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ج:  امام جمعه کر
دیدار نماینده ولی فقیه در استان البرز با جانبازان دوران دفاع مقدس
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دیدار مدیران کل دستگاه های 
اجرایی استان البرز  در یک روز

 با 450 نفر از ایثارگران 

که بر سفره انقالب  کسانی  امروز 
 نشسته اند باید جانبازان را درک 

کنند  نان توجه  آ و به 

ح سپاس در قاب تصاویر  : طر  مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز
 در مراسم پرشکوه روز جانباز : 

: در پی دستور استاندار البرز

تقدیر از جانبازان و فرزندان 
کل بنیاد  شهدای شاغل در اداره 

شهید و امور ایثارگران استان 

در برابر ایثارگری، جان فشانی ها 
و فداکاری های خانواده شهدا سر 

یم  تعظیم فرود می آور

حضور پرشور خانواده های معظم 
کارکنان بنیاد  شهدا و ایثارگران و 

ج کر شهید البرز در نماز جمعه شهر  242
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دیدار مسئوالن دستگاه های 
اجرایی استان البرز با خانواده 

شهدا و جانبازان 
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پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان البرز
 و استاندار البرز به مناسبت روز جانباز 

آیت اهلل حسینی همدانی   نماینده ولی فقیه  در استان البرز
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گرامی روز چهارم شعبان سالروز میالد جانباز کربال حضرت ابوالفضل العباس)ع(که حیات طیبه  و نام خویش را در راه حمایت از دین، 
در برابر شهادت  جاودانه ساخت و در زمره جانبازان و ایثارگران تجلی یافت. 

تقارن زینت بخش سالروز میالد آن باب الحوائج به نام روز جانباز جلوه ارزشمند ی برای گرامیداشت مقام و منزلت جانبازان انقالب 
و دفاع مقدس می باشد که با تاسی از جانباز کربال و با برخورداری از ایمان و ایثار در راه اسالم و حفظ و پاسداری از ارزش های دینی و 
انقالبی با سلحشوری و رشادت جان و جسم خود را نثار تحقق آرمان های دین و شعائر اهل بیت عصمت علیهم السالم نمودند 
و جلوه های ایثار را معنای واقعی و حقیقی بخشیدند. سالم و درود خدا بر جانبازان وشهدای انقالب  اسالمی و دفاع مقدس  به 
ویژه جامعه ایثارگران استان البرز  که به یقین عزت و اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی مرهون ایثار  و شهادت آنان است. 
شایسته می دانیم ضمن تبریک و شادباش آغاز هفته شكوه ایثار )روز جانباز ۱6 اسفند لغایت روز شهید  22 اسفند(، توفیق عزت و 

اجر بیكران برای جانبازان عزیز و شادی ارواح مطهر شهداء  داشته باشیم .

 تقدیر و تشکر معاون رئیس جمهور
 و رئیس بنیاد شهید از استاندار البرز 

، در این پیام آمده است: به گزارش جام جم البرز
جناب آقای دکتر مجتبی عبداللهی، استاندارد البرز

 بــا ســام و احتــرام اراده الهــی بــر ثبــت جــاودان نیکی هــا، دوام حقایــق و بلندآوازگــی 
مجاهدان راه حقیقت مقدر گشــته اســت تا در همیشــه تاریخ راه روشن صالحان 

شایستگان، شهدا و ایثارگران برقرار و پر رهرو بماند.
 از ایــن منظر هــر همــت عالی و ســعی ارزنــده کــه در مســیر تحقیق عــزم ربانــی رقم 

ج نهادن به زحماتی که برای  خورد شایســته تجلیل می گردد. بر این اســاس زمان ار
ترویج و تعمیق معارف و ارزش های فرهنگ واالی ایثار و شــهادت و اولویت بخشــی 

بــه برنامه هــای مربــوط بــه خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران لحــاظ داشــته اید، از 
جنابعالی تقدیر و تشکر می نمایم.

  امید کــه فخر ایــن خدمــات ارزشمند،بشــارتی بــرای اجــر اخــروی و ســربلندی و دنیــوی تان 
گردد و به فضــل ربوبی همواره موید بــه عنایات الهی و موفق بــه خدمتگزاری نظام 

اسامی باشید.

سید امیرحسین  قاضی زاده  هاشمی

ح کرد؛ ح کرد؛مدیر کل بنیاد شهید البرز مطر مدیر کل بنیاد شهید البرز مطر

1010 هزار دیدار با  هزار دیدار با   بیش از  بیش از 
خانواده های شهدا و ایثارگرانخانواده های شهدا و ایثارگران

پیام تبریک استاندار البرز  به مناسبت
 میاد امام حسین )ع(  روز پاسدار و میاد ابوالفضل العباس )ع(  و روز جانباز 

ج -  دکتر مجتبی عبداللهی   استاندار البرز   و امام جمعه کر



آیت اهَّلل حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز به همراه جمعی از 
اجرای طرح علمداران حماسه  راستای  در  و  روز جانباز  به مناسبت  مسئوالن 
»حامد  و  بناکار«  »منوچهر  مقدس  دفاع  دوران  درصد   70 سرافراز  جانبازان  با 

نورمحمدی« دیدار و از آنان تجلیل کردند.
همدانی  حسینی  محمدمهدی  سید  آیت اهَّلل  البرز،  استان  »ایثار«  گزارش  به 

البرز، صادق  ایثارگران استان  امور  و  بنیاد شهید  سلیمان رستمیان مدیرکل 
و  مسئوالن  از  جمعی  همراه  به  البرز  استان  صداوسیمای  مدیرکل  مقدسی 
حضرت  بنی هاشم  منیر  قمر  باسعادت  میالد  مناسبت  به  شهدا  خادمان 
ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز و در راستای اجرای طرح علمداران حماسه 
»حامد  و  بناکار«  »منوچهر  مقدس  دفاع  سال  درصد 8  سرافراز 70  جانبازان  با 

حفظ  راه  در  عزیزان  این  ایثارگری  و  مجاهدت  سال ها  از  و  دیدار  نورمحمدی« 
ارزش های نظام اسالمی تجلیل کردند. وی در این دیدارها با تبریک اعیاد شعبانیه 
آرزوی سالمتی برای جانبازان عزیز گفت: نمایندگان ولی فقیه در استان ها و  و 
ائمه جمعه در سراسر کشور از طرف مقام معظم رهبری مأموریت دارند تا ضمن 

سرکشی از جانبازان عزیز سالم ایشان را خدمت جانبازان ابالغ کنند.

چهارشنبه       25 اسفند    1400   شماره 6180
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرزضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز

اقتصادیاقتصادی
دیدار نماینده ولی فقیه در استان البرز با جانبازان دوران دفاع مقدس اجتماعی اجتماعی

خبرخبر
و  توسعه  در  رسانه  نقش 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

فرایندهای  در  رسانه ها  تاثیرگذاری  و  اهتمام 
نیست  پوشیده  کس  برهیچ  جامعه  مثبت 
و  فراگیری  دلیل  به  رسانه ها  حاضر  حال  در 
گستره فضای مجازی مكمل عالی جهت نفوذ 
خبررسانی  ابزار  این  دارند  هدف  مخاطبین  در 
زیبای  دایره  در  می تواند  محور  محتوا  بعضا  و 
فرهنگ ایثار و شهادت نورانیت و نهضت امام 
)ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت  و  )ع(  حسین 
تالش های  انعكاس  ما  .افتخار  نماید  تنویر  را 
در  سپاس  ح  طر فراگیر  اجرای  مانند  ماندگار 
جریده و ویژه نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با  داشتم  افتخار  است  بوده  البرز  استان 
و  مطبوعات  امور  در  متمادی  سالیان  تجربه 
همواره  البرز  جم  جام  در  در  ساله   ۱6 مدیریت 
خانواده  و  جانبازان  شهدا  از  را  فاخر  مطالبی 
نگاره های  نقش  در  اسالمی  انقالب  ایثارگران 
رسانه بروز و ظهور دهیم اکنون رسانه جام جم 
استودیوی  از  استفاده  با  تا  دارد  آمادگی  البرز 
اختصاصی فیلمبرداری فضاهای مجازی اثرگذار 
تبلور  همه  برای  روزنامه ای  و  پرمخاطب  و 
گزارش های مبسوط مربوط به شهدا جانبازان 

و خانواده های معظم آنان باشد انشااهَّلل..
محمد تقی حسنی کرد کوهی مدیریت روزنامه 
استان  غرب  شهرستان های  و  البرز  جم  جام 

تهران

پیــام تبریــک نــوروزی مدیر کل  
بنیــاد شــهید و امور ایثــار گران 

استان البرز

یا مقلب القلوب
کن در قلب های مان تا مهر و محبتی  انقابی 
در  و  زند  شکوفه  وجودمان   در  ست  تو  از  که 
سال نو وجود بندگانت با طبیعت رنگارنگت 

بهاری تر شود.
دل  سال  روزهای  واپسین  این  در  خداوندا 
شهیدپرور  حماسه  پر  سرزمین  این  مردمان 
شستشو  رحمتت  زالل  جویبار  در  چنان  را 
ده که هر کجا تردیدی هست ایمان و هر کجا 
هست  نفرتی  کجا  هر  و  امید  هست  نومیدی 

عشق جای آنرا فرا گیرد.
جدید  سال  آغاز  و  شمرده   مغتنم  را  فرصت 
آن با بهار  آن را  و طلیعه بهار طبیعت و تقارن 
مکرم  و  معزز  خانواده های  محضر  به  را  قرآن 
تبریک  سرافراز  آزادگان  و  جانبازان  شهدا، 
به  سپاس  لسان  و  نموده  عرض  تهنیت  و 
گشوده و سالی توام با سامتی  درگاه بی نیاز 
نموده  مسالت  همگان  برای  را  سعادت  و 
ولی  نماینده  ارزشمند  رهنمودهای  از  و 
بی بدیل  همکاری  و  ج  کر جمعه  امام  و  فقیه 
نظامی  فرماندهان  پرتاش،  استاندار 
انتظامی، فرمانداران، ائمه جمعه  و جماعت، 
و...  بنیاد  پرتاش  همکاران  رسانه،  اصحاب 
به  خدمتگزاری  در  همراهی  و  همدلی  بابت 
پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت قدردانی 
که دعای خیر ایثارگران رفیق  می نمایم. باشد 

همراهتان گردد. 
سلیمان رستمیان 

البرز، چهارشنبه  »ایثار« استان  گزارش  به   
دستگاه های  کل  مدیران  اسفند   4
البرز  استاندار  تأکید  با  البرز  اجرایی استان 
البرز  بنیاد  با  آمده  عمل  به  هماهنگی  و 
به صورت همزمان با 450 نفر از خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران استان البرز دیدار 

و از آنان تجلیل کردند.
مجتبی عبداللهی استاندار البرز و سلیمان 
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  رستمیان 
با  ح  طر این  در  نیز  البرز  استان  ایثارگران 
»علی اصغر  واالمقام  شهید  گرامی  مادر 
صدیقیان« و جانباز و آزاده سرافراز »یوسف 

شیخی« دیدار و از آنان تجلیل کردند.
مجتبی عبداللهی در این دیدارها با گرامی 

داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران گفت: 
جانبازان  و  شهدا  خانواده  دیدار  به  ما 
این  با  خودمان  این که  ضمن  تا  می رویم 

یادمان  می گیریم،  انگیزه  و  روحیه  دیدارها 
حفظ  برای  عزیزی  شهدای  پاک  خون  نرود 
وی  است.  شده  ریخته  نظام  و  انقالب 

داریم  کشور  در  که  آنچه  این که  بابیان 
ایثارگری  و  شهدا  پاک  خون  به واسطه 
برای  داشت:  اظهار  آن هاست،  خانواده ها 
از خانواده شهدا و  قدردانی و قدرشناسی 
جانبازان یک برنامه ی منسجم و هماهنگ 
در  بتوانیم  مساوی  به طور  تا  شد  ریخته 
دهم  تا  بهمن ماه  دهم  از  زمانی  دوره  یک 
کنیم  دیدار  شهدا  خانواده  با  اسفندماه 
باشد و هم  برای مدیران  تأثیرگذار  که هم 
خانواده ها  این  به  جمعی  احترام  این که 
برنامه  این  اجرای  با  گفت:  وی  است. 
بین  انسجامی  و  وحدت  این که  ضمن 
تمام کارها  در  استانی  و  شهری  مسئوالن 
باهمت،  دهیم  نشان  که  می شود  ایجاد 

بزرگی  کارهای  می توانیم  وحدت  و  تالش 
را در استان انجام دهیم، با این کار تكریم 
افزود:  عبداللهی  راداریم.  شهدا  خانواده 
خودمان  برای  یادآوری  یک  دیدارها  این 
است که شهدا بودند که باعث شد ما در 
و  ملت  و  بنشینیم  جایگاه  و  مسند  این 
و  نظام  صاحبان  خانواده هایشان  و  شهدا 
انقالب هستند. وی تصریح کرد: اجرای این 
برنامه توشه ای برای آخرت و تجربه ای برای 
حرکت های بعدی خواهد بود تا مدیران و 
تازه  تجربه ای  و  باانرژی  استانی  مسئوالن 
تالش  خدمت رسانی  برای  بهتر  و  بیشتر 
کنند ضمن این که گذشته خود را فراموش 

نكنیم.

دیدار مدیران کل دستگاه های اجرایی استان البرز در یک روز با 450 نفر از ایثارگران 

البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
در مراسمی به مناسبت روز جانباز و 22 اسفند روز 
شهدای  فرزندان  و  جانبازان  از  شهدا  بزرگداشت 

شاغل در بنیاد البرز تجلیل کرد.
از  تجلیل  مراسم  البرز  استان   ،» »ایثار گزارش  به 
جانبازان و فرزندان شاغل در اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان البرز به مناسبت روز جانباز 
و روز بزرگداشت شهدا با حضور سلیمان رستمیان 
سالن  در  همكاران  دیگر  و  معاونین  مدیرکل، 
از جانبازان و فرزندان  و  برگزار  البرز  بنیاد  آمفی تئاتر 
شهدای شاغل در این اداره کل تجلیل به عمل آمد.
گرامی داشت  با  این مراسم  سلیمان رستمیان در 
اعیاد  تبریک  و  ایثارگران  و  شهدا  خاطر  و  یاد 
مقدس  نهاد  یک  در  ایثارگران  حضور  شعبانیه، 
همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران را یک نعمت 
و  مقدس  بسیار  نهاد  یک  بنیاد  گفت:  و  دانست 
ارزشمند است که مزین به حضور فرزندان شهدا و 
جانبازانی شده است که در بنیاد شاغل هستند و 

این برای بنیاد مایه افتخار است.

 وی افزود: در بنیاد و تمامی دستگاه های اجرایی در 
می شود  تجلیل  شاغل  ایثارگری  جامعه  از  ایام  این 
از جانبازان  که با امسال با تقارن صورت گرفته هم 
از هم فرزندان معظم شهدا تجلیل خواهد شد،  و 
شهدا  مقام  به  احترام  ادای  راستای  در  تقدیر  این 
است  ارزشمند  حرکت  این یک  و  است  جانبازان  و 

 تكریم نبوده و عالوه بر این که بار معنوی 
ً
که صرفا

و  مجاهدت  و  ایثار  فرهنگ  تكریم  دارد،  فرهنگی  و 
بنیاد شهید  نیز می باشد. مدیرکل  ازخودگذشتگی 
روز  و  جانباز  به عنوان  البرز  استان  ایثارگران  امور  و 
ابتكار  با  جانباز  عنوان  کرد:  تصریح  و  اشاره  جانباز 
)ع(  ابوالفضل  حضرت  از  تأسی  و  )ره(  امام  حضرت 

نامگذاری شده است.
رستمیان گفت: صبر و تحمل جانبازان با درد و رنجی 
بی نظیر  بسیار  شده اند  متحمل  سال هاست  که 
 به زندگی جانبازان توجه کنیم این 

ً
است، اگر عمیقا

موضوع را درک خواهیم کرد، ولی مشاهده می کنید 
زندگی  حال  در  روحیه ای  چه  با  امروز  جانبازان  که 
هستند که این بسیار ارزشمند است و همان گونه 
که مقام معظم رهبری مدظله العالی فرموند »گاهی 

فضیلت جانبازان از شهدا بیشتر است.« 
بخش  در  البرز  استانداری  ایثارگران  امور  مشاور 
شهدا  ارزشمند  یادگاران  را  شهدا  فرزندان  دیگر 
در  شهدا  فرزندان  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
امانتی  و  سرمایه  می کنند  خدمت  که  هرجایی 
مردان  شیر  آن  که  روزگاری  آن  هستند،  ارزشمند 
خودشان  و  رفتند  و  گذشتند  خود  هستی  تمام  از 
ما  همه  امروز  قراردادند،  هجمه ها  آن  برابر  در  را 
وظیفه داریم فرزندان شهدا را تكریم کنیم و میراث 
این  روش  و  سیره  همچون  عزیزان  این  معنوی 

کبوتران خونین بال را پاس بداریم.

تقدیر از جانبازان و فرزندان شهدای شاغل در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

اجتماعی  امــــور  و  ــاون  ــع ت ــاون  ــع م
امـــور  و  شــهــیــد  ــاد  ــی ــن ب کـــل  اداره 
نشست  در  البرز  استان  ایثارگران 
ح سپاس  ــرای طـــر هــم انــدیــشــی اجــ
کــرد: بی شک دیــدار و تكریم  تأکید 
ج نــهــادن بــه عــزیــزان ایــثــارگــر از  و ار
مسئوالن  مهم  تكالیف  و  وظایف 
نــــظــــام مــــی بــــاشــــد کـــــه هــــمــــواره 
قرار  تاکید  و  موردتوجه  می بایست 

گیرد.
 ، ــان الــبــرز ــت ــار« اس ــثـ ــه گــــزارش »ایـ ب
نشست  در  عــالــیــانــی  محمدعلی 
ح سپاس  ــرای طـــر هــم انــدیــشــی اجــ
در اســتــان الــبــرز کــه بــاهــدف دیــدار 
معظم  خــانــواده هــای  از  سرکشی  و 
ــران بـــا مــشــارکــت  ــارگـ ــثـ ــدا و ایـ ــه ش
مسئوالن  و  ــاد  ــه ــردم ن م گـــروهـــای 
بــا حضور  ــی،  ــرایـ دســتــگــاه هــای اجـ
اداره  رئـــیـــس  مـــنـــش  مـــحـــمـــدی 
مـــددکـــاری و مـــشـــاوره بــنــیــاد الــبــرز 
و  مـــنـــاطـــق  ادارات  روســـــــــای  و 
تابعه  بــنــیــادهــای  شهرستان های 
جلسات  ســالــن  در  الــبــرز  اســتــان 
امـــور  و  شــهــیــد  ــاد  ــی ــن ب کـــل  اداره 
با  شد  برگزار  البرز  استان  ایثارگران 
و  یــاد و خاطر شهدا  گرامی داشــت 
ایثارگران  تكریم  و  دیــدار  ایثارگران، 
مسئوالن  وظــایــف  مهم ترین  از  را 
ــرد:  ــام بـــرشـــمـــرد و تـــصـــریـــح کــ ــظـ نـ
ج نهادن  بی شک دیدار و تكریم و  ار
بــه خـــانـــواده هـــای معظم شــهــدا و 
مــهــم تــریــن وظــایــف  از  ــران  ــارگـ ــثـ ایـ

همواره  کــه  اســت  نظام  مسئوالن 
باید موردتوجه و اجرا قرار گیرد.

نظام  پایداری  و  آرامــش  ــزود:  اف وی 
مدیون  اسالمی  جمهوری  مقدس 
ــای  ــادت هـ ازخــودگــذشــتــگــی و رشـ
ایــثــارگــران اســت و مــردم انقالبی و 
به  مسئوالن  و  کشور  شهیدپرور 
خــوبــی بــه ایـــن  مــوضــوع واقــف انــد 
لذا در برابر ایثارگران مسئول بوده 
ادای  عزیزان  این  به  نسبت  باید  و 

دین کنند. 
معاون تعاون و امور اجتماعی اداره 
ایثارگران  ــور  ام و  شهید  بنیاد  کــل 
ادامــه هــدف دیــدار  البرز در  استان 
یــادگــاران  و  ــران  ــارگ ــث ای از  تــكــریــم  و 
دفاع مقدس را تكریم این عزیزان، 
ــثــار و شــهــادت،  تــرویــج فــرهــنــگ ای
وضعیت  ــن  ــری آخ از  شـــدن  مطلع 
مشكالت  به  رسیدگی  و  ایثارگران 
تصریح  و  کرد  عنوان  آنان  احتمالی 
ح سپاس یكی از مهم ترین  کرد: طر
پیش  از  ــداف  ــ ــ اه و  بـــرنـــامـــه هـــای 
تعیین شده معاونت تعاون و امور 
برنامه ریزی  بــا  کــه  اســت  اجتماعی 
از  مسئوالن  مشارکت  با  گسترده 
ابتدای سال جاری تا به امروز ادامه 
برنامه ریزی  جدیدترین  در  و  یافته 
ــرار اســـت در  ــورت گــرفــتــه نــیــز قــ صــ
ــر و ســـالـــروز  ــج ایـــــــام اهَّلل دهـــــه ی ف
سطح  در  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
گسترده  با مشارکت دستگاه های 

اجرایی استان ادامه پیدا کند.
ــای  ــ ــت راســ در  افــــــــــزود:  ــی  ــانـ ــیـ ــالـ عـ
ــده از  ــل آم ــم ــه ع هــمــاهــنــگــی هــای ب
ــنــیــاد شــهــیــد و  ــوی مــدیــرکــل ب ــ س
استاندار  با  استان  ایثارگران  امــور 
دیــدار  بــر  مبنی  ایــشــان  تأکیدات  و 
معظم  خــانــواده هــای  از  سرکشی  و 
ح باید  شــهــدا و ایــثــارگــران ایــن طــر
ــامــه ریــزی در ســطــح اســتــان  ــرن ــا ب ب
 ۱0 ــخ  ــاریـ تـ از  گــســتــرده  بـــه صـــورت 
با  اسفندماه   ۱۱ لغایت  بهمن ماه 
به  اجرایی  دستگاه های  مشارکت 

اجرا درآید.

ین  یم ایثارگران از مهم تر  دیدار و تکر
وظایف مسئوالن نظام است

امام صادق )ع( از رسول مكرم اسالم حضرت محمد)ص( نقل 
فرمودند:  سه طایفه شفاعت می کنند و شفاعتشان پذیرفته 

میشود: پیغمبران. علما. شهدا
شهداء  به همه جامعه تعلق داشته و مایه افتخار 

و مباهات هر قشری هستند. شهداء درمقام 
شفاعت می باشند و اولین کسانی که مورد 
شهید   خود  خانواده  شک  بی  شفاعتند 
است ، لیكن با کمی تامل می توان به جایگاه 

هرچند  برد.  پی  شهدا  خانواده  مقام  و 
کننده های  شفاعت  که 

شهدا  خود  اصلی 
بنابراین  هستند. 
احترام  و  تكریم 
ی  ه ها د ا نو خا
ایثارگران  و  شهدا 

ازشاخص های اصلی سبک زندگی اسالمی است. اسالم بر پایه 
هرگز  نباید   کرد  ما  به  خدمتی  کسی  اگر  است.  شناسی  حق 
فراموش کرد و باید آن را جبران نمود. بی شک پدران و مادران 
و   تن  پاره  که  خود  فرزندان  که  هستند  مردانی  و  زنان  شهدا 
آنها  همه چیز تمام را تربیت و برای حفظ ارزش های اسالم 
آرمان های  تقدیم  آسوده  و  بال  سبک  پرندگانی  مانند  را 
پس  کردند.  ملت  و   اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
بدور از عدالت و  انصاف است قدر کسانی را که  از جگر 
از  امنیت  در  و  راحت  زندگی  تا  گذشتند  خود  گوشه های 
آن ما شود را ندانیم. حیف است ک ارزش اشک های 
مادرانی را که هنوز هم چشم انتظارند را ندانیم. 
چرا که شاید نگاه پر مهر همان چشمان بارانی 
است  کند.امید  عوض  را  زندگی مان  مسیر 
عزیزان  این  دان  قدر  زندگی  طول  تمام  در 

باشیم.

ج به مناسبت بزرگداشت روز شهدا پیام فرماندار کر

مهمترین نیاز جامعه بشری امروز معنویت است و بی شک حلقه گمشده برخی جوامع که باعث افول انسانیت و بروز مشكالت روحی و ایجاد 
بحرانهای شخصیتی برای افراد جامعه  می شود نبود اخالقیات و فرهنگ ایثار می باشد. این امر مهم درسی است که انسانهای دیندار همواره 
آنرا به ما یادآور شده اند و این لوح زرین  نه تنها در کالمشان بلكه در رفتار ، شیوه زندگی و حتی شیوه عروجشان از کالبد جسمانی رهنمون 
بشریت به سوی تعالی هست و خواهد بود. شهیدان که با ایثار ارزشمندترین نعمت الهی و نثار حیاتشان از باالترین ارزشهای انسانی صیانت 

کردند بهترین الگو و سرمشق برای نسل امروز به ویژه جوانان می باشند تا اسلوب و طریقت آنها نقشه 
راهی باشد برای رسیدن به کمال دنیوی و اخروی. انقالب اسالمی ایران مرهون خون شهیدان و 

ایثارگران است و در حال حاضر حفظ و ترویِج فرهنگ و معارف دفاع مقدس مهمترین جزء از 
وظایف هریک از مسئوالن است و اینكار نه تنها وظیفه بلكه به عنوان نیاز و اقتضا برای افرادی 

است که دغدغه خدمت به مردم را دارند زیرا نعمت این خدمت به عنوان امانتی گرانقدر می باشد 
که باید از آن را مغتنم شمرد.

خانواده شهدا و ایثارگران که با صبر و صالبت در تمام عرصه ها  تاثیر بی بدیل در خنثی سازی توطئه های 
داخلی و خارجی داشته اند همواره اثبات کرده اند در هر موقعیتی درست مانند زمان جنگ و 

جبهه با جان و دل حاضر می شوند از انقالب دفاع کنند و از هیچ کوششی دریغ ندارند. تكریم 
خانواده معزز شهدا الگویی موثر در راستای حفظ ارزشهای دفاع مقدس می باشد و اینكار 

باعث تقویت معنویت در جامعه می گردد .
همچنین پاسداشت خانواده شهدا و یادآوری رشادت های دوران دفاع مقدس، احیاگر 

فرهنگ ایثار و شهادت است و ترویج آن ادای دینی به فداکاری و ایثار رشادتمندانه 
این عزیزان است از این سو مدیران و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان 
البرز همراه و همسو با دیگر آحاد ملت ضمن دیدارهای مستمر با خانواده 
معزز و معظم شهدا، بار دیگر با آرمانهای امام راحل)ره( تجدید بیعتی دوبار 

شهیدان  پاک  خون  قطره  قطره  قدردان  همواره  می دارد  اعالم  و  می کنند 
می باشیم.

 پیام دکتر خالقی  مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز 
در خصوص اهمیت دیدار از ایثارگران 

در  البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه به مناسبت 22 
اسفند روز بزرگداشت شهدا، سال ۱40۱ را سال توسعه 
فعالیت های فرهنگی در بنیاد شهید کشور دانست و 
گفت: سیاست های بنیاد در سال ۱40۱بر مبنای توسعه 

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
به گزارش »ایثار« استان البرز خانواده های معظم شهدا 
و  معاونین  مدیرکل،  رستمیان  سلیمان  ایثاگران،  و 
کارکنان  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در نماز 

عبادی و سیاسی جمعه 20 اسفند ماه حضور یافتند.
سلیمان رستمیان در سخنان پیش از خطبه های نماز 
جمعه بضمن گرامی داشت 22 اسفند روز بزرگداشت 
شهدا، با بیان این که 4 شعبان سالروز میالد با سعادت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( با تدبیر حضرت امام)ره( 
روز جانباز نامگذاری شده است گفت: جانبازان عزیز ما 
در دوران های مختلف از جمله دوران انقالب، فعالیت 
نظام  که  آن  از  بعد  و  مقدس  دفاع  و  معاند  گروه های 
انقالب در معرض تهدید  ارزش های  و تمامی  کشور  و 
دشمنان بود با تاسی از حضرت ابوالفضل)ع( رفتند و 
در برابر مشكالت قرار گرفتند، مجاهدت کردند و در برابر 
دشمنان مبارزه کردند و با پیروزی، سربلندی و سرافرازی 
و  بازگشتند  جنگ  از  دیده  آسیب  و  مجروح  بدنی  با 
امروز به عنوان سرمایه های اجتماعی در این کشور در 

عرصه های مختلف اجتماعی، فعال و موثر هستند.
وی افزود: جانبازان عزیز در دوران دفاع مقدس رفتند و 
در کنار شهدا با آرزوی شهادت در آن کارزار سخت همه 
داشته های خود را گذاشتند و مجروح شدند و امروز هم 
با گذشت بیش از 35 سال از جنگ با مشكالت جانبازی 
با درد و رنج ناشی از مجروحیت با همان روحیه، صبورانه 
از  و  دارند  فعال  حضوری  انقالب  عرصه های  همه  در 
پای ننشسته اند، جانبازان امروز در عرصه های مختلف 
مشغول  علم  تولید  و  آموزی  علم  و  علم  همچون 
فعالیت هستند و این برگرفته از همان روحیه مجاهدت 
و ایثار است، بعد از جنگ عده ای از این عزیزان به عنوان 
سمبل فرهنگی در جامعه مشغول تالش هستند و کار 
فرهنگی می کنند، عده ای مشغول فعالیت اجتماعی و 
خدمت به مردم هستند و عده ای هم حتی در شرایط 
بعد از جنگ برای دفاع از حریم و حرمت والیت به عنوان 
با  و  گرفتند  برابر دشمنان قرار  رفتند و در  مدافع حرم 
سربلندی مجاهدت کردند و تعدادی از این عزیزان هم 

شهید شدند.
در  البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
مدظله  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  ادامه 
جانبازان  از  شهدا  فضیلت  »گاهی  فرمودند  که  العالی 
قاسم  حاج  شهید  سردار  کرد:  تصریح  است«،  باالتر 
سلیمانی بارها در عملیات های متعدد در دوران دفاع 

مقدس مجروح شدند اما هیچ زمانی از پای ننشستند و 
در برابر تمام هجمه هایی که علیه هالل شیعی رخ داده 
بود با جریانات تكفیری و داعش در جغرافیای اعتقادی 
ما مبارزه کردند و به شهادت رسیدند، این رسالت امروز 
جانبازان است و همه جانبازان ما با این نگاه و با این 
وظیفه  امروز  هستند،  زندگی  حال  در  جامعه  در  ایده 
آحاد جامعه تكریم کسانی است که سالمتی خود را برای 

امنیت و سربلندی ما تقدیم کرده اند.
وی افزود: امروز علی رغم تمامی هجمه ها و مشكالتی 
با  جهان  در  است،  شده  درست  کشور  این  برای  که 
سربلندی و سرافرازی بر قله افتخار در حال مبارزه با ظلم 
هستیم و این مبارزه هزینه دارد و برگرفته از آن چیزی 
است که باورهای دینی ما است، اعتقاد ما در مذهب 
تشیع برگرفته از اسالم ناب محمدی و مبارزه با ظلم و 
ستم و دفاع از محرومان عالم است و غیر از این هم 
این  و  بودند  اینگونه  ما  ائمه  که  نیست، هماهنگونه 

اندیشه و تفكر سیاسی شیعه است.
رستمیان ادامه داد: ما برای این جریان هزینه داده ایم، 
جوانانی که در رکاب امام)ره( و امروز در رکاب مقام معظم 
رهبری مدظله العالی برای تحقق آن اندیشه دارند مبارزه 
در  اینچنین صبورانه  و مردم هم  و مجاهدت میكنند 
حال  در  اند  کرده  درست  دشمنان  که  مشكالتی  برابر 
مقاومت هستند، تمام این مجاهدت ها برای آن جریان 
ارزشمند  سرمایه ای  بلكه  نیست  هزینه  این  و  است 

است.
استان  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  شورای  دبیر 
البرز به مشكالت جامعه اشاره کرد و گفت: در جامعه 
است  فشارهایی  هم  دلیلش  و  دارد  وجود  مشكالت 
که نمی خواهند جریان انقالب اسالمی که با مجاهدت و 
ازخودگذشتگی مردم شكل گرفت و پیروز شد و بعد از 
آن یک حكومت دینی به نام جمهوری اسالمی تشكیل 
شد، در جهان پیشرفت داشته باشد، زیرا بر علیه منافع 
آمدن  وجود  به  سبب  نخواستن  همین  و  است  آنان 
و  مردم  مشكالت  این  و  شده  جامعه  در  مشكالت 

ایثارگران را آزرده کرده است

حضور پرشور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و 
ج کارکنان بنیاد شهید البرز در نماز جمعه شهر کر
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 سرپرست استان البرز:    محمد   تقی حسنی گرد  ه کوهی

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
026-32210004-9   :   د  فتر سرپرستی    استان البرز

صفحه آرا:    فرحناز بنده خدایزدی  

خبر خبر

آموزش وپرورش نقش مهمی 
در ترویج فرهنگ ایثار دارد

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
جانباز  فرهنگیان  از  تجلیل  مراسم  در  البرز 
به  اشاره  با  البرز  استان  آموزش وپرورش 
آموز  دانش  و  فرهنگی  شهدای  رشادت های 
و  آموزش  گفت:  مقدس  دفاع  سال  هشت  در 
در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در  پرورش 

جامعه نقش مهمی دارد.
سلیمان   ، البرز استان   » »ایثار گزارش  به 
فرهنگیان  از  تجلیل  مراسم  در  رستمیان 
تبریک  با  البرز  استان  آموزش وپرورش  جانباز 
حضرت  سعادت  با  مالد  ویژه  شعبانیه  اعیاد 
و  ایثار  جانبازگفت:  روز  و  ابوالفضل العباس)ع( 
بی نظیر  الگویی  و  جامع  فرهنگی  شهادت طلبی 
بلكه  نیست  مبارزه  و  جنگ  برای  فقط  که  است 

در تمامی عرصه ها باید از آن بهره ببریم.
وی افزود: امروز در بحث تبلیغ و ترویج فرهنگ 
اقدامات  به  نیاز  جامعه  در  شهادت  و  ایثار 
فرهنگی و ترویجی برای توسعه این فرهنگ غنی 

داریم.
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
پس  از  خوشبختانه  کرد:  تصریح  ادامه  در  البرز 
به  تا  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  دوران  از 
امروز اقدامات خوبی در خصوص ترویج فرهنگ 
به  منجر  و  گرفت  صورت  شهادت  و  جهاد   ، ایثار
در  همچنان  شهادت  و  ایثار  فضای  تا  شده  این 

جامعه وجود داشته باشد.
دینی  باورهای  در  آنچه  یادآورد:  رستمیان 
و  ماست  دینی  فرهنگی  از  برگرفته  خودداریم 
مرزهای  از  دفاع  جریان  در  امروز  که  جوانانی 
جریان  از  تأسی  با  می شوند  شهید  ایدئولوژیكی 
فرهنگی عاشورا است و همچنان نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: اتفاقات بسیاری در بستر عاشورا 
به  تشیع  تاریخ   

ً
خصوصا اسالم  تاریخ  طول  در 

ما  اسالمی  انقالب  که  است  پیوسته  وقوع 
مجاهدت،  است،  جریان  همان  از  برگرفته  هم 
رشادت و مبارزه های جوانان در دوران انقالب و 

دفاع مقدس بسیار اثرگذاراست.

در برابر ایثارگری، جان فشانی ها 
شهدا  خانواده  فداکاری های  و 

سر تعظیم فرود می آوریم 

شهردار کرج و احمدی رئیس سازمان فرهنگی 
کارگر  شهیدان  معزز  خانواده  با  کرج  شهرداری 
گفتگو  محمدآبادی و واحدی خراسانلو دیدار و 

کردند.
سعیدی  مصطفی  البرز،  جم  جام  گزارش  به 
معاون  احمدی  علی  و  کرج  شهردار  سیرایی 
شهردار و رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرج 
به همراه حسینی رئیس بنیاد شهید منطقه یک 
حضرت   8 حوزه  فرمانده  قربانی  سرهنگ  کرج، 
سیدالشهداء)ع(، محمد نوری مقدم رئیس اداره 
واالمقام  شهیدان  خانواده  محضر  به  ایثارگران 
علی کارگر محمدآبادی و محمد واحدی خراسانلو 

رسیده و با ایشان دیدار و گفتگو کردند. 
مادران  حضور  با  که  صمیمانه  دیدار  این  در 
چگونگی  از  سخنانی  شد،  انجام  شهید  معظم 
شهیدان  این  شهادت  و  انقالبی  فعالیت های 
مطرح شد و حاضرین یاد و خاطره این شهیدان 

عظیم الشان انقالب را گرامی داشتند.
سعیدی سیرایی شهردار کرج نیز ضمن تبریک 
ایام اهَّلل دهه فجر و تبریک و تسلیت به خانواده 
شهدای انقالب به اهمیت زنده نگهداشتن یاد 
ایشان  خانواده های  همیشگی  تكریم  و  شهدا 
جان  ایثارگری،  برابر  در  داشت:  ابراز  و  پرداخت 
سر  شهدا  خانواده  فداکاری های  و  فشانی ها 
تعظیم فرود می آوریم و تالش می کنیم تا همیشه 
خانواده های  خیر  دعاهای  و  تالش ها  قدردان 
معزز شهیدان باشیم. به مانند همیشه مجموعه 
مدیریت شهری در تالش است تا عالوه بر زنده 
همراهی  و  شهیدان  خاطره  و  یاد  داشتن  نگاه 
 ، ایثارگر خانواده های  پیش  از  بیش  حمایت  و 
مشكالت احتمالی این خانواده های عزیز نیز با 
بررسی  مسئول  دستگاه های  همیاری  و  کمک 
شود و حداالمكان مواردی که می تواند در کوتاه 
مسئوالن  پیگیری های  با  گردد،  مرتفع  مدت 

مربوطه به مرحله انجام برسد. 

دفاع  انقالب،  دوران  در  البرز  استان   ، البرز جم  جام 
،قریب  شهید   5250 حدود  حرم  از  دفاع  و  مقدس 
آرمان های نظام  آزاده را تقدیم  ۱4 هزار جانباز و ۱052 
باالی  ظرفیت  از  نشان  که  کرده  اسالمی  جمهوری 
شعبان  چهارم  و  شعبانیه  ایام  است.  ایثارگری 
جانباز  روز  که  )ع(  عباس  حضرت  میالد  با  مصادف 
نام گرفته، روز تقدیر از عزیزانی است که برای دفاع از 
کشوربه درجه جانبازی نایل شده اند. روز 22 اسفند 
مقدس  نهاد   ) )ره  امام  حضرت  تاریخی  فرمان  با 
سوی  از   ۱383 سال  در  شد.  تاسیس  شهید  بنیاد 
روز  نام  به  اسفند   22 فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است.
با  می باشد،  اسفند  با  شعبان  ماه  تقارن  امسال 
 22 و  جانباز  روز  اسفند  شانزده  این که  به  توجه 
به  بنیاد  این  شهداست،  بزرگداشت  روز  اسفند 
استان  در  را  ایثار  شكوه  هفته  مناسبت،  همین 
سری  یک  اساس  برهمین  و  کرده  نامگذاری  البرز 
ایثار  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  هدف  با  را  فعالیت ها 
تكریم  آن  شاکله  که  کرده  بینی  پیش  شهادت  و 
مقام عزیزان جانباز و خانواده شهدا می باشد. هفته 
شكوه ایثار که با ابتكار اداره کل بنیاد شهید و امور 
بهانه ای  است،  شده  البرزتعیین  استان  ایثارگران 
شد که با سلیمان رستمیان، مدیر کل این مجموعه  
گفتگویی داشته باشیم که توجه مخاطبین روزنامه 

جام جم البرز را به آن جلب می کنیم:
آن  ح دیدار با خانواده شهدا و اجرای  در خصوص طر

توضیح دهید. در استان البرز 
شده  اجرا  اجتماعی  حوزه  در  که  خوبی  ح های  طر از 
جانبازان  و  شهدا  خانواده های  با  دیدار  ح  طر است 

بهمن   ۱0 از  البرز  استاندار  حمایت  با  که  عزیزاست 
ح  طر این  در  که  است  درآمده  اجرا  به  اسفند   ۱0 الی 
ریاست  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  پیرو 
خانواده  دیدار  به  استان  مسئوالن  تمام  جمهوری  

شهدا و ایثارگران رفتنند. 
سال  چند  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  امر  این 
شهدا  خانواده  به  که  شد  ابالغ  مسئوالن  به  پیش 
این  کنید.  تشكر  آنها  از  نظام  طرف  از  و  سرکشی 
مرسوم  کشور  در  سپاس  ح  طر عنوان  با  ح  طر
انجام  حرکتی  مسئوالن  البرز  استان  در  ولی  است، 
از  با تعداد زیادی  دادند و در یک مقطع کوتاه زمانی 
همه  روز  یک  طی  کردند.  دیدار  شهدا  خانواده های 
مسئوالن استان در استانداری گرد هم آمدند و بعد 
را  آنها  و  رفتند  خانواده ها  دیدار  به  تقسیم بندی  از 

مورد تكریم قرار دادند.
کارکنان  همراه  به  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  مااز 
مسوولین  و  معین  معتمدین   ، بنیادشهیدالبرز
داشته ایم  توفیق  استان   اجرایی  های  دستگاه 
و  شهدا  های  باخانواده  را  دیدار  هزار   ۱0 از  بیش 

ایثارگران اقدام نماییم. 
تاکنون  البرز  بنیادشهید  کارکنان  امسال  همچنین 
برقرار  گرانقدر  عزیزان  این  با  را  تلفنی  تماس   ۱۱500
معتمدین  همكارانم،  ازهمه  اینجا  در  من  که  کردند 
استان  در  فقیه  معززولی  نماینده  ویژه  به  و  معین 
تشكل  و  عزیز  بسیجیان  و  البرز  محترم  استاندار  و 
های مذهبی و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
البرز  صمیمانه تشكر می کنم، میتوانم به صراحت 
آیت  مسیرحضرت  این  در  همواره  که  کنم  اعالم 
نیز  و  بوده اند  پشتیبان  همدانی  حسینی  اهَّلل 

حمایت  در  دکترعبدللهی  آقای  دستوراکیدجناب 
مسوولین  های  فعالیت  طول  در  سپاس  ح  طر از 

اجرایی البرز پررنگ و درخشان بوده است
در  شهدا  خانواده  برای  که  فرهنگی  برنامه های  از   *

بگویید. اید،  گرفته  نظر 
میالد  داریم.جشن  زیادی  فرهنگی  برنامه های  ما 
برگزار  نفر  با حضور دو هزار  را  ابوالفضل )ع(  حضرت 
کردیم  و 500 نفر از خانواده های جانبازان را مدت سه 
برای  نیز  دیگر  نفر  پانصد  و  کردیم  اعزام  اردو  به  روز 
خواهند  اعزام  به  جمكران  )عج(  قائم  حضرت  میالد 
شهدا   خانواده  نیز  اسفند  نوزدهم  جمعه  در  شد. 
از  پیش  و  داشت  خواهند  حضور  جمعه  نماز  در 
برای  ما  کرد.  خواهند  سخنرانی  ایثارگر  عزیزان  نماز 
و  کرده ایم  پیش بینی  زیادی  برنامه های  خانواده ها 

همه در این امر مشارکت می کنند.
ایثارگری  جامعه  متولی  که  است  نهادی  یک  بنیاد   
آن در وهله اول توسعه فرهنگ  می باشد و اصالت 
به   57 اسفندماه   22 در  است.  شهادت  و  ایثار 
دستور حضرت امام این نهاد تاسیس شد.60 درصد 
بخش  یک  و  فرهنگی  حوزه  در  نهاد  این  فعالیت 
دیگر آن نهاد معیشتی بنیاد بود .بازماندگان شهدا 
فعالیت های  سمت  به  باید  هستند.  شهدا  میراث 
دانشگاه  تا  کودک  مهد  از  شوند  هدایت  اجتماعی 
بیشتر  اکنون  هم  است.  گرفته  صورت  کار  این 
نهادهای  در  و  هستند  تحصیلكرده  شهدا  فرزندان 

مهم به مردم خدمت می کنند.
توسعه  صورت  به  هدایت  شهید،  بنیاد  سیاست 
این  به  باید  رویكردها  تمام   و  است  شهادت  ایثار 
سمت سوق یابد. در سال ۱40۱ در تالش هستیم تا 

استان البرز به قطب فعالیت های فرهنگی در حوزه 
گسترش  را  امر  این  و  گردد  مبدل  شهادت  و  ایثار 
دیگر  و  فرهنگی  خدمات  حوزه  در  و  می دهیم 
اثرگذار خواهیم بود. مثل تولید فیلم در  فعالیت ها 
رسانه و نشر کتاب یا برگزاری یک سری از فعالیت ها 
حوزه  در  آموزش  و  قرآنی  فعالیت های  اردوها،  مثل 
رویكرد های   از  یكی  که  آموزان  دانش  و  دانشجویان 
سری  یک  نیز  خدمات  این  همه  کنار  در  ماست. 
که   شده  تصویب  قوانین،  و  معیشتی  خدمات 
به  ایثارگری  درمانی  نیازهای  است  مكلف  بنیاد 
جانبازان  روان،  و  اعصاب  و  نخاعی  جانبازان  ویژه 
آنها  خانواده های  سالمت  همچنین  و  شیمیایی 
معیشتی  بحث  در  دهد.  قرار  خود  اولویت  جزو  را 
که  جایی  هر  در  شهید  هر  قانون  چارچوب  در  و 
حكمی داشته طبق قانون به بازماندگان وی مبلغی 

پرداخت می شود.
مدنظر  را  بیشتر  فرهنگی  توسعه   ۱40۱ سال  در 
و  شهدا  خانواده  از  بازدید  به  البرز   استاندار  داریم. 
آغاز فعالیت  زمان  از  و  دارند  آنها عالقه  به  رسیدگی 
مورد  این  در  و  می کنند  رسیدگی  امورشان  به  خود 
همه  به  رسیدگی  اند.  کرده  صرف  بسیاری  وقت 
انجام  سال  ابتدای  از  را  ایثارگران  خانواده های 
هزار   ۱0 به  قریب  کنون  تا  سال   ابتدای  از  داده ایم. 
قابل  کار  کرده ایم.این   دیدار  شهدا  خانواده  از  نفر 
تقدیر است ولی اکثر خانواده  شهدا راضی به زحمت 
آنها می رود به  کسی نیستند. اگر کسی هم به دیدار 
کسی  نمی خواهند  آنها  آنهاست.  به  احترام  دلیل 
مسئوالن  دیدار  از  واقع  در  ولی  بیافتد  زحمت  به 

خوشحال می شوند.

ح کرد؛ مدیر کل بنیاد شهید البرز مطر

بیش از 10 هزار دیدار با  خانواده های شهدا و ایثارگران

روز  گرامیداشت  ، سلیمان رستمیان در مراسم  البرز « استان  »ایثار گزارش  به 
فالح  نژاد  شهیدان  تاالر  در  خانواده هایشان  و  جانبازان  حضور  با  که  جانباز 
اعیاد  تبریک  و  ایثارگران  و  شهدا  خاطر  و  یاد  داشت  گرامی  با  شد  برگزار  ج  کر
ابوالفضل  حضرت  بنی هاشم  منیر  قمر  باسعادت  میالد  خاصه  شعبانیه 
 ، العباس )ع(، گفت: شما امروز در این مكان برای گرامی داشت و نام و یاد ایثار

ازخودگذشتگی و مجاهدت جانبازان حضور پیداکرده اید.
داشت:  اظهار  و  پرداخت  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت  فرایض  بیان  به  وی 
این حضرت اسوه شجاعت، جوانمردی و مقاومت والیت مداری دفاع از حریم 

و حرمت ائمه اطهار )ع( است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه تصریح کرد: حضرت 
عاشورا  واقعه  جریان  در  تنها  نه  خود  زندگی  دوران  طول  در  )ع(  ابوالفضل 
منشأ  همواره  و  بودند  امیرالمؤمنین)ع(  رکاب  در  نوجوانی  ابتدای  از  بلكه 
جمله  از  جنگ ها  تمامی  در  و  بود  جوانمردی  و  مروت   ، ایثار ازخودگذشتگی، 

جنگ صفین در رکاب امام علی )ع( بودند.
از  یكی  پایین  سن  علیرغم  )ع(  بنی هاشم  قمر  حضرت  افزود:  رستمیان 
کنار  در  بعدها  و  آفریدند  حماسه ها  درگیری  جریان  آن  در  که  بود  رزمندگانی 
امام حسن )ع( و امام حسین )ع( تمام هستی خود را فدا کردند، همان طور که 
عزیزان جانباز ما در دوران سخت دفاع مقدس برای دفاع از حریم و جغرافیای 
تقدیم  را  خود  داشته های  همه  ما  سرزمین  وطن  و  ایدئولوژیكی  و  اعتقادی 

کردند.
ون« شدند به 

ُ
ِهْم ُیْرَزق وی بیان داشت: آنان که رفتند و شهید شدند و»ِعْنَد َرّبِ

مرام مسلک خودشان و به آرزوی خودشان که شهادت بود رسیدند و آنان که 

ماندند جانبازان عزیزی هستند که سال ها با درد و رنج جانبازی تحمل و صبر 
می کنند، مقاومت می کنند و خانواده های آن ها هم درد و رنج جانباز را تحمل 

می کنند و همراهی می کنند.
، تشكر  رستمیان بابیان این که این رشادت ها و ازخودگذشتگی ها مایه تقدیر
کردن  زندگی  دیگران  برای  همان  اعال  حد  در  ایثار  داد:  ادامه  است،  سپاس  و 
کنار  در  عالقه  و  عشق  با  سال ها  که  است  جانبازی  همسر  آن  نمونه  و  است 
ایثار  از  ایثار کمتر  را به جان می خرد که این  جانباز دردها و سختی های جانباز 

جانبازی نیست.
)ره(  امام  گفت: به فرموده  البرز  ایثارگران استان  امور  بنیاد شهید و  مدیرکل 
می کنید   مشاهده  شما  امروز  نیز  هستند«  نهضت  این  رهبران  »جانبازان  که 
بسیار  حرکات  منشأ  مملكت  این  برزن  و  کوی  در  ایثارگر  هر  وجود  برکت  که 
ارزشمند در حوزه مسائل اجتماعی است،  مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز 
می فرمایند »گاه فضیلت جانبازان از شهدا باالتر است« که این بیانات بسیار 
ارزشمند و فراز بلندی است که اگر جانبازان دوران جانبازی را با آن اهدافی که 

داشتند برای رضای خدا تحمل کنند جایگاهی واال همچون شهدا دارند.
در  جانبازان  این که  بابیان  البرز  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
سطوح مختلف جانبازی هستند، افزود: جانبازی است که 40 سال قطع نخاع 
تكریم  شرایط  بهترین  با  و  می شود  نگهداری  خانواده  توسط  و  شده  گردنی 
همچون  آسایشگاه ها  و  بیمارستان ها  در  که  هستند  نیز  گروهی  و  می شود 
جانبازان اعصاب و روان، شیمیایی و مجروحیت های ترکیبی هستند که اینها 

امروز به شرایطی رسیده اند که آنچه را که وظیفه آن ها بود انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: جانبازان و ایثارگران رفتند و در برابر تمامی هجمه هایی که 
انقالب را تهدید می کرد ایستادند و انقالب را کمک کردند و به اینجا رساندند و 
امروز وظیفه کسانی که بر سفره انقالب نشسته اند این است که اینها را درک 

کنند و به آنان توجه کنند.
که همه دلسوز  کشور مشاهده می کنیم  گفت: در سطوح مختلف  رستمیان 
هستند و تالش می کنند که همه باید این کار را انجام دهند زیرا دیگر تكلیفی 
برای ایثارگر باقی نمانده است و این در حالی است که هنوز هر کجا هم اگر الزم 
باشد همچون جریان دفاع از حرم های اهل بیت)ع( همین جانبازان و ایثارگران 
هستند که حضور می یابند و مشاهده کردیم تعداد کثیری از همین جانبازان 

رفتند و در برابر داعشی ها مقاومت کردند.
حضرت  از  که  است  مكتبی  همان  از  برگرفته  نیز  سلیمانی  سردار  افزود:  وی 

ابوالفضل )ع( گرفته اند.
وی با تأکید بر این که امروز دشمن از خانواده شهید و جانباز و ایثارگر هراس 
دارد، افزود: نظام نظامی است که سرمایه گذاری آن با خون، جهاد و مجاهدت 

شكل گرفته است لذا اینها هستند که امروز باید تكریم شوند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز در مراسم پرشکوه روز جانباز : 

امروز کسانی که بر سفره انقالب نشسته اند باید جانبازان را درک و به آنان توجه کنند 

اهمیت  و  موضوع   : البرز جم  جام  گزارش  به 
محمدی  خانم  با  تا  شد  بهانه ای  سپاس  ح  طر
منش مصاحبه ای در زمینه ی فعالیت های امور 
و  شاهد  خانواده های  ی  مشاوره  و  مددکاری 
را به این گفت  ایثارگر داشته باشیم. توجه شما 

و گو جلب می نماییم:
با  مستمر  طور  به  که  فردی  عنوان  به  شما   *
خانواده های شاهد و ایثارگر ارتباط دارید ماقات 
ح  با این عزیزان در برنامه هایی شبیه همایش طر

سپاس استانی اخیر رو چطور ارزیابی می کنید ؟
و  دیدار  رایج  زبان  به  یا  و  سپاس  ح  طر فعالیت 
جمله  از  ایثارگر  و  شاهد  خانواده های  از  تكریم 
لحاظ  به  که  ست  حوزه  این  مهم  فعالیت های 
جمله  یک  قالب  در  دارد  که  گسترده ای  ابعاد 
برگزاری  نیست.  وصف  قابل  پاراگراف  یا  و 
کالس های آموزش خانواده به منظور پیشگیری 
و  حضوری  صورت  به  اجتماعی  آسیب های  از 
تخصص  و  ظرفیت  و  توان  از  گیری  بهره  مجازی، 
در  معتمدین  عنوان  تحت  که  ایثارگری  جامعه 
بنیاد  مجموعه  با  بنیاد  اهداف  بعضی  پیشبرد 
ارزشمند  فعالیت های  از  می کنند  همكاری 

مشكالت  بعضی  به  رسیدگی  است.  حوزه  این 
که  مختلف  موضوعات  با  ایثارگری  جامعه  خاص 
می طلبد توجه خاص و ویژه به آنها شود. خدمات 
و  شاهد  خانواده های  مختص  که  مشاوره   مرکز 
ایثارگر تحت پوشش است  و در حوزه های روان 
روان سنجی و مشاوره  روان  پزشكی.   . شناسی 
گستردگی  واقع  در  می کند.  رسانی  خدمت 
گونه  به  مشاوره   و  مددکاری  حوزه  فعالیت های 
می شود  شامل  را  زیادی  موضوعات  که  ایست 
مختص  رسیدگی  و  توجه  به  نیاز  موضوع  هر  و 

خودش رو دارد.
* در حیطه ای که فعالیت دارین ، منظور مدیریت 
بخش مددکاری و مشاوره ی استان البرز ، لذت 
کارهاتون  بخش  ترین  سخت  و  کار  ترین  بخش 

چه چیزهایی هستند؟
و  بنیاد  کل  مدیر  پیشنهاد  به  که  اخیر  برنامه 
مدیران  حضور   و  استاندار  پشتیبانی  و   دستور 
استان   اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  و  کل 
از  شد  برگزار  سپاس  ح  طر همایش  عنوان  با 
است.  شدنی  انشاا...تكرار  و  ماندنی  خاطرات 
خاص  زمان  یک  در  حضور  و  همدلی   احساس 

در کنار این عزیزان در سطح گسترده ستودنی و 
قابل ارزش است. برای من که سالها در کنار این 
عزیزان بوده ام و به خدمتشون رسیده ام شور و 
یقین   به  احساس   این  داشت.  عجیبی  اشتیاق 
برای عزیزان شرکت کننده پرشورتر و بیشتر بوده 
است. هم صدایی، با هم بودن  هم عقیده بودن 
و....چیزی ست که همواره  نتایج خوبی به دنبال 
آثار و برکات زیادی به  دارد و در این موضوع هم 
دنبال داشته است که همه لطف خداوند و توجه 

شهدا بوده است.

: گفتگو با رئیس اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز
احساس همدلی و حضور در یک زمان خاص با خانواده شهدا و ایثارگران ستودنی است

یک استاندار البرز  به مناسبت پیام تبر
 میالد امام حسین )ع( ، روز پاسدار و میالد ابوالفضل العباس )ع(  و روز جانباز 

نماینده عالی دولت در اســـتان 
البـــرز بـــا صـــدور پیامـــی، میـــالد 
امام حســـین)ع(، روز پاســـدار و 

جانبـــاز را تبریـــک گفت.
اطـــالع  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
متـــن   ، کشـــور وزارت  رســـانی 
کامـــل پیـــام مجتبـــی عبداللهی 

ح ذیـــل اســـت: آزادگی  بـــه شـــر
امامـــی  کـــه  می بالـــد  خـــود  بـــه 
چـــون حســـین دارد و مردانگی 
چـــون  موالیـــی  بـــه  رشـــادت  و 
و  می کنـــد  افتخـــار  عبـــاس 
زیبایـــی  ســـجاده  بـــر  عبـــادت 
ا  العابدیـــن  زیـــن  همنشـــین 

س ت تـــا بتوانـــد زیباترین روح 
پرســـتنده را به جهانیان عرضه 

کنـــد. 
اینجانـــب فرارســـیدن میـــالد با 
ســـعادت امام حســـین)ع(، روز 
پاســـدار و جانبـــاز را بـــه تمامـــی 
بـــه  جانبـــازان  و  پاســـداران 

ســـرافراز  پاســـداران  خصـــوص 
اســـتان البـــرز تبریـــک و تهنیت 
خداونـــد  از  و  نمـــوده  عـــرض 
منان توفیقـــات روز افزون آنان 
خـــاص  توجهـــات  ســـایه  در  را 
)عج(مســـئلت  حضرت ولیعصر

 دارم.


