شورای 
این بــاره  در  همــدان  شــهر 
می گوید: آن زمــان که پروانه 
این ســاختمان ها صادر شــد 
بحث ضوابط ارتفــاع و حریم 
مطرح نبود و یکســال اســت که میــراث فرهنگی این 

مباحث را مطرح می کند.
برای مثال در بافت تاریخی جوالن که ساختمان های 
تــا شــش و نیــم طبقه بــا تعریض ســاخته شــده، 
بیــن ســال های 92 تــا 98، این ساخت وســازها طبق 
اســتعام های اخذشــده از میراث فرهنگی بامانع بوده 
و حاال میراث فرهنگی می گوید ضوابط مربوط به ارتفاع 
و حریم در این منطقه باید از ســال 88 اعمال می شده 
اســت. یا برای ساخت وســاز در رینگ نخست شهر که 
توسط مدیریت شهری انجام شده، بر طبق استعامات 
هیچ اعتراضی از ســوی میراث فرهنگی وجود نداشــته 
و حــاال می گویــد این ضوابــط به مرور مطرح شــده و 

منظورش از به مرور سال 98 است.
»نرگس نوراله زاده« در پاســخ به این سوال که چرا 
پرونده برخی از این ساختمان ها مانند هتل باباطاهر که 
حکم تخریب آن ها نیز صادر شــده هنوز در کمیســیون 
ماده صد باتکلیف است، توضیح می دهد: پرونده هتل 
باباطاهر در چندین مرحله در کمیسیون ماده صد مطرح 
شــده و مالک ادعا می کند مسئوالن وقت همدان برای 
اصاح پروانه ســاخت اولیه به او مجوز داده اند. مشکل 
این است که مســئوالنی که آن زمان به این هتل مجوز 
ساخت وســاز داده اند هیچ مجوز مکتوبی صادر نکرده اند 
و این مجوز به صورت شــفاهی بوده است. طی آخرین 
جلسه نیز قرار شــده مالک نقشه نهایی را به شهرداری 
ارائه دهد و کارشــناس رسمی آن را تأیید کند و تخلفات 

آن مورد بررسی قرار گیرد.
مجوز استانداری برای تخلف هتل باباطاهر �

از نوراله زاده می پرســم مگر مالک هتــل باباطاهر با 
شــهروندان عادی متفاوت اســت که یک شهروند برای 
جابجایی یــک دیوار از خانه اش بایــد مجوز بگیرد، آن 
وقت او می تواند با مجوز شــفاهی تا این حد تخلف کند 
که نوراله زاده پاسخ می دهد: واقعیت این است که برخی 
مسئوالن استان به بهانه حمایت از سرمایه گذار دنبال کار 
مالک هتل باباطاهر هستند و سال گذشته نیز مصوبه ای 
در استانداری تصویب شد که شهرداری به هتل باباطاهر 
پروانــه اصاحی صادر کنــد. یعنی اســتانداری از وی 
حمایت می کند، احتماال در زمان ساخت وساز نیز چنین 

حمایت هایی وجود داشته است.
وی ادامه می دهد: ما این مشــکل را در مناطق دیگر 
هم داریم، برای مثال ساخت وســازهای غیرمجازی در 
بلوار امام اتفاق می افتد و با گزارش شــهروندان جلوی 
کار گرفته می شود و از آن طرف افرادی تماس می گیرند 
و کار ساخت وســاز دوباره از سر گرفته می شود. احتماال 
چنین اتفاقاتی برای هتل باباطاهر هم افتاده است. حاال 
اگر شــما این موضوع را مطرح و اعتراض کنید، شما را 

مخالف سرمایه گذار قلمداد خواهند کرد.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای 
شــهر همدان معتقد اســت: صدور پروانــه برای همه 
شــهروندان الزامی اســت و نباید فرقی بین شهروند 
عادی و شــخص ســرمایه گذار نباشــد و قانــون باید 
برای همه اجرا شــود اما برای ســرمایه گذار باید روند 
صــدور پروانه کمی ســاده تر باشــد نــه این که چنین 

حمایت هایی از او اتفاق بیفتد.
دولت؛ پایه گذار تخریب بافت تاریخی �

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای 
شهر همدان می گوید: طی بیست سال اخیر، غفلت هایی 
در خصــوص هم بافت تاریخی همدان و هم تک بناها و 
حریم آن ها اتفاق افتاده که منجر به آسیب رســاندن به 
آن ها شده اســت. این موضوع نظارت عالیه ای از سوی 
راه و شهرســازی و همچنین میراث فرهنگی می طلبیده 
که نشــده اســت و این یعنی دولــت پایه گذار تخریب 

میراث فرهنگی بوده است.
»اکبر کاووســی امید« معتقد اســت شهروندان در 
حفظ بافت تاریخی شــهر همیشه یک گام از مدیریت 

شــهری جلوتــر بوده اســت و چون مدیــران هیچگاه 
دورنمایی از شــهر نداشــته اند، نمی دانند در این شــهر 
به کجا می خواهند برســند. وی توضیح می دهد: برای 
مثــال پارکینگ هایــی در رینــگ اول و در دل بافــت 
تاریخی شــهر ســاخته شــده که اصا نباید ســاخته 
می شــده. برای مثال پارکینگ آقاجانــی بیک که باید 
بیرون از رینگ اول و در لبه این رینگ ســاخته می شد 
چون وقتی پارکینگ در رینگ اول ســاخته می شود به 
جاذب سفر تبدیل می شود و این دیگر با سیاست های 
انســان محوری و پیاده راه ســازی در شــهر در تناقض 
اســت. در مجتمعــی که بــه جای خانه هــای تاریخی 
تخریب شده کبابیان طراحی شده، پارکینگی با ظرفیت 
170 خودرو در نظر گرفته شده که همین شرایط را دارد. 
در حالی که این پارکینگ باید پشت هتل مرمر ساخته 
شــود که زمین های آن هم موجود است. اگر دورنمای 
مناســبی برای این شهر در نظر گرفته می شد، این همه 

نابسامانی هم وجود نداشت.
یک بام و دو هوا  �

کاووســی امید ادامه می دهد: ما در شــرایطی قرار 

گرفته ایم که برای مثال سه چهارم بافت تاریخی جوالن 
از بین رفته و حاال می خواهیم برای یک چهارم باقیمانده 
محدودیت هایی مانند ارتفاع و تراکم در ســطح و دیگر 
محدودیت هــای مربوط به بافــت تاریخی اعمال کنیم. 
قبــا ســاختمان های پنج و نیم طبقــه در بافت جوالن 
ساخته شــده و حاال می گوییم باالتر از سه و نیم طبقه 
مجوز نمی دهیم که پله پله شدن شهر را به دنبال دارد. یا 
از 12 ماه پیش پرونده هتل باباطاهر به کمیسیون ماده 
صد برده شــده و هم از طرف شــهرداری و هم از طرف 
مالک کوتاهی هایی هست که باعث می شود نتوانیم رأی 
مربوطه را صادر کنیم. مالک هتل هیچ نقشه مصوبی به 

کمیسیون ماده صد ارائه نداده است.
وی می افزاید: البته فراموش نکنیم مجوز هیچ کدام 
از این ســاختمان هایی که شــما دربــاره آن ها صحبت 
می کنید در شــورای پنجم داده نشده است. تنها موردی 
کــه در شــورای پنجم اتفــاق افتاد مربــوط به تخریب 
خانه هــای تاریخی کبابیان بود کــه فاجعه بزرگی بود و 
ما هم به آن معترض بودیم. اما شورای شهر با اکثریت 
آرا اداره می شود و من به تنهایی نمی توانم جلوی خیلی 

کارها را بگیرم.
این عضو شــورای شــهر به صحبت های استاندار در 
صحن شورا مبنی بر حمایت از برج سازی در همدان نیز 
اشاره می کند و می گوید: برخاف صحبت های استاندار 
که معتقد اســت مردم برای برخورداری از رفاه بیشــتر 
بــه زندگی در برج ها تمایل بیشــتری دارند، باید بگویم 
برج محل مناســبی برای برخــورداری از رفاه و آرامش 
نیســت و با مبانی دینی ما نیز در تضاد است. استاندار 
معتقد است برای این نظر خود ادله کارشناسی و علمی 
دارد اما هیچ کجای دنیا زندگی با رفاه در برج ها محقق 

نشده است.

کودک؟ کدام شهر دوستدار 
شهر و شهردار باید دوستدار همه کودکان باشند

هفته  خبرهــای  در 

گذشــته آمــده بود که 

همــدان یکی از دوازده 

شهری اســت که برای 

طرح   آزمایشی  اجرای 

کودک  دوســتدار  شهر 

انتخاب شــده است تا 

در صورت موفقیت در ایــن مرحله نامزد دریافت 

نشان شهر دوستدار کودک از یونیسف شود. شهر 

دوستدار کودک چند سالی است در همدان مطرح 

و از ســال گذشته به طور جدی توسط تشکل های 

دوستدار کودک، کمیسیون فرهنگی شورای شهر و 

معاونت شهرســازی و معماری وسازمان فرهنگی 

و اجتماعی شــهرداری در قالب کارگروه و شورای 

اجرایی شــهر دوستدار کودک پیگیری شده است 

و در کنــار کارهــای مطالعاتی و نظــری اقدامات 

پراکنده ای هم مانند برگزاری گذر کودک اجرا شده 

اســت. برای این که واقعا در ســاختن شهری تا 

حد امکان دوســتدار کودک و نیز در ارزیابی های 

بیرونی موفق بشویم ضروری است به طور جدی 

و منطقی و دور از تعارفات معمول به ارزیابی واقع 

بینانه وضعیت شهر بپردازیم.

با وجودی که همان طور که در شماره های قبلی 

گفتیم بخش هایی از شــورای شــهر وشــهرداری 

همدان که در باال ذکر شد اگر نگوییم تنها اما قطعا 

جدی تریــن نهادها در پیگیری حقــوق کودکان 

در همــدان هســتند که رعایت حقــوق کودکان را 

در اولویــت برنامه ریزی خود قــرار داده اند اما نا 

هماهنگــی در برخــی سیاســت گزاری های کان 

می توانــد مانعی جدی در راه رســیدن به شــهر 

دوستدار کودک باشد.

شــهر دوستدار کودک در واقع ادغام پیمان نامه 

حقوق کــودک در مدیریت شــهری اســت. ماده 

2 )ممنوعیــت تبعیض( ایــن پیمان نامه که یکی 

از چهار اصل اساســی آن اســت، بیان می کند که 

حکومت های عضو این پیمان نامه، برای هر کودکی 

که در قلمرو آن هاســت، بــدون تبعیض و یا فرق 

گــذاری و بدور از هرگونه وابســتگی به نژاد، رنگ 

پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان 

دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرســت و یا والدین 

و هــر موقعیت دیگــری که کودک در آن اســت، 

اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین 

می کننــد و تمام اقدامات الزم را انجام می دهند تا 

ایــن اطمینان کامل را به وجود آورند که هر کودکی 

از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است.

این اصل در معیارهای شــهر دوستدار کودک 

یونیسف به صورت داشتن حق بودن یک شهروند 

برابر با دسترســی به همــه امکانات صرف نظر از 

نژاد مذهب جنســیت درآمد یا ناتوانی برای تمام 

کودکان بیان شده است. درست است که مشارکت 

کــودکان و در نظر گرفتن دیــدگاه و منافع آن ها 

در مدیریــت شــهری مهم ترین اصل دررســیدن 

به شــهر دوستدار کودک اســت اما در صورتی که  

اصل مهم نبودن تبعیض رعایت نشــود هیچ کدام 

از معیارهای شــهر دوســتدار کودک درست اجرا 

نخواهد شد و در صورت اجرا هم محدود به مناطق 

خاص و صوری خواهد شد.

اگر نگاهی به امکانات بازی، تفریح و فضای سبز 

قابل اســتفاده کودکان در محات شهر از جنوب به 

شمال شهر از روی نقشه بیندازیم یا گشتی سریع 

در این مناطق بزنیم به آســانی پی به تفاوت های 

آشکار خواهیم برد. از قدیم مناطق سرسبز و خوش 

آب و هوای جنوب شهر محل زندگی اقشار برخوردار 

و پر درآمد بوده و درقســمت های شمالی طبقات 

کم درآمد و مهاجرین روســتایی، با تراکم چندین 

برابری جمعیت و نســبت بســیار باالتر کودکان به 

تعداد خانواده، ساکن بوده اند. این نابرابری سنتی 

را تمرکز اقدامات شهرداری های دوره های مختلف 

بر مناطق جنوبی تشــدید کرده است که متاسفانه 

در برخی از این طرح ها مانند ســاخت شــهربازی 

در بلوار ارم به گفته کارشناسان ابتدایی ترین اصول 

معماری شهری در مکان یابی رعایت نشده است و 

به نظر می رســد مهم ترین معیار در انتخاب محل 

درآمدزایی بیشــتر بوده اســت کــه آن هم گویا با 

توجه به دسترسی کودکان مناطق برخوردار به انواع 

تفریحات چندان موفق نبوده است. نگاهی به نقشه 

مناطقی مانند کوی خضر و ولیعصر و اسامشهر و 

مقایسه فضاهای بازی و تفریح آن ها با پردیس و 

اســتادان به خوبی این تفاوت ها را نشان می دهد. 

به عنوان مثال در کوی خضر که سال هاســت تنها 

بوســتان کوچک محل با عبور خیابان از وسط آن 

برای کودکان نا امن و عما غیرقابل استفاده شده 

حدود2600کودک زیر 5 سال محروم از بسیاری از 

امکانات تفریحی و در منطقه استادان  900 کودک 

زیر 5 ســال با دسترسی به تســهیات تفریحی 

متنوع زندگی می کنند.  

معلولین و ســایر کودکان بــا نیازهای ویژه، 

کودکانــی کــه به علــت اختــاالت و کمبودهای 

مــادرزادی یــا اکتســابی جســمی و روانــی و 

اجتماعی نیاز به توچــه و امکانات و تدابیر ویژه 

دارنــد ، نیز از این تبعیض رنج بســیار می برند. 

در هیــچ کــدام از زمین های بازی وســایل ویژه 

ایــن کودکان وجــود ندارد و فضــای خاصی هم 

برای آن ها در نظر گرفته نشــده است. متاسفانه 

تاش برای قانع کردن مســئولین شــهرداری در 

اختصاص فضایــی برای این کودکان تا به امروز 

بی نتیجه مانده اســت و بهانه هایی مانند نیاز به 

مجــوز خاص مانع از اختصــاص برخی فضاهای 

ظاهرا بدون اســتفاده به این منظور شده است. 

این هــا در حالی اســت که در اخیــرا هزینه های 

هنگفتی صرف ســاختن مسیر دوچرخه سواری 

برای افراد ســالم مرفه در مناطق برخوردار ) بلوار 

ارم ( کــه فعا به علت نوع پوشــش آن که برای 

این کار نامناسب اســت برای پیاده روی و پارک 

ماشین اســتفاده می شود، یا تزیین غیرضروری 

پیاده روهــای اســتادان و پردیس با اشــکال و 

رنگ های مختلف شده است. 

اولین گام درحرکت به ســوی شــهر دوستدار 

کودک کاهش حداکثــری و در نهایت حذف این 

نابرابری هــا از طریــق  ایجاد امکانــات جدید یا 

راهکارهایی بــرای توزیع عادالنــه امکانات فعلی 

اســت که بدون تحقق آن هرگونه اقدامی شــامل 

اکثریت کودکان شــهر نخواهد شد و نمی تواند در 

جهت رســیدن واقعی به هدف باشــد. در این راه 

ضروری است که تشکل ها و افراد دوستدار کودک 

پیگیر و مطالبه گر جدی و اعضای شورای اسامی 

شــهر و به ویژه اعضایی که خود را نماینده مناطق 

محروم می دانند پاسخگوی این موضوع باشند.

شهر و دیار

حسین بهبودی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

بیایید ســفر چند دقیقه ای از میدان ســپاه به سمت میدان مرکزی شهر داشته باشیم. 
از اوضاع نابســامان پل نیمه کاره چراغ قرمز که سال هاست شــهروندان را گرفتار کرده که 
بگذریم، یک طرف هتل باباطاهر روزانه به بنای اصلی خود اضافه می کند و کسی با او برخورد 
نمی کند. در محله جوالن که باید گفت بافت تاریخی کامال از بین رفته، هگمتانه آســفالت 
شده، پارکینگ آقاجانی بیک و سینا کامال ناهمگون با بافت تاریخی علم شده و صحبت از 
ساخت پارکینگ با ظرفیت 170 خودرو به جای خانه های تاریخی کبابیان می شود که سال 
96 میزبان بولدوزرها شــد. حوزه هنری ســاخت پردیس سینمایی پشت سینما قدس را 
دنبال می کند که حریم میدان تاریخی را نشانه رفته و همین طور که ادامه بدهیم به شرایط 
بغرنج تری می رســیم. در واقع مدیریت شهری عامل اصلی تخریب در بافت تاریخی شهر 
شده و فقط زورش به شهروند عادی می رسد که سال هاست پله های شهرداری را باال و پایین 
می رود تا شــاید موفق به اخذ پروانه ساخت در این محوطه شود. میراث فرهنگی هم که 
کنار ایستاده و هر بار که پرونده ای از ساخت وسازهای متناقض با حفظ بافت تاریخی مطرح 

می شود رد پای چراغ سبز آن در این ساخت وسازها دیده می شود.
پس به راحتی می توان گفت مدیریت شهری و برخی نهادهای دولتی پایه گذار تخریب 
بافت تاریخی در همدان هســتند و اتفاقا در کمال خونسردی از ثبت جهانی این محوطه 
صحبــت می کنند که عمال چیزی از آن نمانده اســت. انگار نمی خواهنــد بدانند ضوابط 
یونســکو دقیق تر از آن اســت که نگاه بولدوزرمنشــانه اینان را بپذیرد و عنوان می کنند: 
»همه مشــکل میراث فرهنگی محدود به آسفالت هگمتانه شده، آیا مشکل فقط آسفالت 
هگمتانه اســت؟« و با این حرف به همه دلسوزان میراث فرهنگی که دادشان از آسفالت 

هگمتانه بلند است، توهین می کنند.
با چنین نگاه و چنان مدیریتی نمی توان امیدی به حفظ همین تک بناهای باقیمانده 
از بافت تاریخی داشت و وقتی هم استاندار از برج سازی حمایت می کند، تا چند سال بعد 
عبارت »بافت تاریخی« فقط در فرهنگ لغات دیده خواهد شــد و باید در میان برج ها و 

ساختمان های بلند تاریخ همدان را جستجو کنیم.

تیغ برج سازی مدیران بر تاریخ شهر
مسئوالن همدان، شهر  را عمودی می خواهند

کاظمی فاطمه 
روزنامه نگار

کاووسی امید:
دل  در  و  اول  رینــگ  در  پارکینگ هایــی   
بافت تاریخی شــهر ســاخته شــده کــه اصال 
نباید ساخته می شــده. برای مثال پارکینگ 
رینــگ  از  بیــرون  بایــد  کــه  بیــک  آقاجانــی 
اول و در لبــه ایــن رینــگ ســاخته می شــد 
چــون وقتــی پارکینــگ در رینگ اول ســاخته 
می شــود به جاذب ســفر تبدیل می شــود و 
این دیگر با سیاســت های انســان محوری و 

پیاده راه سازی در شهر در تناقض است.

نوراهلل زاده:
 ســال گذشــته مصوبه ای در استانداری 
تصویــب شــد کــه شــهرداری بــه هتــل 
باباطاهــر پروانــه اصالحــی صــادر کنــد. 
یعنــی اســتانداری از وی حمایت می کند، 
احتمــاال در زمــان ساخت وســاز نیــز چنین 

حمایت هایی وجود داشته است.

دکتر نصراهلل پزشکی
کودکان  فعال حوزه 
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نسرین زندی
روزنامه نگار

نشست شهردار با کارکنان مدیریت پیشگیری 
و تخلفات شهرداری

همزمان با روز شــهرداری و همیاری ، نشست 

مهنــدس »عبــاس صوفی« شــهردار همــدان با 

کارکنان مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

در مجموعه فرهنگی هنری فجر شهرداری همدان 

برگزار شــد. در این نشســت  معاون برنامه ریزی، 

معــاون شهرســازی و معماری، معــاون خدمات 

شهری و فنی و عمرانی، مدیران مناطق چهار گانه 

شهرداری، مدیران حراست و بازرسی و مرکز 137  

برگزار شد.

در شروع جلســه »وحید علی ضمیر« معاون 

خدمات شــهری ضمن تبریک والدت با سعادت 

امــام رضــا علیه الســام و ابــراز خرســندی از 

اقدامــات صورت گرفته مدیریت اداره طی 8 ماهه 

گذشــته، اظهار کرد: رعایت قوانین باالخص حقوق 

شهروندی مدنظر همکاران ما در این حوزه حساس 

از شهرداری است.

مدیــر  گلشــن«  »محمدعلــی  ادامــه  در 

پیشــگیری و رفع تخلفات شهری گزارشی کوتاه 

از اقدامــات صورت گرفته در هشــت ماه حضور 

خــود همچــون راه انــدازی مرکــز فرماندهی و 

مانیتورینگ یگان هــای عملیاتی )مرکز هفتاد(، 

ســامانه رصد )پایش تصویری( برای اولین بار 

 GPS در کشور و سیستم ردیاب ناوگان رادشیدو

خودروهای عملیاتی، ارتباط رادیویی انبار مرکزی 

در جهت ســهولت ترخیص امــوال و موارد دیگر 

که به همت مجموعه مدیریت پیشــگیری و رفع 

تخلفات شــهری به انجام رســید ارائهکرد  و در 

ادامــه به ذکر مــواردی از دغدغه های موجود در 

این حوزه از شهرداری پرداخت.

صوفی با تبریک روز شــهرداری ها و دهیاری ها 

در ایــن نشســت از تاش شــبانه روزی مدیریت 

پیشگیری و رفع تخلفات شهری و کارکنان تاشگر 

این اداره تشــکر و قدردانی کرد و گفت: این اداره 

به عنوان حوزه پیشــرو، درگیرشــونده و پیشانی 

کاری جــزو ادارات مهــم شــهرداری همدان بوده 

که طی ســنوات گذشته توانســته سطح باالیی از 

رضایتمندی را کسب کند.

شــهردار همــدان در انتهــای صحبت ها گفت: 

اخاق مداری ســرلوحه تمامی کارها بوده و رعایت 

حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از ملزومات 

حــوزه اداری و عملیاتی باشــد و انجــام وظایف 

می بایســت در چارچوب قوانین و سیاســت های 

اباغی از سیستم مدیریتی باشند.

در پایان جلســه به پاس زحمات کارکنان این 

اداره از تعدادی کارکنان مجموعه با اهدا لوح یادبود 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.

توزیع عادالنه منابع اعتباری تنها راه نجات صنایع
نسرین زندی

روزنامه نگار

واحد تولیدی فرآورده های لبنــی گلبرگ نهاوند میزبان 
اصحــاب رســانه بود. »محســن علی بخشــی« مدیرعامل 
شــرکت تولیــد فرآورده های لبنی با برنــد آوش و دژن در 
حاشــیه بازدید خبرنگاران از این واحد تولیدی با اشــاره به 
واردات محصوالت لبنی در گذشــته، گفت: تولید محصوالت 
لبنی به صورت ســنتی انجــام می شــد و محصولی که به 
صورت صنعتی مصرف می شد پنیر وارداتی بود. واحدهایی 
همچــون واحد ما برای تولید پنیر شــکل گرفتند. اســتان 
همــدان قطــب تولید پنیر بــود و پنیر آب نمکــی که تولید 
می شــد به صورت کاالبرگی توزیع می شــد. با گذشت زمان 

واحدهای تولیدی نیز رشد کردند.
وی افزود: اساســی ترین مشــکل ما تولید شــیر خام 
است. در زمان تاســیس این واحدها، نهاوند روزانه حدود 
220 تن تولید شــیر خام داشت که متاسفانه امروز به 25 
تن رســیده است. دریافت شــیر خام ما در گذشته 2تا 3 
تــن بود این در حالی اســت که ظرفیــت تولید ما 100 تن 
در یک شــیفت اســت. این بیانگر این موضوع اســت که 
به نســبت صنایع تبدیلی، تولید شــیر خام نه تنها رشــد 

نداشته، افت کرده است.
علی بخشــی اظهار کــرد: یکــی دیگــر از معضات ما 
مشــکات مالی است. ما روزانه حدود 300 تا ۴00 میلیون 
تومــان پــول نیاز داریم. بــا توجه به کمبود شــیر خام ما 
ناچار به پیش خرید شــیر از ســایر اســتان ها و پرداخت 

هستیم.  نقدی 

وی در ادامه به توزیع ناعادالنه منابع اعتباری اشاره کرد و 
افزود: برای رونق تولید، حل مشکات اقتصادی و جلوگیری 
از مهاجرت باید منابع اعتباری عادالنه بین واحدهای تولیدی 

توزیع شود.
علی بخشــی در ادامه گفت: واحد ما در بدو تاســیس 
تنهــا  پنیــر آب نمکی را به صــورت نیمه صنعتــی تولید 

می کــرد. امــروز 8 نوع محصــول با 50 نوع بســته بندی 
تولیــد می کنــد. ظرفیت دریافت شــیر خــام 85 تا 90 
تن  به صورت اســمی اســت اما در عمــل حدود 50 تن 
دریافــت داریم. واحد ما در ســال حدود 17 هزار و 365 

تن ظرفیت تولید دارد.

بیش از 90 درصد ظرفیت سدهای استان همدان پر است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از پر بودن 

بیش از 90 درصد ظرفیت اکثر سدهای استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان، منصور ستوده با اشاره به این که بارندگی سال جاری 
۴57 میلیمتر بود، گفت: میزان بارندگی امســال نســبت به 
سال آبی گذشــته که بارشــی معادل 60۴ میلیمتر داشتیم 
کاهش 2۴ درصدی را نشــان می دهد این در حالی است که 

نسبت به بلندمدت 32 درصد رشد داشته ایم.
وی افزود: 115 لیتر در ثانیه آب به ســد اکباتان همدان 
وارد می شــود که در نتیجه حجم فعلی سد که افزون بر 30 
میلیون مترمکعب اســت، 91 درصد پر شــده و از این میزان 

1100 لیتر در ثانیه به مصرف شرب می رسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان ادامه داد: 
اکنون به سد آبشینه همدان و سد شیرین سوی کبودراهنگ 
آب وارد نمی شــود امــا 90 درصــد از حجــم ۴.5 میلیــون 
مترمکعبی سد آبشینه و حجم 3.96 میلیون مترمکعبی سد 

شیرین سو پر است.
وی بیــان کرد: در مایــر نیز 96 درصــد از حجم ۴3.۴ 
میلیون مترمکعبی ســد کان پر اســت و 0.6 مترمکعب در 

ثانیه آب وارد این سد می شود.
ســتوده با اشــاره بــه این که 9۴ درصد ســد ســرابی 
تویســرکان نیز پر اســت، یادآور شــد: این ســد مخزنی 
8.6 میلیــون مترمکعــب حجــم دارد و ورودی آن 0.115 

مترمکعب در ثانیه است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان 
این که ۴۴ درصد از حجــم 2.3 میلیون مترمکعبی مخزن 

سد شــنجور رزن نیز اکنون پر است، اظهار کرد: همان گونه 
که گفته شــد اکثر ســدهای اســتان بیش از 90 درصد از 

حجمشان پر است.

اجرای عملیات آسفالت پلیمری برای اولین بار در بلوار ارم همدان
عملیات آســفالت ریزی بلوار 
ارم به طول 2200 و عرض 9 متر 
و در مجموع با مساحت 20 هزار 

مترمربعی از ابتدای تیرماه آغاز شد.
جاده های در معرض تغییرات جوی �

جاده هــا و راه هــای در معرض تغییرات  فشــارهای 
زیــادی هســتند و موادی چــون قیر و آســفالت که در 
هموارســازی و ساختن بستر راه استفاده می شوند هم از 

این شرایط و متغیر و فرساینده در امان نیستند.
از ایــن تغییــرات محیطــی و جوی فرســاینده راه ها 
و جاده ها می توان خشــک بودن یا مرطــوب بودن هوا و 
محیــط، تغییرات دمــا در طول روز و شــب و فصل های 
مختلف، باریدن برف و باران، ســرد شدن هوا و یخ بستن 
ســطح راه ها، رانش زمین و زلزله و حرکت انواع خوردرو، 
از انواع ماشــین های سنگین گرفته تا خودروهای سواری 

و موتورها را نام برد. 
بیشــترین اثر تخریب کننده این عوامــل روی قیری 
اســت که در ساختمان آســفالت اســت. تعمیر کردن و 

بازسازی جاده های آســیب دیده هزینه های زیادی چه از 
نظــر مالی، چه از نظر نیروی انســانی و چه از نظر وقت و 
زمان خواهد داشت. به همین برای افزایش دوام و سالم 
ماندن راه ها و جاده ها فکر و تاش های بســیاری شده تا 

به نتیجه ای برسند.
مزایای آسفالت پلیمری �

استفاده از آســفالت پلیمری در بلند مدت هزینه ها را 
تا 50 درصد کاهش می دهــد. عاوه بر این به دلیل ترک 
خوردن و آسیب دیدن کمتر، نیاز به ترمیم آن هم به مقدار 

زیادی کمتر است.
آســفالت های پلیمری بــه دلیل خواصی کــه دارند، 
می توانند در ضخامت های کمتر و با استفاده از مواد اولیه 
کمتر تولید و اســتفاده شــوند و در عیــن حال مقاومت 

بیشتری از خود نشان دهند. 
از مزایای آســفالت پلیمری می توان به چســبندگی 
بیشــتر نســبت به آسفالت ســنتی، قابل اســتفاده در 
دمــای باال و پایین، قابلیت االستیســیته بهتر، افزایش 
انعطاف در دمای سرد، مقاومت بهتر در برابر تغییر شکل 

و حرکت، کمتر بودن حساســیت نســبت به تغییر دما، 
افزایش مقاومت کششی و سخت بودن بیشتر در دمای 

باال اشاره کرد.
استفاده از آسفالت پلیمری در بلوار ارم �

»مســعود دهبانی صابر« مدیر منطقه یک شهرداری 
همــدان با بیان این که برای اولین بار در کشــور از فناوری 
پلیمری در عملیات آســفالت ریزی طرح ساماندهی بلوار 
ارم استفاده می شود، مطرح کرد: با توجه به لزوم افزایش 
مقاومت آسفالت در برابر انعطاف پذیری، مقاومت در برابر 
شــیار افتادگی و تغییر نیافتن شکل آســفالت، افزایش 
خواص مکانیکی قیر با مواد پلیمری مورد انتظار و کیفیت 
آســفالت معابر پرتردد این موضوع در دستور کار مدیریت 
شــهری همدان قرار گرفــت که در همیــن رابطه یکی از 
مؤثرترین شــیوه های بهبود خواص عملکردی آســفالت، 

استفاده از فناوری پلیمری در تولید آسفالت است. 
مدیــر منطقه یک شــهرداری در ادامه با بیان این که 
یکــی از موثرترین شــیوه های بهبد خــواص عملکردی 
 1۴10 A سطح آسفالت، استفاده از پلیمری از نوع تیس

است، گفت: در هر دو مســیر جنوبی و شمالی بلوار ارم 
از این نوع آســفالت اســتفاده شده اســت. اجرای این 
پــروژه از ابتدای تیرماه آغاز شــده بــه زودی به اتمام 

خواهد رسید.
رضایت شهروندان �

دهبانی صابــر ادامــه داد: بلوار ارم بــه عنوان یکی از 
مناطق گردشگری برای شهروندان همدانی و گردشگران 
محســوب می شــود. این معبر که در رینگ ســوم شهر 
همدان قرار دارد دارای دو ورودی و خروجی از خیابان-

های سعیدیه و شــهید فهمیده است. در راستای تحقق 
شهر انســان محور، عملیات پیاده روســازی، بهسازی و 
زیباســازی این بلوار بــا رعایت تمامی اســتانداردهای 
موجود در حوزه پیاده رو صورت پذیرفت و خوشــبختانه 
هم اکنون نیز با اســتقبال گســترده شهروندان همدانی 

روبرو شده است
نهضت آسفالت در منطقه یک �

وی بــا بیان این که رســیدگی به آســفالت معابر و 
خیابان ها از خواســته های اصلی شــهروندان اســت، 

عنوان کرد: در بودجه ســال جــاری 2۴0 میلیارد ریال 
بــرای همین امر در نظر گرفته شــده کــه روزانه و به 
صورت همزمان چهار اکیپ آســفالت ریزی شــامل دو 
اکیــپ با اســتفاده از دســتگاه فینیشــر و دو اکیپ 
دســتی این عملیــات را انجام می دهــد.  ۴ هزار تن 
آســفالت برای اجرای عملیات روکــش بلوار ارم تهیه 
و اســتفاده شده و از ابتدای ســال جاری بالغ بر 15 
هزار تن عملیات آســفالت ریزی در سطح منطقه اجرا 
شــده اســت که از مهم تریــن این معابــر می توان به 
آســفالت ریزی خیابان قهرمان در بلــوار بعثت، میدان 
جهــاد، بلوار شــهید زمانی، کــوی خاتــم و کوی دره 
مرادبیک، بلوار شهید اســامیان، سعیدیه، کمال آباد، 
دره مــراد بیگ، خیابان بســیج، بلوار شــهید فهمیده 
»پشت بیمارســتان بوعلی«، محله سبد بافان و پارک 
الله، خیابان میرزاد عشــقی، خیابــان جوادیه، خیابان 
شــریعتی، خیابان شــریعتی، بلوار بعثت، بلوار شهید 
احمدی روشــن، بلــوار ســعیدیه شــمالی و جنوبی، 

خیابان هنرســتان و موارد دیگر اشاره کرد.

پاداش و تخفیف برای 
مشترکین صرفه جو

جمشــیدی«  »شــیرزاد  همدان نامــه: 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان، در نشســت خبری که به مناســبت 
هفته صرفه جویی در مصرف برق برگزار شد، 
گفــت: در چند ســال اخیر بــا افزایش دما 
شــاهد افزایش بار برق استان هستیم. اوج 
مصرف از خرداد شــروع میشــود و تا پایان 

شهریور ادامه دارد.
وی افزود: پیک بار ما نســبت به ســال 

گذشته یک درصد افزایش داشته است.
در صورت صرفه جویی مشترکین خانگی 
در ســاعات اوج مصــرف، حــدود 20 درصد 

هزینه های مصرفی کاهش می یابد.
ســاعت پیک کشوری از ساعت 12 تا 17 
است که شامل استان همدان نیز می شود. از 
ساعت 20 تا 2۴ هم که پیک استان افزایش 
پیــدا می کنــد و برای این ســاعات برای ما 
ســهمیه تعیین شده اســت. مشترکینی که 
از ابتــدای خــرداد تا پایان شــهریور در این 
ســاعات، مصرف برق خود را مدیریت کنند 
و مصرف آن ها نســبت به سال قبل کاهش 
داشــته باشــد به میزان کاهش مصرف، از 

پاداش و تخفیف بهره مند خواهند شد.
جمشیدی تاکید کرد: 573 هزار مشترک 
خانگی الگوی مصــرف را رعایت کردند. 310 
هزار و 6۴5 مشترک مشمول تخفیف شدند. 
متاســفانه 22 هزار و 901 مشترک پرمصرف 

در استان داریم.

ثبت نام بیش از 14 هزار 
واحد تاکنون در همدان

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
استان همدان با بیان این که تاکنون ده هزار 
و 23 نفر مشــمول پرداخت شــده اند، گفت: 
تاکنــون ۴ هــزار و 798 نفر بیمــه بیکاری 

دریافت کرده اند .
»احمــد توصیفیــان« افــزود: از جمله 
شــرایط اخذ تســهیات، فعال بــودن واحد 
و واریــز فهرســت بیمه نیرو ها اســت و اگر 
واحدی برخی از نیروها را برای بیمه بیکاری 
معرفی کند به ازای آن ها نمی تواند تسهیات 

دریافت کند.
آموزشگاه  ای رانندگی، سالن های زیبایی، 
مراکــز تولیــد و صنایع دســتی، پوشــاک، 
باشگاه های ورزشــی، حمل و نقل مسافری 
عمومی و بین شــهری، مراکز تولید وتوزیع 
غــذا، واحدهــای پــرورش مرغ گوشــتی، 
محصــوالت گلخانه ای و صیفی جات از جمله 
رســته هایی هســتند کــه از کرونا آســیب 

دیده اند.

خبــــــــــــر
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دشت خرم  صحرا  خرم  و  کوه  خرم 

کشت آلالیان  این  آنانکه  خرم 

یند بسی  و  شند  بسی  و  هند  بسی 

دشت همان  صحرا  همان  و  کوه  همان 

تصویر زنده یاد مرتضی ممیـز
اثر: خیراهلل اصغری

گذشت که با »آ رضا بیابانی«  روزگاری 
نیمــه تمام  هفت ســین 
است ولی با خیال تو تمامش 

کردم 
توســن ســرکش اوهام و 
خیال دور می شد که لجامش 

کردم 
بایــد باد مســموم ایام را 
می فهماندیــم در فصل زایش 
بهاری گورش را گم کند و نیز به ســرما که درختان تنومند 
را می ســوزاند. و مرگ را حالــی می کردیم این چه کاری 
اســت که عزیز ما. رضا، آقارضا، آقا رضــای بیابانی، این 
دبیر فرهیخته، همیشــه کت و شلوار پوش را با آن چهره 
اســطوره ای که بیشــتر به تندیس های تراشــیده میدان 
ســن پیتر رم شــباهت ناگزیر داشــت، بی وقت از ما و 
خانــواده اش ربــودی. مردی که خاصه خــودش بود. با 

دردی که دردمندانه تحملش می کرد و دم نمی زد. 
بیشتر او را جلوی یکی از سینماهای شهر / کمتر تاج 
/ می دیدم. به قول دیروزی ها که امروزی تر از امروزی ها 
هستند، خوره فیلم و سینما بود و گاه فیلمی را 5 تا 6 بار 
می دید و درباره زوایای پنهان آن صحبت می کرد. فامیلی 
دوری با هم داشــتیم و هر دو شیفته طنز  مرحومه  تاج 
ملوک خانم هدایتی مادر حســن آقای هدایتی شــوهر 
اکرم خانم بیابانی. زن ظاهرا کم ســواد و بی ســوادی که 
با چند جمله ســاده عارف و عامــی را به فکر فرو می برد 
و با ســوادها را بر این گمان که / مبــادا ما راه را به غلط 
پیمــوده ایم / کم کمک و خرده خرده به کشــف یکدیگر 
نائل آمدیــم و فهمیدیم که همه ای وجود ندارد و هنرمند 
جماعت ، / هر کو به کارش عشــق مــی ورزد/ . از بنا و 
مسکر و نویسنده گرفته تا مکانیک از یک جنس هستند  

در کالبد های گونه گونه و با نام های متفاوت.
مــن و رضــا و داریــوش و دیگر دوســتان با عائق 
مشــترک راهــی متفــاوت از دیگــر همپالگی های خود 
می پیمودیــم و بــه انحاء مختلــف مورد اســتهزا واقع 
می شــدیم چراکه زندگی هنری تاوان ســختی دارد و به 
ناچار بایــد می پرداختی. هنر. فــرش یک تکه ای بود که 
رویش زندگی می کردیم. با شــروع دهــه پنجاه رفاقت 
دبیرستانی به رفاقت هنری کشیده شد و رضا عرصه هنر 
موســیقی را از آن خود کرد. عصرها که 7-8 نفری جمع 
می شدیم قهوه خانه ســر پل آرضا صحبت درباره آخرین 

فیلم، رمان،  کاســت فان خواننده گرمای جنگ و جدل 
هنری، به آتش سوزی مهیب شور مدعی بودن و من بهتر 
و بیشتر از تو می فهمم و . . کشیده می شد. در این میان 
قهوه چی هم بیکار نمی ماند و با خلق، الســاعه موضوعی 
/ کفش هــای احمد آقا مبــارک، امروز تولد عباس نفری 
و ..../ در حالــی که احمد دو ســال بود کفش مورد نظر 
را می پوشــید و این سومین تولد مرحوم نفری در عرض 
ســال بود/ قهوه خانه را به حســاب احمد و عباس و . . 
به چای شــیرین دعوت می کــرد و پول توجیبی محدود 

بچه ها را به چالش می کشید.
با گذر زمان؛ این مخوف ترین دشــمن آدمی مجلس 
وعــظ و گفتگو بــه قهوه خانه عمــو حاجعلــی در دامنه 
کــوه شــمالی دره مرادبیگ کشــیده می شــد. قهوه چی 
توانمندی کــه بر خاف آن دیگری مشــتری را به چای 
شــیرین نمی بست تا جیب خود را پر کند از طنزی قوی 
و هوشــمندانه برخوردار بود. مردی کــه آخر تکه پرانی و  
نگاه های حجمی عبید زاکانی بود. بی آن که خود بداند. با 
صراحت کام و ضرب المثل های مناسب / سانچو پانزائ 
رمان دن کیشــوت / گاه در یک سطر قصه ای می نوشت 
و حس تحســین همه را بر می انگیخــت.  در راه 8-7 
کیلومتری بازگشــت به خانه دیگر از ادبیات و هنر خبری 
نبود. چراکه عمو حاجعلــی آنقدر خوراک برای ما تدارک 

دیده بود که با بحث در حاشــیه حرف هایش خودمان را 
مشغول می کردیم.

آقــا رضا جزء افــرادی بود که جمــع آوری و تعمیم 
موســیقی را با یک گرام تپاز شــروع کــرد. می توان او را 
مدعی اول این حرفه دانست. همه صفحات T۴ و صفحه 
قیری های آن زمان را به رغم فشــار مالی تهیه و آرشــیو 
می کرد و آن ها را در کاســت چاپ و به فروش می رساند. 
تقریبا هر آن چه درباره موسیقی چاپ و نشر می شد یک 
یا چند نســخه اش در آرشــیو رضا وجود داشت. بعدها 
دســت به تعمیم و گســترش کارش گرفــت و با ابتیاع  
مغازه ای به موفقیت نسبی رسید. چه شد مغازه را بست؟ 
نمی دانم. تخصص دیگر رضا نگارش فیلمنامه با کمک و 
همکاری عباس شــیخ بابائی و دیگر دوســتان بود و در 
این مورد کارهایی برای صدا و ســیما نوشت که اکثرأ به 

مرحله تولید رسیدند. 
بــه هــر حال رضــا رفت و مــا نیــز از پــی او روانه 
می شــویم .. آن چه مهم اســت قصه ای  است که از خود 
جــا می گذاریم. قصــه آدم های خوب و بــد. قصه را ما 
می نویســیم اما قضاوت به عهده دیگران است. به غیر از 
موسیقی در هنر داســتان و رمان و نقد ادبی هم دستی 
داشــت. تحلیل هایش از رمان هــای مطرح زبانزد خاص 
و عام بود. در آنالیز اســکلت داستان نمونه بود و الگویی 
برای افرادی که تازه پا به این عرصه گذاشته بودند. در هنر 
نمایش نویســی هم اگر خودش را باور می کرد حرف های 

زیادی برای گفتن داشت. 
آن چــه که بیــش از هر چیز برای مــن به عنوان یک 
دوســت خانوادگی جالب و قابل ستایش بود وابستگی 
عاطفی خانــواده بیابانی بود. طوری که به ندرت می توان 
مشــابه آن را در دیگران یافــت. خواهرها با همه توان از 
رضا و خانواده اش حمایت می کردند. رضا نیز به نوبه خود 
بــه همان نحو عمل می کرد. هر گاه مشــکلی برای یکی 
از اعضــای خانواده پیش می آمــد چون ید واحده عمل 
می کردنــد و بدون رنگ و ریا به خدمت هم در می آمدند. 
در آخــر رضــا بیابانی هــم چون من و تو و او و شــما و 
دیگــران مجموعه ای از معایب و محاســن بود. باور دارم 
محاســنش بیشــتر از معایبش بود و حاال که او به قول 
مارکز به ســوی چمنزارهای آخرین مــرگ خود رفته بر 
ماست که با رعایت قانون کپی رایت، میراث هنری و ادبی 

او را پاس بداریم و یادش را گرامی بداریم.

آشنایی زدایی از روزگار سپری شده
نگاهی به رمان »ارثیه مجید« که مخاطبش را در تندباد حوادث دهه40 قرار می دهد

اهل کتاب، علیرضا ذکاوتی 
قراگزلو را بیشتر به تالیف کتب 
و مقــاالت تاریخی، فلســفی، 
عرفانــی و ادبی در حوزه ایران 
و اســام می شناســند اما در 
خورشیدی  ســال1398  اواخر 
با عنوان »ارثیه مجید«  رمانی 
به قلم ایشان روانه بازار کتاب 
شــد تا دوستداران شــان با گوشــه ای دیگر از توانایی 
ادبــی و فرهنگــی این دانشــی مرد که تاکنــون بروز و 
ظهور نیافته بود، آشــنا شوند. این رمان سترگ، روایت 
روشنگری از سرشت و سرنوشت درهم تنیده افرادی از 
طبقات و اقشار مختلف اجتماعی دهه۴0 خورشیدی در 
همدان و تهران اســت که در حال و هوای سال های پس 
از اجــرای برنامه اصاحات ارضــی و پیدایی تغییرات 

شگرف اجتماعی روایت شده است.
بی شک در شــرایطی که مرکزگرایی فرهنگی برآمده 
از کانشــهر تهران، گریبان ادبیات داستانی را هم گرفته 
و بــوی پایتخت و پایتخت نشــینی و فرهنگ التقاطی 
برآمــده از آن، یقه ادبیات، تئاتر و ســینمای کشــور را 
ســخت چســبیده، انتشــار کتاب ارثیه مجیــد به قلم 
علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چونان وزش نســیم دلنشــین 
و خوشــایندی اســت که بوی والیت دارد و خواننده را 
بــا خود به ته وتــوی جامعه بی قــرار و تحول یابنده آن 

سال های دور، حساس و تأثیرگذار می برد.
رمان که برگرفته از رویدادهای واقعی است ـ و شاید 
نویســنده خود در مقاله ای یا مصاحبه ای به خاستگاه آن 
اشــاره کندـ  با مهاجرت خانواده ای روســتایی به حاشیه 
فقیرنشــین همدان که کم کم تبدیل به مسکن و مأوای 
مهاجران درمانده روســتایی در فردای ناکامی اصاحات 
ارضی شــده، آغاز می شــود اما مانند بیشتر آثار منتشره 
در دهه های گذشــته، به همین جا و شــرح مصایب این 
مهاجران در جامعه و مناســباتی نو، محــدود نمانده، به 
سرعت گســترش موضوعی و مفهومی یافته و از ساحت 
یــک رمان روایــی تک بعدی، بــا درآمیختــن آدم های 
مختلف از طبقات گوناگون شــهری، در قالب یک پیرنگ 

جذاب داستانی، بدل به رمانی چندبعدی و آینه 
تمام نمای آن دوره حساس از تاریخ ایران معاصر 
می شــود که اثراتش تا به امروز، محســوس و 

ملموس است.
رمان ارثیه مجید با اینکه سرآغازی روستایی 
دارد اما در ذاتش، رمانی شهری است درباره شهر 

و آدم های شهری و روابط شهرنشینان.
ارثیــه مجیــد، به مثابــه دیگــر رمان های 
و  داســتانی  پوســته ای  رئالیســتی،  نامــدار 
باطنــی بس پیچیده، مملــو از مضامین فردی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی 
دارد کــه فهــم همــه پیچیدگی هایــش، قطعا 
در خوانش یکم، مقدور و میســور نیســت اما 
بی تردید مطلوب طبع کســانی است که از دور 
و نزدیک، دســتی بر آتش داشته و خود شاهد 

آن دوره یا پیگیر اثراتش بوده اند.
نکتــه مهم در فهم فرم رمان این اســت که 
بی تردید ارثیه مجید، نوشــتاری اســت که گام 
نخســت را با سنت  شکنی و آشــنایی زدایی از 

فرمالیســم حاکم بر ادبیات داستانی امروز ایران، آغاز 
کرده اســت. گفتار در باب چگونگی غلبه فرم بر محتوا 
در ادبیات معاصر ایران، خود مبحثی مســتقل است که 

مجال دیگری می طلبد.

خط داستانی رمان  �
زن جوانــی بــه نام زلیخــا حشــمتی، فرزند طاق 
از ازدواجــی شکســت خورده کــه شــوهرش مجیــد، 
نــام نانســی بر او نهاده، شــوهرش را در یک ســانحه 
خودرویی ننگ آور از دســت می دهد و در پی اش، زلیخا 
که شــوهرش رئیس مرکز بهداشــت محیط همدان و 
خود کارمند قراردادی آنجاســت، موقعیت شــغلی اش 
سخت متزلزل می شــود. مجید عاوه بر شغل دولتی، 
مدیرعامل شــرکتی در حوزه ساختمان و راهسازی هم 
بوده که دفتر اصلی اش در کرج و شــعبه اش در همدان 
اســت اما به دنبال مرگ مجید، وضعیت شرکت، گرفتار 
ابهام شــده، عاوه بر آن، ســهم نانســی از ارثیه پدری 
مجید هم نامعلوم اســت و این در حالی است که مادر 
نانســی پیر و بیمار بوده، نیازمند پرســتاری و مراقبت 
دائمی است. نانسی در چنین شرایط مبهم و پرچالشی 
برای اســتحکام وضعیت شــغلی و احقــاق حقش از 
میراث شــوی جان باختــه اش که تمامــی خانواده اش 
ســاکن تهرانند، به شــرط همکاری با ساواک، به تهران 
منتقل شــده و عاوه بر شغل باز هم قراردادی پزشکی 
قانونی، از ســر ناچاری به خبرچینی برای ساواک ادامه 
می دهــد. مجموعــه رویدادهایی که حلقــه وصل آن، 
آشــنایی زلیخا با برات، شــخصیت روستا زاده و مهاجر 
داســتان و دیگر کسانی است که بعضا ازجمله مهاجران 
روســتایی اند، زمینــه مســاعدی بــرای بلندپــروازی، 
زیاده خواهی و ماجراجویی نانســی فراهم می سازد که 

درونمایه راستین این رمان قطور است.
اگــر عناصــر پایــه رمان نویســی یعنــی موضوع، 
شــخصیت، زمان، مــکان، کنش، واکنــش، گره افکنی، 
گره گشــایی و نتیجه گیری را ماک ارزیابی رمان ارثیه 
مجید قرار دهیم، درمی یابیم که این داســتان با وجود 
آشــنازدایی فرمــی و درانداختــن شــیوه ای جدید در 

گفتمــان دراماتیک، در اســتفاده از همــه آن عناصر به 
تمامی موفق بوده، اما در عرصه نتیجه گیری راهی دیگر 
در پیــش گرفته، با بهره گیری از شــیوه رایج داســتان 
کهن ایرانی، به جمع بندی رســیده و به گفته ارسطو در 
»رســاله فن شــعر«، کاتارســیس / تزکیه را به نهایت 

درجه رسانده است.
ارســطو، کاتارســیس را لذتی باطنی و گاه شهودی 
دانسته که در پی دیدن یا خواندن داستان های سترک 
در بشــر پدید  آید و ضمن ارتقای فرزانگی، روح و روان 
مخاطــب را تصفیه و تزکیه کرده، چیســتی هســتی و 
کیســتی انسان را از منظری دیگر به نمایش می گذارد.
در عالــم واقــع و در کنار همه دســتاوردهای عرفی 
و مدنی رمان خوانی، این کاتارســیس نهایی اســت که 
بیشــترین فایده و تأثیر را بــر خواننده نهاده، وی را در 
مکاشــفه ای درونی به مرتبه ای باالتر از درک، آگاهی و 

لذت معنوی ناشــی از دانستگی رهنمون می شود.
زمانی که نانســی، پس آن همه تقا، تاش، خفت، 
خواری، خوشــی و ناخوشی، به شــیوه ای شهودی که 
فقط از پی تجربه رنج زیستن در جامعه ای در حال گذار 
حاصل می شــود، همه آنچه را که برایــش جنگیده، به 
این و آن می بخشــد و با دســتی خاک و دستی پاک 
به آرامش و نیک اندیشی می رسد، وجه کاتارسیستی و 
تزکیه گرای رمان به اوج خود رسیده و خواننده را متاثر 

و غرق بحر تفکر می کند.
اینجــا نیز رمان ارثیه مجیــد، به مدد دانش بی نظیر 
عرفانی اســتاد ذکاوتی، راهی نو به مبحث کاتارســیس 
ایرانی در ادبیات داســتانی گشــوده و روشــی مطمئن 
و تضمین شــده برای رویارویی با گــره گاه های زندگی 
به دســت می دهد، آن هم به شــیوه ای ســهل و ممتنع 

داستان پردازی ایرانی.
وظیفه می دانم همــگان را به خواندن رمان بی نظیر 
ارثیــه مجیــد فرا خوانم که بینشــی روشــنگر در مورد 

گذشته نزدیک ایران به دست می دهد.
نکته مهم در فهم فرم رمان این اســت که بی تردید 
ارثیه مجید، نوشــتاری است که گام نخست را با سنت 
 شــکنی و آشنایی زدایی از فرمالیســم حاکم بر ادبیات 

داستانی امروز ایران، آغاز کرده است
در ایــن روایــت، بــه عکس نوشــتارهای 
ســوگیرانه آل احمد و ساعدی و بسیاری دیگر، 
نویســنده ارثیه مجید در موضعــی بی طرفانه، 
ولی هوشــیارانه، چــون شــاهدی نکته بین و 
نکته سنج، راوی سرنوشت تغییر یابنده مردمی 
اســت که در هجوم اراده گرایانــه تجدد غربی و 
تضعیــف ارزش ها و باورهای شــرقی، در خود 
می پیچند و می کوشــند نقشــی جدید و جای 

پایی تازه برای خود دست و پا کنند
نویســنده بــا اتخــاذ روایت اول شــخص 
که از قضا شــیوه رایج و کهن داستان ســرایی 
ایرانی اســت و نمونه هــای تاریخی و اصیلش 
را می توان در متون کاســیک مشــاهده کرد، 
ضمن احیای این فــرم ازیادرفته روایی، خود 
را از کلیشــه و دام راوی ســوم شخص دانای 
کل رهانده  اجازه داده تا آدم های داستان، هر 
یک جدا از هم و به شیوه ای شخصی، برداشت 

خــود را از دیگر آدم ها و وقایع، بازگو کنند.

داور همدانی
»ســیدکاظم حســینی« متخلص بــه »داور« در 
ســال 1300در شــهر همدان به دنیا آمد. در سال1319 
از دانشســراى مقدماتى همدان فارغ التحصیل شــد، 
آنگاه به اســتخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و 
مدتى مدیر مدرســه باباطاهر و علویان بود. چندى نیز 
در تهران در دبیرســتان مروى و دارالفنون به تدریس 

اشتغال داشت.
دیوان اشــعارش متجاوز از سى هزار بیت است که 
قســمتى از آن در ســال 1325به نام روان الوند چاپ 
شد و در سال1337 اثر دیگرى از او به چاپ رسید. او 
فنون شــعر را از »علی محمد آزاد همدانی« و »مفتون 
کبریایــى« آموخت و از اعضاى انجمن ادبى شــهر به 

شمار مى  آمد.
وی در 25 سالگی نخستین مجموعه اشعار خودش 
را کــه »روان الوند« در چاپخانه خورشــید همدان به 
چاپ رســاند. داور در 16 تیرمــاه 1330 روزنامه »نامه 

تاریخ« را در همدان منتشر کرد.
در دی ماه 1369 به دعوت هیئت علمی دانشــگاه 
تهران و سازمان یونسکو در کنگره بزرگداشت فردوسی 

شــرکت کرد. داور در 2۴ تیرماه 1371 دار فانی را وداع 
گفت و در باغ بهشت همدان به خاک سپرده شد.

نقدی بر آموزش مجازی 
موسیقی 

اپیدمی  با گســترش 
نبود  و  ویــروس کرونــا 
جویان  هنر  امکان حضور 
مراکــز  در  موســیقی 
موســیقی،  آموزشــی 
تمایــل بــه اســتفاده از 
آموزش  تکنولوژی هــای 
از راه دور، بــا اســتفاده 
از شــبکه های اینترنتی مجازی چون اینســتاگرام؛ 
واتســاپ و تلگرام مورد توجه عده ای از هنرجویان 

موسیقی قرار گرفته است . 
اگرچه در ماه های گذشته، با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی اعام شده، بســیاری از مراکز آموزشی 
موسیقی، مجددا به فعالیت پرداخته اند، اما همچنان 
عده ای از هنرجویان، تمایلی به  شرکت در این مراکز 
از خود نشــان نمی دهند و  فراگیری موسیقی را از 
طریق مجازی ادامه می دهند و با توجه به شــرایط 
پیــش رو در خصــوص ماندگاری ویــروس کرونا، 
همچنان شاهد این آموزش ها در شبکه های مجازی 

خواهیم بود. 
از ســویی همان طور که می دانیم فراگیری هنر 
و به خصوص موســیقی ایرانی، حضور مســتقیم 
هنرجو در کنار اســتاد )سینه به سینه( را می طلبد 
و امکان انتقال بســیاری از آموزه های موسیقی به 
هنرجــو از طریق این روش هــا تقریبا غیرممکن 
اســت و در نتیجــه، خروجــی مناســبی از این 

فراگیری ها متصور نمی شود. 
باید توجه داشــت فراگیری موسیقی، یادگیری 
صرف تکنیک و تعدای نت و یا در نهایت یک قطعه 
و یا یک تصنیف نیست. هنرجو و شاگردان موسیقی 
در ارتباط با معلم و استاد خود به دنبال هدفی بزرگتر 
هســتند که در این ارتباط معنوی، سازها و نوازندگی 
هنرجویان، وســیله و ابزاری است که به وسیله یک 
رابطه دو سویه، از طریق ممارست و تفکر در ساختار 
و پیچیدگی های هنری موسیقی، هنرجو می تواند به 
سجایای انسانی که در دل هنر نهفته است دست یابد. 
اگرچه  ویروس کرونا توانسته مشکات بزرگی 
در تمام عرصه های اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی 
برای همه مردم به وجود آورد، اما می توان با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مناســب برای کاس های 
آموزشی با حضور مســتقیم در این کاس ها حتی 
هــر دو هفته یکبــار  و یا در ماه  یکبــار،  به نتایج 
قابل قبول تری در عرصه فراگیری موسیقی دست 
یافت. طی چند طی گذشته آسیب فراوانی از شکل 
آموزش موسیقی )فراگیری موسیقی با نتاسیون( بر 
موسیقی ما تحمیل شد و امروز به هوش باشیم که 
آموزش موسیقی آن هم به صورت مجازی مشکات 

بیشتری برای موسیقی ما رقم خواهد زد. 
اگر ما توانسته باشیم در طول فراگیری موسیقی 
در کنار استاد خود، رابطه معنوی را ایجاد کرده باشیم 
حتی بدون حضور استاد، می توانیم همواره از حضور 

دل استاد و معلم خود، بهره ببریم. 

موسیقی

ارسال 1۶0 اثر به دبیرخانه 
جشنواره سراسری 

ونا شعر طنز کر

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
همــدان از ارســال 160 اثر به دبیرخانه جشــنواره 

سراسری شعر طنز کرونا در استان خبر داد.
»احمدرضــا احســانی« در آییــن اختتامیــه 
جشــنواره مجازی سراســری شــعر طنــز کرونا 
در همــدان، با بیــان این که در ایام شــیوع کرونا 
فعالیت هــای مجموعه هــای فرهنــگ و هنــر به 
تعطیلی کشیده شــد، اظهار کرد: بافاصله شورای 
سیاست گذاری و نشســت های هم اندیشی برای 
اجــرای برنامه هــای کوتاه مــدت و بلندمدت در 

استان برگزار شد.
وی افــزود: در حوزه ایجاد نشــاط اجتماعی، 
امیدبخشی و روحیه بخشــی به جامعه تاش ما 
بــر این بود که مســئولیت اجتماعی خود را انجام 
دهیم و در این راســتا چهار جشــنواره کاریکاتور، 
شعر، استندآپ کمدی و قرآن و عترت برگزار شد.

وی با بیان این که فراخوان جشــنواره شعر از 
ابتدای اردیبهشت ماه منتشر شد، خاطرنشان کرد: 
160 اثر به دبیرخانه ارســال شــد که هشت اثر در 
سالروز والدت با سعادت امام هشتم)ع( به عنوان 

آثار منتخب معرفی می شوند.
احســانی درباره فعالیت هــای کمیته فرهنگی 
طرح فاصله گذاری اجتماعی، یادآور شــد: در این 
ایــام بیش از 1۴00 اثــر تولید و در فضای مجازی 
منتشــر شد و استان همدان در این زمینه یکی از 

استان های برتر بود.
وی از بازگشــایی ســینماها و مجتمع هــای 
فرهنگــی خبر داد و اعام کرد: ســینماها روزانه با 
50 درصد ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی 
میزبان مردم بوده و بازرســی های مداوم در حال 

انجام است.

جشنواره

کافه کتاب

یاد

بزرگان همدان

معلوِم مجهول
هیچ وقت نمی دانی کی 
هوش و حواســش متوجه 
تست و کی درگیری ذهنی 
دارد، یــا چه معــادالت یا 
نامعادالتی فکر او را به خود 
مشغول کرده. در هر حالت، 
پرســش تو را – اگر داشته 
باشــی و بپرسی- ، بی پاســخ نمی گذارد. بستگی به 
تــو دارد که طــرح کنی، به چالش بگیری، یا از ســر 
بی حوصلگــی از آن بگذری. همیشــه فکر می کنی تو 
را به عنوان خانواده، همشــهری و هموطن، فراموش 
کــرده، امــا در بزنگاه ها می بینی چه انــدازه برای تو 
زیســته وبه زبان نیاورده اســت. بهتر از خودت تو را 
می شناســد. آن قدر دربــاره ات می داند و اندیشــیده 
کــه می توانــد کتاب ها دربــاره ات بنویســد اما این 
کار را نمی کنــد چون با مفهومی به نــام امانت داری 
پیمان بســته که تو را ازآسیب نگاِه آن چه بیگانه اش 
می نامی و نمی دانی گســتره اش تا کجاست، در امان 
بــدارد. قصه های زیادی بلد اســت. خوب، بد، نگران 
کننده. چه تلخ و چه شــیرین، همه حقیقت محض. 
ناچیزتریــن و نادیدنی ترین قطــره از دریای جهل و 
جعل و دروغ، او را، و به تبِع او، تو را خواهد کشــت. 
این استعداد را دارد که انتخاب های خوبت را از میان 
صدهــا انتخابی که داری بیرون بکشــد، انتخاب کند 
و پــای تحققش بایســتد. برای همیــن از تو انتقاد 
می کند. بــد هم انتقاد می کنــد- اگرچه آزردگی ات 
را نمی خواهد-. بســیار کم به او فکر کرده ای و بسیار 
کمتــر، از او حرف زده ای اما نرنجیده. شــاید گاهی 
جمله ای نظیِر »هیچکس، هیچ کســی را نشناخت«،  
از او شــنیده باشی اما به فکرت هم نرسیده باشد که 

از ناشناخته ماندِن »خودش« حرف می زند.
 اگــر وقــت می داشــت و زندگینامــه اش را می 
نوشــت... نســبش به عصر تمدن و اختــراع خط و 
کتابت می رســد. از آن زمان، پاسدار آزادی بوده. یک 
قلــم دارد و یک یا چند صفحــه کاغذ که روزنامه اش 
می نامیم. نزدیک به بیســت فیلم در جهان آزاد راجع 
بــه حرفــه او و خطراتی کــه وی را تهدیــد می کند، 
ســاخته شده که در آن، شــجاعت، نکته سنجی، دید 
انتقادی، امانــت داری، رازداری، صبور و پیگیر بودن، 
هنرِ راســتی آزمایی و بســیاری خصوصیــاِت دیگِر 
او به تصویر کشــیده شــده. از »توماس جفرسون« 
که بــه اعتــراف خــودش آزاد اندیشــی را از تمدن 
باســتانی ایران آموخته بــوده، نقل اســت: »وجود 
روزنامه هــا بــدون دولت، بهتر از وجــود دولت بدون 
روزنامه هاســت«. این که جای چنین حرفه بی نهایت 
حساســی در تولیدات هنرِی جهان سوم خالی است 
و از چشم سینماگران مغفول مانده، جای ابهام دارد. 
مگــر خبرنــگار در این گونه جوامع تهدید نمی شــود، 
تندرستی از دست نمی دهد، و در شرایط حاد با زندان 
و مرگ روبرو نمی شــود؟ مگر در سقوط هواپیما جان 
نباختهاســت؟ مگر دچار بیماری هایی که کمترینش 
درد گردن و دســت، و ضعف بینایی اســت، نشده؟ 
مگر در هنگام پیری و به اصطاح بازنشستگی،- اگر 
داشته باشد-  مشکات گوارشی، افسردگی، کسالت، 
خواب آلودگی و فراموشــی- که همه ناشــی از حرفه 
دشوار او بوده-  از پرونده پزشکی اش سر برنیاورده؟ 

می تــوان ده ها مــورد، از جمله خــودی و غیرخودی 
بــودن، اختفای جرم، دریافت رانت و مانند این را که 
در حــوزه این حرفه اتفاق افتاده، کنار هم گذاشــت و 
به تبــِع آن، یک حکم کلی دربــاره او هم صادر کرد. 
امــا کدام طیــف اجتماعی را به صــرف وجود برخی 
عناصــر ناباب در میان آنان محکوم کــرده و از دایره 
قضاوت بیرون رانده ایم؟ تشــخیص ســره از ناسره 
اســتعداد ذاتی انسان است. مشکل اصلی گسستگی 
اســت. چرا با بی تفاوتی و تســلیم، به دستگاه های 
دولتــی اجازه می دهیم روزنامه ها را سانســور کنند و 
خبرنــگاران را تحت پیگرد قرار دهنــد اما وقتی حق 
پرده برداشــتن از ابتــذال بی حد و مرزی که به ویژه 
توســط فضای مجازی بر ســرمان هموار شده و حق 
پاک کردن فضای خبری از آلودگی - که همانا انتشار 
آزاد اطاعــات اســت- ، را از خبرنــگاران می گیرند، 
بــه دفــاع برنمی خیزیم؟  آیا غرق شــدن در گرداِب 
دانســتنی نماهــای بــی ارزش و فرعی سرنوشــتی 
نیست که سرمایه داری برایمان رقم زده تا با کمترین 
هزینــه – که از جیب خودمان هم پرداخت می شــود 
و می گیرنــد -، مفهومــی بــه نام انســان و حقوق 
انســانی را از ذهنمان بزدایند؟ چرا خبرنگاران مان در 
هنگام دفاع از ســرمایه های طبیعی، میراث فرهنگی، 
افشــای تخلفــات اداری، انعــکاس تظلــم خواهِی 
اقشــار محروم، افشای ســرقت های ادبی و هنری، 
و ریشــه یابِی قتل ها و جنایات، آن قدر تنها می مانند 
که به آســانی به محاکمه شــان می کشــند و قلم از 
دستشــان می ســتانند؟ چرا کمتر شــاعر، نویسنده، 
مصلح اجتماعی، فعال فرهنگی و استاد دانشگاهی را 
سراغ داریم که در هنگامه ی دعوا بر سر حقوق مردم، 
پشت ســر روزنامه، هفته نامه یا خبرنگاری بایستند 
که به این مهم پرداخته است؟ این بی اعتمادی ها از 
کجا می آیند و از چه ناشــی شده اند؟ یادمان نیست 
فسادهای اقتصادی و سیاســی از زمانی شروع شد 
که روزنامه های آزاد تعطیل شدند و به محاق رفتند؟ 
خیلی پرســش ها هست که باید از خودمان بپرسیم. 
مثا چرا یک ماهنامه، هفته نامه یا مجله درگذشته ای 
نه چندان دور، چیزی از آن چه که باید در دانشــگاه ها 
آموزش داده می شــد، کم نداشــت؟، چگونه اعتماد 
به قلم یک نویســنده و یا مترجــم صف هایی چنان 
خاطره انگیز را در مقابل انتشاراتی ها و کتابفروشی ها 
می آراســت؟ و چرا حاال وزن روزنامه و کاربردش در 
برق انداختن شیشــه های منازل و ادارات، بیشتر از 

مطالبشان اهمیت پیدا کرده است؟  
اختــاس، دســت درازی بــه منابــع طبیعــی، 
ت های اعطایی، تبعیض  آتش سوزی های عمدی، ِسمَّ
جنســیتی، تحقیر زنــان در مراکز دولتی و شــوراها، 
فقر، تورم، اجاره نشــینی، پشــت بام های استیجاری، 
بسته شــدن کارخانجات و کارگاه های کوچک، توزیع 
بی حد و حصر اجنــاس بنجل وارداتی، احتکار دارو، 
بی توجهــی به نیازهای حیاتی مــردم از جمله رایگان 
شــدن درمان و آموزش، انتشــار تولیــدات فرهنگِی 
سُبک و ناسنجیده و بسیاری مسائل دیگر که در این 
مقال نمی گنجد، از جمله موضوعاتی هســتند که یک 
خبرنگار یا روزنامه نگار، آزاد اســت به آن ورود، وآن را 
نقد کند. با حمایت و اعتماد به خبرنگاران مستقل، در 

این مجاهدت بزرگ یاری رسان شان باشیم.

نقـــد

باباطاهر 

علی پاشا رجبلو 
مدرس موسیقی

بابک رضاپور جمور
نویسنده و پژوهشگر

مریــم رازانــی
نویسنده

محمدحسن شایانی
پیشکسوت تئاتر
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خبـــــــــــر

زیست بوم

یخی مرکز شهر؛  بافت تار
تهدید یا فرصت

از شهرها  بسیاری 
گرداگرد یک هســته 
اولیه شــکل گرفته اند 
و توســعه و گسترش 
به مرور زمان  را  خود 
این هســته  پیرامون 
این  به خود دیده اند. 
مســئله در شهرهایی 
که قدمــت زیادی دارند منجــر به ایجاد 
اختــالف تاریخی قابــل مالحظه ای میان 
بافت هســته مرکزی با پیرامون می شود 
به طــوری کــه هرچــه از مرکز شــهر به 
پیرامــون حرکــت کنیم بافت نوســازتر و 
تازه شــکل یافته تری مشــاهده می شود. 
فرســودگی و قدمت بافت مرکزی شهر در 
اثر بی توجهی و بی برنامگی ابتدا در کالبد 
شــهری و سپس در ســاختار اجتماعی و 
فرهنگــی و اقتصادی و در نهایت حتی در 
وضعیت زیســت محیطی این بافت آثار 

منفی و زیان باری در پی دارد.
منطقه ای از شــهر که دچار فرسودگی 
کالبدی می شــود به تدریج بــا جابجایی 
جمعیــت مواجه خواهد شــد بــه طوری 
کــه ســاکنان بومــی و اصیــل منطقه با 
تخلیــه محلــه قدیمی خود جــای خود 
را بــه مهاجرانــی می دهند کــه از اطراف 
و اکنــاف می آینــد و قصد ســکونت در 
دارنــد.  را  قیمــت شــهر  ارزان  مناطــق 
در ایــن شــرایط مشــکالت فرهنگــی و 
معضــالت و آســیب های اجتماعــی در 
کوچه پــس کوچه های این مناطق جوالن 
می دهــد. کوچه هایی کــه روزی بزرگان و 
ریش سفیدانشــان هویت بخش شــهر و 
ساکنان شان بودند در گردباد بی اصالتی 
در انتظار تخریب و پاکســازی هســتند. 
رویکــرد بی توجهی و نظاره گــر بر نابودی 
محالت قدیمی شــهر، در دوره مدرن بدل 
به رویکرد پاکسازی و شهرسازی بولدزری 
شــد و در بسیاری از شــهرهای جهان در 
مناطق تاریخی شــهری تخریب و از بین 
بردن بافت باارزش با هدف رفع مســائل 
و مشــکالت پیش آمده صورت گرفت. در 
کشــور ما نیز این رویکرد مصادیق زیادی 
دارد و در شهر همدان تخریب و پاکسازی 
محله جــوالن در دهه های اخیر با تفکری 
نزدیک به این شــیوه شهرسازی رخ داد. 
اما ایــن رویکرد با بی توجهــی به هویت 
و ارزش هــای تاریخی و فرهنگی شــهرها 
با پاک کردن صورت مســئله و ســاختن 
محالت بی ریشــه و اســاس مــورد نقد 
اندیشمندان  و  از صاحب نظران  بســیاری 

حوزه شهر و شهرسازی قرار گرفت.
امــروزه بازآفرینــی شــهری در بافت 
تاریخی رویکردی اســت که ســعی دارد 
بــا دیدن جوانــب مختلف و بــرای ابعاد 
مختلــف مداخــالت در مناطــق تاریخی 
و مرکــزی شــهرها برنامه ریــزی و چاره 
اندیشــی کند. در واقع بازآفرینی با توجه 
توامــان بــه ابعــاد کالبــدی، اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
ســعی در احیا، تجدید حیــات و نوزایی 
شــهری و یا بــه عبارتی به دنبــال دوباره 
زنده شــدن بافت شهر اســت و با هدف 
ســاماندهی و ارتقــای هویــت تاریخــی 
محالت که برخاســته از باورها و نیازهای 
ساکنین آن است مداخالت کالبدی و غیر 
کالبــدی اعم از باز تعریــف مرکز محالت 
و زیر محــالت، ارتقای نظام دسترســی، 
افزایش ســطح فضــای ســبز، توجه به 
عناصــر تاریخی و ارزشــمند، نوســازی و 
بهســازی بافت هــای فرســوده و ارتقای 
حس تعلق ساکنین و تشویق به سکونت 

در این محله ها را ساماندهی کند.
در شــهر همدان نیز بــه خاطر قدمت 
زیاد و تاریخی شــهر شــاهد وجود بافت 
تاریخی در  هســته مرکزی شهر هستیم 
کــه در دل خود عناصر بــا ارزش تاریخی 
و فرهنگی را جای داده اســت؛ عناصری 
چون راسته بازارهای سنتی، مسجد جامع 
شــهر، گنبد تاریخی علویان، تپه هگمتانه، 
محــالت و مراکــز محله هــای قدیمی و 
صدها خانه و بنای با ارزش تاریخی دیگر 
به جــا مانده از دوره های مختلف تاریخی 
که هــر کدام بــه تنهایــی و بــه کفایت 
می تواننــد اهمیت پرداختــن به وضعیت 
شــهری این منطقه را به تصمیم سازان و 

برنامه ریزان شهری  گوشزد کنند.
متاسفانه وضعیت کنونی بافت مرکزی 
شــهر همدان زیبنده ایــن بافت با ارزش 
نیســت. تخریب و پاکســازی بســیاری 
از خانه هــا و بناهــای قدیمی و ســاخت 
آپارتمان هــای بد قواره و ناهماهنگ عالوه 
بــر آلودگی بصری در ایــن بافت منجر به 
به وجود آمدن حجم زیاد ترافیک وسایل 
نقلیــه و در نتیجه آلودگــی هوا و اختالل 
عملکــردی در رفــت و آمد شــهروندان و 

ساکنان این محالت شده است.
بــه نظــر می رســد تغییــر رویکــرد 
برنامه ریزی شهری در این بافت به سوی 
بازآفرینی شــهری می تواند مسیر اشتباه 
رفته را تــا حدی اصالح کنــد احیا بافت 
فرسوده و باز زنده سازی آن با روش های 
مختلفــی کــه متخصصــان آن می توانند 
بــه کار گیرند، می تواند عالوه بر کاســتن 
از معضالت و مشــکالت بافت فرســوده 
از جمله  اقتصادی  مرکزی، ظرفیت هــای 
گردشــگری و فرصت های مربوط به آن را 

در این محالت آشکار سازند. 

معماری

وژه های ناتمام شهری و  پر
نظارت ضعیف شورا

پنجــم،  دوره  شــورای 

آخرین ماه های تصمیم گیری 

و تصمیم سازی را با کوله باری 

از کارهــای کــرده و نکــرده 

در پارلمان شــهری ســپری 

اعضای  از  برخــی  می کنــد. 

شورای شــهر برای ماندن در 

صندلی شــورا برنامه ریزی می کننــد و امیدوارند در 

دوره ششم نیز بر کرســی خود تکیه کنند. بنابراین 

تعدادی از اعضای فهرست امید با چرخش به راست 

خــواب حضور دوبــاره را می بینند چون بــاور دارند 

شــورای آینده در دست جناح راست خواهد بود. اما 

برخی دیگر با پیگیــری برنامه های ناتمام به دنبال 

دســتیابی به قدرت دوباره هســتند اما با نگاهی به 

پروژه ها و برنامه های بر زمین مانده مدیریت شهری 

همدان متوجه می شویم تصمیم های اعضای شورای 

پنجم نتایج قابل قبولی نداشته است.

دو ســال و نیم از تخریب محله تاریخی کبابیان 

توســط شــهرداری منطقه یک بــه مدیریت »امیر 

فتحیان نســب« می گذرد؛ دو ســال و نیم از زمانی 

که هم اعضای شــورای شــهر و هم شهردار و مدیر 

منطقــه جملگی قــول دادند این چمــن تاریخی را 

مانند گذشــته بازسازی کنند و پیگیری معاون وزیر 

وقت راه و شهرسازی نیزی تأکیدی بر عمل به این 

قول بود اما این قول تا امروز عملی نشــده و امروز 

شهرداری همدان در گیر و دار جذب سرمایه دار برای 

ساخت این پروژه مانده است. اعضای شورای شهر 

باید به این نکته توجه کنند که شــهروندان همدانی 

در انتخابات آینده شورای شهر بدقولی آنان را در نظر 

خواهند داشت.

پروژه دیگر، ســایت موزه میدان مرکزی شــهر 

است که بیش از دو سال از کلنگ زنی آن می گذرد و 

هنــوز احداث آن در مرحله پاس کاری بین مدیریت 

شهری و راه و شهرسازی باقی مانده است؛ پروژه ای 

که شــهردار همدان قول افتتــاح آن را برای رویداد 

همدان 2018 داده بود.

شــمار پروژه های ناتمام شــهرداری که در دوره 

شــورای پنجــم کلید خورده بســیار زیاد اســت و 

همان طور که اشــاره شد نشــان از ضعف عملکردی 

اعضای این دوره از شوراســت. آن ها نتوانســتند به 

بیشــتر قول هایی که داده بودند، عمل کنند و وظیفه 

نظارتی خود را به درستی انجام ندادند.

حال آیا شهروندان همدانی با حضور دیگربار این 

افراد در شــورای بعدی موافق هستند؟ بدون شک 

این افراد پاسخ شــهروندان را در پای صندوق های 

رای ســال 1400 دریافــت خواهند کرد امــا انتظار 

می رود حداقل بدون درنظرگرفتن مباحث انتخاباتی 

به وظایف ذاتی خود عمل کنند و پیگیر خواســت ها 

و مطالبات شهروندان باشند. 

یادداشت سردبیر

بوی بد آرد همدان صدای 
نانوایان را در آورد

همدان نامه: این روزها کیفیت پایین نان همدان، 
مشــکلی بر دیگر مشــکالت شــهروندان همدانی 
افزوده اســت و باید کنار تورم سرســام آور و کرونا و 
بقیه مشــکالت نانی بخورند که اصــال قابل خوردن 

نیست. اما مشکل از کجاست؟
کیفیت پایین آرد همدان �

یکی از نانوایان همدانی در این باره به همدان نامه 
می گوید: کیفیت آرد همدان بســیار پایین اســت و 
بــوی نامطبوعی می دهد و بعــد از پخت، رنگ نان 
عوض می شــود و حتی دست شــاطر موقع پخت 
زخم می شــود. اعتراضاتمان را به گوش مســئوالن 
رســانده ایم اما هیچ فکری برای حل این مشــکل 

نمی کنند.
وی که اصــرار دارد نامش برده نشــود، توضیح 
می دهــد: برخی نانوایــان همدانی بــرای حل این 
مشــکل و افزایش کیفیت نانی کــه پخت می کنند 
اقدام به خرید آرد از اســتان های دیگر می کنند که 
هزینه بیشــتری به آن ها تحمیل می کند اما همین 
هم به مزاق برخی مســئوالن خــوش نمی آید و به 
این مسئله معترض هســتند. وقتی هم می گوییم 
شهروندان به کیفیت نان معترض هستند، می گویند 
شــما کاری نداشته باشــید و باید با آرد همدان نان 

پخت کنید.
وی تاکید می کند: مــن نمی دانم چه چیزی به 
آرد همدان اضافه می کنند که چنین وضعیتی ایجاد 
می شود، فقط این را می دانم که بحران جدی است.

کاهش سهمیه آرد نانوایی ها �
یکی دیگر از نانوایان همدانی با اشــاره به این که 
ســهمیه آرد نانوایی ها بــه صورت غیرکارشناســی 
کاهش یافتــه، توضیح می دهد: ایــن اتفاق باعث 
ایجاد صف های عریض و طویل در برخی نانوایی ها 
شده که با شرایط فعلی شیوع کرونا بسیار خطرناک 

است.
وی می افزاید: در برخی نانوایی ها گاه صف به ۵0 
نفر می رســد که با فاصله کم از هم تجمع می کنند و 

احتمال ابتال به کرونا را افزایش می دهند.
حق اعتراض نداریم �

ایــن نانــوا تاکید می کنــد: به مــا گفته اند حق 
اعتراض ندارید، اجازه نمی دهند از استان های دیگر 
آرد بخریم و مشــکل کیفیت پاییــن آرد همدان را 
هم حل نمی کنند. ما مانده ایم و شهروندان معترض 
مــه دیگر خق خوردن نان باکیفیــت را هم از آن ها 

گرفته اند.

خبــــــــر

کبابیان چه شد؟
یخی چمن کبابیان ویرانه؛ جانشین جای خالی خانه های تار

مــاه ســال  روز 24 دی 
96 اهالــی محلــه کبابیان با 
صدای لودرها آگاه شدند سه 
»شمســیان«،  تاریخی  خانه 
»اخالصی« و »بهرامی« که از 
دوره قاجاریــه و پهلوی تا آن 
روز از گزنــد ایام به دور مانده 
و جــزو ســالم ترین بناهای 
تاریخ معاصر شهر بوده اند، برای همیشه از بین رفته اند. 
تخریب این سه بنای تاریخ معاصر واقع در مرکز محله 
یــا اصطالحا »چمن«  کبابیان که در همان روزها اعتبار 
مرمتشــان تامین شــده و در انتظار احیا بودند، شوک 
بزرگی برای دوســتداران و فعاالن میراث فرهنگی شهر 
همدان بود. »عباس صوفی« که آن ســال به تازگی بر 
صندلی شــهرداری پایتخت تاریخ و تمدن ایران تکیه 
زده بود اما این بناها را فاقد ارزش تاریخی دانســت و 
مدعی شد فرســودگی این بناها امنیت جانی اهالی و 
افراد را به خطــر می انداخت و به همین دلیل عجوالنه 

دســت به تخریب این ســه خانه زده است و به زودی در 
فضای این خانه ها پارکینگ طبقاتی ساخته خواهد شد!

 گذشــته از آن که عکس ها و فیلم های بیشــمار باقی 
مانــده از این ســه خانه تاریخی همگی گویای اســتواری 
قامت این بناها بودند، کارشناسان بسیاری نیز  این گفته را 
رد کرده و معتقدند این ســه خانه تاریخی یادگارانی به جا 
مانده از روزگار قاجار و پهلوی،  جزو ســالم ترین خانه های 
تاریخ معاصر این شهر کهن بودند، به عالوه امروزه در تمام 
دنیا ارزش میراث فرهنگی به قدری مبرهن است که حتی 
در صورتــی که این فضاها با فرســودگی و مشــکل همراه 
باشند »مرمت« و »ترمیم« و نه »تخریب« در راستای کار 

مسئوالن قرار خواهد گرفت.
اعتــراض به تخریب این ســه خانه از ســوی فعاالن 
میراث فرهنگی سبب شــد بسیاری از مسئوالن شهری از 
عملکــرد خود در تخریب این ابنیــه دفاع کنند و همچنین 
قول ســاخت بناهایی مشابه با آن خانه ها و در همان جای 
آن ها ظرف مدت یکسال ارائه شد. هرچند عالوه بر شهردار، 
»امیــر فتحیان نســب« معــاون شهرســازی و معماری 
شــهرداری همدان فعلی و شــهردار منطقــه یک وقت نیز 
در دفــاع از این تخریب همانند صوفی این ســه بنا را در 
آســتانه فروپاشی و خطرناک دانســت. الزم به ذکر است 
فتحیان نسب پاســخگوی تماس های مکرر همدان نامه به 

منظور مصاحبه نبود.
»ابراهیــم مولوی« رئیس شــورای شــهر وقــت، نیز 
همان روز در مصاحبه ای با خبرگزاری  دانشــجویان ایران 
)ایســنا( بیان کرد این سه خانه »تاریخی نبودند« و جزو 

»بافت فرســوده« شــهر بوده اند که 
در مسیر فعالیت های عمرانی شهر 
قرار داشتند و شــهرداری به منظور 
حفــظ امنیت مــردم و پیش بینی 
به  اقــدام  احتمالــی  ریزش هــای 

تخریب این بناها کرده است.
وی در ادامــه ایــن مصاحبه با 
ایســنا در 24 دی مــاه 96 ضمــن 
حمایــت از ایــن اقــدام گفته بود 
کاربــری ایــن فضاهــا، کاربــری 
پارکینگ و فضای ســبز اســت که 
در آینــده در مورد نحــوه اجرای آن 

تصمیم گیری خواهد شد.
مشخص نیســت چه اتفاقی سبب شده است ابراهیم 
مولوی در مصاحبه بــا همدان نامه طی روزهای جاری این 

گفته های خود را کامال نفی کند.
آن زمان چه گفت؟ االن چه می گوید؟ �

این عضو شورای شــهر همدان در مصاحبه جدید خود 
با همدان نامه اظهار می کند: در راســتای حراست از میراث 
فرهنگــی و بافت ها و بناهای واجد ارزشــی که در همدان 
وجود دارد ما شــهرداری را مکلــف کردیم تا برخی از مرکز 
محله های شــهر را مورد مطالعه و بررســی قرار دهد تا در 

جهت احیا قرارگیرند.
وی می افزاید: چهار محله کبابیان، حاجی، کلپا و ساعی 
در این راستا انتخاب شدند و برای مرمت این بناها توسط 
اســاتید مرتبط طرح هایــی در جهت تبدیــل این خانه ها 

بــه مراکز فرهنگــی ارائه شــد اما 
متاســفانه قبل از آن که این طرح ها 
به مرحله اجرایی برســد در اقدامی 
عجوالنه و حســاب نشــده بهترین 
خانه هایی که در مرکز محله کبابیان 
وجود داشت شبانه توسط شهرداری 

تخریب شد.
مولوی برخالف سخنان پیشین 
خود بیان می کنــد: در همان زمان 
مــن به عنوان رئیس شــورا به این 
اقــدام معترض شــدم و دســتور 
پیگیــری و برخــورد با مســببین 
ایــن اتفــاق را دادم هرچند بعضی 
دوستان در شورا با حمایت از کار آقای شهردار مانع برخورد 

با این اتفاق شدند.
مولوی در ادامه »نرگس نورلله زاده« و »علی فتحی« را 
از حامیان عملکرد شهردار دانسته و هرگونه حمایتی از این 

اقدام را از سوی خودش نفی می کند.
انتقاد از شورای شهر �

وی اما در حال حاضر معتقد است: ترکیب شورای شهر 
به نحوی است که هنگامی که می خواهید شخصی را بابت 
یک عملکرد غلط بازخواست کنید ابتدا باید از سد حامیان 
وی بگذرید. خانم نورهللا زاده و آقای فتحی در آن زمان از 
این کار شهردار دفاع کردند و اجازه ندادند ایشان بابت این 

کار مورد بازخواست قرار گیرد. 
مولــوی که این بار هیچ اشــاره ای به ســاخت پارکینگ 

نمی کند، همچنین می افزاید: مطابق قولی که شهردار در 
صحن شورای شهر ارائه کرد شهرداری موظف به تهیه و 
اجرای طرح جدیدی برای ساخت خانه هایی مشابه آن 
بناها  ظرف مدت یک سال است تا در جهت بوم گردی 
و یا همدان شناسی مورد استفاده قرار گیرد اما تا امروز 
هیچ اقدامی در این راســتا انجام نشده است که ما نیز 
بــه این موضوع معترضیم و شــهردار باید در این زمینه 
که چرا هنوز عملکردی در این خصوص نداشــته است 

پاسخگو باشد.
وی در ادامــه بــا بیــان این که دانشــجویان خود 
را ســاالنه بارها به بازدید از خانه هــای چمن کبابیان 
می برده تا معماری و ســاخت ایــن بناها را در همان 
محل به آنان آموزش دهد و به همین ســبب از همان 
ابتــدا از مخالفان این تخریب بوده اســت، می گوید: 
مطمئن باشید این خانه ها جزو خانه های واجد ارزش 
بود و هیچ خطری از لحاظ ایمنی برای افراد نداشت. 
من به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشــگاه ساالنه 
بیش از ده بار دانشــجویان خــود را برای تدریس به 
ایــن بناها می بردم و حاال آن افرادی که از این اقدام دفاع 

کرده اند باید پاسخگو باشند.
حامی تخریب بافت تاریخی �

این عضو شــورای شهر همدان همچنین توضیحاتی در 
خصــوص گفته های اخیر خود مبنی بر تاثیر بافت تاریخی 
شــهر در گرانی خانه های همدان ارائه و بیان می کند: حق 
مســکن و ســرپناه نیاز ضروری همه افراد جامعه است و 
شــهر همدان با ۵ هزار و 700 هکتار مساحت دارای حدود 
هزار هکتار بافت »فرســوده« اســت  که ۵00 هکتار آن در 
رینگ اول و دوم شــهر قرار گرفته است و با بخش نامه ای 
که میراث فرهنگی برای ممانعت از ســاخت بیش از 3 و 
نیم طبقه اعالم کرده است سبب شده یکی از متراکم ترین 
نقطه های شــهر همدان با گرانی مســکن همراه شود البته 
این فقط یکی از علل گرانی نرخ مسکن در این شهر است 
اما نمی شود با بخشنامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی 

بسیاری از افراد را از حق خود محروم کنیم.
وی می افزاید: بافت تاریخی شهر همدان برخالف بافت 
اصفهان، کاشــان و یزد که بکر و دســت نخورده هستند در 
طی سالیان دراز دگرگون شده است. حمله اسکندر مقدونی، 
مغول هــا، عثمانی ها و در آخر روس ها باعث شــده چیزی 
از بافت تاریخی شــهر همدان باقی نماند. البته ما در قبال 
حریــم تک بناهای موجود در بافت شــهر مثل برج قربان، 
آرامگاه باباطاهر و بوعلی ســینا مســئول هستیم و وظیفه 
داریم از عرصه و حریم آن ها محافظت کنیم اما در مناطقی 
که خالی از آثار تاریخی اســت دلیلی ندارد قانونی مبنی بر 
ممانعت ساخت بیش از 3 و نیم طبقه وجود داشته باشد.  

اعالم مخالفت رسمی نمایندگان مجلس و شوراها به مجمع تشخیص مصلحت 
کشور  برای الحاق ۳روستا به شهر همدان

»ســید مســعود عســگریان« رئیــس کمیســیون 
نظارت، بازرســی و امور اداری شــورای شهر همدان در 
بیســت وچهارمین صحن شــورا گفت: الحاق ٣ روســتا 
به شــهر همدان بــا مخالفت مکتــوب نمایندگان مردم 
همــدان در مجلس و اعضای شــورای شــهر همدان و 
همچنین اعضای شــوراهای روستاهای مورد نظر همراه 
بود که این مهم در کمیسیون پژوهش مجمع تشخیص 

مصلحت کشــور در شرف بررســی مغایرت های قانونی 
فرآینــد به عمل آمــده در این الحاق اســت؛ زیرا یکی 
از عمــده موارد قابل توجه در این ادغــام، از بین رفتن 
اراضی کشــاورزی مرغوب این سه روســتا در الحاق به 

شهر همدان است. 
وی افزود: به اذعان مدیرکل تقســیمات وزارت کشــور 
می بایســت در کاهش اراضی کشــاورزی ناشی از الحاق، 

تجدیدنظــر صورت گیــرد؛ زیرا عــالوه بر کاهــش تولید 
محصوالت کشــاورزی، موجب بیکاری قشر قابل توجهی از 
کشاورزان شاغل در اراضی می شود؛ از این رو باید پهنه های 

این اراضی از محدوده اراضی شهری خارج شود.
عســگریان ادامه داد: از طرفی این الحاق به هیج وجه 
توجیه اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و زیســت محیطی 

نخواهد داشت و الجرم این الحاق، باید ملغی شود.

اهمیت کوهستان �
در کتاب آســمانی و مقدس 
ما مسلمانان است که کوه مشابه 
میخ هایی حافظ و نگهدارنده کره 
زمین است. اهمیت کوهستان ها 
عالوه بر معــادن و ذخایر همواره 
ناشــناخته مانده و بــا ارزش، به 
عنــوان محل ذخیره منابع پایه چون آب )که به ویژه برای 
ما تقریبا تمامی آب ها را از کوه در اختیارمان قرار می گیرد( 
و همین طور گیاهان و جنگل و زیســتگاه تنوع زیســتی 
شناخته شده اســت. اما نقش کوه در اثرگذاری بر شرایط 
آب و هــوا و در ایجاد تنوع ســاختار اکولوژیک و برقراری 
ارتباطــات و جریان های حیاتی یا به طــور کلی به عنوان 
مهم ترین سیستم پشتیبان و حمایت کننده حیات خشکی 
در کــره زمین تنها اخیــرا به صورت علمی و مســتدل به 
عنــوان مهیا کننده کاالهای ضروری، تنظیم کننده شــرایط 
زیســت، حمایت کننده جریانات و فرایندهای حیات و به 
عنوان عرضه کننده محلی سالم برای ورزش و تفرج و تفکر 
که مولد سرزندگی اســت برای ما روشن شده است. اگر 
به علت حضور کوهســتان های پیرامون فــالت ایران نبود 
سرزمین ما مثل عربســتان کویری بود خشک و خالی از 
جریان آب و هرگونه ســر ســبزی و یا روستاهای درون و 
در محل ورود دره ها به دشت های خشک. کوهستان محل 
آرامش و سالمت و بازسازی روح و روان نیز بوده و هست. 

آیا متولی و قانون اختصاصی کوهستان داریم؟ �
در کشــور ما کوهستان ها متولی خاصی ندارند. به طور 
مثال در مــورد احداث جاده زیگزاگ در کوه الوند، به گفته 
مهندس شــجاعی مدیر منابع طبیعی شهرســتان همدان، 
تــا 2 کیلومتری جاده در حریم شــهر، بعدش در حوزه راه 
و شهرســازی و از کیوارســتان تا میدان میشــان در حوزه 
اختیارات منابع طبیعی قرار دارد. نبود یک متولی مشخص 
مدیریت را دشــوار می کند؛ از سویی جز چند کشور در دنیا، 
قوانین تدوین شده و تخصصی در مورد  کوهستان ها وجود 
ندارد. در مورد کوهستان ها از قوانین پایین دست استفاده 
می شــود که این قوانین شکنندگی این محیط ها و منافع 

مردمان کوهستان را در نظر نمی گیرند. 
چرا آن قدر تاکید داریم الوند جاده کشی نشود؟ �

اگــر کوهســتان الوند نبود شــهر همدان هــم نبود و 
بــا بیابانی خشــک و بــی آب و علف مواجــه بودیم. اگر 
کوهســتان الوند نابود شــود، به دلیل سیســتم همبسته 
کوه دشت، اتفاقی که می افتد این است که دشت مجاورش 
یعنی شــهر همدان هم نابود خواهد شــد. بنابراین، نباید 
در مقابــل جاده کشــی و اقدامات این چنینــی اگر بدون 

ارزیابی های توان و بررســی های جامع باشــند، کوتاه آمد؛ 
تــا بتوانیم این میراث هزاران ســاله را با کمترین لطمه به 
نســل های بعدی منتقل کنیم. موضــوع صرف یک جاده 
نیســت، تســطیح، تعریض و احداث جاده در این منطقه 
زنــگ خطری خواهد بود برای اقدامات بعدی که در نهایت 
می تواند ساخت هتل آن چنانی و حتی شهرک سازی و در 
نهایت توسعه معکوس و ناپایداری در دشت میشان باشد. 

کمیسیون تخصصی �
به دلیل نبود متولی واحد در کوهســتان و تعدد ادارات 
و ســازمان های مرتبط با کوه پیشنهاد تشــکیل دبیرخانه 
تخصصی کوهســتان را دارم. در این کمیســیون می توانند 
اســتانداری، فرمانداری، شــهرداری، شــورای شهر، هالل 
احمر، اداره راه و شهرسازی، محیط زیست، منابع طبیعی، 
میراث فرهنگی، اداره ورزش و جوانان، مجموعه توریستی 
گنجنامــه و مــوارد دیگر حضور داشــته باشــند. از طرفی 

بایســتی در چنین کمیســیونی حضور نماینده کوهنوردان 
و نماینده ســمن های محیط زیســت نیز مهم تلقی شود. 
سوال اساسی این جاست: وزن و جایگاه فعاالن و دلسوزان 
محیط زیســت در چنیــن تصمیم ســازی هایی چه مقدار 
است؟ آیا تاکنون از سمن های تخصصی محیط زیستی در 

چنین پروژه هایی نظر خواهی شده  است؟
ساخت جاده توجیه ندارد �

جاده های کوهســتانی در دنیا و کشور خودمان نیز رایج 
است. اما از آن جایی که کوهستان ها حساسیت های خاص 
خود را دارند، مستلزم بررسی و مالحظات خاصی هستند. به 
طوری که با بررسی نقشه های معیارهای محیط زیستی در 
سیســتم اطالعات جغرافیایی درمی یابیم که کوه الوند فاقد 
هر گونه توان اکولوژیکی برای جاده سازی و توسعه –حداقل 
در منطقه یاد شده- است. از منظر امداد و نجات نیز پیش 
از این به طرق مختلف صورت می گرفته است و روش های 

مختلفی همچون جاده خاکی، تله کابین، هلی کوپتر و موارد 
دیگر وجــود دارد و جای نگرانی از ایــن بابت وجود ندارد. 
ضمن این که بایســتی ظرفیت برد منطقه را محاســبه کرد، 
اگرچه می توان اظهار کرد که آن منطقه بیش از برد فیزیکی 

و زیستی اش مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
مدیریت یکپارچه �

بایســتی با نگرشــی سیســتماتیک به همــه جوانب 
کوهستان الوند نگریسته شود، تنها بحث جاده نیست، بلکه 
بایســتی مدیریت عشــایر، میزان بوته کنی و چرای مراتع 
کوهســتانی، مدیریت سیالب، گردشگری پایدار در منطقه، 
ورزش های کوهســتانی و مانند ایــن در برنامه ریزی ها در 
دســتور کار باشد و اینان نیازمند بررسی های کارشناسانه و 
تفصیلــی دارند تا ما را در بهره برداری از این گنج خداوندی 

به مفهوم توسعه پایدار برسانند. 
اســتان ما در طرح و بودجه های توســعه کوهستان را 
محــروم و مظلوم کرده اســت. این گرایــش متولیان غی 
مســتقیم صدور مجوز تخریب است و موجب محرومیت 
فزاینده جوامع آن جا در مقایســه با دشــت ها که از طریق 
مهاجرت و رهاســازی منجر به تخریب بیشتر و مستمر در 
آن جا شده است. فرهنگ بی نظیر و بسیار علمی کشاورزی 
و دامــداری یا در معماری کوهســتانی با رها شــدن این 
سرزمین ها منسوخ می شود و فرهنگ کوهستان سرزمین 
کوهستان را که بستر حفاظت از منابع تنوع زیستی و همه 
موهبت های الهی آن جاســت بدون پشــتیبانی رها کرده و 

باعث می شود تا کوهستان ها تخریب شوند.
پیشنهادات: �

1- ایجاد و تقویت شــبکه ارتباطــی و تبادل اطالعات 
برای سازمان های موجود در زمینه کوهستان های همدان

2- بهبــود و اصالح همــکاری تالش های محلی جهت 
حفاظت از اکوسیســتم های کوهستانی حساس همدان با 
در نظر گرفتن مکانیسم مناســب همانند قوانین محلی و 

ابزارهای دیگر
3- ایجــاد اطالعات در تاســیس بانــک اطالعاتی و 
سیســتم اطالعاتی جهت تســهیل ارزیابی خطرات محیط 

زیستی و بالیای طبیعی و اکوسیستم کوهستانی همدان
4- لــزوم مدیریت یکپارچه و نگرش سیســتماتیک، 
وضع قوانین محلی و اســتانی برای کوهستان های همدان 

با رویکرد حفاظتی و مالحظات 
۵- انجــام کار علمی و ارزیابی تــوان اکولوژیکی برای 

هرگونه تغییر و تحول در کوهستان های همدان
در پایان بایستی اشــاره کرد که احداث جاده در پیکره 
الوند، صعودی ناامن اســت که در خود سقوطی در پی دارد 

به سوی نقطه غیر غیر قابل برگشت و مرمت ناپذیر.

شهر و دیار

حسین زندی

عضو شورای شهر:
عنــوان  بــه  مــن  زمــان  در همــان 
اقــدام  ایــن  بــه  شــورا  رئیــس 
معتــرض شــدم و دســتور پیگیری 
و برخــورد با مســببین این اتفاق را 
دادم هرچنــد بعضی دوســتان در 
شورا با حمایت از کار آقای شهردار 
مانع برخورد با این اتفاق شدند.

سیدمحمدجواد حسینی مرصع
کنشگر معماری و شهرسازی 

کــر آیـــدا شا
روزنامه نگار

صعـــود ناامــن
وم حفاظت یکپارچه کوهستان الوند تحلیلی بر لز

مهرداد نهاوندچی
کارشناسی ارشد مدیریت 

محیط زیست
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تولید گاز خردل در روستای همه کسی
وستائیان می شود باعث مرگ احشام ر وستا  این ر فعالیت معدن 

اهالی  اساس گزارش  بر 
روستای همه کسی از توابع 
شهرســتان فامنین فعالیت 
اقدام  روستا که  این  معدن 
می کند،  استخراج سنگ  به 
منجــر به تولیــد گاز خردل 
تعداد  مــرگ  می شــود که 
اهالی  احشــام  از  زیــادی 
ســاکن در کنار این معدن را به دنبال داشته است. 
اهالــی این روســتا بارها به این موضــوع اعتراض 
کرده اند اما تاکنون به نتیجه نرســیده اند این روستا 

21۵ خانوار و 960 نفر جمعیت دارد. 
گاز خــردل دارای اثرهــای حاد و مزمن اســت 
کــه اثرات حاد آن در ســاعات اولیه تماس و اثرات 
دیررس آن، ماه ها، ســال ها و شاید دهه ها بعد بروز 
کنــد که لزوم پیگیری دقیــق و درمان مصدومان را 
ایجاب می کنــد. عوارض گاز خردل شــامل عوارض 
ریوی، چشــمی، پوســتی، اعصاب و روان، دستگاه 
گوارش، اندوکرین، هماتولوژیک و مانند این است.

ترکیبــات موســتارد در حیوانات آزمایشــگاهی 
ایجــاد ســرطان می کند. در انســان نیــز افزایش 
معنی دار ابتال به تومورهای بدخیم به ویژه ســرطان 
ریــه، ســرطان مثانه، لوســمی، ســرطان حنجره و 
ســرطان معده و موارد دیگر نیز گزارش شده است. 

درباره ضایعات دهانی نیــز تنها یک مطالعه صورت 
گرفته اســت بنابراین در این خصوص به مقایســه 
شــیوع ضایعــات بافت نــرم دهان با افــراد عادی 

جامعه پرداخته شده است.
»مرادعلــی آقاجانــی« از ریــش ســفیدان این 
روســتا به همدان نامه می گوید: این معدن از سال ها 
پیش فعال اســت اما چون آب سفره های زیرزمینی 
باال بود بوی گاز تولیدشــده در آن احساس نمی شد 

امــا در طی ســال های اخیر که آب هــای زیرزمینی 
نشست کرده، تا معدن فعال می شود بوی گاز خردل 
در حوالــی می پیچــد و باعث مرگ احشــام و مرغ 
و خروس های روســتائیان می شــود. قبال هم چهار 
نفر در محوطــه این معدن بر اثــر گازگرفتگی فوت 

کرده اند.
وی ادامــه می دهــد: بارهــا بــه بخشــداری و 
استانداری نامه داده ایم و »حمیدرضا حاجی بابایی« 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی نیز از طریق اســتانداری پیگیر موضوع بود 
و دو ســال فعالیــت معدن متوقف شــد اما دوباره 
فعالیت معدن از ســر گرفته شــده و بــرای اهالی 

روستا دردسر ایجاد کرده است.
آقاجانــی توضیــح می دهد: روزانه بیــن هزار تا 
هزار پانصد گوســفند از این منطقــه عبور می کنند و 
تاکنون احشــام چند تن از اهالی تلف شــده اند، آن 
هم روســتائیانی که به لحاظ مالی ضعیف هستند و 

دام آن ها تنها سرمایه شان محسوب می شود.
»محمدرضــا اصالنی« از اهالی این روســتا که 
در کنــار معدن ســکونت دارد، می گوید: 6 راس از 
دام هایــم بر اثر استشــمام گاز خردلــی که از این 
معدن تولید می شــود، تلف شده اند. تمام طبیعت 
اطراف معــدن از بین رفته و چیــزی باقی نمانده 

است.

»اکبر ســلیمانی« هم می گویــد: موقع بارندگی 
شــرایط بدتر اســت و بوی گاز در روســتا می پیچد 
و 34 راس گوســفند مــن بــر اثر ایــن اتفاق تلف 
شده اســت. نمی دانم چه کسی باید به این موضوع 
رســیدگی کند اما واقعیت اســت که اگر این شرایط 
ادامــه پیدا کنــد ما همه ســرمایه مان را از دســت 
خواهیم داد. امیدوارم مســئوالن فکری به حال حل 

بکنند. این مشکل 

محیط زیست
آییــن

از  یکــی  تیــرگان 
و معروف  جشــن های کهن 
ایرانی اســت که ســیزدهم 
برگزار  تیرمــاه  روز(  )تیــر 
باستانی  تقویم  در  می شود. 
ندارد، هر  ایران هفته وجود 
روز مــاه را بــه نــام ایزدی 
می خواندنــد و از میــان ایــن نام هــا، نــام دوازده 
ایــزد را  بــر روی دوازده مــاه گذاشــته اند و تقارن 
روز و مــاه را جشــن می گیرند. ایــن چنین تیر روز 
از مــاه تیر زمــان برگزاری جشــن تیرگان اســت. 
ســرآغاز جشــن تیرگان معلوم نیســت و کهن ترین 
ســند مربوط به آن تیریشــت اوستا ســت. احتمال 
می رود که ایرانیان باســتان برای پیروزی تیشتر بر 
َاپوش )دیو خشک ســالی( ــ که ســرآغاز آفرینش 
اســت ــ جشــنی داشتند که مراســم آن منحصر به 
خواندن نیایش بوده اســت.  تیشتر ایزدی است که 
بــا باران ارتباط دارد و از ایــن رو، اصل همه آب ها، 
سرچشــمه باران و باروری است. در اوستا نبرد او با 
اپوش دیــو این چنین روایت شــده: این دیو باران 
را از باریــدن باز می دارد. تیشــتر به یــاری مینوی 
خــرد و با همــکاری ایزد باد، آب را بــه باال می راند 
و به یــاری ایزد برز )اپــام نبــات( و فروهر نیکان 
بــه یاری ایزد هــوم و بهمن امشاســپند به نبرد دیو 
خشکســالی می رود. تیشتر ده شــبانه روز به صورت 
جوان بلندقامتی،  ده شــبانه روز به شــکل گاو زرین 
شاخی و ده  شبانه روز چون اسب زیبای سفید زرین 
گوشــی آب را از آسمان بر زمین می باراند. تیشتر در 
هیئت اسب برای نابودی زهر جانوران زیان بخش به 
دریای فراخکرد فرو می رود و در آن جا با دیو اپوش 
که به شــکل اسب ســیاهی اســت بی یال و بریده 
گوش وبــا دم ســیاه و کوتاه و ظاهری ترســناک، 
روبرو می شود. در آغاز اپوش نیرومند تر است و ایزد 
باران شکســت می خورد. دیو اپــوش او را هزار گام 
از دریای فراخکرد دور می کند. خشــکی و تشــنگی 
بر جهان غالب می شــود. تیشتر شــکایت به اورمزد 
می بــرد که دلیل ناتوانــی او نیایش نکــرد مردمان 
اســت. اورمزد به او نیروی ده مرد جوان ، ده شــتر، 
ده ورزای جــوان، ده کــوه و ده رود می بخشــد. در 
نبرد دوم دیو اپوش بــه هراس می افتد و می گریزد 
و تیشــتر او را هزار گام از دریا دور می کند و آب را 
از دریا بر می  گیــرد و به باال می برد، باران با قطراتی 

به بزرگی ســر گاو و انسان بر هفت کشور می بارد. 
مناســبت دیگر در مورد تیرگان تیر اندازی آرش 
اســت. آَرش، پهلــوان تیرانــداز ایرانی کــه نام وی 
در اوســتا به صورت ِاِرْخشــه با صفــت تیزتیرتریِن 
ایرانیــان آمــده، و گفته شــده که او تیــری از کوه 
َایریو خشــوثه بــه کوه َخوْنَوْنت انداخته اســت. این 
نــام در پهلــوی ایَرش و بــا صفت تیزتیــر آمده، و 
به اختصار روایت شــده اســت که در روز ششــم از 
مــاه فروردین، منوچهــر و این پهلــوان، ایران را از 
افراســیاب بازستاندند. داســتان تیراندازی آرش با 

تفصیل بیشــتری در منابع اسالمی آمده است. 
از تلفیــق متون پهلوی با روایات دوران اســالمی 

می توان شرح واقعه را چنین بازسازی کرد: در زمان 
افراســیاب  پیشــدادی،  شــاه  منوچهر،  فرمانروایی 
تورانــی بــه ایرانشــهر حمله کــرد و منوچهــر را در 
پدشخوارگر )یا طبرستان( به محاصره گرفت، شهرها 
را ویران ســاخت و با خراب کردن قناتها، چشمه ها، 
کاریزها و انحراف مســیر رودخانه ها، آب را از ایران 
زمین دریغ داشــت. منوچهر به اسپندارمذ، ایزدبانوی 
زمین متوســل شد و او به صورت دوشــیزۀ زیبایی 
که کمربندی از زر بســته بود، در خانۀ منوچهر ظاهر 
شــد و به منوچهر توصیه کرد که برای رفع اختالف به 
افراســیاب پیشــنهاد کند که تیراندازی ایرانی تیری 
پرتــاب کند و هرجا که تیر او فــرود آمد، مرز ایران 
و توران شــناخته شــود، و نیز توصیــه کرد که آرش 
را بــرای این مهــم انتخاب کند و این مــرِد کمانگیر 
را راهنمایــی کند که چــه تیــری را برگزیند. آن گاه 
برای اینکه افراســیاب را با پیمــان صلح موافق کند، 
خــود را با همان زیبایی بــدو نمایاند و دل از او برد 
و افراســیاب را به پذیرش پیشنهاد تیراندازی آرش 
و حل اختالف ایران و توران ترغیب کرد. افراســیاب 
بــه خیال خام ازدواج با آن دوشــیزۀ زیبا، پیمان را 
پذیرفت. بــه روایت بیرونی آرش برهنه شــد و تن 
خود را که عاری از هرگونه عیبی بود، به مردم نشــان 
داد و پیش بینــی کــرد که پس از تیرانــدازی نابود 
خواهد شــد. در همان حال، کمان را کشــید و خود 
بـــی درنگ پاره پاره شــد. خدا بــاد را فرمان داد که 
تیر او را از کوه رویان بردارد و به اقصای خراســان، 

میانۀ فرغانه )احتمااًل فرخار( و طبرســتان )احتمااًل 
طخارســتان یا طالقان( برســاند. بــه روایتی دیگر، 
تیر از طبرســتان به بادغیس رسید. آن گاه به دستور 
خدا، فرشــته ای )بنا به روایت بیرونی و مقدســی، 
»باد«( آن تیر را به پرواز درآورد تا به زمین خلم در 
بلخ رســید و بدین گونه، مرز ایران و توران مشخص 
شــد. از سوی دیگر، افراسیاب از اسپندارمذ خواست 
کــه با وی ازدواج کند. این ایزدبانو درخواســت او را 
نپذیرفــت و بی درنگ در زمین کــه جایگاه خاص و 
قلمــرو فرمانروایی اش بود، پنهان شــد. مبدأ پرتاب 
تیــر در منابع دوره اســالمی، محلی در طبرســتان، 
و جــای فــرود آمــدن را گاه عقبۀ مــزدوران، میان 
نیشــابور و ســرخس و برخی مرو دانسته اند. اما در 
بیشــتر منابــع، بلخ  و طخارســتان  را ذکر کرده اند. 
منابع پیش از اســالم تاریخ تیراندازی را روز ششم 
فروردین گفته اند، امــا منابع بعدی واقعه تیراندازی 
را روز تیر )روز سیزدهم( از ماه تیر، یعنی در جشن 
تیــرگان یاد کرده انــد. پیدایش ایــن روایت اخیر، 
احتمــااًل به ســبب هماننــدی ماه »تیــر« و »تیر« 

بوده است.   )اندازی( 
روایــت دیگــر کــه جشــن تیــرگان را جشــن 
آب پاشــان نیز می نامد مربوط به کیخســرو است. 
کیخسرو چون از جنگ با افراسیاب بازگشت، روزی 
در چشمه ای سر و تن را بشست و بر کنار آن خفت، 
به دیدن فرشــته ای از هوش رفت. بیژن در رسید و 
از آب همان چشــمه بر چهره کیخســرو پاشید تا او 

گشاید. چشم 
به گفتــۀ بیرونی  ایــن واقعه در تیــرگان اتفاق 
افتــاد و بــه همیــن علــت ایرانیان در ایــن روز به 
هــم آب می پاشــند و به کنــار رودخانــه، جویبار و 
چشمه ســار می روند و خود را شست وشــو می دهند. 
گویند کیخســرو چون برخاست، آن جا شهری بنا کرد 

نامیدند.  ماندیش  را  آن  که 
جشــن تیرگان همانند جشــن های دیگر همراه با 
آداب و رســومی برگزار می شــده، پیش از جشــن، 
خانــه را تمیــز می کردنــد و صبح روز جشــن مردم 
پس از آب تنــی لباس نو می پوشــیدند و تار نازکی 
از ابریشــم 7 رنگ، همراه با ســیم نازک تابیده ای 
به نام تیر و باد، به مچ دســت می بســتند که 10 روز 
بعــد، یعنی روز باد در جایی بلند، آن را باز می کردند 

باد می دادند.  و به 
این کار را مرتبط با پرتاب تیر آرش دانســته اند. 
نیایــش«  ایــن جشــن همچنیــن »خورشــید  در 
متضمــن  را کــه  جملــه ای  آن  در  و  می خواندنــد 
ســتایش ســتارۀ تیشــتر اســت، تکرار می کردند. 
آنــگاه جوانــان دنبال هم می دویدنــد و به هم آب 
ارمنیــان جشــنی همانند  میــان  در  می پاشــیدند. 
آبریزگان رواج داشــت که وارتاوار نامیده می شــد. 
به اعتقاد ایرانیان باســتان روان های مردگانشان در 
روز تیــر از ماه تیر باز می گردند و به همین ســبب 
آنــان خوردنی ها و آشــامیدنی هایی برایشــان تهیه 
می کردنــد که آنها را خوراک روان هــا می نامیدند و 

مقصودشــان همان روان مردگان بود.
 از دیگر آداب این جشــن، پیشــکش فرستادن 
بــرای نامــزدان و نوعروســان و دامــادان بود. دور 
کله قنــدی بنــد 7 رنگ ابریشــمینی بافته با ســیم 
زریــن می بســتند و برای خانوادۀ عــروس و داماد 
می بردند. از دیگر مراسم این جشن فال کوزه است: 
دختــری نابالغ قبــل از روز تیر از مــاه تیر کوزه ای 
خالــی یا پر آب را در مجلــس می چرخاند و هرکس 
به نیتــی چیزی در آن می اندازد. ســپس این کوزه 
را )که در گویش زردشــتیان یزد »چکودوله« ضبط 
شده است( با شرایطی خاص نگاه می داشتند. عصر 
روز تیر همان دختر با ُکســتِی نو بــه کمر در گذرگاه 
می نشســت. مهمانان روز پیشــین از راه می گذشتند 
و شــعری می خواندند و دختــر چیزی از درون کوزه 
بیــرون مــی آورد که آن را با شــعر و نیــت صاحب 
شــیء مطابقت می دادند و به فال نیک می گرفتند. 
ارمنیــان ایــران نیــز در روز عــروج مســیح)ع( به 
آســمان، چنین مراســمی را برگزار می کنند. از دیگر 
رســم های رایج در این جشن، پختن گندم و میوه، و 
خوردن آنهاست. در ســبب پیدایی این رسم گفته اند 
که چون در تنگنای جنگ با افراســیاب، مردم ناچار 
گندم و میوه می خوردنــد، پس از رهایی، به یاد آن 

روزها گنــدم و میوه ها را پختند و خوردند.
 تیرگان که در زمان ساســانیان در دو روز برگزار 
می شد، در دورۀ اسالمی بدل به جشنی ۵ روزه شد. 
برخــی از نویســندگان این دوره، 18 تیــر را تیرگان 
بزرگ می دانند. بر این اســاس این جشــن 6 روزه 

است. بوده 

تور آشناسازی همدان لغو شد
به دنبال اعــالم وضعیت هشــدار در همدان به 
لحاظ شــیوع ویــروس کرونا، تورآشناســازی این 

استان لغو شد.
تور آشناسازی همدان قرار بود از 16 تا 20 تیرماه 
برای شخصیت ها و رســانه های موثر در گردشگری 
برگزار شــود. هدف این تور، تبلیغ ســفر به استان 
همدان بود. اما به دنبال اعالم اخطار استاندار همدان 
و بازگشت برخی استان ها به وضعیت هشدار شیوع 
ویروس کرونا و پس از واکنش رســانه ها، این تور 

لغو شد.
»علی خاکســار« معــاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
همــدان که قبال در گفتگو بــا خبرگزاری ها اطمینان 
داده بود این تور بدون دردســر خواهد بود و ســفر 
ایمن را رقم خواهد زد و از طرفی هم، تاکید کرده بود 
اوضاع در استان همدان تحت کنترل است، اینک در 
پیامی به شــرکت کنندگان این تورآشناسازی، از لغو 

آن خبر داده است.
وی در این پیام اشاره کرده که لزوم برگزاری این 
تور در شرایط نامساعد فعلی از سوی جامعه میزبان 
و رسانه ها زیر سوال بوده که برای رفع این دغدغه، 
پس از دریافت نظر مشورتی، تصمیم گرفته شد این 

تور فعاًل برگزار نشود.
معاون گردشــگری همدان تاکید کرده اســت: 
تورآشناســازی همدان که از یک ماه پیش برای آن 
برنامه ریزی شــده بود، اهداف تبلیغاتی برای رونق 

سفر در این استان را پیگیری می کرد.
تورهــای آشناســازی، برنامه دفتــر بازاریابی و 
تبلیغــات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســت که برای تحریک تقاضا و رونق 
ســفر پس از تحمــل یک دوره رکــود و زیان مالی 
ناشــی از کرونا در صنعت گردشگری، به 31 استان 
کشور ابالغ شد. کرمانشــاه، چهارمحال و بختیاری، 
مازندران و قزوین از جمله اســتان هایی هســتند 
کــه این تور آشناســازی را درســت در روزهایی که 
با ویــروس کرونا در جدال بودند، برگــزار کردند. با 
وجود تداوم هشــدارهای وزارت بهداشت در ارتباط 
بــا آغــاز مــوج دوم کرونــا و افزایش آمــار ابتال و 
شــمار جان باختگان در یک ماه گذشــته، اما ادامه 
تورهــای آشناســازی همچنان مــورد تاکید وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی است، 
مخصوصــا پس از آن کــه رییس جمهــور، چهارم 
تیرماه در جلسه ســتاد کرونا گفت: پس از بررسی 
هایی که درباره ســه استان تهران، گیالن و مازندران 
صورت گرفت، مشــخص شد مسافرت عامل اصلی 
شیوع ویروس کرونا نبود و می توان با رعایت نکات 

بهداشتی به مسافرت رفت.

گردشگری

کشف دستگاه های فلزیاب در همدان از مرمت آثار تاریخی تا 
همدان نامه: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان به رغم همه محدودیت مالی که با آن دست به گریبان است و امسال نیز با شیوع بیماری کرونا و کاهش گردشگران شرایط دشوارتر است، 

اما همچنان مشــغول اجرای برنامه های خود اســت و موفقیت هایی کسب کرده است. در ادامه مهم ترین اخبار این روزهای میراث فرهنگی را می خوانید.

حمام کبابیان همدان تبدیل به ســفره خانه سنتی  �
می شود

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی اســتان همدان گفت: حمــام محله 
کبابیان با طرح، نظارت و برنامه ریزی این اداره کل و 

سرمایه گذاری مالک مرمت می شود.
»علــی مالمیر« با اعالم ایــن خبر افزود: حمام 
کبابیان شهر همدان در خیابان شریعتی و محدوده 
چهارراه کبابیان واقع شــده که دوره ساخت این بنا 

مربوط به اواخر دوره قاجار است.
وی عنوان کرد: »مهــدی آزادیان« مالک این بنا 
از عالقه منــدان به حفاظت و نگهــداری آثار تاریخی 
اســت که پس از هماهنگی با اداره کل استان و تهیه 
طرح مرمتی با نظارت کارشناســان اداره کل اقدام به 

مرمت بنا می کند.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دســتی همدان بیان کرد: تاکنون بیش از پنج 
میلیارد ریال برای مرمت فضاهای داخلی و بیرونی 

و تزئینات بنا هزینه شده است.
وی افزود: تزئینات این بنا شــامل آجرکاری، 
آهک بری و کاشــی کاری سنتی است که حدود 90 
درصد بنا مرمت شــده و در آینــده نه چندان دور 
به عنوان ســفره خانه ســنتی پذیرای گردشــگران 

بود. خواهد 

افتتاح  � اقامتگاه شــرف خانــی در همــدان 
می شود

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
همدان گفت: اقامتگاه بوم گردی در بافت تاریخی 

شهر همدان ایجاد خواهد شد. 
»احمــد ترابــی« توضیــح داد: ایــن خانه 
تاریخــی بــا هماهنگــی و نظــارت اداره میراث 
فرهنگی و با ســرمایه گذاری »اباسد شرفخانی« 

مرمت می شود.
ترابی گفت: این بنــا در محدوده بافت تاریخی 
شــهر همدان در خیابان فرعــی باباطاهر با قدمت 
حدودا 1۵0سال احداث شده و توسط مالک  با اعتبار 

بیش از 4000میلیون ریال در حال مرمت است.
وی افزود: با توجه بــه این که این بنا در یکی 
از محله هــای قدیمی احداث شــده اســت دارای 
ظرفیــت مطلوبی برای ایجــاد اقامتگاه بوم گردی 

است. 
ترابی ادامه داد: این بنا در دو طبقه با نمای 
آجری و ایوان و تزیینات گچ بری احداث شده 
و تاکنــون بیــش از 80درصد بنا مرمت شــده 
اســت و با تجهیز و تکمیــل آن می تواند در هر 
شــبانه روز حداقــل ۵0 نفر گردشــگر را در خود 

اسکان دهد.

کشف ۴ دســتگاه فلزیاب در همدان در سه ماهه  �
نخست امسال

فرمانده یــگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی استان همدان از کشف 
و ضبط 4دســتگاه فلزیاب و دســتگیری 44نفر از 
متخلفان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

سرهنگ »محمد حاجی عزیزی« گفت: طی سه 
ماهه اول ســال جاری، عوامل این یگان با همکاری 
نیروی انتظامی موفق به کشــف ١۵٠٩ قلم اشــیاء 
اصــل و بدل تاریخی از جمله خمره ســفالی مربوط 

به دوره اشکانی-ساسانی در سطح استان شده اند.
وی افزود: در طول این مدت 4 دســتگاه فلزیاب 
نیز کشــف و ضبط و 44 نفــر در رابطه با حفاری غیر 
مجــاز، خرید و فروش اشــیای تاریخــی و فلزیاب 
غیرمجاز دستگیر شده اند که بیشترین آمار مربوط به 
شهرستان های مالیر با دستگیری ١6 نفر، رزن ٨ نفر 
و اســدآباد ٨ نفر است. فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
با اشــاره به این که با ١٣ سایت اینترنتی متخلف نیز از 
طریق دادستانی کل کشور برخورد شده است، گفت: طی 
سه ماه گذشته ٢۵ گشت تلفیقی و عملیات مشترک با 
نیروی انتظامی و ٣٢ جلسه تعامل و همکاری با ناجا، 
انجمن های میراث فرهنگی و دستگاه های دولتی ذیربط 

و مراجع قضایی انجام شده است.

20نفر به راهنمایان گردشگری همدان در سال99 افزوده می شود �

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
همــدان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
می گوید: در ســه ماهه نخســت ســال جــاری دو 
جلســه کمیته فنی برگــزار و 11 نفر متقاضی دریافت 
کارت راهنمایــان گردشــگری در مصاحبــه تخصصی  

شرکت کرده اند. حضوری 
راهنمایان گردشــگری  »علی خاکســار« گفــت: 
کســانی هســتند که با گذراندن دوره هــای تخصصی 
آموزشــی و دریافــت کارت راهنمــا، گردشــگران و 
مســافران داخلــی و خارجی را در بازدیــد از اماکن 
تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، ســالمت و سایر 

جاذبه ها و نقاط دیدنی کشــور راهنمایی کنند.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همدان گفت: 

راهنمایان به ســه گروه راهنمای گردشــگری داخلی که با داشــتن شــرایط الزم، گردشگران و مسافران 
ایرانی را در بازدید از اماکن تاریخی، فرهنگی، طبیعی، زیارتی، ســالمت و ســایر جاذبه و نقاط دیدنی 
کشــور راهنمایــی کند، راهنمای گردشــگری بین المللی )ورودی و خروجی( با داشــتن شــرایط الزم، 
راهنمایی گردشــگران ورودی به کشــور و ایرانیان عالقمند به بازدید از ســایر کشورها را بر عهده دارد و 
تســلط و اطالعات کافی درباره میراث فرهنگی و طبیعی، آداب و رســوم و مقررات داخل کشور و کشور 
مقصد را داشــته باشــد و اطالعات الزم را به زبان قابل درک برای گردشــگران توضیح دهد و راهنمای 
گردشــگری تخصصی که با داشــتن شــرایط الزم، راهنمایی گردشگران و مســافران داخلی یا ورودی 
به کشــور را با عالیق خاص نظیر طبیعت گردی تخصصی، گردشــگری ســالمت، گردشــگری ورزشــی، 
گردشــگری زیارت، گردشــگری دریایی در بازدید و بهره منــدی از خدمات گردشــگری راهنمایان نامه 

آیین– پژوهش ها مرکــز تخصصی مرتبط بر عهده دارد.
وی گفت: دریافت کارت راهنمای گردشــگری در هر یک از انواع ســه گانه فوق درابتدا مستلزم طی 
دوره آموزشــی در موسسات آموزشی مربوطه، قبولی در آزمون جامع و دیافت لوح یا گواهی پایان دوره  

و ســپس شــرکت در مصاحبه تخصصی در کمیته فنی نظارت استانی است.
خاکســار توضیح داد: در طول ســال بنابر تعداد متقاضیان دریافت کارت، جلسات کمیته فنی نظارت 
برفعالیت راهنمایان گردشــگری برگزار می شود و در ســه ماهه نخست سال جاری دوجلسه کمیته فنی 
برگــزار و 11 نفر متقاضــی دریافت کارت راهنمایان گردشــگری در مصاحبه تخصصی حضوری شــرکت 

کرده اند.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تأکید کرد: در 
اســتان همدان در حال حاضر24 نفــر راهنمای داخلی، 106 نفر راهنمای بیــن المللی و 6 نفر راهنمای 
تخصصــی فعالیــت دارند که پیش بینی می شــود تا پایان ســال 1399 به این تعــداد حداقل20 نفر 

افزوده شود.

حمیدرضا حق نظری
روزنامه نگار

محمد افشار
فعال فرهنگی

جشن تیرگان

سال 95جسد شخصی از غار این روستا که بر اثر گاز متساعدشده جان باخته بود، کشف شد



، فرهنگــی 5هفته نامــه اجتماعـــی  w w w . h a m e d a n n a m e h . i r53 دوشنبه 16 تیرماه 1399  سال سوم   شماره  
جامعـــــــــه

انسان شناسی خوراک 
وز با نگاهی به الونِد دیر

 
از میــان رفتارهای انســانی، 
برخی از آن ها بیشترین قابلیت 
را بــرای ایجاد رابطــه ای پایدار 
انسان  زیســتی  موقعیت  میان 
دارد.  او  و موقعیــت فرهنگــی 
خوراک و عمــل خوردن از جمله 
این رفتارها محســوب می شود. 
به همین بهانه یادداشــت امروز 
نگارنده در مورد انسان شناسی خوراک و عوامل موثر بر آن  

در نوع خوراک های مورد استفاده است.
انسان شناســی خــوراک از الگوی فرهنگی و زیســتی 
استفاده می کند تا چگونگی تعامل کنش ها و ساختارهای 
اجتماعی با سیستم های زیستی  و اقلیم شناسی  را آزمون 
کند، به عبارتی ســاده تر، انسان شناســی خوراک به شکل 
معمــول و رایج به عنــوان ترکیبی فرهنگی و زیســتی بر 
انتخاب مــا در خوردن و مصرف کــردن تاثیر می گذارد به 
طوری که شــرایط محیطی، فعالیت های کشــاورزی، فنون 
تهیه خــوراک و مانند این از عواملی هســتند که فرهنگِ  
خــوراک  آن منطقه را بازگو می کند. بــه عبارتی دیگر این 
خوراک اســت که به عنوان یک سیســتم جامع در درون 
عوامــل تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مورد بررســی قرار 

می گیرد.
خوراک های هر منطقه معرف بســیاری از ویژگی های 
آن منطقه جغرافیایی اســت به طور مثال منطقه سیستان 
و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، از یک طرف 
تحت تاثیر جریان های جــوی متعدد مانند جریان بادی 
شــبه قاره هند و به تبع آن باران های موســمی اقیانوس 
هند است و از طرف دیگر تحت تاثیر فشار زیاد عرض های 
متوســط قرار دارد که گرمای شــدید مهم ترین پدیده بارز 
اقلیمی آن اســت. می توان گفــت آب و هوای این منطقه 
تنوعــی از آب و هــوای ســرد، معتدل، گرم و خشــک را 
ترســیم می کند. هر بخش از این منطقه جغرافیایی بستر 
مناســبی شده اســت برای منابع خوراک های  مختلف به 
طوری که دامنه های تفتان فضای مناســبی اســت برای 
دامپــروری و یا هر چه به ســمت جنوب اســتان پیش 
می رویم منطقه مناســب کشــت میوه های گرمســیری و 

صیفی جات می شود.
شــهر همدان در روزگار گذشــته به دلیــل بارش برف 
و باران زیــاد دارای طبیعتی ســبز و دارای باغ میوه های 
متنــوع و انبوه بوده اســت. در دامنه کــوه الوند و اطراف 
آن هــم، انــواع گیاهان خوراکــی و دارویی رشــد و نمو 
داشــته اند به طوری که به هنگام بهار ایالت و عشــایر آن 
منطقــه را برای چرا انتخــاب می کردند چون معتقد بودند 
رویش برخی گیاهان معطر و خوردن آن توسط دام باعث 
می شــود گوشــت دام خوش طعم تر از مناطق دیگر باشد. 
در طول زمان رشــد و نمو انواع گونه هــای گیاهی خوش 
طعــم و معطــر و خاصیت دارویی برخــی از این گیاهان 
منبع بســیار مهمی برای تامین و تهیه خوراک شده است 
و دیگر این که قدیمی ها  به علت همین ســردی و سختی 
هوای زمســتان همدان، ســعی می کردند در زمان بهار و 
پاییــز مایحتاج خود را ذخیره کنند که این کار شــیوه های 
مختلفی داشــته اســت؛ مانند خشــک کردن میوه، ُقرمه 
کردن گوشــت )کنسرو گوشــت( و یا ترشی درست کردن 
کــه در همدان تنــوع زیادی دارد. برای همین اســت که 
اغلب بانوان همدانی در زمان بهار و پاییز در دل دشــت ها 
و کوه های اطراف همدان این ســبزی های معطر را چیده 
و خشــک می کردند وجود همیــن منابع در محیط زندگی 
فــرد به او کمک می کرده اســت تا بتوانــد خوراک روزانه 

خود را تهیه کند. 
بنابرایــن می تــوان یکی دیگــر از دالیل تنــوع،  انواع 
آش در شــهر همدان را دسترسی محیطی فرد به طبیعت 
در گذشــته دانســت. وجود کوه، خاک مناســب کشت و 
بارش های فصلی توانسته است به مردم این منطقه کمک 
کند تا در زمستان های سرد با پخت انواع آش های محلی 
مثل، آش دوغ  و یا آش رشــته ترشــی که بــا حبوباتی 
همچون نخود و لوبیا، ســبزیجات، تره چغندر، آلو و انواع 
ســبزی های کوهی و محلی پخته می شود، سفره خانواده 

را بچیند.
بــا رویکردی دیگر تاثیرپذیــری و تاثیرگذاری جغرافیا 
و اقلیم این منطقه نتیجه تعاملی بوده اســت که انســان 
با محیطِ  خود داشــته است که بستر مناسبی است برای 
شناساندنِ  میراث ناملموس )کوه الوند ( و جذب گردشگر 
با هــدف معرفی انــواع خوراک های محلی آن اســت اما 
افســوس که این روزها تِن رنجور کوهســتان الوند رمقی 
برای پذیرای مشــتاقانش ندارد چراکه بشــر امروز فقط به 
خود و نفع شــخصی خودش فکر می کند و گویا آن را ارثیه 
پدری که ازآنِ  خود اســت، می داند. بی هیچ  احســاِس 
مســئولیتی نســبت به آیندگان این میراِث کهن طبیعی را 

تکه تکه کرده اند ...

نگاه

معــــــــه جا

فرهنگ عمومی

ناگفته های ثبت نام دانش آموزان
 در مدارس

ثبت نــام  اســت  ســالی  چنــد 
دانــش آموزان در مــدارس به یکی از 
چالش های جدی پیش روی آموزش 
و پرورش تبدیل شده است. هر ساله 
با پایان یافتن ســال تحصیلی و آغاز 
فصل تابستان ســیل مراجعه والدین 
و دانش آمــوزان برای یافتن مدرســه 
مناســب به بعضی از مدارس خاص و 
ادارات آغاز می شود که این امر عالوه بر سرگردانی و دغدغه 
خاطر والدین مســائل و مشکالتی را برای بعضی از مدیران 

مدارس و مسئوالن آموزش و پرورش ایجاد کرده است.
بر این اســاس آموزش و پرورش با اعتقاد به این اصل 
آموزشــی که »بهترین مدرســه، نزدیکترین مدرسه« است 
برای هریــک از مدارس محــدوده جغرافیایی تعیین کرده 
و بــا ابالغ به مــدارس مهمترین مالک و شــرط ثبت نام را 
توســط مدیران مدارس ارائه مدارک احراز محل ســکونت 
دانش آموزان توســط اولیــا در موقع ثبت نــام می داند. اما 
متاســفانه کم اطالعــی، ناآگاهی و درک ضعیف بســیاری 
از خانواده هــا از »مدرســه مطلوب« ســبب شــده تا اغلب 
خانواده ها به دنبال مدارســی باشند که به زعم آنان عملکرد 
خوب و مناســبی دارد و خدمات بیشــتری نسبت به سایر 
مدارس ارائه می دهد. برندســازی غیرمنطقی و خودساخته 
این مدارس که متاســفانه توســط خــود خانواده ها صورت 
می گیرد و برســر زبان ها می افتد، ســبب می شود تا سیل 
مراجعات برای ثبت نام در این مدارس که عموما  از مدارس 

عادی است، سراریز شود.
با این اوصاف مدیران این مدارس بر اساس وظایف ذاتی 
و قانونی خود و توقعات جامعه از آنان به عنوان پیشقراوالن 
فرهنگ کشــور با رعایت اصل تکریم، کرامت انسانی و حفظ 
احترم خانواده ها و فرزندان آنان تالش می کنند تا با برخورد 
شایســته و تکریم مراجعین تا حد مقدور در جلب رضایت 
شــهروندان تالش کنند و با راهنمایی های خود از سرگردانی 

و مراجعه بی مورد به ادارات خوداری کنند.
با این حال متاســفانه شاهد آن هستیم که در سال های 
اخیر به دالئل متعدد از جمله شــرایط نامناسب اقتصادی و 
اجتماعــی حاکم بر جامعه و خانواده ها، آســتانه تاب آوری 
و تحمل مردم به شــدت کاهش یافته اســت که بســیاری 
از مواقــع کــرد آن را در رفتار مراجعین بــه ادارات می توان 
مشاهده کرد، به گونه ای که کوچک ترین مخالفت با انتظار و 
توقعات نابجا و غیرمنطقی خود را برنمی تابند و با شــنیدن 
پاسخ منفی و مستدل دســت به  واکنش های غیراخالقی 
و پرخاشــگرانه می زنند. متاســفانه مدارس مــا هم از این 
امر مستثنی نیست، گزارشــات دریافتی حاکی از آن است 
که برخــی از اولیا که امکان ثبت نام فرزندانشــان به لحاظ 
قانونی در یک مدرسه امکان پذیر نیست در برخورد با مدیران 
مدارس و عوامل اجرایی به ویژه در مدارس دخترانه از دایره 
ادب و نزاکت خارج شــده نســبت به عوامل، اسائه ادب و 
توهین می کنند و در مواقعی با فحاشی و ایجاد درگیری، با 
عوامل اجرایی مدیر را مجبور به درخواســت حضور و دخالت 
پلیس در مدرســه می کند که این امر ســبب هتک حرمت 

فضای آموزشی می شود.
این در حالی اســت که در گذشــته نه چندان دور افراد 
شــاغل در نیروی انتظامی برای سرکشــی بــه مدارس و 
پیگیــری وضعیت تحصیلی فرزندان خــود با لباس نظام 
از حضور در مدرســه خودداری می کردنــد چراکه به خوبی 
توجیه شــده بودند که فضای مدرســه حریمی دارد و این 
حریم نباید دچار خدشــه شــود. حضور بــا لباس نظامی 
ممکن اســت شائبه هایی در ذهن دانش آموزان ایجاد کند 
کــه به لحاظ مســائل تربیتی و اصــول آموزش و پرورش 

منافات داشته باشد.  
آن چه تاکنون گفته شــده اســت و مدیــران آموزش و 
پــرورش نیز همواره برآن تاکید می کنند تکریم ارباب رجوع 
و رعایــت حقوق شــهروندی مراجعین اســت و کمتر دیده 
می شــود از مشکالت و محذوریت های اولیا مدارس سخنی 

به میان آید.
در اغلــب تراکت هــا و اطالعیه های ســتادهای ثبت نام 
استانی بر در و دیوارهای مدارس و ادارات آموزش و پرورش 
از اولیا دانش آموزان خواســته شــده بــه کمک آموزش و 
پرورش بیایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطب 
مدیــران مــدارس از قوانین مراتب را بــه ادارات آموزش و 

پرورش مناطق و ستادهای ثبت نام اطالع دهند.
پیشنهاد می شــود برای برخورد با تخلفات اولیا نیز ساز 
و کارهایــی در نظــر گرفته شــود و به هر طریــق ممکن به 
اطالع آنان رســانده شود که هرگونه توهین و اسائه ادب به 
عوامل اجرایی و آموزشــی که شــأن معلم و حرمت فضای 
آموزشــی را زیر ســوال ببرد از طریق مراجــع قانونی تحت 

پیگرد خواهد بود.

مدرســـه

نفی یا پذیرش تجرد
مســائل  از  یکــی 
امروز   اجتماعی در جامعه 
ایران روند رو به رشد تجرد 
اســت. جدیدترین آمارها 
بیانگر آن اســت که تاخیر 
در ازدواج و تشــدید تجرد 
در ســال های اخیر روندی 
فزاینــده داشــته اســت. 
چنان که میزان ازدواج ها در سال 1389، حدود 890 
هزار بوده اســت که در ســال 1398  به کمتر از ۵۵0 

هزار مورد رسیده و 40 درصد کاهش داشته است.
از ســال 1389 به طور متوسط هر سال 
6 درصــد از میــزان ازدواج در کشــور کــم 
شــده اســت. به عقیده صاحب  نظران ورود 
جریان مدرنیته و تغییرات همراه آن، باعث 
تغییر در ســاختار خانواده و نقش و کارکرد 
آن شــد. با رواج فرد محــوری  و اهمیت 
یافتن فرد و تمایالت او در تصمیمات مهم 
زندگی الگوهای ســنتی برای ازدواج دچار 
تغییر شــد. همچنین با صنعتی شدن زنان 
توانســتند نقش های بیشتری در اجتماع و 
خــارج از خانواده به دســت آورند و از این 
طریق در پی کســب هویت فردی اجتماعی 
جدید باشند. جنکینز و بوردیو بیان می کنند، 
افــراد در دنیای امروز به دنبال دســتیابی 
به هویت های مســتقل فــردی و اجتماعی 
هستند و برای دستیابی به هویت و منزلت 
اجتماعی از هویت های تقســیم بندی شده  
دنیــای قدیم مانند نقش همســری فاصله 
می گیرند و هویت فــردی و اجتماعی خود 
را بــا حوزه های جدیدی مانند  تحصیالت و 

اشتغال جســتجو می کنند. جوانان از این طریق در 
پی دســتیابی به هویت و منزلت اجتماعی هســتند 

و پیامد این تغییرا ت نیز تعویق در ازدواج خواهد.
به طور کلی کاهش میل به ازدواج و تنها زیستی  
متاثر از عوامل فردی، اجتماعی، ســاختار ســنی و 
جنســی جمعیت، تحوالت ارزشــی نگرشــی، رشد 
اقتصادی و  گرایش های فمنیستی، آشــفتگی های 

بی ســازمانی است. در پیشینه فرهنگی و ارزش های 
جامعه ایرانی، خانواده نهادی مقدس شمرده می شود 
و سیســتم اجتماعی و نظام سیاست گذاری در همه 
دوران ها ســعی در تداوم آن داشــته است. خانواده 
محور بودن جامعه بسیار مطلوب بوده و از منظر نگاه 
کارکردی یک ایده آل اســت. چراکــه نگاه کارکردی 
تجرد را در مقابــل تاهل یا خانواده می بیند و از این 
لحاظ آن را اختالل کارکردی به حســاب می آورد. در 
حالی که امروزه تجرد به عنوان نوعی ســبک زندگی 
جدیــد در حال ظهور اســت. در تفکر ســنتی تجرد 
مرحله  ای موقتی و انتقالی در زندگی فرد است. فرد 

مجرد دیر یا زود ازدواج می کند تا ســر و ســامانی 
بیابد. به طور مثال در گذشته به فرزند مجرد خانواده 
»عذب« گفته می شــد. این واژه به نوعی حامل بار 
معنایــی هویت ناقص اســت. یعنی فــرد مجرد تا 
زمانی که ازدواج نکند هویتش به رســمیت شناخته 
نمی شــود. این در حالی اســت که امــروزه فرهنگ 
مــدرن تجرد را نه به مثابــه مرحله ای موقت یا غیر 

طبیعی یا غیر اخالقی یــا ترحم انگیز بلکه به مثابه 
نوعی سبک زندگی به رسمیت می شناسد. 

افراد مجرد تحت فشــار اجتماعی هستند که به 
صــورت طرد، توبیخ، طعنه خود را نشــان می دهد و 
زنان به طور چشــم گیری بیشتر از مردان این فشار 
را متحمل می شــوند. با این که ازدواج امری طرفینی 
اســت و تجرد دختران و زنان عمدتا ریشــه در نبود 
تقاضای پســران و مــردان دارد، امــا جامعه عموما 
به خــودش حق می دهد نوعی فشــار توبیخی را به 
طــرق مختلف متوجه زنان مجرد کند یا دســت کم 
زنان خــود از نحوه تعامل اطرافیــان چنین تلقی و 

احساسی دارند. زنان حتی در صورت نداشتن تقصیر 
و قصور در این امر نیز از گستره این فشار فرهنگی و 
خرده گیری آزاردهنده بر کنار نیستند. اروینگ گافمن 
از این فشــار و برچســب نمادین به داغ ننگ تعبیر 
می کند. از دید گافمن اصطالح داغ ننگ برای اشــاره 
به ویژگی یا صفتی به کار برده می شــود که شــدیدا 
بدنام کننده و ننگ آور اســت. این برچسب ریشه در 

روابــط اجتماعی دارد و معلــول نحوه تعامل جامعه 
با فرد است.

بــا این کــه امروزه در بطــن جامعه و نــزد قابل 
توجهــی از افراد نســبت به گذشــته و بــا تغییرات 
شــرایط زندگی، کم و بیش این نگاه به افراد مجرد 
تعدیل شده اما همچنان جریان دارد. از سوی دیگر، 
گفتمان رسمی تجرد را در مقابل نظم طبیعی خانواده 
می بیند و با استفاده از مکانیزم های مختلفی تالش 
در مهــار این پدیده این دارد. به نظر می رســد که در 
این سیاســت ها نگاه از باال به پایین بوده و توجهی 
بــه روایت افراد مجرد از زندگی نمی شــود. با وجود 
این کــه مســائل اقتصــادی و نــرخ باالی 
بیکاری از مهم تریــن معضالت جامعه زنان  
است شاهد آن هستیم که جامعه با محدود 
کردن فرصت های شغلی زنان مجرد ، سعی 
در کنترل شــرایط و باال بــردن نرخ ازدواج 
دارد. یا گروهی از افرد پدیده چند همسری 
را بــه عنوان راهکار پیشــنهاد می دهند. این 
سیاست   ها ریشه در نبود شناخت صحیح از 

پدیده تجرد دارد.
بسیاری از زنانی که اکنون مجرد هستند 
نگاهشــان بــه ازدواج و زندگی مشــترک 
متفاوت اســت و بخشــی از آن ها  آگاهانه 
تجرد را به عنوان یک سبک زندگی انتخاب 
کرده انــد. برخــی بــا اســتفاده از وضعیت 
نابسامان اقتصادی زنان سعی در القای این 
باور دارنــد که برای حل مســائل اقتصادی 
زنان غیر از ازدواج و وابســتگی به مردان راه 

دیگری وجود ندارد.
اگر بپذیریم که تجرد یک پدیده و حوزه 
مســتقل اجتماعی اســت و افراد مجرد نیز 
مانند ســایر اقشار جامعه یک جمعیت هستند، الزم 
است به مسایلشان توجه شود. نگاه پدیدار شناسانه 
به مساله تجرد حائز اهمیت فراوانی است. باید دید 
نگاه افراد مجرد به تاهل، عشــق، استقالل، فردیت، 
امنیت روانی و اقتصادی چگونه اســت. نفی پدیده 
تجرد راهگشــا نبوده و الزم است صدای افراد مجرد 

را شنیده شود.

استعفا؛ تاثیرگذاری یا انفعال
یادداشتی پیرامون دالیل و هدف استعفای جمعی از اعضای موثر حزب اتحاد ملت استان همدان

در ابتــدا بایــد به این 
موضــوع معترف بــود که 
اصالح طلبی در طول سالیان 
دستاوردی  فاقد  گذشــته 
»پایــدار و ملموس« برای 
جامعه بوده اســت که تک 
تــک اصالح طلبــان نیز به 
ســهم خود در این ناکامی 
شریکند. البته اصالح طلبان در گذشته و به خصوص 
در جریان دولت اصالحات، دســتاوردهایی داشته و 
تحوالتــی را در زمینه های مختلف جامعه، رقم زده اند 
اما این دستاوردها عموما پایدار نبوده و با مقاومت و 
ضد حمله جریان های محافظه کار در درون حکومت، 

قریب به اتفاق آن ها را بر باد داده است.
به ایــن ناکامی و بحران دســتاورد بایســتی از 
دســت رفتن سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد مردم 
از جریــان اصالحات، در ســالیان اخیر را اضافه کرد. 
این جایگاه نامناسب و شرایط »وخیم« فعلی اصالح 
طلبــان -که حــزب اتحاد نیز از این قائده مســثنی 
نیست- خود معلوِل علل فراوانی ست که شرح آن در 
این یادداشت نمی گنجد و در فرصت های آتی به آن 

خواهیم پرداخت.
به طور خالصه دالیل اســتعفای 32 نفر از اعضای 
موثر حزب -شــامل 80 درصد اعضای شورای منطقه 
همدان )شــورای مرکزی استان(، روسای چند حوزه 
)شهرســتان( و اعضــای جوانتر و موثــر حزب- را 

می توان در دو بخش دسته بندی کرد:
1- اختالفــات مبنایی و نظــری منطقه همدان با 

مرکزیت حزب
2- مشکالت و بحران تشکیالتی دامنگیر حزب

اولویت در هر کنــش اصالح طلبانه، حفظ اعتماد 
مردم و ســرمایه اجتماعی است. اما برخی از اعضای 
ارشــد حــزب در مصاحبه هایــی )که با تشــکیالت 
هماهنگ نشــده بود و صرفا موضع شــخصی شان 
بود( تنها به توجیــه رویکردهای حکومت پرداخته و 
لطمه ها و صدمات بدی به بدنه و ســرمایه اجتماعی 
حزب وارد می کردند. در منطقه همدان هم با انتشار هر 

کدام از این مطالب، شــاهد انتقادات، انفعال اعضای 
فعــال و حتی ریزش در بدنه حــزب بودیم. در بحث 
اعالم مواضع حزب نیــز، در برخی از موضوعات مهم 
)از دیــدگاه حساســیت جامعه و اهمیــت موضوع( 
شــاهد تعلل و فرصت سوزی در اعالم موضع از سوی 
حزب بودیم و در مقابل موضوعاتی وجود داشــت که 
ســرعت عمل باالی حزب در اعالم موضع مشــهود و 

البته این مواضع بیشتر در جهت همراهی با برخی از 
رویکردهای حاکمیت بود.

از طرفی در اعالم مواضع، نگاه ما تنها به مرکزیت 
حزب نبود و در مورد مسائل مبتال به جامعه، در منطقه 
موضع مســتقل گرفتیم )بر اســاس استقالل نسبی 
و حــق تحفظ مناطق در موضوعــات منطقه ای(، اما 
در اکثر موارد با گالیه و تذکر ارکان باال دســتی حزب 
مواجه شــدیم. نمونه متاخر آن، در مــورد انتخابات 
مجلس بود که موضع »عدم مشــارکت در انتخابات« 

ما، مورد نقد، تذکر و گالیه از جانب راس قرار گرفت.
همچنیــن این که طرف مقابل و اصلی خودمان را 
جریان موسوم به برانداز قرار بدهیم و تمام توان خود 
را معطوف به آن کنیم، موجب غفلت از خیلی مسائل 
مهم شــده بود. موضع همه اعضای ارشد این نبود اما 

این صــدا در حدی بود که پیــام را از طرف اتحاد به 
جامعه منتقل کند.

 - نادیده گرفتن ضعف های دولت و حمایت همه 
جانبــه از دولت بدون اینکه چابکــی الزم را برای نقد 
دولت داشته باشیم از موضوعات دیگری بود که قابل 
ذکر اســت. در حالی که موضع انتقادی منطقه همدان 
نســبت به عملکرد دولت و عذرخواهی بابت عملکرد 

ضعیف فهرست شورای شــهر همدان، مورد استقبال 
بدنه و جامعه قرار گرفت.

تاکیــد مــا )در متــن اســتعفانامه( بــر تدوین 
اســتراتژی و راهبردی دقیق و روشــن برای حزب به 
ایــن دلیل بود که اگر اهداف و اولویت ها مشــخص 
و راهبرد ترســیم شده نیز معین بود، اعضای )ارشد( 
حزب مواضع خالف استراتژی حزب اتخاذ نمی کردند 
و اعضا نیز نسبتشــان را با حزب می دانستند. در نبود 
استراتژی و راهبرد مشخص، این نقش توسط مواضع 
فردی اعضای سرشــناس حــزب، در جامعه و افکار 

عمومی ایفا می شد.
انتقاداتــی که به لحاظ تشــکیالتی به حزب وارد 

است عبارتند از:
 - تشکیالت انسجام الزم را ندارد.

-  آداب و آییــن های تشــکیالتی در حزب پویا 
نیست.

 - ارتباط راس با بدنه حزب از هم گسسته و فاقد 
ارتباطی نظامند است. سازوکاری برای انتقال نظرات 
از بدنــه به راس حزب؛ و توجیه و توضیح تصمیمات 

راس حزب برای بدنه وجود ندارد.
- متاسفانه در حزب هنوز نوعی نگاه خودی و غیر 

خودی وجود دارد.
ناکارآمدی هــای درونی جریان اصالحات و تاکید 
بر اصالحات پارلمانتاریســتی و فاصله گرفتن از متن 
جامعه، باعث شــده که در میان بخش هایی از مردم 
این تصور ایجاد شــود که اصالحات دیگر توان ایجاد 
تغییر در زیســت اجتماعی شان را نداشته و باید در 

جستجوی راه های دیگری برای تغییر بود.
با توجه به این شرایط و در زمانه ای که اصالح طلبی 
-از منظــر برخــی از چهره های سرشــناس جریان 
اصالحات- به نوعی سیاست ورزی صرفا بروکراتیک، 
بی     برنامــه و تهی از آرمان به منظور جابجایی در میان 
حلقه ای محدود از مدیران سیاســی تقلیل پیدا کرده 
است، انتظار می رفت که حزب اتحاد پرچمدار حرکت 
اصالحــات و تحقق مطالبات ملت باشــد اما به نظر 
می رسد سران حزب بنوعی خود نیز درگیر مناسبات، 
رفاقت ها و هویت های پیشــینی با افرادی که اصالح 
طلبی را به این وضعیت رسانده اند، شده و خواستی 
بــرای ایجاد تغییراتــی در گفتمان و افــراد موثر در 

جریان اصالحات ندارند.
بــا توجه به مواردی که مطرح شــد، به شــخصه 
معتقدم که اســتعفا و انتشــار عمومی استعفانامه ی 
اعضایی از حزب که در مورد »خواســت حزب« جهت 
ایجاد تغییرات اساســی و اصالحات ساختاری، دچار 
تردید و تشکیک شده اند، تلنگری در جهت بازگشت به 
جامعه و حرکت در مسیر تحقق دموکراسی به مرکزیت 
حزب خواهد بود که در بلندمدت می تواند به پویایی و 
تاثیرگــذاری حزب کمک کند. که این امر -با توجه به 
این که حزب اتحاد فراگیرترین تشکل مجموعه اصالح 
طلبی است- می تواند جریان اصالحات را از فرسودگی 

گفتمانی و استراتژیک وارهاند.

چرا این قدر ساده عبور می کنیم؟
ســاده  اینقدر  چرا 
افــرادی  مقابــل  از 
کــه بــه حقــوق مــا 
هســتند،  بی توجــه 
عبور می کنیم؟ پاســخ 
شــاید  پرســش  این 
ترس  و  محافظه کاری 
برخورد  با  رویارویی  از 
نامناســب فرد خاطی و یا مشــکالت ریشه ای 
مانند پایین بودن اعتمــاد به نفس اغلب افراد 
جامعه و یا مشــکالت عدیده ای در زندگی است 
که فکــر انســان های امروز را در هــم پیچیده 

است. 
متاســفانه بدون اســتثنا هر وقــت از خانه 
بیرون می روم مسئله ای باعث رنجشم می شود. 
فکــر کنید در یک ظهر گرم تابســتان در حالی 
که از شــدت تشنگی نایی برایتان نمانده و تیغ 
آفتــاب بر فرق مبارکتان بی وقفــه می کوبد، در 
حال گــذر از بین جمعیت هســتید، هر از چند 
گاهی یک دود گرم بدبو از شخص جلویی که در 

حال ســیگار کشیدن است بر چهره خسته شما 
می نشــیند و کمی بعد وارد ریه نازک تر از گلتان 
که تا به حال رنج یک پک ســیگار را هم بر وی 
متحمل نکرد  ه اید، می شــود. جلوتر که می روید 

بازهم و بازهم ..... 
شاید آن ها حق داشــته باشند که ریه خود را 
از بیــن ببرند و دالیل خود را هم دارند اما این که 
به ساده ترین حق دیگران یعنی نفس کشیدن به 
این اندازه بی توجه هستند نه تنها بر فرهنگ بلکه 

بر قانون تلنگر می زند.
با نگاه به ظاهر آدم هــا که دید مختصری از 
طبقــه ی اجتماعــی و نیز ســطح فرهنگ  می 
دهد شــاید بتوان گفت در سال های گذشته این 
رفتارهــا در طبقات پاییــن جامعه که در معرض 
آســیب های اجتماعی بیشــتری هستند بیشتر 
اتفــاق می افتــاد اما بی توجهی باعث شــده کم 
کم این رفتار در بین ســیگاری های تمام اقشار 
جامعه دیده شود. خواسته من و امثال من فقط 
این اســت که در محیطی کــه باعث آزار دیگران 
می شــود کسی سیگار نکشــد تا این دود کناری 

)کــه مضراتی حتی بیشــتر از دود اصلی دارد( 
در حال راه رفتن، ناگهان ما را غافل گیر نکند.     
دارویــن در نظریــه انتخــاب طبیعی خود 
می گوید طبیعــت موجوداتی را که بیشــترین 
ســازگاری با جامعــه دارند برای بقــا انتخاب 
می کنــد و موجوداتی با ویژگی های خاص را از 

عرصه روزگار محو می کند. 
فراتر از این که راه رفتن و ســیگار کشــیدن 
در محیط عمومی باید جرم محســوب می شــد 
و مجازات داشــت. شــاید اگر من و شما برای 
نادیــده گرفتــن ســاده ترین و مهم ترین حق 
خودمــان اعتراض کــرده بودیم، این مشــکل 
فرهنگــی در جامعه به یک رفتــار طبیعی بدل 
نمی شــد آن وقت طبیعت بــه خودی خود این 
رفتار را از انسان ها می گرفت و آن ها را با جامعه 

هماهنگ می کرد. 
به نظر نگارنــده تا زمانی که اکثریت جامعه 
از خود و اطرافیان خود تغییر را شروع نکنند به 
هیچ وجه نباید انتظار داشت که با سخت گیرِی 

قانون، جامعه اصالح شود.  

لیال بهرامی
جامعه شناس

مصطفی مهدیزاده
فعال سیاسی

فاطمه طاهری
تکنسین سالمت دهان و دندان

یک ساله استان همدان 300 هزار تومان یک ساله تهران 400 هزار تومان

ک هفته نامه همدان نامه  فرم اشترا
قابل توجه عالقمندان به فرهنگ همدان

برای دریافت منظم هفته نامه فرهنگی، اجتماعی همدان نامه، با تکمیل این فرم و و واریز مبلغ 
آن نشریه را در منزل یا محل کار خود دریافت نمایید.

با ارسال عکس رسید بانکی و یا شماره پیگیری  مورخ  به مبلغ  ریال به 
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کباز یلدا خا
دانش آموخته کارشناسی ارشد 

مردم شناسی

سید امیر قشمی
بازنشسته آموزش و پرورش
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نخستین زن پاتولوژیست ایران
رمی)۱۲۹۳-۱۳۵۲( اهل اسدآباد دکتر صغری آز

»صغــری  دکتــر  بانــو   
نخســتین  آزرمــی« 
)پاتولوژیست(  آسیب شناس 
پایگاه  مؤســس  نخستین  و 
سیتولوژی که جان صدها زن 
را در مرحله ابتال به ســرطان 
نجات داد در ســال 1293 هـ 
به  .ش در اســدآباد چشــم 

جهان گشود. 
وی تحصیــالت ابتدایــی خــود را در مدرســه تأیید 
همدان به پایان رســاند. پدر بانو صغری آزرمی، »محمد 
حسن خان« آزرمی که از قشر خرده مالک اسدآباد بود، 
به دالیل مشکالت خانوادگی از همدان رهسپار کرمانشاه 
شــد. اما پس از مدتی دوباره به این شــهر بازگشت. در 
گرماگــرم جنبــش آزادی خواهان ایران برای اســتقرار 
حکومت مشــروطه او تحــت تاثیر افکار نــو این گروه 
قرار گرفت و بر خالف رســم و رســوم زمان بر آن شد که 

دخترانش را برای کسب علم روانه مدرسه کند.
بانو صغری آزرمی در سن 13سالگی موفق شد دوره 
دبیرستان را به پایان برد و در آن زمان به پیشنهاد اولیه 

دبســتان تأیید در همدان در همان مدرســه که تحصیل 
کــرده بــود تدریس در کالس های پنجم و ششــم را بر 
عهده گرفت. پس از چندی خواهر وی گواهینامه ششــم 
ابتدایــی را دریافت کرد، اما به دلیل این که جثه کوچک 
و کودکانــه اش برای آموزگاری برازنده نبود پدر او را راهی 
مدرسه آمریکایی کرد. حضور خواهر در مدرسه آمریکایی 
مقدمه ای شــد تا بانو صغری آزرمی برای آموختن زبان 
انگلیسی تالش را آغاز کند و با دشواری بسیار نخستین 
گام ها را برداشت و در این راه از خواهرش کمک گرفت.  
هنگامــی که مســئوالن مدرســه آمریکایــی از این 
آگاه شــدند او را برای تدریــس و تحصیل همزمان در 
مدرســه خود دعوت کردند و از وی خواستند از تدریس 
در مدرســه دولتی چشم پوشــی کند. وی دو ســال در 
مدرســه آمریکایی فعالیت داشت اما بار دیگر مانند یک 
دانش آموز معمولی به مدرســه رفت و ســرانجام موفق 
شــد دیپلم مدرســه آمریکایی همدان را که برابر با دوره 
ده ســاله مــدارس ایرانی بود دریافت کند و به ســمت 
دبیری دبیرســتان آمریکایی به کار پرداخت. او در ضمن 
تدریــس، آموختن نزد دبیران خصوصــی را آغاز کرد تا 
برای شرکت در کالس یازده دبیرستان آمادگی یابد. وی 

با عزیمت به تهران در مدرسه آمریکایی تهران به تحصیل 
ادامه داد و در ســال 1311 هـــ .ش گواهینامه دوره دوم 

متوسطه را دریافت کرد.   
دکتر آزرمی بار دیگر به همدان بازگشــت و این زمان 
مصادف شــد با تعطیلــی مدارس ابتدایــی خارجی که 
دســتور آن توســط وزارت فرهنگ وقت صادر شده بود. 
با پیشــنهاد مسئوالن دبیرســتان آمریکایی همدان بانو 
صغری آزرمی امتیاز دبســتان اکباتان را به دست آورد و 
مدت ۵ ســال ریاست آن را به شیوه دبستان آمریکایی 
عهده دار شد. پس طی این مدت عالقه به ادامه تحصیل 
و رســیدن به مدارج علمی سبب شد از ریاست دبستان 

استعفا دهد و بار دیگر راهی تهران شود.
ایــن بــار در دوره کالــج آمریکایی شــرکت کرد و 
دوره چهار ســاله کالج را سه ساله به پایان رساند و از 
دانشــکده پزشکی فیالدلفیا برای ادامه تحصیل بورس 
گرفت. مقدمات تهیه گذرنامه را پشــت ســر گذاشت 
اما در تهیــه گذرنامه توفیق نیافت و ناچار از بورســیه 

پوشید. چشم 
این بار به دانشکده پزشــکی دانشگاه تهران مراجعه 

کــرد امــا تالش هایش بــرای قبوالنــدن دیپلــم کالج 
آمریکایی به جای دیپلم دبیرســتان پســران به جایی 
نرســید و رئیس دفتر دانشــکده گواهینامــه دوره دوم 
متوسطه دختران را برای شرکت در کنکور کافی ندانست 
و قبولی او را برای شرکت در کنکور به یکسال شرکت وی 
در کالس ویژه دانشسرای عالی مشروط کرد. اما چندی 
بعــد وزارت فرهنگ همان دیپلــم کالج آمریکایی وی را 

معادل لیسانس شناخت.
بانــو آزرمی با اتمام دانشــکده پزشــکی در ســال 
1326 هـ .ش عازم آمریکا شــد و در بیمارســتان زنان 
شهر شــیکاگو به طبابت پرداخت. وی به عنوان پزشک 
متخصص آسیب شناسی )پاتولوژی( درمان بیماران را به 
عهده گرفت. فعالیت وی ســبب شــد که در سال 1336 
هـ .ش با اســتخدام در انستیتو تاج وابسته به دانشگاه 
تهران ریاســت درمانگاه را برعهده گیرد. مدت 8 سال در 
این انســتیتو فعالیت داشــت و در سال 1334 هـ .ش 
به دعوت دولت اســترالیا در دانشــگاه ملبورن در بخش 
آسیب شناسی مشغول به کار شد و یکسال بعد رهسپار 
بالتیمور در آمریکا شد و این بار در دانشگاه جان هاپکینز 

در بخش سلول شناسی به کار مشغول شد.
در بازگشــت به ایران بار دیگر در انســتیتو 
تــاج و در جمعیت ملی مبارزه با ســرطان به 
فعالیــت پرداخت و تا پایــان خدمات دولتی 
در این موسســه فعالیت داشت. دکتر صغری 
آزرمــی در اواخر دهه 40 خورشــیدی با قبول 
مســئولیت در پایگاه ســیتولوژی )زایشــگاه 
فرح پهلوی( به خدمات پزشــکی ادامه داد و 
بر اســاس آماری که هنگام خدمتش انتشــار 
یافت موفق شــد با آزمایش سلول شناسی بر 
روی 30 هزار زن در این پایگاه گروه بسیاری از 
زنان و مادران را که در آســتانه ابتال به بیماری 
قرار داشــتند شناسایی و از خطر مرگ برهاند. 
متاسفانه نامبرده که از نخستین زنان پزشک و 
نخستین زن متخصص سرطان در ایران است 
در ســال 13۵2 هـــ .ش خود بــه این مرض 

مهلک درگذشت.
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که دور ریخته می شود پول هایی 
در نقد عملکرد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

هلن محمدزاده
هنرمند

احســاس آرامــش خاطر، نشــاط و وجــود حس 
ســرزندگی یکی از نیازهای روحی انســان و مهمترین 
شــاخص کیفیــت فضاســت. انبوهــی از فضاهای دل 
مرده، ســرد و بی روح در شهرها تحت تاثیر ناهمگونی و 
آلودگی های بصری مشاهده می شود که به دور از هر گونه 
زیبایی و مطلوبیــت، هیچگونه معنا، مفهوم و عملکردی 
را القا نمی کنند. امروزه سیما و منظر شهرها تحت تأثیر 
این اغتشاشات بصری، چهرهای ناخوشایند و نامطلوب 
یافته اند که هیــچ گونه جذابیت و زیبایی در آن ها وجود 

ندارد.
چند وقتی اســت ســازمان ســیما و منظر و فضای 
سبز شــهری همدان از بودجه بیت المال اقدام به اجرای 
ســازه های نوری در سطح شهر کرده اســت. سازه های 
نوری ای که باید پرسید دلیل استفاده از آن ها چیست؟ 
لزوم استفاده از سازه های نوری در چیست؟ چرا بیشتر 
این سازه های نوری بر روی پایه چراغ های وسط بلوارها 

نصب شده است؟
چرا باید بــر روی پایه چراغی که خــود منبع نوری 
برای خیابان و معبر حســاب می شــود یک سازه نوری 
نصب شــود؟ البته نه یک ســازه نوری بلکــه به تعداد 
پایه چراغ های موجود در یک خیابان سازه نوری نصب 

شده است. 
در ابتدای جاده مالیر بعد میدان امام حســن )ع( بر 
روی پایه چراغ ها تعداد زیادی ســازه نوری نصب شده 
است که البته همیشــه تعدادی از آن ها خاموش است. 
ســوال این اســت که چرا باید بر روی پایــه چراغ های 
خروجی شــهر که نور کافی هم دارند ســازه نوری نصب 

شود. آن هم با آن ابعاد.
یا در خیابان پاســتور آن همه ماه و ستاره که عالمت 
پرچم ترکیه و پان ترکیســم است با آن تعداد اجرا شود 
و باز هم می توان رد پای ســتاره را در رو گذرهای خواجه 

رشید و تختی  دید. 
در خیابان بوعلی باال نصب آن همه ســازه فانوســی 
شــکل آن هــم بــر روی پایه های چراغ چه نقشــی در 

زیباسازی شهر دارد؟
اگر ســری بــه چهــار راه پژوهش بزنیــد و نگاهی 
بیندازید متوجه می شوید که تعداد بسیار زیادی اسکلت 
ماهی بــر روی پایه چراغ های زیر گذر پژوهش به جای 
مانده اســت. در محلــی که پر اســت از زواید بصری و 
شلوغی بصری لزوم نصب این همه اسکلت ماهی مرده 

چیست؟
این زشــتی های بصری به این جا ختم نمی شــود. 
میــدان آرامگاه بوعلــی دقیقا به موش آزمایشــگاهی 
زیباســازی تبدیل شــده است. یک ســال تونل نوری 
یک سال ســازه نوری ویک سال دروازه نوری امسال 
هم که با تکــرار یک ایده تکــراری در کمترین فاصله 
ممکــن از خود شــهرداری، اســتفاده از طرح ناقص و 
شماتیک گل بر روی پایه چراغ های دور آرامگاه! یا در 
خیابان میرزاده عشقی تعدادی دایره در وسط خیابان 

آویزان شده اند. 

چند نکته در مورد این سازه های نوری:
یک این که همه ســازه های نــوری موقت بوده و هر 
ســال نیاز به تعمیر دارنــد. از همه مهم تــر این که این 
ســازه های نوری در طول 24 ســاعت فقط عمال ۵ تا 6 
ساعت اول شب برای مردم و شهر کاربرد و استفاده دارد 
و بقیه ســاعات خاموش بوده و سیمای زشتی به شهر 
می دهد. البته همه این موارد را متولیان معاونت خدمات 

شهری و سازمان زیباسازی از ما بهتر می دانند. 
اصوال در شــهری که هنوز جداره ســازی درســت و 
اصولــی ندارد و بهســازی و نوســازی جداره ها مانده، 
فضای ســبز آن کلی کار دارد، مبلمان شــهری آن کلی 
نیــاز به توجه و تقویت دارد، هنوز بعد این همه ســال 
چند المان و مجســمه ماندگار و دایم در ســطح شهر 
وجــود نــدارد، دیوارهایی که ظرفیت نقاشــی دیواری 
بــا موضوعات فرهنگ ســازی را دارد به ســادگی برای 
هزینه کمتر با یک رنگ ســاده پوشش داده می شود و 

اصطالحا امحا می شود. زشــتی زیر پل ها، زشتی پایه 
پل ها، زواید بصــری فراوان، کمبود تابلوهای جهت نما 

در شهر،
حتی در بحــث ایثار و فرهنگ شــهادت هم نه تنها 
کاری صــورت نگرفتــه بلکه کاری هم صــورت گرفته به 
نوعی کمرنگ کردن فرهنگ شــهادت و ایثار در ســطح 
شــهر است، با کاری که سازمان با نقاشی چهره شهدا در 
جداره میــدان امام زاده عبدهللا کرد و آن ها را با تکنیکی 
اجرا کرد، چهره شهدا کامال محو شد و اگر بیننده قبال این 
چهره ها ندیده باشد نمی تواند بفهمد که این چهره متعلق 

به کدام شهید است.
چه کســی تعیین می کند اولویت سازمان چیست و 
پول هــا کجا و چرا و به چه اندازه باید هزینه شــود؟ آیا 
مدیران این ســازمان خالهای موجود در زیباسازی این 

شهر را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند. 
نبــود  زیباســازی،  در ســازمان  موجــود  انحصــار 
مدیریت و بدنه کارشناســی غیر ذینفع در قراردادها، در 
تصمیم گیری ها و سیاســت گزاری ها چندی از تهدیدات 

موجود در این سازمان برای شهر همدان است. 
ســازمانی که هنوز در خیلی از اولویت های زیباسازی 
و فضای ســبزی راه برای رفتن زیاد دارد در ســایه نبود 
نظــارت صحیح و بی طرف و نبــود مطالبه گری از بیرون 
پول های مردم و بیت المال را صرف ســازه های نوری ای 
می کند که در ســبد وظایف زیباسازی در رتبه های خیلی 

پایینی قرار دارد.
حتی شــنیده ها از دور و نزدیک حاکی از این اســت 
کــه کل قراردادهای این ســازه های نــوری فقط با یک 
یا دو نفر یا نهایت ســه نفر بســته می شــود. آن هم به 
ترتیــب از قردادهای با رقم های ســنگین تا چندتا هم 
قــرارداد با رقم های کم با نفــرات بعد جهت خالی نبودن 
عریضه. ســوال این است که با پول این سازه های نوری 
چــه کارهای مفیدی می توان در شــهر انجــام داد که به 
این وســیله هدر می رود. آیا سازمان و معاونت خدمات 
شــهری در راس آن برای پولی کــه هزینه می کند. نباید 

پاسخگو باشد. 

من از تو مراقبت می کنم
 تو از من

در فرهنــگ دهخــدا آمــده 
اســت که قرنطینه از منظر لغت، 
جایی اســت که در آن مسافران 
و عابــران را مورد بازرســی قرار 
بیمــاران  ورود  از  و  می دهنــد 
جلوگیــری به عمل مــی آورند. 
این کلمه از »کاراْنِتن« فرانســه 

گرفته شده است.
تاریخچــه ایــن کلمه را هم که بررســی کنیم متوجه 
می شــویم این واژه از دوره قاجار وارد زبان ایرانیان شده 
اســت. یکی از کشــورهایی که به دالیلــی مانند تجارت 
در بنــادر جنوبی ایــران، همچنین اهداف توســعه طلبانه 
و رقابــت با دولــت روس، تمایل به ایجــاد قرنطینه در 
مرزهــای ایــران و جلوگیری از شــیوع بیمــاری های 
همه گیــر، ماننــد وبا و طاعــون، در بنــادر جنوبی ایران 
داشــت، انگلســتان بود. همچنین امیرکبیر نیز در زمان 
شــیوع وبا در کشور دستوری برای قرنطینه در مرز عراق 

و ایران را صادر کرده بود.
شاید در زمان بحران و شیوع بیماری هایی که سرعت 
انتقــال باالیی دارند و یا هنوز درمانی برای آن ها کشــف 
نشده، قرنطینه بهترین و ایمن ترین شیوه کنترل بیماری 
باشد. قرنطینه درجات متعددی دارد. در سطوح پایین تر، 
قرنطینه هــای مکانی صورت گرفته و اماکن عمومی و پر 
تردد مانند ســینماها، باشــگاه  های ورزشی، رستوران ها، 
حتی اماکــن مذهبی و مانند آن تعطیل می شــوند. در 
وضعیــت کمی جدی تر، معموال کارمنــدان نیز به صورت 
دورکاری یــا شــیفتی به کار خود ادامــه داده و مدارس 
و آموزشــگاه ها، آموزش هــای خود را بــه صورت آنالین 
و مجــازی پــی می گیرند. در مواقــع بحرانی تر قرنطینه 
از در منــازل اعمال شــده و افراد تنها بــرای خرید مواد  
غذایی و کارهای بســیار ضروری اجازه خروج دارند. در 
ســطوح باالتر زمانی که شیوع بیماری گسترش بیشتری 
یافته و به اصطالح وضعیت قرمز اعالم می شود، راه های 
ورودی و خروجی شهرها نیز بسته شده و از مسافرت ها 
جلوگیری به عمل می آیــد؛ اتفاقی که در ایران در روزها 
و هفته های اول شــیوع بیماری کرونا شــاهد آن بودیم 
و ایــن محدودیت ها به صورت پلکانی از ســمت دولت 
اعمال شد و حتی جرایمی نیز در صورت تخطی از آن در 
نظر گرفته شــد. در همدان نیز قرنطینه کرونایی با بسته 
شدن رستوران ها، باشگاه های ورزشی، مساجد، مدارس 
و آموزشــگاه ها آغــاز و در فروردین ماه در شــرایطی به 
قرنطینه شهر و ممنوعیت تردد و عبور و مرور افراد رسید 
کــه آن روزها وضعیت آمار ابتــال به کرونا آنقدرها هم بد 
نبود. البته باید اذعان داشــت که وجود سختگیری های 
فردی و جمعی و رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط 
مردم و مســئوالن، همدان آن روزها را در وضعیت سفید 
نگه داشــته بــود تا آن جا که همشــهری های ما بنا را بر 
نبود کرونا گذاشــته و چشــم بر وضعیت موجود بستند، 
بــه طوری کــه در مکان های پرتــردد مانند بازار شــهر، 
پیاده راه ها، بلوار ارم و بوســتان ها، مردمان بسیاری را با 
صورت های بدون ماسک دیدیم. این تغافل و بی خیالی 
کــه گاهی حتی تنه به تنه ســخره انگاری مــی زد، کار را 
به جایی رســاند کــه آمار ابتال را از تک رقــم به دو رقم 

افزایش داد.
از ســوی دیگر از آن جا که اپیدمــی کرونا، موضوعی 
جهانی اســت با نگاه به وضعیت ســایر کشورها متوجه 
می شــویم در بعضی کشــورها با وجود این کــه آمار ابتال 
بسیار پایین تر از ایران است اما سخت گیری های دولتی 
در کشــورهای مزبور، بیشتر از ایران بوده است. به عنوان 
مثال در چند ایالت استرالیا به رغم این که آمار ابتال بسیار 
پایین آمده، اعمال فشــار از ســوی دولت ادامه دارد تا 
آن جا که مرزهای کشــور کامل بسته شده و مهاجرانی که 
اقامت موقت دارند به هیچ عنوان اجازه خروج نداشــته 
و مهاجــران با اقامت دائم نیز تنها و تنها در صورت فوت 
خانــواده درجه یک خود اجازه خروج را دریافت می کنند 
و حتی در این صورت نیز پس از بازگشــت، در هتلی که 
دولت مخصــوص این موضوع اعالم کرده، بایســتی به 
مدت دو هفته اقامت اجباری داشــته باشند و طی این 
دو هفتــه نیز در حفاظت کامــل نیروهای امنیتی بوده و 

حق خروج از هتل را ندارند.
این کــه به چــه دلیل، دولــت ایران از این دســت 
ســخت گیری ها اعمال نکرده و تن بــه بی خیالی داده 
است ســوال بسیار مهمی اســت که در جای خود باید 
پاســخ داده شــود اما به نظر می رســد اکنون و در این 
وضعیت بحرانی جایز نیســت که منتظر اقدامات دولتی 
بمانیم و موضوعی که بایستی در قدم نخست به خود و 
سپس به دیگری گوشزد کنیم، لزوم توجه به ترکیبی به 
نام مسئولیت اجتماعی و شهروندی و کارکرد آن است. 
درباره کرونا نخســتین گام اثبات این مسئولیت پذیری 
می توانــد محدودیت رفت و آمد و در خانه ماندن تا حد 

ممکن و سپس استفاده از ماسک باشد. 
آن ها که می خواهند این مســئولیت را نادیده انگارند 
بهانه هایــی مانند ســختی اســتفاده از ماســک در این 
روزهای گرم تابســتان را می آورند. امــا یادمان نرود که 
در کنار افراد مســئولیت ناپذیر، مردمان بســیاری را هم 
دیده ایم که ماه هاســت بی وقفه با صورت های عرق کرده 
و ملتهــب، لبخندهای عمیق و خنده هــای بی صدایی را 
در زیر این پوشــِش امن پنهان کرده اند و پرچم ســپید 
ســالمتی در یک دســت و مشــعل دانایی و آگاهی در 
دست دیگر خود گرفته و این پیام مهم و بزرگ را فریاد 
می زنند که: هموطن و همشهری، من منتظر اعمال فشار 
و تحریم از ســمت دولت نمانده و مراقب سالمتی خود 
و تو، هســتم و با سهل انگاری، حق حیات که حق مسلم 
تو و من است را از  »ما« سلب نخواهم کرد. من ماسک 
می زنم و نقِش خود را در ســالمت و زنده ماندِن دیگران 

ایفا می کنم.

سالمت

رضا کرمـی
کارشناس ارشد تاریخ

همدان در وضعیت 
ونا قرمز کر

رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان 
همــدان از وضعیــت قرمــز بیمــاری 
کرونــا در این شهرســتان خبــر داد و 
گفت: احتمال تعطیلی برخی مراکز در 

همدان وجود دارد.
بــه گــزارش پایگاه خبــری وب دا 
در همــدان، دکتر محمــد خیراندیش 
از وضعیــت قرمــز بیمــاری کرونا در 
شهرســتان همدان خبــر داد و اظهار 
کرد: افزایش آمار مبتالیان ناشــی از 
تجمعات است؛ وقتی ارتباطات بیشتر 
می شود ضرورت دارد که مردم بیشتر 

رعایت کنند.
وی با تاکید به این که مردم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی آمار را به حداقل می رســانند 
گفت: متاســفانه در حال حاضر مردم 
خسته شــده اند و کمتر رعایت می کنند 
در حالی که می طلبد بیشتر این موضوع 

مورد توجه باشد.
رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان 
همدان با اشــاره به این کــه ارتباطات 
بــدون رعایــت دســتورالعمل ها باعث 
انتقــال بیمــاری خواهــد شــد گفت: 
همکاران ما در سطح شهرستان خسته 
شــده اند از مــردم می خواهیم به فکر 
آن ها هم باشــند؛ اگر به مراکز درمانی 
مراجعــه کنید متوجه خواهید شــد که 
همکاران کار شبانه روزی انجام می دهند 

و شرایط سختی را تحمل می کنند.
وی با بیان این که جلســات ستاد 
مقابله با کرونا در حال برگزاری اســت 
و تصمیماتی اتخاذ می شــود که تابع 
اجرای آن خواهیم بــود افزود: آن چه 
بیشــتر توصیه می شــود اســتفاده از 
ماســک، جز در موارد ضروری از منزل 
خــارج نشــدن و رعایــت پروتکل ها 

توسط مشاغل فعال است.
دکتــر خیراندیــش بــا تاکیــد به 
تجمع نداشــتن در داخــل مغازه ها و 
فروشگاه ها عنوان کرد: توصیه می کنیم 
مراسم عروسی و عزاداری برگزار نشود 

و به حداقل برسد.
وی با اشاره به این که ما نظارت ها 
را در برنامــه داریــم امــا گســتردگی 
کار و مشــاغل بســیار اســت و الزم 
اســت صنــوف خــود بیشــتر نظارت 
داشته باشــند گفت: متاسفانه صنوف 
تــالش الزم را در ایــن زمینه ندارند و 
بایــد هر صنفی در کار خــود نظارت و 
مدیریت را داشــته باشد. رئیس مرکز 
بهداشــت شهرســتان همدان با بیان 
این کــه احتمال دارد در ســتاد مقابله 
با کرونای اســتان تصمیماتی مبنی بر 
تعطیلی برخی از مراکز گرفته شود که 
ما نیز پیشنهاداتی داده ایم تاکید کرد: 
مدیریت این مسئله مستلزم همراهی 

مردم است.

کرونا

غربالگری بینایی 
کودکان از ۱۵ تیر در 
همدان آغاز می شود

بهزیســتی  کل  اداره  ســخنگوی 
استان همدان گفت: غربالگری بینایی 
برای کودکان 3 تا 6 سال از 1۵ تیر در 

همدان آغاز می شود.
»حجت اله حاتمــی« اظهار کرد: به 
دلیل احتمال شیوع کرونا و بیماری های 
تنفسی در فصل پاییز، غربالگری بینایی 
که همه ساله در آبان ماه انجام می شد 

امسال از 1۵  تیر ماه آغاز می شود.
وی با بیــان این که این غربالگری 
از 1۵ تیــر تا 1۵ مهر ماه در پایگاه های 
دائمی بهزیســتی همه شهرستان های 
ابــراز کرد:  انجام می شــود،  اســتان 
کودکانی کــه در مرحله اول غربالگری 
دچار مشکل باشــند به مراحل بعدی 

ارجاع داده می شوند.
سخنگوی اداره کل بهزیستی استان 
همدان با تاکید بر این که در پایگاه های 
پروتکل های  تمــام  بینایی  غربالگری 
تصریح  می شــود،  رعایت  بهداشــتی 
کرد: از پذیرش مراجعه کنندگان بدون 

ماسک خودداری می شود.

یستـــی بهز

سمانه اسکندری
روزنامه نگار 
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