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امسال شاهد راهپیمایی باشکوه، 
عظیم و تماشایی در 22 بهمن 

خواهیم بود

سرمایه گذاری در حوزه ورزش 
هزینه نیست

دستاوردهای 40 ساله بخش 
کشاورزی توسط کانون جهادگران 

استان البرز تشریح شد

در گفتگو با مدیر کل میراث فرهنگی مطرح شد؛

آمیختگی طعم زندگی دینی و فرهنگی
خبرنگار جام جم البرز: حجت االسالم فخر الدین صابری 57 ساله است و متولد نوشهر .یک دوره 
نماینده مجلس،مدیر کل میراث فرهنگی قم و چندین سمت دیگر از او مدیر کارکشته و توانایی ساخته 
اســت.از افتخارات البرز اســت.او نه تماشــاگر که همواره بازیگردان فعالیت های هنری و میراث فرهنگی این 
سرزمین بوده است. بسیاری از عمرش را با مقوله میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورمان گذرانده است.او طعم 

زندگی دینی و فرهنگی را باهم آمیخته و در بسیاری از آداب و رسوم و آیین ها با مردم و...

رئیس مجلس سخنرانی 
خود را لغو کرد
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البرز

انقالب اسالمی ایران ، پاک ترین انقالب تاریخ جهان پس از اظهارات امام جمعه کرج؛
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با بسیج مجموعه استان ؛
استاندار بستر رونق تولید 

و اشتغال را فراهم کرد
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: تفویض 
اختیار و اعتماد اســتاندار البرز به فرمانداران حاکی از 
بسیج مجموعه استان برای رونق تولید و ایجاد اشتغال 

است.
خبرنــگار جام جم البرز: رضــا رحمانی در 
همایــش تجلیــل از صادرکنندگان نمونه اســتان 
البرز، اظهار کرد: جای خوشــحالی است که با حضور 
جوانان مستعد در واحدهای صنعتی و تولیدی روبه رو 

می شویم.
وی با تأکید بر اینکه در جریان بازدید از واحدهای 
صنعتی و تولیدی اســتان البرز از نزدیک با مشکالت 
مواجه شــدم، گفت: همه متولیان دست به دست هم 
داده اند که مشــکالت حوزه صنعت حل شــود.وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت اضافه کــرد: توقع داریم 
در اســتان البرز مشــکالت به گونه ای رفع شود که از 
راهکارهای موجود برای حل مشکالت دیگر استان ها 

بهره مند شویم.
رحمانی در بخش دیگری با اشــاره به مشکالت 
اســتان های مرزی مانند سیســتان و بلوچســتان، 
خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان گفت: بسیاری از این 
مشکالت به تحریم ها برمی گردد، ظرفیت استان های 
مرزی در حوزه صــادرات از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت.وی تأکید کرد: همسایگان استان های مرزی 
ظرفیت هایی هستند که باید موردتوجه قرار گیرند در 
صورت حل بســیاری از مشــکالت می توانیم شاهد 
توســعه صادرات در اســتان های مرزی باشیم.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بخش دیگری 
به دســتاوردهای مهم انقالب اســالمی اشاره کرد و 
گفت: دســتاوردهای حوزه صنعت و تولید قابل توجه 
اســت.رحمانی بابیان اینکه در بخش گازرســانی به 
شهرها و روستاها پیشرفت بســیار خوبی داشته ایم، 
گفت: در حوزه هــای علم و فناوری نیز موفقیت های 
خوبی کســب کرده ایم.وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر ۹7۸ شــهرک صنعتی مصوب در کشور وجود 
دارد، گفت: این در حالی است که اوایل انقالب ما فقط 

سه شهرک صنعتی داشتیم.

نماز عبادی سیاســی جمعه دوازدهم بهمن  شهرســتان کرج به امامت آیت اهلل 
حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در مصالی بزرگ 

امام خمینی )ره( اقامه شد.
خبرنگار جام جم البرز: آیت اهلل حســینی همدانی در خطبه های نماز عبادی 
سیاسی جمعه دوازدهم بهمن در مصالی بزرگ امام خمینی )ره( با اشاره به دوازدهم 

بهمن  سالگرد بازگشت امام خمینی )ره( به ایران بیان داشت: امام خمینی )ره( بعد از 
۱5 سال دوری و تبعید در سال ۱۳57 به ایران بازگشتند و مردم با حضور میلیونی ۳۳ 
کیلومتری از فرودگاه تا بهشت زهرا بزرگ ترین استقبال تاریخ را به نمایش گذاشتند.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در بهشت زهرا 
)س( اظهار داشــت: امام خمینی )ره( در کنار قبور شــهدا و انبوه جمعیتی که حاضر 

بودند با استدالل اعالم کردند که رژیم پهلوی غیرقانونی است و برای آینده انقالب 
هم مطالب مهمی را بیان کردند.

امام جمعــه کرج افزود: برخالف حرف هایی که می زنند و تالشــی که برای مهار 
قــدرت و نفوذ ایران می کنند، ورود به دهه پنجم انقالب را در حالی آغاز می کنیم که 

انقالب اسالمی در اوج نشاط و سرزندگی است.

انقالب اسالمی در اوج نشاط و سرزندگی است

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

البرز

 امسال، چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
است و چهل ســالگی را یک دوران تکامل در دین اسالم 
می دانند. چهل سالگی در فرهنگ دینی و ایرانی به مفهوم 

بالندگی، رشدیافتگی و پختگی بوده و قابل احترام است.
چهل ساله شدن نظام مقدس انقالب اسالمی فرصتی 
مناســب برای نشــان دادن قدرت نظــام در مقابل تمام 

سیاست های نادرست دشمنان است.
جان بولتون، نماینده ویژه رئیس جمهور احمق آمریکا 
در نشســت منافقین در سال 20۱۸ در فرانسه گفته بود که 
باید کاری کرد تا مردم ایران چهل ســالگی انقالب خود را 
نبینند. به کوری چشــم آنان، امروز سلطه گران غرب می 

بینند و می دانند که انقالب مردمی ما 40 سال با قدرت در 
منطقه حکومت کرده و تا کنون هیچ خدشــه ای به آرمان 

های نظام وارد نشده است.
البته در شرایط فعلی، مردم عزیز ایران بر اثر تحریم های 
همه جانبه دشمنان و بی تدبیری بعضی مدیران در شرایط 
حساس و مشکالت معیشتی قرار گرفته اند و یقین داریم 
که در شــرایط فعلی، هر فردی در هر پست و مقامی برای 
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کاری انجام دهد 
به عنوان یک جهادگر انقالبی وظیفه خود را بخوبی انجام 
داده است.این زمان اســتثنایی ترین دوره تاریخ انقالب 
اسالمی اســت، چرا که دشمنان نظام در صدد هستند در 

فضــای مجازی با ایجاد شــبهه و تفرقه افکنی بین ملت 
بویژه قشر جوان و حکومت انقالب اسالمی فاصله بیندازند 
که باید هوشــیارانه نقشه های آنان را نقش بر آب کنیم تا 
دستاوردهای بی بدیل انقالب اسالمی را در این چهل سال 
با همه فراز و نشیب ها به مردم اطالع رساانی کنیم تا باور 

و اعتماد عمومی ارتقا یابد.
برگزاری با شــکوه مراســم دهه فجر هر ساله، نشانه 
پشــتوانه مردمی بودن نظام است و حضور گسترده مردم 
در راهپیمایــی 22 بهمن می تواند آرمان ها و ارزش های 
انقالب اســالمی را بیش از پیش به نمایش بگذارد و از هم 
اکنون باید به دنبال برگزاری یک راهپیمایی با شــکوه و 

عظیم و تماشــایی باشیم و این کار نمی شود، مگر این که 
مســئولین در کنار مردم، قدرشناس دستاوردهای عظیم 
انقالب اســالمی و وحدت ملی، ایرانی و اسالمی  باشند و 
از هر گونه عمل که این وحدت را دچار مشــکل کند، قطعا 

باید دوری کرد.
روز 22 بهمن چهل سالگی انقالب اسالمی در سراسر 
کشور و استان البرز روز با شکوه و تماشایی ثبت خواهد شد. 

ان شااهلل! 
سعید فالح پور

 امسال شاهد راهپیمایی باشکوه، عظیم 

و تماشایی در 22 بهمن خواهیم بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشــیه سفر به شهرستان ساوجبالغ و 
بازدید از دومجموعه پلی رزین و گروه صنعتی و پژوهشــی زر اظهار داشت: با 
توجه به اینکه استان البرز یکی از قطب های صنعت است، امروز از شرکت های 
دانش بنیان، شــرکتهایی که تولید مواد اولیه اساسی را دارند و در زنجیره های 

تولید نقش ایفا می کنند در این استان بازدید شد.
خبرنگار جام جم ســاوجبالغ: رضا رحمانی گفت: واحد غذایی که 
بازدید شد واحد بسیار خوبی بود که از حیث مواد غذایی دغدغه ما را کم می کند.

وزیر صمت گفت: امیدواریم موانع و مشکالتی است که وجود دارد باهمت همه 
مســئولین مرتفع گردد چرا که ظرفیت خوبی برای تولید در استان است و باید 
علیرغم  اســتفاده صدر در صد از ظرفیت های موجود، واحدهای توسعه ای که 
در حال ایجاد هستند نیز وارد چرخه صنعت شوند تا نیازهای مردم تامین شود.

رحمانی در ارتباط با مشکالت بوجود آمده در خصوص تامین گندم واحدهای 
تولیدی اظهار داشــت: دولت در حوزه گندم هیچ گونه مشکلی ندارد و مشکل 
جزئی به وجود آمده با کمک دولت حل شــد و بهترین ذخائر ما در حوزه گندم 
می باشد.رحمانی در ارتباط با توزیع ارز دولتی به واحدهای تولیدی گفت: در حال 
حاضر واردات فقط در حوزه کاالهای اساســی با ارز رسمی یعنی همان 4200 

انجام می شــود و غیر از آن با ارز نیمایی  و ارز رایج و مالک عمل همه واحدها 
می باشــد.نماینده عالی دولت در استان البرز نیز گفت: البرز با همراهی بخش 
خصوصی و نگاه و تســهیالت ویژه دولت برای رونق تولید با سرعت به سمت 
رشــد و بالندگی می رود.شهبازی با اشاره به بازدید های صورت گرفته، افزود: 
بــه یمن ایام دهه مبارک فجر 4۹0 پروژه عمرانی و اقتصادی در البرز به بهره 
برداری می رسد.وی ادامه داد: در پروژه های دهه مبارک فجر بخش خصوصی 
حضور فعال و پررنگی دارد، چراکه بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
داشــته است.شهبازی گفت: حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی در 

البرز با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: امید اســت با توجه ویژه دولت و تدابیری که در خصوص احیای 
واحدهای غیرفعال و نیمه فعال در نظر گرفته، مسیر رشد و رونق تولید و اشتغال 
تسریع شود.استاندار البرز گفت: امروز در ساوجبالغ کارخانه پلی رزین تنها واحد 
کشــوری در تولید پلی رزین سینتتیک قابلیت ویژه در تامین نیاز های صنایع 
پودری رنگ کشــور را دارد.مدیرعامل شرکت پلی رزین اظهار داشت: شرکت 
پلی رزین با سابقه بیش از 27 سال فعالیت در تولید انواع رزین های صنعتی امروز 
به یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در امر صنعت و رنگ و رزین تکمیل شده 

است.شهرام عقیلی راد گفت: طرح توسعه و ایجاد شرکت پلی رزین با ظرفیت 
بیش از ۳2 هزار تن انواع رزین های صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفت.وی 
افــزود:  تولید رزین های صنایع رنــگ خودرویی، تولید رزینهای صنایع رنگ 

پوشش های پودری و سایر رزین های صنعتی امروز به بهره برداری رسید.
عقیلی راد گفت:  ظرفیت راکتورها بیش از ۳2 هزار تن در ســال می باشد و 
بیش از ۹ راکتور که عموماً ماشین آالت از اروپا آلمان و ایتالیا تهیه شده پروسه 
تمام اتوماتیک و با نیروهای بســیار نخبه، متخصصین بسیار قابل این شرکت 
تولیدی راه خود را ادامه داده و مسیر خودکفایی را طی خواهد کرد.رئیس هیات 
مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز اظهار داشت: گروه جوان گرای زر با تفکر 
نوین دانش بنیان و دانش روز دنیا در حال حرکت است.مرتضی سلطانی افزود: 
تحریم سخت است به خصوص برای اهل تولید، اما گروه زر بی قرار و با انرژی 
مثبت همواره با سرعت بیشتری به سمت توسعه و تولید با کیفیت می باشد.وی 
در ارتباط با پروژه کانفکشنری این مجموعه که به دستان رئیس جمهور کلنگ 
خــورده بود گفت: همانطور که وعده داده ایم به ملت ایران قول می دهیم قبل 
از ۱404 و قبل از اینکه سند چشم انداز به پایان برسد گروه جوان، دانش بنیان 

و دانش محور زر صنایع تبدیلی را در  منطقه اول خواهد کرد.

استان البرز یکی از قطب های صنعت کشور

برابــر  در  ایســتادگی 
سختی ها و دشمنی دشمنان

عبادی  نماز 
شهرچهار  سیاسی 
باغ به امامت حجت 
قــادر  االســالم 
برگزار  محمــدی 

شد. 
خبرنگار جام جم البــرز: وی در جمع 
نماز گزاران پیشــرفت و اعتالی کشور را در گرو 
بها دادن حقیقی به »نســل جوان «خصوصا در 
مدیریت های میانی و حتی کالن و ســپردن امور 
اجرایی کشــور به نسل ســوم انقالب اسالمی 

دانست.
وی در ادامه افزود: در چهل سالگی انقالب اگر 
نگاهــی به چهار دهه گذشــته بیندازیم از جنگ 
تحمیلی تــا مقابله با تحریم هــای اقتصادی، از 
فرهنگ تــا سیاســت و اقتصاد به ایــن نتیجه 
می رسیم تا زمانی که نسخه انقالب و ایستادگی 
در برابر سختی ها و دشمنی دشمنان مبنای عمل 
بوده اســت. بن بست ها شکسته شده و پیش رفته 
ایــم و مســئولین باید بــا اتکا به ایــن حقیقت 
نسخه های غربی از جمله برجام را کنار گذاشته و 

چشم به توانمندی های داخلی بدوزند.

مشارکت اصناف در پویش 
سه شنبه های بدون خودرو

پویش سه شنبه های بدون خودرو با هدف 
کاهش ترافیــک ،افزایش ســالمتی و کاهش 
آلودگی هوا با حضور دوچرخه ســواران کرجی و 

اصناف برگزار شد.
خبرنگار جام جــم البرز:  در این پویش 
دوچرخــه ســواران کرجی و اصنــاف از میدان 

استقالل تا بلوار تعاون را رکاب زدند.
مدیرکل ورزش وجوانان اســتان البرز در این 
پویــش گفــت: دوچرخه ســواری ضمن حفظ 
سالمت به وضعیت ترافیک شهرها و هوای پاک 

کمک می کند.

خبر

در چهــل ســالگی انقالب شــکوهمند 
اسالمی شــکرگزار نعمت های بیشماری 
هستیم که بیانگذار کبیر انقالب حضرت 
امــام )ره( بــه امانــت به ملــت قهرمان 
ایران ســپرده اســت.یکی از این نعمت 
ها نهاد مقدس جهاد ســازندگی است که 
در حال حاضر به عنوان جهاد کشــاورزی 
نام گرفته است.اســتقالل و خود کفایی 
در تولید محصوالت کشاورزی و آمادگی 
الزم بــرای حضــور در تمامی عرصه های 
اقتصــادی و مقاومتــی از آرمــان هایــی 
اســت که این نهاد مقدس مسئولیت آن 
را برعهــده دارد.ثمره چهل ســال تالش 
و مجاهدت،فرهنــگ و مدیریــت جهادی 
است که الگویی شــد تا در هر زمینه ای 
که نیاز اســت با شــیوه مدیریت جهادی 
اهداف محقــق می گردد.مــا جهادگران 
برخــود می بالیم کــه در این نهاد انقالبی 
رشــد کــرده و امــروز چهلمین ســالروز 
انقــالب اســالمی را جشــن مــی گیریم.
الزامــات مدیریــت جهــادی را بیان می 
کنیم تا ســرلوحه مدیران دلســوز نظام 

اسالمیان باشد.
خبرنگار جام جم البرز: در فقه شــیعه 
جهاد یعنی مبارزه با دشــمنان اسالم ولی 
در ادبیــات انقالب اســالمی یــک معنای 
عرفــی برگرفته از همیــن تعریف فقهی 
اســتنتاج شــده و آن اینکــه انســان از 
همــه تعلقات دنیوی رها شــود و با ایثار 
و از خود گذشــتگی برای اعتالی اســالم 
و تحقــق آرمــان های انقالب اســالمی از 
هیچ کوشــش و تالشــی دریغ ننماید.به 
تعبیــر دیگر تالش و مجاهــدت مومنانه 
چندیــن برابــر ظرفیــت معمولــی برای 
برطــرف کردن موانع جامعه اســالمی .با 
این توصیف می توان مدیریت جهادی را 
اینگونه تعریف نمود:مدیریتی که عالوه 
بر رعایــت معیارهای مدیریتی پذیرفته 
شــده ،کیفیت، کمیت و میزان کار انجام 
شــده در آن چندین برابر است و انگیزه 
الهی در کنــار انگیزه های مادی متعارف، 
حــرف اول را می زند که برای روشــن تر 
شــدن تمایز مدیریــت جهادی با ســایر 
مدیریت ها به برخی از الزامات آن اشاره 

می کنــم :1-در مدیریــت جهادی اصل 
مبارزه تمام عیار و هر لحظه با دشــمن در 
همه عرصه ها یک اصل اساســی اســت 
یعنــی یک مدیر در هر کجای کشــور و در 
هر سطح از مدیریتی که قرار دارد بداند 
که مجموعه تحت مدیریت سنگری است 
در جبهه گسترده جنگ نرم با دشمن.لذا 
در طراحــی، هدفگذاری هــا و اقدامات 
حتمــا باید مقابلــه و مبارزه بــا اقدامات 
دشــمن را لحــاظ نماید.2-جهــت گیری 
و اولویــت بندی در انتخــاب موضوعات 
و رویکردهــای مجموعه تحــت امر مدیر 
جهادی بر اســاس دو نکته اساسی است 
:الف(نیاز جامعه اســالمی ب(حساسیت 
و تمرکــز دشــمن،یعنی موضوعــی در 
اولویت قرار می گیــرد که از طرفی جزو 
نیاز های اساســی جامعه است و از طرفی 
نیز دشــمن روی آن موضوع حساســیت 
بیشــتری دارد و لطمــه بیشــتری مــی 
خورد.3-هدفمندی،هوشــمندی،نگاه 
بلند مدت داشــتن،آینده نگــری ،همه 
جانبه نگری و اســتمرار در برنامه ریزی 
هــا و اقدامــات اجرایــی الــزام دیگری 
اســت که مدیر جهادی بایــد در مجموعه 
مرتبط با خود رعایــت نماید.4-از موانع 
عبــور کردن،موانــع کوچــک را بــزرگ 
ندیــدن، منتظر تامیــن امکانات ایده آل 
نماندن،نــگاه ماموریت گونــه به کارها و 
وظایف و اولویت دادن به تحقق ماموریت 
ها از خصوصیات یک مدیر جهادی است.
در واقع بــرای یک مدیر جهادی امکانات 
عــزم  و  اراده  از  تابعــی  تجهیــزات  و 
اوست.5-توجه ویژه به سرمایه انسانی 
و کادرســازی و انگیــزه دهــی و هویــت 
بخشی به نیروی انسانی زیرمجموعه6-
ترکیــب مناســب ســه مقولــه مهــم 
عقالنیت،معنویــت و عدالت بــه عنوان 
زیرســاخت اندیشه ای یک مدیر جهادی 
7-رعایــت تقوای الهی،انــس با قرآن و 
ادعیه،رعایت تقوای جمعی ،مقید بودن 
به حدود الهی و متوســل نشــدن به هر 
وســیله،تالش برای جلب برکت الهی در 
مجموعه از طریق دوری از رذائل خصوصا 
دروغ،غیبت،ســوءظن،تهمت و قــول به 

غیر علم 8-اخالص داشــتن و مخلصانه 
کار کردن،فعالیت بدون چشمداشــت و 
منتظر تشکر دیگران نماندن،مهم بودن 
انجام کار خوب نه اینکه به اسم چه کسی 
تمام شــود؟ 9-نگاه جبهــه ای و فراگیر 
داشــتن و محدود نشــدن و نگاه بخشی 
و جزئی نداشــتن بــه تعبیری مصلحت و 
منافــع عمومی کشــور و انقــالب را لحاظ 
کردن 10-تقویت بهــره وری،افزایش 
ســاعت مفید کاری،اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت های پیرامونی و بالفعل کردن 
ظرفیت های بالقوه ،اصالح الگوی مصرف 
و جلوگیری از اســراف و حیف و میل بیت 
المــال 11-مدیریــت دانش،انتقــال 
تجربه به دیگران و از اســتفاده از تجربه 
گذشــتگان ،عدم مــوازی کاری،هرکاری 
را از صفر شــروع نکــردن و تالش برای 
ادامــه کارهــای خــوب دیگــران 12- 
حمایــت از تولیــد و تولیدگــر ایرانــی و 
کاهش وابســتگی به خارج از کشــور به 
هر میزان ممکن و تبلیغ و ترویج مصرف 
کاالی ایرانــی در مجموعــه تحــت امــر 
13-نوآوری،خالقیت و ابتکار در عرصه 
هــای مختلــف اجرایــی و مدیریتی 14-

مــردم داری و برخورد مناســب با ارباب 
رجوع،حفظ شان و کرامت انسانی پرسنل 
و مراجعیــن ســعه صدر و دلســوزی در 
انجام فعالیــت ها،تقویت روحیه خدمت 
گزاری بدون چشمداشــت 15-تقویت 
نظــارت بــر زیرمجموعه از طــرق مختلف 
و طراحــی سیســتم نظارتی کــه قائم به 
شــخص نباشــد خصوصــا در مجموعــه 
هایی که با مباحث مالی سروکار بیشتری 
دارنــد. 16-مبــارزه جدی،فراگیر و بی 
امــان با مفاســد اقتصــادی و اخالقی به 
طوری که روزنه ها و منافذ سوء استفاده 
را ببنــدد و جرات تخلف و ارتکاب جرم را 

از متخلفان بگیرد.
بخــش  * دســتاوردهای 40 ســاله 

کشاورزی استان البرز
1-افزایش 3 برابری متوســط تولید 
گندم آبی در هکتار و تولید ساالنه بیش 
از 57 هــزار تــن گنــدم 2- افزایش 3 
برابری متوســط تولید جــو آبی در هکتار 

و تولید ســاالنه بیش از 27 هزار تن جو 
3-احداث 980 واحد گلخانه به مساحت 
واحــد  هکتــار 4-احــداث 36   294
پــرورش قارچ خوراکی با تولید ســاالنه 
بیش از 25 هــزار تن جو5 -اجرای طرح 
حدنگاری)کاداســتر(اراضی کشاورزی 
اســتان در 29 هزار هکتار 6-افزایش 
5 برابری تولید بذور اصالح شــده غالت 
7-احــداث واحد تولید و فــرآوری بذر 
در اســتان بــا ظرفیــت ســاالنه 3000 
تــن بــذر  8-احــداث 86 واحــد صنایع 
تبدیلــی و تکمیلــی بخش کشــاورزی با 
ظرفیت اســمی بیــش از 750 هزارتن  
9-تجهیــز بیــش از 15 هــزار هکتار از 
اراضی کشــاورزی به ســامانه های نوین 
آبیاری 10-افزایــش 6برابری ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی 11-افزایش 
3 برابری متوســط تولید محصوالت باغی 
با تولید ســالیانه بیش از 500 هزارتن 
12-افزایش 5 برابری تولید محصوالت 
پروتئینی شامل شیر،گوشت قرمز،مرغ 
و تخم مرغ و ماهی با تولید سالیانه بیش 
از 500 هزارتن در ســال 13-افزایش 
دوبرابر متوســط تولید سالیانه هر راس 

گاو شــیری به میزان 10808 کیلوگرم 
14-آموزش و توانمند ســازی مســتمر 
بهــره برداران به میــزان 500 هزار نفر 
در روز 15-احداث 134 واحد پرورش 
ماهی با تولید ســالیانه 2400 تن ماهی 
16-احــداث 20 واحد پــرورش ماهی 
زینتــی بــا تولیــد ســالیانه 12 میلیون 
قطعــه ماهــی 17-احــداث جــاده بین 
مــزارع 310 کیلومتــری 18-تســطیح 
هکتــار   6700 کشــاورزی  اراضــی 
19-احــداث اســتخر ذخیــره آب 425 
هــزار متر مکعــب 20-تولید ســالیانه 
بیــش از 100 میلیــون قطعــه جوجــه 
یــک روزه 21-احــداث حمــام در کل 
روستاهای البرز توســط جهادسازندگی 
22-احــداث جــاده در کل روســتاهای 
البرز توسط جهاد سازندگی 23-احداث 
برق روســتایی در کل روســتاهای البرز 
توســط جهاد ســازندگی 24-احداث پل 
بــر روی رودخانــه ها در کل روســتاهای 
البرز توسط جهاد سازندگی 25-احداث 
مدرســه در تعدادی از روستاهای البرز 
توســط جهــاد ســازندگی  26-انتخابات 
شــورای روســتایی در کل شهرســتانها 

و بخش های اســتان البــرز 27-کمیته 
بهداشــت و کمیتــه فرهنگی در ســطح 
روســتاها 28-ایجاد پادگان مهندســی 
رزمــی جهاد ســازندگی در طول 8 ســال 
دفــاع مقــدس 29-جــذب نیروهــای 
مردمی و دادن آموزش مهندســی رزمی 
در طول 8 ســال دفاع مقدس 30-جمع 
آوری کمــک هــای مردمــی بــه رزمنده 
هــای عزیــز 31-بســته بنــدی و اهداء 
کمک های مردمی بــه رزمنده های عزیز 
32-توزیع نهاد های کشاورزی و ساخت 
و توزیــع ادوات کشــاورزی 33-توزیع 
تراکتــور در روســتاها توســط جهــاد 
ســازندگی 34-ایجاد ســتاد پشتیبانی 
جنگ مهندســی رزمی در کل شهرستان 
های البــرز 35-توزیع مــرغ های بومی 
اوایل انقــالب در روســتاها 36-ایجاد 
کمیته عمــران جهت خدمات رســانی به 
روســتاییان 37-احیــا و احــداث قنات 
ها در روســتاها 38-آسفالت جاده های 
روســتایی در البــرز 39-احــداث جاده 
آســفالت نظرآباد بــه نجم آبــاد به طول 
13 کیلومتر 40-ایجاد دو باند فرودگاه 

جهت مبارزه با سن گندم.

دستاوردهای 40 ساله بخش کشاورزی توسط کانون جهادگران استان البرز تشریح شد
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آغــاز عملیــات اجرایی 
طرح های محرومیت زدایی 

در البرز

عملیــات اجرایــی هــزار و 422طــرح 
محرومیــت زدایی البرز در قالــب 40هزار طرح 

محرومیت زدایی کشور آغاز شد.
خبرنگار جام جم البــرز: وزیر صنعت، 
معدن و تجارت که برای این مراســم در ســپاه 
ناحیه امام حسن مجتبی)ع( کرج حاضر شده بود، 
در آیین آغازین این پروژه های محرومیت زدا، عام 
المنفعه و زودبازده که به صورت ویدئو کنفرانس و 
سراسری در کشور توسط رئیس بسیج سازندگی 
کشور سردار غیب پرور آغاز شد، گفت: در اجرای 
این طرح ها بخش خصوصــی و واحدهای ما در 
حوزه صنعت معدن و تجارت هرچه در توان دارند 
به کار خواهنــد گرفت.رحمانی با توجه به اینکه 
امروز در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و 
حوزه صنعت معدن و تجارت به عنوان خط مقدم 
این جبهه در کل کشور بسیج هستند افزود: امروز 
دولت فرمایش رهبرمعظم انقالب را نصب العین 
قرار داده که حفظ وضــع موجود، کارخانجات و 

اشتغال یک کار جهادی است.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت اضافه کرد: از 
تمام دســتگاه های مختلف، ادارات، استانداران و 
نمایندگان انتظار داریم که کمک کنند هر کجای 
کشور بدون نیاز به ابالغیه و بخشنامه برای حفظ 
وضع موجود تولید که رســالت اصلی امروز است 

تالش کرده و انجام دهند.
وی گفت: با حفظ تولید اشتغال حفظ و اشتغال 
موجود تثبیت می شود و مشکالت اساسی کشور 
اعــم از بیکاری و محرومیت با تــوان تولید رفع 

خواهد شد.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت از 2۱ صادرکننده نمونه استان البرز تجلیل شد.
خبرنگار جام جم البرز: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در این 
مراسم گفت: برگزاری همایش تجلیل از تولیدکنندگان حاوی این پیام است که تولیدگران 

در جبهه تولید، سربازان اقتصادی هستند.

جهانگیر شــاهمرادی افزود: انتخاب واحدهای نمونه کشوری معیارهای خاصی دارد به 
طوری که واحدهای صادر کننده در سامانه نمونش ثبت نام کرده و اسناد مثبت صادرات خود 
را ارائه می کنند، درنهایت طبق آن انتخاب ها توسط کارشناسان و بر اساس توجه به باالترین 
ســطح صادرات انجام می شود.وی در ادامه اضافه کرد: واحدهای صادرکننده نمونه بیشتر 

در زمینه صنایع دارویی، فرش دستباف، لوازم خانگی، خودرو، مواد غذایی، شیمیایی، دانش 
بنیان، محصوالت کشاورزی، چرم و قطعات خودرو فعالیت دارند.

شــاهمرادی گفت: اکنون در اســتان البرز ۳40 واحد تولیدی وجــود دارد که در بخش 
صادرات فعال هستند و ساالنه حدود 400 میلیون دالر به کشورهای مختلف صادرات دارند.

تجلیل از صادرکنندگان نمونه در البرز
با حضور وزیر صنعت صورت گرفت؛
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

البرز

  نویسنده: محمد صفری
دربخــش اول این مقالــه، مقاومت پایدار انقالب 
نســبت به انواع تهدیدات داخلــی و بویژه خارجی را 
بیان نموده وبه این ســوال مهم رسیدیم که چرا انبوه 
تهدیدات علیه انقالب اسالمی)انقالب نو پا وجوان(

در دهــه اول کارآمد نبوده اما تهدیدات یک دهه اخیر 
بویژه تهدیدات ســالهای جاری نســبت به انقالب 
ونظام، جدی، نگران کننده واثر بخشی قابل توجهی 

به همراه دارد؟!
بدون شک علت اثر بخشی تهدیدات را نمی توان 
در شــدت وقدرت تهدیدات سالهای اخیر دانست چرا 
که شدت وقدرت تهدیدات در سالهای اول انقالب به 
مراتب بیشــتر وعمیق تر بوده ودر بخش اول مقاله به 

این موضوع پرداخته شد.
افزایش آسیب پذیریهای انقالب ونظام برخاسته 
از انقالب به مراتب در قالب حوزه های ماهیتی،مشی 
وروش حکومتــداری افزایش یافته ودر بخش هایی 

نهادینه شده است.
تهدیــد اصوال خطر بالقوه ای اســت که صرفا در 
صورت وجود آسیب پذیری، تبدیل به فعل می گردد. 
تهدید پدیده ای اســت پویا و انتزاعی که منشا بیرونی 
دارد. همانگونــه که مقام معظم رهبــری فرمودند: 
مگس )تهدیــد فرضی( روی زخم )آســیب پذیری 
فرضی( می نشــیند هنر ما در مقابــل تهدید ترمیم 
آســیب پذیری )زخم( می باشــد در واقع بین آسیب 

پذیری وتهدید ارتبــاط ارگانیک وجود دارد اگر زخم 
ها زیاد وعمیق باشــند تهدیدات،جدی تر واثر بخشی 

پیدا خواهند کرد.
 در دهه اول انقــالب در ماهیت وروش حکومت 
داری به نحوی شــفاف،خالص و با قدرت برخاســته 
از ایمــان واعتقــاد و بدون انحصــار طلبی وقدرت 
خواهی بود که فرصت شــکاف میان مسئولین ومردم 
برای دشــمنان مهیا نبود این ویژگیها اجازه نشست 
تهدیدات را بر روی آســیب پذیریهای احتمالی نمی 

داد.
اگر تهدیدات سالهای اخیر نگران کننده شده است 
نه بخاطر ترامپ اســت ونه اثر بخشی تحریم ها و..... 
صرفا به دلیل آسیب های سردمداران حکومتی است 
آسیب پذیریهای که در نظام ودولتمردان آن به لحاظ 
ماهیت،روش ونوع حکومت داری شکل گرفته و رو به 
افزایش بوده است و متاسفانه مزمن شده و نه با توصیه 
وفرمایشــات مقام معظم رهبری به سردمداران)که 
بخوبی موضوع را درک کرده ودر ســالهای اخیر دائما 
به مســئولین گوشزد می فرمایند( و نه با دستگیریها و 
اعدام های گزینشی در حوزه های اقتصادی قابل حل 
وفصل می باشد چنانچه در سال ۱۳56 رژیم طاغوت 
در یک اقدام مشــابه با زندانی کردن مقامات ارشــد 
رژیم وعذر خواهی از مردم وانتقاد از خود  نتوانســتند 

به سرانجام برسند.

* آسیب پذیریهای انقالب کدامند؟ 
آسیب پذیری انقالب را باید در عقب ماندگی نگاه 
برخی از ســرمداران وکج فهمی و خود باختگی برخی 
دیگر از مقامات جســتجو کرد اصوال نگاه بخشــی از 
مقامات وسردمداران، نگاه ایده آلیستی و پوپو لیستی 
است و از درک جهان امروزی فاصله داشته به عبارتی 
به بهانه دین واســالم ، عقب تر از دنیای امروز حرکت 
می کنند وچند گام از مردم خود نیز دور هســتند البته 
ما می دانیم که دین ومذهب شیعه جهانشمول بوده و 
برای یک دوره خاص نیامده است ما مدعیان دین، از 
ظرفیت دینی جا مانده ایم به نام دین تیشــه به ریشه 

دین می زنیم.  تاکید امام خمینی )ره( به اســالم ناب 
محمدی نیز در این راستا قابل فهم است.

الف-یکی از آســیب پذیریهای عمده سردمداران 
حکومتی، عدم تشخیص درست از ماهیت تهدید است  
برخی از سردمداران انقالب، تهدیدات را ثابت فرض 
کرده و آن را همان تهدیدات دهه اول فرض کرده اند. 
این بخش از سردمداران حکومتی، خود را  در جایگاه 
مرجــع دینی فرض نموده وتهدید اصلی وجدی علیه 
انقالب را حجاب وســایر شعائر دینی می دانند ودرک 
صحیحــی از تهدیدات دنیای امروز ندارند به این معنا 
که مانند دهه اول انقــالب به تهدید بد حجابی نمره 
۱00 می دهــد یعنی باالترین تهدید برای انقالب در 
شرایط کنونی بدحجابی،کنسرت،جلوگیری از حضور 
زنان دربرخی مراکز ورزشی واستادیوم واشکال مشابه 
آن اســت  این تفکر ماهیت وحوزه تهدیدات را همان 
ماهیت وحوزه هــای تهدید دهه اول انقالب ارزیابی 
مــی کنند. این تفکر از تشــخیص تغییــر تهدیدات 
انقالب نا توان بوده و براســاس احساسات وتعصبات 
وتمایالت شخصی حکومت می کنند وفراموش کرده 
اند که حفظ نظام از اوجب واجبات اســت وبا دیدگاه 
ســطحی و کوتاه نگرانه مذکور، ناخواســته تیشه به 
ریشه انقالب می زنند براساس همین نگاه، تهدیدات 
را اولویت بندی نموده ونســبت به آن ، سیاستگذاری 
می کنند سیاست هایی که بخش عمده ای از بودجه، 
اعتبــار ومشــروعیت انقالب را زیر ســوال برده و بر 
شــکاف  میان مردم،جوانان ومســئولین می افزایند 
در این صورت آســیب پذیــری جدی فراهم نموده تا 
تهدیدات بر نظام جمهوری اسالمی ایران فائق آمده 

وکارساز گردد. 
چنانچه این تفکر در تغییر دیدگاه های خود بزودی 
اقــدام نکنند وندانند که از نظر امام خمینی معمار کبیر 
همین انقالب "حفظ نظام از اوجب واجبات اســت" 
وحفظ نظام بستگی به تشــخیص درست تهدیدات 
اولویت دارعلیه انقالب می باشــد وهم اکنون نظام ما 
نه از ســوی اینگونه ظواهر)که به جای خودش قابل 
اهمیت است( بلکه از سوی اقتصاد،رانت و فساد اداری 

و.... تهدید می شــود ودر صورت رفع آســیب پذیری 
های خود در این حوزه، اصل نظام به خطر خواهد افتاد 
نباید با تشــخیص غلط،نا خواسته با عوامل تهدید در 

یک مسیر قرار بگیرند.
ب-برخی دیگر از مســئولین نظام با تشــخیص 
درست تهدیدات انقالب وبا انتقاد از تفکر مذکور قصد 
دارند با تهدیدات مبارزه کنند اما به دلیل اینکه به جای 
شنیدن صدای مردم به عطسه های ترامپ! توجه می 
کنند ظرفیت حکومت داری خود را نه در ظرفیت های 
داخلی و درکنار مــردم بلکه با تکیه بر خارج از مرزها 
صرف می کنند این دســته از ســردمداران حکومتی 
سیاســی زده شده،شــفافیت با مردم را کنار گذاشته 
واگر چه تهدیدات را درســت تشــخیص داده اند اما 
در روش مقابله با آن متوســل به خارج از کشور شده 
وبا دروغ،ریا،عدم شایســته ساالری وناکارآمدی در 
مدیریت ها بــه خطا رفته واز این طریق همانند تفکر 
قبلی تیشه به ریشه انقالب می زنند از این رو تهدیدات 
ســالهای جاری علیه انقالب کارآمد شده است واین 
تهدیدات براحتی بر دامان آسیب های انقالب ونظام 
جمهوری اسالمی رخت پهن کرده ومانند خوره ریشه 

های آن را می جود. 
این تفکر باید به فرمایشــات رهبر معظم انقالب 
برگردند ودر روش مقابله بــا تهدیدات به ترمیم این 

آسیب بپردازند.
در این یادداشــت معلوم گردیــد تهدیدات جدی  
واولویــت دار علیه انقالب ایــران نه ترامپ وتحریم 
های امریکایی است ونه حجاب وکنسرت های مجاز 
داخلی،  بلکه آســیب پذیری انقالب در بطن دو تفکر 
غالب حکومتی اســت که نسبت به تهدیدات وروش 

های مقابله با آن دچار اشتباه وانحراف شده اند.
حال ســوال بزرگ اینجاست که تهدیدات واقعی 
علیه انقالب در ســالهای گذشــته کدامند وراههای 

مقابله با آن چگونه است؟                                  
    ادامه دارد ...        
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تهدیدات وآسیب پذیری های انقالب اسالمی)2( سرپرست فرمانداری ویژه 
کرج معرفی شد

طی مراسمی با حضور کامکار معاون استاندارالبرز 
و مدیرکل دفتر حوزه استاندار،"خسرو ارتقایی" به عنوان 

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان کرج معرفی شد. 
خبرنگار جام جم البرز: »خســرو ارتقایی« در 
آییــن معارفه در  فرمانداری شهرســتان کرج در جمع 
کارکنان فرمانداری گفت:  قبول این مســئولیت حسب 

دستور دکتر شهبازی استاندار محترم بوده است.
وی افزود:  ۱4 ســال در وزارت کشــور و در 4 استان 

کشور خدمت داشته ام.
ارتقایی با بیان اینکه مهندس شفقی از قدیمی های 
وزارت کشــور هستند و ادبیات مشترکی داریم افزود: از 
تالش ها و زحمات مهندس شفقی در این مدت مراتب 

قدردانی را دارم.
وی افزود: شهرستان کرج یک سال پر فراز و نشیب را 
پشت سر گذاشت و در این مدت نیز تالش های ویژه ای 
برای مدیریت بحران حوادثی همچون زلزله و... صورت 
گرفت و طی این مدت شاهد ثبات در مدیریت کالنشهر 
کرج هم بودیم.وی ادامه داد: ما از نسل انقالب هستیم . 
در تمامی برهه ها از دوران دانشــجویی که مبارزات 
انقالبی داشتیم تا دوران دفاع مقدس و سازندگی حضور 
جدی در تمامی عرصه ها داشته ام و امروز به وضوح  تجلی 
اســتقالل،آزادی و نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
شاهد و نظاره گر هستیم.سرپرست جدید فرمانداری کرج 
بابیان اینکه دشمنان از هر سو درصدد  اعمال فشار هستند، 
حفظ بنیان های نظام مقدس جمهوری اسالمی را اولویت 
نخست دانست و تصریح کرد:  امروز ادبیات آمریکا و دیگر 
کشورهای وابسته تغییر کرده است و به شکلی دیگر سعی 
در لطمه زدن می کنند  که باید این شرایط را با هشیاری 
پشــت سر بگذاریم و در روز 22 بهمن با حضور با شکوه 
مــردم در راهپیمایی، بار دیگر حمایت از نظام جمهوری 
اسالمی را به تجلی برسانیم.ارتقایی با بیان اینکه  تغییر 
مدیریتی همواره وجود داشــته است و  این رفت و آمدها 
هیچ خللی در  مسیر خدمت و انگیزه و تالش و هشیاری 
ما  وارد نمی کند  بلکه همگی محکم و استوار کار را ادامه 
می دهند، افزود:  هنر ما باید این باشــد که مسئولیت را 
بدرســتی انجام دهیم و اگر اینگونه باشــد، دیگر شاهد 
مشکلی نخواهیم بود.معاونت های فرمانداری شهرستان 

کرج نیز با قوت و قدرت  کار خود را دنبال کنند.
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پــس از اظهارات امــام جمعه 
کرج، رئیس مجلس سخنرانی خود در 

کرج را لغو کرد.
خبرنگار جام جم البرز: دفتر 
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد که علی الریجانی پس از شنیدن 
ســخنان امام جمعه کرج، سخنرانی 
خود در این شــهر در روز 22 بهمن را 

لغو کرده است.
در اطالعــه دفتــر رئیس مجلس 
شــورای اســالمی آمده اســت: در 
پی حواشــی به وجود آمــده درباره 
ســخنران مراسم 22 بهمن کرج و در 
راستای حفظ وحدت، سخنرانی علی 
الریجانــی رئیس مجلس شــورای 

اسالمی در این روز در کرج لغو شد.
در اطالعیه دفتــر رئیس مجلس 

شورای اســالمی آمده است: آنگونه 
کــه در رســانه ها آمده امــام جمعه 
محترم کرج در خطبــه ها فرمودند: 
»گویا انتخاب سخنران روز 22 بهمن 
در کرج از طرف مرکز بوده است، عده 
ای بــه این انتخاب اعتــراض دارند. 

هفته آینده راجع به این موضوع بحث 
می کنیــم که وظیفه مــا چه خواهد 
بود. یک هفته ای به دوســتان وقت 
می دهیم ببینیم تدبیری می اندیشند 
یــا خیر؟«این اطالعیه مــی افزاید: 
رئیس مجلس براساس اصرار جناب 

آقای لطفی قائم مقام محترم آیت اهلل 
جنتی در شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی ســخنرانی روز 22 بهمن را 
پذیرفتنــد و تصور این بود که با آقای 

امام جمعه هماهنگ شده است.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: 
آقای الریجانی وقتی مطالب ایشان را 
شنید سخنرانی خود را لغو کرد و گفت: 
مســئله در حدی نیست که ایشان به 
شــورای هماهنگی مرکز اولتیماتوم 

یک هفته ای بدهند.
ایــن اطالعیه می افزایــد: امروز 
کشور به وحدت نیاز دارد و مخصوصًا 
راهپیمایی 22 بهمن باید مظهر وفاق 
در کشــور باشــد و آقای امام جمعه 
خودشان سخنرانی کنند یا هر کسی 

که مطلوبشان هست، دعوت کنند.

پس از اظهارات امام جمعه کرج؛

رئیس مجلس سخنرانی خود را لغو کرد

ارتقای ســطح ورزش موجــب تقویت حوزه 
سالمت جوانان و کاهش مفاسد اجتماعی، اخالقی، 
اعتیاد و دیگر مشــکالتی می شــود که گریبانگیر 

جوانان است.
خبرنــگار جام جم البرز: علی اصغر کمالی 
زاده، شــهردار کرج با بیان اینکه شورای پنجم نگاه 
حمایتــی به ورزش جوانان دارد، عنوان کرد: باید در 
حمایت از ورزش اقداماتی در بعد شــهری و استانی 
انجام دهیم و برخی رفتارهای ورزشــی را در میان 

مردم نهادینه کنیم.
این مسئول با یادآوری اینکه دولت، شرکت های 
ورزشــی را از مالیــات معاف کرده اســت، گفت: 
شــرکت ها پس از آن به ســمت ورزش های عامه 
پســند رفتند و هزینه تیــم داری افزایش پیدا کرد 
اما زیرســاخت های ورزشــی که مهم ترین نکته 

است، توسعه نیافت.شــهردار کرج به این موضوع 
که بهترین تیم های ورزشی فاقد زیرساخت هستند، 
اشــاره کرد و افزود: باید اقدامات خود را به ســمتی 
ببریم که در حوزه ورزش اثر بخشــی و بیشــترین 

بازخورد را داشته باشیم.
* اختصــاص بودجه مناســب برای 
احداث ســال ورزشی شهرداری کرج در 

سال 98
کمالی زاده در ادامه از اختصاص بودجه مناســب 
برای احداث ســالن ورزشی شهرداری کرج سخن 
گفــت و اظهار کرد: در صورتی کــه از رویدادهای 
ورزشی حمایت کنیم رقابت ایجاد می شود و جوانان 
به سمت ورزش تمایل بیشتری پیدا می کنند که این 

مهم افزایش سطح سالمت را به دنبال دارد.
این مسئول ضمن تاکید بر توسعه زیرساخت های 

ورزشی گفت: شنا یکی از پایه ای ترین ورزش هاست 
و این در حالی اســت که شــهرداری کرج فاقد تیم 
شناســت، در صورتی که زمین مناسب داشته باشیم 
اســتخر اختصاصی برای ورزش هــای آبی احداث 

خواهیم کرد.
وی در بخــش دیگــری از صحبت های خود به 
اختصاص ۳00 میلیون تومان بودجه از ســوی شورا 
به مدال آوران استان اشــاره کرد و افزود: این مبلغ 
پرداخت شــده و بزودی مراسمی برای مدال آوران 

برگزار خواهد شد.
شــهردار کرج همچنین از برگزاری جلســات 
کارگروه ورزشــی یاد کرد و ادامه داد: به منظور هم 
افزایی بیشــتر نهادها و رویکــردی حمایت آمیز در 
زمینه ورزش ضرورت دارد این جلسات سه ماه یک 

بار برگزار شود.

سرمایه گذاری در حوزه ورزش هزینه نیست
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خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
حافظمن به بوی سر آن زلف پریشان بروم

خبرنگار جام جم البرز: حجت االســالم 
فخر الدین صابری 57 ســاله است و متولد نوشهر .یک 
دوره نماینــده مجلس،مدیر کل میراث فرهنگی قم و 
چندین سمت دیگر از او مدیر کارکشته و توانایی ساخته 
است.از افتخارات البرز است.او نه تماشاگر که همواره 
بازیگــردان فعالیت های هنری و میراث فرهنگی این 
سرزمین بوده است. بسیاری از عمرش را با مقوله میراث 
فرهنگی و صنایع دستی کشــورمان گذرانده است.او 
طعــم زندگــی دینی و فرهنگی را باهــم آمیخته و در 
بســیاری از آداب و رســوم و آیین ها بــا مردم و علی 
الخصوص  با البرز نشینان همدلی نزدیک دارد.صابری 
روزی آمــد روزنامه جام جم.از قســمت های مختلف 

بازدید کرد.با ما همراه باشید:
* جناب صابری،شــما اشــراف کامل 
بــه کارتان داریــد، بفرماییــد مهمترین 
ظرفیــت هایی که اســتان در زمینه میراث 
فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی 

دارد،چیست؟
-استان در هر سه حوزه از ظرافت های ارزشمندی 
برخوردار است.در حوزه میراث فرهنگی ما آثار ارزشمند 
تاریخی فراوانی داریــم.در راس آنها محوطه تاریخی 
ازبکی در نظرآباد اســت.این تپه ازبکی قدمتی ۹هزار 
ســاله دارد.۱4ســال قبل یک نمونه خشــت از این 

مجموعه به ســازمان برده شــد.این خشت براساس 
کارشناسی کارشناســان و باستان شناسان،نشان می 
دهــد که قدمتی ۹هزار ســاله دارد.محوطه تپه ازبکی 
محل اســتقرار مادهــا بوده اســت.مادها دو پایتخت 
داشــتند.یکی پایتخت تابســتانی و دیگری پایتخت 
مادها،هگمتانه)همدان(  تابستانی  زمستانی.پایتخت 
بوده و پایتخت زمستانی شان در نظرآباد )استان البرز( 
بوده اســت.این بیان کننده هویت و قدمت استان البرز 

می باشد.
در کنار این بنا ،کاروان ســرای ینگه امام قرار دارد 
که واقعا زیباســت.از این کاروان ســرا می توان بهره 
برداری گوناگونی داشت.سازمان یونسکو تصمیم دارد 
با سرمایه گذاری در این کاروان سرا، اقدام به بازسازی 
کند.چرا که بنا در مســیر جاده ابریشم قرار دارد.کاروان 
سرای شاه عباســی از دیگر مراکز گردشگری جذاب 
استان است.بازسازی این کاروان سرا از طرف سازمان 

میراث فرهنگی به طور کامل انجام شده است.
هم اکنون از این کاروان سرا بر عرصه صنایع دستی 
هنرمندان اســتان استفاده می شــود.در کنار عرضه 
صنایع دستی در کاروان ســرا،پذیرایی گردشگران و 
اهالی استان از دیگر فعالیت های این مجموعه است.

پل تاریخی دختر یا سلیمانیه از دیگر مراکزی است 
که در ورودی شــهر کرج واقع اســت.مورد دیگر قلعه 

صمصام است که باقیمانده از دوره قاجار می باشد. این 
دو میراث هردو بازســازی شده اند.کاخ سلیمانیه که در 
قســمت جنوبی دانشکده کشاورزی واقع است یکی از 
آثار ارزشــمند کرج بوده که این هم مورد بازسازی قرار 
گرفته است.این کاخ از بهمن ماه برای همیشه بر روی 
عالقه مندان بازخواهد شــد. خود دانشکده کشاورزی 
هم جنبه تاریخی دارد. مورد دیگر کاخ مروارید مهرشهر 
کرج می باشــد. این کاخ جزء 4 بنای ارزشمندی است 
کــه بنیاد »رایت« در جهان به وجود آورده اســت.این 
کاخ اصال قابل مقایســه با کاخ های موجود در تهران 
و جاهای دیگر نیســت.عاقبت هم این اســت که نوع 
معماری و ســازه آن بی نظیر است.در سال های اخیر 
بــه علت عدم مراقبت و نگهداری آســیب جدی دیده 
است.از سال ۹7 کار مرمت این کاخ را شروع کرده ایم.

ســقف فلزی آن که از جا در رفته و افتاده بود،بازسازی 
و در جای خود قرار گرفته شد.پیمانکاران با سازندگان 

اصلی کاخ در تماس بودند.
مــوارد دیگــر خانــه های مفاخــر اســتان البرز 
هســتند،مانند : خانه آیت اهلل طالقانی ،احمد شــاملو ، 

مصدق و ...
* با تمام این مراکز ، چقدر توانســته ایم 
گردشــگر جذب کنیم؟اگر حضور گردشگر 

در البرز کم بوده ،علت چیست؟
-دلیل اصلی آن این اســت که از گذشــته ،استان 
البرز گوشــه ای از استان تهران بوده است.البرز به طور 
مســتقل معرفی نشــده ،تهران به دلیل متمرکز بودن 
ادارات ،کاخ هــا و موزه ها همیشــه حــرف اول را می 
زده اســت.البرز خیلی به حســاب نمی آمده است، اما 
از ســال ۱۳۸۹ که البرز مستقل شد،سازمان توانست با 
چاپ پوستر و کتابچه های راهنما تا حدودی این نقص 
را برطرف کند.طبق برآوردها در طول ســال حدود ۳0 
میلیون تردد در استان به ثبت رسیده است.نکته اصلی 
این اســت ،چه در مسیر تردد تهران به البرز و چه بعداز 
آن بــه طرف قزوین هیچگونــه بیلبوردی در اختیار ما 
نیســت تا بتوانیم مرکزمان را تبلیغ کنیم.همین که از 
کرج بیرون می روید به ســمت قزوین،تمام بیلبوردها 

در اختیار استان قزوین است.
ســازمان میراث فرهنگی به جد از شهرداری کرج 

و شورای شــهر درخواست دارد که این بیلبوردها را در 
اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم اســتان را معرفی کنیم.این 
همه تردد در استان ظرفیت بسیار مناسبی است تا برای 
گردشگران و رهگذران معرفی مناسبی داشته باشیم.
این ظرفیت مناسبی است که باید از آن استفاده کنیم.

* یکی از مواردی که می تواند گردشگر را 
به استان بیاورد،بازارچه های دائمی صنایع 

دستی است،وضعیت چگونه است؟
-هنرمندان البرزی در حال حاضر در دو قالب فعال 
هســتند،قالب اول هنرمندان کارگاهی می باشند.در 
حال حاضــر حدود 500 کارگاه در اســتان البرز فعال 
هســتند.بخش دوم هنرمندان خانگی هستندکه کار 
تولید را به ســرانجام می رسانند.در مجموع 6۱00 نفر 
در عرصه صنایع دستی فعال می باشند.این تعداد در ۱2 
یا ۱۳ رشته فعالیت می کنند.شهرهای فعال در عرصه 
صنایع دستی فردیس،اشتهارد،ساوجبالغ،طالقان،ک

رج و نظرآباد هســتند.در بخش آموزش در حال حاضر 
5200 هنرجو مشــغول آموزش هســتند.در نظرآباد 
هنرجو ها بدون پرداخت هزینه آموزش های الزم را فرا 
می گیرند. اما این که مهمترین مشکل سازمان نداشتن 
بازارچه دائمی اســت. مخصوصا در کرج حتما از استان 
های دیگر هم بازدید کننده داشتیم.رونق اقتصادی به 
اســتان می آمد.باید این را هم بگویم که تنها بازارچه 

رسمی ما در مشکین دشت می باشد با ۳7 غرفه.
ادامه دارد 

در گفتگو با مدیر کل میراث فرهنگی مطرح شد؛

آمیختگی طعم زندگی دینی و فرهنگی
به یاد »شهید دکتر حمید قاضی 

میر سعید«؛ 
حمید با همه فرق می کرد

سید میرزا پدر شهید: 
حمید در مرداد ســال ۱۳۳۹ در شهرســتان 
طالقــان متولد شــد، او فرزند چهــارم خانواده 
بود،  پس از اتمــام موفقیت آمیز دوران ابتدایی و 
دبیرستان در ســال ۱۳57 در دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان پذیرفته شد.
خبرنگار جام جم البرز: حمید در مبارزات 
انقالب اسالمی حضوری فعال داشت  که پس از 
انقالب وارد جهاد ســازندگی شد و در اکیپ های 
اعزامــی به مناطــق محروم، مســئولیت امور 
فرهنگی و  درمانی را بر عهده گرفته بود ، پســرم 
در ســال ۱۳62 ازدواج کــرد که ثمره این ازدواج 

 یک فرزند به نام حسین است.
 من هشــت فرزند دارم امــا حمید با همه فرق 
می کــرد هم از نظر اخالقی و هم از نظر اعتقادی؛ 
حتــی  خواهر و برادرانش نیز این موضوع را درک 
کرده بودند. رفتارش مانند یک انســان بزرگوار و 
غیر قابل توصیف،  بســیار پر انرژی بود و به اندازه 

سر سوزنی کسی را اذیت نمی کرد.
نوه ام حســین تنها یادگار حمیــد، مهندس 
صنایع اســت و با دختر  مورد عالقه اش که حافظ 
قرآن اســت و دکترای علوم قرآنــی دارد ازدواج 

کرده است.
همسر شهید:

عروســی مان در مسجد امام جعفر صادق)ع( 
فلکه دوم تهران پارس بود. عروســی از ســاعت 
چهار تا هفت بعد از ظهر بود و بعد از آن، شام همه 
منزل پدر حمید مهمان بودند.  لوبیا پلو می توانست 
ســاده ترین شــام عروسی دنیا باشــد که خیلی 

خوشمزه پخته شده بود.

یاد یاران آشنا

خوانندگان عزیز می توانند جهت طرح 
مشکالت شهری و استانی درابعاد مختلف، با 
تلفن026-32210009دفتــر  شــماره 
تحریریه روزنامه جام جم البرز همه روزه به غیر 
از ایام تعطیل از ساعت 10صبح تا 15تماس 
بگیرند تا به نام خودشان در ستون مربوطه درج 

شود.

*مسئوالن پاسخ دهند
کســانی که فاقد شغل بوده سهام عدالت هم نداشته و 
در حقیقت بیکار هستند. دولت چطور می تواند به این افراد 
سبد کاالی حمایتی بدهد؟! سامانه پیگیری آن ها هم که 
جواب کســی را نمی دهد. لطفا مسئوالن پاسخ دهند که 

مردم گرفتار در این بحران اقتصادی چه کنند؟!
میر عادل میر حمزه از کرج

* مسئوالن دولت چاره اندیشی کنند
بر اثر برخی اطالعات ناقص و نارسای مسئوالن دولت 
شــمار زیادی از بازنشستگان و فرزندان آن ها حتی بعد از 
تشکیل خانواده از گردونه لیســت دریافت یارانه بگیران 
در ســال های اخیر خارج شــده اند و در همین حال افراد 
ثروتمنــد همچنان از صندوق دولت یارانه می گیرند. واقعا 
معلوم نیست که این دیگر چه نوع برخورد توهین آمیزی با 

بازنشستگان کم توان مالی است؟ خدا به خیر کند!
جمعی از بازنشستگان کرج و حومه 

*متروی تهران - هشتگرد را بهره برداری 
کنید

راه اندازی متروی تهران هشــتگرد یکی از آرزوهای 
دیرینه ساکنان و شــهروندان هشتگرد و حومه می باشد. 
لطفا مسئوالن دست اندرکار مترو زمینه بهره برداری هر چه 
سریعتر از خط مذکور را برای رفاه بیشتر مردم فراهم نمایند.
محمد صالحی از هشتگرد

موانع ساختمانی در پیاده روها را جمع آوری 
کنید

برخی از پیمانکاران ساختمانی با اشغال فضای پیاده روها 
و بخشــی در خیابان ها و معابر شــهری باعث سد معبر و 
مزاحمت عبور و مرور شهروندان می شوند. لطفا مسئوالن 
شــهرداری کرج با پیگیری دقیق این موضوع مشکالت 

مذکور را شناسایی و حل و فصل نمایند.
مهران اردشیری از کرج

پیام های مردمی

ت اول
قسم


