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اسامی خریداران 
خشت طال عتبات عالیات

صفحه 4

امام جمعه بهار عنوان کرد:

مردم شهرسـتان بهار سهم 
بزرگ و مانــدگاری در 

بازسازی عتبات عالیات دارند.

صفحه 4

 حاج خسرو طالبی بیان کرد:

شهرســتان بهار پیشرو
 در کمک به عتبات عالیات

مهدی مجیدی
 سکاندار شهرداری بهار شد.

شماره حســاب 5176185494 بانک ملت و شــماره کارت 6104337388615625 
بانک ملت بنام خســرو طالبی رحیق و ســتاد بازســازی عتبات عالیات شهرستان بهار آماده 

دریافت نذورات و مبالغ نقدی جهت ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهار است.

بازرگانی احسان - حاج خسرو طالبی 

ضمن عرض تبریک انتخاب جنابعالی به ســمت شــهردار بهار که نشــان 
از توانمنــدی حضرتعالــی دارد، از زحمات بی شــائبه و صادقانه آقای 

محمدرضا یاری در زمان تصدی شهردار بهار کمال تشکر را داریم.

سعید ماهری پیرو نماینده و خبرنگار روزنامه هگمتانه در بهار
زهرا طالبی نماینده و خبرنگار روزنامه سپهر غرب در بهار 

انتخاب شایســته حضرتعالی را به سمت شهردار شهر بهار تبریک عرض 
نموده و از درگاه باریتعالی توفیق روزافزون شــما را خواســتاریم و از 

زحمات جناب آقای محمد رضا یاری تقدیر و تشکر می نماییم.

مریم فرخی تابش- مدیر عامل کانون فرهنگی اجتماعی
 بانوان شهرستان بهار

انتخاب شایســته حضرتعالی را به سمت شهردار شهر بهار تبریک عرض 
نموده و از درگاه باریتعالی توفیق روزافزون شــما را خواســتاریم و از 

زحمات جناب آقای محمد رضا یاری تقدیر و تشکر می نماییم.

مهدیمجیدی

مدیریت آموزش و پرورش 
مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بهار

انتخاب شایســته جنابعالی را به ســمت شهردار شــهر بهار که نشان از 
توانمندی و مدیریت هوشــمندانه جنابعالی اســت تبریک و تهنیت عرض 
نموده و از زحمات جناب آقای محمدرضا یاری تقدیر و تشــکر به عمل می 

آوریم.

جنــابآاقیمهندس

حمیدورمزیار

اعضای شورای اسالمی و کارکنان شهرداری بهار 

جناب آقای مهندسبدینوســیله از زحمات شــما برادر بزرگــوار در طول 
تصدی سرپرست شهرداری بهار صمیمانه سپاسگزاریم. توفیق روز افزون 

جنابعالی را از خداوند متعال خواستاریم.

جنــابآاقیمهندس

ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات و تالشــهای جناب آقای محمدرضا یاری، انتخاب شایسته جنابعالی را در 
ســمت جدید تبریک و تهنیت عرض نموده، امید اســت با اســتعانت از درگاه عالیه حضرت حق و تالش های 

دلسوزانه شما در راستای خدمت به مردم و تحقق اهداف، شاهد موفقیت های روزافزونتان باشیم.

اعضای شورای اسالمی و کارکنان شهرداری بهار 

شهردار محترم شهر بهار

مهدیمجیدی

جناب آقای حسین فیض الهی 
)رییس شورا(

جناب آقای سعید ماهری  
) نایب رییس شورا(

سرکار خانم تقی پور
) خزانه دار(

جناب آقای محسن ایوبی
) منشی و عضو(

جناب آقای یداهلل ادیب
) عضو(

مهدیمجیدی

مهدیمجیدی

مهدیمجیدی

جنــابآاقیمهندس
جنــابآاقیمهندس

جنــابآاقیمهندس

جنــابآاقیمهندس

نمایندگی ایران خودرو شهرستان بهار
حاج محمد علیزاده

بدینوسیله حسن انتخاب جنابعالی را به سمت شهردار دیار آیت اهلل بهاری 
که نشــان از توانمندی حضرتعالــی دارد صمیمانه تبریک عرض نموده و 

از خدمات ارزشمند جناب آقای محمدرضا یاری تقدیر و تشکر می نماییم.

مهدیمجیدی
جنــابآاقیمهندس

جمعی از اهالی 

راهیابی شما بزرگواران به عنوان منتخبین دوره ششم شورای اسالمی شهر بهار را تبریک
 عرض نموده موفقیت شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.
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مهدی مجیدی سکاندار شهرداری بهار شد.

حسـین فیـض الهـی از شـهردار جدیـد بهار 
خواسـت بـا همـکاری مـردم و تعامـل بـا 
مسـئولین شهرستان و اسـتان، شهری با نشاط و 
زیبا در شـان مردم بهـار بسـازد و اجرای طرح 
هـای گردشـگری و تسـهیل امـور بـرای ورود 
سـرمایه گـذاران به شهرسـتان را لحـاظ کند.

فرمانـدار بهـار گفـت: در حال حاضـر پروژه 
جزیـره شـادی در ورودی بهـار، راکد مانده 
کـه باید بـا حفظ منافع شـهرداری به جریان 
بیفتـد زیـرا مـردم اسـتان و شهرسـتان و 
مسـافران گـذری از غرب کشـور به این 

نیـاز دارند. فضا 

امـام جمعـه بهـار: همـه مسـئولین در قبال 
عملکـرد خـود در هـر جایـگاه پاسـخگو 
باشـند و هـر کـس در دایـره ی کار خـود 

بایـد حسـاب پـس بدهد.

وظیفه  مهمترین  از  سپهرغرب:یکی  -خبرنگار  بهار 
انتخاب شهردار به مدت یک  شورای اسالمی شــهر، 

دوره برای اداره ی شهر است.
رییس شــورای شهر بهار در آیین تکریم و معارفه شهردار 
بهار در فرهنگســرای آیت اهلل بهاری گفت: خدمت در نظام 
جمهــوری اســامی فرصتی اســت که مســئولین باید قدر 

بدانند، زیرا فرصت ها مانند ابر در گذرند.

حســین فیض الهی افزود: منتخبین دوره ششــم شورای 
اسامی شــهر بهار برای انتخاب شهردار، با بررسی مشکات 
و مطالبات شــهروندان و ظرفیت های بالقوه شــهر به دنبال 
فــردی بودند که بتواند پاســخگوی مطالبات مردم باشــد و 
تحولی در شــهر ایجاد نماید و در این راستا با بررسی سوابق 
تعــدادی از نیروهــای بومی و غیربومی و مذاکــرات با آنها، 
نهایتــا اعضای شــورا بدون هیچ ماحظه کاری و ســفارش 
پذیــری آقای مهندس مهدی مجیدی را به عنوان شــهردار 

کردند. انتخاب 
حســین فیض الهی اضافه کرد: عاوه بر بررسی اعضا در 
انتخاب شــهردار، محدودیت هایی هــم در قانون پیش بینی 
شــده که باید لحاظ می شــد، لذا تخصص، تعهد، پاکدستی، 
تجربــه کاری و احاطــه حواشــی و ضوابــط شــهرداری از 
مهم تریــن ماک های انتخاب بود و با توجه به ظرفیت های 
بالقوه موجود در شــهر بهار و پتانســیل های زیادی که در 
جهت توسعه شهر وجود دارد نیاز به یک شهردار قوی بودیم 

تا بتواند در شهر تغییر ایجاد نماید.
وی اظهار داشــت: نزدیکی شــهر بهار به مرکز اســتان 
باعث شــده که انتظــارات مردم در بحــث خدمات باال رود 

و مــردم خدمات را با مرکز اســتان می ســنجند و در بحث 
امور رفاهی و فضای ســبز، مبلمان شــهری، ســیما و منظر 

شــهری همشــهریان عزیز انتظار دارند خدماتی، نزدیک به 
نمایند. استان دریافت  مرکز 

فیــض الهی از شــهردار جدید بهار خواســت با همکاری 
مردم و تعامل با مســئولین شهرســتان و اســتان، شهری با 
نشــاط و زیبا در شــان مردم بهار بسازد و اجرای طرح های 
گردشــگری و تســهیل امور برای ورود ســرمایه گذاران به 

شهرستان را لحاظ کند.
وی افزود: تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان 
و اجــرای عدالت شــهری و توزیع متوازن منابــع در نقاط 
مختلف شــهری، توجه به بافت فرسوده و توسعه زیرساخت 
های گردشــگری و اجرای پروژه هــای زیربنایی باید مدنظر 

شهردار جدید قرار گیرد.

وی ادامــه داد: شــهردار جدید با احاطه بــر ظرفیت ها 
و پتانســیل های شــهر بهار و با پیگیری هــا و کمک مردم 
موفق خواهد بود زیــرا اگر مردم بدانند که حضور آنها باعث 
تاثیرگذاری در شــهر خواهد شــد حتماً در این حیطه وارد 

می شوند.
فیض الهی تصریح کرد: در انتخاب شــهردار بهار تخصص 

و توانمندی، کارآمدی و پاکدستی لحاظ شد و با این دیدگاه 
اعضای شورای شهر در بررسی رزومه اشخاص به این نتیجه 
رســیدند که مهندس مجیدی توان اداره و تحول در شــهر 

را دارد.
وی اذعان داشــت: از شاخصه های مهم مهندس مجیدی 
ارتباط ایشــان با مراکز علمی و دانشگاهی و تخصص باال در 
امور شهری می باشد و جزء مدیران ارشد شهرداری همدان 

بوده و کارنامه درخشان در شهرداری دارد.
وی ادامه داد: در دو ســال گذشــته با همــت مجموعه 
شــهرداری بهار به سکانداری آقای یاری اقدامات ارزشمند و 
زیر بنایی در ســطح شهر بهار انجام شده که از شاخص ترین 

آنها می توان به هدایت آب های ســطحی اشاره کرد.
در ادامه فرماندار بهار با تقدیر از پرســنل شهرداری بهار 
گفــت: در انتخاب مهندس مجیدی به عنوان شــهردار بهار 
بســیار زیرکانه عمل شــده که به خاطر این انتخاب باید به 

اعضای شورای شهر بهار تبریک گفت.
احسان قنبری اضافه کرد: با سوابق و کارنامه ی درخشان 
مهندس مجیدی، انتظارات از ایشــان بسیار است و امیدوارم 

ایشــان منشاء خدمات بزرگی در شهر بهار باشند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه جزیره شــادی در 
ورودی بهــار، راکد مانده که باید با حفظ منافع شــهرداری 
به جریان بیفتد زیرا مردم اســتان و شهرســتان و مسافران 

گذری از غرب کشــور به این فضا نیاز دارند.
وی اظهار داشــت: ورودی شــهر بهار تا سال گذشته در 
سرزمین همدان بود که خوشبختانه از سال قبل به محدوده 
شــهر بهار افزوده شــده و نیازمند تغییــر در ورودی بهار و 
میدان بهار است زیرا برخی ســاخت و سازها در حریم قرار 

دارند.
وی شــهر بهــار را نیازمند المان های زیبــا در پارکها و 
میادین دانســت و گفت: باید فضا و مبلمان و چینش شهری 
بهار شــاد و با نشــاط شــود و مردم برای تفریح مجبور به 

نباشند. استان  به مرکز  مراجعه 
وی نبود تشــکیات فرهنگی در شهرداری بهار را یادآور 
شــد و گفت: یکی از حلقه های مفقوده در شــهرداری بهار، 

نبود تشــکیات فرهنگی است که این خا باید پر شود.
احسان قنبری ســاماندهی مرقد آیت اهلل بهاری و اطراف 

آن را از مطالبات مردمی برشــمرد و گفت: ســازه و فضای 
خوبی برای ســاماندهی مرقد آیــت اهلل بهاری و اطراف آن 

باید در نظر گرفته شود.
وی تغییــر کاربری و تعیین تکلیف اراضی در شــهر بهار 
را منبع درآمد خوبی برای شــهرداری بهار برشمرد و گفت: 
زمین هــای زیادی برای تغییر کاربــری و تعیین تکلیف در 
شهر بهار وجود دارد که ضمن تامین درآمد برای شهرداری، 
مشــکات مربوط به مالکین زمین ها نیز مرتفع خواهد شد.

ســپس یاری شهردار ســابق بهار گفت: در طول ۲۰ ماه 
خدمت در سمت شهرداری بهار اقدامات مثبتی در مجموعه 
شهرداری رخ داد و بودجه ۱۰ و نیم میلیارد تومانی در آبان 
۹۸ به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در ســال جاری رسیده است 
کــه در چهار ماه های اول ســال، ۱۰۷ درصد بودجه تحقق 

است. یافته 
محمدرضــا یاری اضافه کــرد: برای نخســتین بار طرح 
های مطالعاتی در شــهر بهار آغاز شد و طرح های مطالعاتی 
جمع آوری و هدایت آبهای ســطحی، طرح ساماندهی ناحیه 
صنعتی چشــمه قصابان، مطالعات ترافیکی نقاط حادثه خیز 
از میدان بهار تا میدان ســردار سلیمانی، طرح ورودی جاده 

کرمانشــاه در محدوده خدماتی شهر بهار انجام شده است.
وی اظهار داشــت: پیاده رو ســازی در خیابان های شهر 
بهار، بازگشــایی انتهای خیابان شهید رجایی به بلوار بسیج، 
خرید و پخش دستی و مکانیکی آسفالت با اعتبار ۴ میلیارد 
تومان، جدول گذاری معابر ســطح شهر به طول ۵ هزار متر 
بــا اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، احداث ۴ پارک 
محله ای، احداث اولین پارک بانوان در ۳۵۰۰ مترمربع با ۲ 
میلیارد تومان اعتبار، افزایش ســرانه فضای سبز از ۵.۸ متر 
مربع به ۶ متر مربع، نصب روشــنایی در مسیر بلوار کشاورز، 
اصاح تقاطع ها، ســاماندهی رفوژ بلوار کشــاورز، تفکیک و 
تملک اراضی در ۶۰ هزار مترمربع، در طول ۲۰ ماه گذشــته 

انجام شده است.
امام جمعه بهار نیز در این مراســم با تاکید بر پاسخگویی 
مســئولین گفت: همه مسئولین در قبال عملکرد خود در هر 
جایگاه پاســخگو باشند و هر کس در دایره ی کار خود باید 

حساب پس بدهد.
حجت االســام و المسلمین محمدعلی ارزنده اضافه کرد: 
مســئولیت ها به کســی وفا نکرده و نخواهد کرد و این رفت 
و آمدها امری عادی اســت؛ ولی در مدتی که مســئولیتی بر 

عهده داریم باید جوابگوی اقدامات خود باشیم.
وی اظهار داشــت: با تغییر نگرش و گواه و شاهد دانستن 
خــدا در دوران مســئولیت، قطعاً نــوع عملکردمان متفاوت 

خواهد شد.
وی از مهندس یاری به عنوان انســانی متدین و اخاقی 
یــاد کرد و گفت: ایشــان در حد توان اقدامــات مطلوبی در 
شــهر انجام داد که امیدواریم در ادامــه راه نیز کمک حال 

باشد. بهار  شهرداری 
سپس رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان 
همدان گفت: دنیا زودگذر و فانی اســت و به تبع آن، پست 
های دنیوی نیز ماندگار نیســتند و در زمان مســئولیت باید 
وظایف بهترین صورت انجام شــود و از یــاد خدا نیز غفلت 

نورزیم.
حجت االسام سید حسن فاضلیان افزود: شهر بهار، شهر 
عارفــان و عالمان و شــهر آیت اهلل بهاری اســت و این مهم 
وظیفه ی شــهردار جدید بهار را سنگین تر می کند و تاش 

و فعالیت مضاعف می طلبد.
ســپس مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
همدان گفت: تقدیم ۶۰۰ شهید، وجود ۱۲۷ آزاده و ۱۷۰۰ 
جانباز که حکایــت از تدین و والیت مداری مردم دیار آیت 

اهلل بهاری را دارد.
مجید درویشــی افــزود: معارفه ی مهنــدس مجیدی به 
عنوان اولین شــهردار اســتان برگزار می شــود و به شورای 
شــهر بهار برای انتخاب فرد مناســب برای مدیریت شهری 

تبریک گفت. باید 
درویشــی اضافه کرد: بــا روی کار آمدن شــورای دوره 
ششــم، گزینه های متعددی برای شهرداری بهار مطرح شد 
که پس از بررســی برنامه های کاری افراد مصاحبه شونده، 
شورای ششــم به آقای مجیدی رســید و مهندس مجیدی 
به عنوان ســکاندار شهرداری بهار به استانداری معرفی شد.

 وی افزود: ســرانه شــهری بهار با توجه بــه جمعیت در 
حدود ۷۵۰ هزار تومان اســت که این رقم بسیار پایین است 
و در شــأن مردم شهر بهار نیست؛ این در حالی است که این 
رقم در شــهر همدان با بودجــه ی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی و 

۷۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲.۵ میلیون تومان اســت.
وی ادامه داد: مردم شــهر بهار شایســته خدمات بیشتر 
هستند و امیدواریم مهندس مجیدی، شهر را با بودجه ۱۰۰ 

میلیارد تومانی به شــهرداری بعدی تحویل دهد.
وی بــا بیان اینکــه، مردم شــهر بهار انتظــار زیادی از 
شــهردار جدید خواهند داشــت؛ گفت: امیدواریم مهندس 
مجیــدی کارهای بزرگ را با اهداف کان به پایان برســاند 
زیرا اقداماتی کــه در افکار و اذهان عمومــی به یادگار می 

ماند، عملکرد مدیران است.
وی از شــهردار جدید بهار خواست المان خوب و شکیل 

در حد نام و شــان آیت اهلل بهاری، در شهر بهار رقم بزند.
در ادامه شــهردار بهار گفت: خداوند را شاکرم که توفیق 

خدمتگزاری در شــهر آیت اهلل بهاری را نصیب بنده کرد.
مهندس مهدی مجیدی افزود: پس از انتخابات شــورای 
دوره ششــم در استان، اولین معارفه ی شهردار در شهر بهار 
انجام می شــود تا مردم شــهر بهار بتوانند از فرصت عمرانی 

بکنند. را  استفاده  حداکثر 
وی اضافــه کــرد: بنده بــا دو دهه تجربــه در مجموعه 

مدیریت شــهری در شــهرهای مختلف استان و مرکز استان 
و آشــنا به الفبای شــهرداری، در خدمت مردم شریف بهار 

هســتم و امیدوارم بتوانم از تجاربم در این راه بهره گیرم.

وی وفاق و همدلی بین مردم و مســئولین را از ســرمایه 
های شــهر بهار برشــمرد و گفت: شــهر بهار پتانسیل ها و 
ظرفیت های بسیاری دارد که می توان به وجود مفاخر علمی 
و فرهنگی و چهره های استانی و ملی و همچنین نزدیکی به 

مرکز استان اشاره کرد.
 مجیــدی ادامــه داد: قرارگیری شــهر بهــار در محور 
گردشــگری یکــی از پتانســیل هــای این شــهر اســت و 
گردشــگران غارعلیصدر و شهر اللجین از میدان نیایش عبور 
می کنند که با وفاق و مشــارکت مــردم باید از این ظرفیت 
استفاده کنیم و با تعریف پروژه های گردشگری، مدت زمان 
اقامت مســافران را در این شــهر باال ببریم تا اتفاقات جدید 

رقم بخورد.
وی افــزود: همچنین وجود صادرکننــدگان نمونه، افراد 
کارآفرین و کشــاورزی شهرستان از ظرفیت های شهرستان 

بهار است.
وی تصریح کرد: درب شــهرداری بهار به روی همگان باز 
است و از ســرمایه گذاران و مالکینی که قصد تفکیک زمین 
خــود را دارند، اســتقبال می کنیم و با اســتفاده از ظرفیت 
قانونی در کمترین زمان، تفکیک و تولید زمین انجام خواهد 

شد تا شهروندان برای ساخت و ســاز با تامین زمین مواجه 
نشوند.

وی ۳۰ هزار جمعیت شهرستان را سهامداران شهر خواند 
و گفت: همه شــهروندان بهاری محترم هستند و هیچ درجه 
بندی بین شــهروندان نداریــم و از افکار و ایده های دغدغه 
مندان استقبال می کنیم و با استفاده از ظرفیت ها و مشاوره 
های شــهروندان با هــر رویکرد و ســلیقه ای بهره خواهیم 

جست.
مجیــدی اظهار داشــت: با رویکرد هــای محله محوری، 
مسجد محوری و رویداد محوری، شهر بهار را در شان مردم 

عزیز اداره خواهیم کرد.
شهردار بهار به حلقه مفقوده مدیریت شهری امروز اشاره 
کــرد و گفت: حلقه مفقوده مدیریت شــهری این اســت که 
شــهروندان منفعل شــده اند و مدیریت شــهری با اقدامات 
فرهنگــی، باید اعتماد الزم در این زمینــه را فراهم نماید و 

مردم در پروژه ها سهیم شوند.
وی تاکیــد کرد: همه ی توان خود را در راســتای احقاق 
حقوق و حفظ منافع مردم شــهر بهــار به کار خواهم گرفت 

و هم افزایی با ادارات نیز در این راســتا انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: با ســرانه ی شهری پایین، صرفاً در حد 
خدمات شــهری و نگهداری اقداماتی صورت می گیرد و در 
صورت باالرفتن سرانه ی شــهری، کارهای عمرانی و پروژه 
های تاثیرگذار انجام خواهد شــد که امیدواریم با مشــارکت 

و همدلی و اعتماد مردم شــریف بهار، این سرانه به میانگین 
سرانه های شهرهای استان برسد.

در پایان از زحمات محمدرضا یاری شــهردار ســابق بهار 
و حمید ورمزیار سرپرســت شــهرداری بهار تقدیر و مهدی 

مجیدی به عنوان شهردار بهار معرفی شد.

درویشـی: سـرانه شـهری بهار بـا توجه به 
جمعیـت در حدود 750 هزار تومان اسـت 
کـه این رقـم بسـیار پایین اسـت و در شـأن 
مـردم شـهر بهار نیسـت؛ این در حالی اسـت 
کـه ایـن رقـم در شـهر همـدان بـا بودجه ی 
نفـر  هـزار  و 700  تومانـی  میلیـارد   1700

جمعیـت حـدود 2.5 میلیـون تومان اسـت.

مهنـدس مهدی مجیدی: همـه ی توان خود 
را در راسـتای احقـاق حقـوق و حفـظ منافع 
مردم شـهر بهار بـه کار خواهـم گرفت و هم 
افزایـی بـا ادارات نیـز در ایـن راسـتا انجـام 

خواهد شـد.

مهنـدس یـاری: در طـول 20 مـاه خدمـت 
در سـمت شـهرداری بهـار اقدامـات مثبتـی 
در مجموعـه شـهرداری رخ داد و بودجـه 10 و 
نیـم میلیـارد تومانـی در آبان 98 بـه مبلغ 20 
میلیـارد تومـان در سـال جاری رسـیده اسـت 
کـه در چهـار ماه هـای اول سـال، 107 درصد 

بودجـه تحقـق یافته اسـت.

شـهردار بهار: قرارگیری شـهر بهار در محور 
گردشـگری یکی از پتانسـیل های این شـهر 
اسـت و گردشـگران غارعلیصدر و شهر اللجین 
از میـدان نیایـش عبـور مـی کننـد که بـا وفاق 
و مشـارکت مـردم باید از این ظرفیت اسـتفاده 
کنیـم و بـا تعریـف پـروژه هـای گردشـگری، 
مـدت زمـان اقامـت مسـافران را در این شـهر 

بـاال ببریم تـا اتفاقـات جدید رقـم بخورد.

مهدی مجیدی
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شـهرآنجاست

هکحاجشیخمحمدبـهاریردآنآرمیدهاست.
آیتاهللانئینی

امام جمعه بهار عنوان کرد:

مردم شهرستان بهار سهم بزرگ و ماندگاری 
در بازسازی عتبات عالیات دارند.

بهار -خبرنگار سپهر غرب:خرج اموال در 
راه خیر، یک توفیق الهی و ماندگار است که 
آثار و برکات آن در زندگی دیده می شود و با 
هزینه ی اموال و دارائی هایمان در امور خیر، 

به آرامشی وصف ناشدنی می رسیم.
امام جمعه بهار با بیان این مطلب در گفت وگو 
با خبرنگار ســپهرغرب گفت: گرچه مردم با گرانی 
ها و مشــکات اقتصادی زیادی روبرو هستند اما 
همچون گذشــته مشــتاقانه به بازســازی عتبات 

عالیات کمک می کنند.
حجت االســام محمدعلی ارزنده اضافه کرد: 
حضور پررنگ مردم و عاقه مندی آنها برای کمک 
به بازسازی عتبات عالیات بیانگر عمق ارادت مردم 
والیتمدار شهرســتان بهار به خانــدان عصمت و 

طهارت است.
وی اظهار داشت: برای تاثیرگذاری بیشتر، اول 
خودمان در کار خیر پیشقدم باشیم بعد دیگران را 

تشویق به کار خیر نماییم.
وی از اعضای ســتاد عتبات عالیات شهرستان 
بهار به ویژه حاج خســرو طالبی مســئول ســتاد 
عتبات عالیات شهرستان تقدیر کرد و افزود: ستاد 
بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهار در سالیان 
اخیر، در جمع آوری نذورات برای خشــت و گنبد 
امام حســین علیه السام و عتبات عالیات زحمات 
زیادی متقبل شــده اند و شهرســتان بهار در این 
مورد بســیار خوش درخشــیده است و همچنین 

اعضای موکب آیت اهلل بهاری مســتقر در کربای 
معلی نیز با مســئولیت حــاج رجبعلی مینایی در 
ســالهای اخیر خدمات ارزشــمندی را به زائران 

اربعین حسینی ارائه نمودند.
وی اظهار داشــت: با نگاه به تاریخ بازســازی 
عتبات، پیش رو بودن ایرانیان در این زمینه بیش 
از پیــش نمایان می شــود و در حال حاضر بحث 
خرید زمیــن هایی برای اضافه کــردن به صحن 
مطهر حضرت زینب در کربا واقع در پشــت تل 
زینبیه تا خیمه گاه مطرح اســت، امیدواریم مردم 
شهرستان از این فرصت بهره گیرند و با خرید هر 
مترمربع از این زمین ها به مبلغ ۴ میلیون تومان، 
سند افتخاری دریافت کنند و مالک افتخاری شود 
و تا زمانی که حرم برپاست و عبادتی در آن انجام 

می شود، ثوابش نصیب فرد خیر نیز می شود.
 وی تأکید کــرد: هر فرد بهاری خود را نیروی 
عتبات عالیات بداند و در راستای بازسازی عتبات 

عالیات از هیچ کوششی فروگذار ننماید.
وی اظهــار داشــت: ســتاد عتبــات عالیات 
شهرســتان و اهالی شــهرها و روستاهای همجوار 
در سالیان گذشته برای موکب ها در شهرستان و 
کربای معلی بسیار تاش کردند، که زحمات آنان 

جای تقدیر دارد.

 حاج خسرو طالبی بیان کرد:

شهرستان بهار پیشرو در کمک به عتبات عالیات
بازسازی  بهار -خبرنگار سپهرغرب: ستاد 
عتبات عالیات شهرســتان بهار در زمستان  
سال 1392 تشــکیل و از سال1393 با جمع 
آوری 230 میلیــون ریــال در جهت جمع 
آوری بازسازی اعتاب مقدسه و برپایی اولین 
ایســتگاه صلواتی اربعین حسینی در کشور 
با نام آیت اله بهــاری )ره( در میدان بهار در 
جهــت پذیرایی از زائرین اربعین حســینی 
فعالیت رســمی خود را آغاز کرد و در سال 
های بعد فعالیت ســتاد گســترش یافت و 
این حرکت خودجوش مردمی، نقطه شــروع 
فعالیت ایســتگاههای صلواتی در سال های 

آتی را به همراه داشت.  
به گزارش خبرنگار ســپهرغرب رییس ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات شهرستان بهار گفت: این 
ستاد فعالیت جدی خود را در راستای اهداف ستاد 
مرکزی و جمع آوری هدایا و نذورات مردمی جهت 
بازسازی اعتاب مقدســه در کشور عراق، در سطح 
شهرســتان بهار آغاز کرد که همواره مردم متعهد 
و دوســتدار ائمه و والیتی شهرستان ارادت خود را 
هر ساله بیشتر از سال گذشته نشان داده و موجب 
اجرایی شدن تعهدات شهرســتان و سرافرازی در 

سطح استان شده اند.
خســرو طالبی رحیق اضافه کرد: ستاد عتبات 

شهرستان بهار با فعالیت و حمایت مردم با ایمان و 
والیی در کل شهرســتان اعم از بخش ها و شهرها 
و روستاها هرســاله موفق به ایفای تعهد مشخص 
شــده از سوی ستاد استان شده و در این راستا نیز 
با ایجاد ایستگاه های صلواتی ۸ گانه )۷ ایستگاه در 
ســطح شهرستان بهار و ۱ ایستگاه در شهر مقدس 
کربــا(، پذیرایی گرمی در شــان زائــران اربعین 

اباعبداهلل الحسین)ع( نیز به عمل آورده اند. 
وی اظهار داشــت: پس از ســال ۱۳۹۸ با ورود 
ویــروس کووید۱۹ فعالیت ســتاد اربعین با عنوان 
ایســتگاه صلواتی تاکنون متوقف و در سال۱۳۹۹ 
به صورت کمک های مومنانه و بســته های کمک 
معیشــتی به خانواده های بــی بضاعت و درگیر با 

بیماری کرونا انجام شده است. 
طالبــی افزود: در ســال۱۳۹۹ نیــز باتوجه به 
شــدت بیماری کرونا و شــرایط اقتصادی بحرانی 
موجــود در جامعــه فعالیت ســتاد با یــاری حق 
تعالی و ائمه اطهار )علیهم الســام( و با همت ائمه 
جمعه محترم شهرســتان، علــی الخصوص حجت 
االســام والمســلمین حاج محمدعلی ارزنده امام 
جمعه محترم شــهر بهار در راس و حجت االسام 
سیدمحمد حسینی نیاز و دیگر ائمه جمعه محترم 
شــهرهای اللجین، مهاجــران، صالح آباد، ســتاد 
شهرســتان بهار موفق به خرید بیش از۱۱۰ خشت 

طا ترفیع گنبد امام حسین)ع( با عنوان طرح بنای 
نور و ۳متر مربع از صحن عقیله بنی هاشم شد که 
در این میان روســتای زاغه با خرید۱۵ خشت طا 
بعنوان سرشناس ترین روســتا در شهرستان بهار 

می باشد.
وی اعام کرد: در ســال ۱۴۰۰ نیز ایفای تعهد 
بــر مبنای هر شــخص ۵۰.۰۰۰ ریــال و یا خرید 
هــر مترمربع از صحن عقیله بنی هاشــم به قیمت 
۴۰میلیون ریال با عنوان طرح بنای نور در دســت 
اجرا اســت که برای متقاضیان با مشــارکت بانک 
رســالت و به صورت اقســاطی نیز قابل خرید بوده 
و جهت مشــارکت در بازســازی و گسترش اعتاب 
مقدسه در دستور کار ستاد می باشد که امید است 

به حول و قوه الهی محقق گردد. 
طالبی از اعزام افراد متخصص به عتبات عالیات 
در راســتای کمک خبر داد و گفــت: ۱۱۰ نفر از 
متخصصیــن در حوزه های گوناگون به شــهرهای 
کربا، نجف، ســامرا، کاظمین و سید محمد اعزام 
شده اند و به طور متوسط هر کدام به مدت یک ماه 

در کشور عراق کمک کرده اند.
وی افــزود: برپایي دو کارگاه قالي بافي به همت 
خیرین شهرستان در شهر اللجین و شهر مهاجران 
مزین بنام شــهداي اللجین و شــهید سردار حاج 
قاســم ســلیماني جهت بافت قالي و اهدا به ستاد 

بازســازي عتبات عالیات براي اولین بار در استان 
همدان اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: ضمن تقدیر و تشکر ویژه از امت 
شهید پرور و حسینی کل شهرستان بهار متشکل از 
شهرها و روستاها و ائمه محترم جمعه و مسئولین 
ستادهای عتبات و اربعین شهرهای اللجین، صالح 
آبــاد، مهاجران و بخش مرکزی که همیشــه پا به 
رکاب خدمت در راه ائمه بوده و هستند و امیدواریم 
در آینده نیز بیش از پیش ســتاد بازسازی عتبات 

عالیات را یاری نمایند.

محل فعالیت ایستگاه صلواتیردیف
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جمع کل  جمع آوری شده جهت
اربعین حسینی جمع آوری شده جهت بازسازی اعتاب مقدسه  سال تعهد

230میلیون ریال 100 میلیون ریال 130میلیون ریال  - 93 

1.880میلیون ریال 1.500میلیون ریال 380میلیون ریال 400میلیون ریال 94

4.160میلیون ریال 3.600میلیون ریال 560میلیون ریال 600میلیون ریال 95

7.720میلیون ریال 7.000میلیون ریال 720میلیون ریال 800میلیون ریال  96 

10.000میلیون ریال 9.000میلیون ریال 1.000میلیون ریال 1000میلیون ریال 97

بیش از 12.000 میلیون ریال 11.000 میلیون ریال 1200 میلیون ریال 37گرم طال+750میلیون ریال+145ک مس  98

بیش از 3.700 میلیون ریال 1200میلیون ریال 84.080گ طال+2606.69میلیون ریال   99

1400 هر شخص 50.000 ریال معادل 6.000 میلیون ریال تعهد کل شهرستان  


