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تلخی زندگی روستاییان 
ایالمی با طعم بوی نامطبوع
فاضالب شهر مخل آسایش روستا

بوی نامطبوع فاضالب شهری اســتان ایالم که از 
چند روســتا می گذرد، سبب ســلب آرامش ساکنین 
شده و سالمت آن ها را به خطر می اندازد؛ این درحالی 
اســت که مســئوالن طی بازدیدها، وعده های زیادی 
برای رفع مشــکل داده اند، بی آنکه به وعده های خود 

3عمل کنند.

حجم ذخیره آب سدهای 
کردستان

1700 هزار میلیون مترمکعب 
است

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان از 
مجموع ذخایر آب پشــت ســدهای استان در سال 
جاری خبرداد و گفت: مجموع حجم ذخیره آب 14 
سد استان با احتساب بیش از 1700 هزار میلیون....
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فرماندار:
 عملیات اجرایی گاوداری 

۶ هزار رأسی مالیر 
به زودی آغاز می شود

 معاون اســتاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر 
گفت: طی روزهای آتی عملیات اجرایی گاوداری ۶ 
هزار رأسی دام مولد با سرمایه گذاری 400 میلیارد 

تومان به وسیله شرکت سرمایه گذاری.....
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جامانده خانواده حبوبات 
در انتظار قیمت واقعی

در حالی محصــوالت خانواده حبوبات طی چند 
ماه اخیــر حتی تا بیش از ۲ برابــر افزایش قیمت 
داشــته اند اما نخود همچنان قیمت واقعی خود را 
پیدا نکرده است؛ این موضوع نخودکاران را حسابی 
نگران و نسبت به تداوم کشت نخود مردد کرده زیرا 

آنان امسال هزینه های بیشتری نسبت...

مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بوعلی سینای همدان مطرح کرد:

همدان نیازمند طرح توسعه راهبردی شهر
طرح جامع پیش رو ضعیفترین طرح تاریخ شهرسازی همدان
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  شهرداری همدان

با قــــرار دادن زبـــاله در

 ساعت 9 شب 
جلوی درب منازل به داشتن شهری پاک کمک کنیم
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سوختن کبابیان همچنان در آتش بی توجهی
ابهام در سرانجام بازآفرینی خانه های تاریخی همدان مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

اجرای بیش از 45 برنامه 
در همدان به مناسبت 40 سالگی 

سازمان بهزیستی
رتبه نخست کشوری بهزیستی همدان

 در جذب تسهیالت اشتغال
مدیرکل بهزیستی استان همدان از برگزاری بیش از 45 برنامه در استان 

همدان به مناسبت 40 سالگی تشکیل سازمان بهزیستی خبر داد.
حمیدرضا الوند در نشســت مطبوعاتی با اصحاب رســانه به مناسبت 
چهلمین ســال تاسیس سازمان بهزیستی کشور در چهارمین روز از هفته 
بهزیســتی، بیان کرد: شعار امسال در گام دوم بهزیستی "بهزیستی در گام 
دوم؛ شفافیت، تحول خدمت، ارتقای سالمت اجتماعی در خانواده" است و 

با این روند کار را آغاز می کنیم.
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فرماندار:
 عملیات اجرایی گاوداری ۶ هزار 
رأسی مالیر به زودی آغاز می شود

سپهرپیام، خبر: معاون استاندار همدان و فرماندار 
ویژه مالیر گفــت: طی روزهای آتی عملیات اجرایی 
گاوداری ۶ هزار رأسی دام مولد با سرمایه گذاری 4۰۰ 
میلیارد تومان به وسیله شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی)شستا( در این شهرستان آغاز می شود.
قدرت اهلل ولــدی دراین باره  اظهار داشــت: این طرح 
بزرگ اقتصادی در زمینی به مســاحت ۶0 هکتار در بخش 
جوکار مالیر احداث می شــود و تمامی اقدامات الزم برای 

اجرای این طرح انجام شده است.
وی افزود: طبق برنامه  زمان بندی شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی)شستا(، طرح گاوداری ۶ هزار رأسی مالیر 
تا دهه فجر امسال تکمیل می شود  و به بهره برداری می رسد 

و زمینه اشتغال را برای حدود ۳00 نفر ایجاد می کند.
فرمانــدار ویژه مالیر ادامــه داد: عالوه بر این یک واحد 
بزرگ گاوداری چهار هزار رأسی دام مولد نیز توسط شرکت 
کشت و صنعت پگاه همدان قرار است در این شهرستان با 

سرمایه گذاری ۲۸0 میلیارد تومان احداث شود.
ولدی بیان کرد: در تالش هســتیم عملیات اجرایی این 
طرح در هفته دولت امســال آغاز شــود که در زمینی به 
مساحت 40 هکتار اجرا و برای ۲00 اشتغال ایجاد خواهد 

کرد.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲ واحد صنعتی گاوداری 
شرکت پگاه و بنیاد مستضعفان در مجموع با ظرفیت چهار 
رأس در این شهرستان در حال فعالیت است که با تکمیل 
۲ طرح دیگر، این میزان ظرفیت از چهار هزار رأس به 14 
رأس افزایش خواهد یافت و با بهره برداری از این طرح های 
بزرگ، مالیر به قطب دامپروری غرب کشور تبدیل می شود.

معــاون اســتاندار همــدان همچنین گفــت: با حضور 
ســرمایه گذار جدید، کارخانه تولید دســتکش بهداشتی و 
التکس در شهرک صنعتی شوشــاب مالیر طی ماه آینده 
کلنگ زنی می شــود و 100 میلیارد تومان برای اجرای این 

طرح سرمایه گذاری خواهد شد.
ولدی با بیان اینکه واگذاری زمین در مراحل نهایی است 
و مجوز اجرای این طرح از ســازمان غذا و دارو اخذ شــده 
است افزود: مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی زمین را به 
سرمایه گذار واگذار کند که طبق برنامه زمان بندی این طرح 
۶ ماهه اجرایی و در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی تقویت حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در 
ســال جهش تولید را از برنامه های با اولویت این شهرستان 
برشمرد و اظهار داشت: هیچ اولویتی باالتر از ارتقای وضعیت 
تولید و اشتغال و آسان سازی روند اجرای طرح های اقتصادی 

برای مدیران این شهرستان نیست.
فرماندار ویژه مالیر بــا تاکید بر تالش مدیران برای رفع 
موانع سرمایه گذاری در شهرستان گفت: رویکرد ما رفع موانع 
موجود در حوزه صنعت، معدن، کشــاورزی و ایجاد اشتغال 
پایدار اســت و تمامی شرایط و بســترهای الزم برای ورود 
سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در این شهرستان مهیا است.

ولدی در عین حال حمایت از ســرمایه گذاران و مجریان 
طرح های اقتصادی و اشــتغالزا را از سیاست های مهم دولت 
تدبیر و امید عنوان و بیان کرد: با همت و پشتیبانی استاندار 
همدان، در تالش هســتیم با استفاده از ظرفیت های موجود 
طرح هــای دارای توجیه فنی و اقتصادی را در شهرســتان 

عملیاتی کنیم.
وی ظرفیت هــای مالیر در زمینه هایــی همچون تولید 
انگور و کشــمش، مبــل و منبت، معادن ســیلیس، تولید 
ماســک و شــیر را جهانی ارزیابی و اضافه کرد: در زمینه  
دارویی نیز طرح های مختلفی در حال اجرا است و به دنبال 
معرفی این شهرســتان به عنــوان پایتخت اقتصادی غرب 

کشور هستیم.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( قرار است 
عالوه بر اجرای گاوداری ۶ هزار رأســی، طرح ســیلیکون 
متال را نیز با سرمایه گذاری ۳00 میلیارد تومان در شهرک 
صنعتــی جوکار اجرا کند که به گفته فرماندار ویژه مالیر با 
اجرای این ۲ طرح بزرگ، برای حدود یک هزار نفر اشتغال 
ایجاد خواهد شــد و 700 میلیارد تومــان در این ۲ حوزه 

سرمایه گذاری صورت می گیرد.

تلخی زندگی روستاییان ایالمی با طعم بوی نامطبوع
فاضالب شهر مخل آسایش روستا

ســپهرپیام، خبر : بوی نامطبوع فاضالب 
شــهری اســتان ایالم که از چند روســتا 
می گذرد، سبب سلب آرامش ساکنین شده 
و ســالمت آن ها را به خطــر می اندازد؛ این 
درحالی است که مســئوالن طی بازدیدها، 
وعده های زیادی برای رفع مشــکل داده اند، 

بی آنکه به وعده های خود عمل کنند.
عبور کانــال فاضالب شــهری از روســتاهای 
هفت چشمه، بانقالن، فاطمیه و چالسرا برای ریختن 
به تصفیه خانه شــهری که در پایین دست روستای 
فاطمیه قرار دارد، مشــکالتی را برای ساکنین این 

روستاها به وجود آورده است.

این مشکالت به حدی است که دادستان استان 
ایالم نیز بــه آن ورود کرده و برای رفع مشــکالت 
ناشــی از عبور کانال ها از روستاها، مهلت یک ماهه 
به مسئولین مربوطه داده اســت، اما همچنان این 

مشکالت ادامه دارند.
* بوی نامطبوع و غیر قابل تحمل

یکی از ساکنان روســتای فاطمیه گفت: کانال 
فاضالب شــهری اســتان ایالم از وســط روستای 
فاطمیه می گذرد که دارای بوی بســیار نامطبوع و 

غیر قابل تحمل است.
کوثر محمودنژاد افــزود: در تابســتان به علت 
گرمای هوا مجبور به استفاده از کولر هستیم که با 

روشن کردن کولر این بوی نامطبوع از طریق کانال 
کولر وارد خانه شده و فضای خانه را در برمی گیرد 
که تحمل آن ســخت و طاقت فرســا اســت و در 
زمســتان نیز درصورت بارش باران، محتویات این 
کانال ها به بیرون می ریزد و همه جا را آلوده می کند.

* وجود حیوانات موذی در کانال
دهیار روستای فاطمیه نیز می گوید: بسیاری از 
مردم روســتا از بیماری ریه رنج می برند و این بوی 
نامطبوع آن ها را اذیت می کند؛ مسئولین وعده های 
زیادی طی بازدیــد برای رفع مشــکالت داده اند، 

بی آنکه به وعده های خود عمل کنند.
جعفر یاری افزود: حیوانات موذی از قبیل موش 

که از کانــال تغذیه می کنند، باعث ســلب آرامش 
مردم روستا شــده اند و مشکالت بهداشتی و روانی 

برای مردم ایجاد کرده اند.
مدیر روابــط عمومی آب و فاضالب اســتان 
ایالم نیز گفت: فــاز نخســت تصفیه خانه برای 
جمعیت حدود 150 هزار نفر احداث شــده بود 
که االن با افزایش جمعیت، فاز نخســت جوابگو 
نیســت و به اجبــار وارد فــاز دوم تصفیه خانه 

شده ایم.
محمدتقــی رشــیدی افــزود: فــاز دوم این 
تصفیه خانه حدود 50 درصد پیشــرفت داشــته و 

الکترومکانیکال آن درحال خرید تجهیزات است.

مدیر روابط عمومی آب و فاضالب استان ایالم 
گفت: تا ۶ ماه آینده مدول نخست تمام و مسئله بو 

به صورت صددرصدی حل می شود.
وی ادامه داد: تاکنون هشــت میلیــارد تومان 
هزینه شده و برای تکمیل صددرصدی فاز دوم به 
۸0 میلیارد تومان دیگــر نیازمندیم که درصورت 
تأمین اعتبار، نیمه نخســت ســال آینده به بهره 

برداری می رسد.
رشــیدی ادامــه داد: به صورت شــبانه روزی 
درحال فعالیت هستیم و در یک ماه گذشته تعداد 
هوادهی ها را افزایــش داده ایــم و تاحدودی بوی 

نامطبوع رفع شده است.

سوختن کبابیان همچنان در آتش بی توجهی
ابهام در سرانجام بازآفرینی خانه های تاریخی همدان

سپهرپیام-خبر،فرشــید گل محمدی: حدود 3۰ ماه از 
زخــم زدن بر صورت محله کبابیان کــه از قدمت زیادی 
در شــهر همدان برخوردار بود و هست، می گذرد و هنوز 
از سرنوشــت جایگزینی ســه باب خانه تاریخی در این 
محله توسط شهرداری خبری نیست و باید گفت کبابیان 

همچنان در آتش بی توجهی ها می سوزد.
همدان و یا »دیار فرزانگان« به خانه های تاریخی آن مشــهور 
است؛ شهری که طبق مستندات بیش از ده ها خانه تاریخی در آن 
شناسایی  شده، این روزها شاهد آن است که خانه های تاریخی اش 

یکی پس از دیگری در بی توجهی متولیان فرو می ریزند.
همــدان به لحاظ تنوع آثار تاریخی، یکی از شــهرهای مطرح 
کشــور محســوب می شــود؛ به گونه ای که خانه های تاریخی آن 
مطابق برخی آمارها مجموعه ای به هم پیوســته و منســجم را در 

مرکز شهر ِگرد هم آورده است.
ایــن خانه های تاریخی به عنوان ظرفیتــی منحصربه فرد در قلب 
بافت تاریخی 171 هکتاری همدان قرار گرفته اند تا همچنان ساختار 
محالت قدیمی این شهر حفظ شود؛ به طوری  که با وجود همه تغییرات 
صورت گرفته در چهره شهرهای امروزی، همچنان بافت قدیمی همدان 

حکایت زیبای معماری ایرانی- اسالمی را روایت می کند.
همدان بــا ظرفیت این خانه های تاریخی در کنار دیگر بناهای 
کم نظیــری که در بافــت 171 هکتاری قدیمــی آن وجود دارد، 
می تواند به عنوان یک شهر توریستی با رد پایی از گذشته های زیبای 
معماری این مرزوبوم به جهانیان معرفی شــود؛ همدان بسیاری از 

مشتاقان سبک معماری ایرانی- اسالمی را به خود فرا می خواند.
اهمیت خانه های تاریخی و بافت قدیمی این شهر تا آنجا بوده 
که طی سال های گذشته بارها بر ضرورت معرفی »شهردار بافت 
تاریخی همدان« تأکید شــده است؛ خانه های تاریخی همدان از 
خانه سراســر نور و معنویت »آیــت اهلل  مدنی« گرفته تا مجموعه 
خانه های تاریخی محله کلپا، جــوالن و کبابیان، هرکدام آثاری 
ارزشــمند از زیبایی و تاریخ این شهر هستند که به دیار همدان 

شهرت جهانی بخشیده اند.
ازجمله خانه های تاریخی همدان خانه ضرابی و شهبازیان متعلق 
به دوره پهلوی و قاجار واقع در خیابان بوعلی است که با فضایی زیبا و 
معماری حیرت انگیز، از قابلیت تبدیل شدن به موزه برخوردار هستند.

دیگر خانه های تاریخی خانه پرسیاوشــان و سیفی متعلق به 
دوره قاجار در محله جوالن هســتند که هریک به تنهایی قابلیت 

هویت سازی برای شهری را دارند.

خانه نراقی ها نیز از دیگر خانه های متعلق به دوره قاجار است 
که رهگذران خیابان عباس آباد را به وجد می آورد؛ اما سالیان سال 
است که کسی برای احیا و مرمت آن آستین باال نمی زند و به بهانه 

عدم رضایت مالک، آن را به حال خود رها کرده اند.
خانه عراقچی متعلق به دوره پهلوی واقع در خیابان تختی کوچه 
مسجد میرزاتقی، خانه میرزا صارم اصالنی در خیابان میرزاده عشقی 
محلــه چرچره، خانه نائینی متعلق به اواخــر دوره قاجار در خیابان 
طالقانی منطقه کلپا و همچنین خانه پوستی زاده متعلق به دوره قاجار 
واقع در بلوار علویان میدان عین القضات، از دیگر خانه های واجد ارزش 

تاریخی در همدان هستند که به ثبت ملی رسیده اند.
حــال آنکه خانه هــای تاریخی همــدان از بیــم تخریب، بر 
ســتون های خود می لرزند؛ به گونه ای که حدود ۳0 ماه از جدال 
بی نتیجه برای نجــات خانه های تاریخی محله کبابیان و تخریب 
آن با لودرهای شــهرداری نگذشــته و با وجــود وعده ها، خبری 
از بازســازی خانه ها نیســت. از طرفی موج تخریبی که به جان 
خانه های تاریخی افتاده، لحظه ای از حرکت بازنمی ایســتد. مثاًل 
همین چند ماه پیش بود که خبر رسید خانه تاریخی نورمهال بعد 
از جدال کمیته امداد و سازمان میراث فرهنگی، از گزند تخریب 
جان به در برد؛ اما طی ماه های اخیر فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
خبر دادند که ســاختمان تاریخی »جنانی« در خیابان شــهدا با 

خاک یکسان شده است!
طی چند دهه گذشته با وجود آشکار بودن اهمیت و ضرورت 
پرداختن به مســائلی چون توجه به بافت تاریخی شهر همدان و 
بازآفرینی شهری و همچنین با وجود فعالیت های گسترده ای که 
در این حوزه ها طی مدت مذکور صورت پذیرفته اســت، کماکان 
پاســخی مناسب به این مسائل داده نشده؛ حتی در برخی مواقع 
شاهد بی مهری هایی به این حوزه بوده ایم که نمونه آن را می توان 
تخریب بناهای ارزشــمند در محله کبابیان دانست، چراکه برای 
این محالت مشاوران خبره و طرح بازآفرینی تهیه و به شهرداری 
ابالغ  شده بود، اما بااین حال در اقدامی ناگهانی شاهد تخریب سه 
بنای ارزشمند در این محله بودیم که طی دی ماه 9۶ با رسانه ای 
شــدن این مسئله، شــهرداری منطقه یک همدان و نیز شورای 
اسالمی شهر سخن از بازسازی این بناها به میان آوردند، اما امروز 
بعد گذشت ۳0 ماه از آن ماجرا، از اقدامی که پیرو آن مردم شاهد 

تغییراتی در این محله قدیمی همدان باشند، خبری نیست.
 از روند بازآفرینی محالت و خانه های تاریخی همدان 

چه خبر؟!

دی ماه 9۶ با جنجال و سروصدای فراوان، کبابیان دستخوش 
تغییرات عمرانی شده و درنهایت سه خانه قدیمی و تاریخی این 
محله توســط شهرداری تخریب شد و تا امروز روند بازآفرینی آن 

حرکت الک پشتی داشته است.
در بیشتر نقاط ایران که دارای بافت قدیمی هستند، از خانه ها 
و اماکن تاریخــی واجد ارزش به عنوان ظرفیتی بکر جهت جذب 
گردشــگر اســتفاده می کنند که برای مثال حمام قدیمی محله 
حاجی به پیشنهاد مشــاور و با توجه به نیاز محل، به سفره خانه 
ســنتی تبدیل شد و این روزها شاهد آن هستیم که همین مکان 
باعث رونق گرفتن محله شده است؛ درحالی  که قباًل از این حمام 

به عنوان موزه استفاده شده بود و استقبالی از آن نمی شد.
امکان احیــای این خانه ها به صورت ســرای محله، کانون های 
فرهنگی و هنری، سفره خانه های سنتی و یا مراکز فرهنگی خاص 
همچون خانه مشــاهیر، وجود دارد؛ به نظر می رســد تبدیل این 
خانه ها به ســرای محله با بهره گیری از ظرفیت های محلی، نمود 

بهتری داشته باشد.
در طول این ۳0 ماه قرار بود مشاور بازآفرینی محله کبابیان طرح 
احیای خانه های تخریب شده را انجام دهد، اما متأسفانه بعد تخریب 
خانه ها همچنان مشــخص نیست که خبری از دعوت مشاور طرح 
بوده یا خیر؛ اما آنچه در کبابیان خودنمایی می کند، محل تخریب 

خانه ها بوده که به صورت زمینی متروکه باقی مانده است.
هرچند در داغی بحث های کبابیان نمایندگان مردم در مجلس 
در حد حرف به موضوع ورود کردند و با مثال زدن اســتان هایی 

همچون یزد و اصفهان، گفتند که برای این مهم تســهیالت الزم 
در اختیــار بخش خصوصی و یا مالک جهــت مرمت و احیا قرار 
می گیرد و اعتقاد داشتند متأسفانه همدان از این قافله عقب است.
 عذرخواهی رئیس وقت شــورا و قول برای تخصیص 

بودجه برای احیای کبابیان
در دی ماه 9۶ که بحث تخریب محله کبابیان باال گرفته بود، رئیس 
وقت شورای اسالمی شهر همدان در جمع خبرنگاران ضمن عذرخواهی 
رســمی بابت این اتفاقات، قول داد که در ســال آینــده )97( ردیف 
تخصیصی خوبی برای بازآفرینی و احیای محله کبابیان اختصاص یابد.

حال بعد از ۳0 ماه چــرا و چگونه روند این موضوع ُکند پیش 
می رود و چرا اتفاق قابل لمسی در این محله صورت نگرفته، قطعاً 
مدیریت ارشد شهری باید پاسخگوی آن باشد و ما به عنوان رسانه  
این مطالبه به حــق مردم را پیگیری خواهیم کرد تا عاقبت احیا و 

جایگزینی تخریب خانه های تاریخی کبابیان ختم به خیر شود.
بررســی طرح بازآفرینی و شناسایی مشاور و پیمانکار به طور 
حتم نباید بیشتر از ۳0 ماه طول بکشد و در آخرین سال فعالیت 
این دوره شــورا امیدواریم اعضای آن فکــری به حال پروژه های 

زمین مانده و قول داده شده به مردم، بکنند.
این روزها حکایت خانه های تاریخی در همدان که بخشی از هویت 
فرهنگی و تاریخی کشــور را تشکیل می دهند، مصداق یک صفحه 
شیشه ای اســت که تخریب یا واگذاری آن ها به اشخاص حقیقی و 
حقوقی بدون صالحیت نگهداری از این آثار ارزشمند، فاجعه از میان 

رفتن شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی را تشدید می کند.

سپهرپیام-خبر، طاهره ترابی مهوش: محصوالت باغی 
نهاوند، قطب میوه استان همدان در نبود صنایع تبدیلی و 

فرآوری، توسط دالالن به تاراج می رود.
در پی لزوم توسعه روستاها و درعین حال نیاز روزافزون به غذا 
متناسب با رشد جمعیت در کشــور و درعین حال کاهش منابع 
غذایی، یکی از مهم ترین مسائلی که می بایست توجه دولت مردان، 
اندیشــمندان و محققان را به خود معطوف کند، لزوم گســترش 

صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است.
در این زمینه صنایع تبدیلی با به کارگیری محصوالت کشاورزی 
به عنوان مواد اولیه، می تواند عاملی برای توســعه روستاها و استفاده 
بهتر از این محصوالت تلقی شــود؛ زیرا به طور استاندارد بسیاری از 
محصوالت کشــاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوتی هستند، 
به گونه ای  که تولید یا برداشت آن ها معموالً در یک زمان مشخص و 
کوتاه انجام می شود، اما مصرف در زمان طوالنی تری صورت می گیرد.

بر این اســاس صنایع تبدیلی می تواند بــا حفظ و نگهداری 
محصوالت، در آن ها به گونه ای تغییر و تبدیل ایجاد کند که امکان 
مصرفشــان طی سال میسر باشــد؛ زیرا اصوالً در تعریف صنایع 
تبدیلی می توان به مجموعــه فعالیت های صنعتی که با فرآوری 
محصوالت کشــاورزی از طریق تغییرات فیزیکی و شــیمیایی، 
ذخیره ســازی، بســته بندی و توزیع به تبدیل و نگهداری آن ها 

کمک می کند، اشاره کرد.
از طرفــی صنایــع تبدیلــی و تکمیلی بخش کشــاورزی در 
جلوگیری از ضایعات محصوالت کشــاورزی، ایجاد ارزش افزوده 
در بخش کشاورزی، افزایش ســطح درآمد روستاییان، باال بردن 
بهره وری بخش کشــاورزی و افزایش ســهم اشتغال صنعتی در 
مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی، 

ایفای نقش می کند.
از ســوی دیگر طی بلندمدت این صنایع در فرآیند توســعه 
کشور نقش کلیدی داشته و توجه بیشتر به آن ها تسریع در رشد 
و توســعه کشاورزی و اقتصادی کشــور را در پی خواهد داشت. 
بااین حال موضوع صنایــع تبدیلی و تکمیلی با وجود اهمیت آن 
در شهرستان نهاوند به عنوان قطب تولید محصوالت باغی استان 
همدان، همچنان مغفول باقی مانده و این درحالی است که در این 
شهرستان 1۲ هزار هکتار انواع باغ مثمر و غیر  مثمر وجود دارد و 
درعین حال در برخی از محصوالت باغی استان نیز رتبه نخست را 

به خود اختصاص داده است.
بر این اساس با توجه به آغاز فصل برداشت محصوالت باغی بر 
آن شدیم تا با دهیاران و یا شورای برخی از روستاهای شهرستان 
نهاوند همچون کوهانی، زرامین و طائمه گفت وگوهایی را ترتیب 

دهیم که در ادامه می خوانید:
دهیار روستای کوهانی با بیان اینکه از باغات روستا محصوالتی 
همچون ســیب، آلو، هلو، گالبی و گردو برداشت می شود، گفت: 

متأسفانه در نبود صنایع تبدیلی اغلب محصوالت تولیدشده توسط 
دالالن به استان ها هم جوار ارسال می شود.

مجتبی متین با تأکید بر اینکه میزان تولید محصوالت باغی در 
این شهرستان یقیناً بیانگر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری 
است، اذعان کرد: با توجه به حجم باالی تولید محصولی همچون 
ســیب و تنها با احتســاب چند روســتا، ظرفیت برای کارخانه 

کنسانتره وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه اغلب قیمت فروش محصول با هزینه تولید 
هم خوانی نــدارد، گفت: این مهم در کنار نبود صنایع فرآوری در 
برخی از سال ها کشاورز را مجبور به دور ریختن محصول می کند، 
زیرا برخی از محصــوالت همچون هلو را تنها چند روز در حالت 

عادی می توان نگهداری کرد.
این باغ دار اهل کوهانی با بیان اینکه شرایط برای فرآوری سنتی 
محصولی همچون آلو توســط زنان روستایی تاحدودی امکان پذیر 
است، عنوان کرد: متأسفانه معاونت ترویج جهاد کشاورزی درخصوص 
ارائه الگوی کشت استاندارد برای محصوالت باغی ورود جدی نداشته 

است و ما معموالً در باغات با یک رقم محصول مواجهیم.
وی با تأکید بر اینکه هنوز محصول تولیدشده در باغات نهاوند 
استاندارد الزم را برای بهره مندی از آن ها در حوزه صنایع فرآوری 
را ندارند، اظهار کرد: برای نمونه در محصولی همچون هلو شــاید 

بیش از 10 رقم محصول در باغات این روستا وجود دارد.
 سود به جیب دالالن

متین با بیــان اینکه در بخش باغ داری بیشــترین ســود از 
آِن دالالن می شــود، خاطرنشــان کرد: در نبود صنایع تبدیلی و 
فناوری و حتی بســته بندی، این دالالن و سوداگران هستند که 
محصول را با قیمتی اندک از باغ داران می خرند و به دیگر استان ها 

می فروشند.
دهیار روســتای زرامین ســفال نیز با بیان آنکه این روستا در 
تولید محصوالتی همچون ســیب، آلو، هلو و گردو سرآمد است، 
گفت: میزان برداشت محصول در هرسال متغیر بوده، زیرا باغات 

اغلب از مباحثی همچون سرمازدگی تأثیر می پذیرند.
حسین قیصری با تأکید بر اینکه امسال میزان برداشت گردو از 
آنجایی که دچار سرمازدگی نشدیم مناسب خواهد بود، افزود: در 
محصول سیب میزان برداشت طبق شواهد نسبت به سال گذشته 

کمتر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه در شهرستان نهاوند برای تکمیل زنجیره 
تولید کار خاصی صورت نپذیرفته اســت، عنوان کرد: متأسفانه با 
وجــود حجم باالی تولید محصول در باغــات، نه صنایع تبدیلی 

داریم و نه فرآوری، پس به ناچار محصوالت را با قیمتی بسیار نازل 
به دیگر استان ها ارسال می کنیم.

قیصری با اشاره به اینکه تنها یک سردخانه پنج هزار تُنی در 
شهرســتان وجود دارد که مخصوص محصول سیب است، اذعان 
کرد: محصوالتــی همچون آلو در منازل قابلیت خشــک کردن 
به صورت ســنتی را دارا هســتند، اما هلو ایــن قابلیت را نیز دارا 

نیست.
 هر کیلو سیب 5۰۰ تا 1۰۰۰ هزار تومان

دهیار زرامین ســفال با بیان اینکه سال گذشته هر کیلو سیب 
از باغ دار به قیمت 500 تومان تا هزار تومان در بهترین شــرایط 
خریداری شــد، اظهار کرد: این درحالی اســت کــه قیمت این 

محصول در ایام نوروز به بیش از 10 هزار تومان رسیده بود.
وی با تأکید بر اینکه ای کاش حداقل یک سردخانه متناسب با 
حجم تولید محصول سیب در شهرستان وجود داشت، خاطرنشان 
کرد: متأسفانه در این روســتا در برخی سال ها سیب تولیدشده 

روی دست باغ دار می ماند و درنهایت دور ریخته می شود.
قیصری با تأکید بر اینکه سال گذشته کسی سیب نمی خرید، عنوان 
کرد: دراین بین هزینه هایی همچون خرید سبد، هزینه کارگر، حمل ونقل 

و حق العمل بارفروشی دردی مضاعف بر دوش باغ دار بار می کند.
دهیــار زرامین ســفال با بیان اینکه ضمــن پیگیری هایی که 
داشتیم نماینده پیشین شهرســتان خبر از ورود سرمایه گذاری 
کانادایی برای احداث ســردخانه داد، افزود: طبق پیگیر هایی که 
داشتیم کار تاحدودی پیشرفت داشت، اما درحال حاضر نمی دانم 

این سردخانه تکمیل شده یا خیر.
وی بــا بیــان اینکه همچنــان باغات به صورت ســنتی اداره 
می شــوند، گفت: در راستای تولید محصول به صورت استاندارد و 
بازارپســند و درعین حال محصولی که مورد استقبال صنایع واقع 
شود، می بایست در بدو امر نوع اداره باغات در بخش های مختلف 
همچون نحــوه آبیاری، ارقام و الگوی کشــت منطبق با فناوری 
باشد، اما متأسفانه این امر در نبود آموزش، از سوی باغ داران مورد 

استقبال قرار نمی گیرد.
رئیس شــورای اســالمی روســتای طائمه نیز با بیان اینکه 
عمده ترین محصول باغی این روستا هلو است، اظهار کرد: در این 

روستا انواع مختلفی از هلو کشت و برداشت می شود.
عبدالملکی با تأکید بر اینکه عالوه بر هلو انواع مختلفی از شلیل 
و گردو نیز در باغات طائمه وجود دارد، اذعان کرد: حتی بخشی از 

باغات به کشت انار و گالبی نیز مبادرت کرده اند.
 مجبورم محصول را به محض چیدن، روانه بازار کنیم

وی با اشــاره به اینکه به محض برداشت محصول از باغات از 
آنجایی که صنایع فرآوری و نگهداری در شهرســتان وجود ندارد 
مجبوریــم آن را روانه بازار کنیم، گفت: اغلب محصول تولیدی به 

شهر همدان ارسال می شود.
رئیس شــورای اسالمی روستای طائمه عنوان کرد: با توجه به 
قیمت باالی سبد برای بسته بندی و هزینه کارگر، هزینه تولید با 

فروش محصول هم خوانی ندارد.
ایــن باغ دار اهل طائمه با بیان اینکه هزینه کود و ســم باغی 
بسیار باال است، گفت: با این تفاسیر درحال حاضر هلوی فرانسوی 
)کارتــی( در بــازار هر کیلو ســه تا چهار هزار تومان اســت که 

به هیچ وجه با هزینه تولید هم خوانی ندارد.
وی با بیان اینکه ســال گذشته نوعی از هلو معروف به هلوی 
حاج کاظم به دلیل پایین بودن قیمت به تناســب هزینه کارگری 
و حمل ونقل توســط باغ داران در باغات رها شــد، افزود: تا زمانی 
که صنایع تبدیلی و فرآوری در شهرســتان وجود نداشته باشد، 
همچنــان در عرصه باغ داری شهرســتان نهاوند شــاهد فعالیت 
سوداگران و دالالن خواهیم بود و دست باغ دار خالی خواهد ماند.

مع الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، متناسب با تجارب موجود 
در شــهرهایی همچون آذربایجان غربی و شرقی در عرصه فرآوری 
محصوالت باغــی، ایجاد ایــن صنایع در بلندمــدت و کوتاه مدت 
منفعت های بســیاری برای کشاورزان خواهد داشت و گسترش این 
صنعت باعث تثبیت ســطح درآمد و افزایش ســود باغ دار می شود. 
عالوه بر این  شــرایطی فراهم خواهد شد که در زمان افزایش تولید 
محصوالت و کاهش تقاضا برای تولیدات خام، مانع از ضایع شــدن 
آن و نوسانات منفی قیمت می شود؛ این درحالی است که این روزها 
در نبود صنایع تبدیلی، دسترنج باغ داران نهاوندی توسط دالالن به 

تاراج می رود.
باال رفتن ارزش افزوده متناسب با ایجاد صنایع عالوه بر توانمند 
کردن شهرستان به طور غیر مســتقیم، باغ داران را جهت توسعه 
بخش کشــاورزی ترغیب می کنــد و در درازمدت منافع آن ها را 
تثبیت کرده و تداوم می بخشــد. اما متأســفانه با وجود وعده ها، 
همچنان قطب تولید میوه استان همدان در این بخش پیشرفتی 
نداشته که همین امر خسارات فراوانی را متوجه ساختار اقتصادی 
شهرستان کرده است. به گونه ای که درحال حاضر محصوالت باغی 
به صورت خام و فرآوری نشده صادر می شوند که با رونق و توسعه 
صنایع کشاورزی و مطابقت تولید با استاندارد های جهانی، می توان 
بازار های صادراتی بهتر و ارزش افزوده بیشــتری را به دست آورد. 
برای رسیدن به این هدف نیازمند ارائه تسهیالت اعتباری بیشتر 
و هماهنگی آن با نیاز های موجود در بازار و استفاده از فناوری های 
تولید برای تطابق تولیدات با استاندارد ها هستیم و ضرورت دارد 
دولت تسهیالت بیشتر و ارزان قیمتی برای سرمایه گذاری و ایجاد 

انگیزه فعالیت در این عرصه اختصاص دهد.

سپهرغرب هشدار داد:

تاراج دسترنج باغ داران نهاوندی در نبود صنایع تبدیلی
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خبـــر

رییس پلیس راه:
افزایش تصادف خودروهای 

کشاورزی در همدان 
نگران کننده است

ســپهرپیام، خبر: رییس پلیس راه استان همدان 
گفت: افزایش 1۰۰ درصدی سوانح فوتی و 2۰ درصدی 
سوانح جرحی خودروهای کشــاورزی این استان از 
دهه دوم تیرماه همزمان با آغاز درو محصول تاکنون 

نگران کننده است.
سرهنگ رضا عزیزی  دراین باره بیان کرد: طبق قانون ورود 
وسایط نقلیه کشاورزی به جاده های اصلی و شاهراه ها ممنوع 
اســت و ماموران پلیس راهور در صورت مشــاهده می توانند 

خودروی راننده متخلف را توقیف و راهی پارکینگ کنند.
رییس پلیس راه استان همدان افزود: درو محصول از 15 
روز پیش در اراضی کشــاوری این اســتان آغاز شده است و 
شاهد تردد خودروهای کشاورزی در مسیرهای بین روستاهی 

و گاهی مواقع از جاده های آسفالت و اصلی هستیم.
سرهنگ عزیزی اضافه کرد: تیم های پلیس راه به منظور 
کمک به تولید و آسان کردن کار کشاورزان با آنها مماشات اما 
این وضعیت موجب سوء استفاده برخی از کشاورزان و افزایش 

اقدام های خالف قانون راهنمایی و رانندگی آنها شده است.
وی ادامــه داد: ۳0 فقــره تصادف ادوات کشــاورزی با 
موتورسیکلت و خودروهای سواری در جاده های اصلی این 
اســتان در ۲ هفته گذشته رخ داده است که در این سوانح 

یک نفر فوت و چند تن مجروح شدند.
رییس پلیس راه همدان یــادآوری کرد: آخرین تصادف 
مربوط به شب گذشته در جاده صالح آباد به سمت سنندج 
اســت که بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو مسافرکش 
با قســمت »دروگر« کمباین ، سرنشین جلو سواری در دم 
جان باخت و راننده و سه سرنشین دیگر به شدت مجروح و 

به مرکز درمانی منتقل شدند.
ســرهنگ عزیزی عبور غیرایمن کمباین از عرض جاده 
را عامل  وقوع این ســانحه دانســت و اظهار داشت: بیشتر 
خودروهای کشاورزی دارای بیمه نامه نبوده و در این مواقع 
مالک آنها با مشــکالت زیادی برای پرداخت دیه ســانحه 

دیدگان و خسارت خودروی آسیب دیده مواجه می شوند.
وی تاکید کرد: خودروهای کشــاورزی به هیچ وجه نباید 
شب هنگام وارد مســیر اصلی شوند و در هنگام روز هم برای 
عبور کمباین از عرض جاده  ابتدا باید یک یا ۲ نفر برای ایمن 
کردن مسیر با در دست داشتن عالمت یا پارچه ای خودروهای 

عبوری را مطلع کرده تا آنها سرعت خود را کاهش دهند.

حجم ذخیره آب سدهای کردستان
1700 هزار میلیون مترمکعب است

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  خبر:  سپهرپیام، 
کردستان از مجموع ذخایر آب پشت سدهای استان 
در سال جاری خبرداد و گفت: مجموع حجم ذخیره 
آب 14 ســد استان با احتســاب بیش از 17۰۰ هزار 

میلیون مترمکعب )mcm( است.
 کامــران خرم  با اشــاره به حجم فعلــی آب موجود در 
مخازن ســدهای اســتان اظهار داشــت: حجــم آب فعلی 
موجود در مخازن ســدهای استان یک هزار و 7۸9  میلیون 
مترمکعب است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

یک هزار و 9۸0.7 میلیون مترمکعب بوده است.
وی از پــر بودن 99 درصدی مخازن ســدهای گاران و 
ســورال خبر داد و خاطرنشــان کرد: مخازن پشت سدهای 
قشــالق 95 درصد، سد سنگ ســیاه ۶9 درصد، سد چراغ 
ویس 5۲ درصد، سد زریوار 9۲ درصد، سد زیویه ۶۲ درصد، 
سد گاوشــان 90 درصد، ســد بانه 94 درصد، سد سیازاخ 
4درصد، ســد بوکان 57 درصد، سد تالوار ۸7 درصد و سد 

عباس آباد ۶1 درصد پر است.
وی با بیان اینکه بیشــترین حجم آب در بین ســدهای 
اســتان مربوط به سد گاوشــان با 497 میلیون مترمکعب 
است، بیان کرد: حجم آب سد مربوطه در مدت مشابه سال 

گذشته 509 میلیون مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان با اشاره به 
وجود 14 ســد در استان، افزود: سد شهیدکاظمی بوکان با 
4۶4 میلیون مترمکعب، سد آزاد با ۲4۸ میلیون مترمکعب، 
سد قشــالق با ۲0۳ میلیون مترمکعب و سد تالوار با 1۲1 
میلیون متر مکعب به ترتیب دومین تا پنجمین ســد پرآب 

استان طی گزارش واصله در تیرماه سال جاری هستند.
خرم یادآور شد: سد گاران ۸۳ میلیون مترمکعب آب دارد که 
این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۸4 میلیون مترمکعب بود.

وی به حجم آب ســدهای دیگر استان اشاره کرد و گفت: 
ســد زریوار 59 میلیون مترمکعب، چــراغ ویس 44 میلیون 
مترمکعب، سد سنگ سیاه ۲۲ میلیون مترمکعب، سد سیازاخ 
9 میلیون متر مکعب، ســد ســورال 11میلیون متر مکعب و 

سدزیویه 10 میلیون مترمکعب آب دارند.

خبر

جامانده خانواده حبوبات در 
انتظار قیمت واقعی

ســپهرپیام، خبر:در حالی محصــوالت خانواده 
حبوبــات طی چند مــاه اخیر حتی تــا بیش از 2 
اند اما نخود همچنان  برابر افزایش قیمت داشــته 
قیمت واقعی خود را پیدا نکرده اســت؛ این موضوع 
نخودکاران را حســابی نگران و نســبت به تداوم 
کشت نخود مردد کرده زیرا آنان امسال هزینه های 
بیشتری نسبت به گذشته برای تولید نخود کرده اند.

 چند هفته ای اســت که برداشــت نخود در اســتان 
کرمانشــاه به عنوان قطب تولید نخود کشــور آغاز شــده 
اســت؛ این محصول در بســیاری از مناطــق همچنان به 
صورت سنتی کشت، داشت و برداشت می شود و به همین 

دلیل تولید آن بسیار سخت و پرزحمت است.
این در حالی است که به دلیل افزایش قابل توجه قیمت 
ها به ویژه در بخش کشاورزی هزینه تولید نخود نیز نسبت 

به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
تقریباً همه محصوالت خانواده حبوبات در چند ماه اخیر 
بــا تورم تا بیش از صددرصدی مواجه بودند اما قیمت نخود  
رشد اندکی داشــته و این محصول تبدیل به تنها جامانده 
حبوبات در افزایش قیمت ها شــده و همین موضوع سبب 

نگرانی نخود کاران کشور و استان کرمانشاه شده است.
با ایــن وضعیت آنان مجبورند به یک ســود اندک تن 
دهند و یا حتی با در نظر گرفتن رنج و سختی تولید نخود 

نسبت به سایر محصوالت، از خیر سودآوری بگذرند.
قیمت تولید و فروش نخود تقریبا یکی است

رییس شــورای نخود کشــور در این باره با اشــاره به 
افزایش چشمگیر تورم در بخش کشاورزی و پایین ماندن 
نرخ نخود گفت: اکنون انواع لوبیا ها، عدس و سایر حبوبات 
با افزایش قابل توجه قیمت همراه شــده اند و حتی لپه ای 
که از همین نخود تولید می شود، با قیمت باالی ۲0 هزار 
تومان به فروش می رســد اما نخــود همچنان یک قیمت 

حداقلی دارد.
ناصر مرادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه 
به ســهم ۲ کیلوگرمی نخود در سبد خانوارهای ایرانی، بی 
شــک افزایش قیمت این محصول همسو با سایر حبوبات 
فشار خاصی به شهروندان وارد نمی کند اما می تواند سبب 
سودآوری نخودکاران و امیدواری آنان به کشت مجدد این 

محصول در آینده شود.
به گفته مرادی، هر کیلو نخود هم اکنون بین هشت تا 
10 هزار و 500 تومان در بازار معامله می شود در حالی که 

هزینه تولید آن به 9 تا 10 هزار تومان می رسد.
مرادی اظهار داشت: محصول نخود مانند بسیاری دیگر 
از محصوالت کشاورزی نیست که پنج تا 10 تن در هکتار 
تولید می شــود، بلکه نخود بهاره حدود نیم و پاییزه یک 
تن تا 1۲00 کیلو در هکتار برداشت می شود و اگر افزایش 
قیمت چشمگیر در سموم کشاورزی، کود شیمیایی، هزینه 
ماشین آالت کشــاورزی و کارگری در نظر گرفته شود به 
صراحت می توان گفت که با قیمت فعلی تولید نخود برای 
بسیاری از کشاورزان سود آور نیست و برای عده معدودی 

نیز فقط یک سود حداقلی دارد.
 نخود باید قیمت واقعی خود را در بازار پیدا کند

رییس شورای نخود کشور با تاکید بر اینکه این محصول 
باید قیمت واقعی خود را در بازار پیدا کند گفت: مسووالن 
دولتی نباید هیچ گونه تصمیمی برای پایین نگه داشــتن 
قیمت نخود بگیرند و از معیشت نخودکاران که بیشتر آنها 
از طبقه ضعیف و خرده مالک هستند، غافل شوند به ویژه 
در استانی مانند کرمانشاه که با مشکالت بزرگ بیکاری و 

بی ثباتی کسب و کار مواجه است.
 میزان تولید نخود در کشور

مــرادی پیش بینی کرد که میزان تولید نخود کشــور، 
امســال به ۳00 تا ۳۲0 هزار تن و در استان کرمانشاه به 

100 تا 110 هزار تومان برسد.
براســاس اعــالم وزارت جهاد کشــاورزی، اســتان 
کرمانشــاه در تولید نخود رتبه اول کشــور را در اختیار 
دارد و استان های لرســتان، آذربایجان شرقی و غربی در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بوعلی سینای همدان مطرح کرد:

همدان نیازمند طرح توسعه راهبردی شهر
طرح جامع پیش رو ضعیفترین طرح تاریخ شهرسازی همدان

ترابی مهوش:  طاهره  خبر  سپهرپیام، 
مدیــر گروه معمــاری و شهرســازی 
دانشگاه بوعلی ســینای همدان با اشاره 
به اینکه تغییر و تبدیل فضای ســبز و 
باغات به کاربری مسکونی و تبدیل آنها 
اینروزها در  آپارتمانی کــه  بلوکهای  به 
همدان روند شــتابانی دارد ازجمله این 
آســیبها اســت، گفت: همدان به طرح 
توسعه راهبردی نیاز دارد برای نمونه در 
نبود سند راهبردی توسعه شهر همدان، 
باغات همدان یکی پس از دیگری درحال 
باغ  بهترین مثال آن  نابودی اســت که 
بوده  بوعلی  بیمارســتان  کوچک پشت 
که چند سال بعد دیگر چیزی از آن باقی 

نمانده است. 
در ســاختار مدیریــت شــهری طرح ها و 
برنامه های باالدســتی بسیاری در سطح ملی، 
استانی و حتی شــهری برای مدیریت هرچه 
بهتر شهرها تدوین می شود؛ دراین بین یکی از 
مهم ترین موضوعات طرح جامع شهری است 
که به منظــور تدوین برنامــه و تعیین جهات 
توســعه شــهر و تأمین نیازمندی های آن، بر 
مبنای پیش بینی ها و اهداف توســعه شهری 
در یک دوره 10 ســاله و براساس طرح جامع 

ناحیه تهیه می شود.
درواقــع طــرح جامع برنامه ای اســت که 
به صــورت راهنمــا عمل کرده و خط  مشــی 
کلی سیاســت های توسعه شــهری را تعیین 
می کنــد. در نقشــه های طــرح جامع محل 
اســتقرار و توزیع کاربری های شــهری عمده 
)مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای 
ســبز، تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و 
محدوده های شــهری موجود و پیشــنهادی( 
و مســیر توسعه آینده شــهر، توسط عالئم و 

رنگ ها نشان داده می شوند.
طــرح جامــع عالوه بر موارد فــوق حاوی 
اطالعاتی دربــاره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی 
و اجتماعی شــهر، ضوابط و مقررات کاربری 
اراضی، شــبکه معابر و تأسیسات زیرساختی 
اســت. طرح جامع در هر شــهر به ســفارش 
وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان 
مشــاور تهیه می شــود و تصویب نهایی آن با 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است؛ 
حال آنکه طبق مســتندات از تدوین آخرین 
طرح جامع شــهری همدان بیش از سه دهه 
می گذرد و طی ســال های اخیر برای جبران 
این کمبــود در چندین مرحلــه متولیان امر 
دســت به به روزرسانی طرح های پیشین زدند 
که متأســفانه با توجه به توســعه شهر، این 

بازنگری ها نتوانست عالج درد باشد.
بر این اســاس بنا به ضرورت از سال 95 
مطالعه و تدوین طرح جامع شهر همدان در 
دســتور کار قرار گرفت، اما پس از گذشــت 
چندســال، هنوز شــاهد خبــری از دریافت 
مصوبــه نیســتیم؛ البته طی ماه هــای اخیر 
از ســوی معاون شهرســازی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان همدان خبری مبنی بر 
تکمیــل فرآیند دریافت مصوبــه و در انتظار 
قــرار داشــتن طرح بــرای ابالغ از ســوی 
وزارتخانه منتشــر شــد و این درحالی است 
که در همین بــازه زمانی طبق مســتندات 
موجــود درخصوص طرح مطالعاتی مشــاور، 
بارها این طرح از ســوی نرگــس نوراله زاده، 
رئیــس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای اســالمی شــهر همدان مورد انتقاد 
قرار گرفته؛ به گونه ای که در گفت وگویی که 
اخیراً با وی داشــتیم، به ایرادات طرح جامع 
پیشــنهادی از سوی مشــاور در بخش های 
عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و مشخص 
نبــودن پهنه بندی ها و مباحــث ترافیکی و 
غیره اشــاره کرد و گفت: به واقع در این طرح 
اســتخوان بندی درستی برای مشخص شدن 
اهــداف مشــاور از طرح وجود نــدارد، حال 
آنکه طرح جامع شــهری نقشه و افق رسیدن 
شهرها به توسعه متوازن است. بر این اساس 
از آنجایی که هنوز این طرح با وجود وعد ه ها 
ابالغ نشــده، با توجه بــه اهمیت موضوع بر 
آن شــدیم تا این بار گفت وگویی را با حسن 
ســجادزاده، مدیر گروه معماری و شهرسازی 
دانشگاه بوعلی ســینای همدان ترتیب دهیم 

که در ادامه می خوانید:
بوعلی سینای  دانشیار شهرسازی دانشگاه 
همــدان بــا بیــان اینکه عمر طــرح جامع 
شهری در ســطح بین المللی نزدیک به یک 
قرن اســت، گفــت: از زمانی کــه اتومبیل 
وارد شــهرها شــد و درعین حال شهرسازی 
و شهرنشینی به شــکل مدرن درآمد، برای 
اداره هرچه بهتر شــهر و توســعه آن بحث 
برنامه ریزی شــهر توســط دولت ها مطرح و 

شد. عملیاتی 
حسن  سجادزاده با بیان اینکه طرح جامع 
به دنبال آن است که با یک نگاه جامع گرایانه 
روند توســعه شــهر را برای حداقل یک دهه 
برنامه ریزی و پیش بینی کنــد، ابراز کرد: اما 
متأســفانه در کشــور ما اگر نگاهــی به روند 
طراحــی این طــرح جامع بیندازیم، شــاهد 

مشکالت اساسی در آن خواهیم بود.
وی ادامــه داد: بــه بیــان بهتــر درواقع 

طرح های تدوین شده فاقد جامعیت هستند.
ســجادزاده با اشاره به  اینکه در طرح های 
ابعاد زیســت محیطی،  مذکــور می بایســت 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در کنار 
با کالبد شــهری به صورت  مباحث مرتبــط 
اذعان  یکپارچه مــورد توجــه قرار گیــرد، 
کرد: با این وجود متأســفانه اغلب طرح های 
پیش بینی شــده تنهــا دارای نگرش کمی و 

صرفاً فیزیکی و کالبدی است.
وی با تأکیــد بر اینکه جــای خالی ابعاد 
فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی شــهرها در 
این طرح ها مشهود است، گفت: بر این اساس 
هرروز شاهد شکست بیشتر طرح های مذکور 

در مسیر توسعه شهرها هستیم.
این کارشناس شهرســازی افزود: از سوی 
دیگر برای مدیریت شــهری همچنان شــرح 
خدمات 40 ســال پیش مالک بــوده و این 
درحالی اســت که روزبه روز شاهد گستردگی 
و تغییر در شهرها هستیم و مباحثی همچون 
فناوری و شــهر هوشــمند و خالق این روزها 
می بایست در برنامه ریزی ها مالک عمل باشد.

ســجادزاده با انتقاد از این رویکرد، گفت: 
یقیناً با درپیــش گرفتن روند چهار دهه قبل 

نمی توان شهرهای امروزی را اداره کرد.
وی با بیــان اینکه تدوین طرح های جامع 
تک بعدی که در کشور ما متأسفانه رواج دارد 
در دنیا کنار گذاشــته شده است، خاطرنشان 
کرد: امروز ماهیت طــرح جامع تغییر کرده، 
زیــرا به اعتقاد برخی از کارشناســان تدوین 
طــرح جامعــی که بــه ابعاد مختلف شــهر 

بپردازد، با توجه به گســتردگی شــهرها غیر 
ممکن است.

این طراح شــهری افزود: امروز طرح های 
جامع شهری ناقص منجر به سوداگری زمین، 
مشکالت مســکن، مشکالت اقتصادی و غیره 

شده است.
سجادزاده در واکنش به این مطلب که در 
شهری همچون همدان حتی در فرآیند تدوین 
طرح جامع که ازنظر شــما منسوخ است نیز 
شاهد هدررفت ســال ها و طوالنی شدن ارائه 
آن هســتیم و همین امر مشکالت عدیده ای 
برای شهر ایجاد کرده اســت، گفت: به گفته 
مدیران پیش از مطرح شدن مباحثی همچون 
کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن بود 
که رویکرد طرح های جامع را به سمت و سوی 
طرح های توسعه شهری )طرح های ساختاری 

و راهبردی( ببرد.
 تصویب نشدن آن مطلوب تر است

وی افزود: امــا با توجه بــه اطالعاتی که 
بنــده از روند تدوین طرح جامع همدان دارم، 
می توانم به جرأت بگویم دیر تصویب شــدن و 
حتی نشدن آن برای همدان به دالیل نواقص 

و کمبودهای آن، مطلوب تر است.
 طرح جامع همدان در بُعد مهندسی 

نیز دارای مشکالت عدیده ای است
این کارشــناس شهرســازی با بیان آنکه 
مشــکالت خاص در بخش کاربــری، فضایی 
و فعالیتــی در ایــن طرح آن قدر زیاد اســت 
که امیدوارم مصوب نشــود، خاطرنشان کرد: 
شــهر یک موجود زنده اســت، حال آنکه در 
بدیهی ترین بُعد یک شهر، یعنی بعد مهندسی 

آن نیــز شــاهد عملکرد ناشــیانه هســتیم؛ 
به گونه ای که می توان در این باب صدها آسیب 

شهری را مثال زد.
سجادزاده با اشاره به اینکه طبق اطالعات 
بنده در این طرح پیش بینی شده که در بافت 
شهری و مرکزی برای کنترل مباحث ترافیکی 
اقدام به احداث تونل کنند حال آنکه این مهم 
به هیچ عنوان امکان پذیر نیســت و اجرای آن 
آسیب های بی شــماری را به بار خواهد آورد، 
اذعان کرد: از طرفی به دنبال الحاق روســتاها 
به شــهر هستند که این امر اقتصاد و معیشت 

روستاییان را دچار مشکل خواهد کرد.
 توســعه افقی شهر منجر به پدیدار 

شدن مشکالت زیست محیطی
دانشیار شهرســازی دانشگاه بوعلی سینای 
همدان با تأکید بر اینکه طرح به دنبال توسعه 
شــهر به صورت افقی اســت، عنوان کرد: این 
رویکرد یقیناً آسیبی شــدید به چهره شهر و 

باغات وارد خواهد کرد.
 رها کردن شــهر بهتر از ارائه طرح 

ناقص است

ســجادزاده بیان کرد: به نظر بنده به عنوان 
یک کارشناس در عرصه شهرسازی، در برخی 
مــوارد به حال خود رها کردن شــهر در یک 
مقطــع زمانی در مناطقــی از آن بهتر از ارائه 
طرح هایی تنها با دید مهندسی و بدون مطالعه 

است.
 همــدان نیازمنــد طرح توســعه 

راهبردی شهر
وی افــزود: البتــه اگــر طــرح جامع با 
سمت وســوی طرح توســعه راهبردی شــهر 
به عنــوان یک الزام تدوین شــود، دیر تدوین 

شدن آن آسیب زا است.
این طراح شــهری با اشاره به اینکه تغییر 
و تبدیــل فضای ســبز و باغات بــه کاربری 
مســکونی و تبدیــل آن هــا بــه بلوک های 
آپارتمانــی کــه این روزها در همــدان روند 
شــتابانی دارد ازجمله این آســیب ها است، 
گفت: بــرای نمونه در نبود ســند راهبردی 
توسعه شهر همدان، باغات همدان یکی پس 
از دیگری درحال نابودی اســت که بهترین 
مثال آن باغ کوچک پشت بیمارستان بوعلی 
بوده که چند ســال بعد دیگــر چیزی از آن 

باقی نمانده است.
ســجادزاده با اشــاره به اینکه طرح الحاق 
روســتاها که هــم ازنظر کارشناســی و هم 
به لحــاظ اهالی این روســتاها غلــط بود نیز 
یکی دیگر از آســیب های نبود طرح و یا سند 
راهبردی توســعه شهری اســت، اذعان کرد: 
این مهم منجــر به از بین رفتــن زمین های 
کشاورزی و تبدیل شدن آن ها به بستری برای 

کشاورزی فاضالبی خواهد شد.

 دوقطبی شدن شــهر حاصل طرح 
جامع ناکارآمد

وی افزود: به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز 
تغییر و تحول در شهرها در نبود سند راهبری 
توســعه زیاد بوده و منجر به دوقطبی شــدن 
شهر می شود که متأسفانه این روند در شهری 

همچون همدان به وضوح قابل مشاهده است.
سجادزاده با بیان اینکه در سند راهبردی و 
ساختاری ابعاد اجتماعی و اقتصادی گنجانده 
می شــود، اذعان کرد: این درحالی بوده که در 
طرح های جامع کوچک ترین اشاره ای به ابعاد 

اقتصادی و اجتماعی شهر نشده است.
وی ادامه داد: برای نمونــه در بلوار بعثت 
طبق طرح جامع قرار بوده تعریض انجام شود، 
اما طی این ســال ها به دلیــل عدم هماهنگی 
ابعاد مختلف طرح جامــع در مباحث مرتبط 
با حوزه اقتصــاد و اجتماع، نمای این بلوار به 

شکل دندان موشی درآمده است.
این کارشــناس شهرسازی با اشاره به آنکه 
طرح جدید جامع شهری همدان ضعیف ترین 
طرح جامع تاریخ عمر شهرسازی همدان است 
که در آن بی شــمار از آسیب های عنوان شده 
را می توان یافت، خاطرنشان کرد: آسیب های 
ایــن طرح در بخش های مختلــف قابل احصا 

است.
وی ادامــه داد: در بُعد زیســت محیطی از 
آنجایــی که این طرح به دنبال توســعه افقی 
شهر اســت و حتی عالوه بر روســتاها الحاق 
شــهر مریانج به همدان را نیز دنبال می کند، 
می توان در این بحث از بین رفتن محیط های 
سبز شهری، تبدیل رود ها به فاضالب و از بین 

رفتن گونه های گیاهی را شاهد بود.

ســجادزاده افــزود: در بُعــد اقتصادی نیز 
همان طور که پیــش از این گفتیم، ما به ازای 
توســعه افقی شهر شــاهد بروز ســوداگری 
در اراضــی خواهیم بود که نمونــه آن را در 

روستاهای الحاقی می توانید ببینید.
وی با تأکیــد بر اینکه بخــش اعظمی از 
مشــکالت حوزه مســکن به همین مســئله 
و لکه گــذاری غلط شــهری در طــرح جامع 
بازمی گردد، خاطرنشــان کــرد: این درحالی 
است که در شــهر همدان اصاًل نیاز به توسعه 
افقــی نبود، بلکه ما در این شــهر با لکه هایی 
مواجهیــم کــه تعریفی برای آن هــا در طرح 
جامع نشــده و یا اینکه اگر تعریفی هم دارد، 
از آنجایــی که طرح دارای مطالعه اقتصادی و 
اجتماعی نیست، امکان اجرای آن وجود ندارد.

سجادزاده افزود: در بُعد اجتماعی نیز روند 
کنونی در طرح جامع تبعیض بیشــتری را به 
دنبال خواهد داشت و همچنان شاهد باالشهر 

و پایین شهر خواهیم بود.
وی ادامه داد: به گونه ای که در بخش هایی 
از شهر خدمات فشرده و در دیگر نقاط خدمات 

بدیهی همچون فضای سبز وجود ندارد.
این کارشناس شهری با بیان اینکه راهکار 
پیشــرفت مدیران بهره مندی از کارشناســان 
و دانشــگاهیان در تدوین این طرح ها اســت، 
اذعان کرد: متأسفانه این مهم از سوی مدیران 
متولــی در این بخش مورد بی مهری اســت، 
به گونه ای که از بنده چندبار در دوره مدیریت 
پیشین اداره کل راه و شهرسازی برای حضور 
در جلسات بررسی طرح جامع دعوت به عمل 
آمد، اما به دلیل بیــان ضعف ها، دیگر از بنده 

دعوت نشد.
وی با انتقاد از اینکه با وجود کارشناســان 
خبره در حــوزه مباحث مرتبط با طرح جامع 
و مدیریت شــهری در دانشــگاه های همدان 
همچــون اســتادان معمــاری، شهرســازی، 
جغرافیــا، اقتصاد، محیط زیســت و غیره چرا 
باید تیم مشاور از خارج استان انتخاب شود؟ 
گفت: این امر خود ُکندی کار را در پی خواهد 
داشت، به گونه ای که مشــاور مدتی را صرف 

شناخت اولیه شهر خواهد کرد.

این طراح شــهری با اشــاره به اینکه تغییر و تبدیل فضای سبز و باغات به 
کاربری مســکونی و تبدیل آن ها به بلوک های آپارتمانی که این روزها در همدان 
روند شتابانی دارد ازجمله این آسیب ها اســت، گفت: برای نمونه در نبود سند 
راهبردی توسعه شهر همدان، باغات همدان یکی پس از دیگری درحال نابودی 
است که بهترین مثال آن باغ کوچک پشت بیمارستان بوعلی بوده که چند سال 

بعد دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.
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مدیرکل بهزیستی استان همدان خبر داد:

اجرای بیش از 45 برنامه در همدان به مناسبت 40 سالگی سازمان بهزیستی
رتبه نخست کشوری بهزیستی همدان در جذب تسهیالت اشتغال

ســپهرپیام، خبر- شکیبا کولیوند:مدیرکل 
بهزیستی استان همدان از برگزاری بیش از 45 
برنامه در استان همدان به مناسبت 4۰ سالگی 

تشکیل سازمان بهزیستی خبر داد.
حمیدرضا الوند در نشســت مطبوعاتی با اصحاب 
رســانه به مناسبت چهلمین ســال تاسیس سازمان 
بهزیستی کشور در چهارمین روز از هفته بهزیستی، 
بیــان کرد: شــعار امســال در گام دوم بهزیســتی 
"بهزیســتی در گام دوم؛ شــفافیت، تحول خدمت، 
ارتقای ســالمت اجتماعی در خانواده" است و با این 

روند کار را آغاز می کنیم.
وی از برگزاری بیش از 45 برنامه در استان همدان 
به مناسبت 40 سالگی تشکیل سازمان بهزیستی خبر 
داد و در این راستا، به تصویب قوانینی از جمله قانون 
حمایت از زنان بی سرپرســت، افراد دارای معلولیت و 
کودکان و نوجوانان آسیب دیده و در معرض آسیب نیز 
اشاره کرد و گفت: از جمله خدمات ارائه شده در طول 
سال های تاسیس و فعالیت بهزیستی می توان به ایجاد 
نــاوگان اورژانس اجتماعی، راه انــدازی کلینیک های 
مددکاری، تحول در حــوزه مهدهای کودک، افزایش 
مستمری ها در بخش های مختلف، اجرای برنامه های 
توانمندسازی، ورود به اختالالت اوتیسم، ارائه خدمات 
به معلوالن، خدمات مناسب سازی و سی.بی.آر، اجرای 
طرح های پیشــگیری و غربالگری )بینایی، شنوایی، 
اضطــراب و ژنتیک(، ورود مداخله ای به بحث اعتیاد، 
اجرای طرح پازک )برنامه پیشــگیری از اعتیاد زنان 
و کــودکان(، بحث های مشــاوره ای در جهت ارتقای 

سالمت اجتماعی خانواده و کشور و غیره اشاره کرد.
 راه اندازی راه اندازی ســامانه خودارزیابی 

روانشناختی در بحران کرونا
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان به راه اندازی 
سامانه خودارزیابی روانشــناختی اشاره کرد و گفت: 
این ســامانه توسط ســازمان بهزیســتی به منظور 
غربالگری هوشمند افراد جامعه و پیگیری آسیب های 
روانشناختی ناشــی از بحران ویروس کرونا راه اندازی 

شده است.
الوند در این راســتا با بیان اینکه در این سامانه با 
غربالگری سیستماتیک استرس، اضطراب و افسردگی، 
توصیه های علمی متناسب با شرایط روانشناختی فرد 
به وی ارائه می شود، تصریح کرد: این سامانه به عنوان 
یکی از محورهای ارجاع بــه خدمات تخصصی خط 

14۸0 و پس از آن به مراکز مشاوره تخصصی است.
وی از ایجــاد زمینه هــای اشــتغال و نهضــت 
مسکن سازی برای افراد زیرپوشش بهزیستی یاد کرد 
و گفت: در طول سال های اخیر شاهد افزایش میزان 
مستمری ها بوده ایم به نوعی که درحال حاضر، میزان 
مســتمری برای یک نفربالغ بر 17۲ هزار تومان، دو 
نفر بالغ بر ۲۸7 هزار تومان، ســه نفــر بالغ بر ۳74 
هــزار تومان، چهــار نفر بالغ بر 4۸۳ هــزار تومان و 
خانواده های بیش از 5 نفــر ماهانه بالغ بر 5۳۶ هزار 

تومان مستمری دریافت می کنند.
الوند با تصریح بر اینکه افراد دارای معلولیت شدید 
و خیلی شدید نیز کمک هزینه های معیشتی دریافت 
می کنند، خاطرنشــان کرد: حق پرستاری ها از سال 
گذشــته دو برابر و به مبلغ 554 هزار تومان رسیده؛ 
از سویی کمک هزینه معیشت نیز در دستور کار قرار 

داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از محل تبصره 
1۶ در حوزه اشــتغال، اعتباری بالغ بر 50 میلیارد و 
450 میلیون تومان و تعهد اشــتغال یک هزار و ۸00 
نفر در استان داشتیم، تصریح کرد: اشتغال ایجادشده 
طی سال گذشته بیشتر از میزان تعهد ذکرشده و به 
میزان دو هزار و ۳00 نفر بوده است که در این راستا، 
بین ۳1 استان کشــور رتبه نخست جذب تسهیالت 

اشتغال را به خود اختصاص داده ایم.
الوند بــا تاکید بر اینکه در ســال جاری از محل 
تبصــره 1۶ اعتبــاری بالــغ بر 70 میلیــارد و 700 
میلیون تومان در حوزه اشتغال پیش بینی شده است، 
تصریح کرد: اعتبار پیش بینی شده به  منظور اشتغال 
یک هزار و 900 نفر از زنان سرپرست خانوار، معلوالن 
و بهبودیافتگان زیرپوشــش بهزیستی درنظر گرفته 
شده که امید است مانند سال گذشته بتوانیم بیش از 

تعهدمان عمل کنیم.
این مقام مســئول در ادامه صحبت های خود در 
خصوص اجرای طرح یک وعده غذای گرم در مهدهای 
حاشیه شهر و روستا- مهدها نیز، اذعان کرد: هدف از 
اجرای این طرح، کمک به کاهش سوءتغذیه کودکان 
در مناطق محروم و روستایی، کاهش الغری و کوتاه 
 قدی، جذب کودکان به مهدهای روستایی و حاشیه 
شــهر و درمجموع رشــد و تکامل یکپارچه کودکان 

است.
وی مدت اجرای طرح توزیع یک وعده  غذای گرم 
در مهدهای کودک را 1۲0 روز در سال عنوان و تأکید 
کرد: ســال گذشته تعداد یک هزار و ۸۲0 کودک در 

روستامهدهای همدان از غذای گرم بهره مند شدند.
الوند با بیان اینکه درحال حاضر حدود ســه هزار 
کودک همدانی مشــمول طرح یک وعده غذای گرم 
در مهدهای کودک هستند که سرانه غذایی برای هر 
کــودک در این طرح، مبلغ حدود ســه هزار و 700 

تومان است.
وی بــه اجرای طرح فرزندخواندگی و امین موقت 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهدیم که مردم رو به 
سمت امین موقت بودن آورده اند و این موضوع موجب 

حمایت از تعداد فرزندان بیشتری شده است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به اینکه 
سال 97 تعداد ۲۳ کودک بدسرپرست و بی سرپرست 
به عنوان فرزندخوانده به خانواده های متقاضی سپرده 
شد، عنوان کرد: خدمات اورژانس اجتماعی و خطوط 
1۲۳ به صورت تلفیقی درخصوص مداخله در بحران 
فــردی، خانوادگی و اجتماعــی عمل می  کنند و تیم 
سیار اورژانس اجتماعی شامل خودروها و پایگاه های 
خدمات اجتماعی هستند که با داشتن تخصص کادر 
فعال آن در زمان بحران در دســترس و به موقع وارد 

می  شوند.
وی با اشــاره به دوران قرنطینه و شــیوع ویروس 
کرونا بیان کرد: تعداد تماس ها با اورژانس اجتماعی و 
خطوط مشــاوره ای 14۸0 در این دوران افزایش پیدا 
کرد چرا که از یک سو ما در خانواده هایمان گفتمان 
را نیاموخته بودیم و از سویی، برخی از خانواده در این 
دوران متوجه شــدند که فرزند یا همسرشان اعتیاد 
دارد و بسته بودن کمپ های ترک اعتیاد نیز از سویی 

دیگر به خانواده ها فشارهایی وارد کرد.
الوند با بیان اینکه در ســال گذشــته، ۳9 هزار و 
۸77 مداخله از طریق خط 1۲۳ در اســتان همدان 
اتفــاق افتاد، عنوان کرد: از ســال 9۲ تاکنون حدود 
15۲ هزار مداخله در اورژانس اجتماعی استان همدان 

رخ داده است.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان همــدان در ادامه 
صحبت هــای خود بــه فعالیت پایگاه هــای خدمات 
اجتماعی در ســطح استان نیز اشــاره کرد و گفت: 
در سال گذشــته، در حدود 15 هزار مداخله توسط 
این پایگاه ها صورت گرفته اســت و هم اکنون تعداد 
۶ پایگاه خدمات اجتماعی در ســطح استان همدان 

فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در همه شهرســتان های همدان 
مراکز مداخله در کاهش طــالق داریم، تصریح کرد: 
از ســال 9۲ تاکنون حدود 59۶ هزار زوج از خدمات 
این مراکز بهره برده اند که ۳0 درصد آن ها نیز منجر به 

سازش بین زوجین شده است.
این مقام مسئول به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
پیشگیری نیز اشاره کرد و افزود: سه تا ۶ سالگی زمان 
طالیی غربالگری چشــم کودکان محسوب می شود و 
اگر کودکان این دوره طالیی را از دست بدهند، دیگر 
نمی توان از پیشــرفت اختالالت بینایی آنان که گاه 
منجر به کم بینایی و نابینایی می شود جلوگیری کرد 
بدین ترتیب، از ســال 9۲ تا ســال 9۸ بیش از ۳۸0 
هزار کودک سه تا ۶ ســال تحت این غربالگری قرار 
گرفته اند که در سال گذشته، 45 هزار کودک در این 

طرح، غربالگری شده   اند.
الوند به اجرای طرح غربالگری شــنوایی نیز اشاره 
کرد و گفت: سال گذشــته، ۲۲ هزار و 119 کودک 
سه تا پنج ســال همدان در طرح غربالگری شنوایی 

شرکت کردند.
وی با بیان اینکه در ســال 9۸ تعــداد دو هزار و 
50 نفر از خدمات مشاوره ژنتیک بهزیستی بهره مند 
شــده اند، گفت: به تعداد ۲57 نفر کمک هزینه های 
ژنتیکی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان اعطا شده 

است.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه سال گذشته 
51 هــزار و 717 نفر با خط مشــاوره 14۸0 تماس 
برقرار کرده اند، عنوان کرد: با شــیوع ویروس کرونا، 
این تماس ها افزایش پیدا کرد و کارشناسان 14۸0 با 
افزایش شــیفت کاری از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲4 
در سه شیفت همه روزه، برای کاهش اضطراب ناشی 
از کرونا و مشاوره های تخصصی در همه زمینه ها برای 
کاهش مشــکالت فردی و خانوادگی، به طور رایگان 

پاسخگوی مردم بودند.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با اشاره به اینکه 
تعداد ۲1 هزار و 500 نفر ســال گذشته از کمپ های 
ترک اعتیاد در سطح استان همدان استفاده کرده اند، 
ادامه داد: خانواده های بســیاری تقاضای بازگشــایی 
مجدد کمپ های ترک اعتیاد را داشــتندکه در حال 
حاضــر 45 کمپ با یک ســوم ظرفیت خــود ادامه 

فعالیت می دهند.
وی با بیان اینکه چهار دی.آی.ســی در اســتان 
همدان فعالیت دارد که ســال گذشته یک هزار و 45 
نفر را پذیرش کرده اند، توسعه واحدهای مشاوره ای را 
یکی از شــاخص های توسعه یافتگی برشمرد و گفت: 
در طول هفت ســال اخیر تعداد مراکز مشاوره ای در 

استان همدان 5 برابر افزایش یافته است.
الوند با اشاره به اینکه سال گذشته، مرکز ماده 1۶ 
همدان ۸۲۲ نفــر را پذیرش کرد، مطرح کرد: حدود 
۲7 هزار و 770 نفر نیز از خدمات ســی.بی.آر ما در 

مناطق روستایی همدان برخوردار شده اند.
این مقام مســئول با بیان اینکه ارائه کمک هزینه 
به دانشجویان دانشگاه های دولتی نیز در دستور کار 
قرار گرفته اســت، افزود: طی سال های اخیر، افتتاح 
مرکز معلوالن جسمی زیر 14 ســال، افزایش مرکز 
سالمندان روزانه و مناسب سازی برای ۲۸۸ نفر اتفاق 

افتاده است.
الوند در تشریح سایر اقدامات توانبخشی نیز اذعان 
کرد: سال گذشــته ۶00 ویلچر، ۳1۳ سمعک، ۶00 
قلم وسایل بهداشتی، ۲50 تشک مواج، ۳۳7 وسیله 
پروتزی، ۲50 عصا و واکر وغیره بین معلوالن نیازمند 

و افراد ضایعه نخاعی توزیع شد.
وی در ادامه از توزیع ۳7۶ وسیله کمک توانبخشی 
بین نابینایان و یک هزار و 979 پک بهداشــتی بین 

افراد زیرپوشش خبر داد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان در پاسخ به 
خبرنگار ســپهرغرب مبنی بر علت مناســب نبودن 
روند مناسب ســازی همدان برای حضور معلوالن نیز 
مطرح کرد: سعی داریم تا در سه حوزه مسکن، وسیله 
نقلیه عمومی و مناسب سازی معابر برای معلوالن وارد 
کار شــویم اما در این زمینه نیازمند هماهنگی بین 

دستگاه های اجرایی در استان هستیم.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته مناسب سازی 
در اســتان همدان تعطیل بــود، تصریح کرد: در این 
زمینه مصوبه هایی وجود داشــت اما هیچ کدام آن ها 
اجرایی نمی شد اما اکنون، تمامی دستگاه های دولتی 
در مرحله نخســت مکلف شــده اند تا ساختمان های 
مرکزی خود را به لحاظ ورودی، رمپ، ســرویس های 

بهداشتی و آسانسور مناسب سازی کنند.
این مقام مســئول در ادامه اضافــه کرد: بیش از 
۸0 درصد از ســاختمان های مرکزی ادارات در سطح 
استان همدان مناسب سازی شده اما تا وضع مطلوب 

فاصله بسیاری دارد.
وی با اشــاره به اینکــه در مرحله دوم اجرای این 
طــرح نیز همه ادارات دولتی به ویژه بیمارســتان ها، 
شهرداری و بهزیســتی باید مناسب سازی  را اجرایی 
می کردنــد، گفت: برخــی از ادارات شهرســتانی ما 
ساختمانی اســتیجاری دارند یا اینکه ساختمانشان 
به ســبب قدیمی بودن امکان بازسازی ندارد و روند 

مناسب سازی در آن ها اجرایی نشده است.
این مقام مسئول در ادامه صحبت های خود ضمن 
ابراز گالیه مندی مطرح کرد: در استان همدان تعداد 
55 نقطه را برای پارک معلولین مشــخص کرده ایم، 
جریمه و حمل خودرو بــا جرثقیل در صورت پارک 
خــودروی افراد معمولی در ایــن مکان ها نیز در نظر 
گرفته شــده است اما متاسفانه همچنان شاهدیم که 
مردم این نکته را در نظر نمی گیرند بدین سان در این 

زمینه نیاز به فرهنگسازی داریم.
الوند با بیان اینکه در دومین روز از هفته بهزیستی 
آیین واگذاری همزمان 7۶ واحد مســکونی به افراد 
دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش در سراسر 
اســتان توســط دکتر وحید قبادی دانــا معاون وزیر 
و رئیس ســازمان بهزیستی کشــور به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، خاطرنشــان کرد: این تعداد 
مســکن مددجویی با همکاری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، انجمن خیرین مسکن ساز و بنیاد مستضعفان 

تهیه و تحویل مددجویان شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای این تعداد 
مسکن مددجویی اعتباری بالغ بر ۶0 میلیارد و 7۸0 
میلیون ریال هزینه شده اســت، اظهار کرد: این 7۶ 
واحد مسکن مددجویی برای خانواده های دارای تک 
معلول و دو معلول افتتاح شــد که واحدهای تحویل 
داده شــده یک واحد در شهرستان بهار، سه واحد در 
شهرستان فامنین، 11 واحد در شهرستان نهاوند، 9 
واحد در کبودراهنگ، دو واحد در شهرستان رزن، 5 
واحد در همدان و 41 واحد در شهرستان مالیر است.

مدیرکل بهزیســتی اســتان همدان خاطرنشان 
کرد:همچنین طی ایــن هفته ۸ مرکز غیر دولتی در 
حوزه پیشگیری شــامل مهد کودک و مراکز مشاوره 
و پیشــگیرانه در اســتان همدان راه اندازی می شود، 

مطرح کرد.
 راه اندازی 17 کارگاه اشتغال در طول هفته 

بهزیستی در استان همدان

وی با اشاره به اینکه 17 کارگاه اشتغال مددجویان 
نیز همزمان با هفته بهزیستی در همدان افتتاح شد، 
گفــت: یکی از ایــن کارگاه ها کارگاه اشــتغال خانه 
بوم گردی است که توسط یکی از مددجویان همدان 
بازســازی و برای ارائه خدمات از مددجویان سازمان 

بهره گرفته شده است.
الوند در ادامه، به گشــایش نمایشگاه دائمی فرش 
دستبافت تولیدی مددجویان و اشتغالزایی برای ۸0 
نفر از جمعیت هدف بهزیســتی اشــاره کرد و افزود: 
هدف از برپایی این نمایشــگاه را ارائه دســتاوردها و 
توانمندی های مددجویان است چراکه بازدید و خرید 
این محصوالت انگیزه ای برای این افراد است تا تالش 
خود را برای توانمندســازی چنــد برابر کنند بدین 
ترتیب،در این نمایشگاه محصوالتی اعم از تابلو گلیم، 
فرش دستبافت نفیس ابریشــم وغیره عرضه و همه 

روزه از ساعت هشت صبح آماده بازدید است.
این مقام مســئول با بیان اینکه مرکز داده )دیتا 
سنتر( بهزیستی استان با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد 
ریال به بهره برداری رســید، تصریح کرد: ایمن سازی 
دیتا ســنتر با توجه به اهمیت داده ها، شرایط موجود 
انسانی)هکرها( و حمالت سایبری و باج افزارها نیاز به 
توجه بسیار زیادی داشته و دارد که این مهم در مرکز 

داده به صورت ایزوله انجام می گیرد.
الوند از صدور 4۶ موافقت اصولی برای متقاضیان 
مراکــز مثبت زندگی خبر داد و گفت: ۳04 متقاضی 
در سامانه سنترز جهت تاسیس مراکز مثبت زندگی 
ثبت نام کردند که از این تعداد 1۸۳ نفر از متقاضیان 
با کســب حد نصاب نمره ارزیابی مســتندات جهت 
انجام مصاحبه حضوری دعوت و 175 نفر در مصاحبه 
حضوری شرکت نمودند که 4۶ نفر باالترین نمرات را 

کسب کردند و موافقت اصولی برای آن ها صادر شد.
وی در تشریح این موضوع، با تاکید بر اینکه برای 
احداث این مراکز 4۶ منطقه که تراکم جمعیت هدف 
بهزیستی در آن ها اســت، مدنظر قرار گرفت، گفت: 
دارندگان موافقت اصولــی تا 1۲ ماه فرصت خواهند 
داشــت تا با فراهم کردن سایر شرایط اعالمی پروانه 

فعالیت خود را دریافت کنند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان همــدان در پایان 
صحبت های خود به تولید 5 عنوان کتاب صوتی دفاع 
مقدس شامل )خواب هایی از بهشت، صبر زرد، قصه 
من و بابام، بابای نه سالگی و فانوس حرم ( و دو عنوان 
کتاب )ماهی پولکی و خواب هایی از بهشت( نیز اشاره 
کرد و افزود: این پنج عنوان کتاب صوتی و دو عنوان 
کتاب با موضوع زندگی نامه شــهدای مدافع حرم با 
همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
در ســال 9۸ تولید و توزیع شــد و ان شااهلل در سال 

جاری 5 عنوان دیگر نیز تولید خواهد شد.
 شناسایی 24 کودک کار در سال جاری

معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان در پاسخ به 
سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه فعالیت های پایگاه های 
خدمات اجتماعی و مراکز مثبت زندگی ختم به توزیع 
بروشــو نشــود؟ گفت: توزیع بروشور صورت ظاهری 
کارهای این مراکز است، پایگاه های خدمات اجتماعی 
مراکزی برای ارائه خدمات اجتماع محور هســتند که 

وظیفه مداخله و شناسایی را دارند.
زهــره بختیاری با بیان اینکــه چنین پایگاه هایی 
معضالت را شناســایی و به اورژانس اجتماعی منتقل 
می کنند، به وضعیت کودکان بی سرپرست اشاره کرد 
و افزود: هم اکنون تعداد 17۳ کودک بی سرپرست در 

داخل مراکز استان همدان زندگی می کنند از سویی، 
خوشبختانه سامانه فرزندخواندگی در حال راه اندازی 
اســت که با این فرایند شــاهد شفاف سازی هر چه 
مناســب تر اقدامات فرزندخواندگی خواهیم بود البته 
خوشبختانه شاهدیم که این روزها، خانواده ها بیشتر 

به سمت امین موقت سوق پیدا کرده اند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی همدان از شناسایی 
۲4 کودک کار در ســال جاری خبر داد و گفت: سال 
گذشــته 170 کودک کار در ســطح استان همدان 

شناسایی شدند.
وی با اشــاره به اینکه حدود 700 بسته بهداشتی 
بین کودکان کار اســتان همدان توزیع شــده است، 
خاطرنشان کرد: اســتان همدان استانی مهاجرپذیر 
از کشــورهای دیگر نیســت به همین دلیل، کودک 

خیابانی در این استان کم است.
 رصد شغل های ایجاد شده توسط بهزیستی

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مراکز غیر 
دولتی بهزیســتی همدان نیز در ادامه این نشست با 
بیــان اینکه در زمینه یک هزار و ۸00 شــغل ایجاد 
شــده، راســتی آزمایی صورت می گیرد، خاطرنشان 
کرد: زمانی که فردی می خواهد در شغلی وارد شود، 
ارزیابی های اولیه را به انجام می رســانیم، ســپس در 
دوره آماده ســازی شغلی وارد می شود و تا ۶ ماه رصد 
می کنیم که این شــغل، پایدار باشــد بدین ترتیب، 

تاکنون انحرافی وجود نداشته است.
حمیداهلل فارســی در ایــن راســتا تصریح کرد: 
ایجاد اشــتغال برای جوامع هدف از ســوی ارگان ها 
و ســازمان های مختلف ازجمله اهداف دستگاه های 
حمایتی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و غیــره بوده و هســت و هرســاله با اختصاص 
اعتباری به ایــن منظور، این دســتگاه ها تعهد پیدا 
می کنند و براساس عملکرد سال گذشته، پیش بینی و 

تخصیص اعتبار برای سال بعد انجام می شود.
وی با بیان اینکه امسال 70 میلیارد و 700 میلیون 
تومــان اعتبار از محل تبصره 1۶ به منظور اشــتغال 
جامعه هدف پیش بینی شــده است، گفت: سال 97 
رتبه دوم را در حوزه اشتغال و امسال به رتبه نخست 
در این حوزه دست یافته ایم که این مهم نشان از انجام 

مؤثر کارها و برنامه ها در این بخش دارد.
معاون مشــارکت های مردمی، اشــتغال و مراکز 
غیردولتی بهزیســتی همدان با بیان اینکه از ســال 
9۲ تاکنــون بالغ بر یک هــزار و 9۸۸ واحد تحویل 
مددجویان شده اســت، افزود: برای این واحدها بالغ 
بر 44 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

فارســی با بیان اینکه ســهمیه واحدهای درحال 
ســاخت برای زنان سرپرســت خانوار و تک معلول 
استان همدان بالغ بر ۳75 مورد است، گفت: سهمیه 
برای ایجاد واحدهای مســکونی بــرای خانواده های 

دارای دو معلول نیز ۲۲9 مورد است.
 اجرای طرح سنجش اضطراب در مهدهای 

کودک همدان
سرپرســت معاونت توسعه پیشــگیری بهزیستی 
همدان نیز درخصوص برنامه های ســنجش اضطراب 
در مهدهای کودک استان همدان سخن گفت و افزود: 
با تشــخیص به موقع و طراحــی مداخالت به هنگام، 
می تــوان از طریق والدین و مربیان به کودکان کمک 
کرد که چگونــه اضطراب خود را کنترل کنند و یک 

زندگی طبیعی داشته باشند.
شــجاع احسانی با بیان اینکه در اجرای این طرح، 
کودکانی که دارای اضطراب هستند شناسایی و برای 
مشــاوره ارجاع داده می شــوند هم اکنون در سطح 
استان همدان 50 مهدکودک، کار سنجش اضطراب 

کودکان را برعهده دارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه 
غربالگری اضطراب کودکان پنج تا ۶ ســال با هدف 
کمک به والدین برای توجه به نشــانه های اضطرابی 
کودکان و همچنین ارائه خدمات ارزان تر به والدین و 
کودکان جهت شناسایی و درمان این اختالل طراحی 

شده است.
 مناسب سازی نیازمند فرهنگسازی

جانشین معاون امور توانبخشی بهزیستی همدان 
نیز در ادامه، در پاســخ بــه خبرنگار ما مبنی بر کند 
بودن روند مناسب ســازی شــهری در همدان مطرح 
کرد: نخســتین دغدغه و مشــکل معلوالن موضوع 

مناسب سازی است.
ســیاوش رهبر در این راستا خاطرنشان کرد: ۲5 
درصد جمعیت جامعه نیاز به مناسب ســازی دارند و 
ما در سازمان بهزیســتی نیز مطالبه گر و پیگیر این 
موضوع هستیم از ســویی در قانون نیز بهزیستی در 

این زمینه در جایگاه نظارت دیده شده است.
وی بــا بیــان اینکه بحث مناسب ســازی اولویت 
مدیران ما نیســت، گفت: در این زمینه قانون وجود 

دارد اما در اجرای آن مشکالت بسیاری داریم.
رهبر در پایان تصریح کرد: بهزیستی همدان، سال 
گذشته، بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون تومان برای 

تجهیزات پزشکی افراد زیرپوشش هزینه کرده است.
گفتنی اســت؛ در پایان این نشست از کتاب های 
صوتی ویژه نابینایان )با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت( نیز رونمایی شد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان به فعالیت پایگاه های خدمات 
اجتماعی در سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، 

در حدود 15 هزار مداخله توسط این پایگاه ها صورت گرفته 
است و هم اکنون تعداد ۶ پایگاه خدمات اجتماعی در سطح 

استان همدان فعالیت دارند


