
   خراسان جنوبي: مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي گفت:۵۰ نفر 
از جهادگران براي كمك به مردم روستاي سيل زده شيرگ سربيشه در منطقه 
حضور يافتند.  مهدي هنري پس از بازديد از فعاليت جهادگران در روستاي 
شيرگ سربيشه اظهار كرد: بعد از وقوع س��يل روز چهارشنبه در روستاي 
شيرگ سربيشه بالفاصله با هماهنگي صورت گرفته جهادگران و نيروهاي 
بسيج سازندگي سربيشه براي كمك رساني به روستا اعزام شدند و تا آخر شب 

در زمينه كمك به خروج آب از منازل مسكوني مردم خدمت رساني كردند. 
   خوزس�تان: به مناسبت س��وم خرداد مس��ئوالن و مردم با حضور در 
گلزار شهدای خرمشهر به مقام شهداي اين شهرستان اداي احترام كردند.  
سرپرست فرمانداري خرمش��هر در اين مراسم فتح خرمشهر را حماسه اي 
بزرگ خواند و گفت: به اين مناسبت ۴۳ برنامه متفاوت با حضور اقشار مختلف 
در خرمشهر برگزار شده يا در حال برگزاري اس��ت.  وي افزود: برنامه هاي 
مختلف ورزشي، فرهنگي و يادواره هاي شهداي مختلف از جمله شهداي بانو 

مهم ترين برنامه هاي خرمشهر به اين مناسبت است. 
   قم: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: تكميل ۱۱۰ طرح 
نيمه تمام با سرمايه گذاري ۴۶۰ ميليارد تومان و اشتغال يك هزار و ۲۸۰ نفر 
در اولويت برنامه هاي اين سازمان در سال ۹۸ است.  محمود سيجاني با بيان 
اينكه طرح هاي با پيشرفت باالي ۶۰ درصد در اولويت راه اندازي طرح هاي 
نيمه تمام استاني قرار دارد، افزود: تصويب يك طرح صنعتي با مجموع ۲۳ 
ميليارد ريال به صورت سرمايه ثابت، تصويب ۱۴ واحد توليدي با مجموع 
۸۷۶ ميليارد ريال به صورت سرمايه در گردش و تصويب تسهيالت بازسازي 
و نوسازي ۲ واحد توليدي به ميزان ۲۵۵ ميليارد ريال نيز براي ايجاد اشتغال 

در كميته فرعي استان تصويب شده است. 
   كردس�تان: رئيس اداره مراتع و امور بياب��ان اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري كردس��تان گفت: عمليات بيولوژيك آبخي��زداري در ۹ هزار و 
۶۶۱ هكتار از مراتع اين استان اجرا شد.  بختيار مرادي افزود: عمليات هاي 
بيولوژيك آبخيزداري با هزينه يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان در سطح و 
مراتع استان بر اساس فهرست بها اجرا شد كه شامل بذرپاشي و بذركاري، كپه 

كاري تبديل ديمزارهاي كم بازده كنتور فارو، حفاظت و قرق مراتع است. 
   كرمانشاه: مديركل كميته امداد امام خميني )ره( استان كرمانشاه 
از جمع آوري بيش از ۱۵ ميليارد تومان زكات در اين اس��تان خبر داد.  
حسين خدرويسي اظهار داشت: به لحاظ ش��رايط كشور و استان آمار 
مددجويي استان هر ماه نسبت به ماه گذشته افزايش دارد.  وي افزود: 
آخرين پرداختي در ماه گذشته ۸۸ هزار و ۷۰۰ خانوار با جمعيتي بالغ 

بر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش است. 
   گيالن: معاون امور باغباني جهاد كش��اورزي گيالن با اش��اره به اينكه 
برداشت گل محمدي در اين استان تا ۲۰ خرداد امسال ادامه دارد، از توليد ۳۰ 
تن گل محمدي در گيالن خبرداد.  منوچهر پارسافر به سطح زيركشت گل 
محمدي در استان گيالن اشاره كرد و افزود: سطح زير كشت گل محمدي 
در گيالن بيش از ۱۹ هكتار است كه از اين ميزان ۱۳ هكتار بارور است.  وي با 
بيان اينكه بيشترين گل محمدي در شهرستان هاي رودبار، رودسر، سياهكل 
و شفت برداش��ت مي ش��ود، ادامه داد: ارزش ريالي گل هاي برداشت شده 

۲ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان است.

پنجم فروردين سال جاري بود كه ورود سامانه 
بارش��ی متراكم در جنوب و غرب ايران موجب 
وقوع سيالب و خسارت های جانی و مالی در ۲۵ 
استان كشور شد. در اين ميان گلستان، لرستان، 
خوزستان و فارس از جمله اس��تان هايي بودند 
كه باالترين خسارت و خرابي به زيرساخت هاي 
آنها وارد شد و حتي اين پيشامد به جان باختن 
حداق��ل ۱۹ ت��ن انجاميد. ب��ا وقوع اي��ن اتفاق 
بالفاصله گروه هايي از ارتش، بس��يج و سپاه در 
اين مناطق حضور پيدا كرده و به امدادرس��اني 
پرداختند و حتي برخي از مقامات نظامي كشور 
قول هايي را براي آواربرداري و ساختن مسكن و 
زيرساخت هاي ويران شده از سيل دادند كه يكي 
از اين فرماندهان سردار غالمحسين غيب پرور، 

فرمانده بسيج مستضعفين بود.
   بسيج تا پایان بازسازی مناطق سيل زده 

در كنار مردم 
پنجم ارديبهش��ت س��ال جاري بود كه فرمانده 
بسيج مستضعفين در س��فر به لرستان و بازديد 

از روستای سيل زده دمرود معموالن از طرح ملی 
»جهاد همبستگی« با محوريت هر مسجد يك 
 خانه رونماي��ي كرد، بر پايه اي��ن طرح مردم هر 
محله با محوريت مسجد محلشان مي توانند در 
ساخت خانه اي به مساحت ۷۰ تا ۸۰ متر سهيم 
شوند. سرانجام روز پنج شنبه گذشته و همزمان 
با سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر 
فرمانده بسيج طبق قولي كه يك ماه قبل مبني بر 
اجراي طرح ملی »جهاد همبستگی« با محوريت 
هر مس��جد محله يك  خانه داده بود با حضور در 
شهرس��تان آق ق��ال، آيين متمرك��ز كلنگ زنی 
۲۰هزار واحد مسكونی در مناطق سيل زده را آغاز 
كرد. سردار غالمحسين غيب پرور پيش از ظهر 
پنج شنبه گذشته در مراسم متمركز كلنگ زنی 
۲۰ هزار واحد مسكونی خسارت ديده گفت: »با 
همكاری همه بخش ها و گروه های جهادی كار 
بازسازی منازل مسكونی آسيب ديده در كشور 

را آغاز كرديم.«
وي اف��زود: »همان طور كه قباًل وع��ده داديم تا 

پايان بازسازی و زمانی كه مردم به آرامش برسند 
آنان را تنها نخواهيم گذاشت. امروز شيعه و سنی 
و همه اقوام كنار هم قرار دارند و دست به دست 
هم می دهيم تا مش��كالت مردم برطرف شود.« 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به آغاز 
بازسازی ۲۰ هزار واحد مسكونی خسارت ديده 
در كش��ور، ادامه داد: »س��هم اس��تان گلستان 
يك هزار و ۶۰۰ واحد مسكونی است كه بيشتر در 

مناطق روستايی قرار دارد.«
به گفته اي��ن مقام نظامي در اي��ن طرح اولويت 
ب��ا خانواده های تحت پوش��ش كميت��ه امداد و 
بهزيستی است. اين افراد نيازمندی های بيشتری 
داش��ته و برخی از اين خانواده ه��ا عضو معلول 
زي��ادی دارند. س��ردار غيب پرور با بي��ان اينكه 
شعار اصلی س��ازمان بس��يج در اين چند سال 
اخير خدمت رس��انی بوده كه زمينه اين خدمت 
به واسطه وقوع س��يل فراهم ش��ده است، بيان 
داش��ت: »بعضی از صحنه ها در ط��ی اين مدت 
همان سلحش��وری، ايثار و فداكاری رزمندگان 

در س��ال های دفاع مقدس را به ي��اد می آورد.« 
جانشين فرمانده كل س��پاه در امر بسيج افزود: 
»نوجوانانی هس��تند كه در گروه های چند نفره 
در ماه مبارک رمض��ان و با زب��ان روزه در حال 
خدمت رسانی هس��تند كه ارزش اين مجاهدت 
را فقط خدا می دان��د.« وی ادامه داد: »در زمانی 
كه ددمنش��ی دشمن به اوج رس��يده، نيروهای 
انقالبی كار خ��ود را به خوبی انج��ام می دهند و 
انگار كه دشمنی در كار نيست و اين يك معجزه 
است و به بركت وجود مقام معظم رهبری همه ما 
ايستاده ايم.« سردار غيب پرور بيان كرد: »رژيم 
امريكا قادر به جنگ نيست و اين فقط يك جمله 
در بعد روانی صرف نيست بلكه يك واقعيت است. 
اياالت متحده يك پيری اس��ت كه فقط هيمنه 
ظاهری از آن مانده كه دچار پوكی استخوان شده 
است و به لطف خدای بزرگ اين استخوان ها هر 

لحظه در حال شكسته شدن است.«
در ادام��ه اين مراس��م س��ردار غالم��ی معاون 
هماهنگ كننده س��ازمان بس��يج مستضعفين 
با اش��اره به نمايش هيبت و عظمت بس��يج در 
س��يل گفت: ماه مبارک رمض��ان و به خصوص 
ش��ب های قدر فرصت خوبی اس��ت تا مردم در 
مس��اجد تعامل خود را برای بازس��ازی مناطق 
سيل زده بيشتر نش��ان دهند. وی افزود: »تعامل 
خوبی با دس��تگاه های مختل��ف از جمله وزارت 
كشور و بنياد مسكن در خصوص بازسازی مناطق 
سيل زده انجام شده است كه مردم با كمك های 
خود گام مهمی را در كمك به ساخت و ساز منازل 
داشته باشند.« در پايان سرهنگ زهرايی مسئول 
سازمان بسيج س��ازندگی با اش��اره به جزئيات 
»طرح همبستگی ملی« گفت: »با تدبير رياست 
سازمان قرارگاه بازس��ازی مناطق سيل زده ۱۳ 
كارگروه تخصصی ايجاد ش��ده اس��ت و در اين 
قرارگاه گروه های جهادی و اقشار تخصصی بسيج 
و خيرين همه كنار مردم هس��تند و به بازسازی 
مناطق سيل زده در كش��ور می پردازند و اولويت 
اين قرارگاه روستاهای محروم و خانواده های تحت 
پوشش بهزيستی است.« معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستايی وزير كشور نيز كه در اين 
مراسم حضور داشت گفت: »دستگاه های مختلف 
مانند بنياد مسكن، ستاد اجرايی فرمان امام )ره( 

و... طبق تعهدات خود پای كار هستند.«
 مهدی جمالی نژاد با بيان اينكه در ۲۱ اس��تان 
كش��ور ۱۶۹ هزار و ۳۷۷ واحد مسكونی آسيب 
ديده از س��يل ارزيابی خس��ارت ش��ده اس��ت 
خاطرنشان كرد: »بنياد مسكن به عنوان مجری 
۵۶ هزار و ۵۵۰ پرونده را تاكنون برای متقاضيان 
تسهيالت تكميل كرده كه از اين تعداد ۲۵ هزار و 
۶۲۹ متقاضی به بانك معرفی شده اند كه تاكنون 
با ابالغ بانك مركزی در چارچوب مصوبه دولت با 

۲۴۸۲ واحد عقد قرارداد كرده اند.«

پنجم ارديبهشت سال جاري بود كه فرمانده بسيج مستضعفين در سفر 
به لرستان و بازديد از روستای س�يل زده دمرود معموالن از طرح ملی 
»جهاد همبستگی« با محوريت هر مس�جد يک  خانه رونمايي كرد، بر 
پايه اين طرح مردم هر محله با محوريت مسجد محلشان مي توانند در 
ساخت يک واحد مسكوني به مساحت ۷۰ تا ۸۰ متر در مناطق سيل زده 
سهيم شوند. سرانجام روز پنج شنبه گذشته و در آستانه سوم خرداد و 

سالروز فتح خرمشهر، آيين متمركز كلنگ زنی ۲۰هزار واحد مسكونی 
در مناطق سيل زده در قالب طرح جهاد همبستگی ملی با حضور سردار 
غالمحسين غيب پرور در شهرس�تان آق قال در گلستان آغاز شد. اين 
اقدام در حالي انجام گرفت كه فرمانده بس�يج اعالم كرد: »گروه های 
جهادی، مردم، دس�تگاه های دولتی و غيردولتی، نيروهای بس�يجی 
و س�پاهی تا پايان بازس�ازی مناطق س�يل زده كنار مردم هس�تند.«

بيمارس�تان ها و 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

مراكز درماني از 
منابع توليد زباله 
در شهرها هستند كه بخش زیادي از مواد زاید 
توليدي آنها را زباله هاي مخاطره آميز تشكيل 
مي ده�د. ع�دم توج�ه ب�ه كنت�رل زباله هاي 
بيمارستاني نه تنها سالمت بيماران و كاركنان این 
مراكز را به خطر مي اندازد بلكه موجب آلودگي 
نگران كننده محيط زیست مي شود و مي توانند از 
طریق تماس مستقيم یا غير مستقيم منجر به 
آلودگي خ�اك، آب هاي زیرزمين�ي و آب هاي 
سطحي ش�وند و تهدیدي براي سالمت جامعه 
باش�ند. به همين جهت نحوه مدیریت صحيح 
پسماندهاي بيمارستاني از اهميت بسيار باالیي 
براي جوامع برخوردار است. در ایران به رغم آن 
كه چندین نهاد و دستگاه دولتي و نظارتي درگير 
این موضوع هس�تند ولي هنوز راهي درس�ت، 
علمي و اصول�ي براي ب�رون رف�ت از وضعيت 
نامطلوب بهداشتي دفع این گونه زباله ها در كشور 
پيدا نشده اس�ت. حاال مدتي است كه خبرهاي 
نگران كننده اي از بيمارستان هاي تبریز به گوش 
مي رسد. اخباري كه حكایت از وضعيت نامناسب 
دفع پسماند در آنها دارد. البته در همين راستا و 
در رابطه با ۹ بيمارستان تبریز به خاطر نحوه دفع 
پس�ماندهاي پزشكي ش�ان از س�وي سازمان 
محيط زیست اس�تان اعالم تخلف ش�ده و این 
بيمارستان ها به مراجع قضائي معرفي شده اند. 

    
پسماند بيمارستاني به كليه پسماندهاي عفوني 
و زيان آور ناشي از بيمارستان ها، مراكز بهداشتي، 
درماني، آزمايش��گاه هاي تشخيص طبي و مراكز 
مشابه گفته مي شود كه به دليل باال بودن دست كم 

يكي از خ��واص خطرناک از قبيل س��مي بودن، 
بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و 
مشابه آن، به مراقبت ويژه نياز دارند. پسماندهاي 
بيمارستاني احتمال آلوده شدن با ميكروب و در 
نتيجه خطرناک شدن را دارند بنابر اين هيچ يك از 
پسماندهاي بيمارستاني عادي تلقي نمي شوند و 
حتي بخشي از آن جزو پسماند ويژه قرار مي گيرد.  
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه ب��راي مديريت 
پس��ماندهاي عفوني نمي توان با آن مشابه ساير 
پس��ماندهاي بيمارس��تاني برخورد كرد و الزم 
اس��ت براي مديري��ت آن تدابير خاص��ي در نظر 
گرفته ش��ود.  معاون نظ��ارت و پاي��ش اداره كل 
حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در مورد 
ميزان پسماندهاي توليد شده در بيمارستان هاي 
اس��تان به تفكيك انواع زباله هاي بيمارس��تاني 

مي گويد: »ميزان زباله هاي شبه خانگي توليدي در 
بيمارستان هاي استان روزانه ۱۰/۵ تن است؛ بايد 
اضافه كنم كه پسماندهاي شبه خانگي مي تواند 
كاغذ و مقواي بسته بندي يك نوع دارو، بسته بندي 
نوعي دستگاه و در مجموع زباله هايي باشد كه در 
بيمارس��تان به بهانه هاي مختلف توليد مي شوند 
ام��ا خطر عفون��ي ندارن��د. ميزان پس��ماندهاي 
عفوني در اس��تان روزان��ه ۵ ه��زار و ۷۰۰ كيلو، 
پس��ماندهاي تيز و برنده ۸۷ كيلو و پسماندهاي 
شيميايي ۳۴ كيلو به صورت روزانه است.« حسن 
عباس نژاد با اشاره به تعداد بيمارستان هايي كه در 
آذربايجان شرقي مجهز به سيستم بي خطرسازي 
پسماندهاي بيمارستاني هستند، ادامه مي دهد: 
»هم اكنون ۴۹ بيمارستان فعال در استان وجود 
دارد كه تعداد بيمارستان هاي مجهز به سيستم 

بي خطرسازي ۴۳ مورد است و شش بيمارستان 
در زمين��ه بي خطرس��ازي پس��ماندهاي خود با 
مش��كل مواجه هس��تند. در اين ۴۳ بيمارستان، 
۲۳ دستگاه اتوكالو، ۱۸ دستگاه هيدروكالو، ۱۲ 
دستگاه ماكروويو، ۳۷ دستگاه با روش شيميايي 
و ۱۰ دستگاه با روش هاي ديگر به بي خطرسازي 

پسماندهاي بيمارستان مي پردازند.«
   یك ماه فرصت براي رفع مشكالت

بر اس��اس آمارهاي جهان��ي بين ۱۰ ت��ا ۵۲ درصد 
زباله هاي بيمارستاني عفوني هستند. زباله هايي كه 
بر اس��اس گزارش س��ازمان جهاني بهداشت بسيار 
خطرناک هس��تند و حتي در ص��ورت بازيافت نيز 
ممكن است باعث انتقال بيماري هاي واگيردار شوند. 
بر اساس آمارها حدود ۲۱ ميليون نفر دچار هپاتيت 
»ب«، ۲ ميليون نفر هپاتيت »سي« و حدود ۲۶۰ هزار 
بيمار دچار HIV در جهان، بر اثر برخورد سهوي با 
زباله هاي عفوني بيمار شده اند.  معاون نظارت و پايش 
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت آذربايجان شرقي 
مي گويد: »در ش��هر تبريز ۲۲ بيمارستان داريم كه 
در طول س��ال گذشته بررس��ي هاي الزم براي دفع 
استاندارد پسماند در اين بيمارستان ها صورت گرفت 
كه به تعدادي از آنها كه مشكل داشتند، تذكراتي داده 
شد كه برخي اقدام به اصالح روند خود كردند اما در 
نهايت در سه ماهه چهارم سال گذشته ۹ بيمارستان 
را به دستگاه قضائي معرفي كرديم. بعد دادگستري، 
مسئوالن بيمارس��تان و دانش��گاه علوم پزشكي را 
احضار كرده و از آنان توضيح خواسته است كه يكي از 
بيمارستان هاي متخلف در اين مدت اقدام به اصالح 
ساختار بي خطر سازي پس��ماندها كرده اما مشكل 
هشت بيمارستان هم اكنون نيز باقي است كه دانشگاه 
علوم پزشكي متعهد ش��ده تا آخر خرداد، مشكالت 

موجود در اين بيمارستان ها را برطرف خواهد كرد.«

سال گذشته ۹ بيمارستان به دستگاه قضائي معرفي و فقط تا آخر خرداد امسال به آنها فرصت داده شده تا مشكالتشان را برطرف كنند

 سالمت مردم و محيط زيست تبريز
 زير تيغ پسماندهاي عفوني بيمارستان ها
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 بازسازی ۲۰ هزار خانه در مناطق آسیب دیده از سیل
 با آغاز طرح بزرگ جهاد همبستگی

 سردار غيب پرور در آيين كلنگ زني ساخت يک هزار و 6۰۰ واحد مسكونی در آق قال: 
تا پايان بازسازی مناطق سيل زده كنار مردم هستيم

88498441سرويس  شهرستان

برگزاري یادواره سرداران و ۲۶۰ شهید گیالني 
عملیات »الي بیت المقدس«      

یادواره سرداران و ۲۶۰ شهيد گيالني     گيالن
عمليات »الي بيت المقدس« در گلزار 

شهداي رشت برگزار شد. 
عضو مجلس خبرگان رهبري در يادواره س��رداران و ۲۶۰ شهيد گيالني 
عمليات »الي بيت المقدس« كه در گلزار شهداي رشت برگزار شد، گفت: 
تفسير امام راحل از اسالم دقيق ترين و زيباترين تفسير است كه در جمهوري 
اسالمي تجلي يافت.  آيت اهلل رضا رمضاني افزود: در گام دوم انقالب نيز به 
مديريت جهادي در كنار عقالنيت و معويت هم در س��طح كشور و هم در 
سطح استان نياز داريم.  وي اظهار كرد: »خرمشهر را خدا آزاد كرد« تعبير 
قرآني امام از اراده و قدرت الهي است. در جريان عمليات آزادسازي خرمشهر 
خداوند آن علم و قدرت و معرفت را به رزمندگان اس��الم بخش��يد و اين 
حماسه بزرگ فرماندهان نظامي دنيا را شگفت زده كرد لذا نيازمند مطالعه 
و بازخواني مكتب شهدا هستيم.  عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه 
شهدا به تأس��ي از آموزه هاي قرآني در برابر ظالمان و گردنكشان و كافران 
سر تسليم فرود نياوردند، تصريح كرد: دوستي با دوستان خدا و دشمني 
با دشمنان خدا و دشمنان دين خدا و دشمنان رس��ول خدا دستور قرآن 
است.  وي فرهنگ ايثار و شهادت را الزمه مقابله با استكبار دانست و اظهار 
كرد: فرهنگ شهدا فرهنگ انزوا و ظلم پذيري نيست و لذا بشر امروز نيازمند 
چنين فرهنگي است، زيرا مردم دنيا از همه مكاتب نااميد شده اند و همانگونه 
كه امام خميني)ره( نابودي ماركسيسم را پيش بيني كرده بود، مقام معظم 
رهبري نيز از نابودي ليبرال دموكراسي در آينده نزديك خبر داده اند و به جد 

بايد گفت كه ليبراليسم پاسخگوي نسل امروز جامعه بشري نيست.

افتتاح اولین مركز تخصصي خانواده  در اصفهان 
اولين مركز تخصصي خانواده با رویكرد    اصفهان
تولي�د محتوا در ح�وزه خان�واده در 

اصفهان افتتاح شد. 
معاون اجتماعي و مشاركت هاي مردمي سازمان فرهنگي، اجتماعي و 
ورزشي شهرداري اصفهان با اشاره به افتتاح اولين مركز تخصصي خانواده 
با رويكرد توليد محتوا در حوزه خانواده در اصفهان گفت: آن چيزي كه ما را 
بر آن داشت تا به فكر راه اندازي يك مركز تخصصي در حوزه خانواده باشيم 
اهميت نقش و جايگاه خانواده در روابط ميان فردي، شكل دادن يك شهر 
زيست پذير، شكل دادن يك شهر مشاركت پذير و هم چنين شكل دادن 
به شهروند فرهنگي بوده است.  مرتضي رشيدي با بيان اينكه خانواده به 
عنوان مهم ترين اصل و پايه يك نهاد اجتماعي همواره مورد توجه مديريت 
شهري اصفهان بوده است، تصريح كرد: راه اندازي مركز تخصصي خانواده 
با رويكرد توليد محتوا در حوزه خانواده مي تواند نقش تأثيرگذاري هم در 
شهر اصفهان و هم در كشور ايفا كند.  وي ادامه داد: مركز تخصصي خانواده 
را به عنوان يك مرجع علمي از فعاليت هاي پژوهش��ي اجرايي در حوزه 
خانواده قلمداد مي كنيم و سياس��ت ما در معاونت اجتماعي سازمان بر 
همين مبنا پايه گذاري شده كه اميدواريم بتواند يك مركز بسيار تأثيرگذار 

در حوزه خانواده در سطح شهر اصفهان باشد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 بافت تاریخي همدان
 از ثبت جهاني تا تخریب و فراموشي

بافت تاريخي همدان حدود ۵۰۰ هكتار مساحت دارد. منطقه اي كه 
تا ديروز اعالم مي شد يكي از بافت هاي قوي بوده و حتي قابليت ثبت 
جهاني را هم دارد. اما امروز س�اخت و س�ازهاي موجود در آن كه از 
گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد و همچنين اقتصاد شهر همدان 
در بحث ملک موجب شده تا اين بافت آسيب ديده و رو به تخريب برود. 

    
بافت تاريخي همدان مجموعه هاي ارزشمندي از جمله هگمتانه، بازار 

و پالك هاي ثبتي زيادي را در دل خود جاي داده است. 
هر چند نقشه ابالغ شده از طرف شوراي عالي شهرسازي براي مشخص 
كردن محدوده بر مبناي عكس هوايي گرفته در س��ال 1335 بوده و 
ميراث فرهنگي نيز از سال ۹1 براي مشخص و تلفيق كردن محدوده 
تاريخي همدان اقدام كرده اما طي اين سال ها تعدادي از اماكن، معابر و 
محالت تاريخي از بين رفته است.  در همين رابطه سرپرست پايگاه بافت 
تاريخي شهر همدان پويا بودن بافت تاريخي همدان، ساخت و سازهاي 
موجود در بافت تاريخي در گذشته و زمان حال و اقتصاد شهر همدان در 
بحث ملك را از عوامل اصلي از بين رفتن بافت تاريخي همدان برشمرده 
و مي گويد: »استان يزد بافت و استخوان بندي منسجم دارد و نمي توانيم 
بگوييم همدان بافت تاريخي ندارد اما به اندازه يزد و شهرهايي كه بافت 

آنها ثبت جهاني شده نيست.«
مريم مختاري موس��وي، محله كبابيان، حاجي و كلپا همدان را جزو 
محالت ارزشمند همدان معرفي كرده و ادامه مي دهد: »مستند نگاري، 
برداشت و آسيب شناسي وضع موجود يكي از ابتدايي ترين راه ها براي 

احياي بافت تاريخي همدان است.«
وي با بيان اينكه بانك كارگشايي در آثار ملي به ثبت رسيده است، بيان 
مي كند: »محدوده بافت تاريخي همدان مشخص و جانمايي پالك هاي 
ثبتي و تاريخي روي نقشه بافت انجام شده است و بعد از مشخص كردن 

پالك هاي ثبتي بناهاي ارزشمند شناسايي مي شوند.«
سرپرس��ت پايگاه بافت تاريخي شهرس��تان همدان با بي��ان اينكه در 
رينگ اول اقدامات كه از سال ۸۸ آغاز شده تقريباً ۸۰ درصد پالك هاي 
ارزشمند شناسايي شده اند، مي گويد: »فاكتورهاي كالبدي، معماري، 
عناصر تش��كيل دهنده، تزئينات بنا و قدم��ت آن از جمله مالك هاي 
تعيين پالك ارزشمند اس��ت، همچنين پالك هاي ثبتي قبل از سال 

13۴۰ مي توانند به عنوان پالك هاي واجد ارزش معرفي شوند.«
  تاريخ در بافت هاي همدان

حدود سال ۹6 بود كه اعالم شد ش��هرداري همدان سه بناي تاريخي 
در »چمن كبابيان« به عنوان سالم ترين مركز محله  همدان را تخريب 
كرد تا پاركينگي طبقاتي در اين نقطه بسازد.  اين اتفاق در شرايطي رخ 
مي داد كه قبل از آن از ظرفيت هاي اين منطقه براي ثبت جهاني شدنش 
حرف مي زدند.  حاال نه تنها ديگر نمي توان از جهاني شدن بافت تاريخي 
همدان حرف زد بلكه بافت فرس��وده با بافت تاريخي همپوشاني پيدا 

كرده و معضالتي هم براي مردم اين منطقه به وجود آورده است. 
رئيس بنياد ايران شناسي با بيان اينكه همدان يك استان تاريخي است 
اما نسبت به استان هاي همجوار 16 سال در تأسيس بنياد ايران شناسي 
عقب است، مي گويد: »بعد از افتتاح بنياد ايران شناسي در همدان به 
سرعت ايران شناسي در زمينه همدان را آغاز كرده و خوشبختانه تا چند 

ماه آينده كار اين دانش نامه جامع به پايان مي رسد.«
محسن جان ادامه مي دهد: »دانش نامه جامع ايران شناسي در همدان 
در 16 مدخل مانند خاك شناسي، مش��اهير، علوم تربيتي و... بررسي 
شده و بعد از اتمام آن اساتيد و صاحب نظران برجسته ارزيابي و تكميل 
مي شود.« الزم به ذكر است، عناصر معماري موجود در بافت تاريخي 
همدان شامل ۲6 مسجد، ۹ امامزاده و سقاخانه، 1۰ باب حمام، ۲۰ باب 
خانه تاريخي، هفت باب مدرسه، 1۰باغ و عمارت، هفت آرامگاه و مقبره، 

پنج ميدان، 11 مركز محله، پنج كليسا و كنيسه مي شود. 
 همچنين در بافت تاريخي بازار شهر همدان ۲۸ كاروانسرا، پنج تيمچه 
و ۲۷ راسته بازار با مس��احت ۲۰ هكتار وجود دارد.  بافت بازار همدان 
مربوط به دوره صفوي��ه و يكي از قوي ترين و منس��جم ترين بازارهاي 
موجود در كش��ور اس��ت. بازار همدان با ويژگي هاي همچون انسجام 
كالبدي و پويايي، رشد و حيات اقتصادي جزو معدود بازارهاي كشور 

است كه اين ويژگي ها را دارد.

 مهاجرت غیر بومیان
 كمر استان هاي شمالي را شكسته است

خشكسالي هاي دو دهه اخير آن قدر صدمات و خسارات بي شماري به 
همراه داشته كه با يك سال و دو س��ال بارش هاي خوب، نتواند آنها را 
محو يا از وقوع بيشترشان جلوگيري كند. يكي از استان هايي كه شايد 
خودش زياد درگير خشكسالي نشده اما از عوارض اين پديده در امان 
نمانده، گيالن است. منطقه اي سرسبز و پر آب در شمال كشور و حاشيه 
درياي خزر كه به خاطر وضعيت مطلوب طبيعي اش به مقصدي براي 

مهاجرت هاي بي برنامه و بي ضابطه تبديل شده است. 
در كنار گيالن، اس��تان هاي گلس��تان و مازندران هم به شدت مورد 
هدف مهاجرت بي ضابطه غيربوميان ق��رار گرفته اند كه همين امر به 
بهره برداري از فرصت ها و اس��تعدادهاي اين استان ها تبديل و آسيب 
زيادي به مناب��ع آن وارد مي كند.  البته خشكس��الي يك��ي از عوامل 
مهاجرت غيربوميان به سمت استان هاي شمالي به شمار مي آيد و بدون 
شك تغيير فرهنگ رفتاري بخش��ي از طبقات متوسط و مرفه جامعه 
نيز به اين نوع از مهاجرت ها دامن زده اس��ت.  در حال حاضر بايد بازار 
ويالسازي در شمال كشور را به شدت از بازار مسكن جدا كرد. اين بازار 
عموماً محل تقاضاي خانوارهايي با درآمد متوسط به باال، جهت تفريح 
است و تغيير و تحوالت در آن را بايد تا حدودي در نتيجه عوامل مؤثر بر 

شرايط اقتصادي و رفتار اين خانوارها جست وجو كرد. 
به طور كلي رونق بازار ويال در اس��تان هايي مثل گلس��تان و گيالن و 
مازندران متأثر از ش��رايطي هس��تند كه اولين آنها، هم��ان تغييرات 
آب و هوايي و شرايط اقليمي جديد در كش��ور است. بعد از آن تبديل 
اراضي كشاورزي و جنگلي به ويالهاي تفريحي به دليل بازدهي پايين 
كشاورزي، ش��كل گيري طبقه مرفه جديد در كش��ور، به وجود آمدن 
فرهنگ نامناسب تملك ويال در شمال و پايين بودن نسبي قيمت زمين 
در شمال كشور به خصوص در مناطق روستايي آن از جمله اين عوامل 
هستند.  نبايد فراموش كرد هر اقدامي كه در اين استان ها در بخش هاي 
كشاورزي، اقتصادي، گردشگري صورت گيرد، چه مثبت و چه منفي، 

حتماً آثارش به كل مردم مي رسد. 
استان هاي شمالي به خاطر همس��ايگي با برخي كشورها و همچنين 
همجواري با استان هاي مهم كش��ور از ظرفيت خوبي براي شكوفايي 
اقتصادشان بهره مند هستند. به شرطي كه به يك باره با هجوم جمعيت 
و مهاجرت ه��اي بي ضابطه مواجه نش��وند.  به عنوان مث��ال گيالن با 
جمعيتي حدود ۲۰ ميليون نفر در اطراف خودش همجوار است كه در 
كوتاه ترين زمان مي توانند به اين نقطه برسند. اين حجم عظيم جمعيتي 

مي تواند ظرفيت خوبي براي بازار استان گيالن باشد. 
با اين حال هنوز در اين استان از ظرفيت هاي گردشگري نسبت به حجم 
باالي تعداد مسافران ورودي استفاده درستي نشده است. ظرفيت هايي 

كه شايد كم كم زير چكمه مهاجران له شوند و هرگز به ثمر نرسند. 
به هرحال هر چقدر هم از ظرفيت هاي استان هاي شمالي صحبت كنيم، 
اگر به حال و روز استان هاي مركزي و جنوبي در رابطه با كم آبي ها مورد 
توجه قرار نگيرد حتماً عوارضش شامل استان هاي سرسبز شمالي هم 
مي شود. امروز در شمال كشور اوضاع چندان بر وفق مراد نيست. شايد 
آنها با بحراني همچون خشكسالي در اصفهان و سيستان و بلوچستان 
دست به گريبان نيستند. اما موضوع مهاجرت از استان هاي كم آب به 

سمت پر آب ها آسيبي جدي تر به آنها وارد كرده است. 
هر چند برخي مسئوالن استاني در گيالن و مازندران و گلستان بحث 
مهاجرت ها را جدي نمي دانند و حتي آن را شايعه مي خوانند. اما با گذري 
به اين استان ها و ديدن بنگاه هاي مش��اور امالكي كه ديوار به ديوار به 
يكديگر چسبيده اند مي توان به بازار داغ آنها پي برد. بازاري كه ابتدا تغيير 

كاربري را به همراه دارند و سپس فروش آنها به باالترين قيمت. 
 به هر روي، هر چند چالش هاي مصرف بهينه آب در كشور را نمي توان 
فقط به كشت چند محصول كشاورزي محدود كرد. نبود سند ملي آب يا 
همان طرح جامع آب كه به روز و مورد تأييد همه بخش ها باشد و همچنين 
تلفات به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شرب، وضعيت شبكه هاي 
فاضالب شهري و روستايي، وضعيت رودخانه هاي مرزي و حوضه هاي آبريز 
مشترک با كشورهاي همسايه و ساختار مديريت منابع آب و اقتصاد آب 
از جمله چالش هاي اصلي بخش آب است كه عوارضش در مهاجرت هاي 

بي رويه و بي ضابطه به استان هاي شمالي نمايان شده است.
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