اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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دبیر ستاد غدیر شهرستان بهار:

کشاورزان بهاری
قطب تولید
سیب زمینی
در کشور

یکی از شاخص ترین
ویژگی های امسال ستاد
غدیر ،مشارکت و همراهی
تمامی تشکلهای دینی،
ملی ،مذهبی ،پویش ها و
آحاد مردم بود
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سخن مدیر مسئول
به مناسبت روز خبرنگار؛

نشاط شهر از ابتدا تاکنون
نشاط شهر مردمی است ،نه سفارشی!
»»مرضیه کریمی رادپور
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مهدی مجیدی ،شهردار مناطق سه گانه همدان
سکان شهرداری بهار را به دست گرفت
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صرف ًا جهت اطالع
مردم بهار!

■ مـرز تقسـیمات سیاسـی بهار که بـه امضاء
فرماندار رسـیده بود ،طـی اعتراضات مردمی
و فعالیـن شـهر حـدودا ً  ۵۰هکتـار برگردانده
شـد امـا  ۳۰۰هکتا ِر دیگر باقیسـت...
در ماههای اخیر پس از امضاء ،تصویب و ابالغ مرز تقســیمات سیاســی
بهار(که شــنیدن این حجم از بلعیده شــدن اراضی بهار توســط استان
همگان را شوکه کرد) ،مردم و فعالین اجتماعی شهر برای حل مشکل مرز
ِ
پیشرفت شهر است دست
تقسیمات سیاسی بهار که لزوم و اساس توسعه و
مکرر زدند که حاصل این اعتراضات شنیدن
به اعتراضات و درخواست های ّ
اخبار جدیدی از سوی فرماندار بهار در روزهای اخیر شد.
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ادامه در صفحه2

روز  ۲۲مرداد ،روز تشــکل ها و مشارکت های اجتماعی
میباشد که در این خصوص با چندتن از فعالین اجتماعی
در حوزه سازمان های مردم نهاد شهرستان بهار هم کالم
شدیم و از مش ّقات این فعالیت که مقصود ،ارائه برنامه برای
زندگی بهت ِر مردم است جویا شویم.
■ تعریف واژه سازمان های مردم نهاد
در ابتدا بد نیســت با واژه ی سمن آشنا شویم؛ سازمانهای مردم
نهاد(سازمانهای غیردولتی ( )NGOsطیف وسیعی از موسسات،
تشــکل ها ،انجمن ها و بطــور کلی بخشــی از نهادهای مدنی
غیردولتی را در بر می گیرد که توســط مردم شــکل گرفته و با
مشارکت و همکاری مردم فعالیت می کنند و امروزه انواع مختلفی
از ســمن ها ،در موضوعات متنوع از سطح محلی گرفته تا سطح
ملی و بین المللی در تمام نقاط دنیا فعالیت می کنند.
برای آشنایی بیشتر خالصه ای از شرح وظایف سمن ها را میتوان
اینگونه برشمرد:
 عضويت در آنها داوطلبانه و اختياري میباشــد و تعيين اهدافدر آنها بر اساس مشورت و همفكری ميان اعضا صورت مي گيرد.
 آنها كمترين وابســتگي را به نهادهاي صاحب و اعمال كنندهقدرت سياســي در جامعه يعني دولت دارند و براي كسب سود و
منفعت فعاليت نمي كنند ،بلكه اهدافي غير انتفاعي مانند كمك
به فقرا ،آموزش ،توجه به محيط زيست و بهداشت و ايجاد ائتالف
ميان گروههاي كوچك مردم دارند.
 تنوع فعاليتهاي سازمانهاي غير دولتي بسيار زياد است و سمنها در اموری ماننــد فعاليتهاي امدادي ،رفاهي ،مذهبي و خيريه
ای ،خدماتی ،مبارزه با خشونت ،دفاع از حقوق بشر ،توسعه ،علم
و تكنولوژي ،هنر و حرفه ها ،مطبوعات ،زنان ،جوانان ،پناهندگان
و مهاجران ،سالخوردگان و محرومين در جنبش و تالش هستند.
اگر بخواهیم از نمای کوتاهی به اهداف ســمن ها گریزی داشته
باشیم اینگونه میتوانیم عنوان کنیم:
 توانمند ساختن شهروندان براي رفع مشكالت خويش به ويژهگروههاي محروم و سازماندهی کردن مشاركتهای شهروندان
 ارائه مشاوره به نهادهای دولتی توجه به محيط زيســت ،كاســتن آلودگيهاي زيست محيطي،كنترل منابع و ايجاد ائتالف بين گروههاي كوچك مردم در زمينه
های گوناگون ،خالصه ای از عمده فعالیت های سازمانهای مردم
نهاد است.
️شهرستان بهار یکی از شهرستانهای برتر در حوزه سمنشهرستان بهار با دارا بودن حدودا ً  ۳۲سمن ،یکی از شهرستانهای
درخشان در استان می باشد که از بدو تأسیس با برگزاری برنامه
های متنوع و آموزشهای مستمر در جهت رفع مشکالت و موانع
اجتماعی ،فرهنگی در کل اســتان پرآوازه است؛ در این باره برای
آشنایی بیشترباچند تن ازفعالین این عرصه مصاحبه نمودیم.
■️کانون کهن میراث بهار
مرجــان عاکفی که خود یکــی از فعالین اجتماعی شهرســتان
بشمار میرود ،فردی توانمند در عرصه آئین تاریخ و رسوم منطقه
میباشــد وهمچنین دارای توانایی زیــادی در رایزنی و مدیریت
اجرایی باال اســت ودبیر کانون کهن میراث بهار میباشد؛ وی در
ابتدا ســخنان خود اینطور اظهار کرد :بابرگزاری جشنواره سیب
زمینی که به همت سازمان های مردم نهاد شهر بهار ،در تابستان
ســال  ۹۲برگزار شد متوجه شدیم که بهار در زمینه گردشگری
نیاز به فعالیت بیشــتری دارد و تصمیم به تشــکیل یک سمن با
موضوع میراث فرهنگی وگردشگری گرفتیم.

تصویب تفکیک
حوزه انتخابیه بهار و
کبودرآهنگ اولویت اول
نماینده مجلس باشد

تابلو ورودی شهر بهار

روز  ۱۷مــرداد ماه در تقویم ما
به نام روز خبرنگار ثبت شده و
ایــن روز را می توان روز بعثت
خبرنگاران دانست ،خبرنگارانی
کــه از جــان و دل مایــه می
گذارند تا مســائل و مشکالت
مردم را به گوش باالنشــین ها
برســانند تا گرهی از مشکالت
مردم بینوا باز کنند.
روز خبرنــگار بهانه ای اســت
برای مرور خاطرات  9ساله مجموعه خبری نشاط شهر
بهار که در سال  1391فعالیت خود را با پایگاه خبری
تحلیلی آغاز کرد.
مرتضــی بهادربیگــی و مرضیه کریمــی رادپور از
موسســان این مجموعه خبری هستند که از ابتدا با
تمام مشــقات پایه گذار این مجموعه خبری بودند،
مرضیــه کریمی رادپــور به عنوان مدیرمســئول و
صاحب امتیاز مســئولیت حقوقی این مجموعه را بر
عهــده دارد و مرتضی بهادربیگی به عنوان پایه گذار
و مدیر اجرایی پشــتیبانی و راهبــری اين مجموعه
خبری را عهده داراســت ،البته احمد گنج تابش نیز
به عنوان مدیر فنی سایت نشاط شهر چند سال اول
شــروع به کار آن بدون هیچ چشم داشت ،زحمات
زیــادی برای این مجموعه کشــید که جای تقدیر و
تشکر بسیار دارد.
پــس از آن در ادامه اعضای دیگری در قالب اتاق فکر،
خبرنگار ،عکاس و ادمین در دوره های مختلف به این
مجموعه پیوستند که کمک آنها به مجموعه باعث رشد
و تعالی مجموعه شــد و ما همواره سپاسگزار تک تک
این افراد بوده و هستیم.
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سمن ها جایگاه مردمی خود را پیدا کنند و آن را حفظ نمایند
وی در ادامه افزود :کانون کهن
میراث بهار رســماً از شب چله
ســال  ۹۳شروع به کار کرد واز
آغاز با اقبــال عمومی در مورد
اهــداف خود مواجه شــد و از
همان سال به بعد ،مراسم شب
چله را بــا محوریت موضوعات
مربــوط بــه تاریــخ وفرهنگ
بهاربرگــزار مــی کنــد که با
اســتقبال فرهنگ دوســتان و
عموم مردم مواجه شده است.
وی تصریح کرد :این مراســمات که بدون ســخنرانی وتشریفات
اداری و تکراری و کامال به صورت مردمی برگزار می شــود ،جای
خود رادر جامعه گشوده است وبا اجرای موسیقی عاشیقی و نشان
دادن توانمندی ها وظرفیت های بهار ،سعی در ایجاد زمینه های
خودباوری درافراد جامعــه و همچنین صیانت از فرهنگ غنی و
سنت های دیرین را دارد.
عاکفی درادامه عنوان داشــت :برگــزاری دو دوره همایش موفق
موسیقی عاشیقی با حضور عاشــیق ها و کارشناسان این عرصه
از اقدامات دیگر کانون بوده اســت که امیدواریم با حمایت مالی
خیرین و دوستداران فرهنگ و موسیقی محلی ادامه پیدا کند.
ّ
وی در ادامه گفت :روزهای نخســتین شروع به کار این سمن ،با
اقــدام به تخریب حمام کهنه بهار همزمان شــد که با ورود اعضا
و فعالین حوزه میراث فرهنگی وبا دخالت وکارشناســی سازمان
میراث فرهنگی توانستیم از تخریب جلوگیری کرده و این حمام
 ۲۰۰ســاله رابرای بهار حفظ کنیم؛ هرچند هنوز هم متاسفانه با
برخی مشکالت برای نگهداری این مکان تاریخی مواجه هستیم
و بعضــی افراد محلی باروش هــای مختلف و بعضاً تهمت و افترا
سعی در تصاحب این اثرملی دارند اما ما با تمام وجود در برابر این
مشکالت ،قوی و اســتوار هستیم و قانون را چاره گر این مشکل
میدانیم.
دبیر کانون کهن میراث بهار در ادامه تصریح کرد :مشــکل امروز
ما در بحث حفظ میراث فرهنگی کشــور ،عدم آموزش مستقیم
خانواده هااســت ،ما در کانون به منظور ارتباط با جامعه مخاطب
اقدام به تأسیس مدرسه میراث کردیم تا از این طریق به کودکان
و مهمتــر از آن به خانواده های آنها ،آموزش الزم را بدهیم؛ ما با
برگزاری کارگاه و کلیپ های آموزشی ،نحوه حفظ از آثار تاریخی،
چگونگی اهمیت دادن به میــراث مادی و معنوی ،حفظ میراث
طبیعی برای آیندگان ،اهمیت موزه و بازدید از آن ،گردشــگری
تاریخی ،زبان و شــعر فولکلور و دیگــر فعالیت ها را آموزش می
دهیم و امیدواریم تا با رایزنی و همکاری با اداره آموزش و پرورش
بتوانیم در مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان به صورت فراگیر
همه ی این موارد را ترویج دهیم.
عاکفــی در ادامه به خالصه فعالیت های کانون کهن میراث طی
چند ســال گذشــته پرداخت و گفت :برگزاری  ۴دوره جشنواره
آش محلــی به منظور معرفی و ثبت ملــی دو نوع آش ،برگزاری
یک دوره جشــنواره دوغره ماج و پنیر قووت ،تحقیق و رونمایی
از لباس محلی مخصوص ایل بهارلو در بهار ،برگزاری نمایشــگاه
های صنایع دستی و هفت سین ،همکاری در برگزاری جشنواره

اقوام ،برگزاری مســابقات بازی های بومــی محلی ،چاپ کتاب
شــیرین ســوزلر و حرکت های متنوع دیگر از فعالیت های این
کانون میباشد.
وی با اشــاره به اماکن تاریخی ثبت شده و موجود در شهرستان
بهار اظهار کرد :متاســفانه همشــهریان ما از وجود این اماکن یا
اطالع ندارند و یا اهمیتی به آنها نمی دهند و به همین علت ما
در کانون هرساله در هفته میراث فرهنگی ،برنامه بهارگردی برگزار
میکنیم و همشهریان را در سطح شهرستان بهار به اردوهای یک
روزه دعوت وهمراهی میکنیم تا با این اماکن آشنا شوند.
دبیر کانون کهن میراث بهار در سخنان پایانی خود به برنامه های
پیش روی این کانون اشاره کرد و گفت :ما برای ارتقاء نمایندگی
میراث فرهنگی به اداره میراث به چندین امتیاز دیگر نیاز داریم،
که درصدد هستیم با همکاری دستگاه ها و سازمان های مرتبط،
موزه مردم شناســی را در سطح شهر دایر کنیم و همچنین برای
تحقیق و پژوهش در تاریخ شهر و شهرستان ،کرسی بهارشناسی
را در کانون بنا نهاده ایم و به منظور یاری گرفتن از پژوهشــگران
و عالقمنــدان اعــام آمادگی می کنیم و همچنیــن به منظور
حفظ بهتر ،شایســته تر و ارج نهادن به میراث مادی شهرستان
در روســتاهای مختلف و علی الخصوص روستاهای دارای مکان
تاریخی ،اقدام به عضوگیــری خواهیم کرد و از همین تریبون از
همه همشهرســتانی های فرهنگ دوست و میراث بان به منظور
عضویت در کانون کهن میراث بهار دعوت می کنم؛ به امید روزی
که هر شهروند یک عضو کانون باشد.
■️مؤسسه اکسیر زندگی شهر
فاطمه بهادربیگی دبیر موسسه
اکسیر زندگی شــهر ،یکی از
دبیران سازمانهای مردم نهاد
شهر بهار اســت که به تازگی
فعالیت خود را شــروع کرده؛
وی یکــی از فعــاالن حــوزه
خانواده و کاهش آسیب های
اجتماعــی بشــمار میرود که
تحصیالت کالسیک مرتبطی
درایــن بــاره دارد؛ فاطمــه
بهادربیگی به معرفی فعالیت
خود در این عرصه پرداخت و اظهار کرد :موسســه اکسیر زندگی
شهر با هدف ارتباط با اقشار مختلف جامعه و سازمان های دولتی
و غیر دولتی در عرصه خانواده و فرزند پروری به دنبال فعالیت در
راستای ایجاد وحدت برای همدلی ،همفکری ،هم افزایی و ایجاد
کمیت و کیفیــت در امورات اجتماع محور ،نقش آفرینی میکند
ّ
و در صورت همکاری ســازمان ها با مجموعــه مردمی ،عالوه بر
کاهش هزینه ها منجر به تسهیل در رسیدن به اهداف سازمانی،
گفتمان و مشــارکت مردمی برای کنترل و کاهش آســیب های
حوزه ایجاد خواهد شد.
فاطمه بهادر بیگی درادامه عنوان کرد :با توجه به اینکه سازمانهای
مردم نهــاد در عرصه های مختلف اجتماعی ،مذهبی ،زیســت
محیطــی و خانواده فعالیت میکنند ،نیاز به مشــارکت مردمی و
نهادهای مدنی دارند تا اداره امور را تحقق دهند و همچنین برای
داشتن جامعه ای پویا و با نشاط موفق تر عمل کنند.

دبیر سمن اکسیر شهر درادامه خاطر نشان کرد :سمن ها ،آسیب
ها و تهدیدات جامعه را شناســایی و کنترل میکنند تا در کاهش
معضالت و فرهنگ ســازی صحیح در راستای مشارکت همگانی
برای رفع موانع نقش مثمرثمری داشته باشند و شایان ذکر است
این موسســه قصد دارد برنامه هایی همچــون آموزش ،برگزاری
کارگاه های مهارت های زندگی ،ایجاد نشاط ،انگیزه و شادی بین
جوانان و اردوهایی با موضوعات گوناگون و ایجاد تعاون و همکاری
بیــن آحاد مردم و در نگاه تخصصی تر ،فعالیتی در حوزه کاهش
آسیب های اجتماعی ،خانواده و جوانان را داشته باشد.
وی تصریح کــرد :مردمی بودن و غیر دولتی بودن ســمن ها از
مهمترین ویژگی سمن ها است که سمن ها باید جایگاه مردمی
خود را پیدا کنند و آن را حفظ نمایند.
فاطمه بهادربیگی دبیر سمن اکسیر زندگی شهر در پایان سخنان
خود گفت :نقش ســمن ها در آموزش ،فرهنگســازی جامعه و
شناخت آسیب ها و کنترل آنها بسیار مهم است و با حمایت های
دیگر نهاد های جامعه که با اگاهی بســیاری از لطمه های جبران
ناپذیر این عرصه با تشکیل کارگاه ها کنترل خواهد شد.
■️انجمن فرهنگی-اجتماعی بازتاب
در ادامــه صحبتــی بــا دبیر
موسســه انجمــن فرهنگی-
اجتماعــی بازتاب داشــتیم؛
فاطمــه فزونی را میتوان یکی
از بانــوان فعــال و نمونه در
بحث آســیبهای اجتماعی
خانواده نامبــرد ،وی توانایی
بســیاری در برگزاری کارگاه
هــا و آموزشهــای خانواده
محور در ســطح شهرســتان
را دارا میباشــد ،شــایان ذکر
است فزونى تالشهای بیشماری برای ارتقاء سطح کاری دبیران
ســازمانهای مردم نهاد را تاکنون انجام داده اســت؛ و همچنین
وی دبیر موسســه انجمن فرهنگی-اجتماعی بازتاب و موسسه
همای سالمت میباشــد که نظر خود را درباره ی تأسیس سمن
اینطور شــروع کرد :این مؤسسه در سال  ۹۲با هدف رسیدگی به
آســیب های اجتماعی تأسیس شد و شایان ذکر است که یکی از
مهمترین همایش ها ،همایــش ازدواج بود که اخیرا با همکاری
ســازمانهای مردم نهاد به نحو احسن برگزار شد .فزونی در رشته
های علوم اجتماعی و مددکاری تحصیالتی دارد و با هدف بررسی
آسیب اجتماعی و عالقه وافری که به موضوعات مباحث اجتماعی
داشت ،در سال ۹۲به صورت رسمی در این عرصه وارد شده است.
در ادامه فزونی اظهار کرد :شروع این کار سختی هایی داشت و با
توجه به آشنا نبودن افراد جامعه با سمن ها ،ادامه این فعالیت را
برای ما مشکل تر میکرد.
وی گفت :اولین جشنواره ،جشنواره سیب زمینی بود که مشقّات
زیادی داشــت و در سال  ۹۲با معرفی بهار به عنوان قطب سیب
زمینــی برگزار شــد و این حرکت درخشــش این ســمن ها را
دوچندان کرد و مسئوالن مشاهده کردند که با کمک سازمانهای
مردم نهاد میتوان این چنین جشنواره هایی را در سطح شهرستان
برگزار کرد.

حال و روز آشفته
تاکسی داران بهاری
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درادامه دبیر موسســه فرهنگی-اجتماعی بازتــاب تصریح کرد:
امروزه با توجه به وضعیت کرونا فعالیت ها آهسته پیش میرود،
اما فعالیت های اجتماعی ما بصورت بررسی آسیب های اجتماعی
در محالتِ آسیب خیز بهار و روستاهای شهرستان ادامه دارد و با
برگزاری نمایشگاه ها ،جشنواره ها و برگزاری کارگاه های آموزشی
پیش از ازدواج با اســتفاده از مدرسان مجرب ،کارگاه های تربیت
مدرس برای مدرســان جهت توانمند سازی افراد فعال سمن ها
و همچنیــن خروج از حالت پژمردگی و افســردگی ،برنامه های
انگیزشی ،روحیه بخشی و نشــاط اجتماعی را در لیست اهداف
خود داریم.
■️کانون علمی-پژوهشی پویش
در ادامه با ربابه ســاعتی دبیر
کانون علمی -پژوهشی پویش
که از ســال  ۸۵فعالیت خود
را شروع کرده همکالم شدیم و
پای درددل های وی نشستیم؛
شایان ذکر اســت وی یکی از
دبیــران معتمــد در عرصه ی
سمن های شهرستان میباشد
کــه پیگیــری و مداومت وی
برای ایجاد پلی در بین نخبگان
و فعالین اجتماعی این شــهر
ستودنی است ،ساعتی دبیری خالق و آینده نگر میباشد.
ساعتی در ابتدای سخن ،اشــاره ای به اهداف این تشکل داشت
و گفت :عمده اهداف این موسسه بررسی مسائل مبتال به جامعه
با بهــره گیری از تجارب افراد متخصص و کارشــناس در زمینه
مربوطه اســت که این امر با تشکیل گروههای علمی و تخصصی
در زمینه های مختلف محقق شده؛ که با فعالیت های پژوهشی،
آموزشــی ،آگاه سازی و دیگر فعالیت ها اهداف کانون را پیگیری
کرده است .وی با بیان اینکه اوایل تأسیس فعالیت زیادی در زمینه
های مرتبط داشــتیم و از انجمن های فعال بهار بودیم گفت :مع
االسف تنها پیشرفتی که بعد از مدت ها شامل حالمان شد ،بعد از
چندسال معرف ادارات شدیم ولی حمایت های خاصی از ما نشد و
از طرفی هم همشهریان ،آشنایی کافی و به تبع همکاری مناسب
با اعضای کانون نداشته اند که شاید ناشی از قصور ما و شاید هم
ناشی از عدم تمایل مردم به عضویت و فعالیت سازمانهای مردم
نهاد میباشد .ربابه ساعتی در پایان افزود :قرار نیست همیشه به
دنبال معضل باشیم و این را باید مدنظر قراردهیم که باید در همه
حال به دنبال ایجاد نشاط باشیم.
با تفاسیر گفته شده فعالیت چشمگیر سازمانهای مردم نهاد که در
بهار بصورت خود جوش فعالیت میکنند ،بر کسی پوشیده نیست
و میتوان خانه جوانان شهرســتان بهار را یکی از مشــ ّوق های
اصلی این عرصه ذکر کرد که در طول ســالها توانسته با تشکیل
جلســات و کارگاههای متنوع ،جوانان را برای حضور در فعالیت
های اجتماعی و فرهنگی تشویق و جذب نماید؛ که درمیان همه
ی این افراد آقای مرتضی بهادربیگی را میتوان بعنوان فردی فعال
در حوزه کمک ،پشتیبانی و مشوق سمن های شهرستان نامبرد
که از در یاداشــت های بعدی مفص ً
ال درباره ی چالش ها و نقاط
قوت و ضعف این عرصه به اختصار از وی مصاحبه خواهیم گرفت.
در خاتمه امیدواریم در شهرستان چنین فعالیت ها در عرصه های
گوناگون افزایش یابد تا شاهد بهبود بخشی سطح کیفی و کمی
در شهرستان باشیم.

حال و روز آشفته تاکسی داران بهاری
»»محمدرضا باغبانی

قشــر های مختلف دغدغه های خاص خود را دارنــد و در این گزارش به
خواستهایی میپردازیم که برای عملی شدن آن صرفاً کمی همت الزم است.
میتوانیم دغدغه و یکی از دالیل حال آشفته ی صنف تاکسیرانی در
بهار را اینطور شــروع کنیم؛ نبود ایستگاه تاکسی در میدان آزادگان
و ســاخت دور برگردان در فاصله دور از محل توقف تاکســی ها ،که
مشکالت متعددی برای رانندگان و خودروهای ورودی به میدان ایجاد
کرده اســت و اخیرا ً نیز شاهد یک مورد تصادف تاکسی با عابر پیاده
دلیل
بودیم که یکی از عوامل این حادثه در محدودهمذکور صرفا به ِ

کالم مدیرمسئول

نشاط شهر از ابتدا تاکنون
ادامه از صفحه اول:

■ چه شد که نشاط شهر ایجاد شد؟

همــواره یکی از دغدغه های فعالین اجتماعی و فرهنگی
شهر بهار در سالهای گذشــته نبود رسانه ای مستقل و
مردمی برای آگاهی از اخبار و اطالعات مختص شهرستان
بود ،کمبود رسانه ای مستقل و بدور از موضع گیری های
جناحی و سیاسی در شهرستان احساس می شد ،همین
مســئله خود مهمترین دلیل برای ایجاد نشاط شهر شد
که پشتیبانی سازمان های مردم نهاد و فعالین اجتماعی
را نیز به همراه داشــت و در قالب یک پایگاه خبری وارد
عرصه خبری شهرستان شد.
■ نشاط شهر بستری برای بیان دیدگاه های مختلف

نشــاط شهر با گذشت زمان از خبررسانی صرف خارج و
پا به عرصه تحلیل و بیان مسائل ممنوعه در عرف اداری
شــد ،که اولین مورد آن را میتوان به اعتراض نسبت به
تکثر تعداد مدیران غیر بومی در شهرســتان اشاره کرد.
این فضا بســتری را برای فعالین اجتماعی سیاسی شهر،
صاحب نظران و شهروندان ایجاد کرد که ارتباط تنگاتنگی
با این مجموعه خبری یافته و نظرات و تحلیل های خود
را یا به طور مستقیم با نام خود و یا غیر مستقیم از زبان
این مجموعه خبری بیان کنند.
■️چرا نشاط شهر یک رسانه مردمی است؟

این ویژگی شاخص در نشاط شهر باعث شد که این رسانه
به عنوان یک پایگاه مردمی از مقبولیت عمومی و اثرگذار
در شــهر و حتی شهرستان برخوردار شود ،این مجموعه
که روز به روز در حال بزرگ شدن بود و سکوهای مکملی
را برای گسترش خدمت رسانی به مردم فراهم می کرد،
تنهــا یک پایگاه خبــری را برای اثرگــذاری مطلوب در
شهرستان کافی نمی دانســت و همچنان کمبود رسانه
مکتوب در شهرســتان را احســاس می کرد ،به طوریکه
در ســال  97موفق به اخذ مجوز ماهنامه نشــاط بهار با
گستره توزیع شهرستانی شد تا رسالت خبری خود را در
این شهرستان تکمیل کرده و سند مکتوبی از تاریخ این
شهر و شهرستان به ثبت برساند .هم اکنون این مجموعه
بزرگ خبری متشکل از پایگاه خبری نشاط شهر ،ماهنامه
نشاط بهار به همراه سکوهای مکمل کانال تلگرامی ،پیج
اینســتاگرام ،پیج و کانال ترحیم بهــار با مجموعه ای از
خبرنگاران ،عکاسان و صاحب نظرانی در نقش ایده پرداز،
کمک حال مجموعه خبری هستند تا این مجموعه بتواند
با قدرت به کار خود ادامه داده و راه خود را پیش گیرد.
افتخار این مجموعه خبری این است که همواره هدفمان
عالوه بر خبررسانی ،فرهنگسازی نیز بوده و در چند سال
اخیــر با برگزاری پویش های مختلفــی از جمله پویش
درختــکاری ،پویش هر هیئت یــک طبل ،پویش آجیل
نخرید و پویش حذف تبلیغات کاغذی در انتخابات دوره
پنجم شورای شــهر و کمک رسانه ای به گروه های تازه
نفس در امور فرهنگی نقشــی هر چند کم و کوچک در
فرهنگسازی شهر و شهرستان داشته باشیم.
■️ مشکالت پیش روی نشاط شهر

برای رســیدن به اهداف بزرگ ،همواره مشکالت بزرگی
را نیز باید پشت سر گذاشت .نشاط شهر نیز از این قاعده
مســتثنی نبوده و نیست و هزینه های بسیاری را در این
سالها به خاطر سنت شکنی هایش در عرصه خبر و ارائه
تحلیل به نفع مردم متحمل شده است که آخرین موارد
آن را می توان بحث کارخانجات آالینده و افشاگری هایی
در وقایع مرز تقسیمات سیاسی شهر بهار برشمرد.
در عرصه خبررســانی ،دولت و مــردم دو کفه یک ترازو
هســتند که در بســیاری از مواقع تضارب منافع در بین
این دو باعث ایجاد اصطکاک شــده و این خبرنگار است
که دربیان یک واقعــه انتخاب می کند که در کدام کفه
این ترازو قرار گیرد ،اینجاســت که در بسیاری از موارد
قرارگیری خبرنگار در جبهه مردم آن هم در شــهرهای
کوچک به مذاق خیلی از باال نشین های آن شهر ممکن
است خوش نیاید و مشــکالت بسیاری را اعم فراخوانده
شــدن از سوی نهادهای مختلف همچون اداره اطالعات،
پلیس فتا ،نیروی انتظامی ،دادگاه و دادستان فراهم کند
و تنهــا حمایت های مردمی اســت که می تواند کمک
رسان یک خبرنگار باشد .چنین فضایی در سالهای اخیر
برای مجموعه خبری نشاط شهر بارها به عینیت رسیده
است و مردم بدون آنکه اشرافی به این فضا داشته باشند
تنها خواســتار این هستند که نشــاط شهر صدای مردم
باشــد ،دریغ از اینکه این نشــاط شــهر است که سیبل
تمامی اتهام ها قرار میگیرد و این ممکن اســت هزینه
های بسیاری برای ارکان اصلی این مجموعه ایجاد کند.
■️نشاط شهر از مردم چه خواسته ای دارد؟

نشاط شهر در جبهه مردم قلم میزند به شرطی که مردم
نیز حامی قوی نشاط شهر باشند ،خواسته نشاط شهر این
اســت که مردم نیز دست به کار شده و هر یک به عنوان
یک رسانه عمل کنند و خواسته خود را آشکارا بیان کنند.
خواسته دیگر نشاط شــهر این است که از قضاوت های
عجوالنه در مورد این مجموعــه خبری اجتناب کنند و
بدانند که بیان بســیاری از مســائل تبعات زیادی برای
مجموعــه دارد ،چرا که مجموعه بــه گروه و فرد خاصی
وابسته نیســت باید در بیان مطالب جوانب کار سنجیده
شده و سپس بیان شود.
بر خود می بالیم قدم در راهی گذاشته ایم که میراثی
گرانســنگ برای مــردم و آیندگان بــه جای خواهد
گذاشــت و از نخبــگان علمی ،اجتماعی و سیاســی
شــهرمان دعوت می کنیم که ما را در این مسیر یاری
دهند تا آنها نیز سهمی در این میراث ارزشمند داشته
باشند.

نبود ایستگاه مناسب تاکسی ها میتواند باشد!!
عالوه بر آن خروجی شــهرک به سمت میدان آزادگان نیز همواره با
یک گلوگاه مواجه است که دلیل اصلی آن همین تاکسی ها هستند
که قطعا جایی جز این مکان ندارند!
راننده تاکسی ها اظهار می کنند که وعده ساخت ایستگاه ،از مدت ها
قبل به آن ها داده شــده اما تاکنون به دست اقدام نرسیده درصورتی
که مکان مناسب برای احداث آن کامال آماده است!
ِ
نهایت امر مدت یک
اگر همتی برای ساخت این ایستگاه در کار باشد
هفته با تمام کاغذ بازی ها ،ایستگاه تاکسی آماده بهره برداری خواهد
شد؛ ایستگاهی دقیقا پشت محل توقف کنونی تاکسی ها ،زمینی که
نصف چمن هایش خشک شده است! و شاید محل بهتر دیگری..

در ادامه ســه خواسته دیگر این قشر زحمتکش را به صورت کلی و
بی هیچ ابهامی مطرح میکنیم:
■ کماکان محلی برای اسکان راننده ها در خیابان  ۱۷شهریور وجود
ندارد ،حتی در حد یک سایه بان
■حمایت ارگان و سازمان های مربوطه برای تعویض خودروهای فرسوده
■ وضعیت نامناســب جاده درون شهری (ســرعتگیرهای زیاد) که
استهالک خودرو ها را افزایش میدهد
و اما جوابیه شــورای شــهر که از طریق مصاحبه جویا شدیم سندی
داران آزرده خاطر؛ شورای شهر بهار
است برای رفع مشکل تاکســی
ِ
گفت :با استقرار شهردار جدید ،دستور کار اتخاذ میشود.
دســت آخر باهمه این تفاسیر به این نتیجه میرسیم ،کافیست پای

حرف ها ،دغدغه ها و خواسته های به حق و مشروع مردم نشست؛
هرچند در لحظات اولیه وقتی دوربین پای کار باشــد و قلم در دســت،
خیلی ها رغبت به گفتن حرف هایشــان ندارند و جمله معروف "گوش
اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنکه جایی نرســد فریاد اســت" را بارها
خواهی شــنید؛ اما پس از کمی اصرار و باز کردن سر صحبت عالقه به
طرح مشکالت و امید هرچند کوچکی برای رفع و رجوع شدن مسائل
هم را در چشمان مخاطب می بینیم ،به امید اینکه شاید حرف و خواسته
اش جایی خریدار داشته باشد با کمی تردید مطالبش را بیان می کند و
این گونه این خواسته ها در قاب تصویر و مکتوب ثبت میشود و ما رسانه
ها نیز مثل همه این عزیزان امید به بهبودی و رفع این مشکالت کوچک
ولی تلنبار شده داریم.

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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مهدی مجیدی ،شهردار مناطق سه گانه همدان
سکان شهرداری بهار را به دست گرفت
یکی از مهمترین وظایف اعضای شــورا در طول خدمت  ۴ساله
خود ،انتخاب شــهردار است که شورای منتخب باید با توجه به
درخواســت مردمی و صالح شهر دســت به انتخاب گزینه ای
کارآمد بزند ،چرا که این انتخاب سرنوشت چهار ساله یک شهر
را رقم خواهد زد .شورای دوره ششم شهر پس از چندین جلسه
فشرده باالخره به تصمیم نهایی رسید.
در روزهای آخر مرداد ماه اعضای شورای شهر بهار پس از یک
ماه گمانه زنی در مورد گزینه های شهرداری و تاکید همشهریان
در انتخاب یک شهردار بومی کارآمد ،پس از مصاحبه با  ۱۲نفر
از گزینه های پیش رو مهدی مجیدی را به ســمت شهرداری
بهار برگزیدند.
مهدی مجیدی اهل شــهر رزن ،دارای مدرک کارشناسی ارشد
مهندسی معماری و دانشــجوی دکترای مدیریت کسب و کار
 DBAاست.
مهندس مهدی مجیدی با دو دهه تجربه در مدیریت شهری در
سمت هایی همچون مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های
استان همدان ،شهردار مناطق ۱و  ۲و  ۳همدان ،شهردار رزن،
شهردار جورقان ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری همدان
و معاونت اداری مالی شهرداری همدان ،در حوزه های فرهنگی
و ورزشی نیز سابقه دارد.
انتخاب مجیدی با چنین ســابقه و رزومه مثبتی برای ســمت
شهرداری بهار هرچند که غیر بومی نیز باشد ،اما می تواند اثرات
مثبتی در شــهر ایجاد کند و برای انتخاب چنین فردی باید به

اعضای شورای ششم تبریک گفت.

■️ چرا شهردار بومی انتخاب نشد؟

با وجودیکه شعار اعضای شــورای شهر و خواسته عموم مردم
انتخــاب افــراد بومی در ســمت مدیریتــی ادارات من جمله

شــهرداری بهار بود ،این مهم در انتخاب شهردار محقق نشد و
این ســوالی بی پاسخ برای همشهریان ماست که چرا یک فرد
بومی برای این سمت انتخاب نشد؟
در جواب باید چنین گفت که شــروط استانداری برای انتخاب

شهردار در شهرهای زیر صدهزار نفر در مدرک تحصیلی مرتبط
و سابقه  ۵ساله مدیریت باعث سختتر شدن کار شورای شهر
در انتخاب شــد و همین شــروط علی عطایی را که گزینه ای
قــوی و دارای مقبولیت عمومی در انتخاب شــهردار بومی بود
کنار گذاشــت و دقیقا همین شروط ســد انتخاب چندین فرد
دیگر از گزینه های مطرح بومی در انتخاب شــهردار شد ،این
در حالیست که مدرک نامرتبط شهردار منتخب تهران ،علیرضا
زاکانی هم اکنون نقل محافل شده و فعالین سیاسی اجتماعی
در حال مقایسه پایتخت با شهر زیر  ۳۰هزار نفری بهار هستند
و معتقدند اگر می شــد در پایتخت از این مسئله چشم پوشی
کرد ،چرا در بهار نشد.
ســوال دیگری که این روزها با وجود قوانین حاکم در انتخاب
مدیران مطرح اســت دلیل عدم کادرسازی مناسب از نیروهای
بومی است" ،قحط الرجال" اصطالحی است که این روزها زیاد
می شــنویم و این در حالیست که با تغییر دولت امکان تغییر
مدیران ادارات گوناگون وجود دارد و تاکید مردم شهر در انتخاب
مدیران بومی ،بیش از پیش لزوم کادرسازی در ادارات مختلف
را برایمان نمایان می ســازد که این خود نیازمند طرحی بلند
مدت است و امیدواریم که اعضای شورای شهر بهار با محوریت
در شــهر و با همفکری فعالین سیاسی اجتماعی شهر بتوانند
فکری اساســی در این مورد داشته باشــند تا در آینده بتوانیم
افرادی بومی با رزومه قوی و تجربه کار در سطوح استانی را در
سمت های مدیریتی شهر بهار به کار گیریم.

حسین رضا زارعی
مؤسس اولین آموزشگاه تخصصی موسیقی در شهرستان بهار
حســین رضا زارعی ،زاده و پرورش یافته ی دیار بهار اســت که
بعنوان پیشکسوت موســیقی شناخته شده؛ طی مصاحبه ای از
آثارش و اهدافش جویا شدیم.
حسین رضا زارعی موسس آموزشگاه موسیقی سارنگ و مدرس ساز
سنتور (فرهنگی بازنشسته) در ابتدا به سوابق کاری خود پرداخت
و گفت :ازسال  ۱۳۷۰فراگیری دوره های مقدماتی و پیشرفته ساز
سنتور را بیش از ۱۵سال نزد اساتید مجرب استان فراگرفتم و بیش
از  ۲۰سال بعنوان مسئول انجمن موسیقی شهرستان بهار ،با اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی همکاری نزدیکی داشته ام و شایان ذکر
است تاکنون سکاندار دار معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و
پرورش ،رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان بهار ،مدیر کانون
فرهنگی و تربیتی میعاد بهــار و همچنین مدیریت و تدریس در
مدارس دوره اول و دوم متوسطه را برعهده داشته ام .وی در ادامه

به همراهی ســایرهنرمندان شهرستان اشاره کرد و اقدامات انجام
شــده را برشمرد و گفت :باهمکاری سایر هنرمندان شهرستان به
فعالیتهای هنری نظی ِر شرکت در جشنواره های استانی ،برگزاری
همایش موسیقی شهرستان با حضور استادان ملی مانند دکتر رضا
مهدوی ،کیوان ســاکت ،حسن ناهید و جواد بطحایی داشته ایم و
در اولین آلبوم صوتی اســتان با عنوان ( یاد رهی ) بعنوان نوازنده
سنتور حضور داشته ام.
زارعی در ادامه افزود :باهدف شناســایی و رشــد اســتعدادهای
عالقمندان به موســیقی و همچنین ایجاد نشاط در جامعه بویژه
جوانان ،که ســبب ســامت روحی آن ها و دوری از آسیب های
اجتماعی می گردد ،به آموزش ســاز سنتور و تشکیل گروه های
موســیقی در شهرســتان برای اجرای برنامه در داخل و خارج از
شهرستان اقدام نموده ام و در این مسیر با تالش و پیگیری موفق

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهار طی مصاحبه
ای به مرور عملکرد یکساله فرهنگی و هنری این اداره پرداخت.
به گزارش نشاط بهار؛ حبیب شــهنوازیان رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان بهار در ابتدا اشاره ای به عملکرد بخش
فرهنگی داشت و برشمرد:
■ نشست با اعضای انجمن های فرهنگی،هنری و بحث و بررسی
مشکالت آنها در بدو ورود
■ گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه
در  ۱۷مرداد(روز خبرنگار)
■ نشست با خبرنگاران با حضور فرماندار شهرستان
■ برگزاری مســابقه کتبی دفاع مقدس از کتاب (مردان خاکریز
خورشــید) به صورت استانی و شرکت  ۸۵۰نفر در این مسابقه و
اهدای هدایا به پنجاه نفر از برگزیدگان (هر هدیه نقدی به ارزش
یک میلیون ریال)
■ تقدیر از پیشکسوتان فرهنگ و هنر به تعداد  ۷نفر
■ برگزاری جشــنواره جایزه ادبی اســتان در دهــه فجر  ۹۹در
شهرستان بهار ،که تعداد  ۲۵۰اثر به جشنواره رسید و  ۲۲نفر از
برگزیدگان با اهدای لوح سپاس و هدایای نقدی تجلیل بعمل آمد
■ گرامیداشــت هفته دولت با اجرای برنامه های متنوع در مراکز
تحت پوشش
■ گرامیداشــت هفته دفاع مقدس با اجرای برنامه های متنوع از
جمله رونمایی از دو عنوان کتاب خاطرات شهدا ،تجلیل از خانواده
شهید سال( شهید مهدی فریدونی) و همچنین از خانواده (شهید
محمدرضا رنجبر ضرابی)
شــهنوازیان در ادامه گفت :برگزاری محفل ادبی در سه مورد از
جمله محفل ادبی و خاطره گویی ویژه ســالگرد شــهادت سردار
سلیمانی ،محفل ادبی بمناسبت سوم خرداد  ۱۴۰۰روز آزادسازی
خرمشهر و محفل ادبی به مناسبت دهه کرامت با همکاری کانون
خدمت رضوی شهرستان بهار انجام صورت پذیرفت.
■ بازدید  ۲۶مورد از مراکز چاپخانه ها در طول ســال که شایان
ذکر است  ۹مورد چاپخانه در بهار و اللجین وجود دارد
■ گرامیداشت هفته کتاب و تجلیل از خادمین چاپ و نشر در آبان
ماه به مناسبت هفته کتاب و نقد و بررسی کتاب ویژه شهرستان
■ اهداء  ۲۰۰بســته گوشت یک و نیم کیلیویی به اعضاء محروم
کانون های فرهنگی-هنری مســاجد ،که شایان ذکر است تعداد
کانون های فرهنگی و هنری در شهرستان بهار  ۵۲مورد میباشد
■ ارســال آگهی های دولتی و غیر دولتی برای نشریات استانی
و کشــوری در سال  ۹۹به تعداد  ۵۸۰مورد ،و همچنین در شش
ماهه اول  ۱۴۰۰تعداد  ۲۲۰مورد
■ برگزاری آزمون قرآنی در شهرستان بهار با شرکت  ۱۰۰نفر

■ اطالعرسانی و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی ،هنری از طریق
فضای مجازی
■ اجــرای برنامه هــای متنوع فرهنگی ،هنــری در کانون های
ت ملی و مذهبی در
فرهنگی -هنری مساجد شهرستان در مناسب 
طول سال به تعداد  ۱۲۰برنامه
■ برگزاری  ۲مورد نمایشگاه کتاب در طول سال(نمایشگاه کتاب
ویژه شهید سردار سلیمانی و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس)
■ تعامل و همکاری با ادارات و نهادهای شهرســتان در خصوص
برنامه مشترک فرهنگی و هنری انجام شده است.
شــهنوازیان در ادامه به ارائه گزارش عملکرد یکساله واحد هنری
این اداره پرداخت و برشمرد:
■ برگزاری  ۱۵نمایشــگاه با موضوعات طراحی ،نقاشی ،عکس،
پوســتر و خوشنویسی بمناســبت های مختلف در طول سال با
همکاری و هماهنگی انجمن هنرهای تجسمی شهرستان و انجمن
خوشنویسان و همچنین ستاد اقامه نماز استان
■ برگزاری  ۶دوره آزمون میان دوره ای انجمن خوشنویســان با
هماهنگی انجمن خوشنویســان ایران و صدور گواهینامه معتبر

به اخذ مجوز تأسیس آموزشگاه موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گردیده ام .وی درادامه تصریح داشت :درجهت شکوفایی
و ارتقاء فرهنگ شهرســتان اقدام به تأسیس آموزشگاه تخصصی
موسیقی ســارنگ در رشته های مختلف ( آموزش سازهای پاپ،
ســنتی ،کالسیک و محلی ) با حضور اساتید مجرب واقع در بلوار
آیت ا ..بهاری جنب کانون میعاد نموده ام و عالقمندان می توانند
جهت ثبت نام و شــرکت در این کالس ها با شــماره تماس های
 ۰۹۰۲۱۱۱۰۱۳۳ - ۳۴۵۰۲۰۵۳اقدام به شروع دوره نمایند.
حســین رضا زارعی مؤسس اموزشگاه ســارنگ در پایان گفت:
برخود الزم میدانم از مســاعدت و حمایت های اداره فرهنگ و
ارشاد اســامی ،آموزش و پرورش شهرستان و همچنین کانون
میعاد در این مسیر تشــکر داشته باشم؛ چرا که این حمایت ها
باعث شکوفایی استعدادها و رشد فرهنگ میشود.

نگاه اجمالی به عملکرد
یکساله اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی
شهرستان بهار

جهت باز پذیرفته شدگان در آزمون های مذکور
■ برگزاری کالسهای آموزشی توسط انجمن خوشنویسان جهت
عالقمندان و هنرجویان شهرســتان در طــول هفته و با رعایت
پروتکل های بهداشتی در شرایط بیماری کرونا در طول سال و در
محل اداره ارشاد شهرستان
■ حضور و شــرکت هنرمندان تجسمی اســتان در شانزدهمین
جشــنواره هنرهای تجسمی اســتان در شهرستان نهاوند و کسب
رتبه اول طراحی پوســتر توســط خانم رهنما و کســب رتبه دوم
خوشنویسی در رشته خوشنویسی دراستان توسط اقای بهزاد نوعی
■ فعالیت  ۳آموزشــگاه فعال هنری در رشته طراحی ،نقاشی و
خوشنویسی در سطح شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی و
آموزش هنرجویان طبق روش های آموزشی از مبتدی تا پیشرفته
در طول سال و همچنین اوقات فراغت تابستان جهت عالقمندان
■ بازرسی و نظارت از آموزشــگاه های آزاد هنری شهرستان به
تعداد  ۲۰مورد و بررسی کمبودها و مشکالت موجود در آموزشگاه
های مذکور در طول سال از دیگر اقدامات این اداره بوده است.
وی درادامه دیگر فعالیتهای این اداره را در حوزه هنری برشــمرد

و گفت :برگزاری تمرینات گروه های نمایشی با هماهنگی انجمن
هنرمندان هنرهای نمایشــی شهرســتان در طول ســال جهت
هنرمندان نمایش شهرستان ،توسط دو گروه نمایشی روزنه آبی و
بهارنارنج انجام گرفته است.
■ کســب رتبه اول و دوم بازیگری مرد توســط احسان آزادجو و
محمود غفاری و کسب رتبه دوم کارگردانی توسط محمود غفاری و
ابراهیم یمین اسماعیل و همچنین کسب جایزه آراء مردمی توسط
گروه نمایش روزنه آبی برای نمایش کافه ســایه در سی و دومین
جشنواره تئاتر استان همدان به نویسندگی ابراهیم عادل نیا
■ اجرای نمایش دل مترســک به کارگردانی احمد قاسملو برای
هنرجویان و بازیگران گروه نمایش بهار نارنج
■ اجرای نمایش قصه ابر و باد-باران به کارگردانی محمود غفاری
برای خانواده هنرجویان و بازیگران گروه نمایش روزنه آبی
■ صدور مجوز آموزشــگاه آزاد موسیقی به مدیریت حسین رضا
زارعی در سال  ۱۴۰۰و تشــکیل کالسهای آموزشی و آموزش
هنرجویان و عالقمندان رشته موســیقی در آموزشگاه مذکور با
حضور مربیان مجرب و تایید صالحیت شده توسط استان
■ اجرای صحنهای موســیقی سنتی توســط گروه موسیقی ایوا
به سرپرســتی حســین رضا زارعی و هماهنگی انجمن موسیقی
شهرستان توسط  ۶گروه موسیقی
وی در ادامه به دیگر برنامه ها اشاره کرد و گفت :پیگیری و اهداء
 ۱۰عدد کارت هنر به هنرمندان شهرستان بهار
■ برپایی نمایشــگاه و اکسپوفروشــگاه آثار هنرهای تجســمی
هنرمندان رشــته تجســمی شهرســتان بهار در محل مجتمع
فرهنگی و هنری آیت ا ..بهاری(ره)
■ برگزاری اختتامیه هجدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی
استان همدان در محل مجتمع فرهنگی و هنری آیت ا ..بهاری(ره)
شــهر بهار و تقدیر از برگزیــدگان و هنرمندان حائز رتبه در این
جشنواره به تعداد  ۱۸نفر از هنرمندان تجسمی از استان همدان
در بخشهای نقاشی ،پوستر و عکس و بخش ویژه دفاع مقدس
شــهنوازیان به مراکز هنری اشاره کرد و افزود :تعداد مرکز عرضه
محصوالت فرهنگی و نمایش خانگی در سطح شهرستان به تعداد
 ۵مرکــز و تعداد مراکز بازیهای رایانه ای و تصویری در ســطح
شهرســتان به تعداد  ۱۰مرکز ،که  ۳مرکز در بخش مرکزی۱ ،
مرکز در بخش صالح آباد ۱ ،مرکز در بخش مهاجران و  ۱۰مرکز
در بخش اللجین انجام گرفته است.
حبیب شهنوازیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
بهار در پایان اظهار کرد :اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی تالش
خواهد کرد که برنامه ریزی های متنوعی در ســال آینده به اجرا
درآورد.
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مسئوالن نقش سازمان های مردم نهاد را
جدی بگیرند

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
شنبه  30مرداد ماه 1400
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رئیس اداره ورزش و جوانان بهار با گرامیداشــت روز تشــکل ها گفت:
ســمنها پل ارتباطی بین دولت و عموم مردم هستند و به خاطر تماس
رو در رو با مردم و ارتباط با مســئوالن دولتی می توانند نقش موثری در
تحقق اهداف و دغدغه های مردم داشته باشند.
وی افزود :سازمانهای مردم نهاد با شخصیت حقوقی مستقل ،غیردولتی،
غیرانتفاعی و غیر سیاسی هستند که برای انجام فعالیتهای داوطلبانه در

حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سالمت ،خیریه ،مذهبی و بسیاری
از امور عام المنفعه و بر اساس اساسنامه مدون ،رعایت چارچوب قوانین
مربوطه فعالیت میکنند .وی با اشاره به فعال بودن  ۴سازمان مردم نهاد
جوانان در بخش های مختلف در سطح شهرستان ،گفت :سمن ها نقش
مؤثری در کاهش آسیب ها و افزایش نشاط اجتماعی جامعه برعهده دارند
و امیدواریم روزبه روز شاهد افزایش کمی و کیفی سمن ها در شهرستان
باشــیم .علیرضا صفی زاده با اشاره به نقش مهم سازمانهای مردم نهاد
در برگــزاری برنامه های هفته ازدواج ،گفت :ســمنهای جوانان بهار به
خصوص دو ســمن پیچک مهر و امید و اکسیر زندگی شهر نشان دادند

کشاورزان بهاری
قطب تولید سیب زمینی در کشور
مجید ریحانی مدیر عامل تعاونی سیب زمینی کاران بهار از فراز
ونشیب های کشاورزی گفت و به ارائه راهکارهای مثمرثمر برای
بهبودی شرایط کنونی وضعیت سیب زمینی پرداخت.
به گزارش نشــاط بهار؛ مجید ریحانی مدیر عامل شرکت سیب
زمینی کاران بهار در ابتدا گفت :اســتان همدان سالیانه حدود
یک میلیون تن سیب زمینی تولید میکند که شایان ذکراست
از نظر میزان تولید ،رتبه اول کشــوری را دارا می باشــد و ۳۰
کشاورزان
درصد این مقدار در شهرستان بهار تولید میشود و ما
ِ
ســیب زمینی کار عامل تولید ،باعث اشــتغال و امنیت غذایی
هستیم.
■ ️کشاورز ما هنوز محصول خودرا به قیمت چندسال پیش
میفروشد!

وی در ادامه افزود :ســیب زمینی محصولی است که طی دوره
های  ۴-۵ســاله خودی نشان میدهد و کشاورزان را که جای
خود ،حتی پزشــک و مهندس و نقاش و بقال را شیفته خود
کرده واز این مزرعه به آن مزرعه ،ازاین شــهر به آن شهر درپی
خود می کشــاند و گاهی اوقات این فــراق وآن بازار خوب به
قدری طوالنی میشــود که درنهایت تبدیل به ســرابی میشود
ودیگر رمقی برای ادامه باقی نمی ماند و ســوال اینجاست چرا
باید اینگونه باشــد که هر شــخصی که خود اراده کرد وبه هر
مقدار که خواست اقدام به کشت سیب زمینی نماید؟!
ریحانی در ادامه تصریح کرد :با شیوه های کنونی زراعت سیب
زمینی و در اثر خرد شــدن اراضی کشــاورزی ،فرسوده بودن
ماشین آالت ،کارایی پایین سیستمهای آبیاری ،ضایعات باالی
محصول وکاهش یا قطع یارانه های دولتی ،عدم باز شدن بسته
های حمایتی از سوی دولت ،افزایش بسیار شدید قیمت نهاده
های(کود،سم،بذر و سوخت) هزینه های تولید به شدت افزایش
یافته اســت و این در حالیســت که با این همه افزایش هزینه،
کشاورز ما هنوز محصول خود را به قیمت چند سال پیش خود
به فروش می رساند.
مدیر عامل شــرکت سیب زمین کاران بهار عنوان کرد :یکی از
روش هــای جلوگیری از زیان کاهــش هزینه های تولید ،به
وســیله افزایش بهره وری تولید در واحد ســطح می باشد که
برای دستیابی به این هدف ،نیاز به بازنگری و به روز رسانی کلی
در شــیوه های آبیاری ،ماشین آالت کشاورزی و ادوات مربوطه
و نحوه انبارداری و نحوه اســتفاده از ســموم و کود ،استفاده
ارقام بذری جدید گواهی شــده و استفاده از بسیار عوامل موثر
دیگر دارد ،اما نکته قابل تأمل اینجاست برای کشاورز ما دیگر
توانی جهت به روزرســانی نمانده؛ عده زیادی از کشاورزان ما
حتی برای تعمیر همین دستگاه ها و سیستم های قدیمی نیز
درمانده اند!
البتــه در تعدادی از امور فوق منجمله احداث ســردخانه ها
و انبارهای فنی ،صنایع ســرت وبسته بندی با حمایت دولت و
تالش کشــاورزان قدمهای بسیار خوبی برداشت شده است ،اما
شواهد امر و اوضاع نشان می دهد این قدمها خوب بودهاند اما
کافی نیستند! بدیهی است این تغییر و تحوالت میسر و محقق
نخواهد شد مگر اینکه کشاورز سیب زمینی کار ،ماحاصل واقعی

■️کمبود فضای فرهنگی و ورزشــی دلیل اصلی مهاجرت
اهالی است

بابایی پیام با اشاره به اینکه این روستا از نظر توجه مسئولین
در امر آبادانی و رســیدگی مهجور مانده گفت :این روســتا از
قدیمتریــن مناطق اســتان همدان بوده و با جذب ســرمایه
گذاران ،طرحهایی برای اشتغال زایی و بهره برداری ،فرصتی
بــرای حضور جوانــان در عرصه اقتصاد ایجــاد میکند؛ برای
جوانان تنها یکفضای فرهنگی و ورزشــی قدیمی و فرسوده
وجود دارد و یکی از دالیل مهاجرتِ خیل کثیری از جوانان به
ســمت شهرهای دور و نزدیک ،کمبود همین فضای فرهنگی
و ورزشی است.
بابایــی پیام گفت :احداث زیر گذ ِر این روســتا که از ســال
 ۹۱شــروع شــده ،علیرغم بیش از صدها مکاتبه و پیگیری
از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی ،از مدیر کل اداره راه و
شهرسازی اســتان گرفته تا فرمانداران و مدیران شهرستانی،
نزدیک به یک دهه اســت که به صورت نیمه کاره رها شــده
و ابتر مانده و بهره بــرداری این طرح از مطالبات معوقه و به
حق روستا و اهالی روستا میباشد؛ این درحالیست که بخش
اعظمــی از فعالیتهــای عمرانی زیرگــذر ،از محل اعتبارات

میشــود اقدامی که در سال های گذشــته در سازمان جهاد
کشاورزی اســتان همدان جهت مســاحی سطح زیر کشت
ســیب زمینی و تعیین واقعی سطح زیر کشت در کل استان
همدان انجام شد ،در همه استانهایی که کشت سیب زمینی
انجام میشــود به موقع صورت پذیرد و سپس این اطالعات
ســریعا جمع آوری و مورد پردازش قــرار گیرد و آن زمان
است که مشخص میشــود که ما به این سطح تولید احتیاج
داریم یا خیر و ســپس جهت کاهش یا افزایش تولید برنامه
ریزی الزم انجام و عملیاتی شود.
■️دولت باید صادرکنندگان سیب زمینی را حمایت کند
 به دولت و وزارت های مربوطه پیشــنهاد می شــود به جایبحث خریدهای تضمینی و صرف هزینه های بسیار گزاف جهت
خرید تضمینی که با آن شرایط خرید و آن قیمت پایین خرید
تضمینی ،کشــاورز کوچکترین رغبتی به آن نشان نمی دهد و
به جای به رخ کشیدن حمایت از طریق خرید تضمینی نسبت
به پرداخت کمکهای بال عوض جهت ساخت کارخانجات صنایع
تبدیلی ،یارانه حمل و پرداخت مشــوق هــای صادراتی اقدام
ی اســت هزینه این طرح ها بســیار کمتر از هزینه
نماید؛ بدیه 
خرید تضمینی و حاشیه سیاسی آن است.
دولت باید صادر کنندگان ســیب زمینی را حمایت نماید و ازبحث تعهد ارزی مستثنا نماید ،چراکه واقعیت امر ان است که
در صادرات سیب زمینی به کشور عراق و افغانستان اصال ارزی
جابه جا نمیشود و بیشــتر مبادالت ریالی می باشد؛ متاسفانه
به علت همین تعهد ارزی در ســالهای گذشته بسیاری از صادر
کننده های ما زمین گیر شدند.
پیشنهاد میشــود به کاردان های اقتصادی سفارتخانه هایکشور همســایه دســتور اکید داده شــود تا اقدامات الزم در
خصوص توســعه صادرات محصوالت کشــاورزی را در اولویت
کار خود قرار دهند و ترتیب دیدارهای تجاری تجار کشورهای
همسایه را در برنامه کار خود قرار دهند.
 کمک به ســاخت کارخانه ها و صنایــع تبدیلی و رفع موانعتولید از اولویت دولت باید قرار گیرد.
 افزایــش قیمت تضمینی محصوالت جایگزین مانند کشــتگندم ،جو و طرحهایی تشــویقی راهکار بسیار مناسبی است
برای کنترل سطح زیر کشت سیب زمینی.

با عزل و نصب رؤسا مشکلی حل نمیشود
چاره ای بیندیشید

دهیار روستای همه کسی :مسئوالن اداره آب تاکنون توجهی به درخواست های ما نداشتند
عمرانی روستا و توسط دهیاری هزینه شده است در صورتیکه
این اعتبارات اگر برای داخل روســتا هزینه میشد ،باعث رفاه
عموم اهالی شده بود.
دهیار همه کســی عنوان کرد :یکی دیگر از مشــکالت این
روستا ،مناقشات بین کشاورزان و اداره منابع طبیعی است که
متاسفانه کارگروه تخصصی برای رفع مشکل تشکیل نمیشود.
وی درادامه افزود :تأمین آب مورد نیاز روستا با توجه به اینکه
این روســتا دارای منابع آبی فراوان میباشد ،دچار مشکالتی
است که این مشکل به اســتقرار بیش از حد مجاز عشایر در
منطقه و کاهش منابع آب دسترســی ،فرسوده بودن سیستم
انتقال و نیاز به حفر چاه جدید اســت و مســئوالن اداره آب
تاکنون توجهی به درخواست های ما نداشتند و همچنان دچار
تنش آبی شدیدی هستیم.
بابایی پیام نیز مشــکل برق و خاموشی هایی که گاه و بی گاه
بدون اطالع قبلی رخ میدهد را یکی دیگر از مشکالتی دانست
که مزید علت شده تا نارضایتی هایی در بین اهالی پیش بیاید.

■  ۷۰درصد معابر روســتای همه کسی مشکل تاریکی
دارند

وی عنــوان کرد :کمبود تیر برق و چــراغ های کله گاوی در
سطح روستا و معابر و متعاقبا تجهیز نشدن تیرهای موجود به
المپ های سالم باعث شــده تا رفت و آمد اهالی در ساعات
شــب دچار مشکل شود و این در حالی است که بیش از ۷۰
درصد معابر سطح روستا مشکل تاریکی دارند و تردد شبانه
اهالی با مشکالتی مواجه اســت؛ دهیاری تا جاییکه توانسته
سعی کرده تیرهای برق را به المپ های سالم تجهیز نماید و

خبر دارم ،خبر ...
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■️چاره ای جز خداحافظی با سیســتم کشــاورزی سنتی
نداریم

■️هیچگاه درتولید ســیب زمینی تعادل بین عرضه و تقاضا
وجود نداشته مگر..

همراه با روستائیان
ابوالفتح بابایی پیام دهیار روستای همه کسی در گفتگو
با خبرنگار نشــاط بهار به بیان مشــکالت این روستا
پرداخت و جذب سرمایه گذاران را ،راهی برای اشتغال
زایی و بهره برداری دانست.
به گزارش نشــاط بهار؛ ابوالفتح بابایــی پیام دهیار
روستای همه کســی از توابع بخش صالح آباد در ابتدا
اظهارکرد :روستای همه کسی با جمعیتی قریب به ۲۰۰۰
نفر ،دومین روستای بزرگ بخش صالح آباد محسوب
میشود که این منطقه حد فاصل بین دو استان همدان
و کردستان ،و در غربی ترین نقطه استان همدان واقع
شده است.

 پرداخت تسهیالت به صنایع تبدیلی تحت عنوان سرمایه درگردش جهت خرید سیب زمینی

و نتیجه عادالنه تالش و دســترنج خود را ببیند و آنچنان که
در چند ســال اخیر شاهد آن هســتیم ،نگران فروش محصول
خود نباشد.

وی افــزود :در باب چالشــهای موجود در بازار ســیب زمینی
وراهکارهای رفع آن سخن بسیار به میان امده است ،اما موردی
که آشکار است دربسیاری ازسالها سطح زیرکشت و میزان تولید
سیب زمینی در داخل کشور مازاد برنیاز مصرف داخلی ،مصرف
بذر ،مصرف صنایع و صادرات می باشد؛ تولید سیب زمینی بیش
از تقاضا باعث التماس درفروش می شــود ،وقتی محصولی که
باصرف منابع ارزشمند آبی و خاکی وسرمایه کشاورزتولید شده
است فروش و صادراتش التماسی شد ،کار گره خواهد خورد واز
این وضعیت ،دولت ،کشاورز و مردم همه آسیب خواهند خورد؛
هیچگاه در تولید سیب زمینی تعادل بین عرضه و تقاضا وجود
نداشــته مگردر ســالهای اندکی که به صورت ناخواسته میزان
کشــت پایین بوده یا به دلیل باران ،سیل ،سرمازدگی و یا آفت
ایپدمی میزان تولید کاهش پیدا کرده است.
ربحانی اذعان کرد :حال باوجودهمه توانمندیها وکارهای انجام
شده ،وجود نواقص و مشکالت که دلیل عمده آن عدم کنترل
سطح زیر کشت میباشد عرصه رابر کشاورزان تنگ کرده است؛
بــرای نجات منابــع آبی و خاکی کشــور در عین حفظ منافع
کشاورزان و تولید کنندگان چه راهکارهایی جهت پیش بینی و
کنترل سطح زیر کشت باید در پیش گرفت؟ نقشه راه چیست؟
در ادامه به شــرح راهکارها در دو بخش دولتی و تشــکل ها
خواهیم پرداخت:
-۱بخش دولتی :مهمترین ایراد که منشأ بسیاری از مشکالت
می باشــد ،عدم برنامه ریزی مــدون ،کارا ،عملیاتی و دارای
ضمانت اجرایی در سطح کالن کشوری و درمرحله بعد ،عدم
اجرای برنامه درســطوح پایین دولتی اســت؛ در حال حاضر
تولید سیب زمینی همانند چند سال قبل منحصر به  ۴استان
نیست و کشت آن به استانهای مختلفی گسترش پیدا کرده
اســت که خود این پراکندگی کشت ،مدیریت و برنامه ریزی
را سخت می نماید؛ با وجود ظرفیتها و استعدادهای فراوان
موجود در کشور در عمل سیاســتگذاریها و برنامه ریزی
ها ،هیچگاه در خور جایگاه واقعی آن نبوده است و به همین
دلیل مشــکالت و چالشــها در این بخش رونــد فزاینده ای
دارد؛ اولین الزمه برنامه ریزی ،آمار می باشد که متاسفانه با
همه ادعاهایی که میشــود ،در سیستم کشاورزی ایران آمار
ســاالنه قابل اســتناد و محکمی درخصوص سطح دقیق زیر
کشت سیب زمینی میزان تولید ،میزان فروش رفته و میزان
انبار شــده وجود ندارد؛ بخش دولتی بایســتی با استفاده از
آمارهای مســتند سطح زیر کشت و میزان نیاز داخلی کشور
و امکان صادرات را پیش بینی و میزان مورد نیاز ســطح زیر
کشــت در فصول مختلف را به استانهای مستعد ابالغ کند؛
قطعا با بی تفاوتی به کشــاورز ســیب زمینی کار و برخورد
فرسایشی ،سطح زیر کشــت کنترل نخواهد شد و پیشنهاد

جوانان بهاری ،مستعد اجرای کارهای بزرگ در سطوح مختلف هستند.
وی ،بر ضرورت حمایت مســئوالن از ســمنها تاکید کرد و ابراز داشت:
سازمانهای مردم نهاد باید این فکر را در نظام اداری و میان مردم ایجاد
کنند که آنها برای پیشرفت و رفاه نسل آینده فعالیت میکنند.
وی خواســتار توجه جدی مردم و مســئولین ادارات به سمن ها شد و
افزود :افرادی همچون مرتضی بهادربیگی ســالیان سال است بدون هیچ
چشم داشتی در جهت ترقی ،پیشــرفت جامعه و رفع مشکالت آن گام
بر میدارند ،این حس مسئولیت مقدس و ارزشمند است و نیاز است که
مردم و به خصوص نگاه ویژه ای به سازمان های مردم نهاد داشته باشند.

-۲راهکار ها در بخش خصوصی و تشــکلها :امروزه کشاورزی
مدرن و حرفه ای ،صرفاً مدیریت عملی مراحل کشت ،داشت،
برداشت وحداکثر تولید از نظر کمی و کیفی ترجمه نمی شود،
بلکه کشاورزی مدرن از مرحله قبل از تولید مانند تأمین نهاده
ها ،ماشــین آالت و نهاده ها کشاورزی شروع ،ودر حلقه تولید(
کاشت ،داشت ،برداشت ) مرحله خرید محصول ،صنایع تبدیلی
تکمیلی و سیستم توزیع فروش و مقوله صادرات ادامه مییابد؛
اگر به اندک منابع آبی و خاکی باقیمانده کشور و بقاء کشاورز و
کشاورزی ایران می اندیشیم چاره ای جز خداحافظی از سیستم
کشاورزی سنتی و اینکه حرفه ای شویم و به کشاورزی مدرن
روی آوریم نداریم!
بدیهی است کشاورزان به تنهایی قادر به ورود ،به تک تک عوامل
فوق را نخواهندداشت و تنها راه مدیریت حلقه های فوق ،ورود
ت ها و توانمندیهای این
تشکلهای موجود و استفاده از قابلی 
تشکلها در مدیریت عوامل فوق در راستای برنامه های مدون
ابالغی کالن بخش دولتی است.
ریحانی در ادامه اذعان داشــت :دقت کنید اســتفاده از تشکل
ها نه ایجاد ،منظور آن اســت که ما به حد کافی تشــکلهای
رنگارنگ با اســامی و عنوانهای مختلف ایجــاد کرده ایم و از
همین تعداد ،که تا حال توانسته اند بقای خود را حفظ نمایند،
مــی توانیم در جهت افزایش بهره وری تولید و تکمیل زنجیره
های تولید استفاده کنیم؛ شرکتهای بسیار خوبی زیر مجموعه
ســازمان تعاون روستایی در سطح کشــور به صورت مویرگی
حتی در دورافتاده ترین روســتاها نیز وجود دارد و بایستی از
این تشکلها که دارای قابلیتهای بالقوه و بالفعلی هستند به نحو
احسن استفاده نمود.
امــا در این بین وضعیت و ســاختار ،تعدادی از شــرکتها و
تشکلها نیز بنا به دالیلی دچار ضعف و عدم کارایی هستند که
بایســتی جهت استفاده بهینه از توانمندی تشکلها ابتدا موارد
فوق مرتفع گردد و تشکلهای راکد حذف و شرکتهای ضعیف
را با تشکلهای قویتر ادغام و تبدیل به تشکل های تخصصی
جامع و فراگیر نمود و در سطح کشور با جانمایی درست مستقر
کرد و کمکها و پیشتیبانی های دولت را به آنها ارائه و به آنها
در جهــت مدیریت تولید و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره
های تولید اختیارات الزم داده شود و از آنها بهره جست؛ در آن
صورت خواهد بود که این تشکلها اثر بخشی کافی را خواهند
داشــت ،چرا که یک تشکل کار گشا بهتر از صد تشکل راکد و
در خواب است!
مدیر عامل شرکت ســیب زمینی کاران بهار گفت :نکته قابل
توجه دیگر آن است که کوچک شدن بدنه دولت ،کاری بسیار
مفید و درخور تقدیر است ولی قسمتی که از بدنه دولت کوچک
شده است باید به بخش خصوصی و تشکلهایی که وجود دارند
محول شــوند نه آنکه حذف گردد و یا با ایجاد تشکلی جدید،
موازی تشکلهای قدیمی برنامه ها را مختل و از دسترس خارج
نمود.
مجید ریحانی مدیرعامل سیب زمینی کاران بهار در پایان افزود:
و اما کاهش شدید منابع آبی و خاکی و همچنین ضعیف شدن
کشــاورزان از بُعد مالی به دلیل زیانهای ســنواتی ،فرصت را
برای برنامه ریزی و اجرای برنامه بســیار محدود کرده است و
باید بخشهای دولتی و تشــکلهای مرتبــط در کنار هم و در
کوتاهترین زمان ممکن و شــاید از همیــن فردا جهت برنامه
مدون و قابل اجرا هر چه سریعتر اقدام نمایند.
سوخته در روستای همه کســی خدمات داده حدود یکسال
قبل بوده که این خود جای تاسف دارد.
بابایی پیام تصریح کرد :اقداماتی در بحث احداث ســد خاکی
روســتا از سال  ۹۴و با مساعدت نماینده وقت مجلس مطرح
شــد و بودجه اولیه نیز برای این طــرح تخصیص یافت ،اما
کارشناسان امور
بعدها با پیگیری های انجام شــده و حضور
ِ
آب اســتان ،اظهار داشتند که طرح ،توجیه اقتصادی ندارد و
نمیشود بهره برداری شود!
■️در همه کسی اقالم دارویی کم است و داروخانه ها نیمه
فعال!

بابایی پیام مشکل برق و
خاموشی هایی که گاه و بی گاه
بدون اطالع قبلی رخ میدهد را
یکی دیگر از مشکالتی دانست
که مزید علت شده تا نارضایتی
هایی در بین اهالی پیش بیاید.

تا حدی از مشکالت اهالی بکاهد.

■️با وجــود مکاتبات ،تاکنون اداره برق هیچ اقدامی برای
رفع مشکل نکرده

وی افزود :پیگیری و مکاتباتی برای جابجایی بیش از  ۱۰تیر
چراغ برق در معابر که باعث مشــکالت رفت و آمد میباشــد
به مسئوالن رسانده شده که متاسفانه هیچ اقدامی برای حل
مشــکل تاکنون صورت نگرفته و الزم به ذکر اســت آخرین
نوبتی که اداره برق برای سرویس روشنایی و تعویض المپهای

با ما دیده میشوید

بابایی پیام در بحث درمان افزود :درمانگاه روستا که از قدیمی
ترین مراکز درمانی شهرستان محسوب میشود ،دارای کمترین
امکانات پزشکی میباشــد و به همین دلیل بیشتر مراجعات
برای ادامه درمان به مرکز بخش هدایت میشــوند؛ همچنین
کمبود اقالم دارویی و نیمه فعال بودن داروخانه و نبود پزشک
در همه ســاعات روز از دیگر مشکالت این درمانگاه است که
امیدواریم با پیگیری رســانه ها ،مسئولین اقداماتی در جهت
حل مشکالت روستا داشته باشند.
بابایی پیام در ادامه به برخی از اقدامات دهیاری در روســتای
همه کســی اشــاره داشــت :به توجه به منابع مالی محدود
اختصاصی و دریافت عــوارض عمومی ،نزدیک به  ۶هزار متر
مربع آسفالت در معابر اجرا شده است و با تشویق اهالی مبنی
بر ساخت و ساز مسکونی مستحکم و بهره مندی از تسهیالت
بانکی ،بیش از  ۲۰۰واحد مسکونی مقاوم سازی شده است.
ابوالفتح بابایی پیام در پایان عنوان داشت :جدولگذاری بیش از
 ۲هزار متر از معابر و نصب دوربین مدار بسته در معابر ،تسطیح
و شــن ریزی معابر ،اجرای پارک و فضای ســبز ،نامگذاری و
نصب تابلوی معابر ،نصب کدپستی درب منازل ،سنگ فرش و
پیاده رو سازی ،المان میدان اصلی روستا ،سنگ چینی مسیر
رودخانه ،الیروبی رودخانه روستا و اصالح بخشی از کانال های
فاضالب داخل روستا از پروژه هایی بوده که دهیاری توانسته
در سالهای اخیر در سطح روستا به انجام برساند.

یادداشت میهمان

تصویب تفکیک حوزه انتخابیه
بهار و کبودرآهنگ اولویت اول
نماینده مجلس باشد
»»به قلم مهندس سعید فریدی وثوق

به دنبــال پیروزی انقالب
اسالمی با رهبری قاطعانه
حضــرت امــام خمینی
(س) و ســرنگونی رژیــم
اســتبدادی پهلوی ،برای
اولیــن بار پس از ســالها
زمینه آزادی سیاســی و
احقاق حقوق ملت فراهم
شــد .البتــه در آن دوره
برخی دیدگاه های ســنتی وجود داشــت که هرگونه
مراجعه به آراء عمومی را منتفی دانسته و استقبال بی
ســابقه مردم ایران از امام را برای هرگونه اقدامی کافی
می دانســتند.اما امام خمینــی (س) با بینش و تجربه
سیاسی فوق العاده خود ،در روزهایی که هنوز پیروزی
انقالب اسالمی کامل نشده بود ،بارها با این دیدگاه ها
برخورد کرده و ضــرورت مراجعه به آراء مردم را مورد
تأکید قرار می دادند.
ســرمایههای هر جامعه شامل دو دســته سرمایههای
مادی و ســرمایههای غیرمادی هســتند .سرمایههای
مادی ســازنده اقتصاد آن جامعه هستند و سرمایههای
غیرمادی که به نام سرمایه اجتماعی شناخته میشوند،
در دل گروه و اجتماع انســانی تشــکیل میشــوند و
بهعنوان ارزشهــای بنیادین آن اجتماعــات نهادینه
میشــوند .هر اقدام سیاســی و اجتماعــی افراد یک
جامعه ،دســتخوش مولفههای ســرمایه اجتماعی آن
جامعه خواهند بود.افراد بشــر در هــر برهه از زمان با
شرایط متفاوتی روبرو میشوند و نیازمندیهای خاصی
را میطلبند ،بنابراین الزم اســت برخی قوانین موجود
متناســب با خواستهها و مقتضیات زمانه تغییر یافته و
مورد بازنگری و بروزرســانی قــرار بگیرند تا با افزایش
ارزشهای ســازنده ،ســبب ارتقای مولفههای سرمایه
اجتماعی در جامعهگردند.
افزایش مشارکت انتخاباتی که خود یکی از مولفههای
مهم ســرمایه اجتماعی محســوب میگــردد ،در گرو
افزایش اعتماد سیاســی مردم به حکومت ،مشروعیت
نظام و روحیه مســئولیتپذیری اجتماعی افراد جامعه
ایرانی است .انتخابات مجلس شورای اسالمی بهعنوان
یکی از مهمترین انتخابات فراگیر کشــور قانون اجرایی
خاص خود را دارد ،بخشــی از مواد قانونی آن به اساس
و بنیان این انتخابات برمیگردد که این بخش براساس
قانون اساســی کشور و ارزشهای اسالمی تعریف شده
است و بخشی دیگر به نحوه برگزاری آن ،که این بخش
قابل ارزیابی و بازنگری است.
نقش و اهمیت انتخابات مجلس شــورای اســامی در
تعیین و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی کشور بیبدیل
بوده و حتی نســبت به انتخابات ریاست جمهوری هم
دموکراتیکتر محسوب میشود ،چراکه میزان بیشتری
از عالئــق و ســائق نامزدهــا و نیز رایدهنــدگان را
دربرمیگیرد .اما شــواهد حاکی از آن است که تاکنون
اثرگذاری انتخابات مجلس بر ســرمایه اجتماعی کشور
چندان مطلوب نبوده است.
مشــارکت پائیــن و وجود تعــداد قابل توجــه آراء با
خاســتگاه مشــروط ،ســرگردان ،بیهــدف و نگران
رایدهندگان در انتخابات مجلس بزرگترین گواه بر این
ادعاســت .برای بازسازی این نقش الزم است رویههای
موجود مورد بازبینی قرار گرفته و متناســب با شرایط
روز جامعه بروزرســانی شوند .وجود وسعت جغرافیایی
و جمعیت بــاال در حوزهبندیهای انتخاباتی در برخی
مواقع منجر به ایجاد احساس بیعدالتی در میان افراد
جامعه نســبت به نوع ،تعداد و چیدمان کرســیهای
نمایندگی و ســهم برخورداری از نمایندگانی از منطقه
خود شده اســت .تاثیر چنین مســائلی در مولفههای
ســرمایه اجتماعــی و عواملی چون انگیزه مشــارکت
انتخاباتی ،حس همدلی و احساس مسئولیت و اعتماد
سیاســی مردم بروز مینماید .امروزه بحث شناورسازی
مرز حوزههای انتخابیه و نحوه تعیین تعداد کرسیهای
نمایندگی مطابق جمعیت قومیتهای رســمی در هر
نقطه از کشور مطرح می شود که در آن ظرفیت قومیت
ها ،زبان و گویش ها نیز متناســب با قوانین موجود در
نظر گرفته شده اســت که ضمن آنکه منجر به در هم
شکستهشــدن مرزهای ثابت کنونی حوزههای انتخابیه
میشــود ،در شــکلگیری مرزهای جدید براســاس
مقتضیات روز جامعه و با رعایت توزیع و افزایش کامال
عادالنه کرســیهای نمایندگی بیــن مناطق محروم و
جمعیتهای قابل توجه اقوام مختلف موثر است.
در این عصر با وجود این نظریات در حق مردم محروم
منطقه بهار و کبودرآهنگ اجحاف فراوانی انجام شــده
اســت و مجمع نمایندگان استان همدان بویژه نماینده
حوزه انتخابیه که در واقع صدای رســای محرومین و
مظلومین و مســتضعفان منطقه اســت می بایســت
تفکیک حوزه انتخابیه دو شهرستان بهار و کبودرآهنگ
را در اولویت اول خدمت رسانی قرار دهد.

فرصتی مناسب برای تبلیغات همشهریان در سراسر شهرستان

با پرداخت  ۷۰هزار تومان ،در بستر نشریه نشاط بهار کسب و کار خود را تبلیغ کنید و درآمدتان را ارتقا دهید.

»»شهرزادعباسی

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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در ماههای اخیر پس از امضاء ،تصویب و ابالغ مرز تقسیمات
سیاسی بهار(که شنیدن این حجم از بلعیده شدن اراضی
بهار توسط اســتان همگان را شوکه کرد) ،مردم و فعالین
اجتماعی شــهر برای حل مشکل مرز تقسیمات سیاسی
ِ
پیشرفت شهر است دست
بهار که لزوم و اساس توسعه و
به اعتراضات و درخواست های مک ّرر زدند که حاصل این
اعتراضات شنیدن اخبار جدیدی از سوی فرماندار بهار در
روزهای اخیر شد.

به گزارش نشــاط شهر ،اخیرا ً در پی اعالم آخرین شاهکا ِر مرز
تقسیمات سیاسی بهار از سوی فرماندار ،مطلع شدیم حدودا ً ۵۰
هکتار به مرز تقسیمات سیاسی بهار برگردانده شده و این مقدار
مسکن مهر و حوزه علمیه بهار را در بر میگیرد.
با تفاسیر گفته شــده چنین میتوان برداشت کرد که استان
عالوه بر اراضی دیگ ِر بهار ،اراضی موردتوجه بهار (یعنی مسکن
مهر و حــوزه علمیه) را هم بنام خود به تصویب رســانده تا با
فراوان فعالین برای برگرداندن
اعتراضات مردمی و پیگیریهای
ِ
کل اراضی که حق و تحت مالکیت بهار است تنها این دو مکان
را برگرداند ،به نقلی بهار را به مرگ رفتند تا به تب راضی شود!
اگر کمی به عقب برگردیم قابل ذکر است طرح جامع ابالغی که
در سال  ۹۹به امضاء معاون استاندار و فرماندار بهار آقای قنبری
رســیده بود ،حریم طرح جامع با مرز تقســیمات سیاسی بهار

صرف ًا جهت اطالع مردم بهار!

■ مرز تقسیمات سیاسی بهار که به امضاء فرماندار رسیده بود ،طی اعتراضات مردمی و فعالین
شهر حدودا ً  ۵۰هکتار برگردانده شد اما  ۳۰۰هکتا ِر دیگر باقیست...
 ۵۶۰هکتار تداخل داشــت ،که این  ۵۶۰هکتار که بارها مورد
جدل و موضوع جلســات متعدد بوده و در تمام جلسات حق به
بهار داده شده بود اما استان از اصالح و ابالغ آن امتناع ورزیده
تا اینکه با بذل و بخشــش استان و نظر لطف فرماندار این حق
مسلم بهار ،مانند گوشت قربانی به دو قسمت نامساوی تقسیم
شــده و  ۲۰۹هکتار ســهم بهار و  ۳۵۰هکتار سهم شهرستان
همدان میشــود که از جمله آن ضلع جنوبی جاده کردســتان
(صنعتی و باغی مهم) ملک آقای طباطبایی در ضلع شــمالی
جاده کردســتان (بطور خاص) و قسمت شــرقی جاده اصلی
همدان کرمانشــاه از میدان بهار به ســمت همدان و کل جاده
چشمه قصابان(تجاریهای بزرگ پالستیک فروشی و غیره) ۴۰۰
متر از بلوار کشــاورز و مسکن مهر و حوزه علمیه و بیمارستان
قدیم و زمینهای شهرک مشاغل فنی  ۵۰۰قطعه تفکیکی جدید
و غیره ،همگی به غارت میرود که حال آقایان مسئول به زحمت

درک درست از هن ِر هنرمند ،خستگی را از تنش در می آورد
»»مرجان عاکفی  -کانون کهن میراث بهار

»»محمدجواد بختیاری  -کارشناس صنایع دستی و کارشناس ارشد مرمت بنا و احیاء

بافتهای تاریخی

یادداشت میهمان

سایه نحس کرونا
در ایستگاه محرم ۱۴۰۰
»»سمیه غفاری

کرونا باز هم به محرم امســال رسید و مردم برای دومین
ســال پیاپی ایام محرم را در ســایه ویروس شوم کویید
 ۱۹و دردســرهایش گذراندند در ایــن مقطع زمانی و
توأم شدن بیماری شوم و مسری ،با ایام عزادارای سید و
ساالر شهیدان عنوان شد که هیچ برنامه مذهبی بخاطر
محدودیت های کرونایی تعطیل نخواهد شد و سپس تمام
ایران ســیاه پوش شد و تقریبا همه دستگاههای اجرایی
با تمام قوا ،امکانات و ظرفیت های خود را در راســتای
کمک به کادر درمان و برگزاری مراسم و آیین مذهبی با
کمترین آسیب به کار گرفتند .همه ما به خوبی میدانیم
که مردم قرن هاست با شعور مختلف ،در موقعیت های
متفاوت و با تراز کیفی باال یا پایین ،ســنت های مذهبی
را با شور یکســان زنده نگهداشتنند و در این بین ستاد
ملی کرونا با تدوین دســتورالعمل بهداشتی برای محرم
 ۱۴۰۰و به نوعی تغییر در شکل عزاداری و رعایت نکات
بهداشتی ،عزاداری را مجاز دانست .از جمله موارد مطرح
در این دستورالعمل پیشــنهادی میتوان به عزاداری در
فضای باز با یک سومظرفیت موجود و حداکثر  ۲ساعت
و همچنیــن ضدعفونی کردن آالت و ادوات عزاداری و یا
فاصله گذاری اجتماعی و چندین مورد دیگر اشاره نمود.
از کنار ایننکته هم نباید به آسانی گذشت که ستاد کرونا با
حرکت مدبّرانه یعنی تعطیلی  ۶روزه ای را برای کل کشور در
دستور کار خود قرار داد و با عزمی جزمشده به پیشگیری از
خیزش سهمگین تلفات و نیز به کارگیری فوت و فنمدیریت
بحران ایــن پاندمی را با کمترین هزینه جانی و مالی برای
مردم در این شرایط نابسمان ،به منصه ظهور برساند.
حال ســوال اینجاست که این چه نوع محدودیتی است
که ساعات آن از قبل ،اعالم میشود و عجیب تر اینکه از
فجایع بعد از آن ابایی نیست!
آیا امکان نداشــت این محدودیــت را مثل گران کردن
بنزین ،همه مردم صبح همان روز و بطور ناگهانی متوجه
بشوند تا در این بین عده ای هوس جاده چالوس نکرده و
باروبندیل نبندند؟! خداراشکر به همت مسئولین ذیربط،
اهرم های بازدارنده این بار قدرت اجرایی داشتند و خیل
عظیم مسافرین جاده چالوس را به مبدأ برگرداندند ،البته
تلخ کرونا به زرنگی مغزهای کوچک
نمیشــود از لبخند ِ
زنگ زده که از فرعی ها عبور کردند تا به خطه شــمال و
مردم مظلومش برســند ،هم به آسانی گذشت؛ اگر برای
پاسخ به این سوال شما نیز تنها و با درصد خطای کمتری
به یک جواب میرســید اینجاست که الزم است تصریح
شــود دیگر این انتقادات محلی از توجیه باقی نمیگذارد
و تنها درســی میشود در دل تاریخ برای آنهایی که اگر
دلشــان خواست و منافعشــان انعطاف نشان داد ،عبرت
بگیرنــد ..تا اینجای مطلب آمدم که بگویم ،تمامی ما از
هر تفکر ،عقیده و فرهنگی که باشــیم تنها در گریه بر
مظلومیت و غریبی امام حسین(ع) اختالف نظر نداریم.
نقطه تالقی دو واقعیت ،یعنی عزاداری در محرم و نحسی و همه
گیری کرونا ،که این بار با نام دلتا برایمان خوش رقصی میکند در
جایی به قله و اوج میرسد که بدانیم دوسویه عجیبی در بین مردم
شکل گرفته؛ یک طرف لباس های سیاهمان در تن و غم عجیبی
که این روزها وجودمان را سخت فرامی گیرد و طرف دیگر مرگ
و اپیدمی! حال با گذشت روزهای عزاداری مشاهده کردیم مردم
همانند همیشه منش و مرام حسینی و همچنین رعایت تمامی
مقدمات بهداشتی و با کمترین آسیب در عمل هم به کمک کادر
درمان شتافتند و هم ثابت کردند عزاداری محرم و سالمت با هم
در تصاد نیستند و با محدود کردن جمعیت عزاداران و رعایت
نکات ،میشود به هر دو عمل کرد .فراموش نکنیم هرچند حضور
در عزادارای سیدالشــهدا و محرم اختیاری است ،اما چه قبول
داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم عده کثیری از ما با این
مجالس خو گرفته اند .باهمه این تفاسیر این ایام هم به این منوال
در بهار ،همان شهری که شهیدان بسیاری را در مکتب حسین
پرورانیده باری دیگر عزاداری را سپری کرد و عزاداران حسینی با
رعایت وظایف و تکالیفی که حوزه سالمت در حدود شرع و عرف
بر شانه هایمان گذاشته بود قدم کوچکی برداشتیم.

افتاده و بخش بسیار کوچک آنرا برگردانده اند!
بد نیست به وعده فرماندار بهار ،امام جمعه ،مدیرکل تقسیمات
سیاسی استان و پیگیری های سردار طالیی نیک هم اشاره ای
داشته باشیم؛
طبــق قول فرماندار و امام جمعه بهار در ماه های اخیر و بعد از
اراضی بهار
 ۲۰۹هکتار اصالحی ،قرار بر برگرداندن  ۵۰۰هکتار
ِ
بود اما با توجه به تفاســیر گفته شده و بعد از قول فرماندار این
 ۵۰۰هکتار به  ۵۰هکتار اکتفا شد!
از طرفی اقای ارزنده امــام جمعه بهار طی مصاحبه ای در ماه
های اخیر به  ۲۰۹هکتار اصالحی اشــاره میکند و آن را کافی
نمیداند و میگويد قرار شده سردار طالیی نیک از سوی وزارت
دفاع که در کمیته تقسیمات کشوری نیز عضویت دارد پیگیری
کند و قرار بر اضافه کردن  ۵۰۰هکتار دیگر است!
اقای فرماندار ،امام جمعه محترم و اقای طالیی نیک مردم بهار

صنایع دستی در هر دوره ی زمانی با هنر ،خالقیت ،فرهنگ و
تمــدن آن منطقه آمیخته بوده و نتیجه ی آن هم اثری خاص
و زیبا بوده است.
صنایع دســتی هر بخش از پتانسیل های باالی آن شهر برای
جذب گردشــگر محسوب می شــود ؛ امروزه برای بیان بهتر و
شــیوای فرهنگ هر قوم و ملتی آثار دســتی و رسم و رسوم و
آداب گذشتگان آن دیار گویاترین مقوله به شمار رفته و بسیار
مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد.
جــدا از جنبه ی فرهنگی موضوع ،صنایع دســتی از وجهه ی
خوبی برای درآمدزایی برخوردار اســت ،خوب می دانیم رقابت
در بازار موجب باال رفتن ســطح کیفی محصول شده و امکان
انتخاب با سلیقه ی خود مردم را فراهم می آورد.
ادامه ی روند تولید به روش سنتی صنایع دستی برای خیلی از
تولیدکنندگان صرفه ی اقتصادی نداشــته و بهره وری کمتری
داشته است که البته بسیار ارزشمند و سرشار از خالقیت و هنر

است و مهندسی خاصی در تولید آن دیده می شود با این وجود
هیچ توجیه اقتصادی ندارد مگر این که به قیمتی ده برابر قیمت
تولید شده ی خارجی بفروشد.
کشــور چین با تولید آثار کپی و ماشــینی با کمترین قیمت و
البتــه زیبایی مصنوعی آثار و از طرفی جیب تقریبا خالی مردم
موجب شده خریداران به سمت خرید محصوالت خوش رنگ و
لعاب اما غیردســتی و ماشینی چینی سوق پیدا کرده و در این
امر خسارات زیادی به تولیدکنندگان صنایع دستی داخل وارد
سازد.
دبیر ستاد غدیر شهرستان بهار:
به وفور شــاهد بودیم
در شــهر اللجین نیز
برای جذب مشتری و
گردشگر از محصوالت
فانتزی چینی نیز در
دکورهــای آنچنانی
فروشــگاه ها استفاده
شــده و اتفاقا فردش
در پی شــکل گیری ستاد غدیر شهرستان بهار و انجام مراسمات
این عید بزرگ ،طی مصاحبه ای با دبیر ســتاد غدیر و اعضاء این
ستاد ،جزئیات را باخبر شدیم.
به گزارش نشــاط بهار؛ حمید رضا قاســمی جمشید دبیر ستاد
غدیر شهرستان بهار در ابتدا به بیان اهداف ستاد غدیر شهرستان
پرداخت و گفت :در ایام عید غدیر این ستاد تالش کرد که آحاد
مردم دربرنامه ها حضور گســترده داشته و احساس تعلق خاطر
نسبت به برنامه ها داشته باشند که در چند بخش ،حرکت های
متنوعی در سطح شهر و شهرستان انجام داد.
دبیر ستاد غدیر شهرســتان بهار در ادامه اظهار کرد :مهم ترین
اهداف این ســتاد که آن ها را به چهار دســته اصلی تقسیم میکنیم ،میتوان به پشتیبانی و حمایت
های الزم از مراسماتی که هرساله توسط هیئات مذهبی ،مساجد و دیگر فعالیت ها انجام می شود
اشاره کرد و همچنین برگزاری جشن در نقاط مختلف شهر و حمایت از برپایی ایستگاه های صلواتی
مردمی و راه اندازی کاروانهای شــادی دربخش ها و روستاهای شهرستان بهار ،در دهه والیت را نام
برد .وی در ادامه تصریح کرد :اجرای برنامه متمرکز جشــن شب عید غدیر در محوطه پارک الله از
فعالیتهای شاخص و به یادماندنی این ستاد بوده است.
قاســمی جمشــید گفت :از اهداف راه اندازی کاروان شــادی برای چهار بخش اللجین ،صالح آباد،
مهاجران و بخش مرکزی و همچنین روســتاهای اطراف ،ایجاد ستاد شهرستانی و اتحاد ستادهای
غدیر بخش های شهرستان بوده که در ایام دهه والیت اجرا و برگزار شد که مورد توجه عموم مردم
قرار گرفت .قاسمی جمشید در پاسخ به چگونگی فعالیت ستاد و پشتیبانی های صورت گرفته عنوان
کرد :پشــتیبان اصلی ستاد ،حضرت حجه االســام والمسلمین ارزنده امام جمعه محترم شهر بهار،
اداره های اوقاف و تبلیغات اسالمی ،هیئات مذهبی ،پایگاه های بسیج ،روحانیت وهئیت امنا مساجد
وخیرین محترم ،کسبه شريف بوده که با تمام وجود و در حد توان از ستاد حمایت کردند.
ّ
وی افزود :در ادامه راه ،ســتاد مردمی قران شهرستان بهار با همکاری شورای قرانی شهرستان بهار
در راستای عمل به آیه مبارکه ثقلین و عمل به کالم هدایتگر مقام معظم رهبری حفظه ا( ...ما باید
جلساتی داشته باشیم فقط برای شنیدن کالم ا )...مشغول به برگزاری  ۴۰کرسی تالوت قران کریم
در سطح شهرستان بهار میباشد.
در ادامه با مهدی سلیمانی یکی از اعضاء این ستاد مصاحبه داشتیم؛ وی چند مورد از فعالیت های
این ستاد را برشمرد:
فعال نمودن گروه های محلی جهت برپایی مراســم غدیر  /رعایت پروتکل های بهداشــتی  /تولید
محتوای متناســب با غدیر /ایجاد شــور و شعف در جامعه ،بسط و گسترش احسان و دستگیری از
مستمندان  /برپایی نمایشــگاه حجاب و عفاف  /تهیه کیک۵متری  /برپایی مسابقات غدیر /برپایی
جلســات مختلف در سطح شهرستان و برخی روســتاها از جمله فعالیت هایی است که توسط این
ستاد به انجام رسیده.
حمید رضا قاسمی جمشید دبیر ستاد مردمی غدیر شهرستان بهار در پایان از پویش های خود جوش
مردمی ،هیئات مذهبی ،پایگاه های بســیج ،خیرین و هیئت امناء مساجد تشکر کرد؛ که امسال به
صورت شایســته تری در برپایی جشن ها ،ایســتگاهای صلواتی و راه اندازی کاروان های خودرویی
شادی در سطح کل شهرستان کمک کردند و جلوه زیبای عید غدیر را پر رنگ تر نمودند.

یکی از شاخص ترین ویژگی های امسال ستاد
غدیر ،مشارکت و همراهی تمامی تشکلهای
دینی ،ملی ،مذهبی ،پویش ها و آحاد مردم بود

خوبی نیز داشــتهاند اما غافل از این که هنرمند واقعی و خسته
ای گوشــه ای از این شهر نشســته و قدرت فروش دست سازه
های خود را ندارد ؛ باید به یاد داشته باشیم گردشگر برای خرید
سفال اللجین به اللجین آمده نه محصوالت چین!!!
حال با گذشت ســالهای بســیار باید دید در این امر چقدر
موفــق بوده ایم ؛ ایــن امر اخیرا در بین مــردم جا افتاده و
حمایت هایی از طرف مردم انجام شده است اما کافی نبوده
و هنرمندان به حمایت های بیشتری نیاز دارند اگر شخصی
برای آموزش و تماشای آثار دستی شهرها و کشورهای دیگر
راهی شــود باید بداند که نماینــده ی فرهنگ ،تمدن و هنر
یک ملت اســت ،نه این که رنگ و لعاب بــاالی آثار چینی
قاپش را بدزدد و شــهر خود را مملو از ایــن آثار کند اتفاقا
در جریان هســتم که اداره ی صنایع دستی و شخص جناب
آقای مظاهری معاونت محترم صنایع دستی استان ،که خود
از اساتید برجســته ی هنر می باشند تالش های بسیاری را
بــرای تحقق این امر انجام داده که امیدواریم ثمره ی خوبی
نیز داشته باشد.
در این آشــفته بازار که هر کس قیمتی برای محصولش دارد،
قطعا هنرمندی ســخت کوش و با شــرف محصولش را ارزان
نخواهد داد که همین هم درست است.
اگر بستری فراهم شود و رشــته های منسوخ شده یا در حال
منسوخ ،دوباره با حمایت بیشتری پا به چرخه ی تولید بگذارند
قطعا شــرایط بســیار بهتر خواهد بود چرا که اخیرا مردم واقع
بینانه تر خریداری می کنند.
درک درســت از هن ِر هنرمند ،خستگی را از تنش در می آورد ؛
بیایید به هنر احترام بگذاریم.

منتظر به وقوع پیوســتن قول شما یعنی بازگشتن  ۴۵۰هکتا ِر
دیگر هستند ،پس چه شد وعده ها ؟!!
مدیرکل تقسیمات سیاسی استانداری اقای الماسی در ماه های
اخیر خبر از طرح های در دســت مطالعه ای داد که  ۹۹درصد
مکرراتشان در
مشکالت حل میشــود ،اما مردم بهار جز تکرا ِر ّ
گوش های گرانبار برای حل مشکل چیزی ندیدند چه رسد به
برطرف شدن  ۹۹درصد مشکالت!!
اینهمه خوش قولی از زبان خدمتگــزاران مردم قابل تقدیر و
ستودنیست؛ براستی واژه ی خدمت مگر جز شنیدن حرفهای
مردم است؟!
اراضــی واقع در حریم
کل
خواهان
قاطعیت
بــا
مردم بهار
ِ
ِ
طرح جامع هســتند؛ طبق قانون هم که بســنجیم باید مرز
تقســیمات سیاســی از طرح جامع یک شــهر عبور کند اما
با این مصوبه ای که اســتان به تصویب و ابالغ رســانده ،مرز
تقســیمات سیاســی بهار از طرح جامع کمتر است و مردم
بهــار چیزی فراتر از حقوق قانونــی خود برای حفظ و احیاء
هویتشــان را نمی خواهند و بهار در خوشبینانهترین حالت و
به نفع استان ،خواستار حقوق حداقلی خود یعنی برابری مرز
تقســیمات سیاسی شــهر با طرح جامع بهار است نه بیشتر!
چرا که مرز تقسیمات سیاســی یعنی توسعه شهر ،و استان
با این حجم از کم کردن مرز تقســیمات سیاسی بهار جایی
برای رشد و توسعه شهر ما نمی گذارد.

رویدادهای ماه
رویدادهای یک خطی مردادماه:
← مبلــغ  ۱۵میلیــارد تومــان از محل تــوازن برای دو
شهرستان بهار و کبودراهنگ توسط نماینده مجلس این
دو شهرستان اختصاص یافت.
← ۵۰هکتار دیگر به مرز تقسیمات سیاسی بهار برگردانده
شد اما همچنان  ۳۰۰هکتار دیگر باقیست!
← بــا پیگیــری نماینده مردم شهرســتان هــای بهار و
کبودراهنــگ ،بخشــی از نیازهای تجهیزات پزشــکی
بیمارستان های امام رضا(ع) و آیت اهلل بهاری تأمین شد
و گفتنیســت ارزش ریالی این تجهیزات در حال حاضر
قریب ده میلیارد تومان میباشد.
← دومین فروشگاه زنجیره ای صالح آباد(خنجری بر کمر
خرده کاسبان) در شرف تاسیس است.
← رئیس آبفای بهار در پاسخ به کم فشاری آب در بعضی
مناطق بهار :آپارتمان های چند طبقه ،مخزن و پمپ آب
نصب کنند.
← معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان
بهار تخصیص  ۵میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه
جهت نیازهای ضروری روستاییان شهرستان بهار
← حســین فیض الهی باری دیگر بعنوان رئیس شورای
اسالمی شهر بهار انتخاب شد.
← برداشت  ۶هزار هکتار در زمینهای کشاورزی شهرستان
بهار آغاز شده است و پیش بینی میشود  ۲۹۰هزار تن سیب
زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شود.
← در مراکز واکسیناســیون شهرستان بهار روزانه  800الی
 1500نفر در حال واکسینه شدن هستند.
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