
چهارشنبه   30  خرداد 1397  |  6 شوال 1439  |  20 ژوئن 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5132
www.daneshpayam.irwww.jamejamonline.ir

پيـاده راهى به وسـعت قلب يك شـهر

          كم نظيرى پياده راه همدان           كم نظيرى پياده راه همدان 
در قياس با ساير شهرها در قياس با ساير شهرها 

              پيـاده راه ها يكـي از محـورهاي               پيـاده راه ها يكـي از محـورهاي 

توسعه پايدار شهرهاتوسعه پايدار شهرها

           اثرات زيســت محيــطى            اثرات زيســت محيــطى 
پياده راه هاپياده راه ها

اجراى سايت موزه ميدان امام(ره) در فصل بهار 

كم نظـيرى پيـاده راه همـدان در قياس با سـاير شـهرها 
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اجراى  به  اشاره  با  همدان  يك  منطقه  شهردار 
پروژه پياده راه سازى در ميدان امام (ره)، اظهار كرد: 
ميدان  پياده راه  در  سنگ كارى ها  و  سنگ فرش  كار 

امام (ره) به پايان رسيده است.
حلقه  تنها  اينكه  بيان  با  فتحيان نسب   امير 
مركزى پياده راه ميدان امام (ره) باقى مانده است، 
ميراث  سوى  از  كاوش ها  انجام  به  توجه  با  گفت: 
اين  در  موزه  سايت  ايجاد  بر  تصميم  و  فرهنگى 
نقطه ادامه كار پياده راه سازى ميدان امام (ره) تنها 

در اين هسته مركزى باقى مانده است.
مدير منطقه يك شهردارى همدان بيان كرد: كار 
پايان  به  نيز  مركزى  حلقه  در  فرش  سنگ  بنايى 
رسيده و در صورت افتتاح پروژه ايجاد سايت موزه 

و افتتاح آن را در زمان ديگرى خواهيم داشت.
به  پروژه  افتتاح  خواستار  پيشنهادى  ارائه  با  وى 
صورت  در  موزه  سايت  افتتاح  با  همزمان  صورت 
صالح ديد شد و افزود: سعى بر اجراى پروژه سايت 

موزه را در فصل بهار داريم.
صورت  در  اينكه  بيان  با  ادامه  در  فتحيان نسب 
افتتاح  از  جدا  پروژه  افتتاح  به  مسؤوالن  تصميم 
سايت موزه كار پروژه تمام شده است، تصريح كرد: 

اكنون پياده راه سازى در ميدان امام (ره) تقريبًا تمام 
شده و آمادگى افتتاح پروژه به غير از سايت موزه 

را داريم.
در  جزئيات  برخى  ماندن  باقى  به  اشاره  با  وى 
اجراى پروژه، ادامه داد: لكه گيرى در برخى موارد، 
باقى  دست  اين  از  مواردى  و  باغچه ها  دورگيرى 
مانده و كار كفپوش در پياده راه ميدان امام (ره) به 

اتمام رسيده است.
خاطرنشان  همدان  شهردارى  يك  منطقه  مدير 
از  شهرى  مبلمان  طراح  انتخاب  در  مسابقه  كرد: 
شهرى  سبز  فضاى  و  منظر  سيما،  سازمان  سوى 
ساخت  حال  در  سازمان  و  شده  برگزار  شهردارى 

مبلمان هاست.
شهردارى  منظر  و  سيما  سازمان  شد:  يادآور  وى 
پياده راه  شهرى  مبلمان  اسفندماه  در  داده  وعده 

ميدان امام(ره) را ساخته و در محل قرار دهد.
مسافران  براى  اينكه  بيان  با  فتحيان نسب 
نوروزى، پياده راه ميدان امام (ره) با مبلمان شهرى 
وعده  كرد:  اظهار  است،  بهره بردارى  قابل  كامل 
با  كه  داشتيم  را  ماه  اسفند  پايان  تا  پروژه  پايان 
توجه به پيشرفت كار، اجراى پروژه زودتر از موعد 

محقق شد.
وى با تأكيد بر اينكه طرح سايت موزه در ميراث 
فرهنگى به نتيجه نهايى رسيده است، گفت: ميراث 
به  را  موزه  سايت  طرح  داده  مساعد  قول  فرهنگى 
شهردارى ارائه كند تا شهردارى نيز نظر خود را در 
خصوص طرح ارائه كرده و اجراى طرح آغاز شود.

ساخت  زير  اصالح  گفت:  يك  منطقه  شهردار 
تمامى  همكارى  با  شده  راه  پياده  هاى  مسير  هاى 
ارگان ها انجام شد و براى بيش از 400 نفر اشتغال 

زايى ايجاد شد.
بين  در  شهر  شدن  محور  داد:انسان  ادامه  وى 
مسئوالن بايد نهادينه شود و آرزويم اين است كه 

همدان پايلوت انسان محورى در كشور شود.

به  توجه  و  اهميت  اينكه  بيان  با  همدان  شهردار 
پياده راه سازى در همدان در قياس با ساير شهرهاى 
سازى  راه  پياده  طرح  افزود:  است  نظير  بى  كشور 
ميدان امام(ره) و اكباتان شهر همدان مصوبه شوراى 
اسالمى شهر است كه با حمايت مديريت ارشد استان 

به زودى افتتاح خواهد شد.
عمرانى  عمليات  افزود:  ادامه  در  صوفى  عباس 
عمليات  در  كه  است  پايان  به  رو  پروژه  دو  اين 

هزار   22 به  نزديك  امام(ره)  ميدان  عمرانى 
هم 19  اكباتان  راه  پياده  در  و  سنگ فرش  مترمربع 
اين  افتتاح  با  كه  داشتيم  سنگ فرش  مترمربع  هزار 
پروژه ها، ميدان آرامگاه به ميدان امام خمينى(ره) و 
تاريخى  منطقه  به  نهايت  در  و  اكباتان  به  آنجا  از 

هگمتانه متصل مى شود.
نامگذارى  به  توجه  با  داد:  ادامه  صوفى  عباس 
همدان در سال 2018 به عنوان پايتخت گردشگرى 

بهانه اى   2018 سال  اميدواريم  آسيايى،  كشورهاى 
براى شناساندن همدان به جهانيان باشد.

شهردار همدان اظهار كرد: نصب پايه هاى تيرهاى 
نصب  قديمى،  برق  تيرهاى  جابجايى  برق،  چراغ 
نصب  نيمكت،  نصب  زباله،  مخازن  نصب  مجسمه، 
و  لكه گيرى  شهرى،  اطالعات  و  گردشگرى  تابلوی 
نورپردازى  آميزى،  رنگ  گذارى،  گلدان  بندكشى، 
كشى  لوله  سبز،  فضاى  تجهيز  و  تكميل  جداره، 
آبيارى تحت فشار و... در حال انجام است كه تا چند 
روز آينده و قبل از پايان سال در يك برنامه رسمى و 
با حضور مقام هاى كشورى, استانى و شهروندان اين 

پروژه ها افتتاح مى شود.
صوفى خاطر نشان كرد: عمليات عمرانى 
اين دو پروژه رو به اتمام است كه در عمليات 
عمرانى ميدان امام نزديك به 22 هزار متر 
مربع سنگ فرش و در پياده راه اكباتان هم 
كه   داشتيم  فرش  سنگ  مترمربع  هزار   19
به  آرامگاه  ميدان   ، ها  پروژه  اين  افتتاح  با 
ميدان امام و از آنجا به اكباتان و در نهايت 

به موزه تاريخى هگمتانه وصل مى شود.

رئيس شوراى شهر همدان
ابراهيم مولوى :

هاى  پتانسيل  و  ظرفيت  شدن  نمايان  راستاى  در 
گردشگرى همدان و استفاده از ظرفيت باالى محور 
از  كه  امام  ميدان  اكباتان،  بوعلى،  خيابان  فرهنگى 
آرامگاه پزشك حاذق مشرق زمين شروع شده خيابان 
24 ساعته ى بوعلى كالبد و معمارى ويژه و بى نظير 
ميدان امام و خيابان هاى منشعب از آن، به پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين يعنى هگمتانه ميرساند.
پياده راه سازى اين محور يك ظرفيت بسيار بزرگ 

در جذب توريست ايجاد ميكند.

نايب رئيس شوراى شهر همدان
على فتحى :

بوده  كشور  در  موفق  پروژه  يك  بوعلى  راه  پياده 
زنده  شهر  در  دوباره  را  بودن  جمع  هويت  و  است 

كرده است.

شوراى  اجتماعى  فرهنگى  كميسيون  رئيس 
شهر همدان

رضوان سلماسى :
پياده راه بوعلى به عنوان مكانى كه مى تواند نشاط 

را به جامعه بازگرداند ايجاد شده است .
بوده  بخشى  نتيجه  و  خوب  اتفاق  بوعلى  راه  پياده 
است و برگزارى برنامه هاى فرهنگى، اجتماعى باعث 

مى شود  حضور مردم را در شهر گسترده تر كند

رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
شهر همدان

حميد بادامى نجات :
در  كه  بود  نظير  بى  اتفاق  يك  بوعلى  راه  پياده 
همدان ايجاد شد، و اين اتفاق هاى خوب ادامه دار 

خواهد بود.

ادارى  و  حقوقى  نظارت  كميسيون  رئيس 
شوراى شهر همدان

سيدمسعودعسگريان :
توسعه  خصوص  در  بوعلى  خيابان  راه  پياده 
است  گرفته  قرار  فراوانى  استقبال  مورد  گردشگرى 
و هم چنين موجب رونق در كسب و كار جمعى از 

مشاغل موجود در پياده راه بوعلى شده است.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى 
شهر همدان

حسين قره باغى :
باعث  چهارم  شوراى  اعضاى  جسارت  و  شجاعت 
و  شود  انجام  سرعت  به  بوعلى   راه  پياده  طرح  شد 
به  سينا  بوعلى  ايرانى،  فيلسوف  بارگاه  اتصال  باعث 

تپه هگمتانه شود.

و  گذارى  سرمايه  اقتصاد  كميسيون  رئيس 
گردشگرى شوراى شهر همدان

مريم روان بخش :
پياده راهها به عنوان ابزارهايى مفيد در جهت حفظ 
فضاهاى بافت شهرى كهن و آشتى آن با فضاهاى 
مدرن شهرى و ساكنان كاربرد بسزايى را ايفا مى كند.

رئيس كميسيون نظارت حقوقى و امور ادارى 
شوراى شهر همدان
على رحيمى فر:

انجام   96 سال  در  كه  بود  اى  پروژه  فاخرترين 
پذيرفت و انسان محورى را رواج داد

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر 
همدان

كامران گردان:
پياده راه بوعلى يكى از پياده راه هاى بى نظير در 
كشور است. كه باعث ايجاد مسائل بحث هاى فنى و 
اجتماعى شده است هم چنين پياده راه بوعلى باعث 
و  شود  هامى  راه  پياده  در  اجتماعى  تعامالت  ايجاد 
برندى به برندهاى ديگر در همدان اضافه مى شود.
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مديريت نـوين شـهرى با هدف 
تقويت مشـاركت شـهروندان

با  گويد:امروزه  مى  همدان  شهر  شوراى  رييس 
در  كشورهاى  شهرهاى  در  ماشينى  زندگى  گسترش 
بهبود  در  شهروندان  مشاركت  ضرورت  توسعه  حال 
بر  ها  شهر  محيطى  وزيست  شهرى  فضاهاى  كيفيت 
كسى پوشيده نيست و آنچه امروزه توسعه  پايدار شهرى 
بخشدمشاركت  مى  رونق  را  محور  انسان  شهرهاى  و 
كيفيت  و  اداره  در  شهروندان  تمامى  كليدى  و  بنيادين 

بخشيدن به فضاهاى زندگى شهرى مى باشد.

پياده راه از نگاه اعضاى شوراى شهر همدان 
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پروژه پياده راه سازى در شهردارى منطقه يك همدان از جمله پروژه هاى قابل 
توجه و تاثيرگذار در زندگى شهروندان همدانى است. به گفته مسئوالن شهردارى 
در حوزه گفته شده در حدود 15 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته و هزينه شده 

است.
مدير عمرانى شهردارى منطقه يك همدان در گفت و گو با جام 
جم با توضيح درباره پروژه پياده راه بوعلى و ميدان امام گفت: پياده راه 
سنگ  با  مربع  متر  هزار  بر 45  بالغ  مساحتى  با  امام  ميدان  و  بوعلى 
و  شده  انجام  بتنى  صورت  به  آن  در  زيرسازى  و  سنگفرش  گرانيت 

موجب شده تا قابليت كنترل ترافيك نيز در آن لحاظ شود.
عليرضا عزيزى افزود: زيرساخت هاى اصولى مربوط به شركت هاى 
خدمات رسان در پروژه مذكور انجام شده است كه ما سعى كرديم آن 

را به روز كرده، توسعه دهيم و تجهيز كنيم. هماهنگى هاى الزم با خود شركت ها 
نيز انجام شده است و عالوه بر آن زير ساخت هايى كه مربوط به پروژه بود در نظر 
گرفتيم به خصوص اين كه در حال حاضر يك خط صوتى ويژه يا الين صوت را 

در مسير داريم.

شركت هاى  با  جلسه   12 پروژه  اجراى  از  قبل  كه  اين  بر  تاكيد  با  عزيزى 
خدمات رسان  شركت هاى  با  متعددى  جلسات  گفت:  كرديم  برگزار  خدمات رسان 
همانند شركت گاز و آب و برق انجام داديم تا قبل از بهره بردارى اگر قرار است 

خدماتى را ارايه بدهند زودتر انجام شود.
او ادامه داد: در ميدان امام پروژه فيبر نورى را در نظر گرفتيم كه اگر 
در آينده از آن استفاده شود ما اين زير ساخت را داشته باشيم و همچنين 
و  نورپردازى  و  گرفتيم  نظر  در  را  سبز  فضاى  آبيارى  مكانيزه  شبكه 

تاسيسات مربوط به پروژه را به روز كرده ايم.
برنامه عمرانى  دو  براى  شده  صرف  اعتبارات  در خصوص  عزيزى 
پياده راه  پروژه  دو  هر  براى  تومان  ميليارد   15 بر  بالغ  اعتبارى  گفت: 
بوعلى و ميدان امام در نظر گرفته شده است كه سايت موزه را در بر 
نمى گيرد چرا كه سايت موزه در هسته مركزى ميدان قرار گرفته و بايد توسط ميراث 

فرهنگى تاييد شود و بعد از آن ما بتوانيم كار را اجرا كنيم.
وى در پايان گفت: مدت  كار در پروژه ميدان امام 6 ماه كارى بوده است و 

بزودى افتتاح خواهد شد.

از زمان آغاز پروژه پياده راه بوعلى تا اتمام آن و سپس 
ادامه اين پروژه در ميدان امام و سپس خيابان اكباتان، 
توجه بسيارى از شهروندان به آن ها جلب شده تا در گام 
بعدى مسئوالن شهرى استفاده از امكانات زيرساختى اين 

پروژه را نيز در كنار به سرانجام رساندن آن اعالم كنند.
مدير پروژه هاى كارهاى عمرانى پياده راه هاى بوعلى 
و ميدان امام در گفت و گو با خبرنگار جام جم به شرح 

كارهاى انجام شده پرداخته و گفت: پروژه پياده راه ميدان امام (ره) به همراه مبلمان 
شهرى، اجراى سيستم روشنايى، اجراى كانال هاى صوت، فيبر نورى، اصالح سيستم 
دفع آب هاى سطحى، كمك به اصالح و به روز رسانى كل زيرساخت هاى تاسيسات 
شهرى، ايجاد فضاهاى سبز، ايجاد شبكه آبيارى مكانيزه و انجام اصالحات هندسى 
خيابان هاى اطراف ميدان امام تا كنون در حدود 8 ميليارد تومان هزينه در بر داشته 
كه اميدواريم در سال آينده با اجراى سايت موزه مركزى بيش از پيش به شهروندان 
خدمات خوبى ارائه دهد. همچنين پياده راه بوعلى در همين حدود (در حدود 7 ميليارد 

تومان) هزينه در برداشت.
بهنام گلفام افزود: همانطور كه مى دانيد از اوايل دهه 80 با اخذ تاييديه شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى كشور طرح پياده راه شدن ميدان امام (ره) همدان و 
6 خيابان منتهى به آن در درون رينگ اول شهرى در طرح تفصيلى شهر همدان 
قرار گرفت كه در طى اين سال ها به سبب سختى ها و خطرپذيرى پروژه اجرا  به 

تعويق افتاد.
وى ادامه داد: اما در سال گذشته با جسارت مديران شهرى وقت در فاز اول پروژه 
پياده راه بوعلى به همت و تالش تمامى دست اندركاران با موفقيت اجرايى شد و پس 
از كسب رضايت همشهريان همدانى، در همين راستا و در فاز دوم اجرايى، پروژه هاى 
پياده راه ميدان امام (ره) و خيابان اكباتان به منظور احياى محور توريستى و تاريخى 

آرامگاه تا تپه هگمتانه توسط شهردارى منطقه هاى 1 و 2 همدان اجرا شد.

مديريت نوين شهرى با هدف 
تقويت مشاركت شهروندان

اجـراى 20 هـزار مترمربع نقاشى 
ديوارى و رنگ آميزى معابر

پايان پـروژه اى 15 ميليـاردى بـراى همدان

اســتقبال از پيـاده راه در همدان با تمـام امكانات

پيـاده راه ميدان آرامگاه تا تپه هگمتانه بى نظير است 
اهميت  درباره  جم   جام  با  گو  و  گفت  در  يك  منطقه  شهردار  معاون 
پياده راه سازى در فضاى شهرسازى گفت: پياده راه بخشى از فضاى شهر مى باشد 
از  بخشى  يا  تمام  در  خاص  ويژگى هاى  از  برخى  بودن  دارا  خاطر  به  عمدتا  كه 
ساعت هاى شبانه روز به طور كامل به تردد عابران پياده اختصاص مى يابد. تمامى 
صاحب نظران بر اين باورند كه جنبه هاى اجتماعى ايجاد و توسعه پياده راه بسيار 
مهم بوده آنچنان كه مى توان فلسفه وجودى اين فضاها صرفا عملكرد فيزيكى 
و ارتباطى و تثبيت و تقويت برخى كاربرى ها و مسايل اقتصادى بلكه گسترش 

ارتباطات و تعامالت اجتماعى و فرهنگى در عرصه عمومى دانست.

حامد جليلوند ادامه داد: در ايران نيز شاهد هستيم كه با توجه به اهميت موضوع 
ياد شده در سال هاى اخير روز به روز رشد مناسبى در خصوص اجرايى شدن اين 

فلسفه صورت پذيرفته است.
كالن  ارشد  مديران  گفت:  همدان  در  پياده راه سازى  پروژه  اجراى  درباره  وى 
شهر همدان از سال گذشته با جسارتى كه از خود نشان دادند به نحوه احسنت 

اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و اين مهم را اجرا كردند.
با  گفت:  بود  مانده  مغفول  سال ها  پياده راه  طرح  اين كه  به  اشاره  با  جليلوند 
درايت و آينده نگرى شهردار وقت و جسارت مديران جوان منطقه يك و نيز با 

حمايت هاى بسيار خوب مديريت ارشد استان و تعامل سازنده دستگاه هاى اجرايى 
مانند شركت گاز و آب و فاضالب و مخابرات و ساير ادارات مرتبط اين پروژه 

اجرايى شد.
جليلوند گفت: نكته حائز اهميت در اجراى اين پروژه استفاده از مصالح بوم آورد و 

نيروى كار بومى و همچنين دانش طراحى مهندسان همدانى است.
عنوان  به  را  هگمتانه  تپه  تا  آرامگاه  ميدان  سازى  پياده راه  پروژه  پايان  در  او 
بى نظيرترين پياده راه در دنيا معرفى كرد و گفت: با توجه به اجراى سايت موزه در 

ميدان مركزى همدان به زيبايى اين طرح افزوده خواهد شد.

گفت و گو

وحيد على ضمير در كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان به ارائه 
گزارش ستاد استقبال از بهار پرداخت و با بيان اينكه در برنامه هاى امسال براى 
استقبال از بهار از طرح هاى نو و با كيفيت  استفاده شده است، گفت: روزهاى 
19 تا 25 اسفند ماه هفته پاكسازى شهر نامگذارى شده كه در اين طرح در هر 

منطقه اقدامات جديدى با مشاركت مردم انجام مى شود.
وحيد على ضمير با اشاره ساخت المانهاى نوروزى اضافه كرد: امسال براى 
بر  عالوه  كه  شوند  مى  ساخته  سبز  فضاى  رويكردهاى  با  المانها   97 نوروز 

المانهاى موقت نوروزى المانهاى دائمى نيز مد نظر است.
على ضمير از كاشت گونه هاى فصلى و دائمى در سطح شهر خبر داد و يادآور 
آغاز  قبل  هفته  از  و خاكبردارى  ها  نخاله  از  شهر  هاى  پاكسازى ورودى  شد: 

شده و 33 نقطه از شهر نيز براى توزيع ميوه دولتى در نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد: آماده سازى بوستان نماز در ورودى شهر براى ساماندهى و 
استقبال از ميهمانان نوروزى، ساماندهى دست فروشان بلوار ارم، طرح پويش 
من يك پاكبان هستم، تعويض باكسهاى زباله از ديگر اقدامات ستاد استقبال 

از بهار است.
وى با بيان اينكه 20 هزار متر مربع نقاشى ديوارى و رنگ آميزى در معابر 
و  شهرى  تابلوهاى  ساماندهى  افزود:  است،  شده  انجام  همدان  خيابان هاى  و 

راهنماى مسير مسافران نوروزى براساس استاندارد در حال انجام است.
مدير خدمات شهرى شهردارى همدان نيز گفت: معاونت خدمات شهرى در 
آستانه سال جديد و خانه تكانى در پايان سال جارى برنامه هايى را توسط مديران 

و با همكارى ادارات و سازمان به اجرا در مى آورد.

ماشينى  زندگى  گسترش  با  گويد:امروزه  مى  همدان  شهر  شوراى  رييس 
در  شهروندان  مشاركت  ضرورت  توسعه  حال  در  كشورهاى  شهرهاى  در 
پوشيده  كسى  بر  ها  شهر  محيطى  وزيست  شهرى  فضاهاى  كيفيت  بهبود 
نيست و آنچه امروزه توسعه  پايدار شهرى و شهرهاى انسان محور را رونق 
كيفيت  و  اداره  در  شهروندان  تمامى  كليدى  و  بنيادين  بخشدمشاركت  مى 

بخشيدن به فضاهاى زندگى شهرى مى باشد.
تكنيك  ها  روش  از  استفاده  با  شهرى  گويد:مشاركت  مى  مولوى  ابراهيم 
مديريت  و  شهرى  طراحى  شهرى  ريزى  برنامه  نوين  و  جديد  فنون  و  ها 
آگاهانه،  فعاليت  جذب،  حضور  و  شركت  معانى  به  و  شهرى،شهرسازى 
نهاد  مردم  هاى  سازمان  و  گروهها،نهادها  افراد  از  يافته  سازمان  و  ادارى 
در فعاليت هاى اقتصادى اجتماعى در راستاى نيل به اهداف جمعى جامعه 

نوين شهرى مى باشد 
او ادامه مى دهد: مديريت نوين شهرى يك مفهوم فراگير است كههدف 
زيست  كيفيت  بهبود  در  شهروندان  فعاالن  حضور  و  مشاركت  تقويت  آن 
پايدار  توسعه  ديدگاه  در  تحول  روند  اين  نهايت  كه  باشد  مى  خود  شهرى 

شهرى، شهر انسان محور و اداره مردمى شهرها ختم مى شود.
مولوى خاطر نشان مى كند: نبود مشاركت مردمى از مسائل مهمى است 
كه در جوامع شهرى به ويژه كشور هاى در حال توسعه وجود دارد و حضور 
ناچيز  گاهًا  و  كم  بسيار  شهرى  مديريت  هاى  گيرى  تصميم  در  شهروندان 
شهرى،  شايستگان  انتخاب  و  محلى  پارلمان  شدن  مطرح  با  كه  است  
نخبگان، متخصصين شهرى و معتمدين محالت در قالب انتخابات شوراى 
شهر اين مشاركت با عنايت به شفافيت هاى مديريتى، سياست گذارى هاى 
بلند مدت، نظارت بر حسن اجراى قوانين، مورد اقبال و استقبال شهروندان 
قانون اساسى جمهورى  قرار گرفته است  و يكى از اصول اصلى و مترقى 

اسالمى ايران به اجرا در آمده است .
آن  به تناسب  جامعه جهانى و  ميگويد؛«  ادامه  در  شهر  شوراى  عضو  اين 
و  اخير  هاى  دهه  در  نشينى  شهر  سريع  رشد  دليل  به  كشور  ارشد  مديران 
محلى  نهادهاى  به  مديريتى  امور  برخى  واگذارى   و  زدايى  تمركز  بحث 
نهاد  با  شهروندان  تعامل  براى  مناسب  بستر  يك  ايجاد  باعث  مردمى  و 
و  ثبات  شهرى  توسعه  باعث  امر  اين  كه  اند  شده  خصوصى  و  دولتى  هاى 
و  طرحها،  ها،  انديشه  افكار،  گيرى  كار  به  نتيجه  در  و  شهرى  آورى  تاب 

راهكارهاى بكر شهروندان در اداره مطلوبتر شهرها شده است .
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فرهاد فرزانه، مدير كل راه و شهرسازى استان همدان با بيان اينكه احداث 
كمك  كه  است  ضرورتى  گردشگرى  محورهاى  و  پياده راه ها  باززنده سازى  و 
تاريخ  در  پياده راه  مى گويد:  شويم،  نزديك تر  خودمان  هويت  به  تا  مى كند 
حال  كه  همدان  بين النهرين  خيابان  مانند  است،  داشته  وجود  ما  هويت  و 

مى خواهيم با ساخت پياده راه به ريشه خودمان برگرديم.
وى با اشاره به اينكه مشكل از آنجايى آغاز شده كه ماشين مى خواهد به 
عمق زندگى ما ورود پيدا كند كه همين امر نيز خالقيت را از مهندسان ما 
گرفته است، مى افزايد: در حال حاضر براى جابجايى افراد بيمار و سالخورده در 

پياده راه  بوعلى از ماشين هاى برقى استفاده مى شود.
مدير كل راه و شهرسازى استان همدان در همين خصوص ادامه مى دهد: 
و  شود  خوددارى  اول  رينگ  در  جديد  و  عمده  تجارى  مراكز  افزايش  از  بايد 
ساختمان پزشكان و بانك ها از آنجا خارج شود چرا كه قرار نيست براى هر 

كارى وارد ميدان مركزى شهر شويم.
باشد،  گردشگرى  راستاى  در  بايد  كاربرى ها  تغيير  اينكه  بر  تاكيد  با  فرزانه 
مانند؛  گردشگرى  و  تفريحى  مرتبط  مراكز  خيابان  اين  در  بايد  مى گويد: 
دستى  صنايع  فروشگاه هاى  و  خرد  تجارى  مراكز  كافه،  سنتى،  رستوران هاى 
ايجاد شود و با مرور زمان مراكزى چون ساختمان پزشكان يا برخى فروشگاه ها 
كه متوجه شوند نمى توانند فعاليت موفقى داشته باشند جايشان را به مراكزى 

مى دهند كه بتوانند با شرايط سازگار باشند.
وى با تاكيد بر اينكه پياده راه بوعلى را نقطه عطفى در فعاليت هاى شهردارى 
مى دانم، مى افزايد: كيفيت خوب اين پياده راه حاصل فكر و انديشه دسته جمعى 
جوانان و مديريت شهردارى بوده و از اينكه شهردارى به بازآفرينى بافت هاى 

تاريخى همدان ورود پيدا كرده تشكر مى كنم.

فرماندار همدان در خصوص طرح پياده راه سازى ميدان امام(ره) و خيابان اكباتان 
گفت: طرح پياده راه خيابان بوعلى با موفقيت همراه بود اما اجراى طرح پياده راه در 

ميدان مركزى و خيابان اكباتان متفاوت است.
على تعالى  گفت: در مورد طرح پياده راه شدن ميدان امام(ره) و خيابان اكباتان 
شكى نيست كه اين طرح بسيار مهم بوده و فرصتى براى جذب گردشگرى در استان 

است ضمن اينكه اجراى اين طرح در خيابان بوعلى نيز موفقيت آميز بود.
تعالى بيان كرد: در گذشته افرادى نسبت به اجراى طرح پياده راه كردن خيابان 
بوعلى انتقاد داشتند اما با اجراى آن ابراز رضايتمندى حاصل شد كه اميدواريم طرح 
پياده راه سازى ميدان امام و خيابان اكباتان نيز با در نظر گرفتن همه جوانب اجرايى 

شود چرا كه اين طرح متفاوت تر از طرح خيابان بوعلى است.
فرماندار همدان با بيان اينكه شواهد گوياى اين است كه اجراى فاز دوم طرح 
پياده راه سازى در عرصه اجتماعى مشكالتى را ايجاد مى كند گفت: اين طرح نياز به 
كار كارشناسى بيشترى دارد و پيوست هاى الزم بايد در آن ديده شود ضمن اينكه بايد 
نشست كارشناسى شده با اصناف برگزار شود و با موضوعات اقناعى كار را پيش برد.

وى گفت: خوشبختانه دستگاه ها و مردم رضايت خوبى از اين اتفاق وجود دارد و 
وضعيت كسب و كار در خيابان بوعلى رونق بيشترى پيدا كرده است.

على تعالى گفت: با وجود پياده راه بوعلى ظرفيت خوبى براى گردشگرى فراهم 
شده است و با توجه به اين كه شهر همدان، شهر گردشگرى است محيط با جادبه 
اى ايجاد شده است و طراحى ميدان و شش ضلعى بودن خيابان ها خود به نوعى يك 

فضاى بسيار زيبايى را ايجاد مى كند.
فرماندار شهرستان همدان در ادامه افزود: مشكالتى كه در اين حوزه وجود دارد 
بايد حل شود تا اقدامات تكميلى در خصوص ساير خيابان هايى كه به ميدان منتهى 

مى شوند، انجام شود.
وى در خصوص موزه ميدان امام گفت: پس از حفارى ها و به دليل اينكه اكتشاف 
آثار باستانى، سازمان ميراث فرهنگى و شهردارى به اين نتيجه رسيدند بتوانند از اين 

بستر براى جذب گردشگر استفاده كنند.
على تعالى افزود: موزه ميدان بايد در حد و منزلت قدمت بسيار زياد تاريخ همدان 

باشد .
فرماندار شهرستان همدان گفت: هدف شهردارى و مسئوالن استان اين است كه 

موزه ميدان امام نقطه قوتى براى جذب گردشگران خارجى باشد.
وى در ادامه گفت: با تدبير، مطالعه و بدون عجله موزه ميدان امام ظرفيت خوبى 
براى شهر همدان بحساب مى آيد و نقطه احداث موزه يك نقطه بسيار عالى به دليل 

جانمايى است.

معاون امور عمرانى استاندار همدان در خصوص طرح پياده راه بوعلى گفت: 
تاريخى)  خيابان   6 كردن  پياده راه  (طرح  شده  انجام  همدان  در  كه  طرحى 
بى نظير است، چون آرامگاه بوعلى به ميدان اكباتان و در ادامه به هگمتانه 
در  مى توانند  مردم  كه  مى دهد  شكل  را  گردشگرى  مسير  و  مى كند  متصل 
يك خيابان پهن با مبلمانى زيبا بدون شنيدن سر و صداى ماشين، مسيرى 

را پياده طى كنند.
بحث  بايد  توسعه  در  همدان  اولويت هاى  از  يكى  افزود:  ادامه  در  عراقى 

گردشگرى باشد به طورى كه اين شهر بايد شهرى نمونه باشد.
عمراني  فعاليت هاي  مستحق  همدان  تاريخي  و  بزرگ  شهر  گفت:  وى 
ارزشمند و شايسته اي است تا در زمينه گردشگري بيش از گذشته به كشور 

و جهان معرفي شود.
عراقى افزود: اين طرح مي تواند در معرفي بهتر اين استان در كشور و جهان 

و زيباسازي شهر همدان تاثير و نقش بسزايي داشته باشد.
راستاى  در  ما  اقدامات  تمام  گفت :  همدان  استاندار  عمرانى  امور  معاون 
از  كه  كرده  تعريف  استان ها  ساير  از  جلوتر  همدان  چون  است،  گردشگرى 

طريق گردشگرى به توسعه برسد.
وى اضافه كرد: درنظر بگيريد حركت بزرگ گردشگرى در همدان انجام 
ميراث  است.  شده  پيدا  هم  تاريخى  اثر  چند  آن  اجراى  جريان  در  كه  شده 
فرهنگى طرح زيبايى براى آن داده و در صدد اين هستيم كه وسط ميدان 
ويترين شيشه اى براى اين آثار ساخته شود و موزه زيبايى هم ايجاد خواهد 

شد.
طرح  اجراى  زمان  در  شده  پيدا  تاريخى  آثار  سرانجام  درباره  عراقى 
پياده راه سازى همدان، گفت: طرح موزه را شهردارى همدان پيگيرى مى كند 
جذب  در  بسزايى  نقش  و  كرد  خواهد  كمك  هم  فرهنگى  ميراث  اداره  و 

گردشگر خواهد داشت.

گفت:  همدان  شهر  اسالمى  شوراى  شهرى  خدمات  كميسيون  رئيس 
پياده راه  بوعلى در حال حاضر يكى از موفق ترين طرح هاى اجرايى شهردارى 

است كه منجر به بازآفرينى همدان شد.
مسائل  حل  با  شهر  اصلى  خيابان  پياده راه سازى  داد:  ادامه  گردان  كامران 

ترافيكى مسائل مربوط به محيط زيست را نيز حل مى كند.
وى با بيان اينكه در طرح پياده راه سازى، ميدان حضرت امام(ره) به آرامگاه 
بوعلى، اكباتان و پس از آن به 4 خيابان ديگر وصل خواهد شد، گفت: همه 
مسائل مربوط به طرح شامل مسائل اجتماعى و فرهنگى و همچنين تأمين 

بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
گردان افزود: طرح پياده راه سازى كه چند سال به تعويق افتاده بود، به همت 
شوراى چهارم در خيابان بوعلى اجرا شد و روند اين پياده راه سازى در شوراى 

پنجم هم ادامه خواهد داشت.
كامران گردان با تأكيد بر اينكه درايت و جسارت شوراى چهارم در اجراى 
طرح پياده راه سازى قابل تحسين است، اضافه كرد: با وجود تمام هجمه ها و 
فشارها طرح پياده راه سازى با هدف اولويت قرار دادن انسان محورى همچون 

تمام نقاط دنيا اجرا شد.
 وى همدان را در انسان محور كردن شهر و خارج كردن فضاى شهرى از 
خودرومحورى به عنوان يكى از شهرهاى پيشقدم دانست و گفت: اين اقدام 
توسعه  و  اجتماعى  تعامل  ايجاد  زيست،  محيط  حفظ  جمله  از  خوبى  نتايج 

ورزش همگانى را به دنبال دارد.
گردان با تأكيد بر اينكه خيابان بوعلى گذشته از محبوبيت و ارزش افزوده 
افزود:  دارد،  ادامه  مهم  اين  طرح  اين  اجراى  با  نيز  اكنون  و  بوده  برخوردار 
بيشتر  خريد  و  شده  خيابان  اين  وارد  بيشتر  جمعيت  پياده راه  طرح  اجراى  با 
شده كه اميدواريم با تغيير بافت ديوارها و برخى مشاغل در پياده راه رونق 
اقتصادى ايجاد شود و با اجراى طرح پياده راه خيابان هاى اكباتان و شهدا نيز 

اينگونه شده و رونق اقتصادى ايجاد شود.
رئيس كميسيون شهرى شوراى شهر همدان در خصوص موزه ميدان امام 
گفت: موزه ميدان امام هويت تاريخ و تمدن  را به عموم مى شناساند و اميد 

است با بهترين شكل اين پروژه نيز با موفقيت پايان يابد.

پس از گذشت روزها و پشت سر گذاشتن احداث ها و تغييرات به وجود 
آمده در ميدان اصلى شهر همدان، ميدان امام خمينى (ره)، اين روز ها و شب 

ها شاهد زيبايى هاى چشم گير اين نقطه از شهر هستيم.
مختصات پر خاطره و حماسه ساز شهر همدان اين روزها از جذابيت چند 

برابرى برخوردار شده است.
در طول روز تمامى صدا ها و رفت و آمد ها و احواالت را در آغوشش 
ميگيرد و شب هنگام تمام خستگى اش را در كنار عابرانى كه مملو از آرامش 

شب هستند تسكين ميدهد.
احواالت  كه  دلربايش  هاى  نورپردازى  با  شهر  از  نقطه  اين  از  نمى توان 
خوشى را هديه به قلب همشهريانش ميكند غافل شد چرا كه همچون نگينى 

زيبا بر انگشترى شهر، در چشم عابران خودنمايى ميكند.
از همه ى جذابيت ها كه هرگز از نظر دور نميماند هم اگر صرف نظر كنيم، 
نميتوان طراوتى را كه بهار همواره مهربان به شهر بخشيده است ناديده گرفت 

و بى توجه از كنارش عبور كرد.
از  رحمت  سراسر  و  نعمت  از  سرشار  بهارى  همدان  امروز،  به  تا  كه  چرا 
جانب خداوند تجربه كرده است و اين حال خوب و هواى مطبوع و زيبايى 

هاى شهرى تاثير بسزايى بر خاطر هم استانيان گذاشته است.
هيچگاه تاريخ اين ميدان مركزى، خاطرات و حماسه هايى كه در كنارش 
پاك  هايمان  ذهن  از  است  گذشته  آن  بر  كنون  تا  كه  آنچه  و  خورده  رقم 
اين  بيشتر  محبوبيت  شاهد  مى گذرد  چه  هر  بلكه  شد  نخواهد  فراموش  و 
مختصات دوست داشتنى در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين هستيم چه 
و  ايم  گرفته  قرار  رمضان  نور  پر  سراسر  ماه  قلب  در  كه  روزها  اين  بسا 
جزء خوانى قرآن كريم نيز با نفس هاى مومنان و روزه داران اين شهر ديندار 
در اين نقطه از همدان در حال برپايى است كه ميتوان اين امر را از بركاتى 

براى ميدان همواره محبوب شهر همدان دانست.
به  نقاطى  از  درخشانش  ى  سابقه  و  برتر  هاى  ويژگى  و  ميدان  اين  قطعا 

حساب مى آيد كه آيندگان نيز بر زيبايى آن تاكيد خواهند كرد.

معاون برنامه ريزى و امور عمراني فرمانداري همدان گفت : امروزه به شدت 
برتوسعه پايدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زندگي انسانها تاكيد شده و اقدامات 
علمي و عملي بسياري براى جايگزيني روش هاي سازگار با محيط زيست بجاي 

توسعه هاي خطي در حال انجام مي باشد.
رضا زماني افزود: تشويق به حركت پياده و ايجاد پياده راه ها و تسهيالت مرتبط 
از همين منظر مورد توجه قرارگرفته و متاسفانه در كشور ما پياده روي حتي به 

عنوان روشي از حمل و نقل ناشناخته مانده است.
زماني با بيان اينكه پيش بيني زيرساخت هاي حركت پياده و احداث پياده راه ها 
از  يكي  پياده روي  كرد:  تصريح  است  شهرها  پايدار  توسعه  محورهاي  از  يكي 
پايدارترين روش هاي حمل و نقل بوده و مي تواند از جنبه هاي مختلف كالبدي، 
پايدار  توسعه  سبب  سياسي  و  اقتصادي  فرهنگي،  محيطي،  زيست  اجتماعي، 

شهرها شود.
معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري همدان افزود : پياده راه ها كه بستر 
اصلي حركت پياده هستند در سطح شهرها همانند كانون هاي رشد عمل كرده 

و تاثير بسزايي در اصالح و تحريك فضاهاي پيراموني خويش ايفا مي كنند.
ميدان  به  منتهي  اصلي  خيابان هاي  در  پياده راه  طرح  اجراي  كرد :  اضافه  وي 
مركزي شهر همدان نيز مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري است كه به 
منظور توسعه پايدار در اين بافت تاريخي، گردشگري با فازبندي مشخص و اتخاذ 

تدابير الزم به اجرا در مي آيد.
وى گفت: خوشبختانه در طول اجراى طرح و حتى پس از اتمام طرح خيابان 

بوعلى، رضايت مندى كسبه در خصوص پياده را سازى مشهود بود.
خيابان  بوعلى،  خيابان  جداره هاى  گفت:  جداره سازى  خصوص  در  زمانى  رضا 
بحث  در  نيز  خوبى  جداره هاى  تا  كنيم  بازسازى  و  ترميم  بايد  ميدان  و  اكباتان 

پياده راه داشته باشيم.
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى در خصوص موزه ميدان گفت: موزه ميدان 
تعاملى است كه بين مجموعه شهردارى و ميراث فرهنگى ايجاد شده است و 
طرح موزه ميدان طرح قابلى است و مى تواند به عنوان جاذبه، شهر همدان را 

بشناساند.

تغيير كاربرى
 در راستاى گردشگرى

پياده راه بوعلى ظرفيتى 
مناسب براى گردشگران

نقش مـوزه ميـدان در جذب 
گردشـــگر

افزايش تعامالت اجتماعى بين 
مردم با پياده راه سازى

ميدان امام خمينى(ره)  
نگينى بـر انگشترى شـهر

پياده راه ها يكي از محورهاي 
توسعه پايدار شهرها

پياده راهى به وسعت قلب يك شهر

حاال ديگر پياده راه  بوعلى، پياده راه ميدان و پياده راه اكباتان نام هايى ناآشنا 
در شهر همدان نيستند. استقبال شهروندان از مسيرهايى كه ديگر جايى براى 
خودروها ندارند، گوياى موفقيت اين طرح است. ميدان مركزى شهر همدان 
با وجود 6 خيابان منشعب با توجه به شكل دايره اى نقشه شهر، براستى قلب 
شهر همدان است كه اكنون به شكل پياده راه و تاكيد بر حضور عابران پياده 

در حال گسترش است.
آغاز با پياده راه بوعلى

يك  از  است.  همدان  شهر  مهم  بسيار  خيابان هاى  جمله  از  بوعلى  خيابان 
و  بوعلى سينا  آرامگاه  ميدان  به  ديگر  سوى  از  و  شهر  مركزى  ميدان  به  سو 
سپس ميدان جهاد يا دانشگاه مى رسد. حد فاصل آرامگاه بوعلى تا ميدان از 
سال گذشته به شكل پياده راه تغيير كرد و به بهره بردارى رسيد. ديگر بايد نام 
خيابان بوعلى پايين را با نام پياده راه بوعلى بشناسيم. نكته مهم حضور بيشتر 
شهروندان در اين پياده راه است. نكته اى كه مى توان آن  را با يك بار قدم زدن 
در خيابانى كه اكنون پياده راه شده، فهميد. حذف خودرو به عنوان وسيله اى 
اين  در  برقى  خودروى   2 تنها  به  را  خود  جاى  شهرى  زندگى  براى  ضرورى 
چه  خودروها  مسافران  شكل  از  شهروندان  حضور  است.  داده  شهر  از  بخش 
تاكسى و چه خودروى شخصى به شكل عابران پياده تغيير شكل داده است.
برخى از مغازه هاى موجود در پياده راه نيز كه در آغاز اجراى طرح، منتقد و 
مخالف بودند حاال از اين طرح رضايت دارند. كسب و كار در پياده راه بوعلى 
در جريان است. تنها عامل مزاحم در رفت و آمد وجود دستفروشانى است كه 
گروه  اين  سامان دهى  براى  كرده اند.  اشغال  خود  بساط  با  را  مسير  از  بخشى 
از مردم و شغل آن ها بايد برنامه ريزى كرد تا با كمترين اعتراض و بيشترين 

همراهى با شهروندان اين مشكل نيز مرتفع شود.
جايى براى اهالى فرهنگ و هنر

كتابفروشى  باجه  يا  كيوسك  يك  پاساژ  روبروى  بوعلى  پياده راه  مسير  در 
است.  همدان  قديمى  كتابفروشى هاى  از  كه  دارد  وجود  نراقى  كتاب  نام  با 
وجود سينما و كتابفروشى سوره در اواسط خيابان نيز بر ابعاد فرهنگى خيابان 
هما،  پاساژ  جنبى  كوچه  در  مهدى  كتابفروشى  مجموعه  اين  به  اگر  و  افزوده 
ابتداى  در  روزنامه فروشى  دكه  و  وحدت  پاساژ  از  باالتر  آرين  كتابفروشى 
سرپل يخچال كه هر سه از قديمى ها هستند، اضافه كنيم مجموعه اى تقريبا 

مى شود. كامل 
نريزيد زباله  لطفا 

وجود سكوهايى براى نشستن و تعبيه فضاهاى ايست يا سكون در مجاورت 
آن  كنند.  پيدا  نيز  خستگى  رفع  فرصت  پياده  عابران  تا  شده  موجب  درختان 
از  پرهيز  مهم  بحث  شود  رعايت  شهروندان  سوى  از  بايد  و  است  مهم  چه 
ريختن زباله در مسير پياده راه بوعلى است كه براى حل آن نيز از سطل هاى 
تفكيكى زباله بهره گرفته شده است. بحث تفكيك زباله ديگر نه يك مبحث 
از  زباله  تفكيك  بگيرد.  قرار  شهروندان  توجه  مورد  كامال  بايد  كه  معمولى 
مبدا باعث مى شود براى بازيافت زباله ها كار راحت ترى انجام شود. از طرفى 

پويش مردمى جمع آورى درهاى پالستيكى بطرى هاى نوشيدنى مى تواند در 
كنار سطل هاى زباله برنامه ريزى و اجرا شود.

ميدان، مركز شهر همدان
طرح پياده راه سازى پس از خيابان بوعلى خود را ميدان مركزى شهر رسانده 
بسيار  منطقه اى  شهر،  مركز  عنوان  به  منشعب  خيابان   6 با  ميدان  اين  است. 
همراه  نقدهايى  و  فوايد  با  آن  شدن  پياده راه  و  است  آمد  و  پررفت  و  حساس 

بوده تا بتواند طرحى كامل باشد.
در مرحله نخست پياده راه كردن ميدان، ابتدا مسيرهاى دسترسى سواره به 
مسير  شد.  اجرا  اكباتان  و  بوعلى  بجز  خودش  در  خيابان  هر  چرخش  شكل 
پياده راه  يعنى  خود  روبروى  مسير  به  شدن  پياده راه  شكل  با  اكباتان  خيابان 
بوعلى وصل مى شود و شهروندان همدانى مى توانند از ميدان آرامگاه بوعلى 
وسط  در  بروند.  پياده  اكباتان  خيابان  بعد  و  شهر  مركزى  ميدان  سمت  به 
داشت.  قرار  سنگى  پايه اى  گذشته  در  امام(ره)  ميدان  يا  شهر  مركزى  ميدان 
اين منطقه براى اجراى طرح پياده راه سازى و فراهم كردن تاسيسات زيربنايى 
شهر  كهن  و  باستان  سازه هاى  از  مجموعه اى  با  يك باره  به  و  گودبردارى 
همدان از جمله يك چرخ سنگى و يك تابوت متعلق به دوران اشكانى مواجه 
همراهى  و  استان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  پيگيرى  با  ترتيب  اين  به  شد. 
ميدان  موزه  سايت  عنوان  به  مركزى  بخش  اين  شد  قرار  همدان  شهردارى 

طراحى و اجرا شود.
از اكباتان تا هگمتانه

از  بوعلى  پياده راه  به  اتصال  و  شدن  پياده راه  از  پس  اكباتان  خيابان  مسير 
طريق پياده راه ميدان امام(ره) يك گام موثر به سمت تاكيد بر وجوه بيشمار 
در  است.  آن  موزه  سايت  و  هگمتانه  ميدان  در  واقع  همدان  فرهنگى  ميراث 
به  اصلى  نقد  و  مشكل  بوعلى،  پياده راه  همچون  اكباتان  پياده راه  مسير  در 
دستفروشان  سامان دهى  بلكه  حذف  نه  مى گردد.  باز  دستفروشان  سامان دهى 
به عنوان يكى از عوامل ايجادكننده جنب و جوش شهرى و استقرار آن ها در 
ساعت هايى از پيش برنامه ريزى شده مى تواند پويايى هر چه بهتر پياده راه و 

رضايت همه شهروندان را در پى داشته باشد.
اينجا، قلب شهر همدان

در نهايت اين كه طرح پياده راه بوعلى، ميدان مركزى شهر و سپس اكباتان 
كه  نيست  پربيراه  و  مى آورد  بوجود  شهروندان  براى  زيبا  بسيار  مجموعه اى 
مهم  نكته  دهيم.  نسبت  پياده  عابران  يا  شهروندان  پويايى  به  را  شهر  قلب 
برنامه ريزى براى 4 خيابان ديگر و نيز كوچه ها و معابر منتهى به پياده راه هاى 
نيمه تمام  اصلى  طرح  نشوند  سامان دهى  آن ها  اگر  كه  است  اكباتان  و  بوعلى 
سرانگشتان  تا  مجاور  رگ هاى  روى  بر  را  همدان  شهر  قلب  تپش  مى ماند. 

شهر بايد هدايت كرد.

 فرزاد سپهر
كارشناس ارشد معمارى



اثرات زيست محيطى پياده راه ها
بيشترين  انسانى  اجتماع  بستر  عنوان  به  شهرها 
تاثير را بر محيط زيست داشته و دارند، رشد فزاينده 
اجتماعى،  ناگوار  پيامدهاى  شهرى  نقاط  در  جمعيت 
وجود  به  شهرها  براى  محيطى  زيست  و  اقتصادى 
را  اثر  بيشترين  محيطى  زيست  معضالت  آورد،  مى 
بر روى سالمت و كيفيت زندگى شهروندان يك شهر 
دارد. معضالت زيست محيطى در شهر ها جلوه هاى 
كيفيت  كاهش  آن  ترين  شاخص  كه  دارد  متعددى 
هاى  سوخت  باالى  مصرف  از  متاثر  كه  است  هوا 
فسيلى است و در راستاى بهبود كيفيت هواى شهرها، 
وسايل  از  استفاده  كاهش  سياست  شهرى  مديريت 
نقليه را به عنوان راه حلى در نظر گرفته است و اين 
امكان  محور  پياده  فضاهاى  تقويت  و  طراحى  با  امر 

پذير ميباشد.
حركت پياده طبيعى ترين، قديمى ترين و ضرورى 
پياده  و  است  محيط  در  انسان  جابجايى  شكل  ترين 
راه ها بستر اصلى اين حركت هستند، معابر پياده يا 
پياده راه ها، فضايى كامال خطى در شهر هستند، كه 
داراى باالترين نقش اجتماعى بوده و تسلط كامل با 
موتورى  نقليه  وسايل  از  تنها  و  باشد  مى  پياده  عابر 
معبر  در  جارى  زندگى  به  دهى  سرويس  منظور  به 
استفاده مى شود. پياده راه ها با از ميان بردن ترافيك 
عبورى سواره در بخشى از شهر ايجاد مى شوند و با 
مى گيرند.  تجارى شكل  يا  تاريخى  معمارانه،  داليل 
كاربردهاى پياده راه از ديد انديشمندان به شرح ذيل 

مى باشد:
پياده راه ابزارى براى بهبود اقتصاد شهرى، سالمت 

مى  محسوب  محيطى  زيست  كيفيت  و  اجتماعى 
شهرى،  فضاى  در  ها  راه  پياده  ديگر  تعبير  به  شود، 
مكان هايى براى تقويت ارتباطات، فعال بودن حواس 
تجديد  و  حواس  طريق  از  محيط  درك  غيربصرى، 
ها  مكان  اين  باشند.  مى  شهرى  مراكز  مدنى  حيات 
در دراز مدت به فضاهايى به منظور ايجاد حس امنيت 
محيط و عابرين پياده، ايجاد حس مشاركت و حضور 
فعال افراد و گروه ها در تصميم گيرى و اجرا و حس 
مسئوليت و وابستگى بيشتر به محيط تبديل مى شوند.

در عصرى كه از بين رفتن محيط زيست و آلودگى 
خطرناكى  و  كننده  تهديد  سطح  به  گوناگون  هاى 
رسيده است توجه به سازگارى اكولوژيكى بسيار حايز 
اهميت است. به اين ترتيب كه فرهنگ انسانى بايد 
زيست  و  طبيعى  هاى  نظام  با  ترى  مطلوب  نحو  به 
محيطى ادغام شود. تيبالذز در كتاب شهرهاى انسان 
محور نوشته است: "اگر بر داشتن آزادى هاى فردى، 
كه استفاده از ماشين شخصى نيز از عواقب آن است 
هزينه  كل  پرداخت  براى  را  خود  بايد  داريد،  اصرار 
حتى  و  سازيد  آماده  نيز  آن  محيطى  زيست  هاى 
هوا  صوتى،  آلودگى  باليا،  و  تصادف  تراكم،  هزينه 
مثل  ديگر  مخرب  اثرات  و  زندگى  كيفيت  كاهش  و 
باران اسيدى، گرمايش جهانى و بيمارى هاى تنفسى 
حاصل از استنشاق گاز هاى سمى نيز از هزينه هايى 

هستند كه بايد بپردازيد.
درباره اثرات زيست محيطى پياده مدارى مى توان 
اشاره  شهر  در  موتورى  نقليه  وسايل  تردد  كاهش  به 
كرد كه كمك شايانى به كاهش آلودگى هوا و صوت 

و آرام كردن فضاهاى شهرى مى كند و تاكيد بر پياده 
مدارى تاثير به سزايى در تشويق مردم به استفاده از 
برنامه  در  كه  آنجايى  از  و  دارد  عمومى  نقل  و  حمل 
هاى  فاكتور  از  يكى  ها  راه  پياده  طراحى  و  ريزى 
طراحى توجه به ايجاد فضاى سبز و كاشت درختان 
و گياهان در مسير هاى پياده است، اين مورد نيز به 

پايدارى زيست محيطى شهر كمك خوبى مى كند.
يكى از محورهاى پياده راهى كشور، پياده راه بوعلى 
است كه حد فاصل ميدان آرامگاه بوعلى-ميدان امام 
خمينى (ره)-ميدان هفت تير در قلب شهر مى باشد 

كه منتهى به شهر تاريخى هگمتانه مى شود.
از جمله ويژگى هاى زيست محيطى اين پياده راه 
مى توان به وجود درختان سبز و همچنين عدم حضور 
وسايل نقليه و نبود كاربرى هاى آلوده كننده صوتى، 
كه خود عامل مهمى در كاهش آلودگى هاى صوتى و 
بصرى در پياده راه و ارتقاى پايدارى زيست محيطى 

محور هست، اشاره نمود.
ها  راه  پياده  احداث  شده،  ذكر  موارد  به  توجه  با 
الزم  تسهيالت  ايجاد  و  صحيح  مكانيابى  صورت  در 
براى عابرين پياده مى تواند به عنوان راه حلى جهت 
تشويق پياده روى، باال بردن ايمنى، رفاه اجتماعى و 
افزايش كيفيت محيط زيست شهرى باشد و آلودگى 
هاى هوا، بصرى و صوتى در اين محيط كاهش مى 
يابد كه بر جنبه تفرجگاهى آن نيز خواهد افزود، البته 
با احداث سايت موزه در هسته مركزى ميدان امام با 
رعايت كليه موارد و ضوابط مى توان اميد داشت كه بر 
جاذبه گردشگرى-تاريخى  اين پياده راه افزوده شود.

صاحب امتياز:                                                        
سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 

سرپرست استان همدان: امير برجيان

ضميمه رايگان روزنامه در استان همدان w چهارشنبه 30 خرداد 1397    شماره 5132 w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i r

ما شبى دست برآريم ودعايى بكنيم
غم هجران تو را چاره زجايى بكنيم
دل بيمار شد از دست رفيقان مددى
تا طبيبش به سر آريم و دوايى بكنيم

تحريريه شهرستان ها:
021-44233511

دفتر سرپرستى استان همدان:
081 - 38264642

حافظ

 رامين اوسط 

ابتداى پروژه

امروز پروژه

ميدان مركزى هر شهر از جمله مهم ترين نقاط تاريخى و قابل توجه ترين 
مختصات سياسى آن شهر به حساب مى آيد. زيرا همواره اين ميادين هستند كه در 

طول تاريخ شريك لحظه هاى  خوشى و ناراحتى مردم آن شهر بوده اند.
چه بسيار راهپيمايى هاى پر شور و هيجانى كه گراگرد اين ميادين برپا شده 
است كه از برجسته ترين آنها حضور لبريز از عشق مردم همواره پيروز ايران در 
راهپيمايى هاى 22 بهمن بوده است. البته از حضور خود جوش مردم در مناسبت هاى 

مختلف از جمله اعياد، نمى توان غافل شد.
شادمانيم در شهرى زندگى مى كنيم كه ميدان مركزى آن با طراحى منحصر 
به فرد خود توانسته است در سال 1379 نام خود را در مجموعه آثار ملى به ثبت 

برساند.
 از ويژگى هاى مثال زدنى اين ميدان مركزى كه مردم همدان آن را با نام 
ميدان امام خمينى (ره) مى شناسند، مركز واقع شدن اين ميدان به گونه اى است 
كه سبب ايجاد اتصال بين شش خيابان اصلى از جمله: خيابان بوعلى، شريعتى، 
باباطاهر،اكباتان، شهداء و تختى شده است كه شعاع 80 مترى ميدان مركزى 
همدان نقطه اتصال اجراى طرح شهرسازى جديد و محل انشعاب اين شش خيابان 
اصلى شهر است كه هر كدام با عرض 30 متر با زاويه 60 درجه نسبت به يكديگر 

به شش جهت شهر كشيده شده اند.
نبايد فراموش كرد كه اين ميدان متعلق به دوره ى پهلوى بوده است كه آن را 
نماد شهر سازى مدرن مى دانسته اند. اين در حاليست كه طرح و نقشه آن توسط 

مهندس معمار آلمانى به نام " كارل فريش " ارائه شده است.
الزم به ذكر است كه با گذشت حدود يك قرن از قدمت اين ميدان مركزى 
هيچ گونه اختاللى در ارتباط بين خيابان ها و بازار هاى منتهى به ميدان اصلى شهر 

همدان ايجاد نشده است.
در شهريور ماه سال 1396 بخش ماشين رو اين ميدان تخريب و همه ى قسمت 
ميدان به پياده راه تبديل شد. اما در اواخر دوره ى انجام پروژه  پياده راه سازى ميدان 
امام خمينى (ره) در جريان گودبردارى، اشياء تاريخى و تكه هاى سفالى  كشف شد 

كه اين امر بازتاب هاى خبرى گسترده اى را به دنبال داشت.
جهت  در  خمينى(ره)  امام  ميدان  از  گودبردارى  طى  تاريخى  آثار  اين  كشف 
پياده راه سازى آن، بدون شك مهر تاييدى بر تاريخى بودن اين منطقه بود و تاكيد 

دوباره اى بر قطعيت پايتخت تاريخ و تمدن بودن شهر همدان شد.
همواره بر اين امر آگاهيم كه هم استانى هايمان هرگز حماسه هايى را كه در 
اين ميدان مركزى براى سرافرازى شهر و البته كشورشان انجام داده اند فراموش 
نخواهند كرد اما در انتهاى اين گزارش بر خود واجب مى دانم بارى ديگر از حضور 
موج متشكل از مردم همواره قدردان همدان در تشييع پيكر سردار بى وقفه سرافراز 
اسالم، سردار شهيد حسين همدانى ياد كنم كه چگونه براى اداى احترام به اين 

شخصيت برجسته گرد اين ميدان مركزى حضور چشم گيرى يافتند.
هرچند كه اكنون ميدان مركزى همدان، ميدان امام خمينى (ره) به پياده راه 
تبديل شده است اما تاريخ هيچ گاه روز هاى درخشان، از حضور مردم همواره حاضر 
در صحنه مردم همدان را گرداگرد اين نقطه موثر در شهر فراموش نخواهد كرد

ميدانى پر از خاطره
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