امام جمعه کر ج :

شهردار عنوان کرد؛
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حجت االسالم روحی یزدی:

برنامههای دهه فجر
تعطیل بردار نیست
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید:

با دعوت از مدیرکل اوقاف صورت گرفت؛

شهر جدید هشتگرد دربازه زمانی
 10ساله خواهد درخشید

نشست مجمع نمایندگان البرز
با نماینده ولیفقیه

2

2

نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسالمی در نشستی با
اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد به بررسی مسائل و موضوعات استان در

استاندار خبر داد؛

حوزه وقف پرداختند.
به گزارش جام جم ،در این نشست ،مديرکل اوقاف با ارائه گزارش نسبت به موقوفات
استان بر رویکرد اجتماعیسازی در مدیریت وقف تأکید کرد .مهدی عسگری نماینده
مردم شریف کرج ،فردیس و اشتهارد در این دیدار به گسترش فرهنگ وقف در جامعه
اشاره کرد و گفت :گسترش فرهنگ وقف ،نیاز به مولدسازی موقوفات برای نیت واقف
دارد به نحوی که مردم ثمرات و برکات وقف را احساس کنند.

بهرهبرداریاز ۲۷۰طرح،همزمانبادههفجر
مدیر عامل ایران یاسا:

در جلسه ای با حضور مسئوالن
صورت گرفت؛

بررسی مشکالت پیش روی
خیرین آبخیزداری

4

4

منبع :روابط عمومی استانداری البرز

نماینده محترم ولی فقیه و امامجمعه محترم کرج که با دعوت از مدیرکل

راه نجات کشور افزایش
تولید و صادرات است

4

مسجد جامع رجائی شهر
به دنبال هویت دینی و
انقالبیگری

2

3

2
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز

امام جمعه کر ج :

اهتمام به معیشت مردم جایگزین نمایشهای رسانهای شود
نمایندهولیفقیهدر استانالبرز وامامجمعهکرجگفت:اسالمبرایتصمیمگیری
بانوان در امور مختلف استقالل قائل است.
به گزارش جام جم ،آیت اهلل حسینی همدانی ،در خطبههای این هفته نماز
جمعه که با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

برگزار شد ،گفت :در دوران معاصر یکی از کسانی که بهطورجدی در دفاع از حقوق
بانوان ورود کرده و آنان را وارد صحنههای مختلف کرده ،حضرت امام خمینی
رحمهاهلل علیه است .امامجمعه کرج با تأکید بر این که اسالم بانوان را که نیمی
از پیکر جامعه هستند مانند مردان قشر تأثیرگذار جامعه در عرصههای مختلف

خبر

مشاورحقوقی

استاندار خبر داد؛

حجت االسالم روحی یزدی:

بهره برداری از  ۲۷۰طر ح ،همزمان با دهه فجر

برنامههایدههفجر تعطیلبردار
نیست

مدیر کل امور استانهای شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی کشور به اهمیت برنامهها و
مراسم دهه فجر در چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی پرداخت و افزود :برنامههای
دهه فجر تعطیل بردار نیست ،امسال هم مثل
سالهای قبل به حول و قوه الهی اکثر برنامههای
ایام اهلل دهه مبارک فجر در استان برگزار خواهد شد
اما شکل و صورت متفاوتی نسبت به سالهای
قبل خواهد داشت.
به گزارش جام جم ،نشست ویژه کارگروه ایثارگران
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان البرز
در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان و با حضور حجت االسالم روحی
یزدی ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی استان البرز برگزار گردید .در این نشست
حجت االسالم روحی یزدی به اوضاع و شرایط کنونی
کشور اشاره و بیان کرد :همانطور که میدانید
امروز نه تنها کشور ما بلکه کل دنیا درگیر ویروس
منحوس کرونا میباشد و این ویروس همه گیر،
تمام برنامهها و تجمعات را تحت تاثیر خود قرار داده
است و به همین دلیل شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی کشور تاکید دارد که تمامی برنامهها و
تجمعات با رعایت کامل دستورالعملها و شیوه
نامههای بهداشتی برگزار گردد.
وی افزود :امسال هم مثل سالهای قبل به حول
و قوه الهی اکثر برنامههای ایام اهلل دهه مبارک فجر
در استان برگزار خواهد شد اما شکل و صورت
متفاوتی نسبت به سالهای قبل خواهد داشت.

سیاسی ،فرهنگی و دینی میبیند،افزود :در ادیان دیگر چنین دیدگاهی وجود
ندارد البته با مقررات ویژهای که مربوط به هرکدام است و این اصل پذیرفتهشده
همهجوامعاست.ویپیشنهادداد:به آقایانتوصیهمیکنمبهجایغوغاساالری
و کارهای ژورنالیستی به فکر معیشت مردم و تولید و اشتغال باشند .

استاندار البرز میگوید همزمان با دهه مبارک فجر  ۲۷۰طرح با اعتباری بیش
از  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان در البرز به بهره برداری میرسد.
به گزارش جام جم شهبازی در مراسم نواختن زنگ انقالب که همزمان با

سراسر کشور در البرز نیز در مدرسه شاهد ایثارگران کرج برگزار شد ،افزود:
رعایت دستور العملهای بهداشتی در تمامی برنامههای گرامیداشت دهه
مبارک فجر یک الزام است و به طور قطع در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد :زنگ انقالب اسالمی همزمان با سالروز ورود تاریخی امام (ره)
به میهن در البرز نیز نواخته شد تا یادآور سرآغاز خجسته عظمت ،ایثار،
اقتدار و مردم ساالری دینی در ایران باشد.
شهبازی با بیان اینکه مردم پشتیبان این انقالب هستند ،گفت :انقالبی
که پس از چهل و دو سال با گذر از گردنههای خطرناک ،همچنان مقتدر و
سرفراز است و الگویی برای تمامی آزادی خواهان جهان شد.
استاندار البرز افزود :برخالف شرایطی که به واسطه شیوع کرونا در دنیا و به
تبع آن در ایران نیز حاکم است ،اقدامات بزرگی در راستای عمران ،آبادانی،

شهردار عنوان کرد؛

2ایستگاهمترویکرج،در مرحلهپایانیونازککاری
شهردار کرج گفت :دو ایستگاه گلشهر و آیتاهلل طالقانی در مراحل پایانی نازککاری و
آمادهسازی جهت بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش جام جم ،علی کمالی زاده در بازدید هفتگی از پروژههای عمرانی سطح شهر،
از متروی کرج بازدید کرد .شهردار کرج در صفحه رسمی خود در اینستاگرام با هشتگ
گزارش به مردم ،نوشت« :برگزاری جلسات هفتگی و بررسی پیشرفت کار در پروژه
مترو کرج باعث شده تا فعالیتها طبق زمانبندی پیش برود».
کمالی زاده در بخش دیگری نوشت« :دو ایستگاه گلشهر و آیتاهلل طالقانی در
مراحل پایانی نازککاری و آمادهسازی برای بهرهبرداری قرار
داردس».
پروژه زیرگذر شرق به غرب واقع در بلوار ماهان،
مقصد بعدی شهردار کرج در بازدید هفته
گذشته بود ،وی در صفحه رسمی اینستاگرام
خود در این خصوص نوشت« :با تکمیل این
پروژه ،ترافیک تقاطع بلوار ماهان با بلوار آزادی
مدیریت خواهد شد ».کمالی زاده همچنین
خبر داد« :هماکنون همکارانم با جدیت
مشغول کار هستند و به فضل خداوند
پروژه را در موعد مقرر به شهروندان
تقدیمخواهیمکرد».

توسعه و پیشرفت کشور به ثمر رسید.
وی اضافه کرد :بزودی پروژهها و طر حهای بسیاری همزمان با دهه مبارک
فجر در البرز به بهره برداری میرسد.
شهبازی گفت :بر این اساس بیش از  270طرح و پروژه در البرز به بهره
برداری میرسد که بخش عمده آن مربوط به بخش خصوص است.
وی افزود :بیش از  2هزار و  300میلیارد تومان اعتبار برای این پروژهها صرف
شده که  2هزار میلیارد تومان ان مربوط به بخش خصوصی است و امسال
مراسم بهره برداری از پروژه بزرگ آزادراه چرمشهر-آبیک را با اعتبار بیش از
 10هزار میلیارد تومان را نیز داریم.
استاندار البرز گفت :مراسم  22بهمن امسال نیز به دلیل خطرات شیوع
کرونا به صورت کاروانهای خودرویی و با حداقل نفرات برگزار میشود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید:

شهر جدید هشتگرد دربازه زمانی  10ساله خواهد درخشید
شهرهای جدید به منظور ساماندهی وجمع آوری حاشیه نشینی
اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده است 18 .شهر جدید در کشور
ایجاد شده است که سهم استان البرز یک شهر میباشد  .شهر
جدید هشتگرد در سال  70افتتاح وکلنگ زنی شد تا جمعیت
سرریز اطراف تهران وکرج را اسکان دهد.
در خصوص ویژگیهای شهر جدید هشتگرد حق لطفی
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدیددر گفتگوی اختصاصی
با خبرنگار جام جم البرز گفت :شهرجدید هشتگرد در بین
شهرهای جدید کشور تنها شهری است که به مترو وخط ریلی
وصل است ،همچنین به آزاد راه تهران -کرج -قزوین دسترسی
دارد .این شهر با  4500هکتار مساحت برای جمعیت  500هزار
نفری در نظر گرفته شده است و در حال حاضر  85هزار نفر در
این شهر ساکن شده اند .حق لطفی افزود  8 :فاز برای این شهر
در نظر گرفته شده که  5فاز آن تکمیل شده است و با تکمیل
فازهای دیگر و ایجاد امکانات زیرساختی ،در بازهای  10ساله به
افقهای مورد نظر خواهیم رسید  .مدیر عامل شرکت عمران
شهر جدید با اشاره به پروژههای مسکن مهر اظهار داشت
 50 :هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید در نظر گرفته شده
است که در حال حاضر  28هزارواحد تحویل متقاضیان گردیده

ً
و با استقرار امکانات بیشتر قطعا استقبال بهتری ازاین واحدها
صورت خواهد گرفت  .در حال حاضر دادگستری ،شهرداری
وشرکت آب مستقرشده اند وپیگیریهایی در زمینه استقرار
ادارات مختلف انجام داده ایم  .حق لطفی مراکز بهداشتی
ودرمانی در شهر جدید را ناکافی دانست و افزود :متاسفانه
احداث پروژه بیمارستان  96تختخوابی به علت مشکالت مالی
وحقوقی با  30درصد پیشرفت متوقف شده است البته درمانگاه
خصوصی در این شهر دایر میباشد وما در حال طراحی ایجادیک
مرکز درمانی هستیم که امیدواریم با کمک دستگاههای اجرایی
مشکالتحلشوند.

با مشاوران حقوقی جام جم البرز

خوانندگان گرامی،
شما میتوانید
مشکالت حقوقی
و قضایی خود را با
روزنامهجامجمالبرز
در میان بگذارید.
مسئول پرسش
حسین طاهری پور
و پاسخ مشکالت
حقوقی و قضایی
وکیل پایه یک
به وسیله تیم
دادگستری
کارشناسی مجرب
خود میتوانند هر
هفته و در همین ستون به سوالهای شما
پاسخدهند.
الزم است بدانیم که پاسخهای داده شده به
سوال ،صرفا جنبه مشورتی دارد و قابل استناد در
مراجع قضایی و اداری نمیباشد.
منتظر تماسهای شما هستیم.
* مهریه عنداالستطاعه
یکی از دالیلی که بعضی از مردان بدان جهت
ً
ازدواج نمی نمایند ،موضوع مهریه ،مخصوصا
مهریههای غیرمتعارف میباشد.
مهریههای غیرمتعارف موجب ترس مردان از
تشکیل خانواده و امر مقدس ازدواج گردیده
است؛ این ترس زمانی بیشتر نمایان میشود که
یکی از نزدیکان یا اقوام و آشنایان به دلیل مهریه
سنگین دچار مشکالت متعدد شده باشد .
تعیین مهریه به  2نحو میباشد:
 -1مهریه عندالمطالبه یعنی مهریهای که به
محض عقد ،زن مالک آن میشود و میتواند آن
را مطالبه نماید .
-2مهریه عنداالستطاعه یعنی مهریهای که زمان
پرداخت آن ،وقتی است که زوج ،استطاعت
پرداخت آن را داشته باشد.
لذا برای حل این مشکل زوجین میتوانند با
توافق و تعیین مهریه به صورت عنداالستطاعه،
گام بزرگی برای رفع این مانع بردارند و از نگرانیهای
مردان وخانوادهها بکاهند.

طرح ارزاق «نوروز مهر » اجرا شد
با عنایت به ایام پایانی سال و لزوم تامین مایحتاج
وارزاق عمومی مردم شریف استان البرز ،بانک
قرض الحسنه مهر ایران طرح ارزاق «نوروز مهر» را
راه اندازی نموده است.
به گزارش جام جم ،در این طرح تا سقف  ۵میلیون
تومان اعتبار برای خرید از فروشگاههای زنجیرهای
جانبو در حساب متقاضیان کارسازی و گیرندگان

این اعتبار به مدت  ۶ماه به صورت ماهانه اقساط
این اعتبار را باکارمزد  ۲درصد بازپرداخت میکنند.
فقط کافیست به شعب بانک در استان البرز
مراجعه نمایید .با توجه به حجم مشتریان این
طرح و جلوگیری از شلوغی پایان سال در صورت
تمایل سریعا به شعب این بانک مراجعه نمایید.
شعبه مصباح ،چهارراه مصباح

شعبه بهشتی ،نبش پاساژ آزادی
شعبه گلشهر ،بلوار حدادی
شعبه محمدشهر ،بلوار امام خمینی(ره)
شعبه شهید قاسم سلیمانی ،ابتدای بلوار ارم
شعبه هشتگرد ،ابتدای بلوار مدرس جنوبی
شعبه فردیس ،نرسیده به فلکه پنجم
شعبه گوهردشت ،ابتدای بلوار مطهری

پیگیری مسائل آبفا
در شهر گلسار

پیرو جلسه  5بهمن  99حدادی با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر گلسار در
خصوص مشکالت آب شهر و همچنین پیرو تماس تلفنی حدادی با مدیرعامل آب و
فاضالب استان مبنی بر حضور در شهر گلسار و بررسی مشکالت مربوطه  11بهمن 99
مهدی زاده ،مدیرعامل آب و فاضالب استان البرز به همراه رمضانی ،معاون توسعه
و بهره برداری آب استان ،حسینی خواه ،مدیر آب و فاضالب شهرستان و مهندس
جعفری نسب ،مدیر آب و فاضالب گلسار با حضور در شهر گلسار در نشستی با
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مشکالت حوزه آبفای شهر گلسار را بررسی
نمودند.
به گزارش جام جم ،در این دیدار مدیران شهری در خصوص مشکالت حوزه آبفا در
گلسار از جمله :کمبود اعتبارات و صدور مجوز حفاری به صورت اندک به شهر گلسار
برای اصالح شبکه ،عدم بهره برداری از مخزن ذخیره آب  2000مترمکعبی شهدای گلسار
با توجه به گذشت یک سال از افتتاح پروژه ،حذف یا اصالح شبکههای فرسوده ،عدم
استقرار اداره آبفا در شهر گلسار با هدف رفاه حال شهروندان ،عدم وجود نقشه از
شبکه توزیع و تأمین آب برای بررسی شبکههای اصالح شده و معابری که نیاز به
اصالح دارند ،عدم تأمین آب مورد نیاز شهروندان و ...مطالبی را مطرح نمودند.

مهدی زاده نیز ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و تقدیر از زحمات و تعامل مدیران
شهری با مجموعه آبفا در خصوص رفع موارد مطروحه قول مساعد داد و مواردی از
قبیل :تأمین مکانی از سوی مجموعه مدیریت شهری برای استقرار دفتر نمایندگی
آبفا در شهر گلسار و خدماترسانی بهتر به شهروندان ،بهره برداری موقت از مخزن
ذخیره آب  2000مترمکعبی شهدای گلسار طی هفته آتی و بهره برداری دائم تا خرداد
سال  ،1400افزایش میزان اصالح شبکه آب در شهر گلسار به میزان  5/2کیلومتر و
مرمت و بازسازی با شهرداری ،تهیه نقشه از شبکه توزیع و تأمین آب برای بررسی
شبکه های اصالح شده و معابری که نیاز به اصالح دارند از سوی آبفا و قرار دادن در
اختیار مجموعه مدیریت شهری و  ...به عنوان مصوبات جلسه مقرر گردید .

ضمیمه رایگان روزنامه در استان البرز
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مسجد جامع رجائی شهر  ،به دنبال هویت دینی و انقالبیگری
رضائی محالتی -تولیت و امام جماعت مسجدرجایی شهر
پرویز فالح پور

خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز :با توجه به نقش سازنده مساجد در
تربیت نیروی انسانی و کادر سازی دینی و انقالبی ،در این گزارش تالش خواهیم
کرد تا به موضوع کارکرد راهبردی امام جماعت ،مدیران و خادم مسجد بپردازیم.
در ادامه شاید بتوان به این نتیجه رسید که مسجد «رجائی شهر» میتواند الگویی
عملیاتی برای دیگر مساجد استان البرز باشد .دلیل این امر شاید این باشد
که تمامی مسئوالن این مسجد تا حدودی توانسته اند متناسب با شرایط و
مقتضیات زمانی تأثیری مثبت بر افراد و ساکنان محله بگذارند .این اثرگذاری تا
امروز ،ظهور و نمود داشته است.
مسجد همیشه بهعنوان کانون عبادی در سراسر کشور استوار و پا برجا بوده
است اما در این مسجد تالش شده تا در کنار مسائل عبادی ،مباحث فرهنگی
نیز همزمان در دستور کار قرار بگیرد .نتیجه عبادت نوجوانان و جوانان و سپس
مطالعه در کتابخانه مسجد ،گرایش آنها را به دین و انقالب افزون کرده است.
آدمهای تربیت شده در مسجد و کتابخانه آن -که تعدادشان کم هم نیست -
خودشان را وقف دین و انقالب کرده اند.
ظاهرا مساجد باید چیزهایی داشته باشند که بتوانند کودک ،نوجوان و پیرمرد را
جذب خود کنند .اگر بتوانند این جذب را انجام دهند ،نتیجه اش نیروهایی خواهد
شد که پشتوانه دین و انقالب خواهند شد .یک مسجد فعال با این خصوصیات،
نتیجه اش امنیت اخالقی و اجتماعی در آن محله است .باید امنیت را از مساجد،
مدرسهها و دانشگاه انتظار داشت.
البته این کار راحتی نیست ،باالخره باید کلی نوجوان و جوان و دیگران را گرد هم
آورد .کار هر کسی نیست .باید برنامه داشت برای کسانی که به مسجد میآیند.

مهمانان خدا به مسجد میآیند تا نماز بخوانند ،باید برای بعد از نماز هم برای
این مهمانان برنامههای جذاب داشت .برنامههای جذاب را آدمهای جذاب
راه اندازی خواهند کرد .انسانهای جذاب ،جز کالم پاک ،چیزی از دهانشان خارج
نمی شود .این آدمهای جذاب میتوانند دیگران را متحول کنند .آنها هرگز ظرف
وجودی خودشان را به دنیاطلبی نیاسوده اند .جذابها در کنار نماز ،نجابت را برای
دیگران تفسیر میکنند .عبادت را آموزش دهند .آنها به دیگران میآموزند که
متانت چگونه کاالیی است .به دیگران میآموزند که شجاعت را چگونه میشود
تحلیل کرد .به دیگران رسم مهمان بودن را در این دنیا میآموزند .جذابها برای
میهمانهای خدا میگویند که چگونه باید ساخته شد و صیقل پیدا کرد .چگونه
باید شفاف و نورانی شد .جذابها از انقالب خواهند گفت ،از امام خمینی(ره) و
از شهدا و از مقام معظم رهبری خواهند گفت .در آخر کار به جایی خواهد رسید
که مهمانهای خانه خدا ،مانند پاکان شدن برایشان آرزو خواهد شد .مهربانی در
وجودشان خیمه خواهد زد.
این همه گفتن برای این بود که برایتان بگویم آمده ایم به مسجد جامع رجائی
شهر .خانه خدایی با تمام خصلتهای نیکو .میخواهیم بدانیم فعالیتهای این
مسجد عزیز چگونه است .میخواهیم تمام فعالیتهایشان را برایتان بگوییم.
میخواهیم راز و رمز این موفقیتها را همگان بدانند .مسئوالن مساجد دیگر
شهر هم بدانند .به امید روزی که تمامی مساجد استان نیروهایی تربیت کنند که
آنها پشتیبان دین خدا و انقالب اسالمی باشند.
خبرنگار جام جم البرز ابتدا پای صحبتهای حجتاالسالم رضائی محالتی
نشست .سپس با پرویز فالح پور ،مدیر دفتر مسجد گفتگوی مفصلی انجام داد.
صحبتهای شیرین و خواندنی از روزهای سخت را این دو عزیز با هم بخوانیم:
فعالیتهای مسجد از ابتدا
ابتدا حجت االسالم رضایی محالتی ،امام جماعت مسجد جامع رجایی شهر کرج
به تبیین فعالیتهای این مسجد که همواره از تنوع بسیاری برخوردار بوده وبه
تناسب زمان و شرایط دارای متغیرهای فراوان بوده است ،پرداخت .وی برخی از
فعالیتهای مسجد را از ابتدای تاسیس تا کنون در سه بعد عمرانی ،سیاسی و
عبادی این گونه برشمرد:
مسجد جامع رجایی شهر کرج در سال  1350توسط مرحوم لطف اهلل ترقی ساخته
شد و زمانی که بنده در خرداد 1358به این مسجد اعزام شدم جز یک سالن
نماز مختصر ساختمان دیگری نداشت .خیلی زود و با کمک مردم فعالیتهای
عمرانی برای ساخت و تکمیل حسینیه مسجد انجام شد و برای کاشی کاری گنبد،
گلدسته وحیاط مسجد از کاشی کاران صحن امام رضا دعوت به عمل آمد.
امکانات برای محله
در آن زمان منطقه رجایی شهر ،تنها شعبهای از ژاندارمری بود .در تماس مدیریت
مسجد با مسئوالن وقت ،زمینی برای کالنتری در نظر گرفته شد که با همیاری
مردم خیلی زود کالنتری محل با امکانات کامل دفتری و با  20موتورسیکلت و چهار
خودرو پیکان سواری شروع به کار کرد .الزم به ذکر است که تمامی این موارد از
طرف مسجد و خیران تهیه شده بود.
از آنجا که در آن زمان تعداد اندکی از خانهها از نعمت تلفن برخوردار بودند ،اقدام
بعدی مسئوالن مسجد ،هماهنگی با اداره مخابرات در ساخت مرکز  20هزار
شمارهای در فلکه اول بود که با پیش ثبت نام مردم از خطوط تلفن امکان پذیر
گردید .ضمنا با خودیاری مردم ،منابع الزم برای احداث اداره گذرنامه در میدان
طالقانی نیز جمع آوری شد که بعدها به مرکز راهنمایی و رانندگی تغییر کاربری داد.
حل مشکل آب و بهداشت
حجت االسالم رضائی محالتی افزود :آب جیره بندی از معضالت مردم رجایی شهر
در اوایل انقالب بود که با رایزنیهای انجام شده ،شهرداری وقت اقدام به حفر
چا ههای عمیق در منطقه نمود تا مشکل آب برطرف شود.
همچنین با همت مسئوالن مسجد جامع وبا امکانات مردمی که در اختیار اداره
گاز آن زمان قرار گرفت رجایی شهر از نخستین مناطق گاز کشی شهرستان کرج
بود که اولین شعله گاز شهری در آن در منزل شهیدان جهادی روشن گردید.
تاسیس مرکز بهداشتی باغستان و تجهیز کالنتری جهان شهر نیز از دیگر اقدامات
هیات امنای مسجد جامع رجایی شهر بود .
فعالیتهای فرهنگی
حجت االسالم رضایی محالتی در ادامه یکی از مهمترین فعالیتهای عبادی ـ
فرهنگی این مسجد را ،برقراری نماز جماعت در سه نوبت صبح ،ظهر و شب بیان
نمود .وی ادامه داد :در این مسجد عالوه بر فعالیتهای فرهنگی و قرآنی تمامی
مراسمهای مذهبی از اعیاد تا شهادتها ،برنامههای شبهای قدر ،دعای عرفه،
برنامههای ماه محرم و ماه مبارک رمضان برگزار میشود .این مسجد در طول
سالها با دعوت از بهترین سخنرانان از جمله مرحوم آیت اهلل خزعلی مرحوم
فلسفی ،آیت اهلل خاتمی و آیت اهلل مکارم شیرازی و مسئوالن رده باالی مملکتی
به هر چه پرشور ساختن این مراسم روحانی اهتمام ورزیده اند و با اطعام مردم
در مناسبتهای مذهبی تمام توان خود را برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن این
مراسم به کار بسته اند .
وی با اشاره به پیشقدم بودن مسجد جامع رجایی شهر در همه زمینهها از جمله
در بعد سیاسی افزود اولین تظاهراتی که علیه منافقین و بنی صدر خائن انجام
شد از این مسجد بود .این مسجد در زمان دفاع مقدس نیز نقش مهمی در اعزام

رزمندگان جان برکف به جبهههای حق علیه باطل داشت .هم اکنون نام  50شهید
سرافراز در فهرست افتخارات مسجد میدرخشد ضمن اینکه مسجد در پشت
جبهه نیز با تشکیل ستادی مایحتاج مورد نیاز جبهه را تامین مینمود .در زمان
حال نیز با توجه به اینکه یکی از ملزومات مورد نیاز پیشگیری از ویروس کرونا
ماسک میباشد گروههای جهادی در قالب کارگاه تولید ماسک در مسجد آغاز
بهکار کرد و با  15چرخ فعال در این مسجد مستقر گردید و روزانه  25جهادگر به
تولید ماسک مشغول شدند .گروهی نیز برای خدمات سمپاشی و ضدعفونی در
محل بسیج شدند.
وی با اذعان به این نکته که موفقیت مسجد در گرو اتحاد امام جماعت ،بسیج
و هیات امنای آن است آن را اتحاد کاملی دانست که نتیجه آن تشکیل گروههای
جهادی است که هربار در یک منطقه از کشور مشغول به کار میشوند وخدمت
میکنند .حاج آقا رضائی محالتی مدرسه سازی را در یکی از مناطق دورافتاده استان
سیستان و بلوچستان نمونهای از این فعالیتها خواند که با هزینه  350میلیون
تومان در آن منطقه محروم انجام شده است.
تربیت نیروهای متخصص
مسجد جامع رجایی شهر با حضور در صحنه و تربیت نیروهای مخلص و کاردان
در حوزه کمک رسانی در زمان بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله ،تشکیل موکب
در نجف در پیاده روی اربعین ،تشکیل کتابخانه مجهزدر چند موضوع با دو
سالن مطالعه مجزا برای خانمها وآقایان ،ساخت ورزشگاه برای جوانان ،ساخت
مهدکودک برای نوباوگان ،برنامههای زمان انتخابات دفتری برای ستاد عتبات ،زیر
پوشش گرفتن  250خانواده نیازمند با بستههای حمایتی ارزاق تحت پوشش قرار
دادن  60خانواده مستحق با پرداخت مستمری کمک به نیازمندان در حوزه دارو و
درمان به یاری مردم شتافته است.
تولید کار و معیشت مردم
همچنین این مسجد با ساخت مرکز بازار تجاری مالصدرا موجبات اشتغال به کار
بیش از هزارنفر را در  300مغازه به وجود آورد .این مسجد موفق گشت در دوسالی
که حوزه علمیه برادران شهید مطهری در آن مشغول فعالیت بود چندین روحانی
خدمتگزار را که اکنون در نقاط مختلف حتی در حوزه مشغول تدریس درس خارج
هستند پرورش دهد .ساختن ساختمانی چهار طبقه به نام حوزه علمیه خواهران
و مدیریت حوزه علمیه در استان البرز از فعالیتهای این مسجد است که چند
صد طلبه خواهر در آنجا مشغول به تحصیل میباشند .وی در ادامه گفت:
همانطور که در سایت مسجد جامع و فصل نامهها به تبیین این امور پرداختیم
قصد داریم کتابی از تاریخچه فعالیتهای این مسجد از ابتدا تا حال حاضر
بنویسیم و برنامههای انجام شده را در آن منعکس کنیم.
وی در پایان با عنوان اینکه مساجد به عنوان تنها نهادی که میتواند امنیت
اخالقی واجتماعی محله را تامین کند به حضور هر چه پرشور تر مردم و جوانان در
این مکان مقدس تاکید کرد.
در این جا الزم است از تمام خیران و هیات امناء و بسیجیان عزیز تشکر و قدردانی
نمایم .پرویز فالح پور ،مدیر دفتر مسجد ،ضمن این که اشارهای به سال تاسیس
داشت ،گفت :زمین مسجد 6000متر میباشد .محوطه مسجد وحسینیه جدا
هستند و 3300متر بنای مفید مسجد وحسینیه است .سال  1355مرحوم آیت
اهلل فار غ دزفولی کمک شایانی کرد تا مسجد نیمه کاره به اتمام برسد .در خرداد
 58حاج آقارضایی محالتی به دستور حضرت امام(ره) حکم میگیرند که امامت
جماعت مسجد را به عهده بگیرند .از آن سال تا کنون ایشان مسئولیت امامت
جماعت را به عهده دارند.
ن تا کنون فعالیتهای چشمگیری داشته و بدون شک از
این مسجد از آن زما 
برترین مساجد در طول دوران انقالب بوده است .در تمام راهپیماییها یک سر آن
مسجد رجایی شهر بوده است.
کمکهای مردمی در دوران دفاع مقدس
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الزم است که یادآور شوم در دوران دفاع مقدس هم نیروهای رزمنده و هم
کمکهای مردمی زبانزد محل است .مسجد پر شور ما در دوران دفاع مقدس
105شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است 85 .شهید عزیز از فعاالن و انسانهای
اثرگذار مسجد بودند .مسجد رجائی شهر تعداد زیادی جانباز و آزاده دارد که همگی
نور چشم محله ما هستند.
کسانی که در طول تمامی سالها در مسجد سخنرانی داشته اند ،آیت اهلل مکارم
شیرازی ،شهید رجایی ،شیخ حسین انصاریان ،دکتر والیتی ،حاج آقا عالی ،رسولی
محالتی ،سردار محسن رضایی وشخصیتهای زیادی دیگری بوده اند که همگی
نقشی زیادی در سازندگی داشتهاند.
رمز و راز موفقیت
کمکهای مردمی تنها به دوران دفاع مقدس خالصه نشد ،بلکه از جمله زلزله
رودبار ،زلزله بم که  80کامیون برای زلزله زدگان بم وسایل مورد نیاز ارسال شد.
همدلی ،همفکری ودلسوزی از دالیل مهم موفقیتهای مسجد بوده است .یکی
دیگر از عوامل موفقیت وجود امام جماعت مسجد ،حاج آقا محالتی بوده که در
طول این  40سال با افکار سازنده خود تعامل خوبی بین همه ایجاد کرده است.
از موارد دیگری که باعث همدلی شده ،پایگاه بسیج برادران وخواهران در مسجد
بوده که بسیار مورد تایید همگان است .پایگاههای بسیج برادران و خواهران
مستقر در مسجد تا کنون توانسته اند نیروهای فعال و مومن را جذب کنند.
دلیل آن هم وجود نوجوانان و جوانان بسیاری در کنار افراد مسن در هنگام نماز
جماعت است.
مسائل فرهنگی و تالشها
یکی از مسائلی که مسئوالن مسجد به آن اهمیت میدهند ،مسائل فرهنگی
است .مسجد کتابخانهای با  20سال سابقه دارد که افراد زیادی از آن تا کنون
بهره مند شده اند .تالشهای فرهنگی مسجد را مدیون مرحوم حاج آقا شجاعی
هستیم .ایشان بسیار تالش کرد تا کتابهای مورد نیاز را از سراسر کشور
جمع آوری کند و البته موفق هم شد .به غیر از کتابخانه ،سالن مطالعه ومخزن
کتابخانه در این محل وجود دارد .جالب است بدانید که یکی از مشتریهای این
فضا دانشجویان هستند.
در سیل خرم آباد هم فعالیتهای خوبی از طرف مسجد انجام شد .از فعالیتهای
دیگر مسجد ،گروه جهادی بودند که در کربال موکب داشتند .آنها در ایام پیاده روی
اربعین روزانه  30000پرس غذای گرم تهیه ودر بین زائران توزیع میکردند .در حال
حاضر گروههای جهادی مسجد بسیار فعالتر شدهاند .نام این گروه شده است:
قرارگاه سازندگی شهدای گمنام مسجد رجایی شهر کرج .این گروه تا کنون توانسته
در مرحله کمکهای معیشتی برای نیازمندان داشته باشد و حدود  350خانوار در 12
مرحله به صورت نقدی وغیر نقدی توسط مسجد کمک دریافت کردهاند.
گروههای جهادی مسجد
گروههای جهادی دیگرمان نیز فعالیت گستردهای دارند .این گروه به تازگی در
استان سیستان و بلوچستان و در یک روستا توانسته یک مدرسه چهار کالسه
بنا کند .برای احداث این مدرسه باالی  300میلیون هزینه شد و بعد از ساخت
آن را تحویل اداره آموزش وپرورش استان دادند .جالب است بدانید که اکثریت
گروههای جهادی ،بچههای مسجد و بسیج مسجد هستند.
در ایام کرونا ،همین بچههای بسیج برای ضد عفونی معابر و گندزدایی اماکن و...
فعالیتهای چشمگیری داشتهاند .در زمینه مبارزه با کرونا فعالیتهایی انجام
دادند و 5000لیتر مواد ضد عفونی کننده تهیه و مورد استفاده قرار گرفت.
عطر و بوی شهدای گمنام در مسجد
مورد دیگری که توان چند برابری با عطر و بوی خوش خدایی داده است ،وجود
پنج شهید گمنام در حیاط مسجد میباشد .این شهدای عزیز در سال  1376در
حیاط مسجد به خاک سپرده شدهاند تا محلی باشد برای زیارت افراد مومن محل.
الزم به یادآوری است که مزار مرحوم «ارجمند ترقی» بانی مسجد نیز در حیاط
مسجد میباشد.
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پیام های مردمی

در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) صورت گرفت؛

سوالاز شما،پاسخاز مسئوالن
تامیناجتماعیاستان

تجلیل از خانوادههای شهدای دفاع مقدس در امامزاده محمد (ع)
در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) از خانوادههای شهدای واالی دفاع مقدس در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) تجلیل شد.
دبیر کانونهای خدمت رضوی در گفتگو با خبرنگار جام جم البرز ،گفت :در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) در مراسمی که با همت دفتر
کانون ایثار وشهادت آستان قدس رضوی و هیات ریحانه الحسین (ع) کرج برگزار شد از هشت مادر و همسر شهید به نمایندگی از خانوادههای
شهدای استان تجلیل شد.
عباس قاضی خانی افزود :حضرت امام (ره) فرموده اند شهدا چشم وچراغ ملت هستند وماهر چقدر که میتوانیم باید خانوادههای شهدا را
خدمت وتکریم کنیم.

این ستون مربوط به پرسش شما خوانندگان
محترم و پاسخ مسئوالن سازمان تأمین
اجتماعی استان البرز میباشد.
به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی
سازمان تأمین اجتماعی و برقراری ارتباط
این سازمان با جامعه بزرگ مخاطبان ،بیمه
شدگان ،بازنشستگان ،کارفرمایان ،میتوانید
سوالهای خود را با تحریریه جام جم البرز با
شماره 32210009در میان بگذارید .مسئوالن
سازمان تامین اجتماعی استان البرز در همین
ستون پاسخگوی سوالهای شما خواهند
بود.
سوال :در زمان ورود بازرس بیمه ،به کارگاه
در محل حضور نداشته ام ونسبت به بازرسی
اعتراض دارم چگونه پیگیری نمایم ؟
پاسخ از ابوالحسن قورچیان ،سرپرست اداره
کل تامین اجتماعی استان البرز
از دیگر خدمات طرح  3070مشاهده ثبت
درخواست یا اعتراض به بازرسی کارگاهها
میباشد  .شما دیگر نیازی به مراجعه حضوری
ندارید .ضمن اینکه این خدمت هم برای
شاغالن در کارگاهها وهم کارفرمایان در سامانه
تامین اجتماعی وجود دارد .ابتدا با ثبت نام و
ورود به سایت خدمات غیر حضوری سازمان
تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir :
میتوانید بازرسیهای انجام شده را مشاهده
ودر صورت اعتراض نسبت به ثبت اعتراض
خود اقدام نمایید وحتی نسبت به چاپ
گزارش بازرسی اقدام کنید .

با دعوت از مدیرکل اوقاف صورت گرفت؛

نشست مجمع نمایندگان البرز با نماینده ولیفقیه
نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسالمی در نشستی با
نماینده محترم ولی فقیه و امامجمعه محترم کرج که با دعوت از مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد به بررسی مسائل و موضوعات
استان در حوزه وقف پرداختند.
به گزارش جام جم ،در این نشست ،مديرکل اوقاف با ارائه گزارش نسبت
به موقوفات استان بر رویکرد اجتماعیسازی در مدیریت وقف تأکید کرد.
مهدی عسگری نماینده مردم شریف کرج ،فردیس و اشتهارد در این
دیدار به گسترش فرهنگ وقف در جامعه اشاره کرد و گفت :گسترش

فرهنگ وقف ،نیاز به مولدسازی موقوفات برای نیت واقف دارد به نحوی
که مردم ثمرات و برکات وقف را احساس کنند.
این نماینده در ادامه گفت :وجود موقوفات بزرگ و ارزشمند در استان
میتواند با جهتدهی مناسب ،تأثیر شایانی در راستای رشد اقتصاد
استان و حمایت از ایتام و نیازمندان داشته باشد.
عسگری از رویکرد تعاملی و مردمیسازی فعالیتها در اداره اوقاف و
امور خیریه استان قدردانی کرد و افزود :از همکاری این ادارهکل در تعیین
تکلیف اراضی موقوفه شهرک امیرالمؤمنین (ع) و موقوفه آبرسانی

دهقانویال تقدیر میکنیم.
شایان ذکر است نماینده مردم شریف کرج ،فردیس و اشتهارد برخی
مطالبات مردم را برای رسیدگی توسط اداره کل اوقاف مطرح کرد.

بررسی مشکالت پیش روی مجمع خیرین آبخیزداری

با حضور حامد فرضی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری البرز ،نادر بیننده
سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری واعضای مجمع خیرین
آبخیزداری استان در خصوص رفع مشکالت مجمع خیرین بحث وتبادل

نظرگردید .سرپرست اداره کل اجتماعی وفرهنگی استانداری در این
جلسه گفت :موضوع آب وآبخیزداری از موضوعات بسیار مهم است
وبحث آب از بحرانهای آینده جهان خواهد بود.
بیننده افزود :باید تالش کرد موانع ومشکالت پیش رو در این خصوص
مرتفع گردد .وی گذشت چهار سال برای ثبت مجمع را زمانی غیر معقول
دانست واظهار داشت :قطعا صدور مجوزها ورفع دیگر مشکالت مجمع
را در اولین فرصت پیگیری خواهیم نمود .
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان نیزگفت :تامین منابع آب پایدار
از اولویتهای مهم کشور است اما متاسفانه نتوانسته ایم بدرستی از
منابع آبی محفاظت کنیم  .فرضی با اشاره به مشکالت آبی استان افزود:
در البرز افت منابع آبی حدود  250متر است واین زنگ خطری برای منابع

امام خمینی

(ره)

آبی استان است ،همچنین دراشتهارد ونظرآباد 25هزارهکتار کانون ریزگرد
و 54هزار هکتار عرصههای بیابانی داریم که اهمیت توجه جدی به امر
آبخیزداری وآبخوانداری را در استان نشان میدهد.
وی توجه به آبخیز داری وآبخوانداری را اولویت اصلی برنامههای اداره کل
منابع طبیعی دانست واظهار داشت :همکاری مردم و خیران در این حوزه
بسیار مهم است وامیدواریم پس از گذشت چهار سال باالخره مشکالت
مجمع خیرین آبخیزداری با همکاری استانداری وادارات دیگر حل شود.
در ادامه اعضاء مجمع خیرین آبخیزداری طی سخنانی مشکالت ثبتی ،
مباحث مالی  ،نظرات سیاسی ،بروکراسیهای غیر ضرور وسایر موارد را
از عوامل طوالنی شدن شروع به کار مجمع دانستند وخواستار تسریع
وتسهیل در روند امور مجمع خیرین آبخیزداری شدند.

خوانندگان عزیز میتوانند برای طرح مشکالت
شهری و استانی در ابعاد مختلف با شماره
تلفن  32210009دفتر تحریریه جامجم در البرز
همه روزه به غیر از ایام تعطیل در وقت اداری
تماس بگیرند تا مشکالتشان با نام خودشان
در همین ستون درج گردد.
* وعدهای که هنوزمحقق نشده است
در سال  97مدیریت شهری کمالشهر
وعده ایجاد پارک  17000مترمربعی رادر محله
خرمدشت میثم  1اعالم کرد اما بعد از گذشت
سه سال هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته
است در صورت ایجاد این پارک منطقه محروم
خرمدشت رشد فرهنگی وامنیتی ویژهای
ً
خواهد داشت  .لطفا این وعده را عملی کنید .
حسین جعفری – کمالشهر
* خاموشیهای مکرر معابر کر ج
خاموشیهای مکرر معابر وکوچههای منطقه
400دستگاه کرج مشکالت زیادی ایجاد کرده
ورفت وآمد سالمندان وبانوان سخت شده
ً
است  .لطفا مدیریت برق منطقه نسبت به
وصل مجدد برق کوچهها اقدام کند .
مهسا بزرگی – کرج
* تاکسیهای دربستی وسرگردانی مسافران
تاکسیهای گردشی در بیشتر مواقع وحتی
در زمان برف وباران مسافران دربستی سوار
میکنند .باید زمان زیادی در انتظار تاکسی
ً
بمانیم ووقت ما مسافران تلف میشود  .لطفا
با توجه به مشکالت مالی مسافران انصاف
داشته باشید و جیب همشهریان را هم در نظر
بگیرید .
علی امینی – اشتهارد
* زمینهای ساوجبالغ را نجات دهید
در بخش ساوجبالغ برخوردهای خوبی با
سازندگان ویالها واماکن غیر مجاز صورت
میگیرد .ضمن تشکر از ادارات مرتبط در این
زمینه ،خواهشمندم به این برخوردها با قدرت
ادامه دهید ،ساوجبالغ ومنابع طبیعی آن برای
رهایی از دست متصرفان به کمک نیازدارد .
احمد زار ع – ساوجبالغ

رپرتاژ

مدیر عامل ایران یاسا:

راه نجات کشور افزایش تولید و صادرات است

شرکت ایران یاسا تایر و رابر در حال حاضر دارای 270نوع
محصول است.
این شرکت تولید کننده انواع تایر و تیوپ با عملکردی
بسیار درخشان ،سهم عمده ای از بازار مصرف تایر و تیوپ
کشور را در اختیار دارد.
ممنوعیت واردات تایرهای بی کیفیت موضوعی است که
حتما بر این صنعت و فروش شرکتهای فعال در این
صنعت تاثیر میگذارد و این یعنی اقبال بیشتر نسبت به
محصوالت داخلی .ارسالن امتعلی مدیر عامل شرکت ایران
یاسا و را بر ضمن بازدید از دفتر سرپرستی روزنامه جامجم
البرز درباره مهمترین دستاوردهای این شرکت با خبرنگار
ما به گفتگو نشست .با هم بخوانیم:
ً
* لطفا ضمن معرفی خودتان مختصری از فعالیتهای
شرکت بگویید.
ارسالن امتعلی ،مدیرعامل شرکت ایران یاسا تایر و رابر
هستم.
این شرکت در سال  1347تاسیس شده و با قدمت 52
ساله با تالش بیش از  1260نفر نیرو در عرصه تولید انواع
تایر و تیوپ موتور و دوچرخه شیلنگهای الستیکی آب
استاندارد گاز و تایرها و تیوپهای کوچک کشاورزی (تیلر )
فعالیت دارد.
از چه زمانی مدیر عامل شرکت شدید؟
از  76تا  80در شرکت ایران یاسا بودم و پس از آن در سال

 83تا  97در شرکت ایران تایر مشغول خدمت شدم .سال
ً
 97بود که مجددا به شرکت ایران یاسا برگشتم و برای رفع
موانع ومشکالت تالش نمودم.
چگونه توانستید عنوان شرکت نمونه صادر کننده را
کسب کنید؟
شرکت ایران یاسا در سال  99با بیش از سه میلیون دالر
صادرات توانست عنوان شرکت نمونه صادر کننده را
کسب کند .ما در حال افزایش تولید و صادرات هستیم
و به دنبال بازارهای جدیدی برای صادرات محصوالت
میباشیم.
البته به خاطر کیفیت باالی محصوالت تولیدی ،ما
توانستهایم رضایت مشتریانی از کشورهای اوکراین،
ترکیه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان ،آذربایجان ،قزاقستان
وکشورهای  cisرا جلب نماییم و این کشورها از محصوالت
ما استفاده میکنند.
البته برنامههایی هم برای صادرات به کشورهای آفریقایی
داریم .در سالهای آینده ما برنامهریزی کردهایم که با راه
اندازی پروژههای دیگر در حجم و تنوع تولیدات در منطقه
رتبه اول تولید و کیفیت را کسب نماییم.
مشکالت پیش روی این صنعت را چه مواردی
میدانید؟
این یک صنعت سنگین است و سرمایه بری باالیی دارد ،از
نظر تکنولوژی و ماشین آالت پیچیده است.
همیشه در تهیه مواردی که ذکر کردم مشکالتی داشتهایم
اما با تالش توانستهایم مشکالت را حل کنیم اماهنوز
با پیشرفتهای روز دنیا فاصله داریم که با برنامه ریزی
ً
وتالش قطعا به سطح کشورهای دیگر در این صنعت
خواهیم رسید.
صنعت تایر دو مولفه اساسی دارد؛ اول ماشین آالت و دوم
دانش فنی الزم برای تولید تایر.
دانش فنی ما عمدتا وابسته به خارج است اما شرکتهای
داخلی در سالهای اخیر در بخش فنی وماشین االت
پیشرفت خوبی داشته اند و بخشی از ماشین آالت مورد
نیاز را تامین کرده اند که جای خوشحالی و امیدواری دارد.
اما هنوز وابستگیهایی در بخش ماشین آالت به خارج
داریم .تخصیص ارز و انتقال ارز از مشکالت اساسی و مهم
دیگر ما میباشد البته در زمینه حمل و نقل مواد اولیه نیز
مشکالتی وجود دارد.
نقش واردات را در روند تولید شرکت چگونه ارزیابی
میکنید ؟

ما در تولید الستیک و تیوپ دوچرخه و موتور فعالیت داریم
و نیاز کشور در سال حدود  25هزار تن در سال است که
عمدتا تولید داخل است.
در برخی موتورهای جدید که الستیک آنان تولید داخل
ندارد واردات صورت میگیرد.
واردات نسبت به گذشته کمتر شده است اما مقداری
واردات از طریق قاچاق یا مخلوط با کاالهای مجاز دیگر وارد
کشور میشود.
واردات برای صنایع داخلی سم است و برای تولیدات داخل
مشکالت زیادی ایجاد میکند که حتما باید برای مبارزه با آن
تمهیداتی توسط مسئوالن اندیشیده شود.
توصیه شما به جوانان چیست؟
به جوانان امروزی سفارش میکنم که هیچ کسی جز
خودمان برای حل مشکالت به ما کمک نخواهد کرد و
باید با برنامهریزی و تالش در تمام زمینهها موجب حل
مشکالت کشورشویم.
شما در بخشهای مختلف اقتصادی دارای تجربه
هستید به نظرتان راه برون رفت از مشکالت اقتصادی
کشور چیست؟
باید اقتصاد در سطح کالن کشور شفاف وبا ثبات باشد.
متاسفانه سیاستهای اجرا شده ثبات ندارند و این
بیثباتیها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میکند در
نتیجه تولید کننده و مصرف کننده متضرر خواهند شد.
من بارها گفتهام که راه نجات کشور افزایش تولید و صادرات
است که موجب رشد اقتصادی و ارزآوری میشود و بخش
خصوصی و مدیران و قوای سه گانه باید با حمایت از تولید
کنندگان مسیر افزایش تولید را در پیش بگیرند تا شرایط
اقتصادی بهتر شود و تولید و صادرات را باید تقویت نمود.
با توجه به ایام مبارک دهه فجر از دوران مبارزاتی خود با
رژیم ستمشاهی بگویید؟
زندگی تمام کسانی که در آن دوران بودند با خاطرههای تلخ
وشیرین گره خورده است .سراسر آن روزهای انقالب خاطره
است.
من به دلیل فعالیت های سیاسی دانشجویی که داشتم
در سال  53توسط ساواک دستگیر شدم ومدتی در کمیته
مشترک ضد خرابکاری وسپس درزندان های قصر و اوین
زندانی شدم.
در طول این مدت با وجود تمام بازجوییها و شکنجههای
مختلف وضعیت غذای بسیار بدی داشتیم و به بیماریهای
زیادی گرفتار و مجبور به اعتصاب غذا شدیم و به تهدیدات

رئیس زندان که می گفت اعتصاب را تمام کنید توجهی
نکردیم و به دلیل همین استقامت و سختی که به همراه
تمام هم بندیها کشیدم توانستیم مسئوالن بی رحم
آن زمان را مجاب کنیم تا تمام مشکالت در این خصوص

را رفع کنند که نتیجه اتحاد بین زندانیان باعث شکست
مسئوالن زندان شد .بنده پس از یک سال زندان و شکنجه
در سال  54آزاد شدم ،البته پس از آزادی تا پیروزی انقالب
اسالمی به فعالیتهای مبارزاتی خود ادامه دادم .

