
ــرد  ــن م ــرز: ای ــتاندار الب ــهبازی اس  ش
دلســوز،  متعهــد،  چهــره  پرتــاش، 
ارزشــمند و فرهیختــه البــرزی کــه 
خدمــت، اندیشــه اش بــود، امــروز 
ــان  ــه ج ــان ب ــه ج ــکلی ناباوران ــه ش ب
آفریــن تســلیم کــرد و بســوی معبــود 
شــتافت .بــی شــک فــوت و فقــدان 
ایــن مــرد بــزرگ کــه در پســت هــای 
ــه  ــت شــهری مجاهدان مختلــف مدیری
توســعه گوشــه  و  در مســیر رشــد 
ــی  ــش آفرین ــامی نق ــن اس ای از میه
بــرای  دردنــاک  ای  ضایعــه  کــرده، 
پرســنل  ویــژه  بــه  اســتان  مــردم 
شــهر  کان  شــهرداری  پرتــاش 
ــر  ــود و کمت ــی ش ــوب م ــرج محس ک
ــه  ــاش مومنان ــدر ، ت ــعه ص ــی س کس
ــع و  ــی، تواض ــاده روی ــتمر ، گش و مس
صداقــت، غیــرت و جوانمــردی او را 

فرامــوش خواهــد کــرد.

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی صبح ایران
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خدمتگزار دیگری 
از شهرمان  رفت

مردم قدرشناس و فهیم کرج
 بی شــک در ســرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشــه ســبزند و آنان که محبت ها و دوســتی ها را در قلب شــان برافراشــته اند، همیشه به یاد می مانند

ایزد منان را سپاســگزاریم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را ازنعمت حضور دوســتانی مهربان، با وفا و قدرشــناس بهره مند ســاخت. بر حســب وظیفه و حکم ادب و حق شناســی از حضور بســیار چشــمگیرمردم کرج، خانواده 
های معظم شــهدا، جانبازان، روحانیت معزز به ویژه حضرت آیت ا... کازرونی »عضومجلس خبرگان رهبری«، نمایندگان مجلس شــورای اســامی )تابش، کولیوند، اکبریان(،  اســتانداران البرز و مرکزی، کمالی زاده »شــهردار کرج«، 

مدیران ســتادی، مناطق و ســازمان های شــهرداری، رئیس و اعضای محترم شــورای شــهر کرج، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اســتان، فرماندهی و پرســنل ناجا اســتان، ورزشکاران، پرســنل خدوم و زحمتکش شهرداری 
به ویژه پاکبانان که از لحظه درگذشــت جانگداز زنده یاد »مهندس محمدرضا زین العابدینی« با حضور در بیت ایشــان، مراســم خاکســپاری، مراســم ختم، با اهدای تاج گل و ارســال پیام های تســلیت ابراز همدردی نموده و ما را مدیون 

لطــف و غریــق محبــت خویــش قرارداده اند، از صمیم قلب تقدیر و تشــکر می نماییم و برای همگان از خداوند رحمان، توفیق و ســامتی آرزومندیم.
خانواده زنده یــاد مهندس محمدرضا زین العابدینی

سکانس اول
 او از ژن مردم و ارزشها بود

ــنا  ــی آش ــی نام ــن العابدین ــا زی ــدس رض مهن
بــرای مــردم شــهر بــود.او یــک کشــاورز زاده 
بــود کــه دوران نوجوانــی و جوانــی خــود را در 
ــار صــد  ــی چه ــر نشــین و مذهب ــه کارگ محل
دســتگاه گذرانــد واز همــان دوران ضمــن 
آشــنایی بــا تعالیــم اســامی ودینــی بــا 
ــه  ــز آشــنا شــد.او ن درد و رنجهــای مــردم نی
ــردم  ــه از ژن خــوب. او از م ــود و ن ــازاده ب آق
ــف  ــل مختل ــود و در مراح ــها ب ــد ارزش وفرزن
ــات  ــه اثب ــت را ب ــن واقعی ــود ای ــی خ زندگ

ــاند. رس
سکانس دوم

فداکار جانبازی 
انقــاب اســامی،  بــا شــروع  او همزمــان 
هــا  صحنــه  تمــام  در  فعــال  حضــوری 
ــاس  ــی لب ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ــت و ب داش
ــدگان از  ــر رزمن ــار دیگ ــیدو در کن رزم پوش
جــان خــود بــرای  دفــاع از کشــور مایــه 
ــه در  ــمی ک ــخت جس ــیب س ــت و  آس گذاش
ــت  ــز  نتوانس ــد هرگ ــر وی وارد ش ــگ ب جن
خللــی در اراده و عــزم اســتوار وی ایجــاد 
ــای  ــه ه ــور در جبه ــن حض ــد. او در حی کن
جنــگ از خدمــت رســانی بــه ایثارگــران 
ــت  ــد و در قام ــل نش ــهدا غاف ــواده ش و خان

ادامه در صفحه پایانی

ــتان  ــردم اس ــده م ــی نماین ــت ا... کازرون آی
ــری : از آن  ــرگان رهب ــس خب ــرز در مجل الب
ــک  ــام نی ــوب و ن ــص خ ــز خصای ــوم ج مرح

ــم. ــراغ نداری ــزی س چی
ــی  ــت، پشــتکار و انقاب ــت، اخــاق، متان دیان
ــا  ــاص و صف ــا اخ ــردی ب ــان، ف ــودن ایش ب
بودنــد و بــا خــرد کار مــی کــرد و بــه مــردم 

ــر مــی رســاند. خی
ــدر  ــتند و ق ــم هس ــدا... فهی ــا بحم ــردم م م
افــراد مخلــص و صالــح را مــی داننــد، حضــور 
ــوم  ــن مرح ــمات ای ــردم در مراس ــقانه م عاش
نشــانه دهنــده اخــاص و مــردم داری ایشــان 

اســت.
ــا، خــود را موظــف  ــام مشــغله ه ــا تم ــن ب م
ــن مراســم بزرگداشــت آن  ــه شــرکت در ای ب

ــم. مرحــوم مــی دان
آقــای زیــن العابدینــی، مدیــری توانمنــد 
و مــردم دار بــود و بــا مســئولین اســتان، 

تعامــل خوبــی داشــتند.
 ان شــاءا... خداونــد ایشــان را در بهشــت 
ــأوا دهــد و تمــام کارهــای ایشــان مقبــول  م

ــرد ــرار گی ــد ق درگاه خداون

از شمار دو چشم یک تن کم    
و از شمار خرد هزاران بیش

تابــش نماینــده مــردم اردکان در مجلــس 
ــم و در  ــروز داغداری ــا ام ــامی: م ــورای اس ش
ــوت،  ــل فت ــه اه ــتیم ک ــردی هس ــوگ م س
ــا  ــوآم ب ــول ت ــتادگی در اص ــردی، ایس جوانم
ــود  ــد ب ــی و تعه ــاص، کاردان ــی و اخ افتادگ
ــردم  ــن و م ــه دی ــت ب ــف خدم ــود را وق و خ
کــرده بــود. بنــده بــا مهنــدس زیــن العابدینی 
در دوران دانشــجویی بــا هــم بودیــم و ایشــان 
از موثرتریــن افــراد در تشــکیات انجمــن 
هــای اســامی و فعالیــت هــای سیاســی بــود 
ــدس،  ــاع مق ــاه در دوران دف ــدود 60 م و ح
ــا  ــه ه ــود در جبه ــده خ ــاع از عقی ــت دف جه
حضــور داشــت و جانبــاز 35% بــود. در تمــام 
در  مــردم  بــه  خدمــت  حضــورش؛  دوران 
ــر و  ــاء اث ــود و منش ــان ب ــت کاری ایش اولوی
خیــرات مانــدگار بــود و بــه انســانیت اعتقــاد 
کامــل داشــت، مخصوصــا بــه طبقــات ضعیــف 
اهمیــت زیــادی مــی داد. آنچنــان کــه بنــده 
شــنیدم در مجموعــه ی مدیریتــی خــود، 
ــود کــه اول حقــوق مدیــران  ممنــوع کــرده ب
حقــوق  بایــد  اول  بلکــه  شــود  پرداخــت 
کارگــران و رفتگــران پرداخــت شــود و ســپس 
حقــوق مدیــران و کارمنــدان پرداخــت شــود.

حضور عاشقانه مردم در 
مراسمات آن مرحوم نشان 

دهنده اخالص و مردم 
داری اوست

ما امروز در سوگ مردی 
هستیم که اهل فتوت 

 جوانمردی و ایستادگی 
در اصول بود

ناگهانی جناب خدمتگزاری که هنر آفرید خبر درگذشت 
العابدینی  آقای رضا زین 

معاون محترم خدمات شهری 
شهرداری کرج موجب تأثر و 

تألم خاطر شد

سرمقاله

اکبــر ســلیم نژادرئیــس شــورای اســامی 
شــهر کــرج : مصیبــت وارده را بــه خانــواده 
بــزرگ شــهرداری کــرج، همســر محترمــه، 
ــرادران، دامــاد  دختــران، مــادر بزرگــوار، ب
ــواده  ــرم خان ــای محت ــه اعض ــز و کلی عزی

ایشــان، تســلیت مــی گویــم.
ــا  ــد ب ــش آم ــم پی ــه برای ــی ک در فرصت
مشــورت برخــی از دوســتان، ایشــان را 
ــا و  ــارک ه ــازمان پ ــر س ــوان مدی ــه عن ب
فضــای ســبز پیشــنهاد دادیــم کــه الحــق 
ــازمان  ــز در آن س ــان نی ــاف، ایش و االنص
خــوش درخشــید،و در طــول مدیریــت 
خــود خدمــات فراوانــی بــرای توســعه 

ــام داد ــبز انج ــای س فض
ایشــان در خلــوص و پــاک دســتی و امانت 
ــورای  ــا در ش ــود. م ــه ب ــزد هم داری زبان
ــزو  ــر، ج ــک مدی ــتی ی ــاک دس ــهر، پ ش
اولویــت هایمــان بــود کــه بحمــدا... زنــده 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــن العابدین ــاد زی ی

ــود. ســرآمد ب
او در دوران مدیریــت خــود، هــر آنچــه در 
تــوان داشــت در طبــق اخــاص قــرار داده 

و وقــف شــهر و مــردم نمــود.

ایشان در خلوص و 
امانت  پاکدستی و 

داری زبانزد همه بود

در  ایشــان  شــهردارکرج:  زاده  کمالــی 
مجموعــه  در   90 تــا   70 هــای  دهــه 
ــن،  ــازمان میادی ــرج: س ــهرداری ک ــای ش ه
ــبز  ــای س ــهری و فض ــات ش ــماند، خدم پس

داشــتند. مؤثــری  فعالیــت 
بــا ایــن ویژگــی هــا، ایشــان بــه ایــن ســمت 
کوتاهــی  مــدت  در  و  گردیــد  انتخــاب 
ــردی  ــی انجــام داد، ایشــان ف ــای خوب کاره
ــود،  ــر ب ــب نظ ــر و صاح ــرا، پیگی ــع گ جم
ی  مجموعــه  در  قطعــاً  ایشــان  فقــدان 
مدیریــت شــهری کــرج و حتــی اســتان 

ــد. ــد ش ــاس خواه احس
ــه  ــروژه جنــگل کاری منطقــه باغســتان؛ ب پ
عنــوان ریــه تنفســی شــهر کــرج اســت کــه 
از یادگارهــای مهــم مرحــوم زیــن العابدینــی 
مــی باشــد، البتــه بــرای قدرشناســی از 
زحمــات بــی شــائبه و صادقانــه ایشــان؛ 
بخشــی از اقدامــات مرحــوم زیــن العابدینــی 
در شــورای اســامی شــهر بنــام آن مرحــوم 

ــام گــذاری شــد. ن
ــری  ــا الگوگی ــوان ب ــای ج ــدوارم نیروه امی
ــد، راه آن  ــان بتوانن ــی ایش ــیوه ی عمل از ش
مرحــوم را در حــوزه مدیریــت شــهری ادامــه 

دهنــد.

 بخشی از اقدامات مرحوم 
زین العابدینی در شورای 

شهر به نام او 
نام گذاری شد



از ســال 76 - 77 بــا ایــن مرحــوم آشــنا 
شــدم و بــه عنــوان همــکار در مجموعــه 
شــهرداری، مشــغول بــه خدمــت بودیــم، 
بــا توجــه بــه ویژگــی هــای کاری، یــک 
ــت و  ــود داش ــا وج ــن م ــک بی ــه نزدی رابط
ــتیم و  ــل داش ــورت متقاب ــدام مش ــم م ــا ه ب
ــتری  ــی بیش ــارب مدیریت ــان تج ــون ایش چ
داشــتند، درس هــای بزرگــی در محضرشــان 

ــم. ــاد گرفت ی
بــه خاطــر دارم کــه زمانــی یــک درخواســت 
ــا  ــا آق ــه بنــده شــد و مــن ب ــر متعــارف ب غی
ــه ای در  ــون تجرب ــردم چ ــورت ک ــا، مش رض
ــه  ــه ای ب ــه نداشــتم، ایشــان جمل ــن زمین ای
مــن گفتنــد کــه تــا ســال هــای بعــد آویــزه 
گــوش مــن شــد: »اگــر یــک بــار نــه بگوئــی، 
شــاید برایــت ســخت باشــد امــا بــه تــو 
ــت  ــن نصیح ــد« ای ــی ده ــی م ــار خاص اعتب
آقــا رضــا تــا بــه امــروز در ذهــن مــن مانــده 

ــرار داده ام. ــود ق ــن خ و نصــب العی
ــتند  ــت داش ــی؛ دوس ــن العابدین ــوم زی مرح
محــول  ایشــان  بــه  کــه  کاری  هــر   در 
ــی  ــر بزرگ ــت، اث ــت داش ــد و  فعالی ــی ش م

از خودشــان بجــای بگذارنــد. او توانســت 
ــعه  ــود را توس ــی خ ــای مدیریت ــه ه مجموع
ــادی آمــده و  ــران زی و گســترش بدهــد، مدی
رفتــه انــد ولــی مدیــری کــه بتوانــد تحــول و 
توســعه ایجــاد کنــد در ذهــن مــردم مانــدگار 

ــود. ــن ب ــن چنی اســت و آن مرحــوم، ای
بــار  و  تــره  و  او ســازمان میادیــن میــوه 
را بــا جســارت و ریســک بــاال، ایجــاد و 
ــذب  ــا ج ــد ب ــق ش ــید و موف ــعه بخش  توس
خصوصــی،  بخــش  هــای   مشــارکت 
بازارچــه هــای متعــددی را در ســطح مناطــق 
ــد، در ســازمان  شــهرداری کــرج  ایجــاد بکن
ــدی ایشــان  ــه من ــاهد عاق ــز، ش پســماند نی

بــه تحــول بــودم.
ــر  ــه کمت ــر آن مرحــوم ک ــم دیگ ــی مه ویژگ
در مدیــران وجــود دارد، گرفتــن مشــورت از 
بــزرگان و اندیشــمندان و اســاتید دانشــگاهی 
بــود، در بیشــتر پــروژه هــا، از وجــود نخبــگان 
ــران  ــریف و ته ــای ش ــگاه ه ــاتید دانش و اس
ــری اســتفاده  ــم گی ــری و تصمی ــرای همفک ب

مــی نمــود.
ــز  ــماند نی ــت پس ــوم در مدیری ــر آن مرح اگ
ــتند،  ــت داش ــق خدم ــتری توفی ــدت بیش م
شــاهد تحــوالت بیشــتری در آن ســازمان 
مــی بودیــم. روزی آقــای شــهردار )مهنــدس 
ترکاشــوند( از بنــده پرســیدند چــه کســی را 

بــرای ســیما منظــر )فضــای ســبز.( پیشــنهاد 
مــی کنــی؟ بنــده بافاصلــه گفتــم: مهنــدس 
ــه هــوش و درایــت  زیــن العابدینــی! چــون ب
ایشــان در تمامــی عرصــه هــا ایمــان داشــتم 
ــان را  ــهردار ایش ــای ش ــی آق ــد از مدت و بع
ــه ســمت جانشــینی بنــده در فضــای ســبز  ب
ــی،  ــن العابدین ــوم زی ــد و مرح ــی کردن معرف
و  کردنــد  کار  بنــده  تیــم  بــا  متواضعانــه 
ــد ایشــان  ــه نزدن ــه ترکیــب مجموع دســت ب
اســتاد تعامــل و روابــط عمومــی بودنــد، 
ــی  ــام م ــن انج ــر از م ــوی ت ــا را ق ــه ه برنام
ــه  ــه ای مــن فکــر میکــردم عاق ــه گون داد ب
ــه  ــه ب ــتر از عاق ــبز، بیش ــای س ــه فض اش ب

ــی باشــد. ــده م بن
ــرح  ــی داشــت؛ ط ــل توجه ــتاوردهای قاب دس
اولیــه احیــای بــاغ ســیب از بنــده بــود ولــی 
ــی،  ــن العابدین ــوم زی ــر مرح ــرای بینظی اج
بــا  نتایــج مطلــوب شــد،  بــه آن  منجــر 
سیاســت و تدبیــر ایشــان تــاش کردنــد 
ــل  ــام را تکمی ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــام پ تم
ــال  ــتان از س ــزرگ باغس ــروژه ی ب ــد. پ کنن
93 شــروع شــده بــود و آقــا رضــا بــه شــکل 
ــه  ــعه داد و ب ــل و توس ــیعی آن را تکمی وس

ــد. ــی ورزی ــق م ــروژه عش ــن پ ای
امیــدوارم روح بلنــد ایشــان، قریــن درگاه 

ــد. ــی باش اله

بگذار تا بگوییم شرح فراق یاران

از قبــل از انقــاب اســامی بــا ایــن مرحــوم 
ــاج  ــازه ح ــوده )در مغ ــکار ب ــت و هم دوس
ــی  ــد خانوادگ ــت و آم ــی( و رف ــا مومن آق
داشــتیم، پــدر ایشــان از جملــه کشــاورزان 
ــد و  ــوده ان ــرج ب ــهر ک ــام ش ــه و بن نمون
رفتــار مرحــوم زیــن العابدینــی منشــاء 
ــدر  ــه پ ــت ک ــی اس ــه ی حال ــان لقم هم
زیــن  حســین  حــاج  )مرحــوم  ایشــان 
العابدینــی( بــه آن توجــه داشــته و بــا 
ــد. ــوده ان ــب نم ــال کس ــت روزی ح زحم

ــگ  ــروع جن ــاب و ش ــروزی انق ــد از پی بع
تحمیلــی؛ بــه همــراه تعــدادی از رزمنــدگان 
ســپاه و بســیج کــرج، بــه جبهــه ی جنــوب 
ــدیم  ــزام ش ــج( اع ــدی )ع ــپ 33 المه تی
کــه ســرداران شــهید: مهــدی شــرع پســند 
ــات  ــتند در عملی ــز حضــور داش ــر نی و کله
هــای مختلــف حضــور داشــتیم تــا ایــن کــه 
ایشــان در عملیــات فتــح المبیــن، مجــروح 

و بــه افتخــار جانبــازی نائــل شــدند ...
مــا اواخــر ســال 1360 کــه بنیــاد 15 
ــان  ــم، ایش ــیس کردی ــرج را تأس ــرداد ک خ
از همــکاران خــوب مــا بــود و بعنــوان 
بنیــاد کــرج منصــوب شــدند  مســئول 
معظــم  هــای  خانــواده  خدمــت  در  و 
شــهدا، رزمنــدگان، جانبــازان و آزادگان؛ 
قریــب بــه 15 ســال ایشــان در نهایــت 
ــه صــورت شــبانه  صداقــت، امانــت داری، ب
ــن  ــه ای ــی را ب ــیار خوب ــات بس  روزی خدم

خانواده ها ارائه دادند.
ــد  ــی کردن ــت م ــان فعالی ــا ایش ــر کج ه
ــات  ــد و خدم ــت بودن ــر و برک ــاء خی منش
ایشــان  مدیریــت  بــا  داشــتند،  خوبــی 
ســازمان میادیــن توســعه پیــدا کــرد و 
13 بــازار را پایــه گــذاری کــرد و نیروهــای 
ــی  ــرد خوب ــود و عملک ــی را جــذب نم خوب

خصوصــا  مــردم،  آحــاد  همــه   بــرای 
خانواده های ضعیف داشتند.

خدمــات  نیــز  پســماند  مدیریــت  در 
 علمــی خوبــی بــرای آنجــا انجــام داد، 
ــان،  ــی ایش ــق و کارشناس ــای دقی ــرح ه ط
بــا همــکاری اســاتید دانشــگاه هــا توانســت 
ــد. در ســازمان  ــی انجــام ده ــای خوب کاره
فضــای ســبز و پــارک هــای شــهرداری 
نیــز، تحــول بســیار عظیمــی بــا توجــه بــه 
ــتند  ــاورزی داش ــه در کش ــی ک ــه های تجرب
رشــته  در  کــه  خودشــان  تحصیــات  و 

ــد. ــام دادن ــود، انج ــی ب باغبان
اراضــی  در  هکتــار   400 کاری  جنــگل 
باغســتان کــرج کــه یــک تفــرج گاه و 
ــا  ــت، ب ــردم اس ــرای م ــبی ب ــل مناس مح
ــوم  ــن مرح ــبانه روزی ای ــای ش ــاش ه ت
محقــق شــده اســت. ایشــان از جملــه 
ــه  ــرج ب ــرز و ک ــتان الب ــق اس ــران الی مدی
ــمینار  ــر س ــه در ه ــد ک ــی آمدن ــمار م ش
ــده  ــر و ای ــب نظ ــز، صاح ــی نی ــرح مل و ط
ــوز،  ــد، دلس ــیار توانمن ــردی بس ــد. ف بودن
مردمــی، بــدون غــرور و تکبــر کــه تشــییع 
ــات  ــره ی خدم ــان، ثم ــر ایش ــکوه پیک باش
ــت. ــوم اس ــاله ی آن مرح ــه 40 س خالصان

ــهدا  ــا ش ــاد و ب ــان را ش ــد روح ایش خداون
ــد ــور گردان محش

درگذشــت   ، راجعــون  الیــه  انــا  و  هلل  انــا 
ــا  ــدس محمدرض ــوم مهن ــوار مرح ــرادر بزرگ  ب
و  متأثــر  بســیار  را  مــا  العابدینــی  زیــن 
ــه  ــان ب ــا از ایش ــه م ــه ک ــرد، آنچ ــف ک متأس
خاطــر داریــم چیــزی جــز: خدمتگــزاری، 
حضــور در صحنــه، خدمــت شــبانه روزی، 
پیشــرفت  جهــت  صرفــا  کار،  در  فروتنــی 

ــا  ــل ب ــان و تعام ــدی کارکن ــت من کار و رضای
ــی و  ــروی انتظام ــه نی ــف از جمل ادارات مختل
ــل  ــی و رانندگــی، ... قاب ــه خصــوص راهنمای ب
علــو  متعــال  خداونــد  از  و  بــود.  تحســین 
درجــات و شــادی ارواح تمامــی شــهدا، امــام 
ــوم را از  ــژه آن مرح ــه وی ــگان ب ــهدا و رفت ش

خداونــد خواســتاریم.

ــده  ــی بن ــتان قدیم ــوم، از دوس ــن مرح ای
ــن 20  ــان از س ــواده ایش ــا خان ــد و ب بودن
ــب،  ــی نجی ــودم، خانوادگ ــنا ب ــالگی، آش س
کــه  هــم  خــودش  و  انقابــی  و  شــریف 
خــادم مــردم بــود، مــردم از ایشــان راضــی 
ــردم  ــار م ــه اقش ــل هم ــن دلی ــد بهتری بودن
ــود  ــوم ب ــر آن مرح ــییع پیک ــم تش در مراس

ــود. ــر ب ــم نظی ــا ک ــه قطع ک
واقعــی  العابدینــی خــادم  زیــن  مرحــوم 

ــتند  ــردم را داش ــه م ــد و دغدغ ــردم بودن م
)ره(  امــام  حضــرت  کــه  گونــه  همــان 
فرمودنــد: بــه مــن رهبــر نگوییــد مــن 
نیــز  ایشــان  هســتم،  مــردم  خدمتگــزار 
بــه درســتی بــه حضــرت امــام، تأســی 
کــرده بودنــد. حضــور مــردم در تشــییع 
پیکــر ایشــان، نوعــی تشــکر و قدردانــی 
ــامی  ــاب اس ــاز انق ــن جانب ــات ای از زحم

ــت. ــوده اس ب

مــن نــان حــال بــه فرزندانــم دادم و بــا 
زحمــات و تــاش آنهــا را بــزرگ نمــودم، 
ــاه  ــدس 60 م ــاع مق ــا در دوران دف محمدرض
ــت و  ــور داش ــار حض ــا افتخ ــا ب ــه ه در جبه
بعــد از چنــدی مجــروح شــد و در بیمارســتان 
ــا  ــا ب ــود و مدته ــتری ب ــران بس ــی ته طالقان
رنــج و ســختی دوران مجروحیتــش را ســپری 

ــرد. ک
ایشــان رفتــار خیلــی خوبــی بــا والدیــن خــود 
ــد  ــی آم ــن م ــش م ــت پی ــر وق ــتند و ه داش
ــرام  ــید و احت ــی بوس ــرا م ــای م  دســت و پاه
مــا  بــه  وقــت  هیــچ  گذاشــت   مــی 
ــی  ــان راض ــا از ایش ــرد و م ــی نک ــی احترام ب

ــم. بودی

پــدرم مــرد بزرگــی بــود، پشــت و پنــاه 
بــود.  فرزنــدان شــهدا  تکیــه گاه همــه  و 
ــودش  ــا خ ــن را ب ــودم م ــه ب ــر ک ــک ت کوچ
ــی  ــهدا سرکش ــدان ش ــه فرزن ــا ب ــرد ت ــی ب م
بــود، در  بابــای همــه یتیمــان   ... بکنیــم 
ــردم دار  ــت: م ــن گف ــه م ــش ب ــن کام آخری

ــن ــار ک ــوب رفت ــردم خ ــا م ــاش و ب ب
ــتم  ــردم هس ــادم م ــن خ ــت: م ــی گف ــا م باب
ــدر کار  ــم چق ــی گفتی ــه او م ــه ب ــی ک و وقت
ــی داد:  ــواب م ــت، ج ــس اس ــی؟ ب ــی کن م
مــن بایــد بــرای مــردم کارهــای زیــادی 
انجــام دهــم و تــا ســاعاتی بعــد از نیمــه 
ــی  ــود و گاه ــردم ب ــورات م ــر ام ــب، پیگی ش
بــا  بارندگــی  در  و  شــب  هــای  نیمــه  در 
ــد! ــی آم ــه م ــه خان ــی ب ــس و گل ــاس خی لب

بابــای مــن؛ اهــل عمــل بــود و همیشــه پــای 
حرفــش مــی ایســتاد.

تاریــخ  وقتــی  67 هســتم،  متولــد  مــن 
اعــزام هــای پــدرم را بــه جبهــه نــگاه 
مــی کــردم دیــدم کــه هــم خواهــرم و هــم 
ــدرم  ــم! پ ــه بودی ــان دو ماه ــده آن زم بن
ــه  ــود و ب ــبیل اهلل ب ــی س ــد ف ــک مجاه ی
ــاد راســخ  ــاب اعتق ــل انق ــای اصی ارزش ه
تــداوم  از جنــگ هــم در  بعــد  داشــت. 
خدمــت  مــردم  بــه  هــا،  ارزش   همــان 
اهمیــت  مــردم  بــه  پــدرم  کــرد،   مــی 

می داد و با عشــق کار می کرد. 
ــدرم را در ســه کلمــه توصیــف مــی  مــن پ
ــخت  ــان« و »س ــان« ، »مهرب ــم: » انس کن
ــا تــاش  ــاد گرفتــم ب ــدرم ی کــوش« و از پ
و ســخت کوشــی و خدمــت بــه مــردم، 
ســاخت،  بهتــر  ای  جامعــه  تــوان  مــی 
ــه در  ــت، بلک ــم نیس ــاس مه ــگاه و لب جای
ــه  ــت ب ــدف خدم ــد ه ــئولیتی بای ــر مس ه

ــد. ــردم باش م
همــه خوبــی هــای پــدرم را بــه یــاد داشــتم 
و در زمــان تشــییع پیکــر ایشــان، افــرادی 
مــی  و  نمــی شــناختیم  کــه  دیدیــم  را 
ــه  ــدار شــدیم و ب ــم داغ ــا ه ــه م ــد ک گفتن
ــرای  ــه ب ــن ضایع ــد، ای ــر بودن ــدت متأث ش
همــه دردنــاک و ســخت بــود و بــرای همــه 
ــم. ــی کن ــا م ــدرم دع ــاً پ ــگان، خصوص رفت

و  النــاس  حــق  پــدرم،  قرمــز   خــط 
هــر  در  و  جــا  هــر  بــود،  المــال  بیــت 
منصبــی هــم کــه خدمــت مــی کــرد، 

بــود. مــردم  خدمــت  در  عاشــقانه 

از جملــه ویژگــی هــای مرحــوم 
شــجاعت  العابدینــی؛  زیــن 
ــگ در  ــان جن ــه در زم ــود ک ب
ــه  ــه هیچوج ــمن، ب ــل دش مقاب
دســت  از  را  اش   روحیــه 
ــه در  ــجاعتی ک ــی داد و ش نم
مســئوالن،  دوســتان،  برابــر 
ترهــا،  کوچــک  و  بــزرگان 
حرفــش را مــی زد حتــی اگــر 
ــد. ــی ش ــام م ــررش تم ــه ض ب

ــدار  ــاق م ــانی اخ ــان انس ایش
کــه  زمانــی  بــود  خاکــی  و 
مســئولیت ســازمان میادیــن 
گرفــت  عهــده  بــر  را  کــرج 
از  را  میادیــن  ســازمان 
مجموعــه ای مخروبــه بــه یــک 
تبدیــل  برخــوردار  ســازمان 

ســمتی  همچنیــن  کــرد، 
پــارک  ســازمان  در  کــه  را 
هــا پذیرفــت )ســیما منظــر 
کارگــران  کنــار  در  فعلــی( 
ســازمان،  آن  کــش  زحمــت 
در  و  پوشــید  مــی  چکمــه 
ــار  ــتان در کن ــتان و تابس زمس

آن هــا بــود.
بــه  باغســتان  منطقــه  در 
ــا  ــه ب ــدم ک ــودم دی ــم خ چش
چکمــه،  و  کارگــری  لبــاس 
همــراه  دســت،  بــه  بیــل 
او  کــرد،  مــی  کار  کارگــران 
ــه  ــه همیش ــود ک ــی ب از مدیران
داشــت  حضــور  صحنــه  در 
تمــام  در  روزی  شــبانه   و 

عرصــه ها فعال بود
هــای  بارندگــی  زمــان  در 
ــاعت  ــی س ــر، حوال ــدید اخی ش
3 یــا 4 صبــح بــه ایشــان زنــگ 
ــواب  ــگ ج ــن زن ــا اولی زدم، ب
در  خیابانــی  در  گفــت  و  داد 
45 متــری گلشــهر هســتم کــه 

آب گرفتگــی دارد و در حــال 
ــتیم. ــردن آن هس ــرف ک برط

العابدینــی  زیــن  مرحــوم 
ــش را  ــه عوامل ــود ک ــی نب کس
ســر کار فرســتاده و خــودش 
ــان  ــیند، ایش ــز بنش ــت می پش
ــت  ــر و درای ــا تدبی ــری ب مدی
بــود و حــرف هــای مشــتی، 
درســت  و  منطــق  بــا   امــا 
افــراد  از  برخــی  زد،  مــی 
وقتــی نامــه ای )سرگشــاده( 
ــام  ــتن ن ــند از نوش ــی نویس م
 ... و  کــردن  امضــاء  خــود، 
خــودداری مــی کننــد ولــی 
بــا شــجاعتی مثــال  ایشــان 
رفــع  بــرای  وقتــی  زدنــی 
ــخصی، نامــه ای  مشــکات ش
بــرای مســئولی نوشــته بــود 
ــه  ــود ک ــته ب ــش نوش در پایان
ــتم  ــی هس ــن العابدین ــن زی م
ــن و نشــانی محــل  شــماره تلف
ــام  ــود و اع ــته ب کارش را نوش
ــی  ــر کس ــه اگ ــود ک ــرده ب ک

اعتراضــی دارد، شــخصا پاســخ 
ــود. ــد ب ــو خواه گ

کــه  زمانــی  در  همچنیــن 
ایشــان در ســازمان خدمــات 
شــهری بودنــد بــا دوســتان 
ــک روز  ــه ی ــتیم ک ــرار گذاش ق
پنــج شــنبه نــزد ایشــان برویم، 
العابدینــی  زیــن  مرحــوم 
ــریف  ــار تش ــرای ناه ــد ب گفتن
بیاوریــد منتظرتــان هســتیم، 
معمــوال مدیــران در اینگونــه 
مــوارد غذاهــا را از بیــرون و 
ــت  ــا بی ــخصی ی ــه ش ــا هزین ب
المــال ســفارش مــی دهنــد 
ــاری  ــن رفت ــان چنی ــی ایش ول
نکــرده و بــه همسرشــان گفتــه 
و  دارد  میهمــان  کــه  بودنــد 
ــه کــرده  ــزل تهی ــذا را در من غ
ــد،  ــل کار آورده بودن ــه مح و ب
ــن مســائل  ــت ای ــا دق ایشــان ب
را رعایــت کــرده و از غــذای 
میهمانــان  بــرای  ســازمان 

اســتفاده نمــی کردنــد.

 -  78 هــای  ســال  از  بنــده 
ایشــان آشــنا شــدم  بــا   79
در ســال 80 همــکار شــدیم 
حــوزه  وقــت  مدیــر  ایشــان 
ســریزدی(  )آقــای  شــهردار 
ــده  ــی بن ــس از مدت ــد، پ بودن
ایشــان  از  و  شــدم  شــهردار 
ــردی جســور و پرتــاش  کــه ف
بودنــد خواهــش کــردم کــه 
میادیــن  ســازمان  مدیریــت 
ــوم  ــد مرح ــده بگیرن ــر عه را ب
زیــن العابدینــی بــا جدیــت 
موفــق  زیــاد  پیگیــری  و 
را  میادیــن  ســازمان  شــدند 
ایجــاد  و ســاختمان زیبایــی 
ــال نمــودن  ــا فع را ســاخته و ب
و مشــارکت بخــش خصوصــی، 
ــوه  ــدد می ــای متع ــه ه بازارچ
انــدازی  راه  را  بــار  و  تــره  و 
ــل از آن،  ــا قب ــه ت ــد. البت کنن
بــازاری وجــود  هیــچ گونــه 
مقطعــی  یــک  در  نداشــت. 

ایشــان  توانمنــدی   از 
اســتفاده ای نشــد لیکــن مجدد 
بــا پیگیــری هــای انجــام شــده 
ایشــان بعنــوان مدیــر ســازمان 
ــا  ــده و ب ــاب ش ــماند انتخ پس
ــز،  ــتم پیرولی ــدازی سیس راه ان
ــوگاز در  ــی کمپوســت و بی ورم
ــدگار  ایــن حــوزه، خدمــات مان
ــد. ــرا کردن ــمندی را اج و ارزش

ــه  ــبز، ب ــای س ــازمان فض در س
یــک جهــش و تحــرک بــاال 
همیــن  بــه  داشــتیم  نیــاز 
زیــن  مهنــدس  از  جهــت 
کردیــم  خواهــش  العابدینــی 
ــده  ــر عه ــن ســمت را ب ــه ای ک
گیرنــد.  مــن در یــک مصاحبــه 
گفتــه بــودم کــه کارهایــی کــه 
ــای  ــوزه فض ــوم در ح آن مرح
ســبز انجــام داده اســت بــه 
انــدازه 60 ســال فعالیــت در 
فضــای ســبز کــرج مــی باشــد، 
در منطقــه باغســتان ایشــان 
درختــکاری  هکتــار   500
ــای  ــه ه ــد از گون ــام دادن انج
ــادام،  ــد ب ــر مانن ــی و مثم بوم
ســنجد، زیتــون، انگــور و....

آبیــاری  بمنظــور   همچنیــن 

ــی در  ــد خاک ــره آب، س و ذخی
ــد 40 - 50  ــداث ش ــا اح آنج
هــر  )بنــام  درخــت  هکتــار 
شــهید یــک اصلــه درخــت( 
بــا عنــوان شــهدا  باغــی  در 
ــی  ــن کس ــد، اولی ــرس کردن غ
کــه طــرح جمــع آوری آبهــای 
ســطحی را در منطقــه ارائــه 
ــی  ــن العابدین ــدس زی داد مهن
بــود و تصفیــه خانــه ای بــه 
انــدازی  راه  منظــور  همیــن 
کردنــد. بیــش از 120 هــزار 
درخــت در معابــر اصلــی کــرج 
بررســی  بــرای  او  کاشــتند 
 13 بیــن  روزانــه  میدانــی، 
راه  پیــاده  کیلومتــر   15 تــا 
ــن  ــت و مــی گفــت: ای مــی رف
فرزندانــم  ماننــد  درختــان 
و  راز  هــا  آن  بــا  و  هســتند 

ــد. ــی کردن ــاز م نی
ــرت و  ــرد غی ــان را م ــا ایش م
مــرد تــاش نامگــذاری کردیــم 
ــاوه  ــد ع ــاد باش ــان ش روحش
ناراحتــی  و  جانبــازی  بــر 
پاهــا، ایشــان همــه دوســتان و 
مدیــران شــهری را در روزهــای 
جمعــه بــه کــوه پیمایــی در 

تشــویق  باغســتان   منطقــه 
مــی کــرد. شــهر کــرج بــه 

اســت. مدیــون  ایشــان 
العابدینــی،  زیــن  مهنــدس 
و  فــداکار  و  جســور  فــردی 
ــش  ــده نیروهای ــتیبانی کنن پش
بــود مســئولیت تمــام کارهــا را 
شــخصاً برعهــده مــی گرفــت و 
کلیــه  بــا  خوبــی  ارتبــاط 
ــهری  ــئوالن ش ــران و مس مدی
ــان نمــای  ــاغ جه داشــت، در ب
هــای  پیگیــری  بــا   ، کــرج 
ســاختمان  ایشــان؛  مجدانــه 
بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس کــرج 

ــد. ــاخته ش ــز س نی
در  واقــع  بــزرگ  نهالســتان 
جــاده محمدشــهر کــه قبــا 
مخروبــه بــود بــا همــت ایشــان 
ــوش، در  ــای ســخت ک و نیروه
و  بــارور  مــاه  دو  از  کمتــر 
و  رســیده  انبــوه  تولیــد  بــه 
امــکان ارســال نهــال بــه ســایر 
شــد.  میســر  نیــز  شــهرها 
پــاک  روزی،  شــبانه  تــاش 
دســتی و مــورد اعتمــاد بــودن 
ــه  ــر ب ــای منحص ــی ه از ویژگ

ــت. ــان اس ــرد ایش ف
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شوق خدمت
 ویژه نامه پاسداشت 
مرحوم محمد رضا 

العابدینی زین 

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شــورای اسالمی:

ایشان انسانی اخالق مدار و خاکی بود
علی ترکاشوند شهردار سابق کرج:

ایشان انسانی اخالق مدار و خاکی بود

ســردار عباس علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی استان البرز:

آنچه که از ایشــان به خاطر داریم چیزی جز خدمتگزاری، حضور در صحنه و فروتنی نبود

محمود فیض اردکانی از معتمدین فرهیخته اســتان :

حضور مردم در تشییع پیکر ایشان
 نوعی تشــکر و قدردانی از زحمات این جانباز انقالب اسالمی بوده است

عباس زارع عضو شورای شهر کرج:
ویژگی مهم آن مرحوم مشورت گرفتن 

از بزرگان و اندیشمندان و اساتید دانشگاهی بود

حسین محمدی عضو شورای شهر کرج:

نگاه ایشان فرامنطقه ای بود

رضا شریفی عضو سابق شورای شهر کرج: 
هر کجا ایشان فعالیت می کردند منشاء خیر و برکت بودند

مادر زنده یاد محمدرضا زین العابدینی:

ما از ایشان راضی بودیم

ریحانه زین العابدینی:

بابای من؛ اهل عمل بود و 
همیشه پای حرفش می ایستاد

رضوانه زین العابدینی:

از پدرم یاد گرفتم با تالش 
و سختکوشی و خدمت به 
مردم می توان جامعه ای 

بهتر ساخت

ایشــان در حــوزه مدیریــت پســماند کــرج، دو 
ــی از  ــه یک ــد ک ــام دادن ــی را انج ــا کار اصل ت
آنهــا احــداث واحــد بازیافــت »پیرولیــز« بــرای 
ــود و  ــرج ب ــور و ک ــطح کش ــار در س ــن ب اولی
البتــه برنامــه هــای دیگــری نیــز داشــت 
ــه  ــه ب ــاختمانی( ک ــای س ــه ه ــت نخال )بازیاف

ــد. ــوب ش ــری منص ــمت دیگ س

مؤثــر  هــای  فعالیــت  از  دیگــر  یکــی 
آوری  جمــع  و  ســاماندهی  مرحــوم،   آن 
ســگ هــای ولگــرد بــا کمــک همیــاران 
در  حیوانــات،  حامیــان  و  زیســت  محیــط 
ــن  ــاً از ای ــود واقع ــه دره ب ــام حلق ــی بن محل
ــرد را  ــای ولگ ــگ ه ــل از آن، س ــا قب ــه ت  ک

می کشتند ناراحت بود.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
و  درختــان  احیــای  و  حفــظ  بــر   مبنــی 
جنــگل هــا؛ احیــای بــاغ ســیب نیــز در کــرج 
مــورد توجــه و دســتور کار قــرار گرفــت و 
ــی، از  ــن العابدین ــوم زی ــت واالی مرح ــا هم ب

ــکل  ــن ش ــا بهتری ــری و ب ــب آن جلوگی تخری
ــد. ــازی ش ــظ و بازس ــن حف ممک

ــر جنــگل کاری گســترده در منطقــه  عــاوه ب
باغســتان، هــزار اصلــه درخــت در ســطح شــهر 
ــی  ــن العابدین ــوم زی ــدی مرح ــان تص در زم

کاشــته شــد.
ــواره  ــود و هم ــه ای ب ــان فرامنطق ــگاه ایش ن
بــه دنبــال اجــرای طــرح هــای بــزرگ و مهــم 
بــود، همیشــه هــم مــی گفــت کــه مــی خواهم 
ــه  ــا توجــه ب ــزرگ انجــام بدهــم، ب کارهــای ب
ــت  ــه داش ــازی ک ــراوان و جانب ــج ف درد و رن

ــود. ــاش ب ــور و پرت ــی صب خیل
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شوق خدمت
 ویژه نامه پاسداشــت مرحوم محمد رضا زین العابدینی

از  و  شــدم  کــرج  شــهردار   77 ســال  در 
ــت  ــرداد فعالی ــاد 15 خ ــه در بنی ــان ک ایش
ــا  ــه همــکاری کــردم ت مــی کــرد، دعــوت ب
در یکــی از بخــش هــای شــهرداری مشــغول 
ــر  ــان مدی ــال 79 ایش ــا س ــوند ت ــه کار ش ب
ــد و از هــر نظــر همــکاری  دفتــر بنــده بودن
پــاک  افــراد  جملــه  از  داشــتند  خوبــی 
ــدا  ــان از ابت ــوال ایش ــال و ام ــه م ــت ک دس
ــه انتهــا تغییــری نکــرد، مرحــوم زیــن  ــا ب ت
ــش  ــا و زحمتک ــی ری ــانی ب ــی، انس العابدین
ــردم  ــت م ــت در خدم ــام وق ــه تم ــود ک ب

ــود. ب
ســریزدی  آقــای  تصــدی  زمــان  در 
ریاســت  تصــدی  پیشــنهاد  ایشــان  بــه 
ســازمان میادیــن ... شــد اتفاقــاً در ایــن 
ــا  ــد ب ــورت کردن ــز مش ــده نی ــا بن ــه ب  زمین

تــاش هــای زیــاد، اساســنامه ســازمان 
ــد  ــده ش ــز دی ــی نی ــن های ــد زمی ــه ش تهی
تــا   12 از  بیــش  5 ســال  مــدت  ظــرف 
شــهرداری  مناطــق  ســطح  در  بازارچــه 
کــرج ســاخته و راه انــدازی شــد گرچــه 
ــا آنچــه  ــا ب ــه ه ــن بازارچ ــی ای ــداف فعل اه
 مرحــوم زیــن العابدینــی در ابتــدا بــرای آن 
بازارچــه هــا در نظــر گرفتــه بودنــد، متفاوت 
بــود! قــرار بــود کرایــه غرفــه هــا بــه صــورت 
ــا در  ــد ت ــر بگیرن ــی درنظ ــی و حداقل توافق
نهایــت میــوه و بــار بــه قیمــت مناســب بــه 

دســت مــردم برســد.
در منطقــه باغســتان نیــز ایشــان خیلــی 
تفرجــگاه  بهتریــن  و  کشــیدند  زحمــت 
عمومــی شــهر را در آن راه انــدازی کردنــد، 
ــود کــه هــر کاری  ایشــان فــردی کار بلــد ب

بهشــون محــول مــی شــد بــه احســن وجــه 
ــد. ــی دادن ــام م انج

مــن بــه خــودم افتخــار مــی کنــم کــه باعــث 
شــدم چنیــن نیــروی کارآمــد و الیقــی وارد 
ــه  ــدوارم ک ــود، امی ــهرداری ش ــازمان ش س
ــات ایشــان باشــیم   ــدردان زحم ــا ق ــه م هم

ــا دوســتان شــهیدش محشــور شــود. و ب

24 ســال اســت کــه بــا ایشــان آشــنائی دارم، 
ــه  ــن العابدینــی ب قبــل از انتصــاب مرحــوم زی
معاونــت خدمــات شــهری، ایشــان در ســازمان 
منظــر(  )ســیما  شــهرداری  ســبز  فضــای 
ــرای نصــب ســایت و  ــا ب فعالیــت داشــتند و م
دکل هــای BTS، عمومــاً از فضاهــای عمومــی 
ــم، در  ــی کردی ــتفاده م ــا اس ــارک ه ــد پ مانن
ــرده  ــع ک ــردم تجم ــا، م ــن فضاه ــی از ای یک
و بــه نصــب تجهیــزات فــوق در آن نقطــه، 
اعتــراض داشــتند و اســتدالل شــان ایــن بــود 
ــراه  ــه هم ــرای ســامتی مضــر اســت، ب ــه ب ک
ــع  ــل تجم ــه مح ــی ب ــن العابدین ــوم زی مرح
ــا  ــان ب ــم و ایش ــردم رفتی ــز م ــراض آمی اعت
درایــت خــود از یکــی از حضــار پرســیدند ایــن 
ــت؟  ــت شماس ــه در دس ــت ک ــتگاه چیس دس
ــا  ــان ب ــت و ایش ــل هس ــت: موبای ــرد گف آن ف
ــزات  ــن تجهی ــوب ای ــد: خ ــه دادن ــت ادام متان
ــر  ــات مناســب ت ــر و خدم ــرای اســتفاده بهت ب
بــه شــما شــهروندان طراحــی شــده و در حــال 
ــان داد  ــع اطمین ــه آن جم ــت و ب ــب هس نص
کــه بــا اســتقرار آن تجهیــزات در پــارک، 
ــی  ــه کس ــدی متوج ــیب و تهدی ــن آس کمتری
نخواهــد بــود و بــا ایــن برخــورد مناســب 
همــکاران مــا توانســتند بــه فعالیــت خودشــان 

ــد. ــه بدهن ادام

ــودم  ــنا ب ــوم آش ــا مرح ــال ب ــده 50 س بن
ــت  ــنایی، اوج فعالی ــرن آش ــم ق ــی نی یعن
ــان  ــه زم ــی ب ــن العابدین ــوم زی ــای مرح ه
تبعیــد حجــت االســام جنتــی و آیــت ا... 
قمــی از مشــهد بــه کــرج، بــر مــی گــردد، 
شــرکت در جلســات قــرآن ، تربیــت دینــی، 
ــاورز  ــی و کش ــب و مذهب ــواده ای نجی خان
ــی  ــت م ــرعی را رعای ــائل ش ــه مس زاده ک
ــز  ــا نی ــه محمدرض ــد ک ــث ش ــد باع کردن
جــذب مســائل دینــی شــده و در فعالیــت 
فعــال  مشــارکت  محــل  دینــی  هــای 

ــت. داش
یــک جــوان مســلمان و اصیــل ایرانــی 
ــود  ــس نش ــوای نف ــرور و ه ــار غ ــر دچ اگ
ــاً  ــی حتم ــن العابدین ــوم زی ــد مرح همانن
منشــاء خیــر و برکــت بــرای خانــواده 

ــرای  ــوم ب ــود، آن مرح ــی ش ــه م و جامع
خــودش کاری نمــی کــرد و همــه عمــرش 
ــی در  ــرد حت ــردم ک ــف م ــه وق را صادقان
جایــی کــه بــر اســاس مــر قانــون، حســب 
ــر نبــود، ایشــان نهایــت  ظاهــر امــکان پذی
تــاش خــود را در جهــت کمــک بــه مــردم 

ــی داد ــام م انج

مرحــوم  فعالیــت  و  جنــگ  زمــان   از 
زیــن العابدینــی در بنیــاد 15 خــرداد، بــا 

ایشــان دوســت بودیــم . 
ــا کار و  ــاط ب ــه ایشــان در ارتب ــن ک ضمــن ای

ــت. ــز داش ــی نی ــب خاص ــش، تعص همکاران
خاطــرات زیــادی از ایشــان دارم ولیکــن یــادم 
ــراه  ــه هم ــه ب ــی ک ــب برف ــک ش ــت در ی اس
ــرل  ــال کنت ــهر، در ح ــطح ش ــهردار در س ش
ــه  ــرای مــردم ب ــا مشــکاتی ب ــم ت ــر بودی معاب
خاطــر بــارش بــرف پیــش نیایــد )حــدود 
ســاعت 2:30 بامــداد(، بــا ایشــان تمــاس 
ــران  ــو نگ ــد: ت ــوم گفتن ــه آن مرح ــم ک گرفت
نبــاش، بنــده و عواملــم بیــدار بــوده و پیگیــر 

ــتیم. ــورات هس ام
رئیــس کمیســیون  بنــده،  کــه  زمانــی  در 
بــودم،  شــهر  شــورای  بودجــه  و  برنامــه 
آقــای  )ترکاشــوند(  وقــت   شــهردار 
زیــن العابدینــی را بجــای آقــای زارع بــه 
ســمت مدیریــت ســازمان پــارک هــا منصــوب 
ــود کــه ایشــان  ــد، احســاس مــن ایــن ب کردن
در آن کار موفــق نباشــند ولــی بــا توجــه 
ــان و  ــر ایش ــات مؤث ــا و اقدام ــاش ه ــه ت ب
ــع  همچنیــن رشــته تخصصــی شــان کــه مناب
ــمت،  ــن س ــود در ای ــاورزی ب ــی و کش طبیع
خــوش درخشــیدند و ثمــرات خوبــی را از 

ــتند. ــادگار گذاش ــه ی ــان ب خودش
ــتان،  ــی باغس ــه تفرجگاه ــگل کاری منطق جن
ــت  ــا دس ــه ب ــود ک ــات ب ــن اقدام ــه ای از جمل
ــرس  ــا غ ــال در آنج ــه نه ــا اصل ــودش دهه خ
ــتگی  ــاال و شایس ــت ب ــا لیاق ــه م ــد و ب کردن

ــد. ــات نمودن ــل اثب ــود را در عم خ

از دوران کودکــی بــا آن مرحــوم آشــنا 
و همســایه بودیــم، خاطــرات خوبــی از 
خــودش و خانــواده محتــرم شــان در طــی 
ایــن ســال هــا دارم. در بخــش هایــی کــه 
مــن بــودم )ســتاد نمازجمعــه و ...( مرحــوم 
ــاور  ــی و ی ــواره حام ــی هم ــن العابدین زی
مــا بــوده و در همــه زمینــه هــا و در حــد 
ــرای  ــتند و ب ــی داش ــکاری خوب ــوان  هم ت

 حــل آن مشــکات، اقدامــات الزم را انجــام 
می دادند.

حضــور ایشــان در هــر ســمتی منشــاء 
ــود  ــرای شــهر و اســتان ب خیــر و برکــت ب
و قطعــاً بعــد از گذشــت چنــد ســال، 
ــد  ــردم درک خواهن ــان را م ــات ایش خدم
بــه  آن مرحــوم شــوق خدمــت  کــرد. 
مــردم داشــت و آن را ســرلوحه ی کار 
خــود، قــرار داده بــود، افــرادی ماننــد 
ــان و  ــرای جوان مرحــوم زیــن العابدینــی، ب
ســایرین مــی توانــد الگــوی خوبــی باشــند. 
ــه  ــت ک ــهرداری اینس ــه ش ــن ب ــه م توصی
 خدمــات مرحــوم زیــن العابدینــی را در 
و  نمــوده  ضبــط  و  ثبــت  ای  کتابچــه 
ایشــان  بــارز  خدمــات  کــه  نگذارنــد 
فرامــوش شــود.ما امــروز بــرادری را از 
ــا  ــال ب ــدود 50 س ــه ح ــم ک ــت دادی دس

بودیــم. دوســت  و  همــکار  ایشــان 

ــوز  ــه هن ــی ک ــال 60 ، زمان ــر س در اواخ
ــل  ــورت کام ــه ص ــپاه ب ــی س ــازمان رزم س
بــه  هــای  اعــزام  بــود  نگرفتــه  شــکل 
از  داوطلبانــی  صــورت  بــه  نیــز  جبهــه 
سراســر کشــور انجــام مــی شــد، در آن 
ــه در  ــی ک ــن العابدین ــوم زی ــرایط مرح ش
ــتند  ــن داش ــال س ــا 15 س ــام تقریب آن ای
ــازی  ــود و در آزادس ــا ب ــن نیروه ــزو ای ج
بســتان شــرکت داشــت. آشــنایی بنــده 
ــورت  ــام ص ــان ای ــز در هم ــان نی ــا ایش ب
گرفــت، ســردار فضلــی نیــز فرماندهــی 
ــتند  ــده داش ــر عه ــج( ب ــدی )ع ــپ المه تی
کلهــر،  شــهید:  ســرداران  همینطــور  و 
ــری. ــن نیاس ــند، حس ــرع پس ــی، ش میررض

در آن عملیــات مرحــوم زیــن العابدینــی 

در  ادامــه  در  بودنــد   دســته  معــاون 
ــن  ــح المبی ــات فت ــال 61  عملی ــل س اوای
آغــاز شــد و در مراحــل آخــر عملیــات؛ 
ــط  ــت و خ ــورت گرف ــختی ص ــری س درگی
دشــمن بــا دشــواری شکســته شــد در ایــن 
مرحلــه بــود کــه آقــا محمدرضــا بــه شــدت 
مجــروح گردیــده و حــدود 5 تــا 6 مــاه در 
ــده  ــد بن ــزل بســتری بودن بیمارســتان و من
ــن،  ــح المبی ــات فت ــد از عملی ــز بع ــم نی ه
مجــروح شــدم و در زمــان حضــورم در 
ــی  ــن العابدین ــا مرحــوم زی ــدام ب ــرج ، م ک
در تمــاس بــوده و یــا ســر میــزدم و رفاقــت 

ــد. ــر ش ــی ت ــا صمیم م
جنــگ،  و  جبهــه  هــای  بچــه  اساســاَ 
و  ســخت  شــرایط  در  کــه  همانطــور 

هــا  جبهــه  توانســتند   نبــرد،  دشــوار 
در  تواننــد  مــی  یقینــاً  کننــد  اداره   را 
ــند  ــذار باش ــی تأثیرگ ــای مدیریت ــت ه پس
البتــه اگــر نــگاه جهــادی خــود را فرامــوش 
ــه ای  ــن العابدینــی نمون ــد مرحــوم زی نکنن
و  فعــال  افــراد  گونــه  ایــن  از  کوچکــی 

ــود. ــادی ب جه
و  باشــه  شــاد  روحشــان  شــاءاهلل  ان 
همرزمــان شــهید ایشــان نیــز دســت همــه 

کننــد. شــفاعت  و  گرفتــه  را 

ایرج اسدالهی 

مدیر کل ارتباطات سیار استان البرز:

درایت زین العابدینی 
زبانزد بود

روح ا... کیان مدیر کل 
حوزه دفتر شهرداری کرج:

وی در ارتباط 
با کار و همکارانش

 تعصب خاصی داشت

ابوطالب شفیعی از معتمدین کرج:
آن مرحوم شوق خدمت به مردم داشت

محمــد خان محمدی فرهنگی فرهیخته:
آن مرحوم برای خودش کاری نمی کرد 
و همه عمرش را صادقانه وقف مردم کرد

حمید پارسا از یادگاران دفاع مقدس:

مهندس الگویی از یک مدیر جهادی بود

عباس روشن اردکانی شهردار سابق کرج:

امیدوارم که همه ما قدردان زحمات ایشان باشیم

ایشــان از جملــه بچــه هــای 
جبهــه و جنــگ بودنــد در ســال 
ــگر  ــر لش ــردان ح ــز در گ 66 نی
ــوان  ــه عن 10 سیدالشــهداء)ع( ب
مســئولیت  گــردان  معــاون 
داشــتند، حــاج رضــا بــه همــراه 
بــرادرم در بنیــاد همــکار بودنــد 
مــا بــا هــم درس خواندیــم و 
همــکاس در دانشــگاه منابــع 
طبیعــی دانشــگاه تهــران بودیــم 
ــل  ــارغ التحصی ــال 75 ف ــه س ک
شــدیم ایشــان مشــاور شــهردار 

بودنــد و طــی ســالیان متمــادی 
در  ای  ارزنــده   خدمــات 
میادیــن،  هــای:  ســازمان 
و  ســبز  فضــای  پســماند، 
ــرای مناطــق  ــات شــهری ب خدم
ــد و  ــرج انجــام دادن ــه ک 10 گان
در هــر پســت و ســمتی، منشــاء 

خیــر و برکــت بودنــد.
ــی  ــی صنعت ــع صنف ــروژه مجم پ
صنایــع  بــه  مربــوط  کــه 
در  بــود  مزاحــم  و  آالینــده 
جملــه  از  کــرج،  آبــاد  شــیخ 

ــوم  ــمند مرح ــای ارزش یادگاره
زیــن العابدینــی بــود، ایشــان 
ــروز  ــا ام ــود، م ــرد ب ــتی م براس
دادیــم  دســت  از  را  کســی 
و  ضعیــف  قشــر  حامــی  کــه 

بــود. کارگــران 
ــی،  ــتی و کاردان ــا در پاکدس رض
ــهر  ــر ش ــای بینظی ــزو نیروه ج
طــول  در  مــن  و  بــود  کــرج 
ایشــان،  کنــار  در   خدمتــم 
ــتم و  ــادی داش ــای زی ــوزه ه آم
ــان  ــت ایش ــکات مثب ــی از ن یک

اتاقــش،  بــود کــه درب  ایــن 
بــاز  مــردم  بــر روی  همــواره 

ــود. ب

ســیدرضا  فیض اردکانی سرپرست شهرداری منطقه 5 :

ما امروز کســی را از دست دادیم که حامی قشر ضعیف و کارگران بود

ــتم،  ــا هس ــاج رض ــک ح ــتان نزدی از دوس
متأســفانه اولیــن نفــری بــودم کــه در 

جریــان ارتحــال ایشــان قــرار گرفتــم، 
بنــده عضــو هیــأت امنــای گلــزار شــهدای 
400 دســتگاه هســتم. ایشــان همیشــه 
یــار و همــراه مــا بودنــد در زمینــه امــورات 
ــژه ای  ــاعدت وی ــکاری و مس ــزار و هم گل

ــتند. داش
از دســت دادن ایشــان برایمــان خیلــی 
ــزی  ــی چی ســخت اســت، جــز خــوش نام
ــون  ــت و چ ــادگار نگذاش ــه ی ــودش ب از خ
جانبــاز 8 ســال دفــاع مقــدس بودنــد 
ــور  ــهیدش محش ــاران ش ــا ی ــاءا... ب ان ش

ــد. گردن

مرتضی غیاثی )دوست مرحوم(:

از دست دادن ایشان 
برایمان خیلی سخت است

مصطفــی احمدیــه شــهردار اســبق کــرج در 
ــرج  ــردم ک ــس م ــده مجل ــال 63 ونماین س
ــای   ــم آق ــای 75-79دوره پنج ــال ه در س
جنــگ  هــای  بچــه  از  العابدینــی  زیــن 
ودفــاع مقــدس بودنــد واز بنیــاد 15 خــرداد 
چــون مــن نماینــده بــودم بــا بنیــاد جهــت 
ــه  ــتیم و ب ــاط داش ــردم ارتب ــه م ــک ب کم
وســیله یکــی از اقــوام ایشــان آشــنایی مــا 
ــود. ــال ب ــا وفع ــردی کوش ــد . ف ــتر ش بیش

پــس از مدتــی بــه ســازمان میادیــن وتــره 
 بــار رفــت وبارهــا بــه ایشــان ســفارش 
ــود  ــامتی خ ــب س ــه مواظ ــردم ک ــی ک م
ســنگینی  مســئولیت  چــون  باشــید 
ــه کارش  ــه ب ــه ای ک ــر عاق ــت . بخاط اس
 داشــت تــاش مضاعفــی انجــام مــی داد و

روحیــه ای بشــاش داشــت .  از خبــر فــوت 
ایشــان بســیار متاثــر شــدم و خداونــد 

ــد .  ــان کن رحمتش

مصطفی احمدیه نماینده ســابق مردم کرج در مجلس شورای اسالمی:

زیــن العابدینی از بچه های جنگ ودفاع مقدس بود

محمدرضــا از پیشکســوتان جبهــه و جنــگ 
بــود و در عملیــات فتــح المبیــن )منطقــه 

ــدند،  ــروح ش ــدت مج ــه ش ــاس( ب ــت عب دش
زبــان  از  کــه  را  ایشــان  جراحــت  نحــوه 
ــن  ــود: در حی ــن ب ــنیدم اینچنی ــان ش خودش
حرکــت بــا نیروهــای رزمنــده بودیــم کــه 
ــرار  ــش ق ــت ترک ــورد اصاب ــو م ــه زان از ناحی
رد  کنــارم  از  کــه  رزمندگانــی  و  گرفتــم 
ــده در  ــه بن ــد ک ــی کردن ــر م ــدند فک ــی ش م
 حــال شــهادت هســتم لــذا التمــاس دعــا 
ــم را  ــردم بدن ــاش ک ــی ت ــد، وقت ــی گفتن م
حرکــت بدهــم تــا بتوانــم در صــورت امــکان بــه 

عقــب برگــردم مجــددا از ناحیــه زانــوی دیگــر 
زخمــی شــده و خســته و بــی رمــق بــه گوشــه 
ــا اینکــه نیروهــای رزمنــده، پــس  ای افتــادم ت
ــه  ــرا ب ــده و م ــده آم ــراغ بن ــه س ــروزی ب از پی

ــد. پشــت جبهــه منتقــل نمودن
مرحــوم زیــن العابدینــی نــه فقــط یــک فامیــل، 
بلکــه بعنــوان یــک دوســت و رفیــق بنــده 
محســوب مــی شدند.ایشــان چهــره ی مردمــی، 
ــان  ــد، روحش ــتکار بودن ــادق و درس ــدوم، ص خ

شــاد باشــد.

بابا صفری پسرخاله مرحوم:

مرحوم زین العابدینی نه فقط یک فامیل
بلکه به عنوان یک دوســت و رفیق بنده محسوب می شد
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 سرمقاله

ــاد  ــه در بنی ــدود دو ده ــوز ح ــری دلس مدی
پانــزده خــرداد جانانــه در خدمــت ایــن قشــر 

ــود. ــم ب معظ
سوم سکانس 

مدیری بی آالیش و خســتگی ناپذیر
پــس از پایــان جنــگ  بــا اخــذ مــدرک 
کــرج  کشــاورزی  دانشــکده  از  تخصصــی  
مســیر خدمــت خــود را  در راســتای ســامان 
بخشــی بــه مدیریریــت  شــهری قــرار داد و بــا 
ــه کار در شــهرداری کــرج عملکــرد  شــروع ب
ــی  ــای خدمات ــی حوزه ه ــانی در تمام درخش
از خــود برجــای گذاشــت کــه امــروزه زبانــزد 
ــدس  ــوم مهن ــد. مرح ــام می باش ــاص و ع خ
ــه  ــدود دو ده ــول ح ــی در ط ــن العابدین زی
خدمــت در مدیریــت شــهری  کــرج  بــا 
جایــگاه  خــود  صادقانــه  کــردار  و   رفتــار 

ویــژه ای در قلب مردم پیدا کرده بود.
چهارم سکانس 

 تجلیل و بدرقه شــکوهمند
خبــر درگذشــت وی در آخریــن روزهــای 
ــر  ــن خب ــرد ای ــر ک ــه را غافلگی ــاه هم دی م
بیــن  در  نابــاوری  و  حیــرت   ، بغــض  بــا 
ــرگ  ــتراز م ــه بیش ــا آنچ ــد. ام ــردم پیچی م
ــر  ــه فک ــئوالن را ب ــردم و مس ــش م نابهنگام
فــرو بــرد تجلیــل و حضــور کــم ســابقه مــردم 
قــدر شــناس در بدرقــه پیکــر  و مراســم  
ــود. ــی ب ــن العابدین ــوم زی ــت مرح بزرگداش

کــرج  در  مدیــری  و  کارشــناس  کمتــر 
میتوانســت حضــوری ایــن چنیــن گــرم ، 
پرشــور و صمیمــی را  بــرای یــک مدیــر 
ــز و  ــا رم ــد . یقین ــی کن ــش بین ــی پی اجرای
رازی بیــن او ،خدایــش و مــردم وجود داشــت 
کــه همانــا خدمــت خالصانــه  ،بــی ریــا و بــی 
ــیله  ــن وس ــا ای ــا ب ــود ت ــق ب ــه خل ــت ب من
کســب  را  خــود  خــدای  رضایــت  بتوانــد 
ــردم و خدمتگــزار  ــق م ــد. او خــود را وف نمای
ــود. در  ــوده ب ــردم نم ــرط م ــد و ش ــی قی ب
خدمــت بــه مــردم  بــه پســت و مقــام، رنــگ 
و نــژاد و...  توجهــی نداشــت. او فقــط مــردم 

ــد. ــی دی را م
پنجم سکانس 

زیرین آسیاب سنگ 
او در حیــن خدمــت بــه مــردم و عشــق 
و عاقــه بــه ارزشــهای انقــاب عاشــق  و 
غمخــوار خانــواده و همــه بســتگان خــود 
ــه  ــی ب ــخت زندگ ــل س ــام مراح ــود. در تم ب
کمــک اقــوام و بســتگان مــی شــتافت. در اوج 
ــده ســالمند  ــه وال گرفتــاری کاری از توجــه ب
ــن  ــم همی ــاید ه ــا ش ــل نبود)اص ــود غاف خ
دعــای خیــر مــادر بــود کــه او را چنیــن 
ــا  ــختی ه ــام س ــرد(در تم ــا ک ــوب قلبه محب
ــنگ  ــه س ــه مثاب ــواده ب ــوام و خان ــرای اق ب
ــه  ــم ب ــم خ ــز ه ــود. هرگ ــیاب ب ــن آس زیری

ــی آورد ــرو نم اب
سکانس  ششم 

 تشییع جنازه و مراسم 
ختــم درس و نمونه ای برای مدیران

ــم  ــتی میدانی ــه درس ــا ب ــه م ــک هم ــی ش ب
کــه در چنیــن شــرایط اجتماعــی هــر فــردی 
ــرار  ــی ق ــون اجرای ــمتهای گوناگ ــه در س ک
بگیــرد خــواه و ناخــواه مــورد نقــد  و انتقــاد 
ــا  ــرد. قطع ــرار میگ ــراد پرسشــگر ق برخــی اف
ــر  ــن ام ــم از ای ــی ه ــن العابدین ــدس زی مهن
ــا  ــرایط  ب ــن ش ــا او در ای ــود. ام مســتثنی نب
تواضــع و اخــاص تمــام نــه تنهــا پاســخگوی 
ــا  ــه ب ــه همیش ــود ، بلک ــگر ب ــش پرسش بخ
متانــت جوابگــوی  یکایــک افــراد بــود. او 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــا پی ــردم ج ــان در دل م چن
کــه مــردم بــا اشــک و انــدوه در بدرقــه 
پیکــرش حضــور پیــدا کردنــد. او نــه صاحــب 
ــف  ــه طی ــه وابســته ب ــود ن ــام و منصــب ب مق
و جریــان خاصــی و نــه وامــدار ..... بلکــه 
خدمتگــزاری هنرمنــد بــود کــه بــا هنــر 
مــردم داری،مــردم دوســتی و.... توانســت 
ــر  ــزاران نف ــش ه ــی روح ــم ب ــار جس در کن
ــاورد. ــود بی ــرد خ ــه گ ــه ب ــد پروان را همانن

ــران  ــه مدی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــده ب نگارن
محتــرم حتمــا تورقــی بــه عملکــرد مهنــدس 
ــر  ــه تصاوی ــم ب ــی ه ــی و نگاه ــن العابدین زی
و فیلمهــای مراســم بدرقــه و ختــم ایــن 
ــه  ــند ک ــد و بیندیش ــدر بیندازن ــاز گرانق جانب
ــا بعــداز ســالها خدمــت و انشــا اهلل بعــداز  آی
120 ســال عمــر مبــارک آیــا مــردم بــا آنــان 

ــز..... نی
هفتم سکانس 

او یک هنرمند واقعی بود
دوره  اول  روز  شــبانگاه   در  دارم  یــاد  بــه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  در  خدمتــم 
کارم  دفتــر  بــه  البــرز  اســتان  اســامی 
مراجعــه کــرد و جملــه ای بیــان داشــت 
کــه بســیار برایــم جالــب بــود  و گفــت :هــر 
ــدان  ــر و هنرمن ــرای هن ــی ب ــی توان ــدر م چق
ــده خواهیــم  ــا شــاد و زن وقــت بگــذار کــه م
ــد در  ــام ق ــم تم ــول میده ــم ق ــن ه ــود م ب
خدمــت هنــر باشــم.بله او بــه معنــای واقعــی 
ــرش  ــا هن ــا ب ــه تنه ــه ن ــود ک ــدی ب هنرمن
قلــب مــردم را تســخیر کــرده بــود بلکــه 
ــود.  ــل ب ــگاه خاصــی قائ ــرای هنــر هــم جای ب
ــاء اهلل و  ــا اولی خدایــش بیامــرزد و روحــش ب

دوســتان شــهیدش محشــور گــردد

خیلدار علی 

حــاج رضــا زیــن العابدینــی، انصافــاًت ســرمایه 
شــهری  مدیریــت  بــرای  انســانی  بــزرگ 
محســوب مــی شــدند کــه تجربیــات ارزشــمند 
در حــوزه هــای مختلــف شــهرداری کــرج 

ــتند. داش
شــاید بتــوان گفــت کــه بــزرگ تریــن اقدامات 
وی احــداث اولیــن کارخانــه پرولیــز بــود کــه 
ــی و  ــش خصوص ــارکت بخ ــرمایه و مش ــا س ب
ــرج  ــطح ک ــور در س ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
انجــام شــده و همچنــان منحصــر بــه فــرد در 

کشــور مــی باشــد.
ــی،  ــت محیط ــه زیس ــن کارخان ــدازی ای راه ان
یــک کار باقیــات صالحــات اســت کــه مرهــون 
تــاش هــای مجدانــه مرحــوم مهنــدس زیــن 
العابدینــی بــوده و افتخــار آن بــه نــام ایشــان، 

ثبــت شــده اســت

ــی  ــن العابدین ــوم زی ــه مرح ــی ک در زمان
مدیرعامــل ســیما منظــر بودنــد، بنــده 
عمومــی  روابــط  مدیــر  بعنــوان  نیــز 
ایشــان  بــودم،  کنارشــان  در  ســازمان 
داشــتند:  مدیریتــی  خــاص  خصایــص 
ــدی،  ــیار ج ــا بس ــع ام ــوخ طب ــردی ش ف
ــر، تواضــع  ــدون تکب ــاش، ب ــوان و پرت پرت

و  پیشکســوتان  برابــر  در  فروتنــی  و 
بودنــد. بــزرگان 

کــه حضــور  جــا  هــر  مهنــدس  آقــای 
کارهــا  کردنــد،  خدمــت  و  داشــتند 
ــدا  ــری پی ــن براب ــتاب چندی ــرعت و ش س
مــی کــرد، روحشــان شــاد باشــه و بــا 
شــوند. محشــور  شهیدشــون  همرزمــان 

حمیدرضا عســگری رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج:

آقای مهندس هر جا که حضور داشــتند خدمت کردند

احمد خیری مدیریت عامل ســازمان پسماند:
راه اندازی کارخانه زیست محیطی را 

مرهون تالش های مجدانه مهندس زین العابدینی هســتیم

زیــن  مهنــدس   : درویــش  اصغــر  علــی 
ســازمان  وارد   93 اســفند  در  العابدینــی 
پــارک هــا شــد ومســئول ریاســت آن را 
برعهــده گرفتنــد . آقــای مهنــدس را  در 
ــیب  ــاغ س ــدی از ب ــال 94 در بازدی ــاز س آغ
ــال  ــرج در ح ــیب ک ــاغ س ــهردیدم. ب مهرش
ــه  ــی ک ــری های ــس از پیگی ــود وپ ــودی ب ناب
انجــام شــد وآقــای مهنــدس زیــن العابدینــی 
ــا  ــد ت در ایــن رابطــه خیلــی پیگیــری نمودن
ــاغ ســیب  ــاء ب ــی احی ــای اجرای ــه کاره اینک

ــد  ــاز ش ــا آغ ــارک ه ــازمان پ ــارت س ــا نظ ب
آن  از  زیــادی  بخــش   96-95 ســال  ودر 
ــز وضعیــت  ــاء شــد ودر حــال حاضــر نی احی
زیــن  مهنــدس  آقــای   . دارد  مطلوبــی 
ــا مراکــز  ــی ب ــاط بســیار خوب العابدینــی ارتب
ــکاری  ــه هم ــت وب ــگاهی داش ــی ودانش علم
وتعامــل بــا ایــن مراکــز واســاتید آن اعتقــاد 
درختــکاری  پــروژه  در   . داشــت  زیــادی 
باغســتان مطالعــات خــوب ودقیقــی صــورت 
ــه کاشــت درختــان  ــاً منجــر ب گرفــت ونهایت

بومــی و مثمــر گردیــد کــه ایــن از اقدامــات 
خــوب و موثــر مهنــدس زیــن العابدینــی بــود 
ــورت  ــان مش ــاز ایش ــای ممت ــی ه . از ویژگ
ــای اجــرای طــرح  ــه ه ــاده ســازی زمین وآم
ــا همفکــری  ــود کــه تمــام شــرایط را ب هــا ب
از  میدانــی  وبازدیــد  جلســات  وتشــکیل 

ــی داد .   ــام م ــی انج ــه خوب ــروژه ب پ

علی اصغر درویش 
معاون ســازمان پارک ها و فضای سبز در دوران مدیریت مرحوم:

زنده بودن باغ سیب را 
مدیون مهندس زین العابدینی هستیم

ــال  ــادگاران 8 س ــی از ی ــن العابدین ــوم زی مرح
دفــاع مقــدس و همچنیــن از نیروهــای مردمــی، 
دلســوز و دوســت داشــتنی بودنــد کــه از دســت 

دادن ایشــان ضایعــه ی ســنگینی اســت.
ــودن،  مــردم داری و مدافــع حقــوق کارگــران ب
 از ویژگــی هــای مهــم ایشــان اســت و تــا 

ــه  ــتند ک ــی دانس ــراد نم ــی اف ــا خیل ــدت ه م
ایشــان جانبــاز دفــاع مقــدس هســتند و فقــط 
دوســتان خــاص ایــن مطلــب را مــی دانســتند، 
ــه نیروهــای  ــادی از جمل ــردم بســیار زی ــن م م
خــدوم پاکبــان را دیــدم کــه در مراســم تشــییع 
ــد. ــه شــرکت کــرده بودن ایــن مرحــوم، خالصان

سعید زارع سرپرست اداره کل
 پشتیبانی شهرداری کرج: 

از دست دادن ایشان 
است سنگینی  ضایعه 

ــی(،  ــن العابدین ــی او )مرحــوم زی ــه اصل دغدغ
ــجاع و  ــردی ش ــود، ف ــردم ب ــرج و م ــهر ک ش
نتــرس بــود در رفتــار بــا دیگــران بــزرگ 
حضــور  کــه  جــا  هــر  داشــت،  منشــی 
ــود از  ــر ب ــک کار خی ــای ی ــنگ بن ــت، س  داش

ــان در  ــرد ایش ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ویژگ
ــد. ــاش بودن ــر ت ــه پ ــای کاری اینک ــوزه ه ح

بــرای  کــردن  کار  او،  دغدغــه  و  هــدف 
ــاد وی مســئولین  ــه اعتق ــود، ب ــهر ب ــردم ش  م
ــناس  ــناس و قدرش ــه ش ــت وظیف ــی بایس م
مــردم باشــند، واقعیــت هــم نیــز چنیــن 
اســت کــه در هــر لبــاس و شــکلی، کارکــردن 
از  بــرای رضــای خــدا و مشــکل گشــایی 
ــم  ــده مــی شــود و مــردم نیــز تکری  مــردم دی
در  مــردم  فعــال  شــرکت  کننــد.  مــی 
ــن  ــن مرحــوم، نشــانه دهنــده ای مراســمات ای

موضــوع مــی باشــد.

علی رضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی کرج:
ــرج در هر لباس و شکلی برای رضای خدا کار می کرد ــون ک ــده از روحانی ــدری : بن ــفیع ص ش

و بیــش از 30 ســال اســت کــه در کــرج 
وارشــاد  فرهنــگ  مدیــر  قبــًا  هســتیم. 
حاضــر  ودرحــال  بــودم  شــهید  بنیــاد  و 
در دانشــگاه رشــته حقــوق تدریــس مــی 
ــا حــدود 25 ســال اســت  ــم . آشــنایی م کن
ــود. روزی  ــص ب ــادق و خال ــزاری ص وخدمتگ
خداونــد  بــه  اهلل  کلیــم  موســی  حضــرت 
ــده  ــودی وبن ــدا نب ــر توخ ــرد : اگ ــرض ک ع
خداونــد  رضایــت  جلــب  بــرای  بــودی 
چــه کاری مــی کــردی خداونــد فرمــود 
ــدا  ــدگان خ ــه بن ــودم ب ــده ب ــن بن ــر م : اگ
خدمــت مــی کــردم تــا در ســایه خدمــت بــه 
ــام  ــد را انج ــت خداون ــب رضای ــدگان جل بن
دهــد. مرحــوم زیــن العابدینــی خدمتگــزاری 

ــود در هــر جایگاهــی کــه  خالــص وصــادق ب
ــود  ــا ب ــئولیت ه ــی مس ــت دار واقع ــود امان ب
ــا را  ــت ه ــه امان ــد ک ــی کن ــر م ــد ام وخداون
ــا بشاشــیت  ــد. او ب ــه شایســتگان  برگردانی ب
ــاب  ــا ارب ــاده ب ــره ای گش ــرویی وچه و خوش
ــا  ــرد ومشــکات آنه ــی ک ــورد م ــوع برخ رج
ــدس  ــرای مهن ــی ب ــد. زمان ــی کن ــل م را ح
حادثــه ای اتفــاق افتــاد وقتــی بــه دیــدارش 
وجــود  حکمتــی  قطعــاً  گفــت  رفتــم 
داشــته اســت و اگــر مصیبــت بــد بــود 
ــد و  ــی ش ــت وارد نم ــت مصیب ــل بی ــه اه ب
ــت. او  ــوده اس ــی ب ــش اله ــرای آزمای ــن ب  ای
روحیــه ای متعالــی وتســلیم ناپذیــر داشــت. 
جانبــاز بــود امــا هیچوقــت نمــی گفــت 
 وآن را بــروز نمــی داد وهمیشــه کتمــان 

 می کرد و این از روحیه متعالی ایشــان نشــات 
ــواده  ــتان وخان ــه دوس ــن ب ــت . م ــی گرف م
ــرض  ــلیت ع ــان تس ــم رزمانش ــرم و ه محت
نمــوده و خداونــد بــا روح شــهدا محشورشــان 

ــد  نمای

شفیع صدری استاد دانشگاه:
 او روحیه ای متعالی وتسلیم ناپذیر داشت

ــی در  ــن العابدین ــا زی ــدس رض ــوم مهن مرح
دو ســازمان پســماند و مدیریــت خدمــات 
در  و  بودنــد  همــکار  بنــده  بــا  شــهری 
ــت  ــس هیئ ــده رئی ــوق، بن ــای ف ــازمان ه س
مدیــره و ایشــان مدیــر عامــل بودنــد. تعصــب 
ــای  ــه کار و نیروه ــبت ب ــاال نس ــت ب و جدی
ــود. ــب ب ــم جال ــاش آن دو ســازمان برای پرت

ــران  ــوق کارگ ــع حق ــواره مداف ــان هم  ایش
ــط  ــع ذیرب ــان را از مراج ــوق آن ــوده و حق ب
و  کــرد  مــی  مطالبــه  مدیــره،  هیئــت  و 
ــران  ــرای کارگ ــتر ب ــاداش بیش ــت پ درخواس
ــزه بیشــتر  ــی و انگی ــا باعــث دلگرم داشــت ت
و  بودجــه  گفــت:  مــی  و  باشــد  آنــان  در 
ــا،  ــایر رده ه ــه س ــبت ب ــا را نس ــارات م اعتب

باالتــر ببینیــد.

از عاشــقان گل و گیــاه محســوب  ایشــان 
ــه همیــن دلیــل پیــش قــدم در امــر  شــده ب
برگــزاری جشــنواره گل و گیــاه در کــرج 
ــای  ــت مجوزه ــر دریاف ــه پیگی ــوده و مجدان ب
ــن  ــق ای ــرای تحق ــه ب ــز مربوط الزم از مراک

ــود. ــر ب ام

حســن مدیر روستا معاون سابق خدمات شهری شهرداری کرج:
ایشان همواره مدافع حقوق کارگران بوده است

دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرج

عیادت مادر بزرگوار و برادر مرحوم در بیمارســتان طالقانی تهران سال 62ســردار شهید یدا... کلهر در کنار زنده یاد

همه مدیون تو بودند و ... اقامه نماز بر پیکر زنده یاد

کارگران حامی 

بازماندگان تسالی غم 

در غمت همه گریستیم


