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در ســالروز میــاد اســوه بشــریت پیامبــر گرامــی اســام حضــرت محمــد مصطفــی (ص) مراســم جشــن تکریــم ایتــام بــه طــور
باشــکوهی در ســاختمان شــماره  ۲موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عــج) برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه جمــع کثیــری از
خیریــن زنجــان و عــده ای از مســئوالن شــهر حضــور داشــتند ابتــدا آقــای دکتــر موســوی رئیــس هیئــت مدیــره موسســه
گزارشــی از عملکــرد خیریــه در زمینــه هــای فرهنگــی و معیشــتی بــرای خانــواده هــای تحــت پوشــش ارائــه داد ســپس خانــم
دکتــر ذوالحســنی از اســاتید دانشــگاه زنجــان طــی ســخنانی بــا ابــراز خشــنودی از عملکــرد خیریــه نســبت بــه ایتــام فرازهایــی
از کالم اهلل مجیــد را در خصــوص ایتــام و ارج نهــادن و رســیدگی بــه آنــان بیــان کــرد و خیریــن را بــه رســیدگی هــر چــه بیشــتر
بــه ایتــام و دســتگیری از آنــان در مراحــل زندگــی دعــوت نمــود .در ادامــه ایــن مراســم گــروه ســرود ونمایــش موسســه خیریــه
مهــدی موعــود (عــج) و دیگــر گــروه هــای نمایشــی شــهر برنامــه متنوعــی اجــرا کردنــد .درپایــان ایــن مراســم ضمــن اهــداء
کلیــد  8واحــد مســکونی بــا مســاعدت کمیتــه امــداد اســتان زنجــان بــه خانــواده هــای تحــت پوشــش خیریــه و بــا اهــدا لــوح
بــه جمعــی از خیریــن فرهنگــی کــه یــاور خیریــه در امــر فرهنگــی بــرای دانــش آمــوزان و خانــواده هــا مــی باشــند از آنــان
تقدیــر شــد .همچنیــن در پایــان مراســم نمایشــگاه توانمندیهــای خانــواده هــای تحــت پوشــش در ســاختمان شــماره  ۲افتتــاح و
در معــرض بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.

اخبار خیریه
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نمایشگاه توانمندیها ص 3
معرفــی یکــی از اعضاء
هیئــت امناء
ص4

اهداء واحد مسکونی
همزمــان بــا خجســته میــاد پیامبرگرامــی اســام در جشــن
تکریــم ایتــام کلیــد  8واحــد مســکونی بــه خانــواده هــای تحت
پوشــش خیریــه مهــدی موعــود
(عــج) اهــدا شــد .هزینــه ایــن
واحدهــا بــا مشــارکت کمیتــه
امــداد امــام خمینــی اســتان
تامیــن شــده اســت.

سر مقاله
السالم علیک یا بنت رسول اهلل
السالم علیک یا ام ابیها
ایــام متبــرک بــه نــام بانویــی اســت کــه زیباتریــن تعبیرهــا
بــرای معرفــی شــخصیتش عاجــز و ناتــوان اســت .فاطمــه
مظروفــی اســت کــه ظرفــش تنهــا انتصــاب بــه پیامبــر و
علــی و حســن و حســین نیســت  .فاطمــه فاطمــه اســت!!!
زهــرای مرضیــه مــادری اســت کــه در بلنــدای تاریــخ هــر
کجــا عشــق و اخــاص اســت تبلــور و تشعشــع گوهــر
وجــود اوســت.
و اینــک مــا ،در ایــام شــهادت ایــن انســان اصیــل ،همــه
تــاش و تکاپویمــان ایــن اســت کــه الهــام از نرگــس
وجــودش بگیریــم و همــه اعمــال و رفتــار و منــش آن
بینظیــر را ســرلوحه زندگیمــان قــرار دهیــم.
به پاسخ کدامن پرسش دلخوش داریم اگر پرسند؟؟؟؟
 -1از احترام فاطمه (س) به پدر چه آمورخته ای؟
 -2از همسرداریش در زندگی چه بهره برده ای؟
 -3خطبــه فــدک ایــن بانــوی بــی بدیــل شــجاعت و حــق
محوریــت را چگونــه ســامان داده؟
 -4فرزنــد پروریــت و رفتــار عاقالنــه و عاطفیــت بــا
کــودکان نابالــغ و خصوصــ ًا یتیــم چــه رنگــی از یــاس
کبــود مدینــه دارد؟
 -5حجابــت ،آبــرو و عفــت و عزتــت چــه نمــودی از
تابلــوی زیبــای شــرف و متانــت فاطمــه اســت؟
یارب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به
دست زهرا برسد .والسالم

سفارش تابلو تسلیت برای مجالس ترحیم

برترین مردم  ،آنهایی هستند که آنچه در توان دارند عطا کنند.
رسول اکرم (ص)
اخبــــار خیریه

تقدیر از دانش آموزان ممتاز

جوایــز دانــش آمــوزان ممتــاز در مراســمی بــه آنــان اهــداء
شــد.
دانــش آمــوزان تحــت پوشــش خیریــه مهــدی موعــود (عــج)
در دوره هــای راهنمایــی و دبیرســتان کــه در ســال تحصیلــی
 ۹۶-۹۷معــدل بــاالی  ۱۸را کســب کــرده انــد درمراســمی
کــه در ســاختمان آموزشــی خیریــه در اصغریــه برگــزار شــد
لــوح تقدیــر وجوایــز نقــدی دریافــت کردنــد درایــن مراســم
کــه تنــی چنــد ازمســئوالن خیریــه حضــور داشــتند آقــای
مهدیخانــی مدیــر عامــل خیریــه ضمــن تقدیــر از دانــش
آمــوزان ممتــاز از آنــان خواســت در تمــام مراحــل زندگــی بــا
تــاش روز افــزون خــود نمونــه و ممتــاز باشــند.
وی دانــش آمــوزان ممتــاز تحــت حمایــت خیریــه را افتخــاری
بــرای خانوادههــا و خیریــه دانســت و بــر حمایــت هرچــه
بیشــتر ایــن دانــش آمــوزان تــا رســیدن بــه مراتــب باالتــر
تاکیــد کــرد.
در ایــن مراســم بــا برگــزاری مســابقه بیــن دانــش آمــوزان
جوایــزی بــه آنــان اهــدا شــد.

برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب
اعضاء جدید هیئت مدیره

در مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عــج) اعضــاء
هیئــت مدیــره جدیــد انتخــاب شــدند
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور  ۳۱نفــر از اعضــاء هیئــت امنــاء موسســه روز جمعــه  ۲۳آذر مــاه
برگــزار شــد پــس از ارائــه گــزارش از عملکــرد خیریــه از ســوی جنــاب اقــای حــاج اســماعیل
افضلــی رئیــس هیئــت امنــاء ،دســتور جلســه مبنــی بــر انتخــاب اعضــاء هیئــت مدیــره قرائــت
و  ۷نفــر از اعضــاء اصلــی و  ۳نفــر علــی البــدل بــه مــدت  ۲ســال انتخــاب شــدند .توضیــح
خیــر بــه
اینکــه در انتخابــات ایــن دوره هیئــت مدیــره بــرای اولیــن بــار یکــی از خواهــران ّ
جمــع اعضــاء هیئــت مدیــره پیوســت.
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نیکویی نمودن به دلها راه یافتن است و دل نوازی کردن به خشنودی شتافتن است.

خواجه عبداله انصاری

عملکرد مالی  9ماهه سال  97موسسه خیریه مهدی موعود (عج)
احسان ایتام
احسان صندوق صدقات
احسان قربانی
احسان تابلو تسلیت
احسان سایر
احسان سهم السادات
احسان افطاری
احسان ر ّد مظالم
احسان کفاره
احسان مراسم شب هفت
احسان فطریه
احسان نوشت افزار
احسان جشن تکریم ایتام
احسان هزینه مسافرت ایتام
احسان اردو
جمع کـل

منـــابع

4,908,587,058
1,547,284,500
1,022,975,000
403,930,000
244,069,000
192,700,000
183,320,000
111,000,000
93,285,000
80,000,000
49,605,000
38,400,000
22,900,000
16,000,000
7,000,000
8,921,055,558

مصــارف

موجودی نزد بانک
هزینه پرداختهای نقدی به ایتام
مواد پروتئینی
سبد کاال
هزینه پرسنلی
هزینه جهیزیه
کمک هزینه تحصیلی
کمک هزینه مسکن
سایر هزینه ها
هزینه نگهداری و تعمیر
هزینه تبلیغات
هزینه البسه و پوشاک
جمع کل

2,177,719,819
1,463,139,963
1,178,987,450
1,039,200,650
1,037,018,537
691,150,000
542,682,000
339,120,000
202,765,382
122,135,757
85,926,000
41,210,000
8.921.055.558

نمایشگاه توانمندیهای خانواده ها

خانــواده هــای تحــت پوشــش موسســه خیریــه مهــدی
موعــود (عــج) محصــوالت تولیــدی خــود را در نمایشــگاه
توانمندیهــای خانــواده هــا بــه مــدت  3روز در معــرض بازدیــد
عمــوم گذاشــتند در ایــن نمایشــگاه کــه در محــل ســاختمان
آموزشــی و حرفــه ای خیریــه در محلــه اصغریــه برگــزار شــد
تولیــدات خانــواده هــا در زمینــه هــای مــواد غذایــی ،گلیــم،
ملیلــه و ســرویس خــواب مــورد اســتقبال قشــرهای مختلــف
مــردم قــرار گرفــت.
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صدقه  ،خشم پروردگاررا فرو می نشاند.

معرفی یکی از اعضاء هیئت امناء خیریه

انســانها از وقتــی کــه در جــاده نیکــوکاری قــرار مــی گیرنــد
همــواره بــرای یــاری رســانی بــه همنوعــان خــود تــاش
میکننــد و ایــده هــای جالبــی ارائــه مــی دهنــد و فکــر
و عمــل آنهــا در کمــک رســانی بیــه نیازمنــدان خالصــه
میشــود یکــی از ایــن افــراد خیــر جنــاب آقــای حــاج
زینالعابدیــن عباســی اســت کــه در حــال حاضــر داوطلبانــه
در خدمــت خانــواده هــای ایتــام در موسســه خیریــه مهــدی
موعــود (عــج) مشــغول خدمــت رســانی اســت شــمه ای از
دیدگاههــای ایشــان بــه ایــن شــرح اســت.
مــن حــدود  15ســال مــددکار کمیتــه امــداد امــام خمینــی بودم
و در آنجــا بــا خانــواده هــای نیازمنــد و هــم چنیــن نیکــوکاران
شــهر آشــنایی داشــتم .شــناخت خانــواده هــای نیازمنــد و
افــراد نیکــوکار شــهر بســیار مهــم اســت و در امــر کمــک
رســانی نقــش مهمــی دارد و چنانچــه مــردم در ایــن مــورد
اطمبنــان حاصــل کننــد قطعـ ًا کمــک هــای خــود را بــا خاطــر
آســوده انجــام مــی دهنــد کــه در ایــن خصــوص موسســه
خیریــه مهــدی موعــود (عــج) مکانــی اســت کــه الحمــداهلل
اهالــی شــهر از نزدیــک بــا عملکــرد موسســه و هیئــت امنــای
آن و موسســان خیریــه کــه از شــهرت خاصــی برخوردارنــد
آشــنایی کامــل دارنــد و در امــر کمــک رســانی خیریــه را یــاری

رسول اکرم (ص)

مــی نماینــد کــه البتــه تبلیغــات و بیــان عملکردهــای خیریــه
یــک امــر بســیار ضروریســت.
وی بــه یکــی از خاطــرات خــود در کمــک رســانی بــه مــردم
اشــاره کــرده و افــزود خدمــت در ایــن موسســه و دیگــر
نهادهــای مشــابه سرشــار از خاطــرات تلــخ و شــیرین اســت .در
یکــی از مــوارد ،دو خواهــر کــه پــدر و مــادر خــود را از دســت
داده بودنــد بــرای تامیــن جهیزیــه بــه خیریــه مراجعــه نمودنــد
وقتــی چنــد قلــم از وســایل جهیزیــه بــه آنــان داده شــد مــن
آروز کــردم کاش کمــک کننــدگان ایــن وســایل در موسســه
بودنــد و چهــره ی مملــو از شــادی همــراه بــا گریــه و خنــده
آنهــا را از نزدیــک مــی دیدنــد و لــذت مــی بردنــد .
مــددکاری در اینگونــه مــوارد بســیار شــیرین و غمنــاک اســت
مــددکار از کمــک رســانی خــود خوشــحال و بــا شــنیدن
مشــکالت عدیــده مددجویــان عمیقـ ًا غمنــاک مــی گــردد و به
قــول شــاعر کــه مــی فرمایــد:
چه دلهایی که کردم شاد خود غمناک گردیدم
دلم خو کرده با غم غیر از این همدم نمی گردد
آقــای عباســی در ادامــه ســخنانش بــه نحــوه کمــک رســانی
در موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عــج) اشــاره کــرد و گفــت
در ایــن موسســه عــاوه بــر تحویــل ســبد کاال بطــور ماهیانــه

شماره حساب خیریه نزد بانک ملی
0105262385002
هزینه انتشار این خبرنامه از محل
شماره کارت به کارت نزد بانک ملی
کمکهای مردمی برای ایتام تأمین
6037991899525079
نشده است.
شماره حساب بانک ملت
5693911701
تهیه و تنظیم  :کمیته فرهنگی خیریه شماره کارت به کارت نزد بانک ملت
6104337839005418

بــه خانــواده هــای تحــت
پوشــش بــا ترکیــب 5
تــا  8قلــم کاال خدمــات
دیگــری ماننــد کمــک
تحصیلــیفرزنـدا ن ایتام-
پوشــاک  -جهیزیــه تامین
وســایل زندگــی و از همــه
مهمتــر تامیــن مســکن به
خانــواده هــا انجــام مــی
شــود بطوریکــه در چنــد
ســال گذشــته حــدود
 170خانــواده بــا عناویــن مختلــف از طریــق کمــک هــای
خیریــه و بــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام خمینــی صاحــب
مســکن شــده انــد.
وی در پایــان ســخنانش ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه
نیکــوکاران و خیریــن و خواهــران مــددکاری کــه در ســاختمان
شــماره  2خیریــه در بخــش خدمــات فرهنگــی فعالیــت بســیار
گســترده دارنــد از همــه همشــهریان نوعدوســت خواســت بــا
کمــک هــای هــر چــه بیشــتر خــود بــه خیریــه خدمتگــزاران
موسســه را در انجــام رســالت و وظایــف خــود یــاری نماینــد.
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