گزارش عملكرد  ۱۰۰روزه شهرداري بهار
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صاحب امتیاز و مدیر مسئـول :

مرضیــه کریمــی رادپــور
سردبیر :شهرزاد عباسی
مدیر اجرایی :مرتضی بهادربیگی
صفحه آرایی :صفحه آرايي نشاط شهر
تیراژ 1000 :نسـخه
قیمت ۳000 :تومان

آدرس :بهار ،بلوارآیت اهلل بهاری (ره) ،نبش بلوار بسیج،
طبقـه فوقـانی نماینـدگی شـرکت سـایپـا
تلفن ۳۴۵۰۰۲۹۷ :اشتراک 09183075079 :

شهردار بهار در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه
گزارش کار یکصد روزه خود پرداخت و از افزایش ۷۰
درصدی بودجه شهرداری بهار در الیحه متمم در این
مدت خبر داد.
به گزارش نشاط بهار ،مهدی مجیدی در جمع خبرنگاران
به ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد خود در شهرداری
بهار طی مدت  ۱۰۰روز گذشته پرداخت و اظهار داشت:
شناخت اجمالی شهر اولین کار ما با حضور در شهرداری
بهار بود و به این منظور جلسات مختلفی با اقشار
گوناگون شهر از جمله فرهنگیان ،روحانیون  ،ورزشکاران،
هنرمندان ،بانوان ،اهالی رسانه و دیگر اقشار برگزار کردیم
تا با ظرفیت های موجود و مسائل و مشکالت زیربنایی
شهر آشنا شویم.

مجیدی نامناسب بودن آسفالت معابر ،پیاده روسازی،
نداشتن فضای تجاری و گردشگری ،عدم برگزاری
رویدادهای ورزشی و هنری در شهر را از جمله مسائل
مهم مطرح شده از سوی گروه های مختلف عنوان کرد و
افزود :در حوزه تعمیر و نگهداری ،تعمیر باکس های زباله و
خودروهای حمل زباله ،مبلمان پارک ها ،تابلوهای ترافیکی
ونامگذاری معابر و تصاویر شهدا و آرامستان را در دستور
کار قرار دادیم.
افزایش بودجه شهرداری از  ۲۰میلیارد به ۳۴
میلیارد تومان

رويدادهاييكخطيآذرماه
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان از یک پروژه
کتابخانه در جریان در شهر مهاجران خبر داد.
به همت کانون کهن میراث بهار یک دســتگاه ویلچر در
ازای جمع آوری درب هــای بطری به یک نیازمند اهدا
شد.
دومین جلســه فعاالن اجتماعــی و فرهنگی اللجین به
دعوت انجمن توسعه امور اجتماعی و فرهنگی این شهر
برگزار شد.
رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با حضور
در شهرستان بهار ،احداث چهار مدرسه از محل تخریب و
بازسازی در این شهرستان خبر داد.
مدیر عامل هلدینگ صنایع عمومی شــرکت ســرمایه
گذاری تامین اجتماعی ( شســتا) در دیــدار با اعضای
شــورای شهر و شهردار گفت :شــرکت در صورت تامین
زمین ،آمادگی سرمایه گذاری در شهرستان بهار را دارد.
تمام داوران فوتبال شهرستان بهار در تست های آمادگی
جسمانی کشور موفق شدند ،داوران فوتبال این شهرستان
به کالس پیشفصل لیگ های آزادگان ،دسته دوم ،دسته
سوم و پایه های کشور معرفی شدند.
نماینده شهرســتان بهار و کبودرآهنگ بــا خبرنگاران
شهرستان بهار دیدار کرد و مشکالت را از زبان خبرنگاران
شنید.
 ۶۰راس گوســفند بــدون مجوز بهداشــتی به ارزش ۱
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال در شهرستان بهار کشف شد.
به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب؛ کتاب قرآن و عوامل
پیشرفت با رویکرد علم و فناوری رونمایی شد.
شهرســتان بهار بارش های پربار باران در اواخر آذر ماه
را تجربه کرد

مجیدی مهمترین اقدام صورت گرفته در شهرداری بهار
در مدت  ۱۰۰روزه را افزایش بودجه شهرداری برشمرد
و گفت :در ابتدای کار رقم بودجه شهرداری  ۲۰میلیارد
تومان تصویب شده بود که سرانه هر شهروند مبلغ ۷۰۰
هزار تومان میشد ،اما با بررسی ها و مطالبات به این نتیجه
رسیدیم که این مبلغ برای شهری به وسعت بهار جوابگو
نیست ،لذا در الیحه متمم بودجه شهر را  ۷۰درصد افزایش
دادیم و بودجه به  ۳۴میلیارد تومان افزایش یافت که سرانه
نیز به نفری یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا
کرد.

شهردار بهار از استقبال خوب شهروندان بهاری از تخفیفات
جهت پرداخت عوارض خبر داد و گفت :با تصویب شورای
شهر تخفیفات خوبی در اواخر آبان و اوایل آذر در عوارض
اعمال کردیم که این تصمیم باعث شد ،مردم استقبال
خوبی از این طرح داشته باشند و بدهی های معوق خود
را بپردازند.
کمیسیون ماده  ۵پس از مدتها در شهرداری
تشکیل شد

مجیدی در بحث زیرساختی شهر اذعان داشت :در طرح
تفصیلی شهر مغایرت هایی در محدوده شهر وجود داشت
و در مناطقی از شهر قسمتهایی از امالک در خارج از
محدوده بود که پیش از این پروانه ساخت اخذ کرده

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار

اين نشست ها به منظور حل مشکالت شهر و شهرستان
در زمینه مرز تقسیمات سیاسی و سرمایه گذاری در شهر
صورت گرفته است .مهمترين نشست هاي كه صورت
گرفته است عبارت است از:

برای آسفالت معابر  ۶میلیارد ریال اعتبار قیر از
اداره کل راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی دریافت
کردیم

وی در خصوص آسفالت ریزی معابر تصریح کرد :در
آسفالت معابر از محل بازآفرینی ،اعتباری برابر با  ۶میلیارد
ریال از راه و شهرسازی کمک بالعوض به صورت قیر
رایگان در مناطقی که نیاز به بازآفرینی دارند کمک
دریافت خواهیم کرد و پیش بینی ما این است که در سال
 ۱۴۰۱میزان آسفالت ریزی به سه الی چهار برابر امسال
یعنی بین  ۶۰۰۰تا  ۸۰۰۰تن برسد.

به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری،
 ۵۰درصد تخفیف داده مي شود

برنامه های فرهنگی در اولویت مدیریت شهری
بهار

شهردار بهار در ادامه به اقدامات شهرداری در حوزه ورزش
و مسائل فرهنگی اشاره کرد و با بیان این مطلب که در
شهر بهار اولویت فرهنگی پر رنگتر است ،گفت :سه شنبه
های بدون خودرو تا قبل از سرد شدن هوا با همکاری
اداره ورزش و جوانان ،برگزاری جشن میالد حضرت زینب
و تجلیل از پاکبانان شهرداری ،اجرای جشن روز کودک،
مشارکت در جشن ها و جنگ های شادی و دعوت از
پرسنل شهرداری و پاکبانان به همراه خانواده هایشان در
این مراسم و بازارچه فصلی عرضه محصوالت خوراکی نیز
از دیگر اقدامات ما در این مدت بود ،چرا که اعتقاد ما بر
این است که ایجاد نشاط و شادابی از وظایف شهرداری
است و در این امر اقداماتی نیز صورت خواهیم داد.

این طرح در فضایی محدود اجرا شد تا پس از بررسی
بازخورد ها در آینده در فضای وسیعتری صورت گیرد.
رشد  ۱۵۰و  ۱۰۰درصدی درآمد دو ماه اخیر
نسبت به سال گذشته

شهردار بهار در ادامه به رشد درآمد شهرداری نسبت به
سال گذشته اشاره کرد و گفت :درآمد آبان ماه رشد ۱۵۰
درصدی و درآمد آذر ماه رشد  ۱۰۰درصدی را نسبت به
سال گذشته داشته که جای بسی تشکر از شهروندان در
این مورد است ،همچنین در حوزه پروژه های عمرانی در
این مدت  ۱۶مورد پروژه عمرانی با اعتبار  ۱۰۳میلیارد
ریال صورت گرفته و  ۳۰مورد تملک و بازگشایی معابر
انجام شده است.

وی همچنین گفت :برای اولین بار یک پیمانکار برای
هرس درختان سطح شهر با اعتبار  ۱۰۰میلیون تومان در
نظر گرفته ایم که از شهرک فرهنگیان و پاسداران کار را
شروع کرده اند تا به تدریج تمام درختان سطح شهر را به
طور اصولی هرس کنند.
️ قطار سازندگی در شهر بهار به راه افتاده،
مشارکت انبوه سازان را میطلبد.

مجیدی همچنین از برگزاری جلساتی با انبوه سازان خبر
داد و گفت :قطار سازندگی در شهر بهار به راه افتاده و
این نیازمند مشارکت خود مردم این شهر است و ما تمایل
داریم خود مردم این شهر در این طرح ها مشارکت کنند،
اعتقاد ما این است که شهر را شهروندان می سازند ،اینکه
عده ای کنار بنشینند نتیجه نخواهیم گرفت و بهتر آن
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است که شهروندان بیایند و طرح و ایده خود را مطرح
نموده و در ساختن این شهر کمک کنند.

مسئول آالینده های مضر کیست؟!
ِ
مسئوالن در قبال مدیریتشان باید جوابگو باشند

وی ادامه داد :با توجه به تخفیفات ارائه شده و کوتاه
کردن زمان روند اداری انبوه سازان همدان بیشتر تمایل به
همکاری با ما دارند ،اما ترجیح ما در وهله اول شهروندان
بهاری است.

️تخفیف  ۵۰درصدی شهرداری برای سرمایه
گذاران در حوزه گردشگری

شهردار بهار با بیان این مطلب که شهر بهار فاقد فضاهای
گردشگری مناسب است وبطور مثال یک خانه بومگردی
یا سفره خانه سنتی ندارد ،اظهار داشت :یکی از گرفتاری
های شهر نداشتن اماکن تجاری و گردشگری است ،با
توجه به این الیحه تخفیف  ۵۰درصدی صدور پروانه
ساختمانی و تغییر کاربری برای سرمایه گذاران در حوزه
گردشگری را تقدیم شورای شهر کرده ایم تا بلکه با ایجاد
اماکن گردشگری بتوان از ظرفیت گردشگران در این شهر
استفاده کرد.

حجت االسالم ارزنده در نماز جمعه هفته
گذشته اظهار کرد :مشکل بوي متعفن در شهر بهار در
سالهای گذشته در شورای فرهنگ عمومی مطرح بود
و با توجه به بررسیها و گزارشات واصله قرار بود کار
تمام شود تا این شهر نفس راحتی بکشد که متاسفانه
مسئولی با اقدام نابخردانه خود مسیر این حرکت را
عوض می کند که گذشت زمان نشان میدهد نه تنها
توفیقی نداشت بلکه این مشکل را حادتر هم کرده!
حال سوالی که در ذهن مردم پیش می آید این است
که نباید این مسئول در برابر رفتار خود جوابگو باشد؟!
وقتی که با اینگونه مدیریت باعث بی اعتمادی ،که
آحاد مردم و باال رفتن سطح نارضایتی مردم از قانون
میشود ،نباید چنین مسئوالنی در قبال بی کفایتی در
این موضوع محاکمه شوند!!

️ استقرار کانکس جمع آوری زباله خشک در دو
نقطه از شهر

وی همچنین از استقرار کانکس جمع آوری زباله خشک
در مسکن مهر بهار و شهرک فرهنگیان خبر داد و گفت:
جهت تفکیک زباله تر و خشک در مرحله اول دو کانکس
جمع آوری زباله خشک ایجاد شده و شهروندان می توانند
با تحویل زباله به این کانکس ها وجه نقد یا اجناس
شوینده تحویل بگیرند ،اگر این طرح با استقبال روبرو شود
تعداد آنها را افزایش می دهیم.

ادامه در صفحه۲

هیئت موسی بن جعفر (ع) بهار برای پنجمین سال هم
جزء هیئت های برتر شهرستان شد

صفحه۳

هیئت محبین اهل بیت؛
بنیانگذار اتاق اقتصادی
صفحه۲

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان:

شهر بهار به دلیل نزدیکی به همدان
بهترین امکان را برای ایجاد باغ شهر دارد
صفحه۴

زیباسازی سطح شهر با پوشاندن تنه درختان با
بافتنی های سنتی

مجیدی در ادامه به اجرای طرح زیباسازی شهر برای
دهه فجر اشاره کرد و گفت :یکی از طرح های ما برای
زیباسازی شهر پوشاندن تنه درختان با بافتنی های سنتی
با رنگ های متنوع به دست زنان هنرمند سرپرست خانوار
است که در کشورهای مختلف دنیا اجرا می شود و قرار بود
برای شب یلدا اجرایی شود اما به دلیل تقارن با ایام فاطمیه

صفحه2

خیر برای گسترش فعالیت های خود است
هیئت کوثر نیازمند ّ
هیئت کوثر سالیان متمادی است که در کنار فعالیت های مذهبی خود سعی دارد فعالیت های دیگری
برای رشد بانوان و دختران دیار خود انجام دهد که در ادامه مروری به این تالش های بیشمار میکنیم.

 نشست با سردار طالئی نیک معاون محترم توسعهراهبردی و امور مجلس وزیر دفاع در محل وزارت دفاع
 نشست با دکتر باب الحوائجی معاون سیاسی ،امنيتی واجتماعی استانداری همدان
 نشست با دکتر نجفی پاشاکی مدیر عامل هلدینگصنایع عمومی تامین شرکت سرمایه گذاری تامین
اجتماعی ( شستا) با حضور دکترمجتبی فیض الهی
 -نشست با مسلم مخفی مدیرکل سیاسی و انتخابات

به گزارش نشاط بهار ،فاطمه دهقانی مسئول و موسس
هیئت کوثر در بهار را میتوان در شمار بسیجی های خادم
و نام آشنا در بین مسئولین هیئات مذهبی بهار برشمرد که
شروع فعالیت وی از طریق بسیج و حضور در کالس های
قرانی بوده و با توجه به اشتیاق و عالقه ی بیشمار توانست
مجوز مربیگری در کالس های قرآن را اخذ ،و دایر کردن
کانون تابستانه علتی شد تا قدم در مسیری بگذارد که
تحصیل معرفت و شناخت معبود از بهترین هدایایش بود.
وی به دلیل پیشرفت و موفقیت چشمگیر ،کانونی در
زورخانه پوریای ولی دایر کرد که در آن عالوه بر فعالیت
مذهبی ،کالس های هنری هم آموزش داده میشد که
این دست فعالیت ها به صورت مستمر در حال انجام
میباشد؛ باهمه این اوصاف وی دست آخر وقتی در خود
توانایی انجام فعالیت های بیشتری را دید تصمیم گرفت
این خدمت به خلق را گسترش دهد و اینجا بود که به فکر
تأسیس یک هیئت افتاد.

شهر بهار به دلیل نزدیکی به همدان بهترین امکان را برای ایجاد باغ شهر دارد
اخیراً سرمایه گذاران ترکیه ای طی بازدیدی نیم روزه از
شهر بهار ۱۰ ،فرصت سرمایه گذاری در برای آنها تشریح
شد.
به گزارش نشاط بهار ،طی هفته گذشته گروهی از
سرمایه گذاران ترکیه ای در سفر نیم روزه به شهر بهار با
معیت مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در شهرداری بهار
جلسه داشته و از نزدیک در جریان فرصت های سرمایه
گذاری در بهار قرار گرفتند.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان همدان  ،در نشستی
که این سرمایه گذاران در شهرداری داشتند به تشریح
فرصت های سرمایه گذاری در بهار پرداخت و افزود:
طبق مطالعاتی که داشتیم با توجه به ظرفیت سرمایه
گذاران  ۱۰فرصت سرمایه گذاری در بهار وجود دارد که
از آن جمله می توان به تولید فرنچ فرایز سیب زمینی
بالغ بر  ۵۰هزار تن ظرفیت و سرمایه گذاری هزار و ۷۰۰
میلیارد ریال و تولید گیاهان دارویی با ظرفیت پنج هزار
تن اشاره کرد.
سید یاسر محمودی احداث گلخانه هیدروپونیک با
ظرفیت  ۵هکتار و انجام کار مطالعاتی طرح فرآوری
سیب زمینی با هدف تولید الکل برای اولین بار در کشور

گفتگو با مهدی طیبی نماینده بیمه دی در بهار

تخفیف  ۵۰درصدی به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری

بودند ،همین مغایرت ها باعث شد با حضور مدیر کل راه
و شهرسازی بازدید میدانی از این مناطق صورت گیرد و
آورده این بازدید ها تشکیل کمیسیون ماده  ۵در شورا و
شهرداری بود و باعث شد برخی از این مغایرت ها حل
شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در جمع سرمایه گذاران ترکیه ای:

را از دیگر طرح ها برشمرد.
وی همچنین به وجود معادن متنوع سنگ های قیمتی و
نمیه قیمتی در شهرستان بهار اشاره کرد و گفت :عمده
استخراج معادن به صورت خام انجام می شود که از آن
جمله می توان به سنگ آهن ،گرانيت ،سنگ آهک و
سنگ مرمر اشاره کرد و زمینه خوبی برای سرمایه گذاری
است.
محمودی به ساخت ویالهای اقامتی در همدان در
سالهای گذشته توسط این گروه اشاره کرد و تصریح
داشت :با توجه به افزایش قیمت زمین های همدان و
همچنین نزدیکی شهر بهار به همدان ،این شهر این
ظرفیت را دارد که باغ ویال یا باغ شهر در آن ایجاد شود،
اگر شهرداری این زمین را در اختیار قرار دهد می توان
این باغ شهر را به صورت مشارکتی در این منطقه ایجاد
کرد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان همچنین به ظرفیت
تولید سیب زمینی و سیر در شهرستان اشاره کرد و گفت:
بهترین سیر دنیا در همدان تولید می شود و می توان
ارزش افزوده بسیاری در تولید سیب زمینی و سیر ایجاد
کرد.

همايوني:

به بهانه روز بيمه

شهردار بهار :

رتبه نخست شهرستان بهار در
صدور مجوز وانت بارها و ماشین های سنگین درون شهری

نشست های سیاسی اقتصادی اعضای شورا و شهردار بهار با مسئوالن ارشد استان و کشور

مجموعه شهرداری و شورای شهر بهار در طی یک ماه
گذشته مجموعه نشست های متعددي با برخی مسئوالن
ارشد سیاسی و اقتصادی در سطح استان و کشور داشته
است.

۲

۴

۲

در ادامه این نشست خسرو طالبی به عنوان رئیس انجمن
ملی سیب زمینی ایران به بیان ظرفیت های صادراتی
سیب زمینی و میزان تولید شهرستان پرداخت و ابراز
عالقمندی جهت کمک به سرمایه گذاران جهت ایجاد
فرآوری و صنایع تبدیلی کرد.
در ادامه گروه سرمایه گذاران ترکیه ای به همراه هیئتی
از شهرداری و شورای شهر بهار و اداره کل اقتصاد و
دارایی از نقاط مختلف موجود جهت سرمایه گذاری از
جمله زمین  ۲۵هکتاری جهت ایجاد باغ شهر و سوله
واقع در حوالی میدان بهار جهت ایجاد فروشگاه و چند
نقطه دیگر به صورت میدانی بازدید کردند.
شهردار بهار نیز که میزبانی این گروه را بر عهده داشت
قول همراهی کامل با این گروه سرمایه گذاری را داد
و گفت :شهرداری بهار نیز تا حد امکان تالش خود را
خواهد کرد تا امکان همراهی و مشارکت جهت سرمایه
گذاری با این گروه در سطح شهر بهار صورت گیرد.
شایان ذکر است که این گروه عالوه بر بهار از شهرهای
مالیر و اسدآباد نیز بازدید داشته و قرار است بهترین
مکان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

فاطمه دهقانی مسئول و موسس هیئت کوثر در ابتدای
مصاحبه اظهار کرد :هیئت کوثر با مجوز و با ثبت در
سازمان تبلیغات اسالمی در سال  ۱۳۷۵به طور رسمی
فعالیت خود را شروع کرد و با برگزاری دعای پر فیض
ندبه در روزهای جمعه که شایان ذکر است برگزاری این
امر نیک را این هیئت برای اولین بار در بهار نهادینه کرد
و همچنین با برپایی جلسات هفتگی این هیئت توانست
تحولی بزرگ در هیئات بانوان بهار داشته باشد.
هیئت کوثر تاکنون هیچ اسپانسری نداشته!
وی افزود :بعد از گذشت مدت ها زمانیکه در خود توانایی
مراسمات بزرگ تر را مشاهده کردم ،شروع به برگزاری
مراسم های بزرگتری از قبیل جشنواره ها ،نمایشگاه
ها ،جشن ها و مراسمات سوگواری که با تعداد روزهای
بیشتری بود را مدیریت کرديم و از این رو ،به فکر برگزاری
مراسم ایام فاطمیه آن هم برای اولین بار به مدت  ۳روز،
در بهار افتادیم و به حمد پروردگار کل حسینیه از عزاداران
فاطمی ُپرمیشد ،و میشود تخمین زد جمعیتی هزار نفری
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در این مراسم شرکت میکردند که این شکوه و شوکت
فاطمی را نشان می دهد و بعد از آن بود که به حول و
قوه الهی برگزاری مراسم فاطمی در بهار باب شد و این
را برای خود افتخاری میدانم چرا که معتقدم همین اعمال
ماندگار هستند و اسباب دعای خی ِر مردم!
دهقانی در ادامه تصریح کرد :برای مراسماتی که برگزار
میکردیم سعی میشد از مداحین و سخنران های برجسته
دعوت کنیم که شایان ذکر است در همایش سه ساله
حسینی (ع) امسال ،مشاوری از استان دعوت شد که در
مورد اصول تربیتی دختران صحبت هایی ارائه شد که
بسیار مورد استقبال بانوان و فعالین اجتماعی قرار گرفت
و شاید خالی از لطف نباشد که ذکر شود این هیئت هیچ
گونه اسپانسر یا منبع کمکی تاکنون نداشته ،بطوریکه در
گام اول تمام برنامه را برگزار میکردیم و هزینه کردها را
در بین برنامه از مردمی که به هیئت کوثر به اختیار کمک
میکردند جمع آوری میشد که این از سعادت را میتوان از
الطاف و عنایات ائمه دانست.
برگزاری جشنواره سیب زمینی در بهار باز هم برای
اولین بار به همت ایده های بدیع و نو فاطمه دهقانی

مسئول هیئت کوثر در میانه مصاحبه عنوان کرد :حدودا
 ۵سال پیش با کمک شهرداری و فرمانداری وقت ،آقای
ریحانی و خانم شالبافیان با بودجه تقریبی  ۵میلیون تومان
جشنواره ای در بهار به نام جشنواره سیب زمینی برپا
کردیم که در نوع خود جالب بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد اعضای برجسته
و فعال این هیئت چنین گفت :در طی سالهای گذشته
یک سری اعضای دائمی و فعال حضور داشتند اما تعدادی
از اعضای هیئت بودند که هیچ زمانی دیده نمیشدند و
گمنام وار فعالیت میکردند ،خادم فاطمی بنام خانم ماهی
واحدی شخصی که مخلصانه و دائمی بدون هیچ اعتراض
و چشمداشتی همیشه کمک حال هیئت کوثر بود.
در میانه مصاحبه با زهرا شالبافیان ،یکی از اعضای خوش
فکر ،فعال و سرآمد هیئت کوثر در تشریح عملکرد ها و
همایش های چند ساله هیئت کوثر چنین بیان کرد :این
هیئت همواره همکاری خود را با بیشتر ارگان ها از قبیل
فرمانداری ،شهرداری ،حوزه علمیه ،بهزیستی ،کمیته امداد
و اداره ورزش و جوانان داشته که این مایه خرسندی هیئت
کوثر میباشد.

️کمک های میلیونی هیئت کوثر
وی خاطر نشان کرد :برنامه های این هیئت در ایامی
که کرونا نبود بسیار متنوع و پر بار بود و همایش هایی
همچون برگزاری مراسم اربعین و پخت آش که البته
در ایام کرونا با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام شد،
سفارش کیک  ۵متری در عید غدیر و برپایی مراسم در
اداره ارشاد که با استقبال مردم و همراهی و حضور همه
ارگان ها که امسال نیز همین برنامه با کیک  ۵متری

مجدداً در پارک الله برپا شد ،برپایی ایستگاه صلواتی در
عید غدیر سالهای گذشته و همچنین امسال ،برنامه پخت
آش و غذای گرم به تعداد  ۳۰۰پرس برای نیازمندان که
شایان ذکر است هرساله در ماه رمضان افتخار برپایی و
تدارک افطاری و اطعام نیازمندان را در این هیئت داریم.

وی در ادامه به دیگر عملکردهای  ۲۳ساله این هیئت
اشاره کرد و برشمرد:
برپایی جشن  ۲۳سالگی هیئت و تقدیر از اعضای فعالتوزیع بسته هایغذایی در سالیان گذشتهبرنامه گلریزان برای زندانی نیازمندبرپایی مراسم شهادت ام البنین (س) که هرساله باپخت و توزیع حلوا همراه بوده
راه اندازی صندوق قرض الحسنه در این هیئتبرگزاری اردو به مقصد امامزاده محسن با هدف جذبجوانان
تقدیر از مادران نمونه و پیشکسوتان نماز جمعهبرگزاری دو دوره یادواره شهدا در بهاربرگزاری چندین مورد نمایشگاه کتابهمکاری با هیات علمدار در ده شب اول محرم که جذبجوانان را به هیئت به همراه داشت
تهیه جهیزیه برای نیازمندان بصورت مستمر که هرسالهتا سقف  ۱۰میلیون تومان انجام شده است.

فاطمه دهقانی در ادامه بیان کرد :در ماه گذشته بسته های
معیشتی شامل برنج ،روغن ،مرغ و دیگر اقالم به ارزش ۱۰
میلیون تومان بین نیازمندان توزیع شد ،همچنین برپایی
برنامه انس با قران که در شب های ماه مبارک رمضان که
با دعوت قاری از اهواز همراه بود را میتوان از برنامه های
دیگر این هیئت نامبرد و همچنین برپایی مراسم جشن
والدت حضرت فاطمه (س) و همچنین والدت حضرت
علی (ع) با همکاری اداره ورزش و بانوان ورزشکار ،تقدیر
از مادران چند جوان فعال و مذهبی توسط هیئت کوثر،
برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب که آن هم در نوع خود در
بهار بی نظیر بود و جز اولین ها و برگزاری برنامه طبیعت
گردی و کوهنوردی در جمعه ها که از برنامه های جدید
این هیئت میباشد.
وی افزود :تازه ترین فعالیت این هیئت حضور در نمایشگاه
غذا و سوغات بود که دراین غرفه هر روز پخت ده نوع
غذای سنتی داشتیم و تعاریف مهندس مجیدی شهردار
شهر بهار در مورد دکور زیبای غرفه و تلفیق فضای
سنتی و مدرنیته با وجود کتاب ،چای ،کرسی و آش باعث
دلگرمی و خرسندی این هیئت شد که این حرکت برای
معرفی به نسل آینده بود که با غذاهای سنتی و اصیل
آشنا شوند.
در این بین نیز فاطمه دهقانی اشاره ای به کناره گیری
خود از مسئولیت هیئت کوثر زد و گفت :در نظر دارم زهرا

شالبافیان را که از افراد معتمد ،جوان و زبده هیئت می
باشد به عنوان مسئول هیات کوثر معرفی کنم که شایان
ذکر است که فعالیتهایم نیز در هیئت پابرجاست اما برای
ادامه مسیر نیازمند افکاری پویا و جدید هستیم.
تاسیس سمنی به نام سمن کوثر

با استقبال زیاد جوانان روبرو شده ایم

در نظر داریم سمنی تحت عنوان سمن کوثر راه اندازی
کنیم که تحت نظر این هیئت بتوانیم با برنامه های
مختلفی همچون طبیعت گردی و کوهنوردی جوانان
بیشتری را به هیئات جذب نمائیم.

وی افزود :همانطور که در فوق گفته شد این هیئت تا
بحال اسپانسری نداشته اما از اکنون به بعد برای انجام
خیر هستیم تا بتوانیم در
کارهای بیشتر و بزرگتر نیازمند ّ
این مسیر موفق تر عمل کنیم؛ اعمال خِیری که ثواب و
پاداش اخروی دارند صرفا ساخت مسجد نیست ،چراکه
ک به ساخت مکان های ورزشی،
بعنوان مثال اگر با کم 
فرهنگی و اجتماعی به تقویت و تحکیم بنیاد خانواده ها
کمک کنیم اینجاست که هم در دنیا رو سپید خواهیم بود
هم در اخرت!
شالبافیان افق دید هیئت کوثر را برای یک تا پنج سال
آینده چنین توصیف کرد :در نظر داریم با برچیده شدن
ریشه بیماری منحوس کرونا فعالیت های هیئت را بسط و
گسترش دهیم چرا که یکی از شاخصه های هیئت مطرح،
فعالتر و پر بارتر بودن آن است چرا که با فعالیت های
مستمر میتواند اثرگذاری خود را به نحو احسن داشته باشد.

وی این اهداف را چنین برشمرد :تأسیس یک صندوق
قرض الحسنه که بتواند عالوه بر اعضای هیئت ،اشخاص
دیگری از خارج هیئت را نیز پوشش دهد ،ارتقا فعالیت
هیئت در زمینه فرهنگی ،ورزشی و حتی علمی در سطح
شهرستان بصورت پیوسته و مستمر ،برگزاری مسابقات
کتابخانی و همچنین برگزاری جلسات مشاوره خانواده با
حضور مشاورین و کارشناسان بصورت دائمی چرا که این
قبیل جلسات متقاضیان زیادی در بین بانوان دارد.
با آرزوي موفقیت و کامیابی برای بانوانی موفق و سخت
کوش همچون فاطمه دهقانی باید عنوان کنیم جامعه
ای بالنده است که زنان قدرتمند و با اعتماد به نفسی را
در خود پرورش دهد ،زنانی که با قدرتِ مسئولیتپذیری
بتوانند باری از دوش جوانانمان برداشته و کنار تربیت
و تذهیب نفس به تهذیب معرفت و آداب انسانیت نیز
بپردازند.
آدرس کانال تلگرامی هیئت کوثر:
kosar_bahar_dh
آدرس پیج اینستاگرام هیئت کوثر:
heyat.kosar.bahar

بــه بهانه شــب یلدا ســی ام آذرماه
آیین چله در بهار
در شهر بهار از روزگاران دور تا به امروز اولين
روز زمس��تان را اول چله بزرگ مي نامند و
آخرين شب پاييز را چله گجه سه مي گويند.
خوردني هاي ش��ب چله را که شوچره گفته
ميش��ود ،در اواخر فصل تابس��تان و اوايل
پاييز مهيا مي کنند ،خوردني هاي شـ�وچره

ک��ه برخي هنوز ه��م رواج دارن��د عبارتند
از :هندوانــه ،خربزــه ،شيرش�يـره ،ترشـ�ي
هندوان��ه ،خيرچه ترش��ي (خرب��زه نارس و
کوچـ�ک) ،پرتقال ،انگور ُکشــک ( ُکشـ�ک
اوزومه) ،مويز ،کشمش سبز ،انار و سوجوق.
سوجوغ نيز مانند باسلوق و مسقطي است با
اين تفاوت که س��وجوغ را با نشاسته و شيره
انگور تهيه مي کنند ،اين خوراکي را در سيني
مهم کرده و بعد از خشک شدن ،برش زده و

داخل خونچه مي گذارند تا ش��کرک بزند و
خوش طعم تر ش��ود (شکرک زدن سوجوغ
مهم اس��ت و اگر در ظرف اي��ن عمل انجام
نش��ود ،آن را بر روي برف ق��رار مي دادند تا
اين سايه سفيد و خوش طعم تشکيل شود).
بانوي خانه بعد از جم��ع آوري محصول باغ
انگور ،خوراکي هاي مرتبط با آن را تهيه کرده
و در ظرفه��اي مخصوص نگهداري ميکرد،
مثال ش��ير شيره را که با انگور شاني و سرکه

و کمي ش��يره در خونچه ريخته ميشد و با
گِل ،اندود مي کردند و در شب چله با سالم
و صلوات آن را باز کرده و استفاده مي کردند.
يا مثال هندوانه ه��اي کوچک و خربزه هاي
ن��ارس و ريز را با ت ِج انگور که بعد از آبگيري
انگور جهت ش��يره ،به دست مي آمد درون
ظروف سفالي بزرگ ،ترش��ي مي انداختند.
رس��م بر اين است که براي دختر خانمي که
نامزد اس��ت ،خانواده همسر هديه اي به نام

مسئول آالینده های مضر کیست؟!
ِ

مرتضي بهادربيگي

فعال اجتماعي و رسانه اي شهرستان بهار

بوی نامطبوعی در شهر پیچیده و باعث کالفگی
و دلگیری مردم شده ،به گونه ای که تحمل این
شرایط دشوار تر از روزهای قبل به نظر می رسد و
کار به جایی میرسد که اکثر تماسها روانه ی دفتر
امام جمعه است.

امام جمعه بهار خود بهتر می داند که این قضیه در
قصه این دیار مظلوم سر
گذشته فیصله یافته بود اما ّ
دراز دارد ،بطوریکه در سال های متمادی فعاالن
مدنی هم بارها نسبت به نفَس های آلوده مردم
شهر ،ابراز نگرانی و نارضایتی خود را اعالم کرده
بودند و از طرف دیگر رسانه شهرستان هم بارها این
مشکل را به چالش کشیده و به مسئولین گوشزد
کرده بود اما انگار صندلی های جاودانه ،تضمین
خود را را به مردم داری ترجیح میداد!
با همه این تفاسیر بنظر میرسد دیگر همه منتظر
پایان این مشکل برای همیشه هستند ،همین
مسائل و مطالبات و خواستههای مردمی به امام
جمعه که وی مکلف میکند در تریبون نمازجمعه
کمی مفصلتر و صد البته شفافتر به بیان این
مشکل شهر بپردازد؛ امام جمعه شهر بهار در جمعه
ای که گذشت مسائل بسیار پراهمیتی را بیان
داشتند.

حجت االسالم ارزنده بارها شخصیت مطالبهگری
خود را در جلسات و برنامهها نشان داده و دفاع
منطقی از منافع شهر را داشته است ،شاید همین
صداقت و شفافیت گفتاری باعث میشود که
بیان کند نیتش از گفتن و بیان مشکالت بیشمار
شهرستان ،تخریب شخص ،اشخاص یا گروه
خاصی نیست بلکه انتظاری به حق است از طرف
مردم! مردم انتظار دارند مواضعم را بعنوان امام
جمعه این شهر روشن بیان کنم.
حجت االسالم ارزنده قبل از بيان هر مسئله،
انباشت این مشکالت را حاصل کم توجهی و سوء
مدیریت و مهمتر از همه حاصل رفتارهای اجتماعی
و خودمان می بیند؛ که این مسئله باید مورد توجه
اقشار گوناگون فعاالن مدنی ،سیاسی و اجتماعی

مسئوالن در قبال مدیریتشان
باید جوابگو باشند
قرار گیرد تا نسبت به آینده شهرمان بی تفاوت
نباشیم و برای رفع مشکالت همه با هم کمک
کنیم.

حجت االسالم ارزنده در نماز جمعه هفته گذشته
اظهار کرد :این مشکل در سالهای گذشته در
شورای فرهنگ عمومی مطرح بود و با توجه به
بررسیها و گزارشات واصله قرار بود کار تمام
شود تا این شهر نفس راحتی بکشد که متاسفانه
مسئولی با اقدام نابخردانه خود مسیر این حرکت را
عوض می کند که گذشت زمان نشان میدهد نه
تنها توفیقی نداشت بلکه این مشکل را حادتر هم
کرده! حال سوالی که در ذهن مردم پیش می آید

هیئت محبین اهل بیت؛ بنیانگذار اتاق اقتصادی
کمک کنیم؛ ناگفته نماند این اتاق حدوداً یک سالی
است که آموزشهای الزمه را شروع کرده و امیدواریم
مساجد و هیئات دیگر هم به این امر خداپسندانه لبیک
گویند چرا که اگر یک کارگاه اقتصادی در کنار مساجد
ترتیب دهند ،دیگر مساجد خالی از جوانان نمی ماند
و شاهد حضور همه طیف ها در مساجد خواهیم بود.

سالهاست که هیئات مذهبی بهار در تالشند تا هر یک
به نوبه خود ،گامی در جهت تثبیت نهضت حسینی
بردارند و حتی با شرایط کرونایی هم در برپایی َعلَم
ل هم هرچه
سیدالشهدا (ع) کوتاهی نکردند و امسا 
باشکوهت ر مراسم عزاداری برگزار شد.
حجت االسالم قاسم رضایی مسئول هیئت محبین
اهل بیت(ع) در ابتدای مصاحبه اشاره ای به نحوه و ️دلیل عدم حمایت سازمان تبلیغات اسالمی بهار
چگونگی تأسیس این هیئت داشت و افزود :این هیئت از هیئت محبین اهل بیت چیست؟!
از سال  ۸۴تأسیس شده و تاکنون توانسته با برنامه
وی خاتمه مصاحبه خود را با تلفیقی از تشکر و انتقاد
های مستمر در مناسبت های محرم،صفر و دیگر ا ّیام
از مسجد امام خمینی (ره) بیان کرد و گفت :با توجه به
برنامههایی در قالب فعالیت های اجتماعی ،ورزشی،
اینکه پس از  ۱۳سال امام جماعت مسجد امام خمینی
روشنگری ،سیاسی گردش های علمی انجام دهد.
(ره) به حجت االسالم زارعی واگذار شد ،از این امر
وی در ادامه افزود :هیئت محبین اهل ببت(ع) با مبارک بسیار خرسندیم و از وی تشکر میکنیم چرا
همکاری و کمک هیئت موسی بن جعفر شهرک که در برنامه های مختلف حضور چشمگیری دارند
فرهنگیان (ع) توانستند با بستر سازی محیطی و با بیان خدا قوت ،انگیزهای نو به اهالی این مسجد
مناسب در پارک شهرک در دهه اول محرم ،محیطی و هیئت هدیه میکنند؛ شایان ذکر است که در طی
خانوادگی و سالم از لحاظ شرایط کرونایی برای این  ۱۳سال منتظر چنین حرکتی از سوی امام
عزاداری خانوادهها فراهم سازند که شایان ذکر است جماعت و متولیان مسجد بودیم اما امسال با حضور
در این مراسم برنامههایی همچون زیارت عاشورا ،حجتاالسالم زارعی شاهد شور و نشاطی جدید پس
روضه و زنجیرزنی ،ایستگاه صلواتی در سهراهی از سالها در این مسجد هستیم.
شهرک ،اجرایی تعزیه برگزار شد که با استقبال بسیار
حجت االسالم قاسم رضایی مسئول هیئت محبین
خوبی همراه بود.
اهل بیت (ع) درپایان با ابراز ناراحتی انتقاد خود را از
حجت االسالم رضایی خاطرنشان کرد :وجود فضای سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان بهار عنوان کرد و
آزاد در شبهای عزاداری یکی از مزیتهای این اذعان داشت :با توجه به اینکه ماهیت این اداره حمایت
هیئت در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی بود که از فعالیتهای مذهبی شهر و شهرستان میباشد،
می توان گفت تمامی عزاداران دارای ماسک بودند و هییت محبین اهل بیت (ع) هیچگونه حمایت حقوقی،
شایان ذکر است عدم پذیرایی در این ایام ُمهر دیگری مادی ،معنوی از این اداره مشاهده نکرد و جای تأمل
در نظام مند بودن این هیئت مینهد.
دارد که دلیل عدم حمایت اداره تبلیغات اسالمی بهار
مسئول هیئت محبین اهل بیت (ع) از بنیانگذاری اتاق در محرم امسال از این هیئت چه بوده؟! و همچنین
اقتصادی در این هیئت به عنوان اولین اتاق اقتصادی قابل ذکر است که این سازمان حضوری در این هیئت
در بین هیئات خبر داد و بیان کرد :بعد از گذشت و مراسمات نداشته با توجه به اینکه این مراسمات
مدتها ،متوجه کمبود سطح دانش علمی اقتصادی برنامههای درخور و حائز اهمیتی را تاکنون برگزار
در بحث داشتن معیشتی مناسب در اعضای این هیئت کرده است؛ امیدواریم با وجود تالش های پی در پی
علی الخصوص در نوجوانان شدیم و با ایجاد یک اتاق اقشار مختلف شهر در قالب مساجد و هیئات برای
اقتصادی که حوزه علمیه مکان این اتاق را تأمین کرد زنده نگهداشتن مکتب حسینی ،مسئوالن ذیربط هم با
سعی کردیم اعضای هیئت را از لحاظ علمی معیشتی حمایت خود بتوانند این نهضت را یاری دهند.
و وسعت بخشیدن به دید آن ها در مسائل اقتصادی

چله لوق مي آورند؛ چله لوق شامل ميوه ها و
خوراکي هاي شب چله به همراه خلعتي براي
عروس اس��ت ،براي تازه عروسان و دختران
متاهل هر خانواده نيز ،هر س��اله چله لوق از
طرف برادران و پدر به عنوان پش��تگرمي و
اميد از طرف خانواده ،هديه برده مي شـ�ود.
نگارنده :مرجان عاکفي
دبير کانون کهن ميراث بهار

وی همچنین به چندین مشکل اشاره کرد از جمله
ناهنجاریهایی که در عروسی ها اتفاق میافتد،
حراست از حقوق آحاد مردم در بستر سیمین رود و
نیاز گسترده مردم به مشاوره های حقوقی با توجه
به مشکالت زیادی که با آن مواجه هستند که
وجود چنین مسائلی بیش از پیش نقش دولت را در
فرهنگ جامعه اسالمی پررنگ تر می کند؛ ناگفته
نماند که همه در قبال این ناهنجاریها مسئول
هستند ،خیمه خدمت اتفاق مبارکی است چرا که
خیلی از افراد دسترسی آسان به مشاوران حقوقی
ندارند و با این حرکت نماز جمعه تبدیل به مکانی
برای ارائه خدمات گوناگون مردم میشود که بین
مردم چنین حرکتی ارزشمند خواهد بود.
در پايان اميدواريم مسائل و مشكالت حياتي مردم
همچون رفع مسئله بوي نامتعفن كه موجب آزردگي
خاطر مردم شهر شده است ،به همت مسئولين به
زودي حل و فصل شود .
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با شما برای جبران

در صدور مجوز وانت بارها و ماشین های سنگین درون شهری

محمود همایونی

رئیس صنف حمل و نقل و رانندگان شهرستان بهار

به بهانه  ۲۶آذر مصادف با روز حمل و نقل
و رانندگان ،دیداری با رئیس صنف حمل و
نقل و رانندگان شهرستان بهار داشتیم و از
فراز و نشیب های این صنف همچون عدم
واریزی هزینه سوخت ،مورد حمایت نبودن
و بیمه رانندگان مصاحبه نمودیم.
به گزارش نشاط بهار ،محمود همایونی
رئیس صنف حمل و نقل و رانندگان
شهرستان بهار در شرح این صنف اینگونه
گفت :اتحادیه صنف رانندگان شهرستان
بهار قدمتی  ۲۵ساله دارد که ما هم اکنون
دارای  ۷۰۰وانت ۴۷ ،آژانس ۳۰۰ ،راننده
ثابت در آژانس و  ۱۰۰الی  ۱۵۰راننده
فصلی هستیم که راننده های سنگین
درون شهری نیز بخشی از این صنف
میباشند.
همایونی در پاسخ به پرسش عملکرد های
این صنف پاسخ داد :ما دارای رتبه نخست
کشوری در صدور پروانه سیار برای تمامی
وانت بارهای شهرستان بهار میباشیم که
شایان ذکر است حدود یک سال قبل ۶۰۰

جواز را برای وانت بار ها صادر کردیم؛
با تائید صالحیت رانندگان آن ها را وارد
این صنف میکنیم و نهایت تالش خود
را برای رفاه رانندگان به طور قانونی انجام
داده اما با عدم حمایت مواجه شده ایم.
رئیس صنف حمل و نقل و رانندگان در
شرح وظایف اصلی این صنف تصریح کرد:
وظیفه اصلی این صنف صدور پروانه بهره
برداری برای رانندگان است که از جمله
وظایف اصلی آن تردد ،فعالیت در آژانس
و دریافت کارت شهری میباشد و صنف
رانندگان پیگیر تمامی مشکالت رانندگان
از تمامی جوانب است.
صنف رانندگان نیاز فوری به
حمایت دارد /صنف رو به زوال
است!
همایونی با ابراز ناراحتی از جمله مشکالت
جدی صنف را اینگونه بیان کرد :با تمام
ِ
نامه نگاری هایی که به مسئولین ذیربط
در کشور انجام شده ،هیچ گونه حمایتی از
رانندگان صورت نگرفته که این باعث شده
صنف روبه زوال باشد و نکته متأسف بارتر،
بیمه نشدن تعداد زیادی از رانندگان از سال
 ۹۳میباشد چرا که تحت حمایت هیچ
ارگانی قرار نیستیم و فقط تعداد محدودی
دارای بیمه هستند ،در این صنف از سال
 ۹۳هیچ راننده جدیدی را نمیتوانیم معرفی
کنیم که این خود عامل مهم در نزول نیرو
در این بخش است.
همچنین وی از دیگر مشکالت مهم این
بخش را اینگونه بشمرد :عدم واریزی
هزینه سوخت یک مشکل بسیار بزرگ
برای ما بشمار میرود ،واریزی سوخت
بصورت مبلغ یارانه ای شده و فقط هزینه
برابر  ۷۰لیتر واریز شده و حدود ۲۳۰
لیتر حذف شده است که دراین باره به ما
وعده هایی داده شد اما هیچگونه اقدامی

صورت نگرفت و در خصوص وانت بارها
نیز متاسفانه بطور مستمر سوخت واریز
نمیشود.
همایونی ادامه داد :ما هر روزه در حال
نامه نگاری با اتاق صنف و کمیسیون
عالی نظارت در جهت حل مشکل سوخت
و دیگر معضالت هستیم و تا امروز هیچ
مبلغی برای ما واریز نشده و همچنین
هیچگونه امتیازی در هیچ موردی به ما
داده نشده به همین دالیل ما دچار کمبود
راننده هستیم و شایان ذکر است که در
گذشته رانندگان ما در سراسر شهرستان
بهار و شهر های همجوار نیز فعالیت
چشمگیری داشتند اما هم اکنون بااین
حجم از بی توجهی ها ،قادر به ادامه کار
نیستند.
وی افزود :با این شرایط ما نمیتوانیم
افزایش نرخ دهیم اما به آنسوی قضیه
هم نگاهی کنیم متوجه می شویم که
هزینه های رانندگان ما بسیار باالست و
اگر راننده ای تمام روز را در حال فعالیت
باشد باید حداقل نیمی از مبلغ بدست آورده
را هزینه سوخت کند که البته مبلغ کثیری
نیز باید برای خودرو و تعمیر آن پرداخت
شود!
وی افزود :امروزه با افزایش آژانس
های اینترنتی در سراسر کشور از جمله
شهرستان بهار ،خود نیز عامل بسیار بزرگی
در جلوگیری از فعالیت رانندگان است.
محمود همایونی رئیس صنف رانندگان
در پایان گفت :سوال مهم این است که
اتحادیه حمل و نقل و رانندگان باید از کجا
حمایت شود ،هم اکنون ما نیاز فوری به
حمایت از مسئوالن هستیم و اگر شرایط به
همین روند ادامه پیدا کند ،در آینده ای نه
چندان دور صنف حمل نقلی باقی نخواهد
ماند!

باتوجه به اینکه نمایندگی های بیمه در سراسر کشور با
خدمات متفاوت خود ،باعث جلوگیری از تباهی سرمایه
های مختلف میشوند ،بدین جهت با نمایندگی بیمه دی
در شهرستان بهار همکالم شدیم تا از خدمات این بیمه
آشنا شویم.
در آذر ما ِه سال  ۱۳۱۴و در چنینروزی ،شرکت سهامی
بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی
تأسیس شد و همچنین به عنوان بنیانگذارصنعت بیمه در
کشور آغاز به کارکرد که این تاریخ را می توان بعنوان
ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد.

حسین توسلی در پاسخ به سوال خبرنگار نشاط شهر در رابطه
با انتصاب مدیران استانی گفت :در انتصاب مدیران دخالت
نمیکنم اما قطعا نظارت خواهم داشت.

وی در خصوص سوال خبرنگار نشاط بهار در خصوص تکلیف
مرز تقسیمات سیاسی بهار اظهار داشت :قبل از آنکه نماینده
شوم دنبال آن بوده و هستم تا وقتی که نماینده هستم اجازه
نمی دهم شهر بهار به حاشیه شهر دیگری تبدیل شود.

در این نشست که در خانه جوانان شهر بهار برگزار شد ،هر یک
از خبرنگاران به طرح سواالت خود در مورد مشکالت شهر و
شهرستان پرداختند؛ نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ
در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه او نیز یک فرد رسانه
ای میباشد گفت :من خود مدیر مسئول نشریه چشم انداز
آینده با اعتبار استانی و پایگاه خبری صدای کورنگ هستم و
خود را یک فرد رسانه ای و از خانواده رسانه میدانم.

وی افزود :من برای تأمین اعتبارات دو شهرستان تمام تالشم
را در مجلس می کنم تا این اعتبارات را به دست فردی کاردان
برسانم تا بتواند بهترین بهره برداری را از آن ببرد ،پس من در
انتخاب فرماندار و مدیران دخالت نمیکنم اما بر اساس وظیفه،
قطعا نظارت خود را در انتصابات خواهم داشت.
توسلی در خصوص سوال خبرنگار نشاط شهر در رابطه با تعلل
در انتصابات مدیران شهرستانی به خصوص انتخاب فرماندار

حسین توسلی در ادامه بیان کرد :دوستانی می گویند نماینده
حق ندارد در انتصابات دخالت کند ،اما گاهی می بینیم که
مردم عادی در بدیهی ترین مسائل ،انتظار ورود نماینده را دارند
و دلیل آن ایناست که بعضی آقایان وظیفه خود را انجام نداده
اند و مردم هم از نماینده انتظار دارند!

در ادامه این نشست خبرنگار نشاط بهار با سوال در موضو ِع
کشاورزی شهرستان بهار و عدم ثبات قیمت در بخش
ِ
قیمت سیب زمینی از نماینده
کشاورزی ،بخصوص نوسانات
ِ
کنترل بازار
سوال کرد که دولت چه برنامه هایی برای نحوه
ِ
قیمت سالیانه سیب زمینی و حتی خرید تضمینی سیب زمینی
ِ
همچون گندم را دارد و همینطور با توجه به اینکه مرزهای
صادر کننده سیب زمینی در زمان درستی باز و یا بسته نمیشود

وی در ادامه اظهار داشت :بیمه دی از نظر سهام عام و
متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد که دارای
تخفیفات ویژه برای خانواده معظم شهدا و ایثارگران
است ( ۸۰درصد تخفیف بیمه بدنه در دوازده قسط و
برای بیمه شخص ثالث دارای دوازده قسط بدون پیش
پرداخت و کسر مستقیم از حقوق مشتریان میباشد) .
مهدی طیبی نمایندگی بیمه دی در شهر بهار در خاتمه
وی تصریح کرد :شرکت بیمه دی در طول سال دارای مصاحبه بیان کرد :با توجه به اینکه در آذر ماه سال
تخفیفات مختلف برای عموم مردم جهت جلب رضایت  ۱۳۱۴صنعت بیمه وارد کشور شد و این روز را (  ۱۳آذر )
مشتریان و اقساط مختلف میباشد که در شهر بهار ما نیز بنام روز جهانی صنعت بیمه در کشور نامگذاری کرده اند،
با ایجاد شرایط آسان میتوانیم برای سهولت در پرداخت جای دارد این روز را به همه همکاران دراین صنعت و
مشتریان ،ترتیب اثر دهیم و در کنار مردم آماده خدمت علی الخصوص همکاران ما در شرکت بیمه دی و عموم
مردم تبریک گفته و از پروردگار برای همه آرزوی توفیق
رسانی باشیم.
طیبی گفت :با توجه ظرفیت کشاورزی و ساختار و سالمتی دارم ،مردم عزیز بدانند بیمه دی با تعهد کامل
بخصوصی که در شهرستان بهار در حوزه کشاورزی به اجرای تمامی وظایف خود ،به شعار سازمانی خود بنام
وجود دارد ،برای انجام بیمه نامه هایی همچون « « با شما برای جبران » پایبند میباشد.

مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند که به دلیل به فکر روز مبادا و یا جبران خسارتهای از پیش تعیین
عنوان بیمه نشده بودند؟! بی شک باید قبول کرد که بیمهی حوادث
مهم بیمه در کشورها،
ِ
اهمیت و جایگاه بسیار ِ
به ما توانایی خواهد داد تا خسارتهای ناشی از این دست
در دنیا بنا ِم صنعت یاد میشود.
اگر برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه از جمله اتفاقات را جبران کنیم.
ایران تئوری خوبی مانند ایجاد توسعه پایدار را در نظر بیمه به ما امکان میدهد عالوه بر جبران خسارت ،کیفیت
زندگی آیندهی خود را با بیمه هایی همچون بیمه عمر و
مهم
بگیریم ،از نظر محققان در پایداری سه
ِ
ِ
عامل ِ
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی که بطور کامل و زندگی تغییر دهیم که برای مشاوره تخصصی در زمینه
مداوم با همدیگر در تعامل هستند ،نقش اساسی دارند؛در صنعت بیمه ،نیاز به اظهار نظر کارشناسان و فعاالن
راهنمایی
صنعت بیمه جایگاه بسیار صنعت بیمه میباشدکه در این باره و برای
بررسی جنبه ی اقتصادی،
ِ
ِ
مهمی دارد که سبب افزایش ثبات مالی ،کاهش و یا بیشتر ،نشریه نشاط بهار به معرفی یکی از چهره های
مسئولیت بی نام » و یا « بیمه نامه های آتش سوزی
ِ
مردمی فعال در صنعت بیمه شهرستان بهار
شاخص و
جبران خسارات میشود.
ِ
اگر به سالهای اخیر بنگریم و اتفاقاتی همچون حادثهی پرداخته است.

وی در ادامه انواع بیمه این نمایندگی رابرشمرد و گفت:
بیمه عمر انفرادی ،بیمه آتش سوزی ،بیمه مهندسی ،بیمه
اشخاص ،بیمه مسئولیت و بیمه حمل و نقل و خودرویی
را میتوان از خدمات این نمایندگی نام برد که در خدمت
همشهریان محترم در شهر بهار بوده و درصدد جلب
رضایت صد درصدی مردم و مشتریان عزیز میباشد.
نماینده بیمه دی در شهر افزود :شرکت بیمه دی با
دریافت مجوز رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در سال  ،۱۳۸۳با شعار سازمانی « با شما برای
جبران » به ثبت رسید و تاکنون دارای بیش از  ۱۷سال
سابقه فعالیت در صنعت بیمه کشور میباشد و دارای
باالترین سطح توانگری در صنعت بیمه ( سطح توانگری
 ) ۱و جایگاه چهارم در بین  ۳۳شرکت فعال در این
صنعت میباشد.

هیئت موسی بن جعفر (ع) بهار برای پنجمین سال هم

اولین نشست خبری فتح ا ..توسلی
با خبرنگاران شهرستان بهار
فتح ا ..توسلی منتخب شهرستان های بهار و کبودراهنگ پس
از انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسالمی در اولین
نشست خبری خود با خبرنگاران شهرستان بهار ،پاسخگوی
سواالت آنها بود.

گفتگو با مهدی طیبی نماینده بیمه دی در بهار

بخصوص سرخانه ها » و افرادی که در این محل ها
در حال انجام فعالیت میباشند ،بیمه دی بطور کامل
در خدمت مردم بوده و با کمترین هزینه برای جبران
خسارت های از پیش تعیین نشده آماده خدمت رسانی
میباشد.

پس از آن زمان تا به حال شرکت های مختلف با
عناوین دیگر و سهامی خاص و عام شروع به فعالیت
ِ
اركان توسعهی آتشسوزی ساختمان پالسکو را در تهران مرور کنیم ،مهدی طیبی نماینده شرکت بیمه دی در شهر بهار
کردند؛ صنعت بيمه يكي از مهمترين
ِ
اقتصادي كشورها میباشد که بدین جهت ،شرکت های سوالی که در اذهان متبادر میشود این است که چند در ابتدا به شرح این بیمه پرداخت و گفت :بیمه دی در
بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند و نقش درصد از آن کاسبان و فعاالن اقتصادی در آن ساختمان شهر بهار از سال  ۱۳۸۹تاکنون و بیش از یازده سال
سابقه با ارائه تمامی خدمات بیمه ای سعی در خدمت به
همشهریان خود داشته است.

پس از ماه ها بالخره اتفاق افتاد!

شهرستان و عملکرد دولت گفت :با توجه به اینکه هنوز زمان
زیادی از دولت نگذشته ،فعال نمیتوانیم در مورد عملکرد دولت
نظری بدهیم اما بنده مسیر دولت را در سطح کالن ،مسیر
درستی میبینم اما در سطح خرد ضعف هایی هم دیده میشود
و هنوز تغییرات مناسبی در سطح وزارت خانه ها ،استانداری ها،
فرمانداری ها و دیگر اماکن هنوز صورت نگرفته است.

نگارش:
مهدی طراوتی توانا متولد سی شهریور ماه  ۱۳۵۸در بهار
کارشناس فقه و حقوق
مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان
شاعر و نویسنده
دارای دو مجموعه شعر چاپ شده

به بهانه  ۱۳آذر ماه ،روز بیمه

شهرستان بهار رتبه نخست

این است که نباید این مسئول در برابر رفتار خود
جوابگو باشد؟! وقتی که با اینگونه مدیریت باعث بی
اعتمادی ،که آحاد مردم و باال رفتن سطح نارضایتی
مردم از قانون میشود ،نباید چنین مسئوالنی در
قبال بی کفایتی در این موضوع محاکمه شوند!!

حجت االسالم ارزنده روش مناسبی از مطالبه را نیز
ارائه میدهد ،وی ابتدا مشکالت را بیان میکند و
علتهایی که این مشکالت را نیز به وجود آورده
اند را هم بیان میدارد که مهمترین قسمتش این
است که راه برون رفت از این مشکالت را هم
به مردم نشان میدهد ،آنجایی که از دادستان و
بازرسان مربوطه درخواست دارد که ورود جدی تری
به مسائل داشته باشند و اجازه ندهند این مردم
مورد بی مهری و بی تدبیری قرار بگیرند؛ طبع ًا با
چنین روشی مردم اثرات مثبت تری از بیان مسائل
و مشکالت خواهند دید.

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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خشــک ورت میســوزد آن و قتــی هک با مـا نیســتی
دل خــوش آهنیی اه هســتی و تنهـا نیســتی
رد مــن ا حسـاس عجیبــی هســت و قتــی سـا لها
رد خیا لــم هســتی ورد پیشــم ا مـا نیســتی
کــوهچ بــوی گل گر فــت از رد پـای عـاربان

آ نکـه از ا یــن کــوهچ اه رد شــد تــو آ یـا نیســتی؟
مثــل مــوالان ا سـیر شـمس چشـما نت شــدم
مــی روم جا یــی هب د نبا لــت هک آ نجـا نیســتی
اق یــق ات را دور کــن ،بــی عشــق حتــی لحظـه ای
گفتـه با شــم؛ مــرد ا یــن تو فنــده رد یـا نیســتی

جزء هیئت های برتر شهرستان شد

هیئت موسی بن جعفر (ع) را میتوان جزء یکی از شاخص ترین هیئات بهار نام برد که با عملکردهای برجسته خود درمیان هممسلکان
دیگر بسیار خوش درخشیدند ،طی مصاحبه ای از عملکردهای این هیئت جویا شدیم.

(در زمان عرضه محصوالت بسته و در زمان تقاضای بازار
داخلی باز است ) دولت چه راهکار و برنامه ای برای این
بخش دارد؟

به گزارش نشاط بهار ،باتوجه به اینکه یکی از بازخوردهای بسیار
موثر هیئات مذهبی الگوسازی مبتنی بر دین باوری و همچنین
مساعدت و بستر سازی برای کمک به انسانها برای تعالی
جویی است ،این هیئت توانسته با افزایش حال و هوای معنوی
و دستگیری از محرومین ،خود را در جایگاه واالی معرفت قرار
دهد؛ شایان ذکر است هیئت موسی بن جعفر (ع) یکی از هیئات
خوشنام و خوش آتیه شهر است که با اعضا و جوانان پویایی که
دارد توانسته قدم های محکمی در راستای اعتالی فرهنگ و
کمک به همنوع در خیمه حسینی بردارد.
سید مهدی موسوی مسئول هیئت موسی بن جعفر(ع) ،که وی را

حسین توسلی در پاسخ به این سوال گفت  :قطعا من حامی
صادرات هستم اما دالیل مختلف و پیچیدگی های خاصی در
اینباره وجود دارد ،یکسری از دالیل مربوط به مسائل بین
الملل و اتفاقات داخلی کشورهای همسایه میباشد که ممکن
است در برهه ای از زمان نسبت به یک سیاست کشورمان
موضع منفی نشان داده و موجب بسته شدن مرزها شود،
اما مورد دیگر اینکه ،برای مثال با یک کشور وارد مذاکره برای
صادرات محصوالتی چون سیب زمینی شده ایم و با توافق
های صورت گرفته دیده میشود که سیب آلوده صادر شده که
خود موجب برگشت محصول و بسته شدن مر ِز مربوطه جهت
صادرات سیب زمینی شده است که حتی برند سازی و ثبت
جهانی سیب زمینی راهگشای مناسبی نبوده!

کشاورزی شهرستان بهار یک موضوع
وی افزود :در خصوص
ِ
راهبردی وجود دارد ،آن هم اینکه آیا شهرستان بهار در جهت
مدیریت کشت همیشه میخواهد سیب زمینی کشت کند؟ یکبار
برای همیشه شهرستان بهار باید از کشت تک محصولی و
سیب زمینی خارج شود ،چرا که کشت به این شکل ادامه
پیدا نخواهد کرد و موجب از بین رفتن سفره های زیر زمینی
میشود و با توجه به نیاز های کشور باید به کشت محصوالت
کم آب بر و محصوالتی چون گیاهان دارویی روی بیاورد.
در خاتمه خبرنگار نشاط شهر بیان کرد  :امیدواریم صادرات و
کیفیت محصوالت برای جلوگیری از برگشت خوردن
کنترل
ِ
از مرزها که مشکل همیشگی کشورمان بوده  ،با نظارت بیشتر
و دقیق تر انجام شده و باتوجه به اینکه کشت محصوالت
دیگر و خروج از کشت تک محصولی چون سیب زمینی که
نیازمند آموزش هایی در این زمینه برای آینده است و باید به
آن توجه شود  ،دولت و مجلس برنامه ای دقیق و قوی برای
این موضوع تدارک دیده و اجرا کند.
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میتوان از خادمین اهل بیت و جوانی خوش فکر و مستعد برشمرد
در ابتدای مصاحبه خود به تشریح فعالیتهای این هیئت پرداخت
و گفت :یکی از عملکردهای شاخص این هیئت تداوم برنامههای
فرهنگی و ورزشی از قبیل دیدار با خانوادههای معظم شهدا،
جانبازان ،ایثارگران ،چاپ وصیت نامه های شهدا و همچنین
برنامههای ورزشی همچون فوتسال ،کوهنوردی و شنا بود.
وی در ادامه به فعالیتهای دیگر این هیئت اشاره داشت و
افزود :برگزاری بدون وقفه و مرتب جلسات هفتگی دعای توسل،
روضه و استفاده از سخنرانان و اساتید مجرب و محور بودن
مسجد در مراسم ها از کارکردهای مهم این هیئت میباشد که

نقش بسزایی در جذب جوانان داشته است.

️جذب جوانان به بازار کار یکی از دغدغه های اصلی هیئت
موسی بن جعفر(ع)

موسوی همچنین به پیگیری امور تحصیلی و آموزشی نوجوانان
و جوانان هیئت و همچنین تدوین برنامههای منسجم برای
هدایت تحصیلی و دانشگاهی اشاره کرد و افزود :ارتباط بیشتر و
همفکری با خانواده ها مخصوص ًا نوجوانان و جوانان از برنامههای
مهم و اصلی این هیئت به شمار میرود و همچنین کمک به
جذب اعضای هیئت در بازار کار و توجه به امورات امرار معاش
به عنوان یکی از دغدغههای اصلی شورای این هیئت بوده است.
در ادامه وی عنوان داشت :در این هیئت توجه خاصی به رشد،
تعالی ،تربیت اخالقی اعضا و شورای هیئت لحاظ شده که
پیگیری مجدانه برای برگزاری کارگاههای مهارت های زندگی
و پیشگیری از معضالت اجتماعی از جمله اشتغال ،ازدواج،
تحصیل ،تهذیب و دوری جستن از اعتیاد در رأس فعالیتهای
این هیئت قرار دارد که امیدواریم با تالش کلیه اعضای این
هیئت تحقق یابد.
مسئول هیئت موسی بن جعفر (ع) در ادامه خاطر نشان کرد :این
هیئت توانسته با عقد قرارداد با موسسات و بانکها جهت اخذ وام
و همچنین مشاوره به اعضای نیازمند حمایت های مالی خود را
به نیازمندان ثابت کند تا آینده شغلی ،تحصیلی اعضا با مشاوره
توسط اعضای تحصیلکرده را تاحدودی تضمین کند.
موسوی در ادامه درباره برنامه های دیگر این هیئت به خبرنگار
ما گفت :حفظ وحدت و ارتباط بیشتر با پیرغالمان ،پیشکسوتان
و هیئت امنای مسجد و سایر تشکلهای فرهنگی و همچنین
حضور پررنگ تر و موثرتر در جلسات شورای هیئت های مذهبی
شهرستان و الگوسازی فرهنگی اجتماعی تحصیلی اجرایی در
سطح شهرستان یکی دیگر از اهداف این هیئت بوده است.
توزیع  ۷۰۰بسته غذایی در روز عید غدیر خم
وی در ادامه تصریح داشت :توجه ویژه به آموزش و ترویج
فرهنگ قرآن ،شهدا ،اهل بیت و تدوین برنامههای آموزشی
اعضا از دیگر چشم اندازهای این هیئت میباشد که امید است با
تالش همکاران ،دقت بیشتری به این موضوع شود.
مسئول هیئت موسی بن جعفر (ع) در ادامه افزود :این هیئت
توانسته با برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی و دیدار با علما،
مسئولین فرهنگی و مذهبی شهرستان و نیز توجه ویژه به مداحی
ذاکرین ،همکاری و تفاهم با هیئات و تشکل های فعال در
عرصه فرهنگی با خط و مشی والیتی و رهبری ،حافظ سنت
های اصیل مذهبی ،حضور و تأثیرگذاری در فضای مجازی و
اشاعه فرهنگ اسالمی ،پرورش استعدادهای داخلی در درخشش
بیشتر این شهر از لحاظ مذهبی کمک شایانی داشته باشد.
مسئول هیئت موسی بی جعفر در میان این مصاحبه به رزمایش
همدلی این هیئت اشاره داشت و گفت :این هیئت اجرای ۹
مرحله رزمایش و همدلی و تهیه بسته های کمک معیشتی و

پخش آن بین نیازمندان را در کارنامه خود دارد.
موسوی در ادامه خاطر نشان کرد :این هیئت برای پنجمین سال
متوالی به عنوان یکی ازهیئت های برتر شهرستان انتخاب و از
سوی اداره تبلیغات اسالمی و کانون خادمیاران استان قدس
رضوی تشکر و قدردانی به عمل آمده است.
وی در ادامه به دیگر برنامه های هیئت موسی بن جعفر(ع)
پرداخت و گفت :کمک و توزیع  ۷۰۰بسته غذایی که در روز عید
غدیر خم و آغاز امامت آقا امیرالمومنین (ع) با همکاری ستاد
غدیر شهرستان انجام شد ،همچنین تقدیر و تکریم از مدافعان
سالمت ،پزشکان و پرستاران بیمارستان آیت ا ..بهاری (ره) با
تقدیم تندیس و اهدای  ۱۱۰ماسک و  ۱۱۰شاخه گل بین
کادر درمان به مناسبت عید غدیر خم و چندین سری ضدعفونی
گسترده معابر پرتردد شهر ومحوطه مسجد با همکاری پایگاه از
جمله اقدامات بود.
️خدمت رسانی هیئت موسی بن جعفر (ع) در ایام پر
برکت فاطمیه با شعار مسجد تعطیل نیست ،پایگاه تعطیل
نیست ،هیئت تعطیل نیست

موسوی در بیان دیگر برنامههای این هیئت گفت :به همت
هیئت امام موسی بن جعفر (ع) این مرحله از طرح سراسری
کمک های ماهانه برگزار شد و بسیجیان پایگاه شهید شیرودی

و اعضای هیئت موسی بن جعفر (ع) همزمان با ایام پر برکت
فاطمیه با شعار مسجد تعطیل نیست پایگاه تعطیل نیست ،هیئت
تعطیل نیست در راستای فعالیت های جهادی و خدمت رسانی
به مردم در سطح شهر بهار اقدام می نماید .
موسوی اظهار داشت :در این مرحله  ۱۱۴بسته معیشتی در ایام
فاطمیه به مبلغ  ۲۵میلیون تومان که شامل برنج ،روغن ،مرغ
و دیگر اقالم بود در میان نیازمندان و آسیبدیدگان از بیماری
کرونا توزیع شد.
وی همچنین افزود :در سال جاری  ۹مرحله کمک مؤمنانه
با هزینه کرد بیش از  ۱۵۰میلیون تومان در راستای کمک به
نیازمندان در قالب سبد حمایتی وسایل بهداشتی و ذبح و توزیع
گوشت قربانی و تشکیل گروههای جهادی برای ضدعفونی معابر
و سطوح شهر در مقابله با ویروس کرونا صورت گرفته است،
همچنین برگزاری  ۶روز ایستگاه صلواتی و پذیرایی در مسیر
زائران اربعین از عمده فعالیت های این هیئت می باشد.
سید مهدی موسوی مسئول هیئت موسی بن جعفر (ع) در
خاتمه افزود :واحد خواهران این هیئت هم از چند سال پیش
تشکیل شده و در کنار واحد برادران همکاری و فعالیت دارد که
از مهمترین نقاط قوت هیئت می باشد.

