
مدیر عامل شرکت تعاونی سیب زمینی کاران شهرستان بهار:

باید مرزها را درنوردید باید مرزها را درنوردید 
و مکان های مناسبی برای کشاورزی و مکان های مناسبی برای کشاورزی یافتیافت

فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ:

 تصویب و تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی
 راه همدان گل تپه علیصدر
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امام جمعه موقت شهر بهار: 

دلخوش کردن به دشمنی که ۴۳ 
سال با این مملکت دشمنی کرده، 

بدترین نوع حماقت است.
از دشمن خونی  این نیست که  انتقاد  راه 
سرنگونی  برای  را  خود  تالش  تمام  که 

مملکت کرده حمایت کنیم

احمد رجبي راغب: 

با گذشت شش ماه، ورزش 
اللجین همچنان بدون 

مسئول است.

مقاله علمي :

درمان اختالالت روانی، 
مهمترین راه پیشگیری از 

خودکشی است.

با  پیچیده  مشکل  یک  خودکشی 
شناختی،  روان  ژنتیکی،  متفاوت  علل 
است.  محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

رئیس شورای اسالمی شهر بهار: 

استقبال از پارک بانوان بهار 
کم است 

امیدواری در جوانان عامل 
موفقیت کشور

علی محمد پناه فارغ تحصیل رشــته مهندسی 
مکانیک ماشین های ریلی دانشگاه علم و صنعت 
بنیان گذار شرکت تجهیزات پزشکی و  تهران، 

یک فعال سرمایه گذار می باشد.

صفحه   ۱۰

صفحه  ۶

صفحه   ۱۵

صفحه  ۷ صفحه   ۱۲

صفحه   ۸

صفحه   ۵

صفحه  ۱۳

اجرای عملیات 
نهضت آسفالت در 

روستای آق بالغ
بالغ  آق  روستای  دهیار  سلطانی  فرشته 
این  دهیاری   ۹۹ سال  آبان ماه  که  لتگاه 
روستا را بر عهده گرفته است و از اقدامات 
صحبت  موجود  مشکالت  و  گرفته  صورت 

می کند.   



شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(۲

یع  ۵۰ میلیون تن آنتی بیوتیک در   خبر توز
کشور 

مش قاسم:  به ازای هر نفر ۷۵۰  گرم سهم 
منو بدین لطفاً 

خبر بودجه اختصاصی به شهرستان بار از سفر 
ی از ۳۶۰ میلیارد به ۸۷۸ میلیارد  یاست جمهور ر

رسید.

مش قاسم: تا خرجم که نکنید المصب تمام 
شدنی نیست

ی کارگاه آسیب های مواد مخدر در   خبر برگزار
حوزه علمیه خواهران 

مش قاسم: حرفی ندارم 

خبر هواشناسی برای استان همدان بارش 
باران پیش بینی کرد

 مش قاسم: تا باشه از این پیش پیش پیش 
پیش بینی ها

 خبر مدرسه محبی در بهار با قسمت ۴۰ ساله و 
یزش است  ۲۵۰ نفر دانش آموز در حال ر

مش قاسم: لطفاً باالی صد سال شد گله کنید 
حاال حاال جا داره 

 خبر نماینده مجلس بهار و کبودراهنگ ، در 
یم قول روسا به  سفرهایی که به روستاها دار

مردم باید اجرایی شود.

مش قاسم: داداش توسل پس این سفرها 
برای غیر از این است

توسلی  نماینده مجلس، نوید کارهای بزرگتر در 
سال آینده با اعتبارات استانی و شهرستانی را 

به مردم می دهم

مش قاسم: یه سوال راستی انتخابات کی 
استارت میخوره

پرست آموزش و پرورش ،مدیران   خبر سر
ین  ین امکانات بیشتر مدارس باید با کمتر

ی را داشته باشند  بهره ور

مش قاسم: البته با جیب اولیای محترم 

خبر استان همدان در رتبه چهارم سالمندی 
کشور است

مشق قاسم: تا به اولش برسیم باید تالش 
کنیم مسئوالن لطفاً کمک کنید

اخبار فکاهي- مهر

شاعر خوش قریحه »بشیر فضائلی« ، متخلص به 
»واله« به سال 1331 شمسی در شهر ادب پرور 
و  ذوق  اهل  ای  خانواده  دامان  در  و  بهار)باهار( 

ادب و علم و هنر، چشم به جهان گشود.

و  شعر  از  فضائلی،  غالمحسین  آقا  مرحوم  وی،  بزرگ  پدر 
او  وافر داشت و عشق  ای  بهره  و عرفان  و زهد  ترکی  ادب 
به ساالر شهیدان امام حسین )ع( و مراثی و نوحه های دل 
مالک  میرزا  وی،  والد  است.  و خاص  عام  زبانزد  وی،  انگیز 
فضائلی، این فضائل و خصائل را از چنان پدری به ارث برده 
و برای شاعر ما، به ودیعت نهاده و اینهمه با روح حساس و 
طبع نازک “واله” عجین گشته و ذهن و زبان او را مستعد 
سخن پردازی کرد. اگر شرح شورانگیز عشق “شهریاِر” ملک 
سخن و آفریننده منظومه جاویدان ترکی “حیدربابایه سالم” 
، کیمیاگر جان وی گشت ، بازی روزگار شعبده ای دیگرگونه 
در  را  او  روح  روزگار،  آالم  و  حوادث  و  نهاد  “واله”  فراروی 
خلسه ای ژرف فرو برد و بیش از همه، ابتالی مادر مهربانش 
به بیماری مزمن آسم ـ که در دوازده سالگی شاعر رخ نمود 
ـ و حوادث ناگفتنی دیگر و باالخره ، مرگ مادر ـ در سن 
34 سالگی شاعر ـ بر روح و روان او تاثیری جانگزا نهاد و 
این همه طبع وی را لطیف تر و زبانش را تاثیر گذارتر کرد.

عشق او به زبان فخیم شیرین اما مظلوم ایل مردمش “ترکی” 
، عشقی دیرینه و ذاتی و حدیثی دیگر است. او معتقد است 
عنصر اساسی هویت هر قوم و ملت “زبان” اوست وچنانچه 
یک ملت در برابر ملتی دیگر دست از زبانش بردارد، بیگمان 

به  تاریخ  و  دهد  می  دست  از  را  خود  شخصیت  و  هویت 
روشنی نشان می دهد که مردم بی هویت به آسانی مغلوب 
توانایی  و  استعداد  بخاطر  تاریخ  در طول  ترکها  گردند.  می 
به  تمام  استادی  با  نیز  خود  زبانها  همه  در  خود  خدادادی 
هنر نمایی و شاعری پرداخته اند ، “واله” نیز این توانایی را با 
سرودن اشعار بسیاری به زبان فارسی نشان داده است. او نیز 
در کسوت تدریس و تعلیم در مدارس به خدمت به مردمان 
 ، “واله”  ترکی  اشعار  بود.  می  مشغول  سرزمین  این  خوب 
شمیم دلنشین اشعار “صراف تبریزی” را داراست. اینک سه 

نمونه از اشعار وی را تقدیم خوانندگان عزیز می نماییم:

”باهار” شهه ری
بو شهر-ی “باهار”ین نئجه گؤیچه گ چؤلو واردیر

چؤللرده ، عجب گؤرمه یه چیچک ، گولو واردیر
دامالر دالی خوش منظره لی ، دشت-و دمندیر

”بئیگ بند” باشی ، خوش خاطیره لی ، “دیک یول”و واردیر
”باغالر یولو” باقیدیر ُهلَه ، گل ـ گئدی واردیر

رؤونقله قالوب ، گل ـ گئده ، چوخ سئوگیلی واردیر
اییام اَلی گر چاتسا ، پوزه ر گولشن ـ ی مئهری
َضرَضر یئلی وار ، ابرـ ی عضب وار ، دولو واردیر

یا رب ! بو گؤزه ل چؤلدن ایراق ائیله جفانی
آخیر بو چؤلون هم گولو ، هم سونبولو واردیر

گولچؤهره ، گؤزه ل یاریمی ، یا رب ، منه چاتدیر
چون مئهرـ ی محببتده منیمله یولو واردیر

گر خلقیدن ایراقدا گزه ر “واله”-یی میسکین
خلوتده اؤزویله ن گئجه لر غولغولو واردیر

کوفر-ی زولفون
َکًسُسه هر کیمسه چؤره گ ، ریشه سینی “تاری” کسه ر

تیغ ـ ی حق ، گئج کسه ر آمما ، کسه چوخ کاری کسه ر

کوفر ـ ی زولفون ، اَله شمشیر آال ، حد جاری ائده
بس کی وار عدلی ، کسه هر نمه نی ، یاری کسه ر

بئلیوه باغالما زوننار ، مسیحا گؤزه لیم
اینجه دیر بس کی بئلین ، حلقه-یی زونناری کسه ر

حلقه-ی داری اؤپه ر ، مردم ، مردانی بال
بلی ، حق اهلی ، حقیقتده نخ ـ ی داری کسه ر

گول فقط باخمالیدیر ، دست ـ ی طمع طاقتی یوخ
تیغی وار ، حؤرمتی وار ، دست -ی طمعکاری کسه ر

گؤول )دل(
دنیاده هامه درده اوالن مبتال گؤول

گون گورممیش فلک زده بخٍت قرا گؤول
چوخ چوخ، چالیشده چاره قئله، چاره تاپمده

بیچاره قالدی، تاپمده  درده  دوا گؤول
بیر گون وورولده بیر ُگوزله کامه چاتمدی
هجران اُوتوندی یاندی عجب بینوا گؤول
یوخدور  قراره  محرم و بیگانه  دن قاچار

بیلمز گئده، چئخه، بو جهاندان هارا گؤول
دنیاده دیل یاراسه ساقالمز، دواسی یوخ
دیلّردن اُخ ییوب واٍردی مین یارا، گؤول

گوردین ُگوزل، زمانه ده بیر رحمه گلمدین؟
بیر گون گٍترًمدین الًٍوه، اُولدی تا گؤول

یاردن سوره گوًزلّره بیر مایل اولمده
عشق عالمنده اُلده وفادن فدا گؤول

گون گچده بٍئل بوکولده قوجالدیگ ماللدن
دنیاده یوخ وفا ،نجه اولسون رضا گؤول

)واله( بؤ گؤول الٍندن عجب داره گلمیشم
یا من ًگرگ ًچکم اوزمه داره یا گؤول

          منبع: ايوا بهار

معرفي هنرمندان بهاري
بشیر فضائلی؛ شاعر خوش قریحه بهاری
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بزرگترین  از  یکی  ایران  در  آب  بحران 
مشکالتی می باشد که در سالهای اخیر تمام 
قرار  تاثیر  را تحت  جوانب زندگی و صنعت 
داده است. دالیل زیادی برای رخ دادن این 
به شرایط آب  برخی  دارد که  بحران وجود 
به  برخی  و  بوده  مرتبط  اقلیمی  و  هوایی  و 
باشد.  می  حوزه  این  در  مدیریت  سو  دلیل 
تجهیزات  تولیدکننده  هفت؛  صنعتی  گروه 
مشکل  به  ادامه  در  فاضالب  و  آب  تصفیه 
برای  راهکارهایی  و  ایران  در  آب  کمبود 

مدیریت آب اشاره خواهد داشت.

دالیل بحران آب در ایران
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی به عنوان 
خشک  نیمه  و  خشک  کشورهای  از  یکی 
در  مخصوصا  مساله  این  و  شده  شناخته 
دیده  بیشتر  مرکزی  و  شرقی  های  بخش 
در  متعددی  دالیل  براین،  عالوه  میشود. 
با کمبود و بحران  رخ دادن و مواجه شدن 
آنها  از  برخی  که  دارند  وجود  ایران  در  آب 

عبارتند از:

خشکسالی و بحران آب در ایران
کشورهایی  جمله  از  ایران  کلی  حالت  در 
سال  طول  در  کمی  بارندگی  که  باشد  می 
آن  مناطق  اغلب  دلیل  همین  به  و  داشته 
بیابانی و کویری بوده و با کمبود منابع آبی 
مواجه است. عالوه براین، در دو دهه اخیر با 
مشکل خشکسالی مواجه هستیم و به شدت 
تاثیر  سال  طول  در  ها  بارندگی  میزان  بر 
منفی ایجاد نموده است. به طوریکه متوسط 
 150 به  سال  در  میلیمتری   154 بارندگی 

میلیمتر کاهش یافته است.

افزایش جمعیت
رشد جمعیت و افزایش مصرف آب از دیگر 
بحران  تشدید  باعث  که  باشد  می  مواردی 
در  جمعیت  رشد  است.  شده  ایران  در  آب 
را  آبی  منابع  به  نیاز  هفتاد  و  شصت  دهه 
با  نیز  مقابل خشکسالی  در  و  داده  افزایش 
آب  کاهش  به  نهایت  در  و  آن همسو شده 
های زیرزمینی و ذخایر آبی در سدها منجر 

شده اند.

منابع  مدیریت  سوء  و  رویه  بی  مصرف 
آبی

و  کشاورزی  در  استانداردها  رعایت  عدم 
شهری  زندگی  حتی  و  صنعتی  های  بخش 
همگی باعث شده اند تا مصرف آب در ایران 
بی رویه و غیر قابل مقایسه با سایر کشورها 
باشد. استفاده از روش های آبیاری غرقابی، 
شستشوی  و  شهری  سبز  فضای  آبیاری 
بزرگترین  از  با آب آشامیدنی  معابر و غیره 
مشکالت در ایران می باشند که همه ساله 
عالوه  کنند.  می  تر  جدی  را  آب  بحران 
براین، در کارخانجات و کارگاه های تولیدی 
و معادن نیز آب زیادی مصرف و آلوده شده 

و در نهایت به عنوان آب غیر قابل استفاده 
از چرخه خارج خواهند شد.

راهکارهای مدیریت آب
دالیل  از  برخی  شد  اشاره  که  طور  همان 
در  آب  بحران  تر شدن  به جدی  منجر  که 
ایران شده اند؛ از قبیل خشکسالی و کاهش 
در  باشند.  می  کنترل  قابل  غیر  بارندگی 
با  توان  می  را  دالیل  از  دیگر  برخی  مقابل 
و  تکنولوژی  از  استفاده  و  صحیح  مدیریت 
جمله  از  نمود.  رفع  زیادی  حد  تا  فناوری 
توان  می  ایران  در  آب  مدیریت  راهکارهای 

به موارد زیر اشاره نمود:

استانداردسازی کشاورزی و آبیاری
های  بخش  در  را  آب  مصرف  بیشترین 
مقدار  ساالنه  و  هستیم  شاهد  کشاورزی 
و  و چاه  زیرمینی  از آب سفره های  زیادی 
استفاده  کشاورزی  مزارع  توسط  ها  قنات 
از  صنعت  این  در  براین،  عالوه  میشود. 
های  کش  آفت  و  شیمیایی  کودهای 
شیمیایی به وفور استفاده شده و به همین 
دلیل منجر به آلوده شدن آب ها می شوند. 
استفاده از روش های آبیاری نوین از جمله 
آبیاری قطره ای و انتخاب محصوالت مناسب 
با هر اقلیم برای کشت از جمله راهکارهای 

مدیریت آب در این حوزه می باشند.

مدیریت بحران آب در ایران با بازیافت 
فاضالب

بحران  مدیریت  راهکارهای  بهترین  از  یکی 
بازیافت  کشورها،  سایر  و  ایران  در  آب 
خاکستری  های  آب  بازگردانی  و  فاضالب 
تصفیه  تجهیزات  از  استفاده  باشد.  می 
ها،  کشتارگاه  ها،  کارخانه  در  فاضالب 
خاکستری  های  آب  و  درمانی  واحدهای 
از  یکی  مسکونی  مناطق  در  شده  تولید 
بهترین راهکارها برای استفاده مجدد از این 
آب ها در کشاورزی و واحدهای صنعتی می 
از  که  عمان  که  بدانید  است  جالب  باشد. 
جمله کشورهای درگیر با کمبود منابع آبی 
قابل شرب می باشد، موفق به بازیافت 100 
درصد   78 بازگردانی  و  فاضالب  درصدی 
کشاورزی  های  بخش  در  مصرف  برای  آنها 

و صنعتی شده است.

مدیریت منابع آبی با تصفیه آب
مناطق شرقی و مرکزی و همچنین جنوب 
ایران به شدت با بحران آب مواجه می باشند 
و به همین دلیل از چاه ها و برکه هایی با 
آب های غیر استاندارد استفاده می کنند. به 
منظور عبور از این شرایط و حفظ سالمتی 
از  استفاده  با  است  بهتر  انسان،  جان  و 
تجهیزات تصفیه آب، آلودگی ها و میکروب 
و میکروارگانیسم های موجود در آنها از بین 
بروند. انجام این فعالیت ها نیاز به مدیریت 
بزرگی داشته و با صرف هزینه و اختصاص 

بودجه بدون شک می توان شرایط را برای 
زندگی بهتر در کنار مدریت منابع آبی فراهم 

نمود.

آب شیرین کن صنعتی
بیش  کاهش  و  آبی  منابع  کمبود  بر  عالوه 
آب  بودن  شور  مشکل  بارندگی،  اندازه  از 
دریاهای که شمال و جنوب ایران را احاطه 
کرده اند نیز بر این مساله تاثیر منفی ایجاد 
و  مرکزی  و  کویری  مناطق  در  اند.  کرده 
دلیل  به  آبی  منابع  اغلب  نیز  ایران  شرقی 
قابل  آنها شور و غیر  امالح در  باالی  سطح 
ارائه  راهکارهای  از  یکی  باشند.  می  شرب 
شده در این زمینه، استفاده از تجهیزات آب 
شیرین کن صنعتی می باشد که می تواند 

آب های شور را قابل شرب کند.
و  سازی  شیرین  برای  زیادی  های  روش 
تصفیه آب شور دریا وجود دارد که از مهم 
غشایی،  های  روش  به  توان  می  آنها  ترین 
حرارتی و ترکیبی اشاره نمود. این آب ها می 
مزارع  آبیاری  برای  مناسبی  منبع  به  تواند 
و  صنعتی  واحدهای  همچنین  و  باغات  و 

کارخانه ها تبدیل شوند.

اصالح تاسیسات آبرسانی
برای  استاندارد  غیر  تاسیسات  از  استفاده 
شبکه های آبرسانی بین شهرها و حتی در 
نشتی  تا  است  باعث شده  مسکونی  مناطق 
مثال  عنوان  به  شود.  مشاهده  وفور  به  آب 

در اغلب منازل مسکونی شیرآالت آشپزخانه 
و سرویس بهداشتی چکه میکند. مقدار آب 
هدر رفته در این شرایط شاید به ظاهر زیاد 
نباشد، اما واقعیت این است که حجم بسیار 
زیادی از آب های قابل شرب به همین دلیل 
وضعیت  بررسی  و  نظارت  روند.  می  هدر 
دیگر  از  آبرسانی  های  شبکه  در  تاسیسات 
می  شرایطی  در  آب  مدیریت  راهکارهای 
باشد که ایران به شدت با بحران آب مواجه 

است.

جداسازی آب شرب و غیر قابل شرب
ایران  در  که  مشکالتی  بزرگترین  از  یکی 
استفاده  این است که آب مورد  وجود دارد 
برای آبیاری فضای سبز و شستشو و حمام 
و سرویس بهداشتی قابل شرب می باشند. 
اغلب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته آب 
شرب و غیر قابل شرب را در زندگی شهری 
از هم جدا نموده و قطعا مدیریت منابع آبی 

با این شیوه بهتر انجام میشود.
از  برخی  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
شیرآالت دارای سیستم هواساز بوده و باعث 
میشود تا آب با فشار بیشتر همراه با هوا از 
بسیار  تاثیر  تجهیزات  این  شود.  خارج  آنها 
می  و  داشته  آب  مصرف  کاهش  بر  زیادی 
تواند مصرف آب در محیط های مسکونی را 
بهتر مدیریت کند و شرایط را برای عبور از 

بحران آب در ایران فراهم نماید.

 بحران آب در ایران و
 راهکارهای مدیریت آن

یادداشت



مجید ریحانی مدیر عامل شرکت تعاونی سیب زمینی 
کارشناسی  مدرک  دارای   ، بهار  شهرستان  کاران 
بخش  در  فعالیت  سال   1۵ سابقه  با  و  کشاورزی 
کشاورزی در ابتدا بیان کرد : با افتخار مدت 1۰ سال 
تعاونی سیب  که در سمت مدیر عاملی شرکت  است 
زمینی کاران شهرستان بهار در حال انجام خدمت به 

همشهریان و کشاورزان شهرستان بهار هستم. 

تاریخچه،  ریحانی  مجید  بهار،  نشاط  گزارش  به  عباسي-  شهرزاد 
کاران  زمینی  سیب  تعاونی  شرکت  تشکیل  اهداف  و  رسالت 
تأثیر  و  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  و  برشمرد  را  بهار  شهرستان 
و  اشتغال   ، اقتصاد  تغذیه،  در  زمینی  سیب  زراعت  که  بسزایی 
معیشت  مردم منطقه داشته و دارد  و همچنین سطح زیر کشت 
و تعداد بهره بردارن  باالی آن در شهرستان بهار ایجاد تشکلی 
نیازهای  برآوردن  و  صنفی  امور  انجام  ساماندهی،  جهت  مردمی 
جمعی کشاورزان امری بدیهی و الزم به نظر می رسید، با تقاضای 
تعاون  سازمان  راهنمایی  و  حمایت  و   ۱۳۶۶ سال  در  کشاورزان 
روستایی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و دیگر ارگان های 
مرتبط و تالش هیأت موسس، تعاونی سیب زمینی کاران بهار با 

استقبال کشاورزان تشکیل و به ثبت می رسد.

ریحانی در ادامه افزود: تعاونی سییب زمینی کاران بهار  پس از ۳۴ 
فعالیت، با همه فراز  ونشیب هایی که طی این چندین سال داشته 

همچنان پر توان تر  از گذشته در حال فعالیت می باشد. 

مدیر عامل شرکت سیب زمینی کاران شهرستان بهار 
در ادامه فعالیت های این شرکت را برشمرد:

تحت  شده  گواهی  زمینی   بذر سیب  تکثیر  و   - واردات کشت 
نظارت موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

-   اخذ مجوز مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی  

- احداث سردخانه به ظرفیت ۸۰۰ تن  

عاملیت  تحت  پتاسه  و  فسفاته  ازته  شیمیایی  کودهای  - توزیع 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان 

- ساخت انبار ۱۰۰۰ تنی  

- ساخت ساختمان اداری جدید در بلوار کشاورز شهر بهار و انتقال 
دفتر کار به محیط جدید  

- اخذ عاملیت توزیع بذر گندم ، جو ، ذرت ، کلزا ، نخود  

اکثر   ( یارانه ای  اندازی فروشگاه سموم و کود های غیر   - راه 
موقع  به  دستیابی  و  قیمت    ، کیفیت  بازی،   ازدالل  کشاورزان 
مشکل داشتند و شرکت با ورود مجدد به توزیع با اخذ عاملیت ها از 
شرکتهای معتبر ، سموم  و نهاده ها را  با کیفیت عالی  و در زمان 

مناسب با کمترین قیمت در اختیار سهامداران قرار داد( 

 - راه اندازی کلینیک گیاهپزشکی با اخذ مجوز از سازمان جهاد 
تجویز  و  افات  و  بیماری  صحیح  تشخیص  منظور  به  کشاورزی 
درست سموم و مشاوره در خصوص نحوه مصرف درست سموم  

تراکتورهای  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  نمایندگی  اخذ   -
سنگین ، نیمه سنگین و باغی  شرکت lS ساخت کره جنوبی   

نیاز  مورد  کشاورزی  ادوات  فروش  و  تهیه   ، - مکانیزاسیون 
سهامداران  

آالت  ماشین  ادوات،   گاهی  تعمیر  خدماتی-  مجتمع   - ایجاد 
کشاورزی و  دیزلی در پنج باب مغاز ۵۰ متری جمعًا به مساحت 

۲۵۰ متر مربع )در حال حاضر این مجتمع فعال می باشد( 

 - اقدام به برگزاری کالس ها و بازدید های  ترویجی آموزشی 
جهت آشنایی و آموزش هر چه بیشتر سهامداران با علوم و فنون 

جدید به خصوص  جهت افزایش بهره وری تولید  

و حتی کشوری  استانی  کلیه جلسات شهرستانی،  در   - شرکت 

مربوط به زراعت سیب زمینی 

 - ایجاد سامانه پیامکی جهت ارتباط با سهامداران شرکت ( در 
سالهای اخیر ، در فضای مجازی اقدام به ایجاد کانال تخصصی 
تعاونی سیب زمینی کاران بهارنمودیم و این کانال خبری به آدرس   

   Bahar_Potato نزدیک به دو هزار نفر عضو دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: تمامی موارد و فعالیت های ذکر شده ، 
باعث ارائه خدمات هر چه بیشتر به کشاورزان منطقه و  موفقیت 
مشکالت  که  زمانی  در  و  است  شده  شرکت  افزون  روز  های 
مفتخریم   ، باشد  می  تعاونی  اکثر شرکتهای  گیر  دامن  اقتصادی 
 – مالی  های   زمینه  کلیه  در  بهار  کاران  زمینی  سیب  شرکت 
بین  و  دارد  گفتن  برای  حرفی  تخصصی  و  فنی   - ساختی  زیر 

شرکت های همسان، سرآمد و نمونه می باشد.

 ریحانی اذعان کرد: هم اکنون شرکت سیب زمینی کاران شهرستان 
بهار به این جایگاه  رسیده؛ به جایگاهی که با ده سال گذشته خود 
بسیار متفاوت است و برای رسیدن به آن تالش های بیشماری از 
طرف مدیر عامل ، هیات مدیره ، پرسنل و با حمایت سهامداران 
تعاون  سازمان  سازمان جهاد کشاورزی،   و همچنین کمک های 
روستایی در حال طی مراحل پیشرفت هستیم که شایام ذکر است 

هنوز برای رسیدن به جایگاه واقعی مسیر زیادی مانده است.

در پایان مجید ریحانی اعضای هیات مدیره این شرکت را  معرفی 
کرد که در ذیل ذکر شده است:

سید علی موسوی بهار - رئیس هیات مدیره 

مصطفی صمدی رضا - نایب رئیس 

  ایوب طالبی و جلیل جباری - عضو هیأت مدیره

 اسماعیل آرین مهر - بازرس

ابراهیم محمودی- منشی 
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مجید ریحانی :

 با افتخار مدت  با افتخار مدت ۱۰۱۰ سال است که  سال است که 
در حال خدمت به همشهریان و کشاورزان شهرستان بهار هستمدر حال خدمت به همشهریان و کشاورزان شهرستان بهار هستم

مصاحبه



هر چند که کشاورز و کشاورزان شهرستان بهار جزء کشاورزانی 
بسیار فعال، پیشرو و توانمند هستند و در سطح کشور حرف 
های زیادی برای گفتن دارند اما اکنون در لبه پرتگاهی قرار 
گرفته ایم که نیاز به تغییر مسیر داریم؛ اگر تغییر ایجاد نشود 
قطع به یقین محکوم به سقوط خواهیم بود و در قعر پرتگاه 

قرار خواهیم گرفت.  

گرفته  قرار  پرتگاهی  لبه  موقعیت  این  در  ما  چرا 
ایم؟!

مهمترین گزینه ها را میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:

 تغییرات اقلیمی: اقلیم ما از سرد و مرطوب به سمت گرم و 
خشک پیش می رود ؛ بادهای شدید در طول تمام سال نشان 

از این تغییرات  اقلیمی است.

 کاهش شدید بارندگی: نزوالت آسمانی شدیداً کاهش یافته 
است که به حد کافی در این خصوص مطلب ارائه شده است.

 سیاست های دولتی: در حال حاضر سیاست پیش روی دولت 
حمایت از تولید محصوالت کم آب بر مثل گندم ، جو، ذرت، 

کلزا و ... و کاهش سطح زیر کشت محصوالت دیگر است.

به علت  اراضی  بهره شدن    آلوده شدن منابع خاکی و کم 
کشت مستمر یک نوع محصول از دیگر عوامل موثر می باشد.

 حال با این تفاسیر که مجبور به تغییر هستیم چه تغییراتی 
باید ایجاد شود:

بر  زمینی   تولید محصول سیب  میزان  ۱- رعایت 
اساس نیاز کشور

با توجه به کمبود آب قطعا دولت عالقه ای به صدور مجوز 
صادرات نخواهد داشت پس بایستی دور مقوله صادرات خط کشید؛ 
در این تفاسیر پس باید نیاز داخل کشور دقیق برآورد شود و به آن 
میزان تولید داشته باشیم، اگر بیش از حد تولید کنیم هم آب را از 

دست داده ایم و هم سرمایه خود را! 

سیستم برنامه ریزی کالن کشور بایستی اقدام به برآورد دقیق و 

برای هر منطقه سهمیه تولید اعالم نماید.

 ۲- خروج از حالت کشت تک محصولی 

 3- تغییر روش آبیاری
 آخرین تحول سیستم آبیاری ما مربوط به اواسط دهه هفتاد 
رو  فشار کالسیک  تحت  آبیاری  به  غرقابی  از  که  باشد  می 
آورده ایم که حرکت خوبی بود اما متاسفانه به مهمترین هدف 
که صرفه جویی و کاهش مصرف آب بود، نرسیدیم؛ چون باید 
زیر کشت  افزایش سطح  از  قانون هم زمانی وضع میشد که 
همزمان با اجرای آبیاری تحت فشار جلوگیری می شد.              

از  تغییر سیستم  به  از گذشت چندین دهه مجبور  بعد  امروز 
بارانی به قطره ای و زیر سطحی هستیم؛ کشاورز مجبور به 
تغییر سیستم آبیاری خود و دولت موظف به حمایت یارانه دار  

از آن است.

۴- ایجاد صنایع تبدیلي

این  در  که  است؛  واجبات  اوجب  افزوده  ارزش  ایجاد   برای 
امروز  به  تا  اما در عمل  مورد هم حرف ها بسیار گفته شده 

هیچ اتفاقی نیفتاده است.

۵- کشت فرا سر زمینی                      
ما و قبل از ما، پدرمان و پدر بزرگ هایمان به کشت فراشهری، 
فرا شهرستانی و فرا استانی   سالهاست رو آورده ایم  و با مزایا 
معایب و مشکالت آن آشنائیم اما اکنون مجبور به کشت فرا 

کشوری یا همان فرا سرزمینی هستیم.

 ما در کشت های فرا استانی تنها بوده ایم و بدون هیچ حمایتی 
البته فراموش نکنیم همین که دولت کاری  تولید کرده ایم؛ 
به کارمان نداشته و قوانین بازدارنده نداشته، خودش به نوعی 
حمایت محسوب می شود که آن حمایت  هم از سال های آتی 

کاهش پیدا خواهد کرد.

قطعا همین تفکراتی که هم اکنون در کشت فرا سر زمینی 
داریم، پدرمان همان سختی ها و تصورات در کشت های فرا 
فرا  کشت  در  اند؛  داشته  را  روز   آن  امکانات  با  شهرستانی 
سرزمینی نیاز به حمایت دولتی و خصوصی و  و همچنین نیاز 

به سیستم منسجم مدیریت شده می باشد.

مرکزی باید ایجاد شود که این امر را راهبری کند؛ مراکزی 
هیچ  تقریبا  و  بسیار ضعیف  اند  داشته  وجود  امروز  به  تا  که 

فعالیتی نداشته اند.

نمی شود که کشاورزان توانمند ما خانه نشین شوند! باید مرزها 
را درنوردید و مکان های مناسب را کشف نمود؛ کشورهایی 

که در انزوای سیاسی نیستند بسیار موفق خواهند بود.

 فردا دیر است... 

مهندس مجید ریحانی 
مدیر عامل شرکت تعاونی سیب زمینی کاران شهرستان بهار

۵ شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(

فرا  همان  یا  کشوری  فرا  کشت  به  مجبور  اکنون 
مکان  و  درنوردید  را  مرزها  - باید  هستیم  سرزمینی 

های مناسب را براي کشاورزي یافت.

                      بله ما مجبور هستیم
                   حتما سوال خواهید پرسید چرا اجبار؟!

یادداشت



با گذشت شش ماه، 
ورزش اللجین بدون مسئول

ورزش از زمان های گذشته تاکنون همواره به عنوان یک جایگاه تاثیرگذار 
در برقراری روابط انسانی و همچنین پیوند دهنده ملت های مختلف جهان 
باهم بوده و این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان جنگ و یا قطع 
رابطه با سایر کشورها حاکم است. امروز در سراسر کره خاکی با کلی مسائل 
و دغدغه های روزمره، پای ورزش به میان می آید همه با شور و هیجان سراغ 
این مسئله می روند؛ ورزش برای مردم به ویژه نسل جوان آنچنان اهمیتی 

دارد که نسبت به این موضوع بحث و جدل های فراوانی صورت می گیرد.

اللجین  یک شهر کوچک که دارای ورزشکارانی مستعد و آینده دار و حتی 
در سالیان گذشته برای تیم های بزرگ کشور و تیم ملی افتخار آمیز بوده است 

فاقد مسئول ورزش است.

به عرصه ورزش گذاشتند که  پای  امید  و  با شور و شوق  دیار  این  جوانان 
استان و شهر خود  برای کشور و  بزرگان خود  آینده چون  بتوانند روزی در 
افتخار کسب کنند؛ اما امروز این امید و شور از جوانان این شهر گرفته است.

هرچند مدیر خوب شهرستان برای ورزش اللجین نیز در تالش است.

ورزشی  مناسب  امکانات  نبود  و  بی مهری ها  از  اللجین   بخش  ورزشکاران 
گالیه مند هستند و سبب دلسردی آنها به ورزش شده است.

نقش و جایگاه ورزش در کاهش آسیب های فردی و اجتماعی نقشی سازنده 
است، لذا الزم است مسئوالن امر برای رفع نیازهای اولیه جوانان در حوزه 

ورزش گام بردارند.

اداره ورزش و جوانان اللجین  نمایندگی   ماه است که  از شش  حال بیش 
فاقد مسئول بوده و این نقیصه باعث مشکالتی برای ورزشکاران این شهر 

شده است.

و  نشاط  منشاء  و  مبدا  توانست  می  که  تابستانی  دار  گیرو  این  در  متاسفانه 
سرگرمی برای جوانان این دیار باشد به علت تغییرات و مشکالت اعتباراتی 
که  شد  بخش  این  ورزش  شیرازه  شدن  پاشیده  هم  از  و  سرگردانی  باعث 
انتخاب  به  نسبت  استانی  و  شهرستانی  مسئوالن  سریعتر  هرچه  امیدواریم 
مدیری توانمند اما با حمایت مالی بیشتر نسبت به حوزه ورزش بخش اللجین 
تالش کنند تا این خاًل حاکم بر ورزش و جوانان این شهر هرچه سریعتر پر 

شود.

احمد رجبی راغب

      فعال حوزه رسانه

شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(۶۶

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی شهرستان بهار:

آموزش و پرورش باید ذهن مردم را با اندیشه انقالب پرورش دهد

با حضور  بهار  فعالیت های قرآنی شهرستان  جلسه شورای هماهنگی و گسترش 
اعضای شورا در محل دفتر امام جمعه شهرستان بهار برگزار شد.

به گزارش نشاط بهار و به نقل از مهر، حجت االسالم محمدعلی ارزنده در جلسه شورای 
هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی شهرستان بهار که با حضور اعضای شورا در محل 
دفتر امام جمعه شهرستان بهار برگزار شد، با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: باید از این 

دوره ها باالترین بهره مندی را برد و قدم هایی در راستای آموزش قرآن برداشت.

وی اذعان کرد: متأسفانه دشمن و نفوذی های خائن داخلی که تشنگان قدرت هستند به 
اشکال مختلف، سنگر به سنگر از ابتدای انقالب سعی می کنند مردمی که انقالب کردند و 
به جمهوری اسالمی رأی دادند و در راه اسالم جان می دادند، از ارزش ها دور شوند و آنها را 

دوستدار مادیات و ظواهر کنند.

امام جمعه شهرستان بهار افزود: بسیاری از مسئوالن که خالصانه خدمت کردند در آموزش 
و پرورش بودند که در صف اول نبرد حق و باطل جنگیدند و ذهن مردم را با اندیشه انقالب 
پرورش دادند به همین دلیل باید گفت که هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه است 

و باید توجه خاصی به آموزش و پرورش شود.

اغفال شده اند،  ارزنده تصریح کرد: در قضایای اخیر نوجوانان و جوانان ما  حجت االسالم 
دشمن نیز برای آسیب زدن به کشور و اعتقادات مردم کشور بر آموزش و پرورش مسلط 
شده و برای حفظ نسل باید، تربیت قرآنی معلمان باال رود تا فرهنگیان و دانش آموزان با 

مسائل اعتقادی فریب نباشند.

در ادامه جلسه اعضای حاضر نظرات و پیشنهادات خود را در مورد برگزاری دوره های ضمن 
خدمت قرآنی در ادارات و مساجد روستایی، ترویج فرهنگ قرآنی و هزینه در بحث قرآن 

مطرح کردند.



۷ شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(

به گزارش نشاط بهار و به نقل از شرق، دانشگاه 
اندیشه ها  آدم ها،  رودررویی  با  که  است  مکانی 
در آنجا پخش می شوند. جایی است که هزاران 
اندیشوارگی در رویارویی با یکدیگر در ساختنش 
پیش  خردورزی  که  است  جایی  دارند.  سهم 
و  تکمیل  و  تأیید  نو  یافته های  می شود،  برده 
خطاها و ناراستی ها در برخورد اندیشه ها آشکار 
می شوند. این آموزش متقابل است، بزرگ ترین 
دستاورد جامعه انسانی«. او می نویسد: »ما باید 
گوش  او  حرف  به  و  گفت وگو  زنده  انسان  با 
مورد  موضوع های  بین  رابطه  و  ادعاها  کنیم...، 
به یاری یکدیگر  را  انسان های متفاوت  بررسی 
پاکیزه  فضای  که  است  این گونه  کنیم.  تنظیم 
برای اندیشیدن پدید می آید و دانشجوها در آن 
پیش تر  و می بالند«۱. ۴۰ سال  نفس می کشند 
از آن، در سال ۱۸۱۰ »ویلهلم فون هومبولت« 
اصل  سه  پایه  بر  را  دانشگاه  یادداشتی  در 
برلین  دانشگاه  ساخته شدن  به  که  کرد  تعریف 
پژوهش بنیاد  دانشگاه های  الگوی  و  انجامید 
امروزی شد. این اصول عبارت بودند از: وحدت 
پژوهش و آموزش، آزادی تدریس و خودگردانی 
نکوهش  اصل،  سه  این  نخستین  آکادمیک. 
این  بر  او  است.  آموزش  از  پژوهش  جدابودن 
باور بود که پژوهش جدا از آموزش، دورافتادن 
از پرسشگری است. دومی،  دانشگاهی  آموزش 
تدریس  در  دانشگاه  استادهای  آزادبودن  لزوم 
تخصص شان است. اصل سوم فون هومبولت به 
معنی حمایت از کار آکادمیک در برابر تحریف ها 

و کنترل حکومتی است.

رویکرد سیاست گذارها به نهاد دانشگاه

جهانی شدن،  است.  کرده  تغییر  ما  دنیای 
دنیا،  این  در  ماست.  دوران  آشکار  مشخصه 
دارند.  را  ملی  سرمایه  کلیدی  نقش  دانشگاه ها 
و  نو  دانش  چشمه های  را  دانشگاه ها  دولت ها، 
افراد  می توانند  که  می دانند  نواندیشه پردازانی 
چیره دست بپرورانند تا در نوآوری فناوری سهم 
که  نیست  شگفتی  جای  بنابراین  باشند.  داشته 
دانشگاه از حاشیه به مرکز توجه دولت ها جابه جا 
سرمایه گذاری  دانشگاه  در  دولت ها  باشد.  شده 
و  دارند  خواسته هایی  برابر،  در  و  می کنند 
به  خواسته شان  به  رسیدن  برای  را  فرایندهایی 
در  می کنند.  تحمیل  حتی  و  پیشنهاد  دانشگاه 
دو دهه گذشته، دستگاه های دولتی به این باور 
رسیدند که پیش نیاز موفقیت درازمدت در اقتصاد 
ُپراندرونه اند  دانش بنیاد، آموزش و پژوهش های 
جای  دانشگاه  در  دو،  هر  بزرگ  بخش  و 
پیشران های  دیدگاه،  این  اجرای  است.  گزیده 
دانشگاه  کارکرد  و  دوام  برای  سیاست گذاری 
شدند. رویارویی با چالش های آنی دنیای دگرنده، 
سیاست گذارها را وادار کرده است تا دانشگاه ها 
حل  در  که  بدانند  سودآوری  منابع  مانند  را 
درنتیجه،  سودمندند.  بسیار  روز،  دشواری های 
محصول های  تولید  پرسود  منبع  را  دانشگاه 
تجارتی پنداشتند. این محصول، دانشجو را نیز 
شامل است. در کشور ما دانشگاه ها زیر فشارند 
به  بپردازند.  خود  یافته های  تجاری سازی  به  تا 
بیان دیگر، سیاست گذارها از دانشگاه می خواهند 
آنی  نیازمندی های  و  روز  دشواری های  به  تا 
الزم  را  خواست  این  نیز  ما  بپردازند.  جامعه 
می دانیم و به آن ارج می گذاریم. اما بر این هم 
در  باید  سیاستی  چنین  که  می کنیم  پافشاری 

چارچوب کارکرد گسترده سپهر دانشگاه فهمیده 
عمومی  نگاه های  چنین  که  آنم  بر  من  شود. 
کج فهمی های  بر  دانشگاه  به  سیاست گذارها 
واقعی  نقش  فهمیدن  است.  استوار  جدی 
بین  ارتباط  و  مدرن  جامعه های  در  دانشگاه ها 
پیش  باید  آنها،  به  رسیدن  ابزارهای  و  هدف ها 
از اعمال سیاست ها به خوبی فهمیده شوند. آنچه 
رویکرد  رویارویی  بیم  ماست،  پیش روی  امروز 
سیاست گذارها به دانشگاه، با همان فرایندهایی 
است که دانشگاه را سودمند می کنند. رویکردی 
دانشگاه  برابر  در  دولت  را که سیاست گذارهای 
دیدن  برای  دانشگاه  توانایی های  برگزیده اند، 
را  امروز  مسئله های  و  دشواری ها  فرای  آینده، 
آماده سازی  در  را  دانشگاه  و  می انگارد  نادیده 
فردا  الزم  ایده سازی های  و  خردورزی  برای 
دانش  دانش بنیاد،  اقتصاد  در  می کند.  ناتوان 
دانشگاهی  پژوهش  و  است  سرمایه  مهم ترین 
یکی از برجسته ترین چشمه های تولید دانش نو 
است. سیاست گذارهای دولت این را می فهمند. 
شاید آنان بر اهمیت جامعه آموزش دیده هم آگاه 
باشند. به نظر می رسد که منظور آنها از جامعه 
آموزش دیده، افراد ماهری هستند که می توانند 
امروز واکنش  برابر مجال ها و دشواری های  در 
ابزاری به  نشان دهند؛ این نگاهی کوتاه عمر و 

دانشگاه و دستاوردهای آن است.

از دانشگاه چه می خواهند؟

گفته می شود که وظیفه دانشگاه »تولید دانش 
امری  دانش  سودمندی  اما  است«.  سودمند 
نسبی است: بخشی از آن، سودمندی کاربردی 
بهبودی بخشیدن  دیگرش،  بخش  است، 
آن  در  که  است  دنیایی  انسانی  شرایط  به 
برابر  در  آماده سازی  بخشی  و  مي کنیم  زندگي 
چیزهایی است که هنوز نمی دانیم آیا دانشی که 
می پرورانیم، برای آن سودمند خواهد بود یا نه. 
بی شک، دانشگاه هایی که بر اصول بنیادی نهاد 
دانشگاهی پایبند مانده اند، در این راه بسیار موفق 
بوده  اند. اما شرایط موفقیت دانشگاه خیلی خاص 
محصول  یا  تولید  با  کارخانه ای  دانشگاه  است. 
فرایند  استانداردکردن  با  که  نیست  مشخص 

بفرستد.  بازار  به  باصرفه  محصول  تولیدش، 
با  است:  گسترده  طیفی  دانشگاه  برون دادهای 
آموزش،  با  می آفریند.  نو  امکان های  پژوهش، 
برهم کنش  و  تقابل  می سازد.  نو  انسان های 
توانایی هایی  فرارویش  به  دو،  این  تنگاتنگ 
پاسخ گوی  نه تنها  آنها  پذیرش  که  می انجامد 
اندیشه  پروراندن  با  بلکه،  است،  آنی  نیازهای 
و نیز مردمانی خردورز، شکل دهنده آینده هنوز 
ناشناخته است و می تواند در این آینده ناشناخته 
تاب آورد و در برابر چالش های آن پاسخ گو باشد. 
و  مدرن  جامعه های  در  دانشگاه ها  واقعی  نقش 
از  پیش  باید  پیامدها  و  رویکردها  با  آنها  رابطه 
شود.  فهمیده  دولتی  دستورالعمل های  اجرای 
خطر در این است که رویکرد امروزی دولت به 
دانشگاه، درست همان فرایندها و کارکردهایی 
که  می گیرد  نادیده  و  می کشد  چالش  به  را 
دولت  نگاه  است.  بالیده  آنها  به  جامعه  همواره 
به دانشگاه، توانایی هایی را که دانشگاه به یاری 
آنها می تواند فراتر از نگرانی های روز را ببیند و 
جامعه را برای آینده آماده کند، محدود و نابود 
دیگری  چیز  نام،  جز  به  دانشگاه  از  و  می کند 
باقی نمی گذارد. بحث درباره سوگیری پژوهش 
و دانشگاه در راستایی رانده  شده است که چگونه 

به نیازهای اقتصادی امروزی پاسخ دهد. 

اثر دانشگاه در جامعه

سهم  و  تأثیر  ببینیم  که  است  آن  زمان  اینک 
نقش  به  توجه  با  و  چیست  جامعه  در  دانشگاه 
پژوهش چگونه  و  آموزش  در  دانشگاه  تاریخی 
به  دانشگاه  واکنش  همچنین،  می رسد.  آنها  به 
چگونه  نوآوری  در  نقشش  و  روز  اولویت های 
برآورده می شود. ناگفته پیدا است که اینها همه 
انجام می دهد  دانشگاه  نیست که  آن چیزهایی 
بخش  در حال حاضر  اما  دهد،  انجام  می تواند  یا 
اصلی، تمرکز دانشگاه و بحث های پیرامون آن 

است.
جامعه،  در  دانشگاه  نقش  درباره  ولنگار  اندیشه 
دانشگاه  نه تنها  که  می انجامد  خواسته هایی  به 
از  را  دانشگاه  بلکه  کند،  برآورده  نمی تواند 

اثرگذاری مهم خود نیز بازمی دارد و توانایی های 
نادرست  من،  نظر  به  می برد.  هرز  به  را  آن 
توان  دانشگاه  باشیم  داشته  انتظار  که  است 
سیاست گذارها  سطحی  آرزوهای  برآورده کردن 
در  اقتصادی  شکوفایی  به  و  باشد  داشته  را 
ابعادی که از گفته های سیاست گذارها برمی آید، 
بینجامد. دولت و سیاست گذارهای آن می پندارند 
پس  می پردازند،  را  دانشگاه ها  هزینه  چون  که 
اهرمی در دست دارند که هرگاه آن را بفشارند و 
در امور دانشگاه دخالت کنند، اثرهای اقتصادی 
دانشگاه  واقعیت،  در  کرد.  خواهند  شارژ  هم  را 
می تواند یک بخش از فرایندی باشد که اقتصاد 
دانش بنیاد به آن نیاز دارد. محدودکردن دانشگاه 
به مکانی مکانیکی که در چارچوب خواسته های 
کارکرد  به  ناآشنا  سیاست گذارهای  زودگذر 
معنی  به  بگذراند،  روزگار  است  ناگزیر  دانشگاه 
دانش  با  دانشگاه  است.  دانشگاه  نابودکردن 
فراگیر و سراسری بودن آن سروکار دارد. با انسان 
)بیولوژیکی،  آن  جنبه های  همه  در  انسانیت  و 
اجتماعی،  سازمان های  با  احساسی(،  ذهنی، 
فرهنگی و اقتصادی و برهم کنش میان آنها و با 
دنیای فیزیکی که انسان در آن می زیید، سروکار 
بفهمند  را  دانشگاه ها می کوشند چیزهایی  دارد. 
که انسان معمولی نمی فهمد. آنها پیچیدگی ها را 
می کاوند تا چیزهای نهفته را بیابند. دانشگاه ها 
را  انسان ها  بین  مشترک  جنبه های  می کوشند 
که  بفهمند  را  چیزهایی  آن  همچنین،  بفهمند. 
اینها  متمایز می کنند.  از هم  را  افراد  و  گروه ها 
بنیادهایی هستند که نهاد دانشگاه بر آنها استوار 

است و برای جامعه سالم اهمیت دارد.

جامعه مجموعه برهم کنشی پیچیده ای است که 
باید آن را در کلیت خود فهمید. در واقع، دانشگاه 
و  انسان  کلیت  که  است  جامعه  در  جایی  تنها 
اندیشوارگی  گوناگونی  می آیند.  برهم  او  دنیای 
که  جوشانی اند  چشمه های  دانشگاه ها،  در 
تبیین های منطقی و مفهوم های مورد نیاز جامعه 
فروشگاه های  دانشگاه ها  می آورند.  پدید  را 
مصرفی  کاالهای  می توان  که  نیستند  بزرگی 
آن  ارزش  و  خرید  آنجا  از  را  روز  مد  همگانی 
را با مجموع فروشش سنجید. دانشگاه ها نقشی 
ژرف و بنیادی دارند که اجازه می دهد با ارزش ها 
کنار  آینده  نسل های  نیازهای دگرگون شونده  و 
بیایند. به این دلیل است که برون دادهای دلخواه 
دولت ها به فرآورده های ثانوی تبدیل می شوند. 
دلخواه  سنجه های  با  دانشگاه  تعریف کردن 
دولت ها، برون دادهای ثانوی و سرمایه گذاری بر 
و سودی  دانشگاه  بدفهمی سرشت  آنها  اساس 
و  هدف  موضوع  می رساند.  جامعه  به  که  است 
که  است  شایسته  و  مهم اند  دانشگاه  عملکرد 
دوم  نکته  شوند.  بررسی  کلی تری  چارچوب  در 
این است که فهمیدن، یافتن معنا برای خود و 
عملکرد خود و دنیای پیرامون، سرشت ذاتی و 
انسانی اند. آنها بنیاد تعریف انسان بودن اند. دانش 
ویژگی انسانی است و کامال جدا از مهارت های 
ارتباطی  مهارت های  یا  اولیه  انسان  ابزارسازی 
دانشگاه  از  بخش  آن  بنابراین،  است.  شمپانزه 
دارد  سروکار  انسان  با  که  پژوهش هایش  و 
است.  مهم  فناوری  و  علم  اندازه  همان  به 
نادیده گرفتن آن به بهانه پیشرفت علم و فناوری 

نابخشودنی است.

چیستی دانشگاه 
در سال ۱٨۵۲ »جان هنری نیومن« در تعریف دانشگاه نوشت: 
»دانشگاه جایی است که دانشجوها را از هر طبقه اجتماعی برای 

هر نوع دانشی می پذیرد. 



طی  توسلی  اله  فتح  پیش  چندی  عباسي-  شهرزاد 
ورزش  اهالی  میان  در  بهار،  شهرستان  به  سفری 
و کشاورزان حاضر شد و دغدغه های آن ها را از 

نزدیک شنید.
به گزارش نشاط بهار، در ابتداي این سفر، نماینده 
نمایندگان  دربین  حضور  با  کبودراهنگ  و  بهار 
از  تعدادی  کشاورزی،  بخش  های  تشکل 
صحبت  پای  و  کرد  دیدار  دامداران  و  کشاورزان 
هایشان نشست و درباره طرح تغییر الگوی کشت 
و توسعه کشت های گلخانه ای صحبت شد؛ گفتنی 
از  جمعی  و  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون  است 
کشاورزان پیشرو در این نشست که در محل اداره 
جهاد کشاورزی شهرستان بهار بود حضور داشتند.

در  کبودرآهنگ  و  بهار  نماینده  توسلی  اله  فتح 
دیدار  این  ابتدای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
جهت  مردم  بین  در  مسئوالن  حضور  کرد:  بیان 
از   بخشی  شدن  تر  مرتفع  باعث  مشکالت،  بیان 

مشکالت در حوزه های مختلف می شود.
و  مسئوالن  حضور  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
به  مشکالت  بیان  باعث  مردم  بین  در  مدیران  
مشکالت  سریع  شدن  مرتفع  و  مستقیم  صورت 
خواهد شد؛ درکل کشور مدیران در حوزه تخصصی 
و  باشند  داشته  شناخت  مشکالت  به  نسبت  باید 
از  انتخابیه  ام در حوزه  اصلی  راهبردهای  از  یکی 
ابتدا تاکنون، حضور میدانی مدیران در بین مردم و 

شناخت مشکالت از نزدیک است.
نماینده بهار و کبوداهنگ تصریح کرد: باید توجه 
داشت که سیاست ها متناسب باشهرستان  ها باشد؛ 
و  باالست  کبودرآهنگ  و  بهار  روستایی  ظرفیت 

نباید در تولیدات کشاورزی محدود شود.
توسلی در نشست هم اندیشی با کشاورزان عنوان 
کرد: از زمانی که به عنوان نماینده مردم در مجلس 
حضور دارم لحظه ای از مسائل مردم غافل نشده 
ام،  و در مورد پیگیری هایی که از طریق وزرا و 
ریاست جمهوری انجام داده ام بخش قابل توجهی  

به نتیجه رسیده است.

محدود  کبودراهنگ  و  بهار  آبی  منابع 
است/ اولویت اساسی مردم در بحث آب، 

خود  آن منطقه است
کبودرآهنگ  و  بهار  اینکه  بر  تاکید  با  توسلی 
آبی هستند، خاطرنشان کرد:  منابع محدود  دارای 

مسئوالن با سیاست گذاری نادرست همانند احداث 
نیروگاه ها، کشاورزی را در منطقه به خطر انداخته 
آب شهرستان های  گذشته سهم  سالیان  در  و  اند 
بهار و کبودراهنگ از خط انتقال آب از سد تالوار 
مطرح نشده واخیرا انشعابی برای آبرسانی به ۱۰۰ 
روستای شهرستان های بهار و کبودراهنگ از سد 
اولویت اساسی مردم در  ایجاد شده؛  تالوار زنجان 

بحث آب، خود ِ منطقه است.
به  توجه  با  کرد:  اذعان  دیدار  این  میانه  در  وی 
روستاها  از  بسیاری  در  آسمانی  نزوالت  کاهش 
به همین دلیل سیاست  آبرسانی می کنند  تانکر  با 
گذاری بر مبنای کاهش کشت محصوالت پر آب 
بر و تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه ای 
با مدیریت  باید  مورد تاکید می باشد که به تدریج 
کاشت به سمت کاشت دانه های روغنی، درخت 
بادام و محصوالت کم آب بر و داروهای گیاهی که 

ارزش افزوده باالیی دارند حرکت کنیم.

اقدام  فرایز  فرنچ  بحث  در  کشاورزان 
قابل  تسهیالت  دولت  کنند/  اساسی 

توجهی در این زمینه ارائه می دهد
کشاورزی  حوزه  در  ها  پیگیری  کرد:  اذعان  وی 
احیا و  آبیاری،  نوین  منجمله تکمیل سامانه های 
مرمت قنوات، عملیات آب و خاک، تجهیز اراضی 
کشاورزی، احداث جاده بین مزارع، ساختمان بین 
های  شهرک  های  زیرساخت  زهکشی،   و  راهی 
گلخانه ای انجام شده است و نیاز است در حوزه 
کنند  همکاری  دولت  با  کشاورزان  کشاورزی، 
است،  کشور  استراتژیک  نیاز  که  زمینی  سیب  و 
)فرانچ  تبدیلی  صنایع  بحث  در  تشکلی  ایجاد  با 
فرایز(، اقدام اساسی دراین عرصه نمایند که دولت 
تسهیالت قابل توجهی در این زمینه ارائه می دهد.

کبودراهنگ  و  بهار  مردم  نماینده  توسلی  اله  فتح 
به  موظف  کشاورزی  جهاد  قانون،  طبق  گفت: 
آموزش های الزم برای کشاورزان می باشد چرا که 
آبیاری قطره  ای روش مناسبی برای کاهش اتالف 

آب و انرژی در بخش کشاورزی بشمار می رود.

میلیارد   ۴۰۰ اعتبار  تأمین  و  تصویب 
تومانی راه گل تپه علیصدر 

و  بهار  مردم  نماینده  نشست،  این  ادامه  در 
کبودراهنگ در مجلس با اشاره به اینکه به زودی 
می  آغاز  علیصدر  همدان  محور  شدن  چهاربانده 
میلیارد   ۴۰۰ اعتبار  تأمین  و  تصویب  گفت:  شود 
علیصدر صورت  تومانی محور گردشگری همدان 

گرفته است.
بهار  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
ظرفیت باالیی در حوزه سالمت و توریسم درمانی 
به لحاظ قرارگیری در راه ورودی به غرب کشور 
سال  چهار  از  بعد  افزود:  دارد،  عراق  کردستان  و 
اجتماعی  تامین  درمانگاه  تجهیز  و  تکمیل  توقف، 
این  افتتاح  شاهد  زودی  به  و  شد  انجام  بهار 

مجموعه درمانی خواهیم بود.
 ۲۴ چارت  تصویب  به  اشاره  با  همچنیین  وی 
پیگیری  از  پس  مهاجران  درمانگاه  شدن  ساعته 
های متعدد، گفت: تأمین اعتبار ۴ میلیارد تومانی 
درمانگاه سیمین و درمانگاه شهرک فرهنگیان بهار 

از دیگر پیگیری های حوزه سالمت است.

محصوالت  تولید  قطب  بهار  شهرستان 
در سطح  تبدیلی  صنایع  ویژه  به  مختلف 
استان و حوزه تولید سیب زمینی در سطح  

کشور است
در ادامه عبدالحسین اکبری مدیر جهاد کشاورزی 
کرد:  اظهار  نشست  این  در  بهار  شهرستان 
شهرستان بهار قطب تولید محصوالت مختلف به 
ویژه صنایع تبدیلی در سطح استان و حوزه تولید 
سیب زمینی در سطح  کشور است و با توجه به این  
دارای جایگاه ویژه ای می باشد؛ این نشان دهنده 
توانمندی و دانش اطالعات کشاورزان بهاری است 
که در این حوزه نه تنها در سطح استان بلکه در 
افتخار  باعث  این  که  هستند  مطرح  کشور  سطح 

ما می باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این شهرستان 
در بحث سیب زمینی دارای پنج شرکت تولید بذر 
سیب زمینی است که نه تنها شهرستان بلکه استان 
و کشور را از لحاظ تامین بذر مورد نیاز، پیشتیبانی 
می کند و باتوجه به اینکه در این شهرستان حدود 
۲۸۰ هزار تن ساالنه سیب زمینی تولید می شود و 

فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ:

 تصویب و تأمین اعتبار  تصویب و تأمین اعتبار ۴۰۰۴۰۰ میلیارد تومانی میلیارد تومانی
 راه همدان گل تپه علیصدر راه همدان گل تپه علیصدر

شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(۸۸

"علیرغم کمبود منابع، کارهای بزرگی در حوزه 
انتخابیه انجام شده یا درحال انجام است" 

گزارش



۳۰۰ هزار تن هم برداشت محصوالتی که توسط 
و شهرستان   استان  از  خارج  در  بهاری  کشاورزان 
کشت می شود و از نیمه دوم مهر ماه جهت نگه 
داری در انبار سیب زمینی وارد شهرستان می شود 
شهرستان  این  زمینی،  سیب  داری  نگه  برای  و 
ظرفیت  که  دارد  صفر  باالی  سردخانه  واحد   ۵۷
ذخیره سازی  ۱۴۵ هزار تن سیب زمینی را دارد 
که نسبت به سال های گذشته )حدود ۲۰درصد از 
سیب زمینی های ما در انبار به عنوان ضایعات دور 
انداخته می شد( که با احداث این انبار ها ضایعات 
همکاری  با  و  است  رسیده  درصد  دو  از  کمتر  به 
احداث واحد های سردخانه از ضایعات سیب زمینی 

جلوگیری و باعث تعادل بازار می شود.
در  واحد  دو  ها،  پیگیری  به  توجه  با  افزود:  وی 
حال پیگیری داریم یک واحد که حدود ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که در واقع سالن حدود ۳۰ 
هزار تن فرآوری سیب زمینی انجام خواهد داد که 
امیدواریم در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد و 

این خود باعث کاهش خام فروشی خواهد شد.
بهار عنوان کرد:  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
در حوزه زراعت ساالنه بیش از ۵۴۰ هزار تن در 
تولید  دام  حوزه  در  تن  هزار   ۴۲ و  باغبانی  حوزه 
رتبه  حائز  استان  سطح  در  خوشبختانه  که  داریم 
هایی، در بحث تولید گوشت شتر مرغ و بوقلمون 
با تولید ۵۴ درصد استان، رتبه اول در استان و در 
حوزه مرغ بیش از ۲۰ درصد تولید استان رتبه اول 
تن  هزار  تولید ۱۵  وبا  ایم  نموده  را کسب  استان 
ساالنه گوشت مرغ و دو هزار تن قارچ با سهم ۴۵ 

درصد استان افتخار کسب رتبه اول را داشته ایم.
تولید  با  نیز  زمینی  سیب  بحث  در  گفت:  اکبری 
۲۸۰ هزار تن سالیانه، حدودا ۲۸درصد تولید استان 
و رتبه نخست را داریم و در بحث آلو حدود ۵ هزار 
و ۳۲۶ تن با ۲۸ درصد تولید استان، رتبه اول را در 
استان داریم و در تولید محصوالت شیر رتبه دوم، 
از حدود ۲۰ هزار  با بیش  تولید سیر  همچنین در 
تن رتبه دوم استان را کسب نموده ایم که ما در 
این زمینه هم با توجه به اینکه یکی از مشکالت 
ما بحث نگهداری و انبار ویژه سیر است که ما در 
انبار  که  داشتیم  واحد مجوز  دو  طی سال گذشته 
ویژه سیر را بتوانند احداث کنند و همچنین پیشنهاد 
شده در سطح شهرستان بهار بتوانیم یک »شهرک 

سیر« احداث کنیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار برشمرد: ۲۵ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی داریم که حدود 
آبیاری  هاي  به سیستم  مجهز  آن  هزارهکتار   ۲۲
تحت فشار شده و در  بحث فرآوری محصوالت 
زراعی و بحث صنایع تبدیلی در حال حاضر ۱۰۵ 
واحد فعال داریم که حدود ۱۶۴۴ نفر اشتغال زایی 
و ۳۲۵ هزار تن در ساالنه تولید دارد و ۱۱۲ واحد 
هم در بحث انبار و بحث صنایع تبدیلی با پیشرفت 
می باشد  احداث  درحال  درصد   ۴۰ باالی  فیزیکی 
تولید  تن  هزار   ۴۱۴ اندازی   راه  صورت  در  که 
ساالنه و  ۱۶۳۳ نفر اشتعال زایی با خود به همراه 

دارد. 

این است  و درخواست کشاورزان  تقاضا 
که بتوانیم صدور مجوز ها را آسان کنیم

منطقه  در  بهار  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
خشک و نیمه خشک قرار گرفته و در شهرستان 
بارندگی  متوسط  سال  در  متر  میلی   ۳۲۷ حدود 
بهینه  استفاده  مشکل  است  الزم  و  دارد  وجود 
اجرای  همچون  مناسبی  های  راهکار  با  را  آب 
نماییم  کنترل  فشار،  تحت  آبیاری  هاي  سیستم 
که خوشبختانه ۲۵ هکتار زمین در شهرستان بهار 
مجهز به سیستم هاي تحت  فشار شده و در بحث 
توسعه گلخانه ها اگر بخواهیم استفاده مناسبی از 
منابع آبی داشته باشیم قطعا باید خود را به سمت  
توسعه گلخانه ها سوق دهیم چرا که به ازای یک 
هکتار می توان عملکرد ۱۰ هکتار را داشته باشیم 
نیاز است که ما در این قسمت سرمایه گذاری  و 

کنیم و تقاضا و درخواست کشاورزان این است که 
ما بتوانیم صدور مجوز ها را آسان کنیم.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۱۸ هکتار گلخانه 
متقاضی تأسیس پروانه در دستور کار داریم و حدود 
۴ شهرک گلخانه شخصی در قالب دولتی زیر نظر 
همچون  شهرستان  سطح  در  صنعتی  شهرک 
کوشکی  در  گلخانه  شهرک  مهاجران،  گلخانه 
آقای صاحبی  آباد، مجتع گلخانه شهرک، گلخانه 
با  امیدواریم  و  دارند  فعالیت  دستجرد  روستای  در 
پیگیری مشکالت و بحث گاز رسانی به گلخانه ها 

هرچه سریع تر این مشکالت رفع شوند.
اکبری ادامه داد: باتوجه به روند کاهش نزوالت و 
اُفت آب های زیر زمینی قطعا ما تا آینده چاره ای 
از  نداریم و الزم است قبل  جز توسعه گلخانه ها 
اینکه با بحران آب مواجه شویم، کشاورزان برنامه 
ریزی داشته باشند  تا با کشاورزی پایدار بتوانیم در 
استفاده کنیم که  از منابع آب زیرزمینی  بلندمدت 
بتوانیم  و هم  باشیم  کرده  تأمین  را  غذائی  امنیت 

استفاده کافی از این منابع را ببریم.
وی خاطرنشان کرد: بحث آزادسازی یارانه ها در 
حوزه دامداری باتوجه به سیاست هایی که دولت 
چندبرابری  قیمت  افزایش  باعث  داشت،  سیزدهم 
قیمت نهاده ها شده اما با توجه به باال بودن هزینه 
ها نیاز به تعادل بین هزینه تولید و میزان تولید که 
درآمد داشته، ایجاد شود تا تولید کننده ضرر نکند و 
بتوانیم در راستای تأمین امنیت غذایی، تولید مواد 

داشته باشیم.
عبدالحسین اکبری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان 
بهار تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه گازوئیل 
مشکل داریم و نیازمند برق رسانی چاه ها هستیم، 

نیاز است پیگیری های الزم جهت در اختیار دادن 
رسانی  برق  به کشاورزان جهت  بانکی  تسهیالت 
با  تا  شود  انجام   تولیدی  های  واحد  و  ها  چاه  به 
تامین اعتبار و با ارائه راهکاری مناسب مشکالت 

مرتفع گردد.

در  تومانی  ۱۵میلیارد  اعتبار  تأمین 
مجموعه ورزشی صالح آباد داد 

کبودرآهنگ  و  بهار  مردم  نماینده  توسلی  اله  فتح 
اداره ورزش و جوانان  این سفر خود، در  ادامه  در 

شهرستان حضور پیدا کرد.
رؤسای  ورزشکاران،  از  جمعی  با  دیدار  در  توسلی 
هیئات  اعضای  و  پیشکسوتان  ورزشی،  هیئات 
اعتبار  تامین  از  خبر  بهار  شهرستان  ورزشی 
اباد  صالح  ورزشی  مجموعه  در  تومانی  ۱۵میلیارد 
فعال  غیر  نباید  ورزشی  های  سالن  افزود:  و  داد 
باشند و با تأمین تجهیزات تا جای ممکن نیازها را 

تامین خواهیم کرد.
ای  حوزه  هر  افزود:  کبودراهنگ  و  بهار  نماینده 
حوزه  مشکالت  باشد،  می  فکر  و  مطالعه  نیازمند 
با فکر  را  زنان و ورزش روستایی  جوانان، ورزش 

براساس شرایط موجود میتوان حل کرد.

شهرستان  مردم  نماینده  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
بهار و کبودراهنگ مطالبات شما را در هر حوزه از 
جمله ورزش به دقت دنبال می کنم چراکه اهمیت 
تبعات  آن  به  توجهی  بی  و  باالست  بسیار  ورزش 

زیادی بر امنیت ملی کشور تحمیل می کند.

حداقل ترین کار ما برای جوانان، احداث 
زمین ورزشی در بحث ورزش های بومی 

و محلی است
فتح اله توسلی خاطرنشان کرد: نبود شرایط ورزش 
مخاطرات  روستایی،  های  ورزش  یا  بانوان  برای 
زیادی را ایجاد کرده و حداقل ترین کار ما برای 
ورزش  بحث  برای  ورزشی  زمین  احداث  جوانان 
های بومی و محلی است؛ تا جای ممکن در بحث 

های زیرساختی اعتبار خواهیم گرفت.
امری ضروری  را  ورزشی  های  مکان  امنیت  وی 
امنیت سالن  یادآورشد: سالمت مردم و  دانست و 
های ورزشی شرط اول است، سالن های ورزشی 
نباید غیر فعال باشند و با تأمین تجهیزات تا جایی 

که بتوانیم نیازها را تأمین خواهیم کرد.

 ۲۷ استان،  به  سیزدهم  دولت  سفر  در 
میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان بهار 
مصوب و تخصیص اولیه لحاظ شده است

در ادامه این نشست علی حقیقی مدیر کل ورزش 
نفر  هر  سهم  کرد:  بیان  همدان  استان  جوانان  و 
و  باز  رو  ورزشی  فضای  از  بهار  شهرستان  در 

سرپوشیده، ۶۲سانتی متر است.
استان،  به  سیزدهم  دولت  سفر  در  افزود:  وی 
سطح  ورزش  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۸۴
انجام شده  های  بررسی  با  که  شده  لحاظ  استان 
۲۷ میلیارد تومان برای شهرستان  بهار مصوب و 

تخصیص اولیه لحاظ شده است.
 حقیقی در جمع رؤسای هیئات ورزشی شهرستان 
بهار گفت: با توجه به  عالقه ای که مردم شهرستان 
نسبت به حوزه ورزش و جوانان دارند و درخشش 
های  رشته  در  اخیر  سال های  در  متعدد  های 
ورزشی نظیر والیبال، کشتی و بستکبال شهرستان 
در استان و کشور برای شهرستان به ارمغان آورده 
ایم؛ به عنوان خادم ورزش استان، تمام تالشمان 
با  را  مسائل  و  مشکالت  تا  می گیریم  کار  به  را 
همت مسئولین ارشد شهرستان، نماینده شهرستان 
و مجمع نمایندگان همدان مورد بررسی قرار دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: 
و  می شود  لحاظ  جمعیت  اساس  بر  ورزش  سرانه 
در شهرستان بهار بر اساس آمار و ارقام، به ازای 
و  باز  رو  ورزشی  فضای  متر  سانتی   ۶۲ نفر   هر 
ورزشی  سالن  اکنون  هم  دارد،  وجود  سرپوشیده 
مهرورزان که به نام سالن شهید چراغی نام گذاری 
سالن  از  یکی  نفر   ۱۵۰۰ ظرفیت   با  است  شده 
های استاندارد شهرستان بهار است که در چندین 
ها  سالن  این  از  متحد،  صورت  به  نیز  شهرستان 

ساخته  شده است. 
این مقام مسئول  یادآور شد: دربازدید اخیر استخر 
تجهیزات  تهیه  به  نیاز  و  انتخاب  پیمانکار  بهار، 
تومان  میلیارد   ۸ حدود  که  می باشد  موتورخانه 
ارزیابی  فنی،  دفتر  توسط  استخر  دارد؛  نیاز  اعتبارا 
و  تعمیر  تخصیص  گرفتن  به  توجه  با   و  شده 

تجهیز، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان اشاره ای 
افزود: شهرستان بهار  به کشتی شهرستان کرد و 
در بحث کشتی بسیار مستعد اما نیازمند تجهیزات 
مورد نیاز می باشد؛ نیاز است که در این شهرستان 
بتوانیم یک سالن  تخصصی را برای ورزش رزمی 

این شهرستان لحاظ کنیم.
شهرستان  این  باستانی  های  ورزش  گفت:  وی 
قدمت زیادی دارند که در این پروژه نیز اعتباراتی 
مصوب و تخصیص پیدا کرده و هدف ما این است 

هرآنچه که امکان پذیر است بتوانیم انجام دهیم.
استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  حقیقی  علی 
در  مهاجران  شهر  کرد:  اذعان  خاتمه  در  همدان 
به  توجه  با  و  می باشد  مستعد  رزمی  های  رشته 
اولویت زمین و سالن، تخصیص اعتبار و اولویت به 
مرحله انجام میرسد و در بحث اللجین نیز با توجه 

به پتانسیل ورزشی نیاز به سالن مجهز می باشد.

۹۹ شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(



بخش اول: دالیل خودکشی نوجوانان:
خودکشی نوجوانان علل های روانی و اجتماعي مختلفی دارد. ما 
در این جا به دالیل روانی شخصی و خانوادگي مؤثر در خود کشی 

می پردازیم:

الف( دالیل شخصی:
اختالل  و  اساسی  افسردگی  بیماری  مثل  خلقی  های  اختالل 
افسردگی دو قطبی میتواند عامل مهمی در مبادرت به خود کشی 
بسیار  منفی  تفکرات  معمواًل  دارند  افسردگی  که  نوجوانانی  باشد. 
نمی  حل  وقت  هیچ  مشکالتشان  میکنند  فکر  آنها  دارند،  زیادي 
موقع  در  توانند  نمی  و  میکنند  شدید  بسیار  تنهایی  حس  شود، 
پیدایش مشکل، مسایل خویش را به نحو درست حل و فصل کنند. 
به علت دوره های  افسردگی دو قطبی  اختالل های  با  نوجوانان 
معرض  در  تر  بیش   ، میکنند  تجربه  که  زیادي  انرژی  و  شیدایی 

خطر خود کشی قرار می گیرند.
بر  میتواند  زا  توهم  های  ماده  و  الکل  های،  ماده  مصرف  سوء 
مواد  این  از  نوجوانانی که  و  بگذارد  اثر  نحوه ی قضاوت شخص 
رفتاری می شوند،  و  تحریف های شناختی  دچار  میکنند  استفاده 
این اشخاص قابلیت تصمیم گیری ندارند و در موقعیت های آسیب 

زا بیش تر درگیر خود کشی می شوند.
عدم اعتماد به نفس هم یکی دیگر از عوامل مهمی است که در 
پیدایش این مشکل نقش دارد. نوجوانی که اعتماد به نفس ندارد 

بسی بیش از نوجوانان دیگر در معرض مخاطره است.
افت  یا  عاطفی  روابط  یک  شدن  تمام  مثل  فردی  های  شکست 
تحصیلی میتواند احساسی در شخص به وجود آورد که پوچی و بی 
معنایي زندگی را در نوجوان تقویت کند و او را به طرف خود کشی 

سوق دهد.

ب( دالیل خانوادگي:
-عدم رابطه عاطفی نوجوان با خانواده

-تحمیل ازدواج اجباری به نوجوان
-اختالفات شدید خانوادگي

-وجود سابقه خود کشی در خانواده
-تبعیض بین فرزندان از طرف خانواده

بخش دوم: عالمت های هشداردهنده خود کشی:
عالیم  دارد  امکان  خود کشی  دهنده  هشدار  عالیم  از  بسیاري 

افسردگی هم باشد.
 مشاهدات رفتارهای زیر به وسیله والدین و مراقبین امکان دارد در 
شناسایی نوجوانانی که ممکن است در معرض ابتال به خود کشی 

باشند موثر باشد:

 -تغییرات در خوردن و عادات خواب
 -از دست دادن عالقه به فعالیت های معمول

 -ترک دوستان و اعضای خانواده
 -استفاده الکل و مواد مخدر
 -نادیده گرفتن ظاهر فردی

 -افزایش شکایت های جسمانی که اکثر با پریشانی های هیجانی 
همراه است، مثل بیماري های معده، سردرد و خستگی

 -از دست دادن عالقه به مدرسه
 -حس خستگی

 -دشواری تمرکز
 -احساس تمایل داشتن به مرگ

پیش گیری از خود کشی نوجوانان:
براي پیشگیری از خود کشی اول باید عوامل خود کشی را شناسایی 
و تالش در از بین بردن آن عوامل کرد تا از خود کشی های بیش 
تر جلوگیري شود. خانواده در این بین نقش بسیاري دارد. خانواده 
باید محیطی امن و پشتیبانی گر براي نوجوان ایجاد کند. همچنین 

به شیوه برقراری رابطه با آنان توجه کند.
مدام باید حواستان به صحبت ها و رفتارهای آنان باشد. فورا پس 
از تهدیدات و اعترافات به خود کشی، فرزند خویش را مورد ارزیابی 
بگذارید. امکان دارد از نظر شما علل خود کشی که فرزند شما بیان 
آنها  باشید که براي  میکند، بسیار ساده است. ولی در نظر داشته 

امکان دارد مباحث مهمی بنظر برسد.

بخش سوم : اهمیت خانواده
اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت فرزندان انکارناپذیر است. 
که  است  پناهگاهی  و  مامن)سالمتگاه(  اولین  عنوان  به  خانواده 
دارند. خانواده نقش  آن  از  را  آموزه های خود  بیشترین  انسان ها 
بسزایی در ازدواج فرزندان و موفقیت های تحصیلی و شغلی و به 
طور کلی در تمام اتفاقات مهم زندگی فرزندان خود دارند. اما آنچه 
امروزه مورد بحث است، حد و مرز نقش خانواده ها در سرنوشت 
فرزندانشان است. در مواقعی که والدین انسان های معقولی باشند 
شاید کمتر به این موضوع پرداخته شود. اما در خانواده هایی که 
پدر و مادر دچار انحرافات رفتاری و اخالقی هستند دیگر نمی توان 
نقش بی چون و چرای خانواده در سرنوشت فرزندان را پذیرفت. 
رفتاری  الگوهای  از  مندی  بهره  با  توان  می  شرایطی  چنین  در 
پدر و مادر  به جای  تعریف می کنند،  که متخصصان روانشناسی 

نامناسب، الگوهای رفتاری موفقی را مد نظر داشت.
نقش و اهمیت خانواده در شگل گیری شخصیت افراد

خانواده اولین منبع یادگیری برای انسان است و در مسیر زندگی 

از دو  معمواًل  نهاد خانواده  دارد.  افراد  برای  کننده ای  تعیین  نقش 
طریق بر افراد تأثیر می گذارد؛ اول از طریق انتقال ژن ها و دوم از 
تربیتی و سبک  فرزندپروری. در حقیقت  اعمال روش های  طریق 
ایجاد  و  پرورش شخصیت  برای  اصلی  عامل  دو  و محیط  وراثت 
عنصر  دو  این  میان  تعامل  انسان حاصل  و  روانی هستند  ساختار 
است. خانواده در انتقال ژن ها اختیار و اراده ای از خود ندار؛ اما سبک 
تربیتی که در پیش می گیرد از همان ابتدای نوزادی بر کودک تأثیر 

می گذارد و در طول زندگی نیز با او خواهد بود.
افراد که  از شخصیت  ترتیب می توان گفت بخش مهمی  این  به 
و  تربیتی  نمایان می شود، حاصل سبک های  بزرگسالی  دوران  در 
ویژگی های  است.  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  خانواده  تعاملی 
به همین  تثبیت می شوند و  تدریج  به  شخصیتی در طول سال ها 
خاطر تغییر آن ها در بزرگسالی کار مشکلی است. بسیاری از افرادی 
خود  مادر  و  پدر  با  ارتباط  درستی  به  زندگی  اولیه  دوران  در  که 
بروز  خود  از  شخصیت  اختالالت  از  عالئمی  آینده  در  نداشته اند 

می دهند.

بخش چهارم: نقش و اهمیت خانواده در سالمت روان 
فرزندان

مناسبی  روان  سالمت  از  که  فردی  معمواًل  معتقدند  متخصصان 
برخوردار است دریک خانواده  سالم پرورش  یافته  است. زیرا مادر یا 
پدری که خود دچار مشکالت روحی باشد، نمی تواند مراقبت های 
الزم را از فرزند خود به عمل بیاورد و در نتیجه از همین طریق 
مشکالت خود را به کودک نیز منتقل می کند. برای مثال یک مادر 
انرژی  که  چرا  می کند؛  افسرده  نیز  را  خود  فرزند  معمواًل  افسرده 
روانی کافی برای برقراری ارتباط عاطفی با فرزند خود را ندارد. در 

واقع نقش مادر در تربیت فرزندان بسیار عمیق و تاثیرگذار است.
البته اختالالت روحی و روانی تا حدی می توانند ژنتیکی نیز باشند. 
چرا که تحقیقات نشان داده است جدا از روش های تربیتی، میزان 
بروز اختالالتی نظیر اختالالت اضطرابی و افسردگی در کسانی که 
سابقه این مشکالت در بستگان درجه یکشان وجود دارد بیشتر از 

دیگران است.

نقش خانواده در موفقیت فرزندان
عالوه بر موارد گفته شده خانواده نقش بسیار موثری در موفقیت و 
شکست فرزندان دارند. همه افراد استعدادهای مخصوص به خود را 
دارند که حرکت در آن مسیر می تواند احتمال رسیدن به موفقیت را 
برایشان چندین برابر کند. خانواده وظیفه دارد که این استعدادها را 
در فرزندان شناسایی کرده و برای رشد و شکوفایی آن تالش کند. 
از سوی دیگر خانواده به فرزندان یاد می دهند که با شکست ها و 
چالش ها چگونه برخورد کند؛ با یک بار شکست در برابر رسیدن به 

هدف خود تسلیم شود یا با جدیت به مسیر خود ادامه دهد.
تربیت فرزندان موفق نیاز به پیش زمینه های تربیتی دارد. نحوه 
برخورد والدین با فرزند در هر دوره از زندگی، واکنش های متناسب 
امنیت  پیروزی های آن ها، میزان  برابر شکست ها و  والدین در 
روانی فرزندان در خانواده و موارد بسیاری که زمینه ساز پرورش 
فرزندانی می شود که در عرصه زندگی و حرفه ای خود، جزء افراد 

موفق محسوب می شوند.
نقش خانواده در اعتیاد

به دلیل ویژگی های فرهنگی خانواده های ایرانی نقش این نهاد در 
بروز اعتیاد فرزندان بیش از سایر کشورهاست. برای مثال جدایی 
بسیار  به کشورهای غربی  نسبت  ما  در کشور  والدین  از  فرزندان 
دیرتر اتفاق می افتد و حتی پس از جدایی فرزندان، روابط با والدین 
بیشتر حفظ می شود. برخی از ویژگی های خانواده در ایجاد اعتیاد 
نقش دارند برای مثال، طبق تحقیقی که روی  ۲۰۰ خانواده ایرانی 
و  فرزندان %۴۱  به  بی اعتنایی  خانوادگی %۸۵،  جدال  انجام شد، 
مصرف مواد در حضور فرزندان ۳۶% در ایجاد اعتیاد فرزندان نقش 

داشتند.
است  رنگ  پر  اعتیاد  در  خانواده  نقش  تنها  نه  بدانید  است  جالب 
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عادل سرمدي

      درمان اختالالت روانی، 
مهمترین راه پیشگیری از خودکشی

خودکشــی یک مشــکل پیچیــده با علل 
متفــاوت ژنتیکی، روان شــناختی، اجتماعی، 

فرهنگی و محیطی است.

مقاله علمي
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بلکه در مسیر ترک نیز بسیار اهمیت دارد. به همین خاطر است که 
درمانگران در روش های جدید برای ترک اعتیاد جلسات متعددی 
برای مشاوره خانواده برگزار می کنند.  برای آگاهی بیشتر از نقش 

خانواده در ترک اعتیاد کلیک کنید. 

نقش خانواده در بروز مشکالت و اختالالت جنسی
مهم ترین  از  یکی  نوجوانان  و  جوانان  در  جنسی  ناهنجاری های 
مشکالتی است که امروزه خانواده و جامعه را به خطر می اندازد. 
جمله  از  جنسی  کژکاری  اختالالت  جنسی،  هویت  مشکالت 
مسائلی است که امروزه بسیاری از خانواده ها با آن درگیر هستند. 
عمل  خوبی  به  خود  کودک  جنسی  تربیت  در  که  خانواده هایی 
از  بی تفاوت،  خانواده های  با  مقایسه  در  آن ها  فرزندان  کرده اند 
هستند.  برخوردار  کمتری  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  مشکالت 
آن ها  در  که  می خورد  به چشم  خانواده هایی  در  اختالالت  بیشتر 
مسائل جنسی به شدت سرکوب شده و یا خانواده هایی که آزادی 

جنسی بسیار زیاد به فرزندان داده می شود.
در  می خورد،  چشم  به  تفریط  و  افراط  سبک ها  این  دوی  هر  در 

در  جنسی  روانی  مسائل  و  جنسی  نیاز  اول  دسته ی  خانواده های 
صورت  در  و  می شود  گرفته  نادیده  بسیار  رشدی  مختلف  دوران 
نیستند،  مناسب  تنها  نه  پاسخ ها  جنسی  سؤاالت  شدن  مطرح 
با پرخاش و عصبانیت همراه است. در  والدین  پاسخ  بلکه گاهی 
یا  نباید و  خانواده های دسته دوم اطالعات جنسی در سنینی که 
بیشتر از آنچه که باید به کودکان ارائه می شود. البته الزم به ذکر 
است که خانواده تنها بخشی از جامعه می باشد و موضوع تربیت 

جنسی به مدارس و دیگر مراکز آموزشی نیز مربوط می شود.

بخش آخر: نتیجه گیری:
عوامل  گروه  سه  در  نوجوانان  خود کشی  با  مرتبط  عوامل 

دموگرافیک، محیطی و روانی طبقه بندی میشوند.

مطالعات نشان داده اند نوجوانانی که یک یا بیش از عوامل خطر 
با احتمال بیش تر در معرض درگیر شدن در رفتارهای  را دارند، 
مرتبط با خود کشی هستند. در هر حوزه  میتوان اقدامات و مداخالت 
پیشگیرانه مناسب را به منظور کاهش رفتارهای مرتبط با خود کشی 
مانند افکار، برنامه ریزي و اقدام به خود کشی در نوجوانان انجام 

داد.
عوامل دموگرافیک: عبارتند از سن، جنسیت، گرایش جنسی، 

نژاد و قومیت.
عوامل محیطی: عبارتند از عدم حمایت خانوادگي و اجتماعي، 
پیشینه  زندگی،  ضعیف  های  مهارت  شدن،  زندانی  و  بازداشت 

خانوادگي خود کشی، اینترنت و رسانه هاي جمعی.

عوامل روانی: عبارتند از اختالل های روانی تشخیص داده شده، 
زمان  در  سوءاستفاده  پیشینه ی  و  زندگی  کننده  ناراحت  حوادث 
بچگی، اضطراب اکادمیک، استفاده از مخدرها و الکل و مزاحمت 

و تهدید در فضای مجازی.
هر بخشی از جامعه اعم از خانواده ، مدرسه ، دانشگاه یا محیط کار 
هرکدام نقش بسزایی از تربیت و رفتار کنترل اختالالت رفتاری 

هر فرد میباشد.
مدارس و دانشگاه ها از جمله مکان هایی میباشند که با آموزش 
درست میتوانند نقش بسزایی در جلوگیری از اقدام برای خودکشی 

باشند.

برگرفته  از مقاله محمدبیگی، متخصص روانپزشکی

در ۹۰ درصد موارد، اقدام به خودکشی 
ناشی از یک اختالل روانی و عمدتا افسردگی 
اســت، بنابراین درمــان اختــالالت روانی 
مهمترین روش پیشگیری از خودکشی است.

فرماندار شهرستان بهار با بیان اینکه طیماه های 
این  در  هوا  آلودگی  عمده  نقطه   1۰ گذشته 
مشخص  آالیندگی  منشأ  و  شناسایی  شهرستان 
شده است، گفت: در این مدت بیش از ۹۵ درصد 
آلودگی هوا ناشی از بوهای مشمئزکننده کاهش 

یافته است. 

روح اله  ایسنا،  از  نقل  به  و  بهار  نشاط  گزارش  به 
نباتی، با اشاره به اینکه وضعیت قرارگیری شهرک 
صنعتی بهاران طوری است که در جهت وزش باد 
به شهر بهار قرار دارد، اظهار کرد: به علت اشرافیتی 
که این شهرک به شهر دارد، در سال های گذشته 
آالیندگی ها موجب اذیت و ناراحتی مردم شده بود.

فراخور  به  واحد  هر  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تشکیل  متعددی  جلسات  آالیندگی  نوع  و  تولید 
شده است، تصریح کرد: پیگیری های مستمر باعث 
شد شاهد کاهش میزان زیاد آلودگی هوا و انتشار 

بوهای مشمئزکننده و آالینده ها در شهر باشیم.

از  مشمئزکننده  بوی  اینکه  بیان  با  بهار  فرماندار 
کرد:  اظهار  است،  تمایز  قابل  آالینده  واحدهای 
استاندارد و شاخص معینی برای سنجش بو وجود 
نامطبوع  بوی  انتشار  مردم  حال  این  با  اما  ندارد 
اذیت می شوند  را تشخیص داده و  در سطح شهر 
متولی  دستگاه های  و  ما  و  می کنند  دادخواهی  و 

موظف به پیگیری و رسیدگی هستیم.

در  تنها  شهر  در  آلودگی  اینکه  به  اشاره  با  نباتی 
است،  یافته  کاهش  بسیار  و  استثنایی  مواردی 
اضافه کرد: در حال حاضر تیمی تشکیل شده که 
انجام  را  الزم  پیگیری های  بو  انتشار  با  بالفاصله 
می دهد و تاکنون بارها به نقاط مختلف مراجعه و 

بالفاصله انتشار را متوقف کرده اند. 

بالفاصله  بو  انتشار  پایان گفت: در صورت  وی در 
فعالیت  اجازه  آالینده  واحد  و  می شود  داده  تذکر 
در آن بخشی که آلودگی منتشر می شود، ندارد و 
باید در صدد رفع مشکل باشد تا بتواند به فعالیت 

خود ادامه دهد.

اهداء ۲/۵ تن سیب زمینی
 توسط خیر نیکو کار مهاجراني

اهداء ۲/۵ تن سیب زمینی توسط خیر نیکوکار مهاجرانی 
به ارزش۲۸۰میلیون ریال جهت توزیع بین جامعه هدف 

بهزیستی مهاجران جذب و در حال توزیع است.

به گزارش نشاط بهار و به نقل از ایوا بهار، محمد رضا 
ضمن  بهار  شهرستان  بهزیستی  سرپرست  پور  مقدادی 
کار  کرد:  تصریح  کار  کارنیکو  نیکو  خیر  این  از  تقدیر 
که  است  موهبتی  مددجویان  به  کمک  و  انفاق  نیکوی 
خداوند بزرگ هر کسی را نصیب نخواهد کرد. آنان که با 
روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت، دستانی گشاده 
و بخشنده، همنوعان خود را چون خود دوست دارند  و 
آرزو  نیز  دیگران  برای  را  زندگی  و طعم خوش  شیرینی 
دارند. اینان به یقین در پیشگاه حق تعالی گرامی اند و از 

معنوی برخوردارند.

کاهش ۹۵ درصدی بوی نامطبوع و مشمئزکننده

 در شهرستان بهار  
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نفیسه قلي پور - با توجه به اینکه بانوان رکن اساسی خانواده 
محسوب می شوند و در جامعه نقش مؤثری دارند؛ اهمیت 
دادن به نیازها و خواسته های بانوان و ایجاد محیط های 

مورد نیاز آنان، در حقیقت توجه به کل جامعه است.

رییس شورای اسالمی شهر بهار در گفت و گو با خبرنگار 
از  یکی  بهار  شهر  بانوان  پارک  ایجاد  گفت:  شهر  نشاط 
با هدف  بود که  بهاری در سالیان گذشته  بانوان  مطالبات 
ایجاد  و  اجتماعی  نشاط  و  شور  افزایش  و  امیدبخشی 
محیطی فرهنگی، ورزشی و آموزشی برای بانوان در سال 

۹۷ کلنگ زنی شد.

سعید ماهری پیرو اضافه کرد: این پارک به مساحت ۳ هزار 
و ۴۸۸ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در 

مرداد ماه سال ۱۴۰۰ افتتاح و به بهره برداری رسید.

استخر  مجموعه  به  پارک  این  نزدیکی  کرد:  تصریح  وی 
بانوان واقع در بلوار بسیج، می تواند در آینده یک مجموعه 

تفریحی ورزشی برای بانوان در ایجاد کند.

سعید ماهری بیان داشت: وسایل بازی کودکان، ست های 
و  و کودک  مادر  اتاق  پنگ، دوچرخه،  پینگ  میز  ورزشی، 
نمازخانه از جمله امکانات تعبیه شده در این پارک است که 

جهت رفاه حال بانوان در اختیار آنان قرار می گیرد.

ورزشی،  های  ست  مناسب،  فضای  وجود  داد:  ادامه  وی 
رنگ آمیزی متناسب با روحیه مادران و فرزندان، سایبان، 
کاشت گل های تزئینی و نهال ها، روشنایی مناسب، فضای 

زیبایی را برای استفاده بانوان فراهم کرده است.

وی با اشاره به وجود اتاقک نگهبانی در ورودی برای کنترل 
عبور و مرور و امنیت بخشی به پارک گفت: تقریبا ماهیانه 
پارک  نگهداری  و  حفظ  جهت  ریال  میلیون   ۲۰۰ بر  بالغ 

بانوان توسط شهرداری بهار پرداخت و هزینه می شود.

ماهری با بیان اینکه یکی از انتقادهای وارده به این پارک 
بانوان  پارک  احداث  اولیه  طرح  افزود:  است،  آن  مساحت 
های  برنامه  جهت  سرپوشیده  های  سالن  ساخت  شامل 
فرهنگی و ورزشی بوده که با تامین هزینه ها و بودجه در 
آینده شاهد افزایش مساحت و اجرای کامل این برنامه ها 

خواهیم بود. 

رییس شورای اسالمی شهر بهار اظهار داشت: پارک بانوان 
بهار می تواند میزبان دورهمی بانوان بهاری باشد و استقبال 
از این پارک نشان دهنده عالقمندی بانوان به ارائه خدمات 

در حوزه بانوان از سوی مدیریت شهری است.

بانوان  پارک،  کوچک  فضای  علیرغم  کرد:  اضافه  ماهری 
از این فضا می توانند برای برگزاری کالس های آموزشی 
و برگزاری فعالیت های اجتماعی فرهنگی و ورزشی بهره 

گیرند.

وی افزود: متاسفانه از زمان افتتاح پارک شکایات متعددی 
مبنی بر کمبود و خرابی وسایل ورزشی و بازی در این پارک 
شده است که با توجه به مساحت پارک و فضای سبز آن و 
همچنین به علت اینکه اغلب بانوان از فضای پارک جهت 
سواری  دوچرخه  و  صبحگاهی  های  ورزش  روی،  پیاده 
استفاده میکنند، ممکن است افزودن سایر وسایل تفریحی 
و ورزشی نارضایتی برخی از بانوان را به دنبال داشته باشد.

زمینه  در  داد:  ادامه  بهار  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
خرابی برخی از امکانات پارک نیز به محض اطالع رسانی 
اقدامات الزم در جهت تعمیر وسایل معیوب توسط کارکنان 

شهرداری صورت گرفته است. 

صبحگاهی،  همگانی  ورزش  برگزاری  داشت:  ابراز  وی 
روز  جشن  مانند  متعدد  فرهنگی  های  برنامه  و  ها  جشن 
با  پاسخ  از خادمین حسینی، جلسه پرسش و  تقدیر  دختر، 
ورزشی  مسابقات  محترم،  شهردار  و  آموزان  دانش  حضور 
برنامه هایی  از جمله   ... و  نقاشی، مشاوره  متعدد، مسابقه 

شاهد  آینده  در  و  است  شده  برگزار  پارک  در  که  است 
اجرای برنامه های فرهنگی با همکاری گروه های مختلف 
فرهنگی  های  گروه  و  نهاد  مردم  های  سازمان  ورزشی، 

بانوان خواهیم بود.

سعید ماهری اذعان داشت: علیرغم امکاناتی که برای رفاه 
استقبال  متاسفانه  است  شده  تعبیه  پارک  در  بانوان  حال 
خوبی صورت نگرفته و افزودن امکانات تنها با حضور بانوان 

و مطالبه آنان صورت می گیرد.

فرهنگ  ارتقای  راستای  در  خواست  بهاری  بانوان  از  وی 
شهروندی تالش کنند زیرا شهرداری ارگان دولتی نیست 
و هزینه های خدمات از عوارض شهروندان تامین می شود 
و برخی افراد ناآگاه از وسایل و امکانات عمومی پارک ها و 
معابر که بخشی از بیت المال و متعلق به مردم است؛ درست 
استفاده نمی کنند و آگاه سازی در این راستا، ضروری است.

رئیس شورای اسالمی شهر بهار: 

استقبال از پارک بانوان بهار کم است

 پارک بانوان می تواند میزباِن 
دورهمی بانوان بهاری باشد

مصاحبه
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آبان ماه  که  لتگاه  بالغ  آق  روستای  دهیار  سلطانی  فرشته 
از  و  است  گرفته  عهده  بر  را  روستا  این  دهیاری   ۹۹ سال 
اقدامات صورت گرفته و مشکالت موجود صحبت می کند.   

نفیسه قلي پور - به گزارش نشاط بهار، روستای آق بالغ لتگاه از توابع 
بیش  دارای  این روستا  بهار و بخش اللجین می باشد؛  شهرستان 
بومگردی می باشد و  اقامتگاه  نفر جمعیت و همچنین دو  از ۶۰۰ 

ساالنه تعداد کثیری از افراد از این روستا دیدن می کنند. 
دهیار روستای آق بالق لتگاه در شرح شغل اهالی در ابتدا گفت: 
شغل اهالی شامل کشاورزی، دامداری، جوراب بافی است که سفال 
گری نیز در این روستا در حال رشد می باشد و محصوالت برداشتی 
بخش کشاورزی شامل سیب زمینی، ذرت، گندم و جو است که 

شایان ذکر است این روستا دارای کشاورزان نمونه نیز می باشد.
از  و  همدان  استان  به  سو  یک  از  بالغ  آق  روستای  افرود:  وی 
سویی به شهر اللجین متصل است که همین امر منجر به شکل 
روستا شده  این  در  آن  از  بهره گیری  و  کارگاه سفال  گیری چند 
است؛ همچنین به دلیل همجواری با روستای لتگاه حرفه جوراب 
بافی نیز در این روستا رواج دارد و نرخ بیکاری خوشبختانه پایین 
می باشد و ناگفته نماند که جوانان در این روستا عالقه وافری به 

تحصیالت دارند.
»علی  جمله  از  نخبه  چندین  دارای  روستا  کرد:  اظهار   سلطانی 
شیرمحمدی« می باشد که خود نیز نماینده استانی در شورای عالی 

کشور است.
فرشته سلطانی در ادامه به اوضاع آب در این روستا پرداخت و گفت: 
نبوده و دارای  با مشکل کمبود آب مواجه  این روستا  خوشبختانه 
یک چشمه آب قدیمی می باشد و آب بسیاری از روستاهای اطراف 

نیز از همین چشمه تأمین می شود. 
در ادامه دهیار روستا اقدامات مختلف شکل گرفته را چنین برشمرد: 
تاکنون اقدامات فرهنگِی بسیاری صورت گرفته که از جمله ی آن 
ها را میتوان به برپایی جلسات آموزشی ماهیانه برای بانوان روستا، 
افتتاح کتابخانه، افتتاح خانه هالل احمر، برپایی کالس های هالل 
جشنواره  برپایی  و  مذهبی  مراسمات  مربوطه،  های  دوره  و  احمر 
بزرگ عید نوروز با حضور هنرمندان وجمعی از مسئولین شهرستان 

که با استقبال زیادی مواجه شد اشاره کرد.
به  میتوان  نیز  ورزشی  بخش  در  همچنین  داد:  ادامه  دهیار  این 
فعالیت های ورزشی با هماهنگی تربیت بدنی و گرفتن تائیدیه خانه 

ورزش که در دست اجرا می باشد، اشاره کرد.
شورای  و  خود  توسط  شده  انجام  های  فعالیت  به  ادامه  در  وی 
اسالمی روستا در ابعاد گوناگون اشاره کرد و گفت: تاکنون بخش 
کثیری از کوچه ها و معابر این روستا آسفالت شده اند و به مساحت 
۱۳ هزار متر مقداری حدود ۲۴۰۰ تن  آسفالت داشته ایم؛ در بحث 
جدول کشی نیز خیابان های اصلی جدول کشیده شده و مابقی نیز 

در حال انجام است.
سلطانی بیان کرد: همچنین از دیگر اقدامات در این روستا را میتوان 
و  روها  پیاده  کردن  فرش  سنگ  کانال،  ایجاد  پارک،  احداث  به 

اصالح شبکه و توسعه آن اشاره کرد.
با  هادی  طرح  بازنگری  تائیدیه  داشت:  تصریح  ادامه  در  وی 
بازنگری نشده  از سال ۷۹  بنیاد مسکن که  و  فرماندار  هماهنگی 
بود و هم اکنون تائیدیه آن گرفته شده و در ماه های آینده قابل 

اجرا است. 
دهیار روستای آق بالغ در ادامه به مشکالت موجود اشاره کرد و 
بانک  درمانگاه، پست  نبود  با مشکل  روستا  در حال حاضر  گفت: 
مربوطه  مسئوالن  از  و  است  مواجه  ورزشی  سالن  و  مخابرات  و 

تقاضای کمک و حمایت در این خصوص داریم.
وی در ادامه گفت: حائز اهمیت است که ما برای کتابخانه و هالل 
احمر نیازمند ساختمان جداگانه هستیم؛ چرا که هم اکنون برای این 

دو امر از ساختمان دهیاری استفاده می کنیم و خواستار همکاری 
هرچه بیشتر مسئوالن و دریافت بودجه برای پیشبرد اهداف خود 

هستیم. 
سلطانی در پایان از تمامی افرادی که در پیشبرد اهداف این روستا 
و  سپاس  ضمن  گفت:  و  داشت  ای  ویژه  تشکر  اند  کرده  یاری 
قدردانی از تمامی مسئوالن از جمله دکتر نباتی فرماندار شهرستان 
بهار و دکتر میرزایی بخشدار اللجین که از بخشدار های ارجمند و 
فعال ما می باشند و با همکاری وی توانسته ایم پیشرفت خوبی در 
آسفالت معابر داشته باشیم؛ همچنین مهندس سماوات رئیس بنیاد 
مسکن شهرستان که در زمینه های عمرانی تالش های فراوانی 

داشتند.
به ویژه رئیس شورا  این روستا  اعضای شورای  از   همچنین وی 
اهداف  ثمر رسیدن  به  در  وافری  »علی شیرمحمدی« که تالش 
بالغ  آق  روستای  نواز  مهمان  و  متدین  محترم،  اهالی  از  و  دارند 

تشکر کرد.
گفتنیست علی شیر محمدی رئیس شورای روستا آق بالغ نیز از 
تمامی مسئولین، فرماندار، بخشدار و اهالی محترم آق بالغ که در 

تمامی زمینه ها همواره کمک یار بوده اند تشکر کرد 
و خاطرنشان کرد همچنان تالش خواهیم کرد تا در آینده روستای 

آباد تری داشته باشیم.

اجرای عملیات نهضت آسفالت در روستای آق بالغ
 به مساحت ۱۳ هزار متر مربع

مصاحبه
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 به گزارش نشاط بهار و به نقل از فارس، جوان های انقالبی و مؤمن و 
عاشق امام، که حرف می زنند، می نویسند، اقدام می کنند؛ کاماًل رعایت 
کنید. این جور نباشد که مخالفت با یک کسی ما را وادار کند که نسبت 
به آن کس از جاده ی حق تعّدی کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم؛ نه. ظلم 

نباید کرد. به هیچ کس نباید ظلم کرد.

گروه زندگی: رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی های خود همواره 
نکاتی را به جوانان گوش زد کرده تا سرمشقی باشد برای زندگی انقالبی 
اسالمی جوانان کشورمان و رهنمودی برای خودسازی شان. به مناسبت 
میالد علی اکبر علیه السالم  و روز جوان در ادامه بخشی از توصیه های 

مهم رهبری به جوانان را بازخوانی خواهیم کرد.

۱- با هم  رفیق باشید !
«من توصیه می کنم برادران مسلمان، برادران انقالبی ، برادران معتقد به 
ارزش های انقالب، هرچه می توانند فاصله ی بین خودشان را کم کنند؛ 
با هم دوست و رفیق باشند. با هم همکار باشند. علیه یکدیگر جوسازی 
این ها توصیه هایی  با دشمن ها زیاد کنند.  اما فاصله را  و فعالیت نکنند، 
است که علی رغم دشمنان این ملت، در دل جوانان جا گرفته است. هر 
جا ما این توصیه ها را کردیم، احساس کردیم و دیدیم و تجربه کردیم که 
این نسل جوان  مؤمن، با دل های  روشن و پاک و صافشان و با روح های 
صمیمی شان، آن لُّب مطلب را فهمیدند و به کار گرفتند و فوایدش برای 

کشور آشکار شد. این جا نیز همین طور خواهد بود». 

۲- زودرنجی ممنوع!
«وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم  / که در طریقت ما کافری 
است رنجیدن . نرنجید؛ دنبال کار بروید.  فرق ما و شما این است که ما بر 
اثر تجربه ی روزگار فهمیده ایم که یک مقداری باید انسان تحمل و صبر 
کند، شما جوانید و تازه از راه رسیده و پرشور و بی صبر! همه اش خوب 
است، غیر از این بی صبری. البته این هم عالج ندارد. نه این که بخواهم 
بگویم خیلی عالج دارد؛ نه، ما خودمان هم این دوره ی شما را گذرانده ایم، 

می دانیم چه جوری است».

 3-فعال باشید نه منفعل!
«به نظر من، جوانان انقالبی سعی کنند خوب درس بخوانند. خوب فکر 
بگذارند.  اثر  خودشان  محیط  در  کنند  سعی  ببرند.  باال  را  معرفتشان  و 
فعال باشند، نه منفعل. روی محیط خودشان اثر فکری و روانی بگذارند. 
این شدنی است. یک جوان گاهی اوقات می تواند مجموعه ی پیرامونی 
خودش را -کالس را، استاد را و حتی دانشگاه را- زیر تأثیر شخصیت 
معنوی خودش قرار دهد. البته این کار با سیاسی کاری به  دست نمی آید؛ 
با معنویت به دست می آید، با صفا به  دست می آید، با استحکام رابطه با 
شما  بگیرید.  جدی  را  خدا  با  رابطه  من!  عزیزان  می آید.  دست  به   خدا 
جوانید؛ به آن اهمیت بدهید. با خدا حرف بزنید. از خدا بخواهید. مناجات، 
نماز -نماز با حال و با توجه- برای شما خیلی الزم است. مبادا این ها را 

به حاشیه برانید».

۴- این مسئولیت شرعی شماست!
سعی  فحشا-  و  فساد  -فرهنگ  غلط  فرهنگ  اشاعه ی  راه  از  «دشمن 
می کند جوان های ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی 
»شبیخون  یک  گفت  باید  بلکه  فرهنگی«،  »تهاجم   یک  می کند، 
است.  فرهنگی«  عام  »قتل  یک  و  فرهنگی«  »غارت  یک  فرهنگی«، 
امروز دشمن این کار را با ما می کند. چه کسی می تواند ازاین فضیلت ها 
دفاع کند؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصی 
نبسته و می تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسی که خودش آلوده 
و گرفتار است که نمی تواند از فضیلت ها دفاع کند! این جوان بااخالص 
می تواند دفاع کند. این جوان، از انقالب، از اسالم، از فضایل و ارزش های 
اسالمی می تواند دفاع کند. لذا، چندی پیش گفتم: »همه امر به معروف 
و نهی از منکر کنند.« اآلن هم عرض می کنم: نهی از منکر کنید. این 
و  انقالبی  مسئولیت  امروز  مسئولیت شرعی شماست.  این  است.  واجب 

سیاسی شما هم هست».

۵- ببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته!
«نمی دانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقالبی، تاریخچه ی این صدوپنجاه، 
دویست سال را درست خوانده اند یا نه؟ من همه ی دغدغه ام این است 
که جوان انقالبی امروز، نداند ما بعد از چه دورانی، امروز در ایران مشغول 
چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه ی این صدوپنجاه، دویست سال 

و  ایران  دوران جنگ های  از  این طرف؛  به  قاجار  اواسط  دوران  از  اخیر 
روس به این طرف را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته 

است». 

۶- کار فرهنگی شما نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد 
من می خواهم بگویم  آن جوان هایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، 
کار  دیگر  شهرهای  از  بسیاری  در  مشهد،  در  مختلف،  استان های  در 
انگیزه ی خودشان -کارهای  با  اراده ی خودشان،  ا  فرهنگی می کنند ب 
ما  را  آن ها  از  بعضی  از  که  است  شده  ناشی  آن ها  از  هم  خوبی  بسیار 
بحمدا.. اطالع پیدا کرده ایم- کار را هرچه می توانند به طور جدی دنبال 
بین  در  فرهنگی  کار  گسترش  همین  که  بدانند  بدهند.  ادامه  و  کنند 
جوان های مؤمن و انقالبی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و 

در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است».

۷- مأیوس نشوید، در صحنه بمانید
«انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید پیچیدگی های شرایط زمانه 
را  رد کنیم، یکی  را  نیست که یکی  این جور ساده  را درک کند. مسأله 
باشید.  باید دقیق  نمی  شود.  این جوری  قبول کنیم.  را  اثبات کنیم، یکی 
باید شور انقالبی را حفظ کنید. باید با مشکالت هم بسازید. باید از طعن 
و دّق دیگران هم روگردان نشوید، اما باید خامی هم نکنید. مراقب باشید. 
رفتار  باشید  مواظب  و  کنید  دقت  اما  بمانید،  در صحنه  نشوید.  مأیوس 
عصبانی  را  شما  دارد،  اعتراض  جای  شما  نظر  به  که  کسانی  از  بعضی 
از کوره در نبرد. رفتار منطقی و عقالئی یک چیز الزمی  نکند، شما را 
است. البته این را هم به همه توصیه کنیم که نیروهای انقالبی را متهم به 
افراطی گری نکنند. بعضی هم این جوری دوست می  دارند عنصر انقالبی، 
هر  در  انقالبی  مدرس  انقالبی،  فاضل  انقالبی،  طلبه ی  انقالبی،  جوان  
انحرافی  هم  این  نه،  افراطی گری؛  به  کنند  متهم  را  از سطوح  سطحی 
است که به دست دشمن انجام می گیرد. واضح است. پس نه از آن طرف، 

نه از این طرف».

٨- به هیچ کس ظلم نکنید!
«جوان های انقالبی و مؤمن و عاشق امام، که حرف می زنند، می نویسند، 
اقدام می کنند؛ کاماًل رعایت کنید. این جور نباشد که مخالفت با یک کسی 
ما را وادار کند که نسبت به آن کس از جاده ی حق تعّدی کنیم، تجاوز 

کنیم، ظلم کنیم؛ نه. ظلم نباید کرد. به هیچ کس نباید ظلم کرد».

 ۹-  این شأن شماست!
شأن  این  نکنید.  کوتاهی  عدالت  مطالبه ی  و  درخواست  از  «یک لحظه 
را  عدالت  که  است  همین  شأنش  مؤمن   و  دانشجو  و  جوان  شماست. 

امروز  و  با همه ی وجود، خودم هستم  این فکر هم  پشتوانه ی  بخواهد. 
بحمداللَّ نظام هست. البته تخلفاتی هم ممکن است انجام بگیرد؛ شما 
انتقاد  اما  کنید،  فریاد  را  عدالت خواهی  گفتمان  باشد:  این  زرنگی تان 
تکیه  مصداق  یک  روی  شما  وقتی  نکنید.  مصداق سازی  و  شخصی 
من  دیگر.  می بینم  من  باشید؛  کرده  اشتباه  دارد  احتمال  اواًل  می کنید، 
اجتماعی  گروه های  در  دانشگاه،  در  -نه  می کنم  مشاهده  را  مواردی 
گوناگون- که روی یک مصداق خاصی تکیه می کنند؛ یا به عنوان فساد، 
یا به عنوان کجروی سیاسی، یا به  عنوان خط و خطوط غلط. بنده مثاًل 
این جوری نیست و آن کسی که  از جریان اطالع دارم و می بینم  اتفاقًا 
این حرف را زده، از قضیه اطالع نداشته است. بنابراین وقتی شما روی 
شخص و مصداق تکیه می کنید، هم احتمال اشتباه هست، هم وسیله ای 
به دست می دهید برای این که آن زرنگ قانون داِن قانون شکن -که من 
بتواند علیه شما استفاده  گفته ام قانون دان های قانون شکن خطرناکند-  
کند. شما از دادستان چه گله ای می توانید بکنید؟ اگر یک نفری به  عنوان 
مفتری یک شخصی را معرفی کند و بگوید آقا او این افتراء را به من زده، 
خوب شأن آن قاضی این نیست که برود دنبال ماهیت قضیه. اگر این 
افتراء گفته شده باشد، زده شده باشد، ماده ی قانونی  آن قاضی را ملزم 
به انجام یک کاری می کند؛ لذا نمی توانیم از او گله کنیم.   شما زرنگی 
کنید، شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید. شما پرچم را بلند 
بلند کردید، آن کسی که مجری است، آن کسی  را  پرچم  کنید. وقتی 
که در محیط اجراء می خواهد کار انجام دهد، همه حساب کار خودشان 
را می کنند. آن کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این پرچم را بلند 
کرده، احساس دلگرمی می کند و کار پیش خواهد رفت. بنابراین به نظر 
من مشکلی در کار شما نیست. شما جوان های  مؤمنی هستید که انتظار 
هم از شما همین است. هر شعار خوبی که داده می شود، بعد از اتکال به 
خدای بزرگ که همه ی دل ها و زبان ها و اراده ها دست اوست، تکیه به 

شما جوان هاست، امید به شما جوان هاست. این را بدانید.

۱۰- نقش معنویت را دست کم نگیرید!
»نقش معنویت را دست کم نباید گرفت. با توجه به خدا و تقرب به خدا، 
با توسل به دامان قدس الهی و ذیل عنایت الهی می توان خیلی کارهای 
دشوار را انجام داد. شماها جوانید. شما با ما فرق دارید. این را به شما 
از این جهت جلوتر از ما هستید. دل های شما پاک،  بگویم. شما خیلی 
را  نور  بالفاصله  روشن،  آیینه ی  یک  مثل  بی آالیش،  بی تعلق،  نورانی، 
منعکس می کند. آلوده نشده اید؛ این را قدر بدانید. با خدای متعال رابطه 
برقرار کنید. با نماز، با نافله، با تالوت قرآن، با دعا، با صحیفه ی سجادیه. 
این صحیفه ی سجادیه پر از معارف دینی است. با این کار بنیه ی دینی و 

انقالبی  خودتان را هم محکم می کنید.«

   گردآوري: مژگان جهانشاهي

يادداشت   ۱۰ توصیه مهم رهبر معظم انقالب به جوانان



۱۵ شماره ۳۷  )مهر ۱۴۰۱(

بهار  شهر  مهرماه  جمعه  اخرین  سیاسی  عبادی  بدرلو- نماز  افطمه 
حضور  با  زارعی  اصغر  علی  والمسلمین  حجت االسالم  امامت  به 

نمازگزاران نماز جمعه در مصلی امام خمینی )ره( بهار اقامه شد.

به گزارش نشاط بهار، حجت االسالم علی اصغر زارعی با دعوت 
همگان به رعایت تقوای الهی از پروردگار خواستار شد که در این 
اند  آورده  از زوایای مختلف روی  فتنه ها  الزمانی که  دوران آخر 

بتوانیم در مسیر تقوا و بندگی و اهل بیت ثابت قدم باشیم.
وی با اشاره به فرموده پیامبر اکرم )ص( به اصحاب خود، عنوان 
کرد: اگر قصد دارید راهی بهشت شوید، از آن چیزی که خدا در 
اگر  و  قرار دهید  اختیار دیگران  نیز در  داده شما  قرار  اختیار شما 
خود محتاج تر بودید به یاری مظلوم و ستم دیده بشتابید؛ و به آن 
کسانی که مورد ظلم و ستم هستند کمک کنید و اگر خود ستم 
دیده تر بودید به شخص نادان در مسائل فردی کاری، خانوادگی 
و... مشورت دهید تا آسیبی نبیند و اگر خود نادان تر بودید مشورت 
دهید، زبان خود را نگه داشته و سکوت کنید مگر برای گفتار خوب 
و خیر که هیچ شری در آن گفته ایجاد نشود چرا که با توجه در 
روایات اکثر اهل جهنم به خاطر گناه زبان وارد جهنم می شوند و 

این »سکوت کردن« نیز بسیار مورد سفارش قرار گرفته است.
 ۳۴ خطبه  قرائت  با  نیز  ادامه  در  بهار  شهر  موقت  جمعه  امام 
ویژه  تأکید  با  امیرالمؤمنین  حضرت  فراز  این  در  که  نهج البالغه  
به یکی از اساسی ترین و ارکان استقامت و پایداری امت اسالمی 
یاری  را  همدیگر  امت  از  که  کسانی  قطعا  گفت:  می کند،  اشاره 
نمی کنند شکست میخورند، یاری امت اسالمی نسبت به همدیگر 
یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در قرآن کریم و سفارشات 
پیامبر اکرم )ص( اهل بیت )ع( با تعابیر مختلف به آن تاکید شده 
است، اینکه امت اسالمی بتواند اختالف سلیقه ها را بپذیرند و در 
برابر دشمنان با هم متحد باشند و در جامعه احزاب و گروه های 

تحمل  متعالی  به هدف  رسیدن  برای  بتوانند  را  مختلف همدیگر 
کنند؛ و اگر این یاری متقابل در جامعه اسالمی اتفاق بیفتد قطعا 
فراهم  جامعه  آن  پیروزی  و  نصرت  عوامل  ترین  اساسی   از  یکی 
می شود و قطعا در نبود این رکن اساسی شکست برای آن جامعه 

قطعی است.
وی افزود: دشمن یکی از راهکار های اساسی که برای ایجاد تفرق 
بهم  را  محاسبات  تا  است  ای  رسانه  قدرت  دارد،  اسالمی  جامعه 

بریزد و مارا مایوس و بقیه را امید وار کند.
وی ادامه داد: در اغتشاشات نظر هایی که گاهی اوقات از سوی 
برخی افراد و جناح و نوع برخوردی که با این مسئله صورت گرفت 
آنقدر دشمن با قدرت رسانه ای خود اخبار کذب ضریب داده شد 
و یک عده باور کردند که نظام در آستانه فروپاشی است؛ در این 
راستا با توجه به فرموده حضرت باید همدیگر را یاری کنیم و اگر 

یاری نکنیم شکست میخوریم.
حجت االسالم زارعی بیان کرد: اگر در جامعه اسالمی، از اختالف 
آسیب  شکست  این  از  نگذریم،  متعالی  هدف  برای  خود  های 

می بینیم.
این  با  به دشمنی که ۴۳ سال  : دلخوش کردن  اذعان کرد  وی 
از  اگر برخی  مملکت دشمنی کرده، بدترین نوع حماقت میباشد؛ 
افراد گروه ها و جناح ها انتقادی دارند، راه انتقاد این نیست که از 
دشمن خونی که تمام تالش خود را برای سرنگونی مملکت کرده 
حمایت کنیم و اگر انتقادی دارند و مشکلی وجود دارد باید با دست 
به دست هم دادن مشکالت را رفع کنیم و نه اینکه دشمن خارجی 

با او همسویی  به مملکت آسیب بزند و عده ای در داخل کشور 
کنند، قطعا فرمایش حضرت امیرالمؤمنین )ع( محقق خواهد شد و 

شکست برای آن جامعه اتفاق خواهد افتاد.
در  امنیتی  نهادهای  از  آماری  ارائه  با  نیز  زارعی  حجت االسالم 
رابطه با اغتشاشات اخیر اظهار داشت: کل شرکت کنندگان در این 
اغتشاشات حدود ۹۰ هزار نفر یعنی کمتر از دو دهم درصد جمعیت 
و  مجرد  دستگیر شدگان  ۹۵درصد  تعداد  این  از  که  بودند،  ایران 
۸۰درصد اینها فرزند طالق یا مطلقه و ۵۰ درصد آنها نیز به مواد 

صنعتی و سنتی معتاد بودند. 
وی همچنین با اشاره به انگیزه دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر 
باعث شده  کاذب  که هیجانات  کردند  اقرار  درصد  داد: ۶۵  ادامه 
وضعیت  منتقدین  درصد   ۲۵ شوند،  اغتشاشات  این  وارد  آنها  که 

اقتصادی مملکت بودند و ۱۰ درصد آنها نیز به دنبال بی حیایی 
تحصیالت  دیپلم  باالی  درصد   ۲۰ دیپلم،  زیر  درصد   ۸۰ بودند، 
دارند و محدوده سنی آن ها ۶۰ درصد نوجوان و جوان ۱۵ تا ۲۰ و 
۲۰ درصد ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲۰ درصد باقی مانده باالی ۳۰ سال و 

جنسیت اکثر شرکت کنندگان با شعار حمایت از )زن،زندگی،آزادی( 
۸۵ درصد مرد و ۱۵ درصد زن بودند.

امام جمعه موقت شهرستان بهار نیز تصریح کرد: دشمن با قدرت 
رسانه ضریب زد و مردم با بی آگاهی باور کردند، اما اگر به یاری 
هم نرویم شکست میخوریم؛ ما باید قدر داشته هایمان را بدانیم و 
در کنار همه کمبودها و مشکالت و مسائل اقتصادی که قسمتی 
به خاطر کم کاری برخی مسئولین، قسمتی دیگر نیز به خاطر بی 
برنامگی ها و انتقادات جدی به همین دولت و دولت های قبلی 
وارد است، ما روی کسی تعصب نداریم و آن چیزی که برای ما 
اصل است اینکه بدانیم آمریکا و اسرائیل، منافقان و.. بقیه هم که 
متحد شدند تا بر علیه ما اقدام کنند؛ این ها آنان دشمن درجه یک 
ما هستند و ما مطالبه گر به حق مظلوم در این مملکت هستیم و 
امیدواریم که پروردگار به ما نیز توفیق اهل تشخیص حق و باطل 
را عنایت کند و دوست و دشمن خود را بشناسیم و از یاری نظام، 

انقالب و آرمان های امام و شهدا ذره ای کوتاهی نکنیم.

امام جمعه موقت شهر بهار: 

دلخوش کردن به دشمنی که ۴۳ سال با این مملکت دشمنی 
کرده، بدترین نوع حماقت است

کل شرکت کنندگان در اغتشاشات 
حدود ۹۰ هزار نفر، يعنی کمتر از دو دهم 

درصد جمعيت ايران بوده است 

۹۵ درصد دستگیرشدگان در اغتشاشات مجرد بودند
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ابتدا  در  پناه  بهار، علی محمد  نشاط  گزارش  به   - نفیسه قلي پور 
سخن خود را با اشاره امیدواری و امید به آینده پرداخته و گفت: 
قرار  خوش بینی  کنار  در  معموال  را  امیدواری  افراد  از  بسیاری 
میدهند در حالی که باید این تعریف را اصالح کنیم چرا که در 

این صورت میتوانیم به تعریف منسجمی برسیم. 
وی در تعریف امیدواری و خوش بینی گفت: بسیاری از افراد که 
در حوزه روان شناسی هستند؛ امیدواری را به ویژگی و توانایی 
افراد در ساختن آینده ای مطلوب تعریف میکنند و خوش بینی را 

به معنا، انتظار وقوع یک رویداد مثبت در آینده میدانند.
علی محمد پناه در ادامه افزود: فرد امیدوار اراده الزم را در جهت 

به  برای رسیدن  اراده شرط الزم  دارد،  اهداف خود  به  رسیدن 
هدف تعیین شده می باشد اما به تنهایی کافی نیست.

دارد،  وجود  نیز  قدرت  بحث  امیدواری  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
اهداف  به  رسیدن  راه  سر  بر  اگر  امیدوار  انسان  که  معنا  بدین 
آن هدف  به  رسیدن  برای  را  ای  تازه  راه  مواجه شود  موانع  با 

مشخص میکند.  
هم  احتمال  نام  به  ای  مسئله  با  امید  معموال  داد:  ادامه  وی 
پوشانی دارد چرا که اگر زندگی را مانند یک سیستم بدانیم افراد 
درون این سیستم پیوسته در حال احتمال دادن به وقوع اتفاق و 
شرایط جدید میباشند؛ بدین معنا که امیدواری برای مسئله ای 
تعریف میشود که وجود ندارد و در آینده قرار است به آن برسیم. 
امیدواری گفت: برای رسیدن  وی در تصریح عوامل پیشرو بر 
به اهداف تعیین شده ما با عوامل درونی که به شخص وابسته 
مواجه  نمیباشد  دخیل  ها  آن  در  که شخص  بیرونی  عوامل  و 

هستیم.

وی بیان کرد: امیدواری دارای ابعاد گوناگون نظیر امید اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی میباشد که مجموعه این موارد امیدواری را 
برای یک شخص تعریف میکنند الزم به ذکر است که نا امیدی 
امید  نبود  در  امیدی  نا  که  چرا  بیشتر شده  اخیر  های  در سال 

تعریف میشود.

وی در توضیح علت مهاجرت های اخیر در کشور اینگونه گفت: 
متاسفانه نرخ مهاجرت در سال های اخیر رو به افزایش بوده و 
این عامل بیشتر در میان نخبگان و جوانان شیوع پیدا کرده و 
افراد اهداف خود را در خارج از کشور دنبال میکنند نا گفته نماند 
پانصد  به  قریب  الی ۲۰۲۰  از سال های ۲۰۱۰  آمار  که طبق 
هزار نفر در ایران مهاجرت کردند که این نرخ در دو سال اخیر 
به  امید  آن کاهش  اصیل  تبدیل شده و علت  به یک سونامی 

آینده میباشد.
علی محمد پناه در ادامه گفت: در سال های ۹۲ الی ۹۷ نرخ 
امیدواری در کشور باال بوده و علت آن را میتوان کاهش تحریم، 
شکل گرفتن کسب و کار، ایجاد مشاغل جدید، رشد و سرمایه 
گذاری که برای رشد و توسعه کشور از عوامل مهم و پایه ای 
هستند، دانست حائز اهمیت میباشد که ما هم اکنون نیاز داریم 
ناگزیر است  باشند و کشور  داشته  آینده  به  امید  ما  که جوانان 
برای هموار تر کردن، ریسک های داخلی و خارجی را کاهش 

دهد.
وی عوامل موثر در امیدواری را بدین گونه بیان کرد: از جمله 
عواملی که میتواند نرخ امیدواری در کشور را باال ببرد اصالح 
اصالح  اجتماعی،  سیاسی  آزاد  فضای  ایجاد  اقتصادی،  شرایط 
در ساختار بروکراسی کشور و ایجاد رسانه های آزاد برای بیان 

مطالبات گوناگون، اشاره کرد .
علی محمد پناه در پایان اشاره ای به سخن مقام معظم رهبری 
داشته و گفت: طبق فرمایشات رهبری امید اتفاق نمی افتد مگر 
دغدغه همه افراد بیان شود و مسئولین خودشان را نماینده های 
حقیقی برای مطالبات و رفع مشکالت در مسیر رسیدن به آینده 
اقتصادی  و  ساختاری  های  ویژگی  و  ها  پتانسیل  به  و  بدانند 

بپردازند تا بتوانند مسیر را هموار تر کنند.

امیدواری در جوانان عامل موفقیت کشورامیدواری در جوانان عامل موفقیت کشور
یلی  ر های  ماشین  مکانیک  مهندسی  رشته  تحصیل  غ  فار پناه  محمد  علی 
دانشگاه علم و صنعت تهران، بنیان گذار شرکت تجهیزات پزشکی و یک فعال 

سرمایه گذار می باشد.


