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رويدادهاي ماه

رويدادهاييكخطيآبانماه
مســئول یک واحد تولیدی (ترشــی و شوری) واقع در
آقبالغ ،به دلیل تخلیه فاضالب خام در محیط زیســت
به تحمل  ۱۰ماه حبس تعزیری محکوم شد؛ از مسئول
آالینده های مزاحم شهرک صنعتی بهار چخبر؟!
صفــی زاده رئیــس پرتــاش اداره ورزش و جوانــان
شهرستان بهار با دوسال تالش ،یک شبه عزل شد!
تمام داوران فوتبال شهرســتان بهار در تســت آمادگی
جسمانی کشور موفق شدند.
عمران قراگوزلو جودکار بهاری عضو تیم ملی نیروهای
مســلح جمهوری اســامی ایران به علــت برخی بی
مهریها ،مسابقات جهانی فرانسه را از دست داد.
بعد از مدت ها در بهار ،نمایشگاه سوغات هدایا و صنایع
دستی به همت شهرداری و شورای شهربهار برگزار شد.

اخیراً طی برگزاری کارگروه رســانه و فرهنگ شهروندی که با حضور
اصحاب رســانه شــهر بهار همراه بود ،مهدی مجیدی شهردار بهار
به بیان عملکرد شــهرداری در آبان ماه پرداخــت و در این کارگروه
پیشنهادات و راهکارهای اجرایی شدن تأمین حقوق شهروندی مورد
تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.
به گزارش نشاط بهار ،مهدی مجیدی شهردار بهار با اشاره به
اینکه ما به قدرت رسانه باور داریم و ظرفیت رسانه در ایجاد
فرهنگسازی سطح شهر بسیار تاثیرگذار است بیان داشت:

از عمده مشکالت شهر بهار ریختن نادرست زباله در باکس های
زباله و ریختن نخاله ها در سطح شهر ،پیاده رو و باکس زباله
و پساب ها است.
مجیدی افزود :ریختن نخاله های ساختمانی در باکس زباله
کرات،
یکی از مشکالتی است که ماموران جمع آوری زباله به ّ
تذکراتی را در این باره به شهروندان داده اند که متاسفانه برخی
از شهروندان عامدانه این حرکت را انجام میدهند و زمانی این
موضوع مشکل آفرین است که هنگام تخلیه نخاله ها در دستگاه
پرس باعث تخریب تجهیزات و دستگاه زباله بر میشود؛ در واقع
این باکس های زباله برای زباله خانگی تعریف شده و ریختن
نخاله ساختمانی یا شاخ و برگ درختان و سیمان و نخاله در آن
باعث آسیب رسیدن به باکس شده و هزینه های گزافی برای
تجهیزات شهرداری در پی دارد.
شهردار بهار عنوان داشت :از دیگر مشکالتی که ظاهرا به دلیل
بی اطالعی برخی شهروندان با آن مواجه هستیم ریختن ،زباله
های خانگی بدون کیسه به داخل باکس است و این خود باعث
چسبیدن زباله های تر به جداره باکس ها میشود که با تخلیه
زباله ،شیرابه و زباله ها در داخل باکس میماند و با توجه به اینکه
شستشوی باکس ها به صورت هفتگی یا ماهانه انجام میگیرد
خود باعث آلودگی محیط زیست میشود و شایان ذکر است که
سالیانه  ۱۰میلیارد تومان بابت جمع آوری زباله در شهرداری بهار
هزینه می شود و از هزینه ای که از مردم جمع آوری میشود ۲۰۰
یا  ۳۰۰میلیون تومان پرداخت و مابقی این هزینه ،یعنی  ۹میلیارد
از جیب خود مردم و از سهم عمرانی پرداخت میشود؛ نکته
مهم اینجاست مقداری که از سهم عمرانی برای تهیه باکس ها
پرداخت میشود باعث کاهش توان قسمت عمرانی شده و هزینه
عمرانی صرف جمع آوری زباله میشود!
۷۰درصد بودجه مصوب امسال صرف پروژه های
جاری شده است
مجیدی بار دیگر به میزان بودجه شهر بهار اشاره کرد و گفت:
بودجه مصوب شهر بهار برای امسال  ۲۰میلیارد تومان بوده که
در این شهر  ۷۰درصد آن صرف پروژه های جاری شده و تنها
 ۳۰درصد برای کارهای عمرانی باقی می ماند و با هزینه کردن
مقدار زیا ِد این  ۳۰درصد هم برای جمع اوری زباله میشود و
بااین تفاسیر وجه بسیار پائینی برای فعالیت های عمرانی باقی
میماند.

وی اذعان داشت :هم اکنون در انتهای فصل کاری شهرداری
هستیم و با توجه به کم بودن منابع قطعا خیلی از نیازها و
درخواست های مردم را نمی توانیم جواب بدهیم ،چرا که سرانه
شهروندی در بهار  ۷۰۰هزار تومان است در صورتی که در جلسه
ای که با شهرداران صالح آباد و اللجین داشتیم در آن دو شهر
سرانه دو برابر بهار است و ما در تالشیم بودجه و سرانه را در
شان مردم بهار باال ببریم.
وی تاکید کرد :با ارائه الیحه متمم بودجه  ،۱۴۰۰سرانه
شهروندان  ۷۰درصد افزایش می یابد که شایان ذکر است الیحه
 ۳۴میلیارد تومانی  ۱۴۰۰تقدیم شورای اسالمی شهر بهار شد.
مجیدی مشارکت مردم در پرداخت عوارض را بسیار پایین
عنوان کرد و گفت :بودجه شهرداری از پرداخت عوارض و

وصول عوارض کسب و پیشه تامین می شود و با وجودیکه
به انحاء مختلف برای پرداخت عوارض به مردم اطالع رسانی
شده ،مشارکت چندانی در پرداخت عوارض از سوی مردم دیده
نشده است.

شهردار بهار در ادامه به مشکل پساب های خانگی و مغازه های
مرغ و ماهی فروشی های سطح شهر نیز اشاره کرد که با وجود
اینکه به کرات نیروهای شهرداری این موضوع را به مغازه ها و
خانه ها گوشزد کرده اند اما متاسفانه اقدامی در جهت برطرف
کردن این مشکل انجام نمیدهند و این مشکل با هدایت لوله
ها به درون شبکه برطرف میشود و بوی بد شهر و منظره بد
جوی ها را حل میکند.
برای آسایش مردم ،پرداخت عوارض را الکترونیکی خواهیم کرد

شهردار بهار با بیان اینکه مشارکت مردمی در دو ماه اخیر نسبت
به  ۶ماهه قبل دو برابر شده تصریح کرد :در  ۶ماهه اول ۵۹۲
فقره پرداخت نوسازی داشته ایم و با اطالع رسانی که به کمک
رسانه داشته ایم و تخفیفاتی که داده شده این نرخ به ۱۰۰۰
فقره رسیده است ،با توجه به اینکه مدت تخفیف  ۳۰درصدی
عوارض در بیستم آبان به پایان رسیده و پس از این با اجرای
قانون کمیسیون ماده  ۷۷وصول عوارض انجام خواهد شد و در
تالشیم تا سال آینده پرداخت الکترونیکی عوارض را راه اندازی
کنیم تا همشهریان بتوانند عوارض خود را بصورت الکترونیکی
پرداخت نمایند.
شهردار بهار با اشاره به اینکه درگذشته جریمه دیرکرد در محاسبه

بهار جمع آوری و به سایت جمع آوری زباله شهر بهار
منتقل می شود و سپس به سایت زباله شهر همدان انتقال
می یابد.
اقدامات شهرسازی در حال پیشرویست

در میانه نشست مهدی مجیدی شهردار بهار گریزی به اقدامات
شهرداری در زمینه شهرسازی زد و بیان کرد :جمع آوری
داربست های غیرمجاز در سطح شهر ،میدان شهید مصطفوی،
پیاده روسازی روبروی حوزه علمیه خواهران ،ایجاد پارک نواری
مابین سایت اداری و کوی پاسداران ،ادامه پیاده روسازی حوالی
مسکن مهر ،پیاده راه سازی در موازات خط کندرو بلوار کشاورز
و آسفالت ریزی معابر از دیگر اقدامات شهرداری است که هم
اکنون در حال اجرای آن هستیم و همچنین ادامه تعویض
تابلوهای ترافیکی در سطح شهر و نصب تابلوهای سرکوچه
و همچنین رنگ آمیزی سرعت کاه ها توسط واحد ترافیک و
روابط عمومی شهرداری بهار درحال حال انجام است.
قبل از خرید زمین ،درمورد کاربری آن از شهرداری سوال
کنید تا به مشکل نخورید

وی با تاکید بر ساخت و ساز با پروانه گفت :مشاهده میکنیم
بعضی شهروندان بدون پروانه ساخت و ساز انجام می دهند ،به
امید و خیال اینکه در کمیته ماده  ۱۰۰جریمه اش را پرداخت
خواهند کرد ،اما این مسئله آنها را از بیشتر امتیازات محروم
خواهد کرد.
شهردار بهار به بررسی پرونده های شهرداری از سال  ۹۶تاکنون
اشاره کرد و گفت :اولین اصول هر شهری این است که هر
فردی تصمیم به خرید هر زمینی دارد ،ابتدا باید از شهرداری
سوال کند و مطمئن شود که کاربری مسکونی دارد و آیا میتواند

شهردار بهار در کارگروه رسانه و فرهنگ شهروندی:

ما به قدرت رسانه باور داریم

عوارض ،در سیستم اداری بود گفت :جریمه دیرکرد عوارض از
گذشته در سیستم تعبیه شده بود ،لذا این مشکل را برطرف
کردیم و جریمه دیرکرد از سیستم محاسبه عوارض حذف شد و
شهروندان می توانند بدون هیچ نگرانی از وجود جریمه دیرکرد
اقدام به پرداخت عوارض کنند و ماهم تا جایی که در چارچوب و
ضوابط و مقرارت باشد با شهروندان همکاری می کنیم.
️روزانه  ۱۸تن زباله از سطح شهر بهار جمع آوری میشود

سید عباس نوری سئول خدمات شهری شهرداری بهار
نیز در ابتدای سخنان خود از اصحاب رسانه خواست که با
توجه به ظرفیت های رسانه ای خود در مورد تخلیه نخاله
در سایت مخصوص نخاله شهر اطالع رسانی کنند تا شاهد
نخاله ها در سطح شهر نباشیم.

مسئول خدمات شهری شهرداری در جلسه کارگروه رسانه
و فرهنگ شهروندی با ارائه گزارشی از عملکرد و ابالغیات
این قسمت به اصحاب رسانه اظهار کرد :با توجه به اطالع
رسانی و فرهنگسازی های انجام شده در طی دو ماه اخیر،
 ۸مورد اخطار جمع آوری نخاله ساختمانی به شهروندان
ابالغ شده بود که خوشبختانه  ۶مورد جمع آوری نخاله در
سطح شهر انجام شده است و  ۲مورد هم عليرغم ابالغیات
شهرداری اقدامی برای جمع آوری نکرده اند.
نوری تصریح کرد :سایت نخاله ساختمانی به مساحت
۲/۵هکتار در جاده کوزه گران پشت دانشگاه آزاد واقع شده
و شهروندان بهاری می توانند نخاله های خود را به صورت
رایگان در این مکان تخلیه نمایند.

نوری همچنین در سایت جمع آوری زباله به خبرنگاران
گفت :روزانه  ۱۸تن زباله توسط  ۴ماشین از سطح شهر

برای آن پروانه ساخت بگیرد یا خیر!

مهدی مجیدی با اشاره به وجود پرونده های مشکل دار در
شهرداری گفت :هر فردی قصد ساخت خانه دارد ابتدا باید از
شهرداری پروانه بگیرد و شایان ذکر است که پرداخت پول پروانه
ساخت به معنای دریافت پروانه نیست.

وی افزود :در بررسی پرونده های قديمي افرادی هستند که
پروانه ساخت ندارند و وقتی از آنها سوال می کنیم درپاسخ
میگویند هزینه پروانه را در آن زمان پرداخت کرده ایم ،اما
تا آخرین مرحله دریافت پروانه ساخت را طی نکرده و اکنون
به مشکل برخورده اند؛ شهروندان توجه داشته باشند که نباید تا
وقتی پروانه ساخت دریافت نکرده اند اقدام به ساخت و ساز کنند.
شهردار در خصوص هزینه جریمه ماده  ۱۰۰و پروانه ساخت
اظهار کرد :یک روال نانوشته ای ایجاد شده که هر فردی
میخواهد ساخت و ساز کند ،ترجیح میدهد جریمه ماده ۱۰۰
را بدهد تا اینکه بروکراسی اداری دریافت پروانه و پول مهندس
ناظر را بپردازد ،اما این مسئله همیشه جوابگو نیست ،در همدان
اگر مهندس ناظر ساخت و ساز غیرمجاز را ببیند و گزارش ندهد
جریمه شده و پروانه اش باطل می شود ،اما گویا اینجا با رأفت
بیشتری برخورد شده است!
مجیدی گریزی به طرح جامع شهری زد و گفت :متأسفانه در
طرح جامع شهر بهار که در سال  ۹۶ابالغ شده بود و بخشهایی
از اراضی شهر بهار که سابق بر این ،جزء حریم بود از حریم
خارج شده بود؛ منجمله اراضی متعلق به شهرداری و شهروندان
که با بازدیدی که همراه با معاونین داشته ایم توجیه شدند که
این اراضی باید برگردد و بالفاصله فردای آن روز کمیته فنی و
کارگروه امور زیربنایی در شهر تشکیل شد که میزبان اعضای
کارگروه امور زیربنایی و کمیته ماده  ۵بودیم و مصوبات بسیار

خوبی گرفتیم و بیشتر شهروندانی که به علت این مغایرت ،طرح
تفضیلی بخشی از امالکشان خارج از محدوده افتاده بود موفق
شدند به داخل محدوده برگردند.
وی افزود :در چند روز آتی جلسه کارگروه اصلی تشکیل خواهد
شد که این مصوبات عملی شود و تعداد قابل توجهی از امالک
شهر بهار که متعلق به شهروندان است از بالتکلیفی رفع میشود
و وارد محدوده میشوند و همچنین به امالک افرادی که سند
دارند ،کاربری مسکونی ارائه میشود.
شهردار بهار اذعان کرد :با پیگیری و مطالبه از اداره راه
و شهرسازی که در همین دو ماه که به همراه شورای شهر
انجام داده ایم ،خوشبختانه شاهد نتیجه گیری هستیم و در طی
روزهای آتی مصوبات مثمرثمری از جلسه کارگروه صادر خواهد
شد که شهروندان میتوانند پروانههای ساختمانی را دریافت کنند.

مجیدی گفت :یکی از مشکالت شهر بهار اسناد عادی است،
به دنبال راهکار هستیم که با همکاری مسئولین شهرستان
سنددار شوند چرا که کمیسیون ماده  ۵اسناد عادی را نمی
پذیرد و یا امالکی که کاربری عمومی دارد همانند فضای سبز،
به طور شفاف بخشهایی را راه و شهرسازی مخالفت کرده و
تکلیف شهروندان مشخص شد و قرار نیست که همه کاربری
های عمومی به مسکونی تبدیل شوند و شایان ذکراست که
مشکل تفکیکی عباسیان و شعبانلو و ۲۵هکتاری شهرداری با
این جلسات بعد از چند سال وقفه مرتفع میشود.

وی ادامه داد :تشکیل کمیته فنی ماده  ۵و کارگروه امور زیربنایی
در شهر بهار برای نخستین بار نوید بخش اتفاقات خوب در حوزه
شهرسازی است.
برگزاری یک یا دو نمایشگاه تخصصی بصورت ماهانه

مهدی مجیدی شهردار کوشای بهار در پایان این نشست گفت:
نمایشگاه سوغات هدایا و صنایع دستی از  ۲۸آبان لغایت
 ۴آذر در مکان پارک الله در حال برگزاری میباشد که
از همشهریان دعوت میکنیم باحضور دراين نمایشگاه
از غرفه ها دیدن کنند و طعم سوغات سراسر کشور را
بچشند.
شایان ذکر است به مناسبت افتتاحیه این بازارچه ،مراسمی
بعنوان جنگ شادی در فرهنگ سرای آیت ا ..بهاری
شهرستان بهار به همت شهرداری و شورای شهر بهار با
حضور مسئولین برگزار گردید که در این مراسم هدایایی
به پاکبانان شهر بهار به رسم قدردانی اهدا شد.
شهردار بهار دربارهی چند و چون این بازارچه گفت :این
سوله پیش از این بازارچه ،بعنوان انبار و محل نگهداری
وسایل فرسوده شهرداری استفاده میشده که با همفکری
شورای شهر قرار بر این شد این مکان را بعنوان بازارچه
محلی برای عرضه محصوالت استفاده کنیم که شایان
ذکر است شروع این حرکت با نمایشگاه مواد غذایی،
سوغات و محصوالت بوده است که درنظر داریم ماهانه
یک یا دو نمایشگاه تخصصی در شهر برای رفاه بیشتر
شهروندان برگزار کنیم.
میزبان محصوالت
وی بيان کرد :دراین غرفه ها
ِ
تولیدکنندگان و فروشندگانی از داخل و خارج استان
عسل آذربایجان شرقی ،زیتون گیالن ،خرمای
ازجمله
ِ
محصوالت دیگر استانها هستیم که شهرداری
جنوب و
ِ
و شورای شهر درصدد است این مکان محلی باشد برای
برگزاری بازارچه های فصلی که باتوجه به عدم وجود
پاساژ و نمایشگاه در بهار ،شهروندان بتوانند مواد مورد نیاز
خود را از این مکان تأمين نمایند.
مهدی مجیدی در خاتمه از تولیدکنندگان و بانوان
کارآفرینی که محصوالتشان حاصل دسترنج و صنایع
دستی خودشان است و در این غرفه ها عرضه کرده اند
تشکر کرد و آنان را افتخاری برای این دیار دانست.

یک هزار و  ۲۰۰قطعه مرغ زنده ،بدون مجوز بهداشتی
در بهار کشف شد.
کتاب قرآن و عوامل پیشــرفت با رویکرد علم و فناوری
نوشته سمیه عیوضی رونمایی شد.
در شهرســتان بهار بیش از  ۵درصد جمعیت باالی ۳۰
سال (حدود  ۳۲۰۰نفر) مبتال به دیابت هستند.
جنــاب آقای دکتر علیرضا قاســمی فرزاد
ي شما بر کسی پوشیده نیست و خدمات صادقانه
ی ها 
شایستگ 
ي مختلف ســتودنی است؛ حسن انتصاب
شــما در صحنهها 
شایســته جنابعالی را به عنوان استاندار جدید تبریک عرض
نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه حق مسئلت داریم.
پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر و نشاط بهار

جنــاب آقای دکتر علیرضا قاســمی فرزاد
احترامــاً ،برخــود الزم مــی دانیــم انتصــاب جنابعالــی
رابــه عنــوان اســتاندار تبریــک عــرض نمائیــم ،امیــد
اســت در ســایه تأییــدات الهــی ،در این عرصــه خطیر و
خدمــت به وطن عزیز اســامی موفق و ســربلند باشــید.
مجمع جوانان شهرستان بهار

جنــاب آقای دکتر علیرضا قاســمی فرزاد
بدینوســیله انتخاب بجا و شایســته جنابعالی که نشــان از
درایــت ،لیاقت و توانمندی شــما دارد را صمیمانه تبریک و
تهینــت عرض نموده و رجای واثق داریــم تعهد و کارآمدی
های برجسته شــما نوید بخش رشــد این دیار خواهد شد.
شهرداري و شوراي شهر بهار

جناب آقای غالمرضا شــعبانی بهار
بدینوســیله انتخــاب شــما گرانقــدر را به عنــوان عضو
هیئــت رئیســه کنفدراســیون تیرانــدازی باکمان آســیا
را تهنیــت داریــم و ازدر گاه ایــزد منــان مزیــد توفیقات
برای خدمتی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از توکل
الهی در جهت رشــد و شــکوفایی شــهر را مســألت داریم.
پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر و نشاط بهار

جناب آقای غالمرضا شــعبانی بهار
احتراماً ،انتخاب بجا و شایســته جنابعالی را به ســمت عضو
هیئت رئیســه کنفدراســیون تیرانــدازی با کمان آســیا را
که نشــان از لیاقت و برجستگی شــما دارد را تبریک عرض
نمــوده و امیدواریم در ســایه تأییدات الهی پیروز باشــید.
مجمع جوانان شهرستان بهار

جناب آقای غالمرضا شــعبانی بهار

بدینوســیله انتخــاب شــما گرانقــدر را به عنــوان عضو
هیئــت رئیســه کنفدراســیون تیرانــدازی با کمان آســیا
را تهنیــت داریــم و ازدر گاه ایــزد منــان مزیــد توفیقات
برای خدمتی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از توکل
الهی در جهت رشــد و شــکوفایی شــهر را مســألت داریم.
رئیس هیئت اسکیت شهرستان بهار
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اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار

۳

۲

۴

شهردار بهار:

جمع غنی ترین ها و فقیر ترین ها در بهار

ما به قدرت رسانه باور داریم

از هر  ۱۰بهاری یک نفر تحت پوشش است
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معاون اسبق جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:

باید به جوانان میدان داد و با آن ها کار کرد
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مدیر جهار کشاورزی شهرستان بهار:

رتبه نخست بهار در

تولید گوشت مرغ ،بوقلمون و شترمرغ
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گریزی به تولیدات دامی استان داشت و اذعان
کرد :ساالنه  ۳۲هزار تن گوشت قرمز ،بیش از  ۴۵هزار تن گوشت سفید ۲۱ ،هزار تن تخم مرغ و  ۳۴۵هزار تن
شیر در استان همدان تولید می شود که با برنامه ریزی های صورت گرفته ،هیچ گونه مشکلی در تأمين گوشت
مرغ در استان همدان نداریم و با تعیین و تنظیم تعداد جوجه ریزی و برآورد نیاز استان به صورت روزانه توانسته
ایم مجموعه موفقی داشته باشیم.
دولو گفت :در استان همدان به صورت ماهانه  ۲میلیون و  ۲۰۰قطعه جوجه ریزی صورت می گیرد و از ابتدای
آبان تاکنون نیز  ۱میلیون و  ۲۰۰هزار جوجه ریزی صورت گرفته و در راستای تنظیم بازار ،به طور متوسط روزانه
 ۱۱۰تن مرغ در دو نوبت صبح و عصر در سطح استان همدان توزیع می شود.

نشاط شهر بهار

در سطح شهرستان بهار  ۱۲۰هزار راس دام سبک و  ۳۸هزار راس دام سنگین وجود دارد که از این تعداد به ترتیب  ۹۳هزار
و  ۶۰۰راس دام سبک و  ۲۰هزار و  ۵۵۰راس دام سنگین هویت گذاری شده است.

تجلی اراده و حمایت مردم

همچنين در اين شهرستان ساالنه ۲۸۰۰ ،تن گوشت قرمز ۳۹ ،هزار تن شیر ۴۵۰۰ ،تن تخم مرغ و  ۱۰۰تن عسل تولید می
شود و  ۶۸واحد مرغ گوشتی فعال در شهرستان بهار وجود دارد که  ۱۵هزار تن گوشت مرغ و  ۳۳۰تن گوشت ماهی و ۵۲۲
تن گوشت شترمرغ و بوقلمون به صورت سالیانه تولید می شود.
ادامه در صفحه۳

ادامه در صفحه2

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار:

«معرفي يك نويسنده به بهانه هفته كتاب و كتاب خواني»

کتابخانه باهنر بهار  ۵۰ساله شد

جواد نوري -کارشناسی ارشد ادبیات فارسی -متولد شهرستان بهار

جشن یار  ۵۰ساله در کتابخانه شهید باهنر برگزار میشود
احتیاج ما به کتاب بیشتر میشود ،اینکه کسی تصور کند با پدید
آمدن اینترنت و ارتباطات جدید و نوظهور ،کتاب منزوی خواهد شد
خطاست؛ کتاب روز به روز در جامعه بشری اهمیت بیشتری ایفا
میکند و این ابزارهای نو ظهور (رسانه ها و رسانه های اجتماعی)
همگی هنرشان این است که مضمون و محتوای کتاب ها را آسان
منتقل میکند و در واقع جای کتاب را هیچ چیز نمیگیرد”

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار طی نشست خبری
در ستاد بیست و نهمین دوره هفته کتاب ،کتابخانی و کتابداری با
اصحاب رسانه ،از برگزاری ۱۱۰برنامه متنوع در سطح شهرستان بهار
خبر داد و به ارائه عملکرد کتابخانه های سراسر شهرستان پرداخت.

به گزارش نشاط بهار ،معصومه فزونیرئیس اداره کتابخانه های
عمومی شهرستان بهار در ابتدا با اشاره به اینکه ارتباط و تعامل رسانه
با کتاب و کتابخوانی مهم است ،اظهارداشت:
بنا بر فرموده مقام معظم رهبری که در مورد کتاب و اهمیت کتاب
بیان داشتند « با این ابزارهای نو ظهور که هر چه بیشتر پیش میرویم

وی درادامه افزود :نقش رسانه ها در شکل های مختلف ،نقش
ماندگار و عمیق در ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی
دارد و در اهمیت کتاب به عنوان تفاهم جامعه ،همین بس که همه
آسمانی خودشان جاودانه
ادیان آسمانی و پیامبران ما از طریق کتاب
ِ
ماندهاند و وظیفه و رسالت کتاب ،همان وظیفه و رسالت رسانه هاست
که تالش میکند هر چه ارتباط بین رسانه و کتاب بیشتر باشد قطعا
آگاهی بخشی بیشتر خواهد بود و ارزش های دینی و ملی تقویت،
تبادل اطالعات بیشتر ،ایجاد انگیزه ،شور اجتماعی و فرهنگی ایجاد
خواهد شد و در نهایت به بهبود زندگی مردم کمک خواهد کرد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار در ادامه برشمرد:
درحال حاضر در سطح شهرستان بهار  ۱۲باب کتابخانه که شامل ۵
باب شهری ،و  ۷باب روستایی وجود دارد و سرانه زیربنای کتابخانه
های عمومی ۳هزار و  ۴۰۴مترمربع ،و تعداد ۱۰۷هزار و  ۴۸۰نسخه
کتاب موجود میباشد که شایان ذکر است در حال حاضر به ازای
هر  ۱۰۰نفر سرانه کتاب  90/26و سرانه زیربنای کتابخانه 2/86
میباشد که در صددیم این مقدار را تا پایان برنامه ششم توسعه به
 3/41برسانیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار گفت :با توجه به
تعطیلی های مقطعی کتابخانه ها در زمان شیوع ویروس کرونا و
ریزش تعداد اعضای فعال کتابخانه ها ،در حال حاضر  1/74بالغ
بر ۲هزار و  ۶۲نفر از مردم شهرستان عضو کتابخانه های عمومی
هستند.

فزونی در میانه گریزی به میز مرجع زد و گفت :با تعریف میز مرجع
مجازی در کتابخانه های عمومی ،افرادی که نیاز به اطالعات خاص
برای پایان نامه و مقاله ها دارند می توانند از طریق رابط به اطالعات
در حوزههای مختلف دسترسی پیداکنند.

وی در ادامه بیان کرد :امسال بیست و نهمین دوره هفته کتاب،
کتابخانی و کتابدار همزمان با رحلت مفسر بزرگ شیعه عالمه
محمدحسین طباطبایی قرار گرفته و از  ۲۴آبان ما تا اول آذر ماه با
شعار «جای خالی را با کتاب خوب پر کنید» و  ۱۱۰عنوان برنامه این
هفته را گرامی خواهیم داشت که از جمله این برنامه ها به رونمایی
کتاب ،جلسات نقد وبررسی کتاب ،نشست های کتابخان مدرسه ای
و کتابخانه ای ،عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی سطح
شهرستان ( ۲۴تا  ۲۶آبان ماه) و جشن کودک و کتاب (قصه گویی،
جمع خوانی ،مسابقه کتابخوانی ،کاردستی ،نقاشی و بازی و سرگرمی)
در تمامی کتابخانه های عمومی اشاره کرد.
معصومه فزونی تصریح کرد :برگزاری نمایشگاه کتاب و کارگاه های
آموزشی و ادامه جشنواره رضوی و حضور کتابداران در روستای فاقد
کتابخانه ،اردوی فرهنگی کودکان به کتابخانه ها نیز از دیگر برنامه
های هفته کتابخوانی میباشد.

فزونی نیز در تشریح برنامه های شاخص این هفته به افتتاح محفل
ادبی در راستای تقویت فعالیت های ادبی اعضای کتابخانه های
شهرستان منجمله کودکان و نوجوانان و جوانان در جهت رشد
استعداد و پتانسیل در حوزه فعالیت های ادبی شهرستان ،جشن
یار  ۵۰ساله با توجه به  ۵۰ساله شدن کتابخانه باهنر بهار با حضور
پیشکسوتان باهدف پاسداشت نیم قرن خدمت کتابخانه شهید باهنر
بهار به شهروندان و برنامه خالقانه « پیاده روی به مقصد کتاب» در
راستای تشویق شهروندان به حضور در کتابخانه اشاره کرد.
وی افزود :چندین عنوان برنامه مشترک با همکاری اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی برگزار خواهد شد که از جمله آن میتوان به رونمایی
از کتاب ،تقدیر از خادمان نشر و اهدا کتاب توسط اداره فرهنگ و
ارشاد به کتابخانه های عمومی در راستای ترویج فرهنگ اهدای
کتاب اشاره داشت.

معصومه فزونی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بهار
در خاتمه به برنامه های شاخص شهرهای مهاجران ،صالح آباد و
اللجین اشاره کرد و افزود :کارگاه آموزشی با موضوع مهارت مطالعه
و اجرای طرح توزیع بسته فرهنگی با عنوان زندگی خوب با کتاب با
محوریت ارتقا سواد خانواده و سالمت خانواده ،برگزاری جشن کودک
و کتاب ،عصر شعر با انجمن ادبی شهر اللجین و طرح تخته سیاه
و کتاب با حضور کتابداران در مدارس همراه با برنامه های فرهنگی
و رونمایی کتاب و نقد و بررسی کتاب بخشی از برنامه های شهرها
میباشد.
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فعالیت ها :کارشناس واحد ادبیات حوزه هنری همدان به مدت  ۱۰سال،
رئیس انجمن ادبی بهار به مدت  ۷سال ،رئیس انجمن حافظ شناسی بهار به
مدت  ۲سال ،عضو هیئت مدیره خانه شعر و ادب استان همدان ،دبیر بخش شعر
فصلنامه فرهنگی-ادبی پرنیان حوزه هنری همدان ،عضو انجمن های کشوری
طنز در حلقه زندان و شکرخند

كتاب فرهنگ مردم بهار

آثار و تالیفات :شاهنامه مدرن؛ مجموعه شعر طنز۱۳۸۱ ،؛ دیوان اشعار رضا
باهاری( ۱۳۸۵ ،با همکاری سعید جلیلی)؛ شاید کسی آن سوی باد منتظرم باشد؛
آنتولوژی شعر آزادهمدان۱۳۸۹ ،؛ تاریخ ،فرهنگ عمومی و مشاهیر بهار۱۳۹۰ ،؛
هانسی گروهین بئله موالسی وار؛ مجموعه شعر ترکی و تاریخچه هلیم حضرت
ابوالفضل بهار۱۳۹۰ ،؛ واترپلو با ماهی؛ مجموعه شعر طنز۱۳۹۲ ،؛ بی ادبیات:
مجموعه شعر طنز۱۳۹۵ ،؛ شیرین سوزلر؛ ضرب المثل های رایج در گویش
بهار۱۳۹۶ ،؛ سفرنامه طنز؛ نقیضه سفرنامه ناصرخسرو (زیر چاپ)؛ طنز سرایان
همدان (زیر چاپ).

همراه با روستائیان

مسئولین چه خواهند کرد؟!
خانوار ساکن در قیدعلی بالغ ،آب شرب دارند
تنها ۸۵
ِ

به گزارش نشاط بهار ،سعید نادری نهاد دهیار روستای قیدعلی
بالغ درابتدا به معنی نام این روســتا اشــاره کرد و گفت :قید
درلغت به معنای کوه و بالغ به معنای چشــمه که در ورودی
روســتا قرار دارد و شایان ذکر اســت این روستا از توابع شهر

تحليل ماه

سيب زميني گران شد ! !
علي خجسته
كارشناس امور كشاوزي

باتوجه به نوســانات موجود در حوزه کشــاورزی و علی
الخصوص ،اکنون شــاهد اوج گیری قیمت سیب زمینی
هســتیم و واقعیت امر این اســت که عمده گردش مالی
و اقتصادی شهرســتان بهار و چشــم امید همه ما قیمت
محصوالت کشاورزی میباشد!
آیا خب ِر گران شــدن سیب زمینی خوشحال کننده است
یا خیر؟! البته بستگی دارد مخاطب این خبر تولید کننده
باشد یا مصرف کننده!
هــر زمان که محصوالت کشــاورزی را بــه قیمت خوب
خریدند ،در چهره مردم شــهرمان نشاط را نظاره کردیم
ِ
قیمت باال نیســت؛ در این چند
اما واقعیت مطلب همین
سال گذشــته بارها دیده ایم هر زمان که سیب زمینی و
یا محصوالت مشــابه قیمت بسیار باالیی داشته باشد آثار
فصل کشاورزی بعد برجای
مخربِ آن را ســال بعد و در ِ
گذاشته است.
گرانی بیش از حد شــاید به غیر از مصرف
این
برایمثال
ِ
کننده ،خود کشاورز را هم نگران خواهد کرد چرا که برای
گرانی محصوالتِ وابسته برای کاشت
سال آینده شــاهد
ِ
ِ
همچون اجاره زمین گــران ،بذر گران ،کود گران و دیگر
بسترها خواهیم بود.
اگر برنامه ریزی دقیق در صادرات و واردات وجود داشت،
اگر در عرضــه و تقاضای بازار فکری میشــد و اگر های
دیگری تدبیر میشد ،شاید شاهد این اتفاقات در این سال
ها نبودیم که یکسال قیمت سیب زمینی آنقدر باال باشد
گرانی بیش از
که تولید کننده خوشحال باشد و به دلیل
ِ
سال بعد شود
کاشت
حد که موجب سنگین شدن سرمایه
ِ ِ
کشش این قیمت را نداشته باشد و سال
و به یکباره بازار
ِ
دیگر بالعکس!
ِ
کاشت
مســائلی همچون بسته بودن و یا باز بودن مرزها،
بیــش از حد و تمایل زیاد از حد مردم ،مردم را به یکباره
ارزانی سیب زمینی فرو خواهد برد و
در یک شــوک بنام
ِ
چه بد سالی را خواهیم گذراند!
باید فکری اساسی در این مورد کرد که نشریه نشاط بهار
قصد دارداین موضوع را بطور پیوسته از مسئولین زیربط
مطالبه کند تا ببینیم آیا دولــت جدید فکری برای بازا ِر
سیب زمینی خواهد کرد یا خیر!
شــاید برنامه ریزیِ دقیقی چــون خری ِد تضمینی مانند
گنــدم ،کنترل بازار در مقابــل دالالن ،جلوگیری از انبار
شدن کشاورزان از تک
محصوالت کشاورزی و شاید خارج ِ
ِ
کشت
قطبی بودن (کاشت صرفاً سیب زمینی) و میل به
محصولی محصوالتِ کشاورزی راهکا ِر مناسبی باشد
چند
ِ
اما همه اینها فرضیهی ذهن ما است و باید منتظر پاسخ
مسئولین و راهکارهای امید بخش آنها بود.

صالح آباد است که جمعیت قریب به  ۲۸۰نفر و  ۸۵خانوار را دارا
می باشد.
وی درادامه بیان کرد :شــغل اکثــر مردم این روســتا دامداری
وکشاورزی می باشد.

درادامه بااشــاره به اینکه این روســتا ازنظر توجه مسئولین درامر
آبادانی و رسیدگی مهجور مانده گفت :عدم بهسازی روستا و جدول
گذاری باعث ایجاد مشکالتی برای اهالی این روستاشده است.
دهیار روستای قیدعلی بالغ ازدیگر مشکالت این روستا را تأمين
آب عنوان کرد و افزود :این روســتا دارای منابع آبی میباشد و در
مقابل ،چاه آن حفاری شده امامتاسفانه تجهیز نشده است و کارگروه
تخصصی برای رفع این مشکل تشکیل نمیشود و همچنان بعد از
سال ها ،در تنش آبی هستیم و قطع به یقین حل این مسئله باعث
رفاه عمومی اهالی این روستا خواهد شد.

وی در ادامه افزود :جاده این روســتا درســال  ۹۸آسفالت شد اما
در زمستان همان سال ،به دلیل بی کیفیت بودن آسفالت و عدم
بودن مسئولین را
زیرســازی خراب شده است و این امر ،پاسخگو ِ
قبل از انجام مجدد میطلبد.
ســعید نادری نهاد دهیار روستای قیدعلی بالغ در خاتمه به بیان
یکی دیگراز مشــکالت مهم این روستا پرداخت گفت :یکی دیگر
ازمهمترین مشکالت روستا بویژه برای دانش آموزان ودانشجویان،
مسئله مخابرات و اینترنت میباشد که بصورت  GSMو بی سیم
اســت که امیدواریم با پیگیری ،مســئولين بتوانند برای حل این
مشکل اقدام کنند وتا حدودی ازمشکالت اهالی بکاهند.

اولین نشریه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهار
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پس از  ۱۰سال از زحماتتان دیدن کنید

نشاط شهر ،تجلي اراده و حمايت مردم
در میان روزهای سرد پاییزی ،افتتاح نمایشگاه سوغات
هدایا و صنایع دستی برای مردم شهر بهار کمی
گرمابخش بود؛ غرفه هایی که در آن سوغات هایی از
محصوالت گوناگون عرضه میشود و حضور چشمگیر
مردم برای دیدن و خرید چنین محصوالتی کمی شور
و اشتیاق را پس از مدت ها در بهار زنده کرد.
در این نمایشگاه که حاصل تالش های مردم
از اطراف شهرستان بهار و استان همدان است،
محصوالت گوناگونی را ارائه میدهند اما غرفهای در
میان این غرفه ها که محصول آن متفاوت از این
خوردنی هاست ،غرفه پایگاه خبری تحلیلی نشاط
شهر و ماهنامه نشاط بهار است؛ اتفاقی مبارک که با
دعوت از مسئوالن نمایشگاه ،شهردار و شورای شهر
بهار اتفاق افتاد و نشاط شهر و ماهنامه نشاط بهار بعد
از  ۱۰سال غرفه ای را بر پا کرد که حاصل زحمات،

تالش ها و حمایت های خود مردم بوده است.

گرچه در این مسی ِر  ۱۰ساله اتفاقات بسیار سخت و بعض ًا
دلگیر کنندهای اتفاق افتاده است اما حضور اقشار مختلف
در غرفه نشاط شهر و ماهنامه نشاط بهار که متعلق به
خودشان است و زمانیکه محصول حمایت های خودشان
را میبینند و نشاط در چهره هایشان نمایان میشود که
چگونه فرزندان این شهرستان در عرصه فرهنگ و رسانه
دستاوردی زیبا را به مردم منطقه هدیه کرده اند ،خستگی
از تن مجموعه دور میشود.
البته ناگفته نماند برای رسیدن به قله ،مسیر بسیار
طوالنی را در پیش داریم و بیش از پیش مجموعه به
حمایت های مردم و اقشار گوناگون مردم نیازمند است
و همه عزیزانی که امروز پا در غرفه مجموعه نشاط شهر
و ماهنامه نشاط بهار می گذارند ،قبل از هر چیز باید

بدانند که این غرفه متعلق به خودشان است و ما
نیز الزم میدانیم از همه این گرامیان و فرهیختگان
تشکر کنیم و بابت ابراز محبت ها و حمایتهای این
گرامیان میباشد که مجموعه نشاط شهر به دنبال
این است که مطالبات مردم را پیگیری کند ،آرمانی
که همیشه تالش کرده از آن غفلت نکند و افتخارش
هم همین باشد که پیگیر خواسته های به حق و
قانونی اقشار مردم باشد.

ناگفته نماند که برای نشاط شهر بهار ،سرمایه همان اعتماد
مردم است که امیدواریم امانتدار خوبی باشیم؛ مجموعه
نشاط شهر بهار از همه سرورانی که آن را در این ۱۰
سال یاری نموده اند و همچنان در کنارمان هستند تشکر
میکند.
همچنین از حمایت های مستمر خاندان اسدی (جناب آقای
حاج خیراهلل اسدی و حاج امیر اسدی) تشکر ویژهای داریم،
روح پدرشان شاد باد.

قطعا مردم امید ویــژه ای به برنامه های دولت جدید در
همه بخش ها بویژه بخش کشاورزی بسته اند..

اخیراً جمعی از فعاالن سیاسی اجتماعی با اسدا ..ربانی مهر
معاون اسبق امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان
همدان دیدار داشتند و از دغدغههای خود همچون جایگاه
جوانان ،انتشار اخبار و دیگر مباحث در این زمینه گفتگو داشتند.
به گزارش نشاط بهار ،در این جلسه و دیدار دوستانه ،ابتدا سعید
دانش یار که عضو هیئت علمی دانشگاه بروجرد میباشد با
بیان اینکه دغدغه مندی در حوزه فرهنگ و رسانه را یکی
از مطالبات خود میبینیم و امیدواریم بتوانیم در این مسیر
تالش و کوشش هایمان باعث رشد و پیشرفت های جامعه
باشد گفت :برخی از خرده فرهنگ ها نگران کننده است و اگر
بتوانیم فرهنگهای غنی که باید حفظ شود را تقویت کنیم و یا
فراموش شده اند را بازیابی کنیم میتوانیم شاهد رشد چشمگیر
این حوزه باشیم.
وی افزود :فرهنگهای غنی که باعث رشد و توسعه سالمت
جامعه ما خواهد بود در بحث توریست و گردشگری و آداب و
رسوم استان ظرفیت های بسیار باالیی برای این استان وجود
دارد که اگر حمایت شوند بیش از پیش باعث رونق و رشد آن
خواهد شد و از شما خواهانم که در این مورد کمک کنید.
در ادامه مجید قاسمی جمشید که به عنوان مهمان ویژه در این
جلسه حضور داشت اظهار کرد :آقای ربانی از مدیرانی است که
در سالهای حضور خود در امور جوانان ،حوزه بازرسی و طی
دو مقطع در روابط عمومی استانداری به دور از هیاهوی سیاسی
به دنبال خدمت بوده است و جای داشت فعاالن اجتماعی
شهرستانهای استان از ظرفیت ایشان بیشتر استفاده کنند.
وی در بحث اخبار منتشره از رسانه ها اینطور ادامه داد :در
کشور ما اتفاقات خوب خیلی بیشتر از حوادث منفی است اما
متاسفانه بازنشر و گردش اخبار منفی به مراتب خیلی بیشتر از
بانک اخبار مثبت است و این موضوع منجر به القای حس منفی
به جامعه می شود که نقش روابط عمومی های ادارات و رسانه
ها بسیار موثر است.
عضو سابق شورای اسالمی شهر بهار اشاره ای به جوانان حاضر
در جلسه کرد و بخشی از توانایی ها و زحماتی که در سطح
شهرستان بهار کشیده اند را به آقای ربانی یادآوری کرد.
در میانه ی جلسه مرجان عاکفی که یکی از فعاالن اجتماعی و
فرهنگی بشمار میرود اظهار داشت :تالش ما این است که در
فرهنگ و فعالیتهای اجتماعی رویکرد استانی داشته باشیم و
تالش داریم به فرهنگ استان خود کمک کنیم.
وی افزود :برای انتشار اخبار باید یک فکر و اندیشه مثبت و
توسعه محور ضمیمه آنها باشد که امیدوارم در انتشار اخبار این
مسئله را رعایت کنیم.

در دیدار جمعی از فعاالن اجتماعی و رسانه ای
با معاون اسبق امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مطرح شد:

باید به جوانان میدان داد و با آن ها کار کرد

عاکفی اشاره ای به گروه ایران شناسی که در همدان
وجود دارد داشت و با ابراز امیدواری تصریح کرد :این گروه
باید به شهرستان های استان و روستاها نیز معطوف باشند
که بسیار ظرفیت باالیی در این مباحث برای معرفی شدن
وجود دارد؛ وجود منابع فرهنگ غنی از خرده فرهنگ های
شهرستان ها و روستاهای استان میتواند به عنوان منبع
آرشیوی باارزشی برای معرفی استان قرار بگیرد.

مهرانگیز مهری نیز یکی از مهمانان جلسه بود و اظهار
داشت :با توجه به اهمیتی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی
وجود دارد باید تالش کنیم آگاهی مردم و جامعه در
مسائل حقوقی باال برود که اگاهی بخشی در جامعه در
مسائل حقوقی منجر به کار کارشناسی خواهد شد و تالش
ما این است که در موارد فوق چگونه قلم بزنیم تا بتواند
نیازهای جامعه را در این موارد فراهم کنیم.

در ادامه علی خجسته نیز حمایت از جوانان را سیاست کلی دولت
سیزدهم دانست و گفت :به عنوان یک فعال مدنی امیدوارم این
نگاه از شما در استان ،باعث رشد ،توسعه و حمایت از این اقشار
بیش از پیش باشد و قطعا اینگونه سیاست ها در حمایت از
جوانان و اقشار اجتماعی باعث توسعه استان خواهد شد.
در ادامه اسدا ..ربانی مهر این دیدار دوستانه و صمیمی را
ارزشمند شمرد و گفت :ظاهرسازی برای جوانان امروز دیگر

جواب نمیدهد چون اینگونه شعارها برای جوانان بیشمار شده
و در دوران استانداری آقای مرادی ،که وی در کشور استاندارد
بودند بنده هم در آن جلسه به عنوان خبرنگار حضور داشتم به
خاطر دارم که وی اظهار کرد تله کابین و تیم ورزشی و غیره
را برای استانها خواهم اورد که جمع می گفتند اینگونه قول ها
همیشه بوده و نگاه اجرایی برای این امور را متصور نبودند و یا
ضعیف میپنداشتند که بعدها شاهد به وقوع پیوستن این امر
شدیم ،وقتی که کارها برای پروردگار و مردم باشد و صاحب نیت
حتما کمک خواهد کرد و همین که در مسئولیت خودمان را تا
جاییکه در توان داریم انجام بدهیم و نیت خیر داشته باشیم قطعا
در کار ها موفق خواهیم شد و احساس رضایت خواهیم داشت.
ربانی تاکید کرد :قطعا هر فردی موافقان و مخالفانی دارد اما
نکته ای که به دفعات مشاهده کرده ام و با در نظر گرفتن
حق باید بگویم این است که در این مدت پیگیری کارها را از
نماینده حوزه بهار و کبودراهنگ دیده ام و حتی در دورانی که
وی صرف ًا انتخاب شده بودند و هنوز رسم ًا روی کار نیامده بودند،
همه ی دغدغه وی پیگیری درخواست ها و مطالبات مردم بود
و از همان روز اول ایشان پیگیر همه این مسائل بودند و بنده
خود از نزدیک شاهد این مسئله بودم و احساس میکنم با وجود
چنین نمایندهای اتفاقات خوب و توسعه بینظیری در منطقه اتفاق
خواهد افتاد.
معاون اسبق امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان
همدان افزود :در حوزه کار جمعی واقعیت این است که دراستان
ضعیف هستیم ولی تا می توانیم کار گروهی را باید تقویت
کنیم و رسالت کار فعاالن اجتماعی و رسانهای ،همین تقویت
کار گروهی میباشد که باعث پیشرفت و توسعه منطقه خواهد
شد؛به هرمیزان که می توانید افراد مختلف و خوش فکر را در
همه زمینهها به دور هم جمع و کارهای گروهی را تقویت کنیم
و باعث انجام کارهای بزرگ تر باشیم.
اسد ا ..ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان همدان اذعان
کرد :مطالعه در حوزه جوانان بسیار حائز اهمیت است ،در زمانی
که در معاونت جوانان روی کار آمدم ،در حوزه جوانان جزء
اولین استانها بودیم که خانه جوان را راهاندازی کردیم و کمتر
از  ۱۰سمن داشتیم اما وقتی که من در آنجا فعالیتم به اتمام
رسید  ۸۵سمن در استان همدان ثبت شد و شایان ذکر است که
همیشه و هر هفته به دنبال برنامه و جشنواره بودم و اعتقادم
باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری ،باید به جوانان میدان داد
و با آنها کار کرد.

وی در انتهای جلسه ،با آرزوی موفقیت روزافزون از جمع
حاضر تقدیر و تشکر کرد.
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نصف شب از صدای مهیبی بیدار شدم.
کل خانه را گشتم ولی منبع صدا را پیدا
نکردم.
برگشــتم که بخوابم بــاز هم آن صدا
تکرار شد.
توجهم به دیوار ما بین خانه ی خودمان
و همسایه جلب شد.
گوشم را گذاشتم سینه ی دیوار .
به به.چه آوازی .چه چهچهی.

صــدای خر و پف همســایه چه راحت
مرزهــا را در نوردیده و در خانه ی ما به
گوش می رسد.
مانده ام این آهنگ با این کیفیت صدا
در کدام استدیو ضبط شده است.
راســت می گویند که زمانه ی ما یک
جهان دهکده است.
به لطف معماران خوش قلب و مصالح
درجه یک که در آپارتمان ها به کار می

رود دیگــر دیوارها ما را از هم جدا نمی
کنند بلکه به هم نزدیکمان می نماید.
فردا در تابلو اعالنات پارکینگ برگه ای
چسباندم به این مضمون :
همسایه های گرامی  ،به علت کاغذی
بــودن دیوارها از تولید صداهای آبرو بر
جداً خود داری نمایید.
به قول فروغ فرخزاد:تنها صداســت که
می ماند.

نامه :
معمار محترم و نظام مهندسی دلسوز،
مــا جمعــی از آپارتمان نشــین های
خوشــبخت از شما سپاســگزاریم که
قوطی کبریــت های بی خطر و خوش
عطر و بو برای ما می ســازید  .به امید
آنروز که مرزهای واحدهای همســایه
را از دیــوار به فنس تغییر دهید تا بهتر

بتوانیم وقت خود را سپری نماییم.
با سپاس و دست مریزاد.
با تشکر
جمعی از ســاکنین کوچه های بهاران
و بهارســتان و گلســتان و دبستان و
دبیرستان و...
نویسنده  :سعید جلیلی هنرمند

سه پزشك در يك قاب

در تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان بهار مطرح شد:

رتبه نخست بهار در تولید گوشت مرغ ،بوقلمون و شترمرغ
اخیراً طی برگزاری تور رسانه از سوی جهاد کشاورزی در راستای معرفی
توانمندی های کشاورزی شهرستان بهار ،خبرنگاران شهرستان از یک
واحد دامداری (سهند دام) در روستای کریم آباد و یک واحد مرغداری
 ۵۰هزار قطعه ای در در روستای چپقلو بازدید کردند.
به گزارش نشاط بهار ،در این بازدید علی دولو معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت :تأمین به
موقع نهاده های دامی حلقه اول از زنجیره تولید دام و طیور کشور
میباشد و سیاست ها در راستای رفع مشکالت تولید کنندگان و بهبود
شرایط بازار است.
وی بیان داشت :پالک گذاری و هویت گذاری دام در استان همدان از
سال  ۹۸آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بیش از  ۹۰درصد دامهای
استان هویت گذاری و دارای شناسنامه هستند.
دولو برنامه ریزی برای تأمين نهاده ها ،تولید و تأمين نیاز غذایی،
جلوگیری از خروج بی رویه دام را از مزیتهای پالک گذاری و هویت
گذاری دانست و افزود :شرایط خشکسالی کشور ما باعث به وجود آمدن
مشکل نهادههای دامی شده و بدینجهت بخش عمده واحدهای دامی
که از مراتع و علوفه استفاده میکردند به نهاده های وارداتی وابسته
شده اند.
روزانه  ۱۱۰تن مرغ در سطح استان همدان توزیع می شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود:
واردات نیز شرایط خاصی داشته ولی با این وجود دولت در تالش بوده
که نهادها را تأمين و وارد کند و امسال  ۲۰۰هزار تن نهاده وارد استان
شده و در بین دامداران توزیع شده است که شایان ذکر است در راستای

جلوگیری از خام فروشی و افزایش کیفیت نهاده های دامی و کاهش
درصد انحرافات ،این نهاده ها به صورت خوراک آماده و کنسانتره در
اختیار تولید کننده قرار می گیرد.
دولو در ادامه عنوان کرد :شرکت پشتیبانی هم در خرید دام با قیمت
تضمینی مصوب همکاری دارد و همچنین مقدار مازاد گوشت قرمز در
سطح استان به خارج از استان عرضه می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
گریزی به تولیدات دامی استان داشت و اذعان کرد :ساالنه  ۳۲هزار تن
گوشت قرمز ،بیش از  ۴۵هزار تن گوشت سفید ۲۱ ،هزار تن تخم مرغ
و  ۳۴۵هزار تن شیر در استان همدان تولید می شود که با برنامه ریزی
های صورت گرفته ،هیچ گونه مشکلی در تأمين گوشت مرغ در استان
همدان نداریم و با تعیین و تنظیم تعداد جوجه ریزی و برآورد نیاز استان
به صورت روزانه توانسته ایم مجموعه موفقی داشته باشیم.
دولو گفت :در استان همدان به صورت ماهانه  ۲میلیون و  ۲۰۰قطعه
جوجه ریزی صورت می گیرد و از ابتدای آبان تاکنون نیز  ۱میلیون و
 ۲۰۰هزار جوجه ریزی صورت گرفته و در راستای تنظیم بازار ،به طور
متوسط روزانه  ۱۱۰تن مرغ در دو نوبت صبح و عصر در سطح استان
همدان توزیع می شود.

️ در سطح شهرستان بهار  ۱۲۰هزار راس دام سبک و  ۳۸هزار
راس دام سنگین وجود دارد

در این بازدید عبدالحسین اکبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار
نیز بیان داشت :با توجه به ظرفیت شهرستان بهار فعال کردن واحدهای
راکد موجود در شهرستان و به ظرفیت رساندن واحدهایی که زیر ظرفیت

اسمی کار می کنند و ایجاد واحدهای جدید و جذب سرمایهگذاری ها از
اصولی ترین اهداف جهاد کشاورزی شهرستان بهار است.
اکبری افزود :جهاد کشاورزی در صدور مجوزهای مورد نیاز و تخصیص
اعتبارات و نقدینگی به واحدهای جدید هماهنگیهای الزم را انجام می
دهد که شایان ذکر است در سطح شهرستان بهار  ۱۲۰هزار راس دام
سبک و  ۳۸هزار راس دام سنگین وجود دارد که از این تعداد به ترتیب
 ۹۳هزار و  ۶۰۰راس دام سبک و  ۲۰هزار و  ۵۵۰راس دام سنگین
هویت گذاری شده است.
اکبری افزود :شهرستان بهار توانسته در سطح استان رتبه نخست را در
تولید گوشت مرغ ،بوقلمون و شترمرغ به خود اختصاص دهد که این
خبری مسرت بخش برای شهرستان است.
وی افزود :تأمين علوفه مورد نیاز برای واحدهای دامی با توجه به شرایط
خشکسالی با مشکل مواجه شده که امیدواریم برای تأمين نهاده های
دامی برای واحدها تالش بیشتری صورت گیرد و سهمیه افزایش یابد و
با توجه به کمبود علوفه بخشی را در قالب نهادههای دامی تامین کنیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار اظهار کرد :در شهرستان بهار
ساالنه  ۲۸۰۰تن گوشت قرمز ۳۹ ،هزار تن شیر ۴۵۰۰ ،تن تخم مرغ و
 ۱۰۰تن عسل تولید می شود و  ۶۸واحد مرغ گوشتی فعال در شهرستان
بهار وجود دارد که  ۱۵هزار تن گوشت مرغ و  ۳۳۰تن گوشت ماهی و
 ۵۲۲تن گوشت شترمرغ و بوقلمون به صورت سالیانه تولید می شود.
در میانه ی این بازدید ،رضایی مدیر عامل شرکت سهند دام که در
روستای کریم آباد مستقر بود عنوان کرد :این واحد در حال حاضر با
 ۱۴۰۰راس دام فعالیت می کند و برای  ۹نفر اشتغال ایجاد کرده که
در این واحد بر اصالح ژنتیک تاکید شده و پروسه چهارساله را طی می
کنیم تا دامها از لحاظ زایش ،وزن گیری و مقاوم بودن به نژاد مطلوب
کشور برسند.
وی افزود :قیمت باالی خوراک دام برای دامداران مشکلساز شده و ما
قادر به خرید جو ،کاه و یونجه به مقدار زیاد نیستیم.

کنکور سراســری از زمان گذشته تا به امروز با ماهیت رقابت
ســخت همراه بوده اســت و جالب تر اینکه در رشــته علوم
تجربی ،هنوز رشته های پزشکی و دندانپزشکی از محبوبیت
فراوانی برخوردار اســت؛ اگرچه ظرفیت دانشگاه ها طی ۲۰
ســال اخیر افزایش گســترده ای یافته اما با این حال ،هنوز
رقابت سخت برای کســب صندلی های پزشکی دانشگاه ها
وجود دارد.
در سال های اخیر شــاهد این هستیم که داوطلبان کنکور
سراســری در سطح شهرستان بهار موفق به کسب رتبه های
خوب و قبولی در رشــته های پزشــکی می شــوند و با این
اوصاف ،قبولی ها همچو ســابق در میان مردم شــهر نشو و
نما ندارد.
به یادم دارم که در  ۲۰الی ۳۰ســال گذشــته که شهروندان
گرانقدر (دکتــر نیک پی ،دکتر جعفر قــادری ،دکتر جالل
گشــنی ،دکتر یوسف گلشنی ،دکتر شمس) و دیگر پزشکان
در رشــته پزشکی قبول شدند ،شور و شوق غیر قابل وصفی
در سطح شهر ایجاد می شد به نوعی برای یک طایفه در شهر
باعث افتخار بود.
اما هر چه از آن گذشــته دور می شــویم ،اهمیت قبولی در
کنکور و به ویژه قبولی در رشته پزشکی رنگ می بازد ،اکنون
از آن شور و شوق گذشــته خبری نیست و برای مردم شهر
چندان اهمیت ندارد که چه شــخصی موفــق به قبولی در
کنکور شده است! شاید به این علت که نگاه به سوال شعاری
پول بهتر است یا ثروت کامال شکل عوض کرده است.
در گذشــته والدین ،کودکان را به درس خواندن و قبولی در
رشته های خوب کنکور تشویق می کردند ولی امروزه والدین
درس خواندن و قبولی فرزندان در رقابت های کنکور را هدف
فرعی تلقی نمی کنند ،اکنون والدین و خود دانش آموزان به

هدف های مرتبط با کســب درآمد و ثروت می اندیشند که
البته قابل درک هم است چرا که امروزه جایگاه اجتماعی یک
ثروتمند فراتر از یک فرد تحصیل کرده است!
این رویداد دال بر تغییر نگاه به ســوال شعار گونه باالست!
در واقع در این شــرایط اقتصادی نامناسب ،ارزش پول فراتر
از تحصیل است؛
اما بر حســب وظیفه ،شایسته دانســتم تا از پزشکانی که در
دو سال اخیر در کنکور سراســری موفق به قبولی در رشته
پزشکی و داندانپزشکی شده اند تقدیر نمایم .بدون شک این
دانشجویان ،پزشــکان ارزشمند آینده برای شهر بهار ،استان
همدان و کشــورمان خواهند بود که در حوزه درمان در کنار
مردم شهر خواهند بود.
در این بین امین و رامین طالیی مثبت دو برادری هستند که
در ســال گذشته به صورت همزمان در رشته های پزشکی و
دندان پزشکی قبول شدند و امسال هم محمد غفاری و رسول
وجدانی که به ترتیب ،در رشته پزشکی و دندان پزشکی قبول
شدند؛ جالب تر اینکه رسول وجدانی پسر خاله امین و رامین
طالیی مثبت اســت و این سه تن با آقای دکتر بهمن شمس
از پزشکان قدیمی و ارزشمند شهر نسبت خانوادگی نزدیکی
دارند؛ به عبارت بهتر در یک طایفه بهاری طی دو سال اخیر
ســه تن و به طور کلــی طی چند دهه اخیــر چهار تن ،در
رشــته های پزشکی و دندان پزشــکی قبول شده اند که در
خور تقدیر است.
در پایــان ضمن تقدیــر از این فرهیختــگان ،امیدواریم که
همچنان شــاهد قبولی جوانان بهاری در رشــته های خوب
و کاربردی در کنکور سراســری شویم چرا که در آینده این
جوانان دست ما سالخوردگان را خواهند گرفت.
سعید دانش یار

مرغ باید با قیمت منطقی به بازار عرضه شود
در خاتمه بازدید ،گنبدانی مالک مرغداری در روستای چپقلو گفت:
مرغداری  ۵۰هزار قطعهای از سال  ۸۷با اشتغالزایی  ۸نفر به صورت
مستقیم و  ۵نفر به صورت غیرمستقیم آغاز به کار کرده و پیشرفت قابل
قبولی داشته است و در هر دوره ی پرورشی به صورت میانگین در این
مرغداری  ۱۴۰تن گوشت مرغ تولید می شود.
وی تهیه جوجه یک روزه بیش از قیمت مصوب و زمانبر بودن فرآیند
دریافت نهادهها را از مشکالت واحد دانست و عنوان کرد :برای
جلوگیری از بروز مشکل  ۸۰درصد از نهادها به صورت دولتی و ۲۰
درصد به صورت آزاد تهیه می شود که به دلیل افزایش قیمت نهاده ها
و برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران ،مرغ باید با قیمت منطقی
به بازار عرضه شود.

یکی از مشکالتی که این روزها بسیاری از خانواده ها با آن دست
و پنجه نرم می کنند مشکالت اقتصادی  ،معیشتی و پایین آمدن
قدرت خرید است که از دالیل آن میتوان مسائل کالن کشور
و شیوع کرونا را نام برد.

گذشته از این دالیل مقطعی ،تعدادی از خانواده ها نیز به دالیل
مختلف دیگر همچون ،سالمندی ،طالق  ،اعتیاد ،فوت یا بیماری
سرپرست خانوار و سایر موضوعات نیازمند دستگیری نهادهای
حمایتی هستند.

جمع غنی ترین ها و فقیر ترین ها در بهار

از هر  ۱۰بهاری یک نفر تحت پوشش است
امداد هستند و این درصد بیشتر از برخی از شهرستانهاست.

در این بین نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی
و ذیل آنها خیریه ها و مراکز نیکوکاری برای دستگیری از این
قشر از جامعه فعالیت چشمگیر دارند.

سالمندان بهاری بیشترین افراد تحت پوشش
کمیته امداد /بهار سالمند زیاد دارد
کرمی سالمندی را بیشترین دلیل حمایت از خانواده های
تحت پوشش عنوان کرد و افزود :بهار سالمند زیاد دارد ،چرا
که میبینیم والدین سالمند شده  ،دچار بیماری هستند و
زمین گیر شده اند ،فرزندان باید خرج بیماری آنها را تامین
کنند و لذا کمیته امداد از این افراد حمایت میکند ،سالمندی
بین  ۳.۵تا  ۴درصد از این آمار را به خود اختصاص می دهد.

کرمی که سابقه ریاست چندین ساله در چند شهرستان
استان را داراست با بیان حدودی خانواده های تحت پوشش
در سایر شهرستان ها گفت :در بعضی شهرستانهای بزرگ
استان حدودا  ۸یا  ۷درصد جمعیت تحت پوشش داشتیم ،البته
تعداد جمعیت آنها بیشتر از بهار است؛ اما در بهار حدودا بین
 ۱۰تا  ۱۲درصد جمعیت شهرستان بهار تحت پوشش کمیته

دیگر دالیل افراد و خانواده های تحت پوشش عنوان کرد.

باالی  ۱۲درصد از جمعیت شهرستان بهارتحت
پوشش کمیته امدادند
در گفتگویی که با رئیس کمیته امداد شهرستان بهار داشتیم
از تعداد جمعیت تحت پوشش شهرستان جویا شدیم ،کرمی در
گفتگو با خبرنگار ما اذعان داشت :در شهرستان بهار از ۳۶هزار
و  ۸۴۴خانوار تعداد  ۴هزار و  ۵۵۰خانواده و از  ۱۱۹هزار نفر
جمعیت شهرستان حدودا تعداد  ۱۱هزار نفر تحت پوشش هستند
که با توجه به این آمار  ۱۲.۳۵درصد از خانواده ها و  ۹.۵۵درصد
از کل جمعیت شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کرمی همچنین به ترتیب فوت سرپرست خانواده ،طالق،
آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد ،نداشتن درآمد و
کارتون خواب بودن سرپرست خانواده ،تصادفات ،سوانح
طبیعی ،بیماریهای صعب العالج و خانواده زندانیان را

این نهاد را معلولین و زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و
اظهار داشت :تعداد  ۱۷۲۰نفر پرونده با عنوان معلولین و
تعداد  ۱۹۵نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی
هستند که هر یک از این فراد دارای یک خانواده  ۲تا ۴
نفره اند که در مجموع حدودا  ۵۰۰۰نفر را تشکیل می دهند.

وی درباره امکان مشترک بودن افراد در نهادهای حمایتی
گفت :ما زمان تشکیل پرونده از تامین اجتماعی ،کمیته امداد
و بنیاد شهید استعالم میگیریم ،اگر فردی تحت پوشش یکی
از این نهادها باشد ما نمی توانیم برای وی پرونده تشکیل
دهیم ،چرا که هر شخص تنها تحت پوشش یک نهاد باید باشد.
در ادامه گفتگویی با مهدی رجبی مسئول کمیته فرهنگی
آستان قدس شهرستان بهار داشتیم .وی شیوع بیماری کرونا
را دلیل بیشتر شدن خانواده های نیازمند و مشکالت اقتصادی
دانست و گفت :تعدادی از خانواده ها با عناوین مختلف

به نظر می رسد حدود یک سوم خانواده های
شهر نیازمند کمک هستند

رجبی اذعان داشت :به نظر می رسد حدود یک سوم از
خانوارهایی که در وضعیت کرونا کسب و کار و درآمدشان
دچار مشکل شده است ؛ در وضعیت زیر خط فقر به سر می
برند و نیازمند کمک های حمایتی می باشند ،چرا که گرانی
وسایل و کم شدن قدرت خرید خانواده ها را درپی داشته
که شیوع کرونا و وضعیت اقتصادی کشور دلیل اصلی آن
است ؛ البته با کم شدن کرونا به تدریج در حال بهبود است.
فاصله طبقاتی در بهار بیداد می کند
یکی دیگر از مسئولین شهرستانی که سابقه مسئولیت در سایر
شهرستانهای استان را دارد فاصله طبقاتی در بهار را یکی از
معضالت این شهر دانست و اظهار داشت :این فاصله طبقاتی
را اینطور می توان بیان کرد که شهر بهار پولدارترین های
استان و فقیرترین های استان را در خود جای داده است و
شاهد فاصله طبقاتی بسیار زیاد در اینجا هستیم در صورتی
که در سایر شهرستانها چنین فاصله طبقاتی وجود ندارد.
مردم شهر بهار از خیرترین مردم استان هستند
همواره میزان کمک خیری بهاری ها نقل محافل است و
بهاری ها را جزء خیرترین های استان می شمارند و این مایه
مباهات ماست که افراد متمکن شهر و شهرستان افراد نیازمند
جامعه را فراموش نکرده و همواره کمک حال آنها هستند.
آنچه که در خصوص این کمک ها می توان درنظر داشت
ایجاد درآمد پایدار و به کار گیری افراد مستمند و نیازمند
در مشاغلی با درآمد مکفی و پرهیز از گداپروری است.

شهرستان بهار به لحاظ شهرک های صنعتی اطراف خود
همچون شهرک صنعتی بهاران ،شهرک سفال و شهرک صنایع
غذایی درصد بیکاری پایینی نسبت به سایر شهرستانها دارد،
به طوریکه درصدزیادی از نیروی کار مراکز صنعتی از خارج
از شهرستان هستند و این را ظرفیتی برای شهرستان باید
دانست تا بتوان خانواده های نیازمند را به درآمد پایدار رساند.
به جای ماهی دادن ماهی گیری آموزش دهیم
تعدد مراکز خیریه و نیکوکاری و فعالیت این مراکز در توزیع بسته
های حمایتی و کمک های نقدی به خانواده های نیازمند ستودنی
است ،اما نباید از این امر غافل شد که مبادا کمک های هر ماهه و
منظم به خانواده های فعال باعث شود آنها به این روال عادت کنند.
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افراد نیازمند ،تنها تحت پوشش یک نهاد
حمایتی هستند

در ادامه با منوچهر نوروزی رئیس بهزیستی شهرستان بهار
نیز هم کالم شدیم .نوروزی بیشترین افراد تحت پوشش

تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی
هستند ،اما شیوع کرونا ،از دست رفتن شغل سرپرست خانوار
یا فوت سرپرست خانوار باعث شده که خانوادههای زیادی
به طور مقطعی به جمع خانواده های نیازمند اضافه شوند
که شاید تحت پوشش نهادهای حمایتی هم نیستند و ما در
آستان قدس با شناسایی این افراد و خانواده ها در درجه اول
به آنها کمک می کنیم و بعد به خانواده های تحت پوشش.

در این باره گفتگویی با مریم فرخی تابش یکی از زنان فعال در
حوزه آموزش  ،کارآفرینی  ،فرهنگی و اجتماعی در بهار داشتیم.
وی که از فعالین خیری در کانون بانوان و آستان قدس بهار
است اظهار داشت :در شهر بهار خیرین زیادی داریم و نهادهای
کمک رسان و خیریه های فراوانی فعال هستند که کمکهای
نقدی یا بسته های غذایی و حمایتی به خانواده های نیازمند هر
ماهه تحویل می دهند ،اما الزم است که بین این خیریه ها ،
سازماندهی شود تا با هم  ،برای نیازمندان ایجاد اشتغال نمایند
که در این عمل  ،شأن کمک شوندگان حفظ شده و آنچه که به
منزل میبرند با حفظ عزت و کرامت انسانی ست که در این صورت
ضربالمثل معروف ماهیگیری را به نیازمند آموزش داده ایم
کمک های بیش از حد باعث گداپروری نشود
وی اذعان داشت :در بعضی موارد هم مشاهده شده معدود

افراد روستایی در حاشیه شهر ساکن شده و از نهادهای
حمایتی کمک دریافت میکنند پس از تحقیق و جستجو متوجه
شده ایم که در روستای خود صاحب ملک و زمین هستند.
نگرش جامعه به اشتغال زنان نیازمند
فرهنگسازی در شهرهاست

تابش در خصوص اشتغال بانوان اظهار داشت :من از سال ۸۸
در بحث آموزش و اشتغال فعالیت دارم ،اما بیشترین مشکل ما
در بحث اشتغال بانوان مبحث فرهنگی است ،بسیاری از زنان
اشتغال و کار کردن زن را قبح می دانند و از ترس آبروی خود
بعضی مشاغلی که به آنها پیشنهاد می شود را قبول نمی کنند و
آن را نشان نیازمندی زنان می دانند ،در صورتی که داشتن درآمد
برای زنانی که نیاز به کسب درآمد دارند ،عیب نیست که یک
حسن است و این نیازمند فرهنگسازی و تغییر دیدگاه افراد است.
در جامعه ای که تورم باالست و برای یک مرد تامین هزینه
مشکل است  ،کمک کردن خانم با انجام کار میتواند حسن باشد.
وی گفت :ما باید قبول کنیم که برای همه شغل پشت میز
نشینی وجود ندارد ولی در عوض مشاغل بسیاری متناسب با
روحیه زنان و مشاغل خانگی وجود دارد که می تواند منبع
درآمد خوبی برای بانوان شود که از آن جمله می توان به
خیاطی ،فرشبافی ،کیف دوزی  ،نقطه نگاری و  ...اشاره کرد.
زنان روستایی بیشتر از زنان شهری ،تمایل به
اشتغال دارند/کار زن را عیب نمی دانند

این زن کارآفرین زنان روستایی را بسیار کاری برشمرد و
گفت :گذشته از زنان شهری ،زنان روستایی کار را اصال
عیب ندانسته و هر جا که زمینه اش فراهم میشود مشغول
به کار می شوند ،مگر اینکه در روستایی زمینه اشتغال
زنان فراهم نشده باشد ،اما در شهر به خاطر فاصله طبقاتی
موجود و ترس از آبرو کمتر به اشتغال روی می آورند.
نیمی از زنان تحت پوشش شهرستان سرپرست
خانوار هستند
به گزارش نشاط بهار ،بر اساس سرشماری سال  ۹۵تعداد
بانوان شهرستان  ۵۸هزار و  ۱۰۶نفر ثبت شده و تعداد بانوان
تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی
 ۶۰۵۰نفر است که حدودا  ۱۰.۴درصد از زنان را تشکیل
می دهد .در این بین  ۲۶۰۱زن سرپرست خانوار داریم که
در نهادهای حمایتی نامشان ثبت شده است یعنی حدودا
نیمی از خانواده های تحت پوشش را خانواده های تشکیل
می دهند که در آن زنان سرپرست خانواده هستند ،پس زنان
مهمترین قشر در بررسی ما را به خود اختصاص می دهند.
شهرستان بهار یکی از شهرستانهای غنی شغلی است ،اما
آمار باالی  ۱۲درصدی جمعیت تحت پوشش که درصد
باالیی از آن را زنان تشکیل می دهند با درصد بیکاری
همخوانی ندارد و لذا نشان می دهد که در روستاها
بستر ایجاد مشاغل خانگی و در شهرها فرهنگسازی در
خصوص اشتغال بانوان و تغییر نگرش در آن می تواند
در ایجاد درآمد پایدار برای خانواده های تحت پوشش
و خارج شدن آنها از زیر چتر حمایتی مثمر ثمر باشد.
گذشته از آن به نظر می رسد که تعداد باالی خیرین و
مبالغ باالی کمک ها در شهر بهار نیازمند یک مدیریت
در هزینه کرد است که این مبالغ تنها به کمکهایی
از جمله خوراک و پوشاک صرف نشده و منجر به گدا
پروری نشود و بتوان با مدیریت صحیح به ایجاد کارگاه
و شغل ثابت مطابق با شان منزلت بانوان کمک کرد.

