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10 درصد نخبگان همدان 
مهاجرت کرده اند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در همدان با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ درصد حدود 
۳۳ نخبه استان به خارج از کشــور مهاجرت کرده اند، گفت: در هفته پژوهش از ۴۰ پژوهشگر و فناور 

همدان تجلیل می شود.
غالمحسین مجذوبی در نشست خبری ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان همدان با اشاره به اینکه امسال 
نیز مانند سال های گذشته ستاد برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان از 2 ماه قبل تشکیل شده 

است، اظهار داشت: این ستاد متشکل از 6 کمیته است. 
وی با بیان اینکه کمیته انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه های استان با محوریت دانشگاه بوعلی است که 25 نفر 
از پژوهشــگران برتر دانشگاه های استان انتخاب شده اند، افزود: کمیته انتخاب پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی 

با محوریت  سازمان برنامه و بودجه استان است که 5 نفر از پژوهشگران...
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مدیر توزیع برق شهرستان بهار خبر داد؛

تست و بازرسی لوازم اندازه گیری 44 هزار مشترک عادی تک فاز 

۱۰درصدنخبگانهمدانمهاجرتکردهاند

مدیر توزیع برق شهرســتان بهار از تست و 
بازرسی لوازم اندازه گیری ۴۴ هزار و ۴7 مشترک 
عــادی تک فاز در شهرســتان بهــار خبر داد که 
تاکنون 72 درصد از سهمیه مقرر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان همدان، حمید طهماسبی خو اظهار 
داشت: شبکه های توزیع برق از آخرین بخش های 
سیســتم قدرت انرژی برق است که ارتباط میان 
بخش های تولید و انتقــال با مصرف کنندگان و 

وظیفه تحویل انرژی به آنان را بر عهده دارد.
وی بــا بیان اینکه شــرکت های توزیع برای 
محاســبه انــرژی مصرفی مشــترکان از لوازم 
اندازه گیــری اســتفاده می کننــد، افــزود: این 
بخــش به دلیل اهمیت در ثبــت انرژی مصرفی 
مشــترکین و فــروش انرژی نقش بســزایی در 
تلفات و صورتحســاب مشــترکین دارد بنابراین 

میزان صحت عملکرد آنها در حفظ ســرمایه ملی 
و رعایــت حقوق جامعه اهمیــت باالیی دارد که 
برای تحقق این مهم شرکت های توزیع اقدام به 

تشکیل گروه های تست و بازرسی کنتور کردند.
مدیر توزیع برق شهرستان بهار ابراز داشت: در 
همین راســتا مدیریت توزیع برق شهرستان بهار 
نیز با به کارگیری افراد مجرب نســبت به تست و 
بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین در بازه های 

زمانی مختلف اقدام می کنند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع تست و بازرسی 
لوازم اندازه گیری با اشاره به اقدامات انجام گرفته 
در ســال جاری ابراز داشت: از جمله این اقدامات 
تســت و بازرســی لوازم اندازه گیری ولتاژ اولیه 
است که در طول ســال دو بار مورد آزمایش قرار 
می گیرند که تاکنون 55 درصد از آزمایشات انجام 

شده است.

وی ادامه داد: در بحث تســت و بازرسی لوازم 
اندازه گیری ولتاژ ثانویه دیماندی )کشــاورزی، 
صنعتــی، عمومی و... نیز که در بازه های مختلف 
زمانــی، گاه دو یا ســه بــار مــورد آزمایش قرار 
می گیرنــد که از یک هزار و 8۴۰ مشــترک 68 

درصد آزمایشات الزم انجام شده است.
طهماســبی خو عنوان کرد: تســت و بازرسی 
لوازم اندازه گیری ســه فاز عادی )تجاری و غیره( 
نیز 68 درصد از 2 هزار و ۱2 مشــترک مورد تست 

و بازرسی قرار گرفته اند.
وی خاطرنشــان کرد: تســت و بازرسی لوازم 
اندازه گیــری عادی تک فاز که بیشــترین تعداد 
مشــترکین را تشــکیل می دهد نیز در بازه زمانی 
مختلف مورد آزمایشــات قرار می گیرند که از ۴۴ 
هزار و ۴7 مشــترک عادی تک فــاز تاکنون 72 

درصد از سهمیه مقرر انجام شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان بهاردر ادامه اظهار 
امیــدواری کرد تا پایان ســال بر اســاس برنامه 
ریزی های انجام شده موفق به تست ۱۰۰ درصد 

لوازم اندازه گیری شده و از میزان صحت عملکرد 
آنها و حفظ سرمایه ملی و رعایت حقوق مشترکان 

شهرستان قدم مناسبی برداشته باشیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا در همدان 
با بیان اینکه سال گذشــته ۱۰ درصد حدود ۳۳ نخبه استان به 
خارج از کشــور مهاجرت کرده اند، گفت: در هفته پژوهش از ۴۰ 

پژوهشگر و فناور همدان تجلیل می شود.
غالمحســین مجذوبی در نشست خبری ســتاد برگزاری 
هفته پژوهش و فناوری اســتان همدان با اشاره به اینکه امسال 
نیز مانند ســال های گذشته ســتاد برگزاری مراسم تجلیل از 
پژوهشــگران و فناوران برتر اســتان از 2 ماه قبل تشکیل شده 

است، اظهار داشت: این ستاد متشکل از 6 کمیته است. 
وی بــا بیان اینکــه کمیته انتخــاب پژوهشــگران برتر 
دانشگاه های اســتان با محوریت دانشگاه بوعلی است که 25 
نفر از پژوهشگران برتر دانشــگاه های استان انتخاب شده اند، 
افزود: کمیته انتخاب پژوهشــگران برتر دستگاه های اجرایی 

با محوریت  ســازمان برنامه و بودجه اســتان است که 5 نفر از 
پژوهشگران دستگاه های اجرایی انتخاب و معرفی می شوند. 

مجذوبی با تأکید بر اینکه کمیته انتخاب فناوران برتر استان 
با محوریت پارک علم و فناوری اســت کــه این کمیته نیز ۱۰ 
نفر از فناوران برتر اســتان را انتخــاب و معرفی می کند، گفت: 
کمیته اجرایی با محوریت دانشــگاه علوم پزشــکی و برگزاری 
مراســم تجلیل از پژوهشــگران برتــر، در روز 28 آذر به عهده 
این کمیته اســت و کمیته تبلیغات و اطالع رسانی با محوریت 
دانشگاه آزاد اسالمی و کمیته دانش آموزی با محوریت آموزش 
و پرورش اســت. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا 
با اشاره به اینکه امسال تغییراتی در نحوه انتخاب پژوهشگران و 
فناوران برتر لحاظ شده است، بیان کرد: در سال های قبل به هر 
دانشــگاهی سهمیه انتخاب 7۰ نفر پژوهشگر برتر داده می شد 
اما امســال سهمیه کل اســتان به انتخاب ۴۰ نفر از دانشگاه ها 
و دســتگاه های اجرایی کاهش یافته و نظام سهمیه بندی لغو 

شد است. 
مجذوبی با بیان اینکه امســال پژوهش ها به 6 رشته تقسیم 
شــده است، عنوان کرد: مهندسی کشــاورزی، پزشکی، هنر و 
معماری، ادبیات و علوم انســانی و علوم پایه رشته های انتخاب 

پژوهشگران است. 
وی بــا تأکید بر اینکه امســال در مجموع ۴۰ پژوهشــگر 
در اســتان انتخاب می شــوند، ابراز کرد: این پژوهشــگران از 
دستگاه های اجرایی و دانشگاه های بوعلی سینا، علوم پزشکی، 

پیام نور، مالیر، ســید جمال الدین اســدآبادی، آزاد و صنعتی 
انتخاب شده اند. 

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه بوعلی ســینا ابراز کرد: 
فناوران برتر اســتان به تعــداد ۱۰ نفر و از گروه های تخصصی 
پزشــکی، شــیمی، کشــاورزی، برق و الکترونیک، فناوری 

اطالعات، صنایع غذایی، عمران و مکانیک انتخاب شده اند.
مجذوبی با اشــاره به اینکه واحدهای فناور مستقر در پارک 
علم و فناوری و مراکز رشــد 2۰۰ واحد در اســتان است، اعالم 
کرد: میزان فروش این واحدها در ســال 96 به مبلغ ۳9 میلیارد 
تومان و صادرات این واحدها ۴6۰ هزار دالر و میزان اشــتغال 

این واحدها ۱۳۰۰ نفر است.
وی با بیان اینکه تعداد شــرکت های دانش بنیان اســتان 
۴9 واحــد و میزان فروش این شــرکت ها ۱56 میلیارد تومان 
است، اظهار داشت: صادرات این شرکت ها در سال گذشته ۱/5 
میلیون دالر بوده و میزان اشتغال این شرکت ها ۱25۰ نفر است.

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه بوعلی ســینا با تأکید بر 
اینکه کل سهم ایران از مقاالت اسکوپوس در سال 2۰۱7 ایران 
حدود 55 هزار مقاله در مجالت بین المللی منتشــر کرد، مطرح 
کرد: سهم همدان از این مقاالت یک هزار و 572 بود که حدود 
2/۳ درصد از تولیدات مقاله ایران را تشــکیل داد و سهم استان 

همدان از تولید مقاله در کشور بیشتر از جمعیت استان است.
مجذوبی با اشــاره به اینکه میانگین اســتناد به مقاالت در 
استان همدان 9/75 است که این آمار خوب است، ابراز کرد: ۱5 

نویسنده مطرح در استان انتخاب شده اند که بیشترین تولیدات 
مقاالت را داشــته اند و 7 نفر از دانشمندان استان در لیست یک 

درصد دانشمندان ISI هستند.
وی بــا بیان اینکه دانشــگاه بوعلی باالترین تعداد انتشــار 
مقاالت با تهیه 6۰۰ مقاله در ســال 2۰۱7 را به خود اختصاص 

داده است، افزود: علوم پزشکی نیز همین تعداد مقاله را دارد.
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه بوعلی ســینا با تأکید بر 
اینکه در زمینه چاپ کتاب بوعلی ســینا با ۴۰ عنوان بیشترین 
چاپ را داشته است، تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربری 
۳۰ عنوان و دانشــگاه علوم پزشــکی ۱۴ عنــوان کتاب چاپ 

کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه رانت و فســاد در نظام پژوهشی کشور 
رسوخ کرده است، ابراز کرد: اعتباری که در کشور برای پژوهش 
در نظر گرفته می شــود حدود ۳/5 درصد اســت اما 2 درصد از 
این اعتبارات نیز محقق نشــده و عمال هزینه ای برای پژوهش 

صرف نمی شود. 
مجذوبی با بیان اینکه در اســتان ۳۳۰ نخبه شناسایی شده 
که از این تعداد ۳۰ نفر متعلق به شهرستان همدان است، افزود: 
از این تعداد ســال گذشــته 62 نفر به تهران رفته و ۱۰ درصد به 

خارج کشور مهاجرت کردند.
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه بوعلی ســینا بیان کرد: 
ایران جزو 2۰ کشــور مهاجر فرست از نظر نخبگان نیست و از 

نظر مهاجرت انگلیس از ایران مهاجر فرست تر است.

نماینــده مــردم همدان و 
فامنیــن در مجلس شــوراي 
اســالمي گفت : بــا وحدت و 
همدلــي که میــان مدیران و 
نمایندگان شهرســتان وجود 
دارد درصد بسیار چشمگیري 
از بودجــه پروژه هاي عمراني 
شهرســتان همدان را از مرکز 

پیگیري کردیم .
 امیر خجســته در نشســت مشــورتی ماهانه دهیاران و اعضای 
شــوراهای بخش مرکزی همدان بــا بیان اینکه "مــا نمي پذیریم 
مســیرهاي روستایي داراي معابر حادثه خیز باشــد" تاکید کرد: باید 

نقاط حادثه خیز روستایي شهرستان همدان رفع شود .
وي ادامه داد : طرح تعریض و ســاماندهي جاده چشین توسط اداره 

راه و شهرسازي آماده و برنامه ریزي اجراي آن انجام مي شود .
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراي اسالمي تصریح 
کرد : جاده،سد، جاده ابرو، جاده تهران، مسیر امامزاده محسن  از جمله 

مسیر هاي در دست ساماندهي است .
وي ادامه داد: مجموعه شهرســتان بایــد با همفکري و همگرایي 
نســبت به اجراي پروژه ها اقدام کرده و با پیگیري، موانع و مشکالت 

پیش رو را رفع کنند .
خجســته تاکید کرد : دهیاران و شــوراهاي اســالمي شهرستان 
همدان از پتانســیل و هماهنگي نزدیک نمایندگان خود در پیگیري و 

ارائه خدمات استفاده کنند .
وي عنوان کرد : براي جاده هاي شهرستان همدان بیش از 2۰ هزار 
تن قیر گرفتیم که در مرحله آخر بیش از یک هزار و 8۰۰ تن قیر به جاده 

کرمانشاه تعلق گرفته است .
نماینده مــردم همدان در مجلس ابراز کرد : تعریض، ایجاد میدان 
در سه راهي سد و احداث زیر گذر سرخ آباد از دیگر اقدامات ساماندهي 

مسیر همدان مالیر است .
وي عنوان کرد : پروژه هاي ملي، شهرستاني و روستایي شهرستان 
همدان احصا شده و هر کدام را به صورت خاص و موردي پیگیر اجراي 

آن هستیم .
خجســته گفت : بیــش از 2۰ میلیارد ریال اعتبار براي روســتاي 

ارزانفود و منطقه گردشگري و اقامتي آن دیده شده است .
وي از مطالعه و اجراي جاده ارزانفود به انجالس و کیشین خبر داد و 
تصریح کرد : اعتباري بالغ بر 8۰ میلیارد ریال اعتبار براي مسیر برگشت 

امامزاده محسن دیده شده است .
نماینده مردم همدان افزود : جاده هاي گردشگري امامزاده محسن 
و سد اکباتان یکي از قطب هاي گردشگري شهرستان همدان خواهد 

شد .
وي ادامه داد : در کمیســیون شــوراها طرح تعیین تکلیف وضعیت 

دهیار ها نهایي و براي نحوه اجرا به دولت سپرده شده است .

نماینده همدان و فامنین خبر داد؛

اختصاص ۲۰ میلیارد اعتبار برای 
مسیر روستاهای هدف گردشگری 

ایستگاه خبر

مدیرکل راهداری و 

سیما سبزی

خبرنگار جام 
جم همدان

حمل و نقــل جاده ای 
استان همدان گفت: 
در حــال حاضــر ۵۵ 
دوربیــن  دســتگاه 
در  تخلــف  ثبــت 
محورهــای مواصالتی 
استان همدان فعال 

است.
پناهنده  مصطفــی 
از توزیــع ۱۳ هــزار حلقــه الســتیک بین 
راننــدگان همدانی با نــرخ دولتی خبرداد 
و گفت: وظیفه تامین الســتیک ماشــین با 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت است اما 
با تعامل ایجاد شــده بین سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت و اداره کل راهــداری 

درصدد رفع کمبودها هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ممکن اســت 
اعتراضاتــی در خصوص توزیع الســتیک 
وجود داشته باشد، افزود: توجه به بخش 
مسافری از اهمیت خاصی برخوردار است 
و انجمــن هــا باید دقــت کافــی را در این 

زمینه داشته باشند.
پناهنده با تأکید بر اینکه در شهرستان 
ها تعادل در توزیع باید رعایت شود، عنوان 
کرد: در این امر برای رعایت عدالت، دقت 

نظر کافی ضروری و الزم است.
مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان 
عنوان کــرد: توزیــع روزانه الســتیک بر 

اســاس ســهمیه کشــوری مشــخص و در 
استان نیز مدیریت می شود.

وی با بیان اینکه سامانه توزیع الستیک 
به شکل الکترونیکی است، یادآور شد: بر 
اســاس میزان پیمایش و شماره هوشمند 
نــاوگان، نوبت دهی به شــکل سیســتمی 
انجــام می شــود.وی بــا بیــان اینکه ســن 
ناوگان باربری اســتان همدان باالســت و 
بــا توجه به تحریم ها نوســازی این ناوگان 
به کندی انجام می شــود، گفــت: وضعیت 
ناوگان مســافری اســتان همــدان خوب و 
در حــال حاضر میانگیــن عمر این ناوگان ۹ 

سال است.
پناهنده همچنین بــه وضعیت راه های 
مواصالتــی اســتان همدان اشــاره کرد و 
با بیــان اینکه در حال حاضر ۵۵ دســتگاه 
دوربین ثبت تخلــف در محورهای همدان 
فعال است، گفت: نصب ۱۱ دوربین جدید 
در برنامه است.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان همدان با اشــاره به 
نصب شدن ۶۸ دستگاه ترددشمار ادامه 
داد: ایــن دســتگاه هــا قابلیت شــمارش 
تردد ماشــین ها در محورهای مواصالتی را 

داراست.
وی از وجود ۲۴ دوربین نظارت تصویری 
در جاده های مواصالتی استان همدان خبر 
داد و گفت: این دوربین ها شــرایط عبور و 

مرور را پاالیش می کنند.
*  نصب ۴ ســامانه توزین در حال حرکت 

در محورهای مواصالتی استان همدان
 مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای همــدان از نصب ۴ ســامانه توزین در 
حال حرکت در محورهای مواصالتی استان 

خبر داد.
مصطفــی پناهنــده گفت: یک ســامانه 
توزین در حال حرکت در محور سنندج و دو 
ســامانه در محور تهران)رفت و برگشت( 
نصب شده و یک سامانه دیگر هم در محور 

مالیر در حال نصب است.
وی افــزود: نصــب ایــن ســامانه ها در 
محورهــای پرتردد و بویــژه محورهایی که 
تردد خودروهای ســنگین و نیمه سنگین 

در آن زیاد است، انجام می شود.
پناهنــده ادامــه داد: ایــن ســامانه ها 
عالوه بر توزین وســائط نقلیه عبوری و ثبت 
تخلفات ســرعت لحظه ای در محل ســامانه 
بــا برداشــت پــالک خــودرو، قابلیت ثبت 
تخلفاتی نظیر عدم ســرعت بارنامه با سایر 

خودروها را نیز دارند.
وی یــادآور شــد: کاهش اتــالف زمان، 
صرفــه جویــی ســوخت و حــذف نیــروی 
انســانی برای پیشــگیری از تردد ناوگان 
ســنگین حامل بار اضافــی از جمله مزایای 

آن است.
پناهنده ادامه داد: حفاظت و نگهداری 
از آسفالت راه ها از دیگر شاخصه های این 

سامانه است.
پناهنــده با بیان اینکه حوزه راه و تأمین 

امنیــت راهها یکی از اولویت هایی اســت 
که قطعــا مورد نظــر مدیریت شهرســتان 
هــا بوده و هســت، یادآور شــد: روســای 
شهرســتان ها بایــد همه توان خــود را بر 
ارتباط با مسئوالن شهرستان و بهره گیری 
از ظرفیــت های موجود قرار داده و با طرح 
ضــرورت افزایــش ایمنی بــرای کاربران 
جاده ای با بهــره گیری از اعتبارات، به این 

امر مهم  فائق آیند.
مدیــرکل راهــداری اســتان همــدان 
در ادامه بر شناســایی مختصــات راه ها و 
اولویت بندی نقاط ضعف در راه ها و ماشین 
آالت تأکیــد کرد و گفــت: راه اندازی بانک 
اطالعاتی بــه همین منظــور امری ضروری 
است زیرا نخستین راهکار کاهش سوانح 
جاده ای شــناخت و اولویــت بندی در رفع 

مشکالت راه هاست.
پناهنده همچنین به وقوع تصادفات در 
جاده ها اشاره و خاطرنشان کرد: تصادفات 
بایــد نســبت به وضعیت موجــود تحلیل و 
کارشناســی شود و با توجه به اینکه موارد 
مشــهود در امــور راهــداری کامــل قابل 
مشاهده اســت، باید مدیران شهرستانی 
نســبت به اعالم مشــکالت و ارائه راهکار 
بــرای رفــع این مشــکالت در جــاده ها به 
مقامــات شهرســتان و اســتان پیشــقدم 

باشند.
وی ادامــه داد: دغدغه یک راهدار باید 
اصــالح و ایجاد عالئم ایمنــی برای کاهش 

خطــرات تردد جاده ای بوده و نواقص جاده 
ها از ســوی روسای شهرستان ها به شکل 
بانــک هــای اطالعاتــی ثبت، اعــالم و برای 

اصالح  پیگیری شود.
پناهنــده اظهــار داشــت: یــک مدیــر 
راهداری نباید از هیچ راهی غافل باشــد 
و با رصد راه ها به شــکل دائمی و مســتمر 
نســبت به اصالح موانع و مشــکالت تالش 

کند.
مدیرکل راهداری استان همدان بیان 
داشــت: با توجــه بــه اینکه انجــام بهینه 
عملیــات راهــداری زمســتانی با ماشــین 
آالت مخصــوص امکان پذیر اســت، حفظ و 
حراســت از این وســایل و امکانات جانبی 
در بخش ماشــین آالت نیــز  یکی از وظایف 
مهم است زیرا تعمیر و تجهیز ماشین آالت 
مستلزم صرف هزینه های سنگین و وقت 
اســت.معاون کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان نیــز طول راه های 
اســتان همدان را ۵ هزار و ۱۱۴ کیلومتر 
ذکر و اظهار کرد: استان همدان دارای ۸۵ 
کیلومتــر آزادراه، ۵۹۸ کیلومتر بزرگراه، 

۳۱۸ کیلومتــر راه اصلــی و ۷۵۱کیلومتر 
راه فرعی است.

رضا پرورشــی خرم با بیــان اینکه۳/۵ 
درصد از بزرگراه های کشــور در اســتان 
همدان قراردارد، افزود: طی ســال جاری 
۲۰ هزار و ۹۹۰ تابلو در جاده های اســتان 
همدان تعویض، نصب و تعمیر شده است.

معــاون راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان همــدان از خــط کشــی یک هــزار 
کیلومتر جاده  و ایمن ســازی ۶۶۶ کیلومتر 
راه سخن گفت و افزود: ۷۰ نقطه پرحادثه 
در جــاده های اســتان همدان شناســایی 

شده است.
وی با اشــاره به فعالیت راهدارخانه ها 
در طــرح زمســتانی عنــوان کــرد: از ۳۴ 
راهدارخانه فعال در اســتان همدان ۲۵ 
راهدارخانه ثابت و ۹ راهدارخانه اجاره ای 
هستند.سعید گلستانی معاون پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری نیز اظهار داشت: 
ســامانه های هوشــمند راهداری و حمل و 
نقــل جــاده ای می توانــد نقــش مهمی در 

پیشگیری از قاچاق کاال ایفا کند.

در محورهای مواصالتی همدان؛

۵۵ دوربین ثبت تخلف فعال است
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معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
همدان با اشــاره به تشــکیل کمیته 
محصول سالم در استان، ادامه داد: 
نتایج آنالیز نشــان می دهد همدان 
اســتان های  ســالم ترین  از  یکــی 
تولیدکننده ســیب زمینی در کشور 
است به طوری که آلودگی به فلزات 
ســنگین در همدان گزارش نشده 

است.
پرورش با تأکید اینکه کشاورزان 
به این نتیجه رســیدند که استفاده 
از اســید نه تنها مفید نیســت بلکه 
بــرای خودشــان هــم مضر اســت، 
یادآور شد: امسال در همدان حتی 
یــک مورد گــزارش هــم از مصرف 
اسید نداشته ایم و استفاده از این 

ماده فقط پول هدر دادن است.
وی با اشــاره به اینکه کشــاورزی 
که صاحب زمین است هیچگاه زمین 
خود را با ســم و کــود نابود نمی کند، 
اظهار کرد: باید به محصوالت داخلی 
اعتماد کنیم چــرا که اگر این میزان 

تولیــد را نداشــتیم باید بــا قیمت 
گزاف از خارج وارد می کردیم.

بــذر  تأمین کننــده   *همــدان؛ 
سیب  زمینی کشور

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی 
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
همــدان با اشــاره به اینکه ســاالنه 
۱۰۰ هزار تن بذر در کالس B مورد 
نیاز اســتان همدان اســت، افزود: 
اســتان های اردبیــل، کرمانشــاه، 
کردستان، مرکزی، گرگان و جیرفت 
از استان همدان بذر تهیه می کنند.

ســازمان  زراعــت  کارشــناس 
همــدان  اســتان  جهادکشــاورزی 
نیز بــا بیان اینکه ۴۹ ســردخانه به 
ظرفیــت ۱۲۶ هزار تــن در همدان 
احداث شده است، گفت: ۱۰ واحد 
ســردخانه محصوالت کشاورزی نیز 
بــه ظرفیــت ۳۷ هزار تــن از طریق 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان مجــوز گرفتــه و در حــال 

بهره برداری است.

زارعی افزود: همچنین ۶۵ واحد 
به ظرفیــت ۱۸۰ هزار تــن در حال 
احداث است که از نقاط قوت استان 
در کشــور بــه شــمار مــی رود و اثر 
بســیار مثبتــی در کاهش ضایعات و 
حفــظ کیفیت محصول دارد به طوری 
کــه ضایعات در ســردخانه ها از ۳۰ 
درصــد بــه ۵ درصد کاهــش یافته 

است.
وی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری 
از ۵ واحــد ســورت و بســته بندی 
ســیب زمینی در همــدان، تصریــح 
کــرد: در اســتان همــدان ۵ واحــد 
سورت و بسته بندی سیب زمینی به 

ظرفیت ۱۰۰ هزار تن وجود دارد.
کارشــناس زراعت سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همــدان عنوان 
کــرد: همچنیــن ۳ واحــد پــروژه 
ســیب زمینی  محصــول  فــرآوری 
بــا ظرفیــت ۹۰ هــزار تــن تولید با 
پیشــرفت فیزیکــی ۲۰ درصــد در 

حال احداث است.

 * تولیــد ســیب زمینی همــدان 
۱۰ تن باالتر از میانگین کشوری 

زارعی با اشاره به سطح زیرکشت 
۲۲ هــزار هکتــاری ســیب زمینی 
در اســتان همــدان، بیــان کــرد: 
پیش بینــی می شــود ۹۲۰ هزار تن 
محصول از این ســطح تولید شود که 
از این میزان ۹۲۰۰ هکتار با تولید 
۳۸۰ هزار تن برای تولید تابستانه 
و ۱۲ هــزار و ۸۰۰ هکتــار با تولید 
۵۳۰ هــزار تن برای تولیــد پاییزه 

کشت است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه درجــه 
آماده ســازی  در  مکانیزاســیون 
زمیــن، کاشــت و برداشــت ۱۰۰ 
درصد اســت ، یادآور شــد: ۱۴۷۱ 
 ۱۶۶ ســیب زمینی کار،  دســتگاه 
دستگاه کلتیواتور، ۱۳۲۴ دستگاه 
ســیب زمینی کن و ۴۹۸ دســتگاه 
مــزارع  در  حیوانــی  کودپــاش 
اســتان اســتفاده می شــود و درجه 
مکانیزاسیون در مرحله داشت ۸۰ 

درصد است.
ســازمان  زراعــت  کارشــناس 
جهادکشــاورزی اســتان همــدان با 
اشــاره بــه تغییــر آرایش کشــت و 
افزایــش تراکم در واحد ســطح در 
مــزارع ســیب زمینی، خاطرنشــان 
کرد: تغییر آرایش کشت و افزایش 
تراکــم در واحــد ســطح در مــزارع 
ســیب زمینی باعــث شــده میــزان 
تولید استان در مقایسه با میانگین 

کشوری ۱۰ تن باالتر باشد.

* تجهیز ۱۹ هزار هکتار از اراضی 
آبی همدان به سیستم آبیاری نوین 
در ادامه رئیس جهاد کشــاورزی 
شهرســتان همدان گفــت: درحال 
حاضــر ۱۹ هــزار هکتــار از اراضی 
آبی همدان به سیستم آبیاری نوین 

مجهز است.
حســین فضلی با بیان اینکه تغییر 
الگوی کشت و توسعه سیستم های 
نوین آبیاری بــه عنوان یک رویکرد 
اساســی در جهاد کشــاورزی مدنظر 
اســت، اظهارداشــت: آبیاری نوین 
در زمیــن هــای کشــاورزی همدان 

توسعه یافته است.
وی بااشاره به اینکه در حال حاضر 
در راســتای بهره بــرداری صحیح از 
منابــع آبی طرح آبیاری تحت فشــار، 
میکــرو و مدرن در حال اجراســت، 
عنــوان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار 
هکتــار اراضی آبی در همدان وجود 
دارد کــه از ایــن میــزان ۱۹ هــزار 
هکتــار بــه سیســتم آبیــاری نوین 

مجهز شده است.
وی بابیــان اینکــه ۷۰ درصــد از 
اراضــی آبــی ایــن شهرســتان زیر 
پوشش سیســتم آبیاری های نوین 

اســت؛ در خصــوص بحــران آب و 
تغییر الگوی کشــت گفت: به دنبال 
به نژادی و اســتفاده از ارقام مقاوم 
در کشــت محصــوالت  به خشــکی 

هستیم.
وی تاکید کرد: مهمترین مشکالت 
بخــش کشــاورزی در شهرســتان 
همدان کاهش چشــمگیر منابع آب، 
خشــک شدن دشت ها، خرد بودن و 
قطعه بندی اراضی زراعی و باغ ها و 
اهــداف اصلی ما اســتفاده بهینه از 
منابع آب و توســعه مکانیزاســیون 
و سیســتم های نوین آبیاری است. 
رئیس جهاد کشــاورزی شهرســتان 
همــدان در خصــوص تغییر شــیوه 
کشــت و کار نیز بیان کــرد: در حال 
اســتفاده از ادوات خــاص و ویــژه  
هســتیم و تصمیــم داریــم آن را 
هدفمند کرده و در بخش کشاورزی 

حفاظتی از آن استفاده کنیم.

همدان از سالم ترین استان های تولیدکننده سیب زمینی در کشور 
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بالتکلیفی یک تخلف ساختمانی بزرگ پس از سال ها

 ســاختمان واقع در بلــوار بعثت، ۱۸ متری 
قهرمان  اســت که به دلیل تخلفات ساختمانی 
بارها از ســوی نهادهای نظارتی و قضایی حکم 
توقف برای ادامه ساخت وساز آن صادرشده، 
احکامی که تاکنون هیچ کدام اجرایی نشــده 
و صرفاً به برگه های بی ارزشــی برای بایگانی 
بــدل شــده اند. چراکه با وجود دســتورهای 
متعدد توقف ساخت وســاز تــا تعیین تکلیف 
نهایــی، مالک همچنان به ساخت وســاز ادامه 
داده و این روزها با تکمیل شدن بنا به دنبال 
مشــتری بــرای فــروش ملکــی اســت که در 
چند ســال گذشــته بیش از ده ها بار دستور 
توقف از سوی ســازمان های نظارتی برای آن 

صادرشده است.
از جملــه تخلفــات ســاختمان می تــوان به 
عدم اجرای بند )۷_۸( ضوابط شهرســازی و 

معماری مصوب ۸۱/۳/۲۳
کمیســیون ماده ۵ شــورای عالی و معماری 
ایران اشــاره کرد که این بنــد قانونی بیانگر 
این موضوع اســت که چون پروژه نو ســاز در 
جبهــه دوم بلوار بعثت همــدان قرار گرفته 
اســت تا زمان تعریض بلــوار مذکور از ۴۵ به 
۷۵ متــری و تخریب دو ملک جلوی این پروژه 
ســطح پایینی پنجره های این ســاختمان باید 
۷/۱  از کف واحدها ارتفاع داشــته باشــد که 

متاســفانه شــهرداری همدان بــا وعده های 
داده شــده سه ســال اســت اجرای این بند 
قانونــی را به تعویق انداختــه و باعث اختالل 
شــدید در زندگــی روزمره ســاکنین منازل 

جلوی این ساختمان نوساز شده است.
مالک ساختمان شــاکی در گفتگو با جام جم 
همدان می گوید: این تخلف شــهرداری عالوه 
بــر ضررهای روحــی و معنوی، باعــث تحمیل 
هزینه های فراوان جهت رفع اشــراف موقت 
تا اجرای بند قانونی و تامین خســارات وارده   
از قیبــل هزینه های دادرســی، وکال و نصب 
و اجرای داربســت و پرده طبــق قانون ۱۳۳ 

مدنی به اینجانب شده است.
ســید حســین خلیلیان با اشــاره به اینکه 
بنــده  با حقوق اندک بازنشســتگی و فروش 
خودروی خانواده اقدام به رفع اشــراف  ۴۰ 
پنجره به حریم شــخصی خود نموده ام ادامه 
می دهد: شــهرداری همدان عالوه بر برخورد 
قانونــی با تخلف انجام شــده موظف به اجرای 
درســت قانون پس از گذشــت ۴ سال از این 

موضوع است
خلیلیان خاطر نشــان می کند: طبق مدارک 
موجود پرونده شــکایت اینجانــب و تخلفات 
صــورت گرفتــه از ســوی شــهرداری و مالک 
ســاختمان نوســاز مذکور در تمامی نهادهای 

ذیربط از قبیل )اســتانداری، سازمان مسکن 
و شهرســازی،دیوان عدالت اداری، سازمان 
بازرســی کل کشــور،معاونت شهرســازی و 
معماری شــهرداری همدان( مطــرح گردیده 
وتمامــی نهادهای مذکــور رای بر عدم اجرای 
بند ۸-۷ کمیســیون شــورای عالی و معماری 

ایران در خصوص ملک متخلف داده اند.
 حال این چالش جدید عباس صوفی شهردار 
همــدان  بــوده کــه چگونه قرار اســت با این 
تخلف آشــکار در حوزه ساخت وســاز برخورد 
کنــد. تخلفی که گویا با وجود قوانین شــفاف 
در حوزه ساخت وساز، هیچ کس تاکنون توان 

برخورد با آن را نداشته است.
 ملکی کــه باوجود دســتورهای مکرر برای 
آن  در  ساخت وســاز  همچنــان  آن  توقــف 
ادامــه دارد و گویا قراراســت مثل بســیاری 
از پروژه هــای دیگــر به بهره برداری برســد. 
حــال باید منتظر ماند و دید برخورد شــهردار 

همدان با این تخلف آشکار چگونه است.
 وجــود ایــن پرونــده پرسشــی جــدی را 
مطــرح می کند که براســتی قانــون چه میزان 
در برخــورد با تخلف های ســاختمانی و احقاق 
حقوق شــهر و شهروندان در همدان توانمند  

است؟
 این پرونده آزمون بزرگی برای شهر همدان 
است چراکه ازاین  پس مالک و معیاری خواهد 
بود برای توان ســازمان های نظارتی بر اجرای 
قانون در شــهر یا قدرت متخلفــان برای دور 

زدن و نادیده گرفتن قانون.
شــهردار همــدان در گفتگــو بــا جــام جم 
همــدان می گوید: یکی از وظایف کمیســیون 
ماده ۱۰۰ رســیدگی به تخلفات ســاختمانی 
اســت که باید این تخلف نیز با رای کمیسیون 

ماده ۱۰۰ رسیدگی شود.
عباس صوفی اذعان می کند: ۴ ســال پیش 
پروانه ای صادر شده، بعد شهرداری اصالحیه 
را ابالغ کرده اســت، اما مالک می گوید به من 

ابالغ نرسیده است.
رئیــس شــورای شــهر همدان نیــز گفت: 
بدیهی اســت که تخلف صورت گرفته اســت 
و باید ســاختمان مسکونی تخلف کرده، آن را 

رفع کند.
کامــران گردان ادامه می دهــد: بارها این 
مورد از ســوی شــاکی پیگیری شــده اما فعال 

اقدامی صورت نگرفته است.
نایــب رئیس شــورای شــهر همــدان نیز 
می گویــد: در نقشــه پروانــه اولیــه اوکابه 
کردن پنجره ها در نظر گرفته نشــده بود، اما 
بعــد به آن اصالحیه خورد که باید در ســاخت 

ساختمان در نظر گرفته می شد.
حمید بادامی نژاد خاطر نشــان می کند: در 
صدد این هســتیم که شــهرداری آن ملک را 
به تملک در آورد و به یکی از شــهرداری های 
ناحیــه تبدیــل کند.رئیس کمیســیون فنی، 
عمرانی شورای شــهر همدان نیز به خبرنگار 
مــا گفت: ســاختمان مــورد نظر تخلــف کرده 
و شــاکی کامــال در این مورد حــق دارد که ۴۰ 

پنجره به منزلش باز شده است.
علی رحیمی فــر ادامه می دهد: باید با فرد 
متخلف برخورد قانونی شــده و همه پنجره ها 
کنــده شــود یا اینکــه رضایت شــاکی گرفته 

شود.

حمید بادامی نژاد -نایب رئیس شورای شهر همدانعباس صوفی -شهردار همدانعلی رحیمی -رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدانکامران گردان -رئیس شورای شهر همدان سید حسین خلیلیان
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
                        این چنین با همه در ساختة یعنی چه 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

پروانه ای در آتش مرگ مادر همدانی پس از زایمان

یاوری کیا رئیس بیمارســتان بوعلی همدان 
گفت : مادر بارداری برای زایمان وارد بیمارستان شد 
و با موفقیت عمل ســزارین بر روی او انجام می شود. 
پس از زایمان، در بخش توسط پزشک معالج دارویی 
برای او نوشته می شود که جزو همان دارویی بوده که 

به آن حساسیت داشته است. 
پس از اینکه پرسنل ما متوجه می شوند که داروی 
تجویز شــده جزو موارد حساســیت این بیمار است 
موضوع را با پزشــک معالج در میان می گذارند.حتی 
پرســتاران ما دو بار با این پزشــک تماس می گیرند 
و موضوع را اعالم می کنند اما پزشــک می گوید که 
این آنتی بیوتیک حساسیت مهمی را در پی نخواهد 
داشت. وقتی مقدار بسیار کمی از دارو به مادر تزریق 
می شــود، بالفاصله عالئمی شــبیه به حساسیت 
دارویی در فرد ظاهر می شــود و در کوتاه ترین زمان 
ممکن متخصص بیهوشی بر سر بالین بیمار آمده و 
با انجام عملیات احیا، بیمار احیا می شــود.پس از احیا 
به بخش آی ســی یو منتقل شده اما متاسفانه پس از 

چند ساعت تالش برای درمان، بیمار فوت می کند.
مدیر کل پزشــک قانونی همــدان، دکتر علی 
احسان صالح در تشریح این خبر اظهار کرد: یک مادر 
پس از زایمان در بیمارستان جان باخت که علت مرگ 
آن توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است. وی 
بــا بیان اینکه نمونه برداری از این فرد صورت گرفته 
است، تصریح کرد: ممکن است این مادر بر اثر آمبولی 
لخته خون یا آمبولی مایع آمونیاتیک جان باخته باشد.

صالح در پاسخ به اینکه خانواده متوفی اعالم کرده اند 
دخترشــان پس از تزریق آمپول تشنج و سپس فوت 
کــرده، عنوان کرد: نمی تــوان در این زمینه تا زمان 
بررسی نمونه ها و انجام آزمایشات الزم اظهار نظر کرد 
که ممکن است این موضوع بین یک تا دو ماه به طول 
انجامد.متوفی منصوره حسینی شعار، رئیس کتابخانه 
مرکزی همدان حدودا ۳5 ســاله بوده که پس از تولد 
نخستین فرزندش در بیمارستان بوعلی همدان جان 

باخت.

خبر

پوستشان شکننده است و 

سمیرا سبزی

روزنامه نگار

با هر خراشی کنده می شود، 
تاول اغلب قسمت های بدن 
را درگیرمــی کنــد، معصوم 
هستند و مظلوم، اغلب گوشه 
عزلــت نشســته و کاری به 
دنیای بیــرون ندارند، مقصر 
در ایــن بیماری خودشــان 
نبودند، یک جهش ژنتیکی باعث درگیر شدنشــان با 

این بیماریست.
می گویند، از هر ۱ میلیون نفر 5۰ نفر با این بیماری 
متولد می شــوند و درصد احتمال شیوع این بیماری در 
همه کشــورها و در همه نژادها یکســان است و اغلب 
افراد مبتــال آن را از طریق ژن های معیوبی که از یکی 
از والدیــن یا هــر دوی آن ها بــه ارث برده اند دریافت 

می کنند.
 اپیدرمولیزیس بولوســا  نام این بیماریســت که آن 
را بــا نام  مخفف "E.B" یــا در ایران به نام پروانه ای 
می شناســیم.پروانه ای که با هر لمسی امکان تاول یا 
شکســتن پوستش وجود دارد، آن هم با دردی عمیق و 
غیر قابل توصیف و هیــچ التیامی برایش وجود ندارد. 
مگر آنکه بتوان با شــیوه های گوناگــون و پرهزینه از 

افزایش و دشواری های آن کاست.
در ایران حدود هزار نفر مبتال به این بیماری هستند 
و انجمنی برای شناســایی و کمک بــه افراد مبتال به 
این بیماری تحت عنــوان "خانه ی ای بی" در تهران 

فعالیت می کند.
هزینه  دارو و درمان این بیماری بســیار زیاد است. 
درد افراد مبتال به این بیماری با درد ناشــی از سوختگی 

حاد مقایسه شده است.
در استان همدان موسسه ای با نام "همرهان همای 
رحمت" به کمک بیماران پروانه ای آمده اســت و آنان 
را در نقاط مخالف اســتان شناســایی کرده و به کمک 

آنان می رود.
سخنگوی موسســه »همرهان همای رحمت« در 
گفتگو با جام جم می گوید: در اســتان همدان ۳2 بیمار 
پروانــه ای وجود دارد که در شهرســتان های مالیر، 
تویســرکان، نهاوند و فامنین زندگی می کنند و از این 
تعداد ۱2 نفر در تویسرکان می باشند که این شهرستان 

بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
مجیر خضریــان با بیان اینکه موسســه همرهان 
همــای رحمت تاکنون اقداماتی را برای این بیماران با 
کمک معاونت امور اجتماعی اســتانداری همدان، امور 
جوانان اســتان همدان، اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان همدان و همچنین دانشــگاه علوم پزشــکی 
همــدان انجام داده اســت، ادامه می دهــد: تهیه دارو 
توسط موسسه همرهان همای رحمت، برگزاری شب 
یلدا در ســال گذشته، اعزام به مشهد و کربال، سرکشی 
به بیماران، برگزاری جشنواره غذا، برگزاری مسابقات 
ســوارکاری و مسابقات پرس سینه به نفع پروانه ای ها 

از جمله برنامه ها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه پروانه ای ها همیشــه و هر روز 
نیــاز به حمایت دارند، اظهار می کنــد: پروانه ای ها به 
دلیل زخم هایی که دارند با مشکالت عدیده ای مواجه 
اند و با توجه به گران شــدن دارو دردهای بیشــتری را 
متحمل می شــوند؛ خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی 
همدان ویزیت پروانه ای ها را در بیمارستان های دولتی 

رایگان کرده است اما این اقدام به تنهایی کافی نیست 
چراکه هزینه داروها و تامین آنها برای خانواده های ای 

بی می توان گفت که کمرشکن است.
خضریان همچنین با اشــاره بــه اینکه این بیماران 
به دندانپزشــکی نیز نیار مبرمــی دارند، می افزاید: این 
بیماران با باال رفتن سنشــان دندان هایشــان بشدت 
پوسیده و خراب می شود و به همین دلیل باید به دندان 
های آنها رسیدگی شود. اما باید به خاطر داشت این درد 

تنها یکی از دردهای بزرگ آنهاست.
ســخنگوی موسسه خیریه همرهان همای رحمت 
با تاکید بر اینکه تا جایی که می توان باید در تامین دارو 
به پروانه ای های اســتان کمک کرد، عنوان می کند:  
کودکان EB ) پروانه ای(  همدان ماهانه به طور ثابت 
از پماد ویتامین  آد، پماد  Mebo، اکبر۱، موپیروسین، 
کــرم Avene، پمــاد inzo، پمــاد رکوبیزول، 
تریامسینولون ان ان، کرم الیووهانی، نیکایاکرم عسل، 
کرم نرم کننده ثمین، پماد اگوزیت، کرم مرطوب کننده 
فیروز، لوسیون درماســیف، پماد سیلور سولفادیازین، 

پماد آلفا، شــامپو بدن کرمی، شامپوی نرم کننده برای 
 ،flexan پوســت، کرم نرم کننده، سرم شستشو،گاز
گاز وازلیــن، گاز curad، گاز ultra، ســوزن های 
اســتریل جهت تخلیه تاول، مپیلکــس، مپیتل، قطره 
اشــک مصنوعی ارتالک ادونس و در جهت رسیدگی 
به مشــکالت تغذیه از قرص ها و خصوصا شربت های 
ویتامینه، شــربت MJS، دیفن هیدرامین، شــربت 
رانیتیدین ، شــربت ایبوپروفن اســتفاده می کنند که 

هزینه های آن قریب به 2/5 میلیون تومان می شود. 
وی با بیان اینکه در برخی از خانواده ها تعداد بیماران 
حتــی به چهار نفر هم می رســد، می گوید: موسســه 
همرهان همای رحمت قصد دارد با جمع آوری کمک و 
خریــد دارو در این امر خانواده هــای پروانه ای را یاری 
کنــد، مبنی بر این موضوع هر یک از نیک اندیشــان 
می تواند در این امر مشــارکت داشته باشد و داروخانه 
معرفی کرده یا ماهانه تعدادی از این داروها را تهیه نماید 
و داروها را به دفتــر جام جم همدان تحویل دهد؛ امید 

است عزیزان مارا در این مسیر یاری کنند.

ش تصویریرقص باران در هگمتانه
گزار

مراقب باشید تخریب خانه های تاریخی تکرار  نشود

گزارش

یک پارچه نوشته پالستیکی یا همان بنر دربردارنده 

فرزاد سپهر
  روزنامه نگار و کارشناس 

ارشد معماری

هشدار »خطر ریزش« پای دیوار یک خانه تاریخی 
واقع در کوچه استر همدان همان قدر مهم است که 
توجه دوستداران تاریخ و فرهنگ همدان را به خود 
جلب کند و رسانه ها نیز به دفعات بازتاب دهنده این 
توجه باشند. شاید اگر بالی تخریب این قدر محتمل 
نبود، بــا آرامش می شــد دغدغه حفــظ خانه های 
تاریخــی همدان را پیگیــری کرد، اما در شــرایط 
کنونی هر فرصتی که مانده باشد درست مانند حادثه 
تخریب خانه های تاریخی محله یا چمن کبابیان همــدان، پیش درآمدی بر 

عالج واقعه پیش از وقوع است تا مبادا تاریخ تخریب تکرار شود!
همــدان پیش از تخریب خانه هــای چمن کبابیان، تخریب یک ســره باغ 
بدیع الحکما و باغ ذوالریاســتین را به خود دید. حال نیز دیوارهای لرزان عمارت 
جنانی روز به روز در نگرانی به خود می لرزند شاید دلسوزی پیدا شود و نجاتشان 

دهد.
* جای خالی خانه های اخالصی، شمسیان و بهرامی

محلــه کبابیان یا همان چمن کبابیان در صبح یک روز زمســتانی در حدود 
یک ســال پیش، با صدای بولدوزرها بیدار شــد و تا به خود بیاید، ۳ خانه تاریخی 
و قدیمی را خراب  شــده دید. دستور از ســوی شهرداری صادر و دلیل کار، خطر 
ریزش دیوارهای این خانه ها عنوان شــد. هر چه بود در یک ســاعت، نیست شد 
و جز زمینی مســطح باقی نماند. حاال دیوارهای آهنی، همین زمین را محصور و 
خودروها در فضای پشــتی پارک کرده اند و با این کار، خیال متولیان شهر هم از 
بابت نگرانی آسیب رســاندن برای سالمت عابران و خودروها کامال راحت شده 
اســت. خانه های اخالصی، شمســیان و بهرامی مربوط به اواخر دوره قاجاریه، 
پهلوی اول و دوم بودند. چمن کبابیان قرار بود احیا یا همان باز زنده سازی شود. 
جلسه های متعددی از سوی گروه کارشناسی متولی با اهالی گذاشته شد و گروه 
امیدوارانه چشــم انتظار تصمیم های اجرایی بود اما دستور تخریب و اجرای آن، 
آب پاکی برروی دستان همه دلسوزان شهر ریخت تا بفهمیم در این شهر چقدر 

می توان به نتیجه دادن برنامه ریزی های شهری امیدوار بود!
*آدرس، کوچه استر

ابتدای خیابان شــریعتی یا عباس آباد به سمت کوچه استر روبه روی مدرسه 
بــزرگ موقوفات زنگنه، خانه ای شــیروانی با آجرکاری هایی زیبا و چشــم نواز 
قرار دارد. مســیر کوچه به بازار مظفریه می رســد بنابراین بســیار پرتردد است 
و اگر شــهروندان کمی توجه کنند می توانند این خانه را به خاطر بســپارند. پای 
دیوار خانه یک بنر زرد رنگ قرار دارد و از خطر ریزش می گوید. خانه سرپاســت 
و ایرادی الاقل در ظاهر ندارد. ناودانی ها اگر مرمت و شیروانی های سقف مجدد 
عایق کاری شــوند خطر نفوذ نم و باران برروی دیوارها از بین می رود. اما چرا به 

جای حفظ این خانه تاریخی باید خطر ریزش را هشدار داد؟
نزدیکی به بازار مظفریه و پاساژ طال که آن هم کامال بی ربط با فضای معماری 
و هویت شــهری همدان ساخته شده، احتمال دارد مالک یا مالکان را به سودای 
تغییر کاربری بنا ســوق دهد. این خانه تاریخی در حریم درجه اول بقعه اســتر و 
مردخای ثبت شــده در فهرست آثار ملی است. بنابراین هر گونه ساخت و ساز در 
آن منوط به اجازه اداره کل میراث فرهنگی استان همدان است. البته باید امیدوار 
بود این اداره کل قدر خانه های تاریخی را بیش از پیش بداند و با سرعت بخشــی 

به روند ثبت آن ها در فهرست آثار ملی شرایط ماندگاری و برپایی را برقرار کند.
* الگوی کاشی

یکی از خانه های تاریخی شــهر کاشان به نام خانه طباطبایی شهرتی جهانی 
دارد. قدمت ســاخت به نیمه دوم ســده ۱۳ هجری باز می گردد اما کاشــان با 

خانه هایش چه کرده و همدان چه عاقبتی برایشان در نظر گرفته است؟
در واقــع اگر کمــی دیر اقدام کنیم، دیگر هیچ نشــانی از خانه های تاریخی 
دوران قاجاریه و پهلوی در همدان باقی نمی ماند. ابتدا باید به اهمیت این خانه ها 
پی برد و ســپس فهمید براحتی می توان با کمی درایت و تدبیر و مرمت اصولی، 
خانه های فرهنگی، موزه ها و اقامتگاه های بوم گردی و نیز سفره خانه های محلی 
و چای خانه ها را در گوشه گوشــه همدان برپا کرد. در زمان انقالب اســالمی، از 
بناهای اواخر دوره قاجاریه و اوایل پهلوی در حدود 5 یا 6 دهه می گذشته است. 
حال با گذشــت تقریبا ۴۰ ســال، قدمت این خانه ها به حدود ۱۰۰ سال می رسد. 

بنابراین لزوم نگهداری آن ها بیش از پیش شده است.
* همدان هم خانه طباطبایی دارد

خانه تاریخی کوچه اســتر، متعلق به خاندان طباطبایی ها و رئیس االســالم 
از دوران مشــروطه تا زمان پهلوی بوده اســت. پسرعموی آیت اهلل سیدمحمد 
طباطبایی سنگلجی از چهره های معروف و مبرز در جنبش مشروطیت در تهران 
که همنام با او بود در همدان ســکونت داشت. سیدمحمد طباطبایی همدانی در 
همین خانه مذکور واقع در کوچه اســتر ساکن بود و بسیاری از رهبران و فعاالن 
جنبش مشــروطه در زمــان قاجاریه در این خانه رفت و آمد داشــتند. برادرزاده 
ســیدمحمد نیز از فعاالن جنبش مشروطه بود و بعدها به عنوان نماینده همدان 
در مجلس شــورای ملی انتخاب شــد. او ملقب به »رئیس االسالم« در مجلس 
موسسان و شورا حاضر بود. فرزندان او نیز در همین خانه آمد و شد داشتند. بعدها 
یکــی از برادران او به نام حاج علی طباطبایی در ســال های ۱۳5۰ تا ۱۳57 در 
دوره های 2۳ و 2۴ نماینده همدان در مجلس شــورا بود. خانه مذکور مدتی هم 
در اجــاره یکی از اداره ها در دوران پهلوی بود که با جابه جایی آن اداره مجدد در 
اختیــار افراد مختلف قرار گرفت. دکتر پرویز اذکایی، مورخ و فیلســوف معاصر، 
در مقاله های تاریخ مشروطه همدان و خاندان رضویان بخش مربوط به سادات 

درب حکیم خانه درباره خاندان طباطبایی توضیح داده  است.
* زودتر ثبت کنید

کار ثبت بناهای تاریخی در فهرســت آثار ملی ایران، پشتیبانی برای حفظ و 
مرمت آن هاست. انتظار می رود سازمان میراث فرهنگی استان همدان روند ثبت 

این بنا را سرعت ببخشد تا خانه حفظ شود.

مجیر خضریان-سخنگوی موسسه همرهان 
همای رحمت

ی
ئج

وا
لح

ب ا
ن با

متی


