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قصه کسی که مثل هیچ کس نیست؛
با خدای خود پای معامله ای پرسود 

خوش نشسته ام

مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون 
بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی 

ایران در استان البرز

»رستوران چنین« غذایی برای 
جسم، غذایی برای روح 
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البرز

فرمانده کل سپاه در البرز مطرح کرد؛

دستور فرمانده کل قوا به سپاه برای محرومیت زدایی
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بررسی کنترل و کاهش آسیب ها 
و ایجاد نشاط اجتماعی 

  جلســه کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی و ایجاد نشــاط اجتماعی با حضورکارشناسان قرآنی ، فرهنگی ، 
هنری ، رســانه ای و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز، با حضور ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان البرز، کارشناسان قرآنی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و ســینمایی جلسه کنترل و کاهش 

آسیب های اجتماعی و...

البرز، همچنان پیشتاز 
در پرداخت تسهیالت 

رونق تولید
2

2

امامجمعهکرج:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز مطرح کرد؛

شهادت حضرت امام حسن عسگری )ع( را تسلیت می گوییم
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فرهنــگعمومی،لنگان
لنگانچرا؟!

عمومی  فرهنــگ 
که پایه و رکن توسعه 
و پیشــرفت جامعــه 
محســوب شــود به 
دلیــل گرایــش های 
فکــری، اقتصادی و 
دولتمردان  سیاســی 
صاحب منصب نه تنها 
اقتصاد و سیاست بیمار 
را درمان نکرده، بلکه 
موجبــات افت فرهنگ عمومی در جامعه را رقم 

زده است. 
در جامعه ای که مدیرانش انواع ولخرجی ها 
و خوش خرجی ها را در امور شــخصی و جناحی 
مانند مسافرت ها ی غیر ضروری، خودروهای 
آن چنانــی و تهیه مســکن مدیران غیر بومی و 
جلسات و همایش های هزینه ساز بی خاصیت 
رواج می دهند و یا حقوق های نجومی و دریافت 
های بی حســاب و کتاب در شرکت های دولتی 
و ... همه و همه نشــان از بی توجهی به فرهنگ 
عمومــی و عدم پشــتیبانی اصولــی از آن و در 
نتیجه ســبب فرهنگ عمومی لنــگان لنگان 

شود.
 به عبارت دیگر در این وادی خلوت، اخالق 
اجتماعی، کتابخانه ها، فعالیت های ســینمایی 
و فیلــم ســازی و تئاتر و نمایــش و مهم تر از 
همــه آموزش و پرورش، معلمان و فرهنگیان و 
دانش آموزان به عنوان آینده ســازان فرداهای 
جامعه بدون حمایت و پشــتیبانی به سوی رکود 

و رخوت و بی حالی سوق داده شوند.
 و ســوال از دست اندرکاران دولت و مجلس 
این اســت که بــا فرهنگ عمومــی »لنگان 
– لنــگان« چگونه می توان انتظار توســعه و 
تقویــت و رونق تولید ملی را داشــت؟ پس آیا 
بهتر نیســت که مروری دوباره به سفارش های 
مقام معظم رهبری داشــته باشــیم که توجه به 
فرهنــگ عمومی و اقتصاد را بارها مطرح نموده 

و خواهان عمل به آن شده اند؟

امام جمعه کرج با اشــاره به نهم ربیع االول و آغاز امامت امام زمان عجل اهلل تعالی 
فرجه : باید خود را برای ظهور امام زمان )عج ( آماده کنیم تا آخرین حلقه حق تکمیل شود

خبرنگارجامجمالبرز:  آیت اهلل حسینی همدانی گفت: مبارزات مردم مسلمان 
جهان برای حق و عدالت بوده و آمادگی برای ظهور حضرت ولی عصر)عج( مسلمانان 

است و این حرکت تا ظهور مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه ادامه خواهد داشت.

امام جمعه کرج ادامه داد: مردم ما همه در مســیر عدالت حرکت کنند و حرکت ضد 
اســتکباری ایران ریشه در حکومت حق دارد و هر یک قدمی که در این مسیر برداشته 

شود به دولت کریمه حضرت ولی عصر )عج ( نزدیک ترشویم .
 وی به مبارزات ۴۰ ســاله مردم ایران اشاره کرد و گفت: ملت و دولت ایران در طول 
ســال های مبارزه با استکبار مقاوم تر و به آینده امیدوار تر شده است و بیشترین کسی 

که هزینه کرد و کمتر نتیجه دید، آمریکا بود و امروز قدرت و ابتکار عمل در دست ایران 
و خط مقاومت است و مردم ایران تا نابودی کامل آمریکا دست از مقاومت بر نخواهند 
داشــت . خطیب جمعه کرج با اشاره به مبارزات مردم ایران در روز ۱۳ آبان سالهای ۴۳ 
، ۵۷ و ۵۸ گفت: مبارزه با اســتکبار جهانی و ظلم از اهداف امام راحل و مردم ایران بوده 

است و دولت و ملت ایران هیچگاه در برابر آمریکا کم نیاورده اند.

حرکتضداستکباریایرانریشهدرحکومتحقوعدالتدارد

یادداشت

ضمیمهرایگان2
روزنامهدراستان

البرز

فرمانده کل ســپاه: ملــت ایران تــوان عبور از 
گردنه های سخت را دارا و در شرایط سخت تحریمی 

درحال پیشرفت و توسعه هستند.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز البرز، 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در حاشیه دیدار 
با مردم روســتای جارو شهرستان اشتهارد ، با تبریک 
حلول ماه ربیع االول ، تشکر از استاندار البرز و فرمانده 
سپاه استان و بسیج سازندگی به خاطر اقدامات انجام 

شده گفت: روحانیون پرچم دار رفع مشکالتی هستند 
که مردم در روستاها درگیر آن هستند .

سردار سالمی با بیان اینکه   سختی های بزرگی را با 
جهاد پشت سر گذاشته ایم و بر دشمنان پیروز شده ایم، 
افزود: ایران اســالمی دشــمنان خود را تا قبرستان 
آرزوهایشــان بدرقــه کرد و اجازه نداد از ما ســبقت 
بگیرند و از رویاهای باطل  و خواست آنها عبور کردیم 
و با جهاد ، کشــور را از دست دشمنان نجات دادیم و 

همه این دستاوردها ناشی از پیروی از ولی فقیه است.
فرمانده کل ســپاه ، فقر و محرومیت را دشمن کشور 
دانست و گفت:  وقتی این همه انسان عاشق در کشور 
داریم که حماسه اربعین را خلق می کنند نباید در این 
کشور فقیر، محروم و بیماری وجود داشته باشد.سردار 
سالمی افزود :  کشور ما محل تجمع همه نعمت های 
الهی است؛ شان ایران اسالمی رفاه است و باید برای 
آن تالش کرد ،  منابع غنی و سرشاری در ایران وجود 

دارد که می تواند همه جهان را سیر کند.
وی گفت :  وجود مقام معظم رهبری یک موهبت 
الهی اســت که خداوند به ما اعطا کرده است؛ ایشان 
برای جنگ با فقر به ما فرمان داده اند   و دغدغه ایشان 

آرامش، عزت، شرف و آبروی این مردم است.

فرماندهکلسپاهدرالبرزمطرحکرد؛

دستور فرمانده کل قوا به سپاه برای محرومیت زدایی

  جلســه کنترل و کاهش آســیب های 
اجتماعــی و ایجــاد نشــاط اجتماعی با 

حضورکارشناسان قرآنی ، فرهنگی ، هنری 
، رســانه ای و سینمایی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی البرز برگزار شد .
 به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز، با 
حضور ناصر مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان البرز، کارشناسان قرآنی، 
فرهنگی، هنری، رســانه ای و ســینمایی 

جلسه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
و ایجاد نشاط اجتماعی در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی البرز برگزار گردید. ناصر مقدم 
در این جلسه در خصوص برگزاری برنامه ها 
و مراســم هایی بصورت عملیاتی و اجرایی 
به جهت کاهش آســیب هــای اجتماعی 
و نشــاط جامعه تاکید نمود و اظهار داشت : 
برنامه ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی از 

اصلی ترین نیازهای زندگی شهری است، 
زیرا شهروندان کمتر فرصت پیدا می کنند 
به خودشــان و نیازهای شان فکر کنند و به 
شــدت مستعد افسردگی هستند. مدیر کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان البرز افزود 
: نشــاط در زندگی، ترکیبی است از شرایط 
فردی و اجتماعی و در واقع خود نشــانه ای 
است از نگرش های مثبت نسبت به جهان 

و محیطــی که فــرد را فراگرفته و در آن 
زندگی می کند. نشاط در زندگی، احساس 
خوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد 
و موارد مشــابه همه در یک دسته فرهنگی 
قرار دارند و نشانه نگرش فرد به خود و جهان 
پیرامونی است. سطح پایین نشاط اجتماعی 
بــه گرایش های منفی نســبت به جامعه 

مربوط می شود.  

باحضورناصرمقدم،مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانالبرزانجامشد؛

بررسی کنترل و کاهش آسیب ها و ایجاد نشاط اجتماعی 

خطیبنمازجمعهطالقان:
صدایخردشدناستخوانهای

آمریکابهگوشمیرسد
حجت االســالم موسوی، 
امام جمعه شهرســتان طالقان 
در خطبــه هــای نمــاز جمعه 
این شــهر ضمن دعوت خود و 
همه مومنین بــه تقوای الهی 
گفت: تسخیر ســفارت آمریکا 
یا بهتر بگویم النه جاسوســی 

آمریکا و کشــف ابزارهای پیشرفته جاسوسی، اگرچه برای 
برخی قابل هضم نبود، اما اکنون پس از گذشــت ۴۰ ســال، 
نه تنها ملت ایران بلکه همه دنیا می دانند که سفارتخانه ها و 
کنسولگری ها و دفاتر نمایندگی و پایگاه های نظامی آمریکا 
در کشورهای جهان، یک مکان سیاسی و پایگاهی برای انواع 
جاسوسی های پیشرفته و فراهم سازی فتنه ها و آشوب های 

مختلف در کشورهاست.
خبرنگار جام جم البرز: لذا ملت ایران افتخار می کند که ۴۰ 
ســال پیش و در روزهای آغازین انقالب با بصیرت باال این 
نکته را فهمید و ســفارت آمریکا را تسخیر کرد و االن هم نه 
تنها پشیمان نیست بلکه این مبارزه را با شدت ادامه می دهد. 

مگر این که آمریکا از خوی استکباری خود دست بردارد.
خطیب نماز جمعه با اشــاره به پیروزی های ملت ایران در 
طول ۴۰ ساله انقالب و شکست و افول آمریکا گفت: آمریکا 
در طول ۴۰ ســال انقالب با راه انــدازی فتنه های قومی و 
مذهبی و سامان دهی ترورهای کور و شهادت ۱۷ هزار انسان 
بی گناه، فتنه مذهبی در قالب مرجع ســازی و کودتای نوژه، 
کودتای طبس، جنگ تحمیلی ۸ ساله، راه اندازی فتنه های 
۷۸ و ۸۸ و ۹۶، راه اندازی جنگ ترکیبی، فرهنگی، اقتصادی، 
دیپلماسی و رسانه ای به دنبال تضعیف نظام و قرار دادن مردم 

در برابر نظام اسالمی بوده و هست.
اما نتیجه پیروزی گفتمان امام و رهبری انقالب اسالمی و 
شکست حیثیتی و راهبردی آمریکاست و چه زیبا رهبر انقالب 
فرموده اند: دشمنان هر چه بیشتر هزینه می کنند بیشتر ضرر 
می کنند و اینجاست که برخی از جریان های سیاسی که دچار 
خطای محاسباتی شدند باید در برابر دشمن دچار ساده انگاری 
یا وادادگی مرعوب آنان هســتند که راه نجات را در سازش با 
دشمن می دانند. باید گفت اگر خوب گوش کنید صدای خرد 
شدن اســتخوان های آمریکا به گوش می رسد که نه جرات 

جنگ دارد و نه توان آن. 

با ائمه جمعه استان

رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان البرز از صدرنشینی این 
استان در پرداخت تسهیالت رونق تولید 

در سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
البرز،»رامیــن ربیعی« ضمن اعالم این 
خبر گفــت: از ابتدای ســال تاکنون به 

واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز 
۱۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال تســهیالت 

رونق تولید پرداخت شده است.
وی دربــاره تعداد متقاضیان دریافت 
این وام گفت: در ســال جاری 2۹۹ واحد 
تولیدی برای دریافت این تســهیالت 
ثبت نام کرده اند که این درخواســت ها 
بر اســاس ضوابط تعیین شده بررسی و 

ارزیابی خواهند شد.
بر اســاس صحبت هــای این مقام 
مسئول، اســتان البرز از ســال گذشته 
تاکنــون رتبه اول پرداخت تســهیالت 
رونق تولید را در کل کشور بدست آورده 

و آن را حفظ کرده است.
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان البرز درباره ســهم هر 

شهرســتان از این وام هــا تصریح کرد: 
ساوجبالغ هشــت هزار و ۴۷2 میلیارد 
ریال، اشــتهارد یک هزار و ۹۵۴ میلیارد 
ریــال، کرج یک هزار و ۹۱ میلیارد ریال، 
نظرآباد 2۱۹ میلیارد ریال و فردیس ۵۴ 
میلیارد ریال از این تســهیالت دریافت 

کرده اند.
ربیعی دربــاره گردشــکار دریافت 

تســهیالت رونق تولید اظهار داشت: 
متقاضی باید ابتدا درخواســت خود را در 
ســامانه بهین یاب ثبت کرده پس از آن 
در سازمان صمت تشکیل پرونده نماید. 
ســپس پرونده در کمیته فنی تسهیالت 
مــورد ارزیابی قرار گرفتــه و نهایتا در 
کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید 

استان البرز بررسی و تصویب شود.

البرز، همچنان پیشتاز در پرداخت تسهیالت رونق تولید

با خرید از بازرگانی »کاشي و سرامیک حكیمي« 
آسوده خاطر قدم برداریم

خبرنــگار جــام جم البرز: با خياِل امن و فــراِغ بال، در خانه 
راه مي رويم، فرزندانمان را بزرگ مي كنيم و به خانواده مان 
عشــق مي دهيم، گاهي به ســقِف خانه، در و ديوار، كاشي ها 
و ســراميِك  خانه نگاه مي كنيــم و در خيالمان خانه مان را در 
آغــوش مي گيريم، چرا كه بعد از هر خســتگي پناهگاِه امني 

مي شود براي ناخوشيها و سختيهاي بيرون از خانه.
گفتــم كاشــي و ســراميك، تا به حــال فكر كــرده ايد كه 
همين كاشــی و ســراميكی كه بيخيال بر آن گام می نهيم، به 
دنبال فرزندانمان می دويم تا رشــد كنند مدرســه بروند و 
خوشــبخت شوند، چقدر مي تواند تأثير گذار باشد و خانه ما 
را زيباتــر كند؟ بله، اين محصول مهم در فروشــگاه كاشــي 
و ســراميك حكيمــي، با اهتماِم كاركنان دلســوز و همچنين 
مديريِت دقيق جناب آقاي بهلول حكيمي در بهترين كيفيت 
توليد مي شــود و بــه خانه ما زيبايي و آرامش مي بخشــد، با 
ايشــان مصاحبه اي داشــته ايم كه توّجه شما را به آن جلب 

مي كنيم:

* لطفا توضيحاتي در موردپيشــينه كارتان در توليد كاشي 
و سراميك بفرماييد؟

توليد كاشــي و ســراميك در سالهای گذشــته به صورت 
سيلندري و به اصطالح چاپ روتاری بود و عوض كردن طرح و 
جايگزين كردن طرح جديد مشكالت زيادی به همراه داشت 
ولی هم اكنون با ورود دســتگاه های چاپ ديجيتال می توان 
در مــدت زمان كم چندين طرح توليــد كرد و به همين دليل 
است كه در سالهاي اخير تنوع كاشي و سراميك بسيار زياد 
شــده و اين موضوع به نفع مصرف كنندگان اســت كه با هر 

سليقه اي مي توانند كاشي مورد نظرشان را انتخاب كنند.

* با توجه به اينكه امســال، ســال رونق توليد مي باشــد، 
توليد كاشي و سراميك را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

توليد در اين حوزه رونق داشــته است اما مشكالتي چون 
تأمين مواد اوليه كه از كشــورهاي چيــن، هند و اروپا وارد 
مي شــود باعث شــده توليد كننده از مواد اوليــه با كيفيت 
پايين اســتفاده كند كه در نهايت نمي تواند رضايت مشتري 
را جلب كند. بنابراين اگر توليد مواد اوليه در داخل كشــور 

انجام شود به نفع همه خواهد بود. 

* رمز موفقيت شما در اين زمينه چيست؟
ما مشــتري را به چشم دوســت نگاه مي كنيم و در كارمان 
راستگويي و خوش قولي به ايشان را در اولويت قرار داده 
ايم كه همين امر باعث جلب اعتماد مشتريان محترم نسبت  

به ما شده است.

* لطفا صحبت نهايي را بيان بفرماييد.
از دولت و مســئولين محترم خواســتارم كه جهت تسريع 
و تســهيل صــادرات، اين امــكان را به بنگاه هــاي كوچك و 
مغازه هــاي كوچك هم بدهند تا اين مهم، انحصاراً در اختيار 

توليد كننده ها نباشد.

* راه هاي ارتباطي خود را عنوان كنيد.
آدرس: ســه راه گوهر دشــت، ابتداي بلوار يادگار امام، 
روبه روي ايســتگاه تاكسي هاي درختي، ســاختمان پديده 

طبقه اول.
شماره تماس؛ 

٠٩١٢٣٦٠٣٠٦٢
٠٢٦٣٤٢١٦٨٨٦

این شیریني »شیریني سارا« خوردن دارد

خبرنگار جام جم البرز: ما ايرانيان از قديم و نديم مراســم 
مختلف را با شيريني پيوند مي زده ايم، در مهماني ها، مجالس 
جشــن و ســرور و پيروزي ها، كاممان را با شيريني، شيرين تر 
می كنيم. گاهي پيش مي آيد كه مي گوييم اين شيريني خوردن 
دارد و يك جوِر ديگري به كام مان مي نشيند. چرا كه كاركنانش 
جدای از مواد اوليه چون آرد، شــكر و... چاشنی عشق، محبت 
و انســان دوســتی را به محصول خود اضافه می كنند تا شادی 
مجالــس مــا را تكميل كنند. شــيريني ســارا كه با ١٩ ســال 
ســابقه در حرفه شيريني پزي فعاليت می كند از همان دسته 
قنادي هايي اســت كه با مديريت جناب آقاي افشــار، مديری 
توانمند، اخالق مدار و حرفه ای، سالهای سال با عشق و محبت 
در كنار تخصص و مهارت، كاممان را شــيرين نگه داشــته اند. 
پيرو اين مطالب مصاحبه اي با ايشان و جناب آقای صادق نژاد 

همكار محترمشان، انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيم؛
* لطفا در مورد قنادي خود توضيحاتي بفرماييد.

ما نوزده ســال اســت كه در اين حرفه فعاليت داريم. پيش 
تر به صورت ســنتي و اكنــون صنعتي فعاليِت خــود را ادامه 
مي دهيم. همينطور كارنامه بهداشــِت ايــزو داريم و در كرج 
شــناخته شــده هســتيم و تقريبا ٢٥٠ نفر را در كنار خود به 

عنوان همكار همراهی می كنيم.
* مردم چه معيارهايي را براي انتخاب شيريني فروشي بايد 

در نظر بگيرند؟
مشــتريان محتــرم بايد به بهداشــت محيــط و اخالق خوب 
كاركنان توجه كنند همانطو ر كه در قنادي ســارا اين موارد به 
طور كامل رعايت مي شــود و مردم بهترين مبلِّغ ما هســتند.ما 
توليد شــكالت و محصوالت تخصصي قنادي هــا را هم با برند 
امپريال راه اندازي كرده ايم كه در آن زمينه نيز رضايت مردم 
براي ما در اولويت قرار دارد و در اين زمينه هم اشــتغالزايي 

گسترده اي خواهيم داشت.

* رمز موفقيت خود را چه مي دانيد؟
رضايت مردم و همينطور رعايت بهداشت در كار براي ما از 
ابتدا در اولويت بوده و خواهشــمنديم كه بهداشــت عالوه بر 
نظارت آموزش هايي  نيز براي افراد داشته باشند تا اين مهم 

بهتر و كامل تر رعايت شود.
* وجه تمايز و برتري قنادي خود را نســبت به ساير قنادي ها 

بفرماييد؟
نزديك به ٢٠ سال است كه اين قنادي پا برجاست و اين لطف 
مردم بوده كه با اعتماد خود باعث شــدند اين قنادي با قدرت 
مســير خود را هموار كند. خدا را شــكر ما براي مراســم های 
كوچك و بــزرگ آمادگي هرگونه همكاري را داريم و با كيفيت 

باال شيريني خود را ارائه می كنيم.
 در ادامه با صندوقدار محترم اين مجموعه، جناب آقای سيد 
محمد علی صادق نژاد نيز گفتگويی داشــته ايم كه شــما را به 

خواندن اين مصاحبه دعوت می كنيم:
* جناب آقای صادق نژاد، با توجه به پيشكسوت بودن شما در 

اين حوزه لطفا توضيحاتی در اين حرفه بفرماييد.
بــا توجه به ســابقه ١٩ ســاله ما در اين حرفــه توصيه ما به 
همكاران اين اســت كه بهداشــت محيط را در اولويت كار خود 
قرار بدهند، همينطور برخورد مناســب با مشــتری و كيفيت 
شيرينی های خود را به حد اعال برسانند تا مشتری از حضور در 
آن مكان حس خوشايند و مطبوعی داشته باشد و همينطور به 
ديگران پيشنهاد بدهند. همانگونه كه قنادی سارا موارد فوق 
را عامل موفقيت خود و اســتمرار اين مهم در ســاليان طوالنی 

می داند.
راه هاي ارتباطي خود را بگوييد؛

* آدرس: كرج، شهرك امام رضا، نبش كوچه تربيت ٣، پالك 
١٥١

تلفن: ٣٢٥٠۷٥٥٥

سیدنصرالدین  
میرعربشاهی

خبرنگار فرهنگی - 
اجتماعی جام جم البرز



»رستوران چنین« غذایی برای جسم، غذایی برای روح 

خبرنــگار جــام جــم البــرز:در ايــن دنيا انســان های 
مختلفــی زندگــی می كنند برخی تنها بــه منافع  خود فكر 
مــی كنند، هنگام مشــكالت تالش می كنند تــا تنها گليم 
خود را از آب بيرون بكشــند. اما برخی از افراد هستند 
كه وقتی درد ديگران را می بينند، می ايســتند و ســعی 
می كننــد راه حلی برای آن مشــكل پيدا كنند. آنها دكتر 
نيســتند اما مــی توانند حال مردم را خــوب كنند و اگر 

كاری از دستشــان ساخته باشد دريغ نمی كنند. 
جنــاب آقای آرش گــودرزی مدير با اخــالق، محترم و 
دلســوز رستوران چنين از آن دســته افرادی است كه 
در حيطــه كاری خودشــان عالوه بر غذای جســم، به فكر 
غذای روح مردم نيز هستند و حال خوب مردم برايشان 
در اولويــت قــرار دارد. مصاحبــه جالب  ما با ايشــان را 

می  توانيد در ادامه بخوانيد:

* لطفــاً خودتان را معرفی بفرماييد.
ســالم، من آرش گودرزی هستم ؛ يكی از شهروندان 

٤٠ ساله شهر كرج
پــدر و پــدر بزرگم كاســب بودند.پدر بــزرگ اولين 
فــرش فروش كــرج بود.البته بهتر اســت بگويم اولين 
كســی كه جواز فرش فروشــی گرفت.من كسب و كار و 

ماندگار شــدن را از آنها ياد گرفتم.

* لطفــاً در مورد كســب و كار خــود و تفكراتتان در كار 
بگوييد.

بزرگتــر كه شــدم حدود ٨ ســال در ايران خودرو كار 
كردم و چيز های زيادی در باره سيســتم های مديريتی و 
كنترلی،يــاد و به كار گرفتم كه از اين بابت ،تاثيرشــان 

برايم فراموش نشدنی است.
در اصــل »ما سالهاســت كه با هم دوســتيم.« اولين 
تجربــه مــا كه هنوز هــم ادامه دارد و بر اســاس همان 
تجربه درســت كاســبی - كــه از پدر بزرگم يــاد گرفته 

بودم- شــكل گرفت،خشكبار پنج شنبه است.
شــكل گرفتــن خشــكبار ٥شــنبه،بر اســاس فكــر و 
شــناختی بــود كــه من دربــاره مردم شــهرم داشــتم.
ازآنجايی كه كرج شــهری مهاجرپذير اســت،جمع كردن 
تمــام بهترين محصوالت شــهرهای ايــران، بهانه خوبی 

برای شــناخته شدن ٥شنبه در كرج شد.
اينگونه ما توانســتيم ارزشــهای درست هموطنانمان 
را از شــهر های ديگر ايران گرد آوريم تا يادآور بهترين 

احساسات برای همشهريانمان باشيم.
قهــوه كم كــم در زندگی شــهروندان پر رنــگ تر می 
شــد و نيــاز بــه محلی اَمــن و آرام برای قهوه نوشــيدن 
و معاشــرت كــردن ،بيشــتر در آن زمان كافه هــا اكثرا 
مكانهايــی تاريــك و پوشــيده در دود بودندكــه كمتــر 
خانواده هايی دوســت داشــت خــودش و بچه هايش در 

اين مكان ها حضور داشته باشند.
 بــه هميــن خاطــر، دارچين متولد شــد .محلــی اَمن، 
دوســت داشــتنی و مانند اســمش گرم ، برای همه .كم 
كــم دارچيــن از قالب يك مــكان خارج شــد و تبديل به 

حســی گرم در كرج شد كه دوستان و خانواده ها از صبح 
بــرای ميل كردن مهمتريــن وعده غذايی شــان تا عصر 
بــرای قهوه نوشــيدن و گپ زدن ،به آن ســر می زدند. 
اينجوری ،خانه كلی آدم خالق شــد كه از يك كسب و كار 

ســاده كلی اُميد و پيشرفت ساختند. 
هميــن خانــواده نــه چنــدان كوچــك كــه از جوانهای 
شهرمان شكل گرفته بود،دليلی شدند تا باوركنم زمان 
درســتی است برای رشــد كردن و آنقدر قوی شده ايم 

كه درد رشد را بپذيريم.
بله! چنان بود و چنين شــد . مــا فهميده بوديم كه غذا 
چه تاثيری در ســالمت روح و جســم دارد پس قرارمان 
برای تاســيس »چنين« هم اين شد كه سطح كيفی مواد 
غذايی را تا حدی باال ببريم كه هم چالشی برای خودمان 
باشــد و هم ساليق غذايی همشــهريانمان را به گونه ای 
تحــت تاثيــر قرار دهد كــه آگاهانه، غذاهای ســالم و با 

كيفيــت را انتخاِب روزانه خود بدانند. 
پــس »چنين« خانه ای شــد كــه آدم ها فارغ از ســير 
شــدن ، برای ســالم بودن و لــذت بردن غــذا بخورند.

اميدواريــم عادت ســالم غذا خوردن بــزرگ و بزرگ تر 
شــود تــا جايی كه بيمارســتان های شــهرمان كه هر روز 
شــلوغ تر می شــوند ، تبديل به محلی فقط برای چك آپ 

و پيشگيری از بيماری ها شوند.

* لطفاً در مورد تاثيركســب و كارتان در شهر بگوييد.
وقتی ســالم باشــيم، بهتر می بينيم و بهتر می شنويم 

و آن زمان فارغ از فقط به فكر خودمان بودن، به شــادتر 
بودِن شــهرمان فكر می كنيم كه اين مسئوليت اجتماعی 

تك تك ماست.
مــا مدتی ســت كه بخشــی از درآمد و انــرژی مان را 
صرف شــهر و همشــهريانمان مــی كنيم و اميــد واريم 
بازخــوردی از آن را در اطرافتــان ديده باشــيد كه اگر 
اينگونه اســت ، ايــن روياِی ما بوده، چون هر بار ســعی 
كرده ايم در صفحات اجتماعی مان ، شما را با خود همراه 

كرده باشيم.
مــا مثــل همه كســب و كار هــای ديگر در مســيری كه 
ســپری كرديم و روز های خوب و بدی داشــتيم و اين به 
مــا ياد داد كه حتی اگر نتيجه زحماتمان را فوراً نگرفتيم 
،صبور باشــيم ، به تالشــمان ادامه دهيم و درســت كار 
بمانيــم چون نظام طبيعت بر درســتی اســت و همه چيز 

درست خواهد شد.

instagram : panjshanbehnuts :خشكبار پنج شنبه
كرج،جهانشــهر ،خيابــان هالل احمر ، نبش كوچه ســنبل                                         

   ٠٢٦٣٤٤٢٨٦١١
 instagram : darchincafe   :كافــه دارچين

كرج،جهانشــهر ،خيابــان هالل احمر، نبش كوچه ســنبل                                           
   ٠٢٦٣٤٤٠٩٦٢٨

instagram : cheninrestaurant       :رستوران چنين
كرج،جهانشــهر ،خيابان اســتانداری ، نبش كوچه مازيار                                         

٣٤٢١-٠٢٦۷٢١۷

بــا حضور رئیس کانون بازنشســتگان ارتش جمهوری اســالمی ایــران و جمعی از 
بازنشســتگان ارتش مراســم تودیع ومعارفه رئیس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در استان البرز برگزار گردید . 
خبرنگارجامجمالبرز:این مراسم با تالوت آیاتی از قرآن کریم و سرود جمهوری 
اســالمی ایران آغاز شد. سرهنگ حسین عسجدی رئیس کانون بازنشستگان ضمن خیر 
مقــدم بــه مدعوین گفت: طی مدت خدمتم، بنده تمام تالش خــود را در جهت حمایت و 
بهبود شــرایط بازنشستگان ارتش به کار گرفتم و از افتخارات این جانب خدمت به تمامی 
این عزیزان بوده اســت. در ادامه مراسم امیر ســرتیپ دکترعلی محبی راد، رئیس کانون 
بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی ایران طی سخنانی از زحمات و تالش های صادقانه 
سرهنگ حسین عسجدی تشکر نمود و با معرفی امیر دریاداردکتر غالمرضا خادم بی غم به 
عنوان رئیس جدید کانون بازنشســتگان ارتش جمهوری اسالمی ایران استان البرز گفت: 
ایشان از پیشکسوتان ارتش هستند که حدود ۴2 سال در ارتش خدمت نموده اند ودر دوران 
دفاع مقدس به مدت ۷ ســال حضوری فعال و شجاعانه داشته اند. بی غم در عملیات های 

مختلفی شرکت نموده و در سمت جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران حدود ۱۰ سال در خدمت نظام و انقالب بوده اند.

در پایان مراسم با اهداء لوح تقدیر به رئیس سابق کانون بازنشستگان سرهنگ حسین 
عسجدی از زحمات ایشان در دوران تصدی این سمت تشکر و قدردانی گردید وهمچنین 
طی حکمی دکتر دریادار غالمرضا خادم بی غم به ریاست جدید کانون بازنشستگان استان 
البرز معرفی و منصوب گردید. در این مراســم همراهان رئیس کانون بازنشستگان ارتش، 
امیر سرتیپ دوم  محمد رضا احمدی نژاد معاون هماهنگ کننده کانون آجا، سرهنگ محمد 
اولنج، رئیس بازرســی کانون آجا، سرهنگ ستار فداکار فرمانده پشتیبانی کانون آجا بودند 

که هر یک انتخاب جناب دکتر دریادارغالمرضا خادم بی غم را به ایشان تبریک گفتند. 
در پایان الزم به ذکر است که در این مراسم آقایان سرهنگ حسن صبوری بازرس مجمع 
کانون آجا ، دکتر مختاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، آقای ردایی 
مدیر ارشد اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان البرز و حجت االسالم احمدوند نیز حضور 

داشتند. این مراسم با پذیرایی و صرف نهار از تمامی حاضرین به اتمام رسید.

مراسم تودیع و معارفه رئیس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در استان البرز

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانالبرز
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امیر سرتیپ دکتر علی محبی رادامیر دریادار دکتر غالمرضا خادم بی غم

از سمت راست سرهنگ محمد اولنج، سرهنگ ستار فداکار

دکتر خادم بی غم در حال دریافت حكم سرهنک حسین عسجدی
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان البرز: محمد تقی حسنی گرده کوهی

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی    استان البرز:  

026-32210004-9 
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اگربهکویتوباشدمرامجالوصول
رسدبهدولتوصلتوکارمنبهاصول

قراربردهزمنآندونرگسرعنا
حافظفراغبردهزمنآندوجادویمکحول

قصه کسی که مثل هیچ کس نیست؛

با خدای خود پای معامله ای پرسود، خوش نشسته ام
هزار حرف نگفته، هزار راز ســر به مهر، هزار هزار شیدایی 
در مهربانی این دست های پرسخاوت گره خورده است. پشت این 
بخشــش بی انتها ، شکوه شب عاشقی پیداست؛ شکوه تسلیم در 

حریم سبز بندگی.
در کوچه پس کوچه های این سخاوت پیچیده و تو در تو، قلبی 
است آرام و روشن که جز دوست داشتن نمی خواهد و جز بخشیدن 
نمی تواند. در پس این بخشــش بی ادعا، سالمی است بر آفتاب و 

روشنی؛ وداعی است با همه بازیچه های دنیا .
هزار حرف نگفته، هزار هزار شیدایی ... دل، پای برگشت ندارد 
از این همه عاشــقی که با خدای خویش در معامله ای پرســود و 

ماندنی، خوش نشسته است.
خبرنگارجامجمالبرز:نیکوکار خیرخواه و نیک اندیش 
البرزی کــه با الگو گرفتن از موالی متقیــان حضرت علی )ع(، 
کمک های شــبانه و مخفیانه به نیازمندان و ایتام شهر را در برنامه 
زندگی خود دارد، به پیروی از امام هشــتم)ع( نیز ضامن بدهی و 
قرض درماندگان و گرفتاران می شود تا رسم عاشقی را به درستی 

به جا آورد.
وی که با وجود کمک های فراوان و بی شمارش به نیازمندان، 
به هیچ وجه مایل نیست نامی از او در میان باشد، معتقد است کمک 
به تهیدستان و مستمندان یک وظیفه و مسوولیت اجتماعی است 
و تاکید دارد که » من با خدای خود معامله می کنم« پس لزومی به 

ذکر نام و نشان نیست. 
نیکــوکار بی ادعای البرزی در این بــاره می گوید: نعمتی که 
در اختیارم قرار گرفته اســت، از آِن خداســت و کسانی که باید از 
این انفاق بهره ای ببرند، خویشــاوندان، گرسنگان، نیازمندان و 
بدهکاران هستند. در آموزه های دینی و اخالقی توصیه شده است 
کــه انفاق باید با طیب خاطر و برای به دســت آوردن رضای خدا 
صورت گیرد. بنابراین همواره ســعی داشته ام تا بدون روبرو شدن 
با افراد درمانده و نیازمند و یا حتی به خاطر ســپردن کمک هایم، 

ببخشم و بگذرم.
نــا گفته نماند هر چند وی و همســر نیکوکارش مایل به ذکر 
نامشان نیستند، اما اطمینان داریم که سازمان های کمک رسان 
بــه نیازمندان و نهادهای مردمی با خدمــات آن ها به طور کامل 
آشــنا هستند و بارها در مناســبت های مختلف بدون حضور این 
زوج خوشــنام و شناسایی چهره روشن شان، آنان را مورد تجلیل 
و قدردانــی قرار داده اند. این زوج باســخاوت بــا راه اندازی یک 
موسســه نیکوکاری در حالی گره گشــای مردم شهر شده اند که 
بارها تاکید داشــته اند این بخشش ها از محل درآمد شخصی خود 
بوده و از جانب هیچ نهــادی مورد حمایت قرار نمی گیرند. با این 
وجود، انعکاس و انتشــار کارهای خیر و انسان دوستانه آن ها در ۹ 
ماه گذشــته، از وظایف و مســوولیت های رسانه است و می تواند 
در ترویج، تبلیغ و تقویت روحیه انســان دوستی و خیراندیشی در 

جامعه نقش موثری ایفا کند.

*موسســهفردوسبرین؛حاصلهمدلیزوج
نیکوکار

»ر.ف« و همسرش ســیده »م.ح« زوج با سخاوت البرزی با 
انفاق بخشی از اموال خود، موسسه »فردوس برین« را راه اندازی 
کردند تا با بهره گیری از مشــاوران دلسوز، کمک های مالی خود 
را صــرف امور خیر نمایند. وی می گوید: نمی توانم احساســم را 
در لحظه هایی که شــادی و رضایت در چهره افراد و خانواده های 
محروم نقش می بندد، بیان کنم. رفع گرفتاری نیازمندان و همدلی 
همسر مهربانم در این آزمون بزرگ، منتی است که خداوند بر من 
نهاد و به شــکرانه این نعمت، موسسه »فردوس برین« را با هدف 

کمک به افراد بی بضاعت و گرفتار راه اندازی کردیم.

*بخششزندگیپایچوبهدار
به ســختی می توان حال و روز جوان ۱۷ ساله شیرازی که در 
زمین بازی فوتبال مرتکب  درگیری و قتل شده است را تصور کرد 
که شاید ساعت های آخر عمر خود را سپری می کرد و مادرش چه 
لحظه های دلهره آمیز و طاقت فرسایی را می گذراند. یا پدر ۵ دختر 
بچه ایالمی که در درگیری با پسرعمویش مرتکب قتل و محکوم 
به قصاص شــده بود و فاصله چندانی با چوبه دار نداشــت را درک 
کرد. تصویر جوانی که به خاطر نداشــتن ۸۵ میلیون تومان برای 
پرداخت به خانواده مقتول در آســتانه اعدام قرار گرفته بود، دردآور 
است که برای ماندن التماس می کند. تعبیر خواب آزادی مرد سپید 
مویی که وقتی جوان بود، در درگیری خانوادگی همســرش را به 
قتل رسانده و 2۰ سال در زندان چشم انتظار معجزه ای ماند تا رها 
شــود از این چهار دیواری بی روزنه.  توصیف شادی یک اعدامی 
در لباس دامادی چگونه ممکن اســت که روی گاری چوبی اش 
در میانجاده میوه می فروخت و در یک نزاع دسته جمعی با چاقوی 
ناخن گیر مرتکب جنایت شــد، اما پس از ۱۸ سال و آزادی از بند، 
لبــاس دامادی به تن کرد. حال یک زن مســیحی مرتکب قتل 
را چطور می شــود شرح داد که ۱۷ ســال بدون مالقاتی ماند و به 
معجزه اســالم، از قصاص رهایی یافت و در فهرست اعدامیانی 
قرار گرفت که هیچ روزنه امیدی نداشــتند. تا این که این زوج در 
کالبد فرشــته های نجات از راه رســیدند و پای نامه آزادی شان را 
امضا کردند و رهایی بخشیدند تا عطر مهربانی شان بر قلب های 

شکسته به یادگار بماند.
زیباتر این که »ر – ف« می گوید: آرزو می کنیم که هیچ کس 
و هیچ خانواده ای در چنین شرایطی قرار نگیرد. در لحظه هایی که 
فاصله مرگ و زندگی آن قدر نزدیک می شود که آرزوی بازگشت 
به زندگی تنها خواســته یک انسان می شود. از این  که به انسانی 

ناامید و پشــیمان زندگی هدیه دهم و نعمتم را در برابر نجات جان 
یک انســان هدیه کنم، لحظه ای پشیمان نیستم و خوشحالم که 
خداوند مرا عزت داد تا دســت بندگانش را بگیرم و از ســیاهی و 

تباهی بیرون بیاورم.

*رهاییبیشازیکهزارو300زندانی
زوج نیکوکار البرزی عالوه بر مشــارکت و همراهی با ســتاد 
دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان البرز، بدون در نظر گرفتن 
نوع و علت محکومیت، حدود یک هزار و ۳۰۰ بدهکار را از پشــت 
میله های زندان به آغوش خانواده هایشــان بازگردانند. »ر.ف« 
استدالل می کند: زندان می تواند هویت، روحیه، شخصیت و حتی 
به عنوان یک انگ اجتماعی حضور افراد در جامعه را به شدت تحت 
تاثیر قرار دهد و متاســفانه گاهی زندانیان از سوی خویشاوندان و 
آشنایان طرد می شوند و تنها می مانند و هیچ فریاد رسی هم ندارند. 
بنابراین گمان می کنم که یکی از اهداف مهم افراد نیک اندیش و 
خیرخواه باید کمک به آزادی زندانیان به عنوان آســیب پذیرترین 

قشر جامعه باشد.
پنج نوجوان یتیم کــه در درگیری های کودکانه و خانوادگی، 
گذرشــان به کانون اصالح و تربیت افتاده بود، تعداد قابل توجهی 
مــرد بدهکار که به خاطر ناتوانی در پرداخت نفقه و مهریه زندانی 
شده بودند، چوپانی که درپی گم شدن یک راس گوسفند با یکی از 
اهالی درگیر و محکوم به پرداخت هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
جریمه شده بود، کارگر معدن که توان پرداخت نفقه نداشت، تخمه 
فروش دوره گردی که برای بدهی سه میلیون و 2۰۰ هزار تومانی 
در زندان به سر می برد، مرد افغان که توان پرداخت ۷۶۰ هزار تومان 
چوب خریداری شده را نداشت، پیرمردی که به خاطر آبروداری نزد 
دامادش گوسفندی را دزدیده بود، یا یک سرباز زندانی که به خاطر 
کوبیدن دســتبند روی دست های یک متهم محکوم به پرداخت 
دیه شــده بود، زن بارداری که از شــدت فقر یک جفت گوشواره 
دزدید و پس از زایمان در زندان با کودک شــیرخواره اش مانده بود 
... مدت ها در حال تحمل حبس بودند و نمی دانستند کسی بی آن 
که بدانند ضامن آزادی شان می شود تا فرشتگان بر او و بندگی اش 

آفرین بگویند .

*اعزام400نفربهزیارتکربال
نیکوکار البرزی در راســتای اقدامات خداپســندانه و انسان 
دوستانه خود به همت یک مرکز خیریه، ۴۰۰ نفر که آرزوی زیارت 
کربال را داشــتند، در دورافتاده ترین روستاهای مرزی خوزستان و 
سیستان و بلوچستان شناسایی و با هزینه ۶۵۰ میلیون تومان برای 
اولین بار به ســفر پربار زیارتی اعزام کرد. 2۵۰ نفر از این زائران از 
راه زمینی و ۱۵۰ نفر سفر هوایی به کربال داشتند تا دعای خیرشان 
ضامن سعادت و سربلندی این زوج پرعاطفه شود. همچنین یک 
خانواده شهید و معلول ذهنی چهار نفری نیز با هواپیما راهی کربال 

شدند.
وی همچنین امکان سفر زیارتی و رزرو هتل در مشهد را برای 

۱۱۵ نفر از افراد بی بضاعت فراهم کرد.

*توجهبهکارتنخوابهایحوالیمیداناعدام
تهران

با هماهنگی یک نهاد مردمی به نام » برخورد محبت«  که برای 

خانواده های بی بضاعت لباس و ارزاق عمومی تهیه می کنند، به او 
خبر داده می شود که در خیابان شوق تهران، کوچه ذغالی ها حوالی 
میــدان اعدام، چند هزار کارتن خــواب معتاد روزگار می گذرانند. 
براین اســاس نیکوکار البرزی تصمیم گرفت همزمان با تحویل 
ســال با همکاری ۱۸ نفر، حدود پنج هزار پرس سبزی پلو و ماهی 
بین آنان توزیع کرده و حتی به کســانی که حقوق ناچیز دریافت 
می کنند، بر اســاس ایام ســال، بن یا کمک هزینه های حمایتی 
پرداخت کنند. نیکوکار البرزی نوروز امســال ۸۰۰ میلیون تومان 
کارت هدیــه در قالب بن خرید از فروشــگاه های زنجیره ای بین 
نیازمندان توزیع کرد و ۵ تن برنج پنج کیلوگرمی نیز به خانواده های 
بــی بضاعت اختصاص داد. به گفته این نهاد مردمی، این مســیر 

سال هاست طی می شود.

*کمکبهسیلزدگانوآسیبدیدگاناززلزله
بــه گفته محمــد محمدی فر مدیــر کل کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( اســتان البرز، زوج نیکوکار با مساعدت 2۰۰ میلیون 
تومانی در بازســازی واحدهای مسکونی نیازمندان مناطق زلزله 

زده کرمانشاه کمک موثری داشته اند.
»ر.ف« می گوید: هنگام وقوع زلزله نیز نمی دانســتم که چه 
کمکی می توانم انجام دهم. بنابراین با کمک مشاورانم حدود ۱۵۰ 
کانکس و سرویس بهداشتی و حمام موقت خریداری کرده و آن ها 

را به مناطق زلزله زده تحویل دادم.
به همت زوج نیکوکار، عالوه بر 2۰۰ میلیون کمک به ســیل 
زدگان استان گلستان، سه محموله لوازم و مایحتاج عمومی برای 
ســیل زدگان پلدختر و لرستان به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان تهیه 

و ارسال شد.

*کمکبهآشپزخانهزائراندرکربال
با خرید یک دســتگاه کباب زن اتوماتیک به مبلغ ۸۵ میلیون 
تومان و پرداخت هزینه گمرکی و راه اندازی، این دستگاه مجهز در 
اختیار آشــپزخانه کاروان جهت ارائه خدمت به زائران امام حسین 

در کربال قرار گرفت.

*پرداختهزینهدرمانبیمارانبیبضاعت
کمــک 2۰۰ میلیــون تومانی به خانم دکتــر بیمار، حمایت 
مالی۱۰۰ میلیون تومانی برای درمان یک بازیگر مطرح تلویزیون، 
پرداخت 2۳ میلیون تومان هزینه شــیمی درمانی یک پدر جوان، 
ماهانه 2 میلیون تومان به پسر یتیمی که دچار نقص سیستم ایمنی 
است و در دوران کودکی ۳ بار عمل جراحی گوش و در ۱۳ سالگی 
مننژیت مغزی شــده اما با تزریق دارویی خاص و پرداخت ماهانه 
حدود ۳ میلیون تومان می تواند زندگی عادی داشته باشد، حمایت 
مالی از یک بیمار ریوی و پرداخت ماهانه یک میلیون تومان هزینه 
دارو برای یک پیرمرد و ... نیز گوشه ای از اقدامات نیکوکارانه این 
زوج است.آنها همچنین با دریافت نامه ای از یک پیرمرد دیالیزی 
که به دلیل مشکالت ستون فقرات قادر به حرکت نبود، با پرداخت 
۷ میلیــون تومان مقدمات جراحی و درمان وی را فراهم کردند تا 

توان حرکت از پیرمرد سلب نشود.

*حمایتاز400خانوادهشهیدمدافعحرم
نیکوکار بی نشان البرزی عالوه بر حمایت از ۴۰۰ خانواده شهید 

مدافع حرم، با خبر می شود یک جانباز شیمیایی دوران هشت سال 
دفاع مقدس که توان حرکتی خود را از دســت داده اســت، برای 
جابجایی نیاز به یک دستگاه ویلچر دارد که به پاس جانفشانی های 
این رزمنده بی ادعا در هشت سال دفاع مقدس، یک دستگاه ویلچر 
مجهز تهیه و به احتــرام فداکاری او برای وطن و مردمش، هدیه 

کردند.
همچنین در برگزاری کنگره شهدای مدافع حرم، خانواده ۷۰۰ 
شــهید مدافع حرم از طرف زوج نیکوکار با پرداخت ۴۰۰ میلیون 

تومان به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.

*وثیقه200میلیونتومانــیبراییکزندانی
قدیمی

آبدارچی یک شرکت بود که سال ها پیش نتوانست خشم خود 
را کنترل کند و به اتهام قتل عمد زندانی شــد. با مرگ همسرش، 
فرزندان او در شــرایط سختی قرار گرفتند و این در حالی بود که او 
امیدی به جلب رضایت شاکی نداشت. زوج نیکوکار با سپردن  2۰۰ 
میلیون تومان وثیقه نقدی به حســاب دادگستری، به مرد زندانی 
فرصتــی دادند تا از مرخصی اســتفاده کند و پیگیر جلب رضایت 

شاکی و مصالحه و سازش شود.

*کمکبهساختمساجد
هدیــه ۱۰۰ میلیون تومانی به یک مجموعــه قرآن آموزی، 
ساخت یک مســجد در یکی از روستاهای کرمانشاه، کمک ۵۰ 
میلیون تومانی برای ســاخت و فرش کردن مسجد النبی در طاق 
بســتان کرمانشــاه، کمک ۴۰ میلیون تومانی به مجتمع طالب 
شهرســتان مهر، هدیه ۳۰ میلیون تومانــی زوج نیکوکار برای 
ســاخت و تجهیز مسجد جامع فردیس، تامین 2۰ میلیون تومان 
سبد کاال برای مجتمع آموزشی فقه و... از دیگر کارهای ارزشمند 

زوج نیکوکار البرزی است.

*ودیعهمسکنبرایخانوادههایآبرومند
پرداخت ۷۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به یک معلم آبرومند، 
۶۵ میلیون تومان هزینه مسکن به یک خانواده نیازمند، ۴۰ میلیون 
تومان ودیعه مسکن به یک زن سرپرست خانوار و کودک یتیمش 
و پرداخت اجاره خانه چند خانوار بی بضاعت نیز در کارنامه زندگی 

این زوج ثبت شده است.
این زوج بی نشان با دریافت نامه یک پدر که در میانجاده زندگی 
می کرد و صاحبخانه اثاثیه شــان را بیرون ریخته بود، ۱۵ میلیون 
تومان ودیعه به عنوان هدیه دادند تا خانواده ۴ نفره این پدر گرفتار، 
از هم نپاشد.آن ها همچنین با اطالع از این که یک خانواده ۹ نفره 
در یک اتاق کوچک در محدوده خیابان شــوش به طور نوبتی در 
خانه اســتراحت می کنند، ۳۵ میلیون تومان برای تامین مسکن 

شان پرداخت کردند.

*جشنازدواج40عروس
به سامان رسیدن زندگی ۴۰ عروس و داماد نیازمند و برگزاری 
جشــن ازدواج آن ها در اســتان البرز نیز به همت زوج خوش قلب 
صورت گرفت تا در شــادی این زوج های جوان و خانواده های آنها 

سهمی داشته باشند. 

*نامههاییازسراسرکشور
زن جوانی که همسرش به دلیل بیماری تنفسی در بیمارستانی 
در تهران فوت کرد و او توانایی تسویه حساب بیمارستان، ترخیص 
جســد و انتقال آن به شهرشان را نداشــت، به همراه فرزندش در 
محوطه بیمارســتان ســرگردان بودند که زوج نیکوکار از طریق 
شــبکه های مجازی مطلع شــدند و بالفاصله با پرداخت هزینه 
بیمارستان و خاکسپاری به کابوس های زن جوان پایان دادند. یک 
میوه فروش جوان که شب عید میوه هایش دچار سرمازدگی شده 
بود، با ارســال نامه و شرح گرفتاری اش، ۱۰ میلیون تومان کمک 
دریافت کرد. برای مردی که شب عید تصادف کرده و دچار مشکل 
شده بود، یک دستگاه موتورسکلیت به قیمت پنج میلیون تومان 
خریداری شد. به درخواست یکی از مجریان تلویزیون، پنج میلیون 
تومان در قالب سبد کاال برای خانوارهای زیرخط فقر پرداخت شد. 
به یک مرد ورشکسته و بدهکار که در شرایط مالی خیلی بدی قرار 
داشت، ۶۰ میلیون تومان کمک شد. یا یکی از مسووالن سابق در 
کرج هم که ورشکست و بدهکار شده بود، ۱۰ میلیون دریافت کرد. 
همچنین یک زوج بیمار برای خرید وسایل خانه ۵ میلیون تومان 

کمک هزینه دریافت کردند. 

*آزادینوعروساعدامی
زوج نیکوکار البرزی، با اطالع از سرنوشت پرماجرای یک زن 
نومسلمان، برای آزادی »ماریا«ی مسیحی از زندان و بازگشت او 

به زندگی پیشقدم شدند.
این نوعروس فرانسوی۱۷ سال پیش به اتهام قتل عمدی دختر 
همسایه بازداشت و پس از محاکمه به مرگ محکوم شد. نوعروس 
زندانــی با جمع آوری کتــاب و راه اندازی یک کتابخانه در زندان 
گامهای بزرگی برای رشــد فکری زندانیان زن برداشت و پس از 
سال ها مطالعه بر اساس شناخت به اسالم گروید. خانواده اولیای دم 
با اطالع از این که پدر »ماریا«فوت کرد و نامزدش نیز هیچ سراغی 
از او نمی گیرد، درهای مهربانی را به روی این زن تنها گشــودند و 
حاضر شدند در ازای دریافت دیه از مجازات وی صرف نظر کنند.

زندانیان زن در گلریــزان برای آزادی ماریا ۸۰ میلیون تومان 
جمع کردند اما او برای آزادی هنوز نیاز به حمایت نیکوکاران داشت 
و نماینده زوج نیکوکار با اهدای چک ۱۵ میلیون تومانی، مهر پایان 

بر ۱۷ سال حبس این زن زد.

*سرگردانیپیرمرددردادگاهخانواده
پیرمرد ۸۰ ساله یزدی از همسر اولش ۵ فرزند داشت که همگی 
ازدواج کرده بودند و زندگی مستقلی داشتند. ازدواج دومش با زنی 
روستایی بود که به خاطر نازایی از شوهرش جدا شده و سال ها تنها 
مانده بود. اما این ازدواج هم زیاد دوام نیافت و عروس ۶۰ ســاله او 
را ترک کرد و حق و حقوقش را به اجرا گذاشــت. مهریه ۷ میلیون 
تومانی عروس با احتســاب تورم، ۳۵ میلیون تومان بود و پیرمرد و 

فرزندانش  توانایی پرداخت آن را نداشتند.
حســاب بانکی اش با موجودی اندکی که داشت، مسدود شده 
و وانت قراضه اش توقیف بود. روی دیدن فرزندانش را نداشــت و 
از نوه هایش شــرم می کرد. وحشت زندان و فرار از دست ماموران، 
کابوس هر شــب او بود و محرمی نداشت تا دردش را بگوید و قرار 
بیابد. پرداخت همه بدهی پیرمرد و نیم عشــر دولتی نیز ستاره ای 

ماندنی در آسمان پرستاره زندگی این زوج البرزی شد.

*سخنآخر
این انســان متواضع و نوعدوست، در جمالتی ساده و دلنشین 
می گوید: هرکســی برای رسیدن به آرامش درون و رضایت قلبی 
خود راهی پیدا می کند و من افتخار می کنم در طول این ۱۷ سال با 
انجام امور خیر به این هدف دست یافته ام. از خداوند سپاسگزارم که 
مرا الیق دانسته تا اموال و داشته هایم صرف محرومان، دردمندان 

و آزادی زندانیان شود.
وی از همراهی و همدلی دکتر »حســین فاضلی هریکندی« 
رییس کل دادگســتری و حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی 
و انقالب اســتان البرز در آزادی زندانیان بدهکار و رفع گرفتاری 
شهروندان این اســتان تقدیر کرد و گفت: بی شک نگاه پدرانه و 
دلســوزی مسئوالن قضایی با زندانیان و درک مشکالت خانواده 
این افراد دربند، در جذب و دعوت از نیکوکاران بســیار موثر است 
و اعتماد به دســتگاه قضا، پلی است که با امنیت و احترام می تواند 
خیرین شهر و افراد گرفتار را به هم پیوند دهد. نگاه ویژه و مسئولیت 
پذیری رییس کل دادگستری استان نسبت به دغدغه های مردم 
شهر، گشــوده بودن حوزه دادستانی به روی گرفتاران و پیگیری 
مطالبات و مشکالت مردمی موجب اعتماد عمومی به این نهاد با 
اهمیت شــده و مایه خوشحالی و سربلندی است که از مسئوالن 
قضای شهر شنیده می شود که تنها آماده احقاق حق شاکی نیستند 

و در قبال متهم و مجرم پشیمان نیز احساس مسئولیت می کنند.

*تکیهگاهیامن
در روزهایی که برهوت ســفره ها از حسرت نان، داغدار است و 
در شب هایی که در آستانه نا امیدی دری به روی گرفتاران باز نمی 
شود، مهربانی این نیکوکاران به کوه بلندی می ماند که پرنده های نا 
امید وسرگردان را به دشت های سرسبز زندگی باز می گرداند. نمی 
گذارد در کوره راه زندگی تنها بمانند یا از پله های عمر خسته بگذرند. 
نمی گذارد تیرگی از در و دیوار زندگی یک زن درمانده سرک بکشد، 
در هجوم تند رگبار سختی ها شیشه غرور یک پدر ترک بردارد، یا 

گل های خیال یک کودک در سیاهی این شب تشنه و خم شود.
پناه می شود، تکیه گاه می شود ...


