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گزارش تصویری از جشن روز
کودک توسط شهرداری بهار

در شهرستان بهار به مناسبت هفته تربیت بدنی
 ورزش شهرستان نیازمند توجه و حمایت ویژه مسئوالن است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان بهار در راســتای بســط و
گســترش فرهنگ ورزش ،اشــاره ای به اجرای بیــش از  ۴۰برنامه
فرهنگی ،ورزشی در هفته تربیت بدنی در شهرستان بهار داشت.
به گزارش نشاط بهار ،علیرضا صفی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرستان بهار با گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار کرد:
هفته تربیت بدنی به جهت توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین
آحاد مردم و نقش کلیدی آن در تامین ســامت جســمی و روحی
جامعــه از اهمیت خاصی برخوردار اســت لذا توجه بــه برنامههای
اجرایــی در هفته تربیت بدنی و ورزش مهم و ضروری اســت که جا
دارد این هفته را به همه تالشگران این عرصه به خصوص هیات های
ورزشــی ،مربیان ،داوران ،قهرمانان و کارکنان اداره ورزش و جوانان
تبریک عرض نمایم.
وی افزود :امروز همه کارشناســان مباحــث فرهنگی و اجتماعی به
این نتیجه رســیده اند که ورزش نقش مهمی در پیشگیری از آسیب
های اجتماعی و بیماری های روحی و جسمانی دارد و اداره ورزش و
جوانان بهار در راستای بسط وگسترش فرهنگ ورزش که خود نماد
اساسی توسعه یافتگی است تمام تالش خود را به کار بسته تا بتواند
نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و در این راستا بیش از  ۴۰برنامه
فرهنگی ،ورزشی در هفته تربیت بدنی در شهرستان بهار اجرا شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بهار گفت :نزدیک  ۶سال است که هفته
تربیت بدنی و ورزش با نام و یاد شــهید ورزشــکار مدافع حرم سید
میالد مصطفوی مزین می شــود و امســال هم به مناسبت ششمین
ســالگرد شهادت این شــهید بزرگوار با همکاری بسیج ورزرشکاران
و هیــات جودو مراســم یادبودی با حضور پدر شــهید؛ مســئوالن؛
ورزشکاران و مردم شهید پرور بهار در خانه جودو شهید مهری برگزار
شد و همچنین ورزشکاران شهرستان به یاد این شهید بزرگوار مسیر
استادیوم شهید سلیمانی بهار تا مزار شهید را دویدند.
صفی زاده با اشــاره به همکاری و تعامل دســتگاه ورزش با ادارات و
دستگاههای اجرایی گفت :خدا را شکر تعامل خوبی با همه دستگاهها
وجود دارد و هر هفته برنامه های صبحگاهی با مشــارکت و همراهی
یک دستگاه برگزار می شود و خدا را شاکرم که ورزش در بین مردم
و ادارات نهادینه شده است و در هفته تربیت بدنی نیز همایش های
صبحگاهی در شهرهای اللجین ،بهار و صالح آباد برگزار شد.
وی با اشاره به همکاری شورا و شهردار با اداره ورزش و جوانان گفت:
یکی از وظایف اصلی شــهرداری ها ایجاد شــور و نشاط در جامعه و
برگزاری برنامه های ورزشــی در بعد همگانی است و از زمان حضور
شورای ششم و شــهردار جدید اقدامات خوبی در این راستا صورت
گرفته و هر هفته روزهای ســه شــنبه همایش دوچرخه سواری از
ساعت  ۷:۳۰از مقابل شهرداری برگزار و به افرادی که فاقد دوچرخه

هســتند دوچرخه امانت داده می شود ضمن آنکه شورا و شهرداران
صالح آبــاد و اللجین نیز نگاه ویژه بــه ورزش دارند که از همه این
عزیزان تقدیر و تشکر می نمایم.
رئیــس اداره ورزش و جوانان تکریم پیشکســوتان را یکی از برنامه
های اصلی این اداره دانســت و افزود :در هفته تربیت بدنی و ورزش

 ۶سال است که هفته تربیت بدنی و
ورزش با نام و یاد شهید ورزشکار مدافع
حرم سید میالد مصطفوی مزین می شود
از هادی ســبزواری پیشکسوت ورزش همگانی در اللجین شد ضمن
آنکه جمعی از ورزشــکاران و اهالی کشتی با حضور در منزل علیرضا
چاووشــی کشــتی گیر ارزنده شهرســتان از وی تجلیــل کردند و
همچنین از دو پیشکسوت ورزش صالح آباد آقایان رسولی و کوچکی
نیز تجلیل بعمل آمد.
وی ادامــه داد :دیدار با ائمه جمعه و خانواده معظم شــهدا  ،حضور
ورزشــکاران در نماز جمعه ،به صدا در آمدن زنگ ورزش زورخانهای
در صالــح آباد ،غبــار روبی و عطرافشــانی گلزار شــهدا و برگزاری
مســابقات مختلف ورزشی و ...از جمله برنامه های هفته تربیت بدنی
بود که در شهرستان برگزار شد.
علیرضا صفی زاده با اشاره برنامه های برگزار شده برای بانوان گفت:
برنامــه های خوبی در هفته تربیت بدنی برای بانوان برگزار شــد که
مهمترین آن برگــزاری همایش پیاده روی در شــهر بهار ،طبیعت
گردی ،جشنواره غذا ،مسابقات آش و مسابقات دارت و طناب کشی
بود و انشاهلل یکی از اهداف ما این است که در کنار ورزش صبحگاهی
آقایان ورزش صبحگاهی بانوان نیز در شهرســتان فعال شود که این
مســتلزم استقبال بانوان و حمایت شهرداران در شهرهای شهرستان
می باشد.
وی در ادامه ،به برگزاری برنامه های هفته تربیت بدنی در روســتاها
اشــاره کرد و افزود :هیات روستایی و بومی محلی بهار یکی از هیات
فعال شهرســتان و استان می باشد که در هفته تربیت بدنی همایش
پیاده روی و مســابقات بومی و محلی در برخی از روستاها همچون
وهنان ،گنبندان،هارون آباد برگزار شد و در حال حاضر نیز مسابقات
فوتسال به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در روستای بهادربیگ
در حال برگزاری می باشد.
وی با اشــاره به پروژه های نیمه تمام عمرانی در ســطح شهرستان
عنوان کرد :چندین پروژه نیمه ورزشــی از جمله ســالن باســتانی،
ســکوی تماشــگران اللجین ،زمین چمن صالح آباد ،سالن مهاجران

و اســتخر بانوان در شهرستان وجود دارد که به دلیل عدم تخصیص
اعتبار مصوب پیشــرفت چشــمگیری در دوســال اخیر نداشته اند
وحتی استخر بانوان بهار که باالی  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی است
همچنان منتظر تخصیص اعتبار می باشــد و امیدواریم با تخصیص
اعتبار الزم این پروژه امسال به بهره برداری برسد ضمن آنکه رایزنی
های برای تخصیص اعتبار برای سالن مهاجران صورت گرفته و امید
اســت با پیگیری نماینده محترم شهرستان این پروژه در سال آینده
به بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به احداث ســه زمین چمن مصنوعی در روســتاهای
شهرســتان تصریح کــرد :زمین چمن روســتای لتــگاه  ۷۵درصد
پیشــرفت فیزیکی دارد و انشــاهلل تا دهه فجر با نصب چمن به بهره
برداری می رســد ضمن آنکــه زمین چمن آبرومنــد و پهنه بر ۵۰
درصد پیشــرفت فیزیکی دارند و امســال فنس کشی این دو زمین
به پایان می رسد.
رئیس اداره ورزش و جوانان با اشــاره به راه اندازی خانه های ورزش
روســتایی گفت :سال گذشــته روســتای دهنجرد با حضور رئیس
فدراسیون تجهیز و راه اندازی شد و امسال نیز طی بازدیدی که اکثر
روستاها شــکل گرفت نام  ۵روستای برای تجهیز و راه اندازی خانه
ورزش روستایی به استان معرفی شد.

زمين چمن روستاي لتگاه  75درصد پيشرفت
فيزيکي دارد و انشاهلل تا دهه فجر با نصب
چمن به بهره برداري مي رسد
صفــی زاده با بیان اینکه هیات اســتانی نگاه ویــژه ای به ورزش و
ظرفیــت های بهار دارند تصریح کرد :خوشــبختانه از ابتدای ســال
تاکنون چند برنامه اســتانی در شهرســتان برگزار شد که از جمله
آن می توان به مســابقات دوچرخه ســواری جاده استان ،مسابقات
سوارکاری استان ،مسابقات اسکیت قهرمانی استان و برنامه فرهنگی
ورزشــی جودو با حضور رئیس فدراسیون جودو اشاره کرد که نشان
از تعامل و افراد باالی هیات های ورزشــی شهرســتان با هیات های
استانی دارد.
وی با اشــاره انتظارات باالی مردم و ورزشــکاران از اداره ورزش و
جوانــان گفــت :اداره ورزش و جوانان با جمعیــت کثیری از مردم
شهرســتان در ارتباط اســت و همه افراد در روســتا و شهر از این
اداره انتظار تامین تجهیزات و امکانات ورزشــی همچون توپ ،لباس،
تور ،تعمیر و تجهیز ســالن و دیگر وسایل دارند در صورتی که اداره
ورزش در دو سال اخیر حتی یک عدد توپ و اقالم ورزشی از وزارت

دبیر ستاد مردمی هیئت امنای بهار:

جذب جوانان به مساجد از مهمترین اهداف این ستاد است
باتوجه به انســجام بخشــیدن به عملکرد فرهنگی ،هنری و
مذهبی مســاجد شهر بهار ،چند سالیست که ستاد مردمی هیئت
امنای مساجد در بهار شکل گرفته که درمصاحبه با مسئولین این
ستاد از اهداف و عملکرد این ستاد جویا شدیم.
به گزارش نشــاط بهار ،ابتدا با ســید عبدا ..مصطفوی دبیر
ســتاد مردمی هیئت امنای مســاجد بهار که یکی از فعالین در
عرصه ی مذهبی شــهر و شهرستان بهار است مصاحبه نمودیم،
وی یکی از متولیان نشــر فرهنگ مسجد محوریست که سالیان
متمادی در این حوزه فعالیت میکند؛ مصطفوی را میتوان یکی
از بسترسازان ترویج فعالیت های مذهبی در بهار نام برد.

در ایــن باره با وی همکالم شــدیم؛ مصطفــوی در ابتدای
ســخنان خود با اشــاره به تشــکیل حکومت اســام از زمان
پیامبر(ص) گفت :نخستین مکانی که برای اجتماع ،محل تبادل
نظر و همچنین فرهنگسازی بوده را مسجد نامیدند و از ابتدای
بعثت تاکنون ،مسجد محلی است که میتوان در آن کلیّه امورات
مسلمین بررسی و تصمیمگیری شود.
وی درادامه خاطر نشــان کرد :بعد از رحلت پیامبر ،دشمنان
اســام این مذهب را خطری برای خود می پنداشتند و در طی
این  ۱۴قرن ،سعی داشــتند تابا برنامه ریزی های مختلفی دین
اسالم و مذهب را خدشه دار کنند و در گذر زمان باعث شود که
مساجد اصل و هدفشان رابا گذشت زمان تغییر دهند.
مصطفــوی در ادامه مهم ترین اهداف دشــمنان اســام را
اینگونه عنوان کرد :به حاشــیه بردن اصــل دین ودر مقابلِ آن،
بزرگ جلوه دادن ظواهر یکی از بارز و چشــمگیرترین اهدافی
است که دشمنان درصدد به وقوع پیوستن آن بودند و هستند.
وی در ادامــه تأکید کرد :با همه ی تفاســیر گفته شــده ،با
توجه به اینکه در اصل مســجد محل اجتماع اســت ،مسلمانان
همه امورات را در همانجا بررســی و در نهایت تصمیمی اتخاذ
میکردند و همچنین اتفاقاتی که در کشور ،شهر و محل زندگی

رخ مــی داد در این مکان بحث می شــد ودر کنــار برگزاری
ایــن تجمعات ،امام جماعت ،مســئولین و ائمه فرهنگســازی
میپرداختند که شــایان ذکراســت به مرورزمــان ،مواردی که
اجتماع از لحاظ فرهنگی و انســان ســازی و اسالم نیازبود در
مساجد گفتگووفرهنگسازی می شد.
ســید عبدا ..مصطفوی با اشــاره به اینکه داشتن برنامه های
متعدد درمســاجد میتواند اخالق اســامی ،رشــد انســانی و
اجتماعــی را پرورش دهد گفت :نمونه بارز این مورد را میتوان
زمان خلفای عباسی دانست که با همه ی خرافه هایی که از ائمه
بیان میکردند ،امام جعفر صادق (ع) را نظاره گر هســتیم که با
فرصت بدســت آمده و اختالفاتی که میان حاکمین پدید آمده
بود ،توانست سه هزار شاگرد را در مسجد پرورش دهد.
در ادامه وی عنوان داشت :مساجد در اصل اسالم برای رشد
اجتماعی و فرهنگ سازی و همچنین برای تقویت بنیه اجتماعی،
فرهنگی و انسان سازی شکل گرفته است که امیدواریم با ظهور
منجی عالم بشریت ،این موضوع تحقق پیدا کند.
دبیر ستاد مردمی مساجد در ادامه عمده فعالیتهای این ستاد
رابرشــمرد و گفت :اولین برنامه این ستاد را میتوان ساماندهی
هیئت امنای مســاجد ذکــر کرد که با هماهنگــی هیئت امنای
مساجد وبا رأی مستقیم نمازگزاران مسج ِد محل انتخاب شود؛
در این راســتا سعی شده که جوانان ارتباط تنگاتنگی با مساجد
داشته باشند و کانونهای برنامه های قرآنی و مراسمات مذهبی
درمساجد تقویت شود.
مصطفوی درمیانه مصاحبه ،خواسته ای را از مردم این شهر
داشــت و اظهار کرد :حداقل در طی ســال دو بار مراسم مهم
اجتماع در شــهر ،توســط کل هیئت امنای مساجد برگزار شود
ِ
بندی کلیّه هیئات امنای مســاجد برای
و بــا هماهنگی و جمع
هماهنگــی برنامه ها ،تجدید نظــر و برنامهریزی صورت گیرد
که این اجتماع می تواند هر بار در مساجد مختلف شهر برگزار
گردد.

حداقل در طي سال دو بار مراسم مهم
اجتماع در شهر ،توسط کل هيئت امناي
مساجد برگزار شود
وی در ادامه به عملکرد این ستاد پرداخت و تصریح داشت:
در ماه مبارک رمضان قرائت روزانه ی قرآن در طول یک ماه و
همچنین قرائت زیارت عاشــورا هر هفته در مساجد برگزارمی
گردد.
وی درادامه دیگر عملکرد این ســتاد رابرشــمرد :در چهار
مسجد مهم شهر ،شــبهای جمعه دعای کمیل قرائت میشود و
همچنین برنامههای آموزش قرآن و برنامههای هفتگی با کانون
و پایگاههای مســجد که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاداسالمی
هستند.

وی تصریح کرد :از امام جماعت ها دعوت شــده که برای
اجرای احکام و برنامههای روز ،که هر هفته حداقل  ۲جلسه می
باشــدو یک بخش آن نهج البالغه و بخش دیگر مسائل متفرقه
فرهنگی هستند رامورد بررسی قرار دهند .
وی خاطرنشان کرد :این ستاد درایام محرم نیز فعالیتهایی رابه
اجرا درآورد که شایان ذکر است مراسم عزاداری ساالر شهیدان
به مدت  ۱۰شب با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
ســید عبدا ..مصطفوی دبیر ســتاد مردمی مساجد شهر بهار
افــزود :با هماهنگی ســازمان تبلیغات اســامی ،حوزه علمیه،
امــام جمعه و شــورای هیئاتهای مذهبی بهــار میتوان برای
رشدفرهنگ اســامی و فرهنگ حسینی برنامه ی مد ّونی را در
نظر گرفت تا بتوان فعالیت و حضور کودکان و نوجوانان را در
مساجد پر رنگ تر کرد.
وی درادامه به مساجدی که بیشترین فعالیتهای فرهنگی و
مذهبی را داشــته اند پرداخت و گفت :مسجد امام خمینی(ره)،
مسجد سیدالشــهدا(ع) ،مســجد علی بن ابیطالب(ع) ،مسجد
النبی(ص) از مســاجدی هســتند که فعالیت های شایانی را در
حوزه فرهنگی و مذهبی انجام میدهند و همچنین مسجد ولی
عصر (عج) از مســاجدی است که به تازگی فعالیت پررنگی را
به خود میبیند.
در ادامه ی مصاحبه سید محمد موسوی جانشین رئیس این
ستاد ،که یکی از هیئت امنای فعال بشمار میرود گفتگو کردیم؛
شایان ذکر اســت که وی فردی توانمند در عرصه آئین مذهبی
و فرهنگی است.
وی گفت :در ســالهای اخیر باتوجه بــه اینکه هیئت امنای
مساجد شــهر بهار در حوزه مساجد احساس مسئولیت کردند،
در کنار هم بستری به نام ستاد مردمی امنای مساجد را در اواخر
سال  ۹۵تأسیس کردند که شایان ذکر است این ستاد فی الحال
در سطح شهر مشغول به فعالیت است و امیدواریم در سال های
پیش رو بتوانیم این ستاد را شهرستانی نمائیم.
موسوی محل محوری بودن را یکی از مهمترین اهداف این
ســتاد دانست و عنوان داشــت :به این صورت که هیئت امنای
مســاجد ارتباطشــان را با مردم قویتر میکنند و به مشکالت
معیشــتی و قشر آسیبپذیر توجه بیشتری دارند و هر مسجدی
در حد توان خود بتواند کمک کند.
جانشــین این ســتاد افزود :از اهداف دیگر این ستاد میتوان
شناخت و آشنایی هیئت امنای مساجد نسبت به شهر و مسجد
محله خود را برشــمرد ،که در این صورت وحدت بین مساجد
قوی تر و مســتحکم تر میشــود و با جذب جوانان و نخبگان
جامعه ،برای هماندیشــی در مســاجد و در حد امکان معرفی
به نمازگزاران و تشویق آنان از دیگر اهداف این ستاد میباشد.
موســوی اظهار داشــت :معرفی جوانان نخبــه بین مردم و
تشــویق جوانــان مبتکــر و همچنین افرادی کــه خالقیت در
نویسندگی ،مقالهنویســی ،هدایت جوانان به کالسهای قرآنی
 ،رونق دادن به مساجد از نظر فرهنگی عمرانی و حفظ کرامت

ورزش دریافت نکرده که بخواهد بین روستاها و جوانان توزیع کند و
متاسفانه دستگاه ورزش به دلیل عدم درآمدزایی و اعتبارات محدود
نمی تواند پاســخگوی نیاز همه ورزشــکاران ،قهرمانان و هیات های
ورزشی باشد که امید اســت مسئوالن و به خصوص نماینده محترم
شهرستان توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.
صفی زاده با تقدیر از رسانه های شهرستان در انعکاس اخبار ورزش
افزود :رســانه ها نقش موثری در ترویج ورزش دارند و رســانه های
شهرســتان همواره نگاه مثبتی به حوزه ورزش داشته اند که از همه
خبرنگاران و دستندرکاران این حوزه تقدیر و تشکر می نمایم.

رویدادهای ماه

رویدادهای یک خطی مردادماه:
← پارک بانوان بهار با حضور چشــمیگیر جمعی از بانوان شهر به
افتتاح رسید.
← بانوان جودوکار بهاری در مســابقات استانی خوش درخشیدند
و بدین ترتیب صبا شــیری به مدال طال دست یافت و همچنین
حنانه رحیمی و مهدیس حسینی صاحب دو مدال نقره شدند.
← پارکینگ عمومی شهروند در ابتدای خیابان سید جمال الدین
افتتاح شد.
← سردخانه  ۲هزار تُنی موسوی بهار طعمه حریق شد.
← کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیرهای ثبت
جهانی کاروانســراهای ایران ،از کاروانسرای تاج آباد بازدید کرد.
← با پیگیری های نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس شــورای
اســامی و حمایت مدیرعامل آبفای اســتان ،قراردادهای ایجاد
مخازن روســتاهای هارون اباد ،بهادربیگ و حسین آباد عاشوری
منعقد شد.
←  ۳هزار و  ۸۵۰تن آلو از باغات شهرستان بهار برداشت شد.
← در جلســه شــورای برنامهریزی و توسعه اســتان مطرح شد:
تعطیلی واحدهای آالینده بهار ،آخرین راه حل است!
← برگزاری تمرین تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در ورزشگاه شهید
سلیمانی بهار

مســاجد ،ارتباط بیشتر مســاجد و همچنین تقویت برنامه های
فرهنگی اجتماعی مساجد از اهداف این ستاد میباشد که شایان
ذکر است کلیه برنامه های این ستاد برای تعامل بیشتر ،جلسات
متعددی با امنای مساجد برگزار میکند .
وی در ادامه دیگر اهداف این ســتاد را برشــمرد و اظهار
داشــت :شــعائر دینی و برپایی نماز جماعت ،بــر پایی دعا و
مناجات هفتگی ،ارتباط با ائمه جماعت شهر در راستای فعالیت
های فرهنگی را از دیگر فعالیتهای این ستاد میتوان برشمرد.
موســوی ابراز کرد :از آنجائیکه هیئت امنای مســاجد نقش
موثــری در اداره امور مســاجد دارند ،حداکثــر فعالیت های
فرهنگی بر دوش این قشر است.
وی در ادامه دالیلی بابت آزردگی خاطر در این باره برشمرد
و گفت :متاســفانه از نظر عموم اینگونه برداشــت میشود که
هیئت امنای مساجد جوان هراســی دارند ،در صورتیکه هیئت
امنای مســاجد بســتر و پیش زمینه برای رشد کانون فرهنگی
هنری هریک از مســاجد را ایجاد میکند؛ به اینصورت که هم
مکانی متقبل میشــوند و هم مشوق اصلی جوانان هستند و با
پایگاه ها و هیئت های مذهبی بیشترین همکاری را دارند.

وی همکاری با پایگاه های مســاجد و هیئتهای مذهبی را
از جمله اقدامات مهم این ســتاد دانست و اظهار داشت :برای
رونق دادن به مساجد شهر به خصوص از لحاظ عمرانی و برای
رشد و آبادانی مساجد مسئولین امر در این زمینه قدم بردارند.
موســوی پیشــنهاد خود را در مورد عملکرد بهتر مســاجد
اینگونه بیان کرد و گفت :مسئولینِ امر در طی سال یک همایش
هیئت امنای مســاجد برگزار کنند و مشکالت آنان را در سطح
شهرســتان مطرح کنند و مســاجدی که بهترین برنامه را پیاده
کرده ،با معرفی آنان دیگران نیــز بتوانند بهرهبرداری کنند و از
برنامههای فرهنگی که در راســتای فرهنگسازی انجام میشود
در این زمینه قدم بردارند.
ســید محمد موسوی جانشــین ســتاد مردمی هیئت امنای
مســاجد در خاتمه سخنان خود را با اشاره به امام جمعه محترم
شــهر بهار که وی را محور اصلی و رئیس این ستاد عنوان کرد
گفت :از همکاری و بیانات این گرانقدر که همواره چراغ مسیر
حق هستند تشــکر میکنیم و امیدواریم همیشه از این هدایتگر
بهرمند شویم.
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اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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دبیر ستاد مردمی هیئت امنای

شهردار بهار در نشست خبری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بهار:

مطرح کرد:

استان همدان:

️تخفیف  ۳۰درصدی
عوارض تا  ۲۰آبان

جوانان با استعداد
بهاری مایه
افتخارند

جذب جوانان به
مساجد از مهمترین
اهداف این ستاد است
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رئیس اداره ورزش و جوانان بهار خبر داد:

اجرای  ۴۰برنامه فرهنگی،
ورزشی در شهرستان بهار

به مناسبت هفته تربیت بدنی

4
در دیدار جمعی از فعاالن بهاری با ریاست کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان همدان مطرح شد:

کمک نقدی  ۸۵میلیون تومانی به مجمع خیرین سالمت

پرورش بر آموزش تقدم دارد

عیسی شهبازی رئیس مجمع خیرین سالمت شهر بهار ،درگفتگو
با خبرنگار نشــاط بهار خالصه ای از عملکرد یکساله این مجمع را
عنوان کرد.
به گزارش نشاط بهار ،عیسی شهبازی رئیس مجمع خیرین سالمت
شــهر بهار در ابتدای سخن با بیان اینکه مجمع خیرین سالمت با
هدف بهبود و ارتقا ســبک زندگی سالم در جامعه ،درحال فعالیت
میباشد گفت :مجمع سالمت با حمایت سازمانهای مردم نهاد و
ســازمان های دولتی و غیر دولتی نقش مهمی در سالمت جامعه
دارند و با این اوصاف و باتوجه به حمایت ها و ظرفیت خیرین بهاری
با مجمع سالمت بهار ،افتخار این را داشتیم که در ۰۱/۱۱/۱۳۹۸
به صورت رسمی فعالیت این مجمع را در شهر بهار آغاز نماییم.
شهبازی با اشاره به اینکه توسعه خدمات سالمت ،کمک شایانی به
مردم میکند عنوان کرد :حضور فعال خیرین و نیکوکاران ،ما را بر
آن داشــت تا با داشــتن برنامه های ماندگار و هدفمند که آثار و
برکات ماندگار دارند فعالیت های عام المنفعه داشته باشیم.
شهبازی افزود :با توجه به اینکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی به تنهایی قادر به تأمین سالمت جامعه نیست اظهار کرد:

اخیــرا ً جمعی از فعاالن سیاســی-اجتماعی و
اصحاب رســانه شهرســتان بهار با احمدرضا
احسانی ،ریاست کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان دیــدار کردنــد و از دغدغههای خود
همچون زیرســازی های فرهنگی و آموزشی،
ارتقاء آموزش های مهــارت محوری ،حمایت
های معنــوی و دیگر مباحــث در این زمینه
گفتگو داشتند.
به گزارش نشــاط بهار ،در ابتدای این نشست
احمد رضا احســانی بر تعاملی بودن این حوزه
اشاره کرد و اظهار داشت :تعامل یکی از پروسه
های فرهنگسازی میباشد ،چراکه با گسترش
ارتباطات میتوان فرهنگهای الزمه ی جامعه
اســامی را تعیین و تبیین کرد که شایان ذکر
است در کشور انقالبی ،هنوز جا برای ارتقاء این
حوزه بسیار است.
وی افزود :برای اثربخشــی در حوزه فرهنگ،
بایــد در گام اول ذهن ها را در َمهدها پرورش
ذهن آماده شــده بستری باشد برای
داد تا این ِ
آموزش در ســنین باالتر ،بــا این اوصاف برای
فرهنگســازی ابتدا باید بر ذهن ،انديشــه و
اثربخشی
زاویه دید کار کرد تا بتوان با آموزش،
ِ
فرهنگسازی را مشاهده نمود.
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احســانی در ادامه زیبایی جامعــه را در تنوع
و تکثر دانســت و بیان کــرد :وظیفه در حوزه
فرهنگ ،کشــف نقاط مشــترک میباشد و با
احترام به تفاوت ها می توان نقاط مشــترک را
پیدا و نقاط تفرقه انگیز را کاهش داد تا بتوان

برای فرهنگسازی ابتدا
باید بر ذهن ،انديشه و
زاویه دید کار کرد.

در امر فرهنگســازی موفق بــود و مهمترین
نکته این اســت که باید در نظر داشته باشیم
قبل از آموزش در بحث فرهنگسازی ،افراد باید
پرورش های الزم را دیده باشند.
وی در ادامه به خرده فرهنگ ها اشــاره کرد
و گفــت :با توجه کردن به خــرده فرهنگ ها

می توان گامهای مثمرثمری در جهت رشد و
اعتالی فرهنگ برداشت.
احســانی درادامه اســتاد غالمرضــا بهاری را
یک ســرمایه ی ارزشــمند دانســت و گفت:
مرحــوم غالمرضا بهاری یک ســرمایه عظیم
و ارزشــمندی در هنر بود که آثارش جاودانه
است ،زمانیکه وی در قید حیات بود با همکاری
های صورت گرفته توانســتیم از کتاب شعر او
رونمایی کنیم تا از توانمندی هایش بعنوان یک
چهره ماندگار یاد کنیم.

احمدرضا احسانی ریاســت کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســتان در خاتمه ی ســخنان خود ،از
جوانان بااســتعدا ِد بینظیری کــه در حوزه های
مختلف و بویــژه در بحث هن ِر شهرســتان بهار
میدرخشــند یاد کرد و افــزود :این جوانان مایه
ی افتخار و زمینه ســاز ارتقاء حوزه های مختلف
هستند و با کوتاهی هائیکه از جانب ما (مسئولین
فرهنــگ و ارشــاد) رخ داده باعــث شــده این
شهرستان از برخی امتیازات دراین حوزه محروم
بماند اما تالش شد که بخشی از این قصور جبران
شود اما این به منزله کافی بودن امتیازات نیست
و این شهرســتان باید بیش از این تحت حمایت
قرار گیرد.

همه مردم و سازمانها باید در تحقق امر سالمت جامعه و اجتماعی
شدن مقوله سالمت همکاری نمایند.
رئیس مجمع خیرین ســامت بهار با توجه به کم بودن اعتبارات
تخصیــص یافته در بخش  ICUبیمارســتان بهارگفت :به همت
خیرین و نیکوکاران و افتتاح حساب بانک ملی جهت دریافت کمک
های خیرین ،توانسته ایم قدم هایی برای تحقق امر سالمت جامعه
در شــهر بهار برداریــم که از جمله آن میتوان بــه اعطاء  ۶مورد
وام قرض الحســنه در بحث ســامت به ارزش  ۲۸میلیون تومان
و پرداخت کمک هزینه  ۲۰میلیون تومانی به بیماران اشاره کرد.
شــهبازی اظهار داشت :تاکنون با توجه به ظرفیت و فراخوان های
انجام شــده ۵۰ ،نفر بصورت ثابــت از خیرین بهاری باکمک های
خود مجمع شــهر بهار را یــاری می نمایند و همچنین با توجه به
ظرفیت باالی صالح آباد ،اللجین و مهاجران و روستاهای تابعه ،در
تبادل هســتیم تا شعبه های مجمع را در همه نقاط شهرستان راه
اندازی نماییم.
وی در ادامه بیان داشــت :در جهت کمک های مادی به نیازمندان
 ۳۰۰بسته سبد کاال به ارزش  ۶۰میلیون تومان ۸۵۰ ،پرس غذای
گرم به ارزش  ۱۷میلیون تومان و توزیع ماسک و محلول ضدعفونی
کننده به ارزش  ۱۸میلیون تومان انجام شده است.
رئیس مجمع ســامت شــهر بهار افزود :تجهیــز بخش ICU
بیمارستان بهار به ارزش  ۱۲میلیون تومان ،تهیه کابین تشخیص
کرونا به ارزش  ۱۱میلیون تومان ،تهیه دستگاه لیبل زن به ارزش
۴میلیون و  ۹۵۰هزار تومان ،ترازوی اندازه گیری قد و وزن ۲میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان از دیگر اقدامات مجمع خیرین سالمت بوده است.
وی در ادامــه به دیگر عملکرد ایــن مجمع پرداخت و گفت :تهیه
ویبراتور برای بخــش  ، icuبه تعداد  ۱عدد به ارزش  ۲میلیون و

 ۵۰۰هزار تومان ،تهیه استیموالتور به ارزش ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان ،دســتگاه بخور بخش برای  ICUبه مبلغ  ۶۰۰هزار تومان،
خرید چرخ و ویلچر به تعــداد  ۲عدد و به ارزش ۲میلیون و ۱۰۰
هزارتومان ،تهیه فشارسنج عقربه ای برای بیمارستان به تعداد ۴عدد
و به ارزش  ۴میلیون تومان ،تهیه تب سنج ۲عدد به ارزش  ۲میلیون
تومان ،تهیه میکروسکوپ چشمی برای بخش چشم بیمارستان آیت
ا ..بهاری توســط مرحوم زنده یاد حجت االســامی به ارزش ۲۰۰
میلیون تومان به همت خیرین به مجمع خیرین سالمت شهر بهار
تهیه و اهدا شده است.
شهبازی نیز تصریح کرد :پرداخت وام قرض الحسنه به تعداد  ۶مورد
و به ارزش  ۲۸میلیون تومان و همچنین پرداخت کمک هزینه به
بیمــاران به ارزش  ۲۰میلیون تومــان از دیگر اقدامات این مجمع
است.
عیسی شهبازی رئیس مجمع خیرین سالمت شهر بهار در خاتمه
گفت :بالغ بر  ۸۵میلیون تومان کمک های نقدی توســط خیرین
و نیکوکاران به مجمع خیرین ســامت اهدا شده است که مراتب
تشــکر از تمام خیرین ،ســپاه ناحیه بهار ،آســتان قدس رضوی
بهار ،هیئت علمدار ،هیئت امناء مســجدامام خمینی(ره) شهرک
فرهنگیان و مرکز نیکوکاری کمیته امداد که با این مجمع تعامل و
همکاری تنگاتنگی دارند و با روح بلند و دســتان بخشنده ،زندگی
بخش همنوعان خود هســتند را دارم؛ کار نیکوی انفاق و کمک به
دردمندان ،موهبتی اســت که پروردگار ،نصیب هر کسی نخواهد
کرد و برخود امر دانسته از حسن التفات عمل نیکوی تمام خیرین
این مجمع مراتب تقدیر و تشــکر خود را اعالم نمایم و از آن کریم
دانا و بینا ،خیر دنیا و آخرت را برای شما نیکوکاران مسالت دارم و
امیدوارم در روز قیامت ماجور درگاه حضرت احدیت باشید.

ادامه از شماره قبل

راه رسیدن به منافع شهری مائیم ،نه من!

همانطور که در نسخه گذشته عنوان شد الزمه
رسیدن به منافع شهری ،یکپارچگی مردم آن شهر
است؛ بطوریکه با اتحاد میتوان شهر را در مسیر
تعالی قرار داد تا این دست به دست هم دادن
و ثمره دیدن رسم امانتی باشد برای آیندگان..
به همین منظور با چند تن از فعاالن حوزه
های مختلف همصحبت شدیم تا علل ،راهکار
و پیشنهاداتشان را در این مورد جویا شویم.
به گزارش نشاط بهار  ،در ادامه ی مصاحبه با مهندس مرتضی
قاسمی همکالم شدیم؛ وی یکی از دغدغمندان حفظ و حراست
از منابع طبیعی ومحیط زیست و کارشناس مسائل حوزه
کشاورزی است.
وی درباره ی چیستی منافع شهری شهر بهار اینطور عنوان
کرد :مهمترین موضوع بعد از حفظ و احیای مسائل فرهنگی
و خرده فرهنگ های خاص مردم شهر بهار ،موضوع تأمین آب
سالم برای شرب مردم و نیز جهت مصارف کشاورزی میباشد،
که رعایت دستورالعمل های زیست محیطی الزمه این کارند،
به نظرم این موارد مهمترین موضوعاتی است که منافع کل
شهروندان بهاری در آن مستتر میباشد ،و فعالین اجتماعی ما
میتوانند جهت نیل به این اهداف یاریگر جامعه خویش باشند.
قاسمی اظهار داشت :حال در این میان بد نیست به واژه فعال
اجتماعی و وظایف آن بپردازیم :فعال اجتماعی کسی است
که با داشتن عقبه فرهنگی و پس زمینه نگاه دینی ،در دنیا
کار عقبی را انجام میدهد ،و مشکالت اجتماعی را هم ردیف
و همرتبه مشکالت خویش میداند و برای حل آنها حاضر
است (در منتهای درجه) از جان خویش نیز بگذرد؛ در وهله اول
وظیفه این فرد ،کسب آگاهی از خطرات موجود ،دغدغه های
اندیشمندان و آمال و آرزوهای مردم جامعه خود و سنجیدن
آنها با معیار عقل و منطق و واکنش درست نسبت به آنها است.
این چهره مردمی در ادامه افزود :روشهای بیشمار و متعددی
برای تأمين منافع شهری وجود دارد اما امروزه از بهترین این
روشها ،اطالع رسانی درست ،نظر خواهی منصفانه و مطالبه
گری صحیح از مسئوالن مربوطه می باشد که بنده به زعم خویش
و ضمن تشکر از فعاالن جوان حوزه نشاط بهار ،این عزیزان را
از فعاالن اجتماعی شهر و دلسوزان شهرستان میدانم که انصافاً
روش مناسبی برای کمک به جامعه خویش را انتخاب نموده اند
و شایسته است که نمایندگان محترم مردم در مجلس قانون
گذاری با مراجعه به چنین افرادی و اخذ مشاوره و گرفتن کمک
از این افراد ،مسبب تصمیم گیری های درست در مجلس شورای
اسالمی و هموارگر مسیر احترام به نخبگان اجتماعی باشند.
مهرانگیز مهری یکی از بانوان توانمند در عرصه اجتماعی
شهر بشمار میرود؛ این بانوی فعال سالهاست در بحث حقوق
شهروندی تالش میکند و در کارنامه خود کاندیداتوری شورای
شهر بهار را نیز دارد.
مهری در پاسخ به منافع شهر بهار اینگونه گفت :در تعریف
منافع شهری می توان اشاره ای به توسعه شهری و توسعه
شهروندان شهر را میتوان
غالب
پایدار شهری داشت؛ نیازهای
ِ
ِ

یادداشت میهمان

شهرزاد عباسی

به منافع شهر تعمیم داد که اولویتمند ترین نیازهای شهر را
میتوان توجه به حمل ونقل شهری ،سکونتگاه افراد ،سالمت
محیط زیست ،سالمت فرهنگی ،اجتماعی و روانی افراد ،توجه
به فضای پیاده محور ،و موارد
مشابه را از نیاز های یک شهر که
همان منافع شهر هستند نامبرد.
وی درادامه تعریف خود را از فعال
اجتماعی و فعال مدنی اینگونه
برشمرد :یک فعال اجتماعی و
مدنی در قالب یک کنشگر به
تمام اتفاقات و حوادث گوناگون
و تصمیمات شهری واکنش نشان میدهد ودر قالبهای مختلف
اعتراض ،انتقاد ،نقد ،بررسی و پرسش از مسئوالن ،ایجاد
حساسیت موضوعی و در مرتبه باالتر به صورت هدفمند به ارائه
راهکار و چاره ساز میپردازد.
این بانوی فعال اظهار داشت :خوشبختانه شهر ما بهار از حیث
داشتن نیروی انسانی فعال اجتماعی توانمند است؛ افراد بسیاری
دست به کار شده و بی هیچ چشمداشت ،داوطلبانه و دلسوزانه
قدم در راه سخت میگذارد که گاهی اوقات بدون هیچ حمایت
و توجه از کنار تمام این سرمایه اجتماعی گذر میشود!
بهتر است برای این حرکت اجتماعی زیبا و برای تبیین بهتر
موضوع به نکته حقوقی و قانونی طبق اصل  ۲۶قانون اساسی
جمهوری اسالمی بپردازیم که اینگونه میباشد :احزاب،
جمعیتها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های
اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند؛ تا مشروط
به اینکه اصول استقالل ،آزادی  ،وحدت ملی  ،موازین اسالمی
و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند ،هیچ کس را نمی
توان ازشرکت درآنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها
مجبورساخت؛ حال این اصل به بهترین شکل ممکن میتواند
گویای فعالیت اجتماعی افراد جامعه باشد برای حفظ منافع
شهری و دفاع از حقوقی که میتواند مهجور واقع شده باشد و یا
نیاز به توجه ویژه داشته باشد .
مهری شیوه ی اجرایی تأمین منافع شهر را اینگونه برشمرد:
ارتباط همیشگی شهروندان و فعالین اجتماعی و مدنی با
مسئوالن اهرمی است که میتوان به منافع شهر جامه عمل
پوشاند تا راهی برای کاستن از مشکالت و معضالت متفاوت
و گوناگون شهری باشد.
در میانه ی مصاحبه با علیرضا سهرابی که به عنوان مشاور
سیاسی قابلی در عرصه انتخابات مجلس شورای اسالمی
مدرسی توانا در حوزه زبان انگلیسی بشمار
شناخته شده و ّ
میرود هم صحبت شدیم؛ ناگفته نماند وی مهارت فوق العاده
باالیی در آنالیز مباحث سیاسی دارد و دو سال در سفارت
جمهوری اسالمی ایران در لبنان بعنوان مدرس زبان انگلیسی
مشغول به تدریس بوده است.
علیرضا سهرابی در ابتدای سخنانش منافع شهر را در امنیت
شهرش دانست و گفت :امنیت شهر آیتم های مختلفی دارد که
لونقل ،امنیت اقتصادی،
میتوان به امنیت شغلی ،امنیت حم 

آموزشی و غیره اشاره کرد که همه این موارد در کنار هم
میتوانند امنیت شهر را تأمین سازند و تضمین کنندگان این
امنیت خواصی هستند که به نوعی بازوهای سیاسی ،اجرایی و
تصمیم ساز بشمار میروند؛ که در کنار این خواص ،سازمانهای
مردم نهاد و فعالین اجتماعی
و مدنی میتوانند از تأمين و
تضمین کنندگان منافع شهر
باشند و تا زمانی که مردم در
انتخابات به انتصاباتی که خود
باعث آنها هستند درست عمل
نکنند ،این منفعت ها به صحنه
اجرا نخواهد رسید و اینجاست که نقش فعاالن اجتماعی و
فعالین مدنی چشمگیر میشود و میتوانند در بره ه هایی چون
انتخابات با مسیردهی و راهنمایی مردم کمک شایانی در آینده
بلند مدت و چشم اندازهای راهبردی منافع شهر و شهرستان
داشته باشند.
در ادامه وی در پاسخ به اینکه یک فعال مدنی و اجتماعی چه
کسی میتواند باشد که قابلیت مشورت دهی و جهت دهی در
ِ
درست تصمیم گیری در اذهان مردم را داشته باشد اذعان
مسیر
کرد :کسی که روابط اجتماعی ،قدرت تعامل باال ،قدرت بیان
بهتر و همچنین حضور فیزیکی بیشتری با اکثر مردم داشته
باشد را میتوان به عنوان یک فعال مدنی و اجتماعی شناخت
و معرفی کرد که مردم را در مواقع انتخابات بهتر یاری کنند
تا انتخاباتی صحیح داشته باشند و در نتیجه ی آن ،منافع
شهرشان تأمین شود.
این چهره سیاسی افزود :حال با عناوین گفته شده این فعاالن
اجتماعی و مدنی برای تأمين منافع شهرشان که همان امنیت
در بستر های مختلف است ،باید ارتباط موثری با رسانه های
محلی و استانی و حتی رسانه کشوری داشته باشند تا صدای
ناشنیده مردم را به گوش مسئوالن برسانند و یا با استفاده از
منابر مختلف اعم از بسترهای مذهبی ،علمی آموزشی و دیگر
منابر ،با منسجم تر کردن افکار و اعمال مردم شهر و شهرستان
و با گسترده تر کردن دایره تقاضا از مسئوالن ذیربط ،بتوانند در
کنار هم به اهداف کوتاه و بلند مدت برای ساختن بهاری آبادتر
در کنار یکدیگر تالش کنند.
در ادامه با رضا طهماسبی یکی از فعاالن اجتماعی سیاسی شهر
مصاحبه نمودیم؛ طهماسبی یکی از پتانسیل و سرمایه های شهر
بشمار میرود که در کارنامه خود خدمات ارزنده ای برای داشتن
بهاری مستقل و پایدار را دارد.
رضا طهماسبی در ابتدا منافع شهر را اینگونه برشمرد :هماهنگ
سازی منافع گروه های مختلف ،مشاغل مختلف یا سازمان های
مختلف در یک شهر از اهم منافع شهر محسوب می شود که
منافع شهر نیازمند حمایت گروهی از مردم آن شهر است؛
شایان ذکر است وی منافع شهری را در داشتن مسئولین
شهریِ موفق و دارای کارنامه قدرتمند سیاسی پنداشت که این
مسئولین دارای حق رأی و قدرت اظهار نظر در بدنه حاکمیت
و دولت یک کشور باشند.

طهماسبی افزود :حال با این تفاسیر اگر بخواهیم منافع شهر را
به مرحله اجرا درآوریم الزم است با مفهوم طیفی بنام فعاالن
اجتماعی مدنی اشنا شویم ،فعال اجتماعی فردی است که
مسئولیت خاصی را در قبال جامعه می پذیرد که این فعالیت در
چارچوب خاص اخالقی انجام می شود؛ فعال اجتماعی متعهد
است که در راستای قانون و به نفع جامعه عمل کند و این کار
به صورت داوطلبانه انجام میپذیرد و در کل میتوان گفت که
وظیفه یک فعال اجتماعی تالش در جهت بهبود جامعه در همه
زمینه ها میباشد .
اما فعال مدنی را میتوان
اینگونه تعریف کرد :این فعال،
یک شهروند آگاه و مسئولیت
پذیر است که در مورد اتفاقات
و واقعیت های جامعه اطراف
خود واکنش نشان می دهد و
این واکنش بیشتر بر اساس منافع عمومی و استوار بر عدالت و
ارزشهای انسانی است؛ وظیفه فعال مدنی این است که بدون
در نظر گرفتن منافع شخصی یا گروهی عمل کند ،هر روشی که
بر اساس آن آرمان ها و ارزش هایی که برای اکثریت مردم مورد
قبول باشد و حقوق انسانها را در اولویت قرار دهد راه درست
فعال مدنی و اجتماعی است ،در کل نقش فعال مدنی در یک
جامعه نقش اصالحی و آگاهی دهنده می باشد؛ هر شهروندی
که ارزش های مدنی و انسانی را باور داشته باشد و در راستای
منافع عمومی اقدام کند یک فعال مدنی محسوب می شود.
این فعال اجتماعی سیاسی شهر ،شیوه اجرایی فعاالن اجتماعی
و مدنی را برای تحقق منافع شهر اینطور بیان کرد :با آشنا کردن
مردم با کاندیدای اصلح برای رأی آوریِ فردی توانمند و حمایت
از مسئولین کارآمد جهت اداره امور ،می توان شاهد به وقوع
پیوستن یکایک منافع شهرمان بود.

با تفاسیر گفته شده چنین برمی آید که هریک از فعالین
اجتماعی سیاسی و مذهبی شهر منافع بهار را از نگاه خود
در عناوین مختلفی دیدند و تعریف خود را از فردی که به

عنوان یک فعال اجتماعی و مدنی میتواند این منفعت ها

را به ظهور برساند تشریح کردند؛ اما چیزی که در این بین

کشیدن اذهان یک به ِ
یک همه ما بهاری
مهم است به چالش
ِ

هاست ،که هر یک از ما منافع شهرمان را در چه می بینیم
همت الزمه را به خرج
و تا چه اندازه ای در تأمین آنها ّ

می دهیم؟!

با توجه به مصاحبه ای که از چهرههای مختلف شهر

داشتیم ،چکیده منفعت های شهر قبیل حفظ استقالل
ارضی،فرهنگی بهار ،تامین آب سالم برای شهر و
شهرستان ،انتخاب و انتصاب مسئولین قدرتمند ،امنیت
شغلی و اقتصادی ،سالمت محیط زیست و آرامش و

آسایش مردم از معدود منافعی هستند که یک شهروند
حق رسیدن به آنها را دارد که امید است همه ی ما ،یعنی

مدنی
مردم در کنار فعالین اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و
ِ
بهار با وسعت بخشیدن به دید خود بتوانیم در گام اول،

تعریف صحیحی از منافع شهر داشته باشیم و در گام های
اجرایی مناسبی برای دستیابی به آنها را
بعدی شیوه های
ِ
انسجام عقول پیش بگیریم چرا که مورد
در کنار هم و با
ِ

وارثان بهار در رابطه با
واخواهی آیندگان ،فرزندان و
ِ
ِ
تأثیرمان بر رشد شهرمان خواهیم بود؛ فراموش نکنیم که
ریشه هایمان در بهار است ،خزان شود سوختیم..

شهر جهانی سفال مهیای استفاده از ظرفیت های نمایشگاه اکسپو دبی

تعریف بست ه سفر به شهر جهانی اللجین

خوشــبختانه در عرصــه ثبت آثــار جهانــی و دریافت مهر
ِ
دست ایران پر اســت .این شناسنامه
اصالت صنایعدســتی
جهانی باید در اکســپو به کار گرفته شود.
صنایعدســتی دارای ُمهــر اصالــت یونســکو بــه دلیــل
شــاخصههای بومی و فرهنگی میتواند برای بازدیدکنندگان
اکســپو تاثیرگذارتر باشد و حضور شهر اللجین عالوه بر این
عناوین که در چند ســال گذشــته موفق به دریافت عنوان
شــهرجهانی سفال نیز از سوی شورای جهانی صنایع دستی
شــده است  ،برای گردشــگران در این نمایشــگاه خالی از
لطف نخواهد بودو قطعا جذابیت خاصی را برای گردشــگران
خواهد داشت.

ناشناخته ماندهایم
بررســی کارنامه حضــور اللجیــن در نمایشــگاههای مهم
گذشــته ،بیانگر این مهم اســت که یا در این نمایشــگاهها
شــرکت نکرده و یا هیچگاه به درســتی و حرفهای شــاهد
معرفی داشــتههای غنی و متنوع اللجین نبودهایم .اساســا
بخــش خصوصی به تنهایــی عهدهدار این مســؤولیت بوده
اســت و به دلیل نبود حمایتهای دولــت ،در حد و اندازه
ظاهر نشده است.

میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

نمایشــگاه جهانی که به اختصار اکســپو نامیده میشــود،
نمایشــگاهی معتبر و شناختهشده است که برای نخستینبار
در ســال  ۱۸۴۴در پاریس متولد شــد .بــه دلیل جایگاهی
که اکســپو در میان کشورها کســب کرد ،آن را بعد از جام
جهانــی فوتبــال و المپیک ،به عنوان ســومین رویداد مهم
بینالمللــی دنیا و المپیک ملل مینامند .آخرین نمایشــگاه
در ســال  ۲۰۱۷در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و حاال
بعد پنج ســال این رویداد در دبی رقم میخورد.
اکســپو هر پنج ســال یکبار برپا میشــود و به مدت شش
ماه میزبان گردشــگران عالقهمند بســیاری اســت ،در این
نمایشــگاه جدیدترین دســتاوردها ،خالقیتها و اختراعات
بشری کشورهای شــرکتکننده به نمایش درمیآیند.
اکســپو دبی به مدت شــش ماه از نهــم مهرماه  ۱۴۰۰تا
یازدهــم فرودین  ۱۴۰۱میزبان کشــورهای جهان اســت؛
رویدادی که قرار بود ســال گذشته برگزار شود ،اما به دلیل
شیوع کرونا به امسال موکول شد.
اکسپو  ۲۰۲۰دبی ۱۸۰ ،کشور و میلیونها عالقهمند را دور
هم جمع خواهد کرد .در اکســپو دبی مساحت پاویون ایران
 ۲۰۱۴متر اســت که در همســایگی فرانســه و شیلی واقع
شــده اســت و در این فرصت اســتثنایی ایجادشده اللجین
بعنوان شهرجهانی ســفال یکی از موقعیت های بسیار خوب

اکسپو خالقیت و نوآوری میخواهد

احمد رجبی راغب

جایی برای نمایش داشتهها و روایت و قصهسرایی

️جایی برای ایدههای خالقانه

مدل حضور فعاالن گردشــگری بهویژه اســتانها در چنین
رویدادهایی نباید مشــابه نمایشــگاه کتاب تهران باشــدکه
غرفــهداران تنها به چینــش کتابها و مراجعــه خریداران
بســنده کنند ،بلکه رویداد نمایشــگاهی گردشــگری محل
عرضــه محصول نیســت و نیازمنــد جریانســازی و اقناع
مراجعهکننــده اســت .آنچــه در رویــداد نمایشــگاهی
گردشــگری ازســوی شــهر جهانی ســفال باید اساس کار
قرار گیرد درگیر کردن حس مشــارکت و شــعف در آگاهی
مراجعهکنندگان برای دانســتن بیشتر از اللجین است که به
راحتی اللجین میتواند با ایجاد ورک شــاپ سفال ،مجسمه
سازی ســفالی و دهها کارهنری دیگر از سفال و سفالگری،
داشــته های مهر اصالت دار یونسکو خود و دهها چیز دیگر،
خیل عظیم گردشــگران را به پاویــون ایران جذب کند و با
دادن اطالعات درست  ،برشورهای شــکیل و زیبا و کتابچه
هــای راهنما به زبانهــای مختلف و دههــا کار خوب دیگر،
آنان را مشــتاق سفر به شهرســتان بهار و استان همدان و
باالخص شــهر جهانی اللجین کند .
اکســپو دبی رویــدادی برای ایجــاد دلربایی اســت .جایی
برای روایت و قصهســرایی از داشــتههای متنوع ایران ،که
اللجین با این هنر زیبایش میتواند بخوبی در این نمایشــگاه
بدرخشد .

خبرنگار و کارشناس روابط عمومی اداره کل

اکســپو  ،در حقیقت جام جهانی صنعت گردشــگری است
که مورد توجه همه کشــورهای دنیا است ،رویدادی که هر
پنج ســال یکبار برگزار میشــود و با توجه به دوره زمانی
شــشماهه برگزاری ،مورد اقبال فعاالن صنعت گردشــگری
قــرار میگیرد؛ امســال دبی از مهرماه تا اســفندماه میزبان
این رویداد جهانی اســت و تدارک گستردهای برای میزبانی
شایســته دیده اســت ،به همین خاطــر بهرهگیری مطلوب
از اکســپو دبی مهمترین دستور کار مســئوالن شهرجهانی
اللجین بخصوص شــهردار بعنوان دبیرشهر جهانی و شورای
اسالمی شــهر اللجین میتواند باشــد ،حضوری که نیازمند
برنامهریزی دقیق و توأم با شناخت از این بازار جهانی است
و همت همگانی را میطلبد.

خود را بــرای معرفی پیش رو دارد که میتواند با یک برنامه
ریزی درســت و خــوب از این رویداد بین المللی ســرافراز
بیرون آمده و تضمینی برای تجارت و نیز گردشــگری برای
ماهها و ســالهای آتی برای خود  ،شهرســتان بهار و استان
همدان باشد .
تحقــق پتانســلها و اســتعدادهای بالقوه اللجیــن برای
شــکلدهی آینده ،پویایی هوشمندانهتر و سازندهتر این شهر
جهانی و پایداری با رویکرد بهرهبرداری درســت از این هنر
زیبای ســفالگری در این شــهر از جمله موضوعات اکسپو
دبی میتواند محسوب شود.

موضــوع مهم دیگــری که در این رویداد بایــد مورد توجه
متولیان اللجیــن و هنرمندان هنر ســفالگری قرار گیرد،
تعریــف بســتههای ســفر بــه اســتان همــدان بخصوص
شــهر اللجین اســت .در صنعــت گردشــگری دوران ارائه
تکمحصول گردشــگری به سر آمده اســت و دعوت برای
ســفر تمام اجــزای آن را در برمیگیرد کــه همدان با دارا
بودن ســه قطب گردشــگری علیصدر کبودرآهنگ و شهر
همــدان پایتخــت تاریخ و تمــدن و اللجین شــهر جهانی
ســفال و مالیر شــهرجهانی مبل ومنبت ،یک بســته خوب
گردشــگری را میتــوان بــرای آن تعریف کــرد و حتی با
همکاری اســتانهای غربی این بســته گردشگری را به غرب
کشور نیز تعمیم داد.

معرفی اللجیــن و جلب توجه جهانــی کار بخش خصوصی
نیســت و در تمام کشــورهای موفــق دنیا این رســالت را
دولتها با همکاری بخش خصوصــی برعهده میگیرند .کار
بخش خصوصــی بهرهگیری از فرصتهای خلقشــده برای
حضور گردشــگران خارجی اســت و اینک نیــز امیدواریم
اللجین با همت خود و ظرفیت شهرســتان و همکاری دولت
و متولیان بتواند در این اکســپو شرکت کند .
و ذکر مثالــی از ناکامی معرفی اللجین در نمونه ای کوچک
در نمایشــگاههای خارجــی میتوانــد روشــنگر این خالء
باشــد .اللجین خود در ســالهای نه چنــدان دور بزرگترین
صادرکننده ســفال به ترکیه بوده و بارها در نمایشگاههای
ملی و اســتانی ترکیه شرکت کرده است.
ســاالنه هزاران گردشــگر ایرانــی و نیز اللجینــی به این
کشور ســفر میکنند و ســطح مبادالت اقتصادی و سیاسی
بسیار پررنگ است ،اما گردشــگران ترک کمترین شناختی
از اللجین ،اســتان همــدان و حتی ایــران و ظرفیت های
گردشگری آن ندارند.
حــال با ذکر این مطالب امیدواریــم پایتخت تاریخ و تمدن
ایران زمین همدان و شــهرجهانی اللجین از شهرستان بهار
بعنوان اولین شــهر دارای عنوان جهانی این استان  ،در این
اکســپو دبی حضور پررنگی داشــته و بتواند پتانســیل خود
را در کنار ســایر داشــتههای غنی اســتان به رخ جهانیان
بکشد .

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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یادداشت میهمان

رسوبات آبی یا آب
شرب آهکی؟!
به قلم :عادل سرمدی فعال اجتماعی
و رسانه شهر اللجین

منطقه اللجین از مناطقیست که وضعیت
و کیفیت آب آشامیدنی آن در سال های

اخیر به یک ناپایداری آبی تبدیل شده و

مرد ِم قطب سفال کشور برای گذراندن ا ّیا ِم
خود ،هر روزه با آن دست و پنجه نرم میکنند.

به گزارش نشاط بهار ،آب سالم و آشامیدنی آبی
است که عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن
در حد استاندارد های تایید شده باشد و مصرف آن
در بلند مدت و کوتاه مدت عارضه ای را در بدن
انسان ایجاد نکند.
امروز وجود منابع آبی امتیازات و پیشرفت های
زیادی برای هرمنطقه دارا میباشد ،اما این دلیل
نمیشود که از کیفیت آب آشامیدنی چشم پوشی
کرد.
آبی که میزان امالح موجود در آن باالی  ۱۷۰باشد
رسوب محسوسی ایجاد میکند و بیش از  ۵۰۰نوع
بیماریهای سنگکلیه و سنگ مثانه ایجاد میکند.
میزان آبهایی که خاصیت قلیایی باالتر یا PH
باالیی دارند ،نیز موجب سرگیجه و افت نیروی
ماهیچهها میشود و به مرور با کاهش کلسیم
در خون ،باعث بیماریهای مختلفی همچون
هیپوکلسمی میشود که البته مزایایی را نیز دارد
که میتوان جلوگیری از بروز برخی سرطانها،
کمک به کاهش وزن ،کاهش اسیدمعده و جلوگیری
از سوزش آن و همچنین شادابی و سالمتی پوست
اشاره کرد و در مقابل پایین بودن  PHکه نشان
از اسیدی بودن آن است ،موجب ایجاد سوزش
در معده و اسیدی شدن محیط دستگا ه گوارش و
پوسیدگی دندان میشود.
به طور مثال با چند روش معمول و ساده میتوان
به کیفیت آب پی برد :تغییرات رنگ آب ،بو ،طعم
و مزه
اگر بخواهیم کمی به عقب برگردیم ،لوله کشی
شهر اللجین به دهه  ۵۰و  ۶۰باز میگردد و تاکنون
تغییری در زیرساخت های آن صورت نگرفته است.
رسوب گذاری منابع آب باعث کاهش طول عمر
تاسیسات و هدر رفتن آب نیز میگردد که اُفت فشار
آب ،تغییرات کیفی آب ،پوسیدگی انشعابات و بی
نتیجه ماندن اعتراض های پی در پی مردم اللجین
از دیگر مشکالت و به سرانجام نرسیدن این موضوع
میباشد.
در عمل هم باتوجه به بی کیفیتی آب اللجین
بسیاری از مردم مجبور به تهیه آب از روستاهای
اطراف و حتی همدان (گنجنامه) و همچنین
استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی میشوند.
بااین تفاسیر حل بحران آب شهر اللجین که در
سال های اخیر به شهر جهانی سفال نامگذاری شده
و از جهت صنایع دستی و گردشگری رونق خاص
پیدا کرده است ،نیازمند نگاه ویژه از سوی مسئولین
استانی و آبفا میباشد.
در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور
مسئولین استانی که در ماه گذشته انجام شد نیز
با توجه به تذکرات و صحبت های حجت االسالم
محققی امام جمعه شهر اللجین و اعتراض وی
به مشکالت اساسی آب شرب ،مهندس شاهرخی
استاندار همدان بخاطر بررسی دقیق از مدیرکل آبفا
درخواست رسیدگی و پیگیری داشتند اما تاکنون
اقدامی در جهت بررسی مشکالت از سوی مسئولین
صورت نگرفته است.
امید است مسئولین باتوجه به وعده ها و قول های
داده شده هرچه زودتر این بحران را در دستور کار
رسیدگی ویژه قرار دهند.
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در مراسم گرامیداشت روز آتش نشانها:

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
تعداد  ۴۰مورد آتش سوزی
و  ۳۹مورد حادثه داشتیم

چندی پیش مراســم آتشنشانی با حضور مردم و مسئولین برگزار و از آتش نشان ها تقدیر
شد.
به گزارش نشــاط بهار ،اخیرا ً در طی مراســم روز آتشنشانی مراســمی به پاس قدردانی از
زحمات آتش نشــانان شــهر بهار برگزار شد که تعدادی از مســئولین و شهروندان در این
مراسم حضور داشتند و شایان ذکر است از پرسنل زحمتکش آتش نشانی تجلیل شد.
مهدی مجیدی شــهردار شــهر بهار در ابتدای این مراسم ضمن تشکر از زحمات بی دریغ
آتش نشانان اظهار داشت :در طی مدتی که در خدمت مردم بهار بوده ام بیش از  ۱۵جلسه
با اقشار مختلف از جمله بانوان ،هنرمندان ،روحانیون ،ورزشکاران و دیگر اقشار داشته ام و
درصدد بودم از نظرات و ایده های همکان استفاده نمایم.
مجیدی به برگزاری طرح دوچرخه سواری در روزهای سه شنبه هر هفته اشاره کرد و ادامه
داد :این طرح نیز از ایده های شهروندان بوده که با استقبال مردم نیز مواجه شده است.
مجیدی تاکید کرد :شهر خوب ساختنی است و نه یافتنی؛ اگر ما شهری خوب می خواهیم
باید شــهروندان خوبی هم داشته باشیم و قطعا در ساختن این شهر خوب مشارکت کنیم،
بیاییــد در فضای حقیقی باهم صحبت کنیم نه در فضای مجازی ،ما از شــهروندان از اتاق
های فکر استقبال می کنیم.
در بخش دیگری از مراسم ،مهدی صمدی مسئول آتش نشانی شهر بهار به ارائه گزارشی
از عملیات های یک سال گذشته آتش نشانی بهار پرداخت و افزود :ما در آتش نشانی بهار
 ۹آتش نشان و  ۳دستگاه خودرو داریم و تا حوالی گردنه اسدآباد در حوزه ما قرار دارد،
در سال  ۹۹تعداد  ۱۰۶مورد آتش سوزی و  ۲۳مورد حادثه اتفاق افتاده که  ۱۵مجروح و ۵
فوتی را به همراه داشته است همچنین زمان عملیات ها  ۱۲۴ساعت در سال  ۹۹بوده است.
وی درخصــوص گزارش  ۶ماه اول ســال ۱۴۰۰بیان کرد :از ابتدای ســال  ۱۴۰۰تا  ۷مهر
 ۴۰مورد آتش ســوزی و  ۳۹مورد حادثه داشــتیم که در خصوص آتش سوزی  ۱۲مورد
شــهری ۸ ،مورد روستایی ۵ ،مورد کشــاورزی و یک مورد صنعتی بوده و  ۴۳نفرساعت
زمان عملیات ها در این مدت بوده است.
صمدی در میانه عنوان کرد :آمار حوادث در شــش ماه اول ســال  ۳۹مورد بوده که از این
عدد  ۲۱مورد شــهری ۳ ،مورد روستایی و  ۵مورد جاده ای بوده که جمعا  ۱۲۵نفر ساعت
زمان برده است.
گفتنیست در خاتمه ی مراسم به آتش نشان ها نشان و لوح سپاس تقدیم شد.

عملیات لکه گیری و ترمیم

آسفالت سطح شهر ادامه دارد

مهدی مجیدی شــهردار بهار ،به تشریح سایر اقدامات شهرداری پرداخت و از اجرای
عملیات لکه گیری و ترمیم آســفالت در سطح شهر توسط واحد فنی شهرداری بهار
خبر داد.
بــه گزارش نشــاط بهار ،مهــدی مجیدی گفت :شــهرداری بهار به منظور آســایش
شــهروندان و بعد از چندین سال ،پارکینگ عمومی شهروند (روشن) را بعد از بازدید
و کارشناسی توسط واحد فنی آسفالت ریزی نمود.
وی خاطر نشــان کرد :پس از زیرسازی ،آسفالت ریزی ،برای خدمت رسانی هر چه
بیشتر به شهروندان و سهولت در شناسایی محل ،شهرداری به نصب تابلوی پارکینگ
روشــن اقدام نمود .وی در ادامــه به تخریب و خاکبرداری و رفــع خطر از ملک در
حال ریزش در خیابان شــهید حســنی ،تعبیه و جانمایی برای باکس هــای زباله ادامه
رنگ آمیزی در سطح شهر و همچنین الیروبی خیابان شکوفه ها توسط واحد خدمات
شهری شهرداری بهار اشاره کرد.
مجیدی خاطر نشــان کرد :تراش آسفالت توسط دســتگاه ویرتگن به منظور کاهش
ضخامت آسفالت از حد مجاز و همچنین برداشت آسفالت های معیوب نهایتا روکش
آسفالت مجدد توسط ماشین آالت مکانیکی در خیابان فرهنگ انجام پذیرفت.
همچنین برگزاری جلسه برنامه ریزی جشنواره میالد پیامبر اکرم (ص) با حضور کمیته
فرهنگی شهر بهار و ادامه تعویض تابلوهای سطح شهر توسط واحد ترافیک شهرداری
و ادامه شستشــو و پاکســازی جوی های آب سطح شــهر بهار ،توسط واحد خدمات
شهری شهرداری از دیگر فعالیتها واقدامات شاخص این روز بشمار می رود.

خبر دارم ،خبر ...
C M

️تخفیف  ۳۰درصدی عوارض تا  ۲۰آبان
مهدی مجیدی در نشست خبری با خبرنگاران از تخفیف  ۳۰درصدی عوارض
تا  ۲۰آبان خبر داد.
به گزارش نشاط بهار ،نشست خبری شهردار با خبرنگاران که در سالن جلسات
شهرداری برگزار شد و مهدی مجیدی در خصوص اقدامات شهرداری در کمتر
از دو ماه گذشته گزارشاتی ارائه داد.
مجیدی در ابتدای این نشســت بار دیگر به میزان بودجه شــهر بهار اشاره کرد و
گفت :بودجه مصوب شــهر بهار برای امســال  ۲۰میلیارد تومان بوده که در این
شــهر  ۷۰درصد آن صرف بودجه جاری شــده و تنها  ۳۰درصد برای کارهای
عمرانی باقی می ماند.
وی اذعان داشت :هم اکنون در انتهای فصل کاری شهرداری هستیم و با توجه به
کم بودن منابع قطعا خیلی از نیازها و درخواست های مردم را نمی توانیم جواب
بدهیم ،چرا که سرانه شــهروندی در بهار  ۷۰۰هزار تومان است در صورتی که
در جلســه ای که با شهرداران صالح آباد و اللجین داشتیم در آن دو شهر سرانه
دو برابر بهار است و ما در تالشیم بودجه و سرانه را در شان مردم بهار باال ببریم.
مجیدی مشارکت مردم در پرداخت عوارض را بسیار پایین عنوان کرد و گفت:
بودجه شهرداری از پرداخت عوارض و وصول عوارض کسب و پیشه تامین می
شود و با وجودیکه به انحاء مختلف برای پرداخت عوارض به مردم اطالع رسانی
شده ،مشارکت چندانی در پرداخت عوارض از سوی مردم دیده نشده است.
️افرادی که تا  ۲۰آبان نقدی عوارضشــان را پرداخت کنند تا ۳۰
درصد تخفیف می گیرند
مجیدی از تخفیف  ۳۰درصدی عوارض ماده  ۱۰۰از تاريخ اول تا  ۲۰آبان خبر
داد و گفــت :برای اینکه مردم تشــویق به پرداخت عوارض شــوند تخفیف ۳۰
درصدی عوارض مــاده  ۱۰۰و ماده  ۷۷برای افرادی که نقدی عوارض خود را
پرداخت کنند  ،قائل شده ایم.
وی درآمد شهرداری را تنها در حد هزینه های جاری آن دانست و گفت :ماهیانه
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان هزینه جاری شهرداری است ،هزینه هر مترمربع
آســفالت  ۲۰۰هزار تومان است و تا وقتی مردم در پرداخت عوارض مشارکت
نکنند ،نمیتوان کاری از پیش برد.
️متمم  ۳۷میلیاردی برای بودجه  ۲۰میلیاردی
وی از متمــم  ۳۷میلیــاردی بودجه خبر داد و گفت :بدر شــرایطی هســتیم که
مجبوریم برای بودجه  ۲۰میلیارد  ۳۷میلیارد متمم بودجه بزنیم و تمام تالشــمان
این است که این مبلغ را محقق کنیم.

اجرای طرح سه شنبه های بدون
خودرو به همت شهرداری بهار

سه شنبه های بدون خودرو باهدف ترویج فرهنگ دوچرخه سواری وکاهش استفاده
از خودرو درشــهر بهار درحال اجراست و شــهرداری بهار در پیش قراول اجرای این
طرح قرار گرفته است.
به گزارش نشــاط بهــار ،در این باره گفتگویی با شــهردار بهار داشــتیم ،وی در این
خصوص اظهار داشــت :به منظور کاهش ترافیک و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری
وشادابی و سالمتی شهروندان برنامه سه شنبه های بدون خودرو در شهر بهار در حال
اجراست تا رفته رفته شهر بهار به پایلوت دوچرخه سواری تبدیل گردد.
در اولین روز از همایش دوچرخه ســواری با تحویل دوچرخه به شــهروندان از درب
شهرداری بهار شروع و در مسیر میدان آزادگان و بعد در محل اداره ورزش و جوانان
پایان یافت ،این همایش روزهای ســه شنبه هر هفته اجرا شده و عالوه بر عموم مردم،
تعدادی از مسئولین ادارات نیز به جمع مردم پیوسته و در این همایش دوچرخه سواری
شرکت می کنند
شایان ذکر است که هر هفته قریب به  ۴۰نفر از عموم و مسئولین در این فرهنگسازی
مشــارکت میکنندکــه اداره ورزش و جوانان بهار یکی از عوامل این فعالیت بشــمار
میرود.
گفتنیست این همایش هر هفته از ســاعت  ۷:۳۰از مقابل درب شهرداری برگزار و از
طرف شهرداری دوچرخه به صورت امانت در اختیار افراد فاقد دوچرخه قرار خواهد
گرفت.

با ما دیده میشوید

️شهرداری بهار به علت عدم نصب سرعتگیر در تصادف اخیر منجر به
فوت  ۵۰درصد مقصر شناخته شده است.
مجیدی در ادامه به ایجاد سرعتگیر در بلوار آیت اهلل بهاری و وجود انتقادات بسیار
مردم در فضای مجازی اشاره کرد و گفت :ایجاد سرعتکاه در این نقطه مصوب سال
 ۹۹بوده چرا که ســال گذشــته تصادف منجر به مرگ در این نقطه صورت گرفت
 ،اما این سرعتگیر در سال گذشته ایجاد نشد تا اینکه امسال بار دیگر یک تصادف
منجر به مرگ اتفاق افتاد و طبق نظر شــورای ترافیکی شــهردار به دلیل عدم ایجاد
ســرعتگیر در این نقطه  ۵۰درصد مقصر شــناخته شده اســت و ما مجبوریم فردا از
همین عوارضی که مردم میدهند خسارت بپردازیم.
وی افــزود :وقتی مردم رفتــار ترافیکی را رعایت نمیکنند پلیــس راهور ضوابط و
مصوباتی را تصویب میکند و شهرداری موظف به اجرای آن است.
شــهردار در پاسخ به عدم رنگ آمیزی سرعتگیر در شب اول و گالیه های مردمی
نســبت به شیب آن گفت :یک روز دیرتر رنگ آمیزی صورت گرفت و این انتقاد
را می پذیریم اما دلیل آن سرعت باالی خودروها و عدم وجود مامور نیروی انتظامی
برای جلوگیری از به وجود آمدن حادثه در هنگام رنگ آمیزی بود ،اما شــیب آن
نیز طبق نظر کارشناس ترافیکی وعرض چهارم و نیم متری درنظر گرفته شده است.
وی همچنین اظهار داشــت :در تاریخ  ۳۱خرداد سال  ۹۹تمام نقاط حادثه خیز شهر
در یک جدول لیست شــده و  ۳۳مورد به شهرداری اعالم شده که شهرداری ملزم
به اجرای آن اســت و اگر اتفاقی در آنجا بیفتد شهردار به دلیل اهمال کاری مقصر
شناخته خواهد شد.
وی در ادامه به دیگر اقدامات شــهرداری اشاره کرد و گفت :جمع آوری داربست
های غیرمجاز در سطح شهر ،میدان شهید مصطفوی ،پیاده روسازی روبروی حوزه
علمیه خواهران ،ایجاد پارک نواری مابین ســایت اداری و کوی پاســداران ،ادامه
پیاده روســازی حوالی مسکن مهر ،پیاده راه ســازی در موازات خط کندرو بلوار
کشــاورز و آسفالت ریزی معابر از دیگر اقدامات شهرداری است که هم اکنون در
حال اجرای آن هستیم.
مجیدی در ادامه از بی اطالعی برخی شــهروندان از قوانین گالیه کرد و گفت :در
این مدت موارد زیادی داشتیم که به دلیل بی اطالعی یا بی اعتنایی به قوانین دچار
مشکل شده اند و الزم است که اینها به مردم گوشزد شود.
️ مردم بدون پروانه ساخت ،به هیچ وجه اقدام به ساخت و ساز نکنند
وی با تاکید بر ســاخت و ساز با پروانه گفت :مشــاهده میکنیم بعضی شهروندان
بدون پروانه ســاخت و ســاز انجام می دهند ،به امید و خیال اینکــه در کمیته ماده
 ۱۰۰جریمه اش را پرداخت خواهند کرد ،اما این مسئله آنها را از خیلی از امتیازات
محروم میکند.
وی به بررســی پرونده های شهرداری از سال  ۹۶تاکنون اشاره کرد و گفت :اولین

برگزاری جشن روز کودک

اصول هر شــهری این اســت که هر کس هر زمینی می خواهد بخرد باید بیاید و از
شــهرداری سوال کند و مطمئن شود که کاربری مسکونی دارد یا نه و آیا میتواند
برای آن پروانه ساخت بگیرد یا خیر
️ هر کسی میخواهد در شهر زمینی بخرد حتما قبلش از شهرداری در
مورد کاربری آن سوال کند
شــهردار بهار با اشاره به وجود پرونده های شکل دار در شهرداری گفت :هر کس
که می خواهد خانه بسازد باید از شهرداری پروانه بگیرد و دادن پول پروانه ساخت
به معنای دریافت پروانه نیست.
مجیدی ادامه داد :در بررســی پرونده های قديمي افرادی هستند که پروانه ساخت
ندارند وقتی از آنها ســوال می کنیم می گویند پول پروانه را در آن زمان پرداخت
کرده ایم ،اما تا آخرین مرحله دریافت پروانه ساخت را طی نکرده و االن به مشکل
برخورده اند ،شــهروندان نباید تا وقتی که پروانه ساخت دریافت نکرده اند اقدام به
ساخت و ساز کنند.
شــهردار در خصوص هزینه جریمــه ماده  ۱۰۰و پروانه ســاخت گفت :یک روال
نانوشته ای ایجاد شده که به فردی که میخواهد ساخت و ساز کند ،ترجیح میدهد
جریمه ماده  ۱۰۰را بدهد تا اینکه بروکراســی اداری دریافت پروانه و پول مهندس
ناظر را بپردازد ،اما این مســئله همیشــه جوابگو نیست ،در همدان اگر مهندس ناظر
ســاخت و ساز غیرمجاز را ببیند و گزارش ندهد جریمه شده و پروانه اش باطل می
شود ،اما گویا اینجا با رافت بیشتری برخورد شده است.
️پس آب منازل و کسبه باعث ایجاد لجن و بوی متعفن در شهر می شود
شــهردار بهار در ادامه یکی از دالیل بوی متعفن ســطح شــهر را پس آب منازل و
تعدادی از کسبه های شهر دانست و گفت :شهر بهار تنها شهری در شهرستان است
که شــبکه فاضالب به طور کامل در آن اجرا شــده ،اما بعضی ها اعتنایی نکرده و
همچنان پساب منازل خود را وارد جوی های آب سطح شهر میکنند ،تا وقتی که
مرغ فروشــی ها و ماهی فروشی ها پساب مغازه را در سطح شهر رها می کنند بوی
متعفن از شهر رفع می شود.
وی در خصوص پروژه جمع آوری آب های سطحی گفت :حدودا  ۱۰۰متر از این
پروژه مانده تا تکمیل شــده و جوی های ســطحی آب در خیابان های سی متری و
فرهنگ به آن متصل شــوند ،تا پیش از این به دلیل کمبود لوله کار مانده بود و هم
اکنون نیز به دلیل معارضات که با تاسیســات مخابرات داریم کار عقب افتاده ،اگر
این اتصال صورت گیرد مشکل جوی آب سطحی خیابان های سی متری و فرهنگ
تا حدودی حل خواهد شــد ،اما تمام کننده نیســت و رفع بوی متعفن ســطح شهر
نیازمند همراهی مردم در جمع آوری پساب منازل است.

دیدار چهره به چهره شهردار بامردم شهر

در پارک الله بهار

از برنامه های روزانه شهردار بهار است

به همت شــهرداری بهار وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان بهار و
به مناسبت هفته ملی کودک  ،مراسم جشنی در پارک الله شهر بهار باحضور پرشور
کودکان و مادران برگزارشد.
به گزارش نشاط بهار ،شهردار بهار از زمانی که زمام شهرداری را به دست گرفته ،شور
ونشاط وهیجان خاصی را بین شهروندان واقشار مختلف بوجود آورده است که دیدار
بااقشــار مختلف و برگزاری مراسمات جشن باشــکوه در مناسبتهای گوناگون زمینه
ساز مشارکت بیشتر شهروندان وسهیم شدن آنها در رشد وپویایی شهر خواهد شد.
نمونه بارز آن را نیز در مشارکت در برگزاری مراسم جشن روز کودک نیز می توان
مشــاهده کرد که با پاندومی کرونا ،تعطیلی مدارس ونبود مراسمات جشن در دوسال
گذشته باعث تضعیف روحیه جمعی شده است.
شــهرداری بهار با برگزاری اینگونه مراسمات به ویژه برای کودکان و نونهاالن در پی
آن اســت که شادی را به قلبهای معصومشــان هدیه دهد که درهمین خصوص قطعا
برگزاری این مراسم جشن بازتاب خوبی بین مادران ونو نهاالن وکودکان آینده ساز
این مرزو بوم خواهد داشت.
شهردار بهار دراین مراسم ضمن تبریک هفته ملی کودک به کودکان گفت :کودکان
آینده ســازان ایران اسالمی هستند وهرچقدر استعداد وپتانسیل های هریک شناسایی
وپرورش یابد ،قطعا در رشد وشکوفایی سرزمین و وطنمان تاثیرات مثبت آن راخواهیم
دید.

پس از سکانداری شهردار جدید بهار شاهد حضور وی در مکانهای مختلفی همچون
مساجد ،برای ارتباط گیری نزدیکتر و بهتر با مردم شهر هستیم.
به گزارش نشــاط بهار ،شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بهار توانسته اند دراین
مدت کوتاه خدمت خود را در قالب گوش های شــنوا ،در مساجدی همچون مسجد
باب الحوائج (ع) ثابت کنند که با بررسی مشکالت شهری و فنی بتوانند گامی بلندتر
برای مرتفع سازی مشکالت شهری بردارند.
مهندس مجیدی شهردار بهار در این مسجد گفت :شهرداری از تمام سرمایه گذاران
حمایت خواهد کرد و بزرگترین سهامداران شهرداری همین شهروندان می باشند.
گفتنیســت شهردار بهار که در کارنامه خود سکانداری مناطق سه گانه همدان را دارد
در تالش است ،تا با جویا شد ِن مشکالت ریز و درشت شهروندان بتواند کارنامه خود
را پُر بارتر کند و ازاین جهت با گفتگوهای چهره به چهره با شهروندان بهاری درصدد
است بهار را سرسبز تر از همیشه بسازد.
حضور دیگ ِر شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهر بهار در مسجد امام خمینی (ره)
شهرک فرهنگیان جهت اقامه نماز مغرب و عشا برای بررسی مشکالت شهری و فنی
کلید خورد.
مهندس مجیدی شــهردار بهار در مســجد امام خمینی (ره) باری دیگر به حمایت از
بهاری ها تاکید کرد و اظهار کرد :شــهرداری از تمام سرمایه گذاران حمایت خواهد
کرد و بزرگترین سهامدارا ِن شهرداری همان شهروندان می باشند.

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.

