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ُه َجْهُلُه «. قاَل امام رضا  )ع( :» َصديُق ُكِلّ اْمِرء َعْقُلُه َو َعُدُوّ
دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.

رعیتی فرد مسئول بسیج کارگری کارخانجات کشور از زحمات بی شائبه و موثری که در رزمایش دست 
یاریگر و کمک های مومنانه به معسرین و نیازمندان جامعه کارگری کشور صورت پذیرفت از سعید نوری 

مدیر عامل شرکت نکا چوب تقدیر و در تشکر کرد.
در متن پیام آمده است: توفیق خدمت به نیکو ترین و شایسته ترین مردم نظام اسالمی فرصت گرانبها و پر 
افتخاری است که عالوه بر خشنودی مردم، موجبات رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشت و بنا به 
فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای این اقدام خداپسندانه مصداق 
بارز ) این تسابق الی الخیرات ( می باشد و به یقین در این راستا کسانی موفق و سر بلند خواهند بود که 
بتوانند به خوبی از این فرصت مسئولیت در راستای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه و موثر به مردم 

نهایت استفاده را ببرند قطعا کار برای رضای خداوند بدون اجر و پاداش نخواهد ماند.
بدینوسیله الزم می دانم از زحمات بی شائبه و موثری که در رزمایش “ دست یاریگر “ و “ کمک های 
مومنانه“ به معسرین و نیازمندان جامعه کارگری کشور داشته اید، تقدیر و تشکر نموده و موفقیت و بهروزی 

روز افزونتان را از  درگاه ایزدمنان مسئلت می نمایم.
علی حسين رعيتی فرد – مسئول سازمان بسيج کارگران و کارخانجات کشور

تقدير و تشکر رعیتی فرد مسئول 
سازمان بسیج كارگری و كارخانجات 
كشور از مدير عامل شركت نکاچوب

*کار برای رضای خداوند بدون اجر و پاداش نخواهد ماند

سرهنگ مجیدرضا شعبانی فرماندهی سپاه ناحیه نکا با مهندس سعید نوری مدیرعامل شرکت نکاچوب دیدار و گفتگو کردند. 
فرماندهی سپاه ناحیه نکا با حضور شرکت نکاچوب با مدیرعامل این شرکت دیدار و از اقدامات این شرکت قدردانی کرد.

شعبانی فرمانده سپاه ناحیه نکا در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای خانطومان بازگشت افتخار آمیز پیکر مطهر 
و جاودانه شهیدان واالمقام را به مردم شریف مازندران به  ویژه خانواده صبور و بزرگوارشان تبریک و تسلیت گفت و در ادامه 
اقدامات چشمگیر این شرکت در موضوع های فرهنگی و مذهبی و همکاری در رزمایش کمک های مومنانه تقدیر و تشکر 
کرد.مهندس سعید نوری مدیرعامل شرکت نکاچوب نیز با خیر مقدم به فرماندهی سپاه ناحیه نکا  گزارشی از فعالیت های 

این شرکت ارائه کرد و در راستای سخنان رهبر معظم انقالب به حمایت از تولید ملی تاکید کرد.
در این نشست در خصوص فعالیت های فی ما بین این شرکت و سپاه و بسیج بویژه در موضوع فعالیت های فرهنگی 

بحث و تبادل نظر شد.

 ديدار فرمانده سپاه ناحیه نکا
 با مديرعامل شركت نکاچوب 

شعبانی مسئول بنیاد شهید شهرستان میاندورود با مهندس سعید نوری مدیرعامل شرکت نکاچوب دیدار و 
گفتگو کردند.مسئول بنیاد شهید شهرستان میاندورود، در این دیدار ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل شرکت 
نکاچوب، با بیان اینکه تالش همه مسئوالن و دست اندرکاران باید در مسیر تسهیل امور برای مردم  که 
صاحبان اصلی انقالب اسالمی می باشند افزود: مسئوالن بدانند که این خدمت برای همیشه در نامه اعمال 

آنان باقی مانده و باعث افتخار آنان می شود.
مهندس سعید نوری مدیر عامل شرکت نکاچوب در این جلسه اظهار داشت: امروز در جنگ اقتصادی کارگران 

در خط مقدم قرار دارند و شرکت های تولیدی و کارخانجات در این مسیر تاثیرگذار هستند.
 گفتنی است در این دیدار به منظور پیشرفت صنعت شهرستان نظراتی مطرح و نسبت به بررسی و رفع موانع 

موجود، راهکارهایی ارائه گردید.

ديدار مسئول بنیاد شهید شهرستان 
میاندورود با مديرعامل شركت نکاچوب

 همزمان با ایام پایانی ماه صفر، مازندران شهیدپرور میزبان ۵ آالله سرخ زینبی بوده و بار دیگر 
این استان عطر و بوی عاشورایی گرفته است. استان علوی تبار مازندران که همواره در ادوار 
انقالب، دفاع مقدس و عصر کنونی در رشادت آفرینی و حماسه سازی و تربیت مردان مرد افتخار 

آفرین بوده است.
نام شهدای دفاع مقدس، زینبی و حریم  به  این استان قهرمان پرور که هر کوچه و برزن آن 
والیتی نامگذاری شده با برخورداری از لشگر ظفرمند و پیروز 2۵ کربال و شهدای حماسه آفرین 
بسیجی در هشت سال دفاع مقدس، بیش از 10 هزار و 400 شهید را تقدیم نظام اسالمی کرده 
میزبان  روزها  این  است  کرده  معرفی  ارزشی  و  دینی  جامعه  به  را  جانباز  هزار  دهها  از  بیش  و 
شهدای مدافع حرم صحرای خان طومان سوریه بوده که مدافع حرم حضرت زینب )س( بوده که 
فتوحاتشان زمینه ساز اخراج داعشی ها و آزادی سوریه از چنگال استکبارگران شدند.در روزهای 
را  خود  عزاداری  دستجات  برپایی  با  مازندران  مردم  ساله  همه  روال  طبق  که  ماه صفر  پایانی 
رهسپار زیارت امام هشتم شیعیان برای شرکت در مراسمات عزاداری دهه پایانی صفر کرده بودند 
که امسال به دلیل شرایط کرونایی این مراسمات لغو شده ولی خبر بازگشت و تفحص ۵ شهید 

مدافع حرم مازندران، رنگ و بویی عاشورایی، رضایی، فاطمی و زینبی به مازندران داده است.
پیکرهای مطهر ۵ شهید مدافع حرم مازندران در صحرای خان طومان که فتوحات آنان در 17 
اردیبهشت 9۵، این ایام را به اردیبهشت مقاومت قلمداد کرده است، پس از انجام مراحل دی ان 
ای شناسایی و ابدان پاک شهیدان مدافع حرم محمد بلباسی، محمود رادمهر، علی عابدینی، رضا 
حاجی پور و حسن رجایی فر نیز پس از تشییع و طواف در بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان به 

زادگاهشان مازندران بازگشت.
همزمان با ورود این شهدا به استان مازندران، مراسم استانی پرشور وداع با حضور اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن در بوستان والیت ساری برگزار و همچنین مراسم وداع با این شهدا به صورت 

شهرستانی در ساری، بابل، آمل، فریدونکنار و قائم شهر با حضور و شور خاصی برگزار شد.
پیکرهای مطهر شهیدان بلباسی، رادمهر، رجایی فر، عابدینی و حاجی پور روز پنجشنبه بر روی 

دستان مردم شهرهای قائم شهر، ساری، بابل، فریدونکنار و آمل تشییع و خاکسپاری شده است.
شهيد رجایی فر در زادگاهش آرام گرفت

پیکر مطهر شهید مدافع حرم حسن رجایی فر که در خان طومان سوریه به شهادت رسیده بود پس 
از گذشت چهار سال و پنج ماه به میهن اسالمی بازگشت و با استقبال گسترده مردم و مسئوالن، 
زادگاهش  در  و  تشییع  بابل  ناحیه  مقابل سپاه  از  ایثارگران  و  خانواده های معزز شهدا، جانبازان 

روستای کامیکال در بندپی غربی به خاک سپرده شد.
چمران لشگر زینت بخش گلزار شهدای ساری

تعدادی  در  بود  گرفته  لقب  کربال   2۵ لشگر  چمران  به  که  رادمهر  محمود  حرم  مدافع  شهید 
همپای  سوریه  در  محلی  جنگ های  و  لبنان  روزه  سه  و  آزادسازی جنگ سی  و  درگیری ها  از 
سرداران شهیدی چون حاج قاسم سلیمانی دالوری و رشادت هایی کرده است.شهید رادمهر در 
17 اردیبهشت 9۵ به همراه تعدادی از همرزمان خود در صحرای خان طومان در جنگ نابرابر 
داعشیان به درجه رفیع شهادت نائل امده و پیکر پاکش پس از حدود ۵ سال به مام وطن بازگشت. 
پیکر مطهر این شهید واالمقام به همراه چهار همرزمش در بارگاه ملکوتی امام هشتم نیز تیمم 

یافته و روز پنجشنبه در آرامگاه مالمجدالدین ساری به خاک سپرده شد.
پایان فراق 53 ماهه شهيد مدافع حرم فریدونکناری

پیکر مطهر شهید مدافع حرم علی عابدینی که در خان طومان سوریه به شهادت رسیده بود پس 
از گذشت 4 سال و ۵ ماه به میهن اسالمی بازگشت و  با استقبال گسترده مردم و مسئوالن، 
خانواده های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران از مقابل سپاه ناحیه فریدونکنار تشییع و در زادگاهش 

روستای ِفِرم به خاک سپرده شد.
یک شهر به احترام شهيد مدافع حرم ایستاد

پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمد بلباسی پنجشنبه بر روی دستان مردم قدرشناس قائم شهر 
تشییع شد. پیکر مطهر این شهید واالمقام از حسینیه عاشقان ثاراهلل به سمت گلزار شهیدای سید 

مالل تشییع شد. 
پیکر شهید واالمقام بلباسی که نماز میت برای او توسط آیت اهلل معلمی نماینده مردم مازندران 
در مجلس خبرگان رهبری اقامه شده در بین زار عموی شهید وی و شهید شیرسوار تدفین شده 

است.
تشييع باشکوه پيکر شهيد مدافع حرم در آمل

تشییع مردم شهر  با شکوه  اجرای  با  زاده  تشییع مسافر خان طومان شهید رضا حاجی  مراسم 
امیرالمومنین آمل انجام شد. این تشییع با توجه به شیوع بیماری کرونا و حفظ فاصله گذاری و 
رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت خودرویی انجام شد از میدان هزارسنگر آغاز و تا گلزار 
مزار شهدای امام زاده ابراهیم)ع( این شهرستان ادامه یافت.شهید رضا حاجی زاده در شانزدهم 
اردیبهشت سال 9۵ در جنگ علیه تکفیری ها، در منطقه خان طومان سوریه به شهادت و پیکر 
مطهرش جاویداالثر مانده بود که پس از پنج سال با تفحص ایثارگران پیکرشان شناسایی و با 

تایید DNA به همراه هفت شهید ایران به وطن بازگشت.

تشییع باشکوه پیکر ۵ آالله خونین خان طومان در مازندران
* مردم  به احترام شهدای مدافع  تمام قد ایستادند


