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سرمقاله
واگذاری مسکن

حج و حیـات

لبیک – اللهم لبیک
در تداوم واگذاری مسکن به خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه مهدی موعود (عج) از اول سالجاری تا کنون با واگذاری
عاشــقانه تریــن و خالصانــه تریــن نــوع دلدادگــی ،اتصالــی
 10واحد آپارتمان به مددجویان تعداد واحدهای واگذار شده از سنوات گذشته تا حال حاضر به  26واحد رسید  .ادامه در صفحه 2
اســت کــه بیــن عبــد گنــه کار و معبــود رحمــان و رحیــم جلــوه
گــر مــی شــود و زیباتریــن وعــده گاه ایــن عشــق و تعلــق
گزارشات جلسات مصاحبه با مربی نقاشی
درآمد صندوق مصاحبه با یکی از
زمانــی اســت کــه قــوم حــج گــذار در محضــر خداونــد ســبحان
صدقات
خانم افضلی
اردو
اعضاء هیئت امناء
ســنگ وجــود بــه المــاس بــارگاه کمــال مطلــق مــی ســایند
ص4
ص3
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تــا بــی پیرایــه و رســته از زنگارهــا قلــب و روحشــان در زمــزم
کعبــه جــان تــازه کنــد و حیــات دوبــاره گیــرد.
شادمانه شادیها
و آنکــه ایــن توفیــق را کســب و ایــن مــدارج را طــی کــرد
اردوی یکــروزه خانــواده هــای تحــت پوشــش خیریــه همچــون ســالهای گذشــته روز  ۱۵تیرمــاه در محــل مجتمــع آموزشــی و اخــاق و ادب و عبادتــش الگویــی مــی شــود بــرای هــر
آنکــس کــه عطــش تقــرب دارد و در وادی بندگــی ســرگردان
تفریحــی ســهروردی زنجــان برگــزار شــد ادامــه در صفحــه 2
اســت و ره جــو.
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی
اینــک جماعتــی بســیار از سراســر عالــم چــون پروانــگان
دلســوخته بــه دور کعبــه مــی گردنــد و از هــر آنچــه جــز مالــک
یــوم الدیــن اســت برائــت مــی جوینــد و بــا اعتقــاد متقــن
اعــام مــی کننــد کــه :ال شــریک لــک لبیــک
اینجــا و در جــای جــای ایــران اســامی خانــواده هــای حجــاج
بــا غــروری دلچســب چشــم بــه راه مســافرین خــود هســتند
تــا متفــاوت تــر و متعالــی تــر از گذشــته بــه خانــه و کاشــانه
خــود بــاز گردنــد و عطــر معنــوی حــج کانــون زندگیشــان را
متحــول ســازد.
چشــم بــه راه در انتظاریــم کــه امســال در ضیافــت حاجیــان
عزیــز ،ســفره احســان و اطعــام خانــواده هــای نیازمنــد باالخص
فرزنــدان ایتــام رنــگ و رونــق خــاص خــود را داشــته باشــد و
میزبــان و میهمــان هــر دو در حریــم رضــای حــق باشــند.
ختم کالم:
بشــتاب کــه قافلــه عمــر بــه ســرعت مــی گــذرد و اگــر توشــه
برنگیــری و خشــنودی خالــق را در عــرش کســب نکنــی چــه
بســا از ســعادت حــج مقبــول بهــره ای برنگیــری.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هرگـه کـه دل به عشق دهی خوش دمی بـود در کــار خیر حاجت هیچ استخاره نیست «حافظ»

اخبـار خیریـه
ادامه گزارش اردو از صفحه 1
برنامــه هــای ایــن اردو بــا اســتقبال خانــواده هــا روبــرو شــد و حــدود
 ۵۰۰نفــر از مــادران سرپرســت خانــواده هــا و فرزنــد ان آنــان در
یکــروز بــه یادمانــدی از برنامــه هــای اردو اســتفاده کردنــد .حضــور
مــادران در کالســهای مشــاوره و خاطــره نویســی و شــرکت کــودکان
در ســنین مختلــف در رشــته هــای ورزشــی شــور و حــال وصــف
ناپذیــری بــه اردو داده بــود .کــودکان زیــر  ۱۲ســال بــا حضــور در
کالســهای نقاشــی و شــادمانه یکــروز خاطــره انگیــزی داشــتند و
جوایــزی نیــز نصیــب آنــان گردیــد.
همچنیــن مــادران و فرزنــدان بــاالی  ۱۲ســال بــا رقابــت در
کالســهای خاطــره نویســی و ورزشــی جوایــزی دریافــت کردنــد .در
ایــن روز خاطــره ســاز از شــرکت کننــدگان در ســه مرحلــه پذیرایــی
انجــام شــد .و حاضریــن پــس از صــرف نهــار در یــک جمــع صمیمــی
در جنــگ شــادی شــرکت کردنــد و ضمــن اســتفاده از برنامــه شــاد و
مفــرح ایــن جنــگ جوایــزی بــه افــراد برنــده در رقابتهــای شــادمانه
داده شــد.
گفتنــی اســت در برگــزاری اردوی یکــروزه در مجمــوع بــه  ۷۷نفــر از
حاضــران در اردو کــه در رقابتهــای مختلــف شایســتگی خــود را نشــان
دادنــد جوایــزی اهــدا گردیــد .ضمن ـ ًا  ۶نفــر از فرزنــدان خانــواده هــا
کــه در طــول دوره از لحــاظ اخالقــی -رفتــاری و مشــارکت در امــور
اردوگاه نقــش بســزایی داشــتند جایــزه اخــاق دریافــت کردنــد.

آمادگی برای اردو

همــه ســاله اردوی یکــروزه ای بــرای خانــواده هــای تحــت پوشــش
برگــزار مــی شــود و در ایــن اردو مــادران و فرزنــدان آنــان در برنامــه
هــای مختلــف شــرکت مــی کننــد  .بــرای هــر چــه بهتــر و بــا
شــکوهتر شــدن برنامــه هــای ایــن اردو اعضــاء کمیتــه فرهنگــی
بــا شــرکت در جلســات مختلــف زوایــای انجــام کار را مــورد بحــث
و تبــادل نظــر قــرار مــی دهنــد .وتصمیمــات نهایــی را اتخــاذ
میکننــد.
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هب دنبال خدا نگرد
خدا رد بیابانهای خالی از انسان نیست
رد جاده اهی تنهای بی انتها نیست
خدا رد قلبی است هک شاد میکنی

رد دستی است هک هب یاری میگیری ...

ادامه گزارش واگذاری مسکن از صفحه 1
متامــی ایــن واحدهــا بــا مشــارکت کمیتــه امــداد امــام خمینی اســتان
و خیریــه مهــدی موعــود (عــج) در اختیــار نیازمنــدان تحــت پوشــش
قـرار گرفتــه اســت .یــادآوری مــی شــود واحدهــای مذکــور چندیــن
ســال متوالــی بــه عنــوان خانــه ســازمانی و رایــگان در اختیــار
خانــواده هــای ایتــام ق ـرار داشــت.

از آنچه خداوند به شما داده است انفاق کنید که انفاق کننده در رتبه مجاهد در راه خداوند است.
حضرت امام علی (ع)

مصاحبه با خانم فریناز افضلی مربی نقاشی

مقدمـه :یکـی از غرفه هایی کـه در اردوی یـک روزه خانوادهها
پرجنـب و جـوش بود و جذابیت دلنشـینی داشـت ،غرفه نقاشـی
کـودکان بـود که توسـط گروهـی از مربیان نقاشـی آموزشـگاه
تـاش خانـم هـا ثریـا عباسـی  ،فرینـاز افضلـی و مریـم محمد
رضایـی اداره میشـد ،در ایـن غرفـه بچـه هـا آنچنـان بـا شـور
و حـال بـه طراحـی و نقاشـی مشـغول بودنـد کـه هـر بیننـده
ای را مجـذوب خودشـان مـی کردنـد ،مـن کـه شـور و حـال
ایـن بچـه هـا و نقاشـی هایشـان لـذت بـرذم و تـا دلـت بخواد
عکـس گرفتـم ،عکـس هایـی که بـا خودشـان یک دنیـا حرف
داشـتند ،نقاشـی هایـی کـه با رنـگ هـای مختلف خلق شـدند
و رنـگ زندگـی ،نشـاط و امیـد جلوه پـر رنگ تری داشـت .من
در ایـن میـان بـا یکـی از مربیـان نقاشـی هـم صحبـت شـدم،
سـرکار خانـم فرینـاز افضلـی کـه خیلـی دلسـوزانه بـا بچـه ها
کار میکـرد.
س -خانم سلام  ،خسـته نباشـید می بینم که سـخت مشغولید

و از حالتـان بـرای ما بفرمایید؟
جـواب -ممنونـم از شـما مـن هـم سلام مـی کنـم  .خب من
بچـه هـا را کـه بـا ایـن شـور و حال مـی بینـم بـه ذوق میام و
لـذت مـی برم
س -بفرمائید استقبال بچه ها چطور هست؟ راضی هستید؟
ج -خیلـی خـوب هسـت طـوری کـه بچـه هـا حتـی سـه بـار
نقاشـی کار کردنـد و تحویـل دادنـد.
س -کیفیت کارها چطور بود؟
ج -بعضـی از بچـه ها اسـتعداد خیلـی خوبی دارند ،زمینه شـان
خیلـی خـوب هسـت ،فضـا سـازی خوبـی ایجـاد کردنـد سـعی
میکنیـم کـه از ایـن بچه هـا اسـتعداد یابـی بشـود ،و در آینده
بیایند در آموزشـگاه در خدمتشـون باشـیم  ،البته ما از سـال قبل
ایـن آمادگـی را اعلام کردیم.
س -دسـت مریـزاد واقعـ ًا جـای تحسـین داره کـه اینقـدر بفکر
بچـه ها هسـتید ،ان شـاءا ...که مسـئولین خیریه مهـدی موعود
(عـج) زمینـه حضـور بچـه هـای ایتـام را در آموزشـگاه شـما
فراهـم کننـد .در پایـان اگـر مطلـب خاصـی هسـت بفرمائید.
ج -نـه حـرف خاصـی نـدارم بـرای مـا کـه خیلـی خـوب بـود
فضـای جدیـد و حـس عالـی و خالصه همـه اش انـرژی مثبت
کـه گرفتیـم ،امیدواریـم کـه کارهـای مـا مثمـر ثمر باشـد و از
دسـت انـدرکاران خیریـه هـم تشـکر مـی کنـم کـه ایـن فضـا
و ایـن امکانـات را فراهـم کردنـد ،اگـر ایـن امکانـات بـرای
بزرگسـاالن هـم فراهـم بشـود کـه بتواننـد در اینطور جلسـات
شـرکت کننـد خیلـی خـوب می شـود.
س -مـا هـم بـه نوبـه خـود ،از حضـور بسـیار موثـر جنابعالی و
خانـم عباسـی و خانـم میـر محمدرضایـی قدردانـی مـی کنیم،
اجرتـان بـا خدا
ج -خواهـش میکنـم جـز وظیفـه کاری انجـام ندادیـم ،باز هم
تشـکر مـی کنم.

نمایشگاه ایده ها و مهارت های آموزشی

تعـــدادی از خانـــواده هـــای تحـــت پوشـــش خیریـــه بـــا
شـــرکت در نمایشـــگاه و جشـــنواره ایـــده هـــا و مهارتهـــای
آموزشـــی و کارآفرینـــی تولیـــدات خـــود را عرضـــه کردنـــد.
در ایـــن نمایشـــگاه کـــه از ســـوم مـــرداد مـــاه  97در محـــل
کارخان ــه کبری ــت س ــابق زنج ــان برگ ــزار ش ــد ان ــواع ف ــرش
– گلیـــم – ملیلـــه -لـــوازم اشـــپزی و مـــواد خوراکـــی از
تولیـــدات خانـــواده هـــای تحـــت پوشـــش موسســـه خیریـــه
مهـــدی موعـــود در معـــرض دیـــد و فـــروش قـــرار گرفـــت.

نقاشی ات را بکش دخترک ناز

نقاشی ات را بکش دخترک ناز ،وقتی تو نقاشی می کشی و
نقاشی را رنگ می کنی ،انگار به زندگی شادی نشاط و حیات
می بخشی ،آری رنگهای نقاشی ات به زندگی ما آدمها ،رنگ
و معنا می بخشد ،پس «نقاشی ات را بکش ای دخترک ناز
که زندگی ،موهبتی است از رنگهای زیبایی که خدای بزرگ
و مهربان ،به انسانهاارزانی داشته است لذا زندگی پر است از
رنگهای زیبا .بله ،برای برگزاری اردوی یک روزه خانواده های
تحت پوشش در روز جمعه  15تیر ،به هر یک از گردانندگان
مسئولیتی در نظر گرفته شد و مسئولیت من هم شد عکاسی ،و
من از این مراسم عکس های دیگری گرفتم .
وقتی از لنز دوربین صحنه ای را برای عکاسی انتخاب می کردم
قبل از لنز دوربین آن صحنه مغزم را که قلبم را تسخیر می کرد
و مشغول ،و در این میان عکس گرفتن از مسابقه ها  ،آنگاه
که در شادی غرق می شدند تو گویی اینان هیچ غمی ندارند و
مادرانی که با تمام وجود شادی را در آغوش می کشیدند ،لذت
دیگری داشت.
باید غبطه خورد به آن دسته آدمهایی که امکانات این اردو را
فراهم کردند و نیز آنهایی که گرداننده این مراسم بودند و به
نوعی با تخصص و هنر خود در اجرای مراسم ایفای نقش کردند.
در پایان برای حسن ختام ذکر این نسخه معروف خالی از لطف
نیست.
«آنهایی که شادی دیگران را موجب می شوند ،خداوند آنها را
تعظیم می کند و این توفیق کمی نیست»
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صرفه جوئی  ،خود یکی از منابع مهم در آمد است.
برتراند راسل

مصاحبه با آقای مهندس یونس بازرگان یکی از اعضاء هیئت امناء خیریه مهدی موعود(عج)

مقدمه :در همان اولین برخورد،
نشاط و سرزندگی شان به
چشم میزند و همین روحیه
باالی شان ،نوید یک مصاحبه
جذاب و خواندنی را می دهد
بله برای بخش مصاحبه این
شماره به سراغ یکی از مدیران
سابق و فعال زنجان رفتیم
مردی که در کنار مسئولیت
های سنگین ،از پرداختن به امور خیریه غفلت نکرده و اکنون
سالهاست که بعنوان یکی از اعضاء هیأت امناء خیریه صادقانه و
مشتاقانه فعالیت میکنند .جناب حاج آقا یونس بازرگان
س -سالم علیکم حاج آقا ضمن تشکر دوست دارم از نحوه
آشناییتان با خیریه صحبت بفرمائید و نیز از مجموعه فعالیتی که
در اینجا انجام می شود؟
ج – به نام خدا بنده از زمان تاریخ ثبت این خیریه در اداره ثبت
اسناد زنجان بودم و مسئولیت داشتم نفراتی که از ابتدا بدنبال
این کار بودند افراد خوشنام ،خیر و مقید به مسائل اخالق اسالمی
بودند آن اوایل بنده بعنوان حامی خیریه بودم و توفیق شد از سال
 79به عنوان هیئت امناء انتخاب شدم و در خدمتتان هستم.
اوایل ،خدمات خیریه بسیار محدود و در حد سبد کاال و آنهم به
تعدادی معدودی از خانواده ایتام بود ،ولی بعدها هم مردم بیشتر
با خیریه آشنا شدند و هم خیرین با توجه به عملکرد ثبت خیریه
کمکهایشان را بصورت مستمر ادامه و افزایش دادند و لذا خیریه
توانسته به خانواده های تحت پوشش خدمات گسترده ای ارائه
کند که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست .من الزم است
به نکته مهمی اشاره کنم و آن اینکه علت دوام و قوام خیریه
مهدی موعود (عج) وجود افراد صادق ،پاکدامن و بی ریا و بدون
منت هیات امنا و خیرین است که روز بروز به تعداد آنها افزوده
می شودو الحمدهلل کارهای خیریه رونق بیشتری یافته است .من
رجاء واثق دارم که اگر خیرین و مردم با این مسئله آشنا بشوند
و عملکرد خیریه را از نزدیک ببینند ،قطع ًا مشارکت و همیاری
بیشتری با خیریه خواهند داشت طوری که امید است دایره فعالیت
خیریه به دیگر شهرهای استان نیز برسد .با توجه به اینکه مردم
بندهی حقیر را می شناسند ،در شهر (زنجان) مسئولیت داشته
ام از مردم نجیب وشریف شهر و استان زنجان تقاضا دارم او ًال
جهت آشنایی بیشتر با عملکرد خیریه ،به خیریه مراجعه کنند و از
نزدیک در ریز مسائل قرار بگیرند و در انجام هر چه بهتر کارها
ما را یاری بفرمایند.
س -حاج آقا اینکه شما فرمودید درست اما تبلیغات بشود و با
استفاده از ابزار روز مردم با این عملکردها و برنامه های خیریه
آشنا بشوند بهتر نیست؟ بنطر می رسد بعضی از قدیمی ها به امر
تبلیغات کم توجه هستند ،نظر شما درباره تبلیغات چی هست؟
ج -من که با تبلیغات موافق هستم و خیلی هم این را ضروری
هزینه انتشار این خبرنامه از محل
کمکهای مردمی برای ایتام تأمین
نشده است.
تهیه و تنظیم  :کمیته فرهنگی خیریه

میدانم اصال اینکه اکثریت مردم با خیریه آشنا نبودند به همین
دلیل بود من اینجا این را عرض می کنم که خیریه از اول بنا
و تاسیس اصال تبلیغاتش کم بود و لذا خیلی جاها این خیریه
ناشناخته بود علی رغم اینکه اهداف و کارهای ارزنده ای داشت اما
خب خدا را شکر این چند سال اخیر ،انواع تبلیغات و فعالیتهایی که
صورت گرفته مثل برگزاری جشن میالد پیامبر اکرم (ص) (جشن
اکرام ایتام) ،چاپ نشریه ،دیوار نویسی ها و غیره باعث شده این
خیریه بیشتر شناخته شود و من نظرم این است که تبلیغات هزینه
نیست بلکه سرمایه است و تقاضا دارم که گردانندگان  ،به امر
تبلیغات بیشتر بها بدهند و تبلیغات در صدا و سیما ،روزنامه ها و
طرق دیگر گسترش یابد.
س -حاج آقا از شما سپاسگزارم دوست دارم این مصاحبه را با
خاطره ای از جنابعالی بپایان ببرم.
ج -من خاطرم هست وقتی بتعدادی از این خانواده های ایتام
از طرف خیریه مسکن دادند و من شاهدش بودم ،اشک شوق از
دیدگانم جاری شد و من امیدوارم که هیچکس در این مملکت
بی مسکن نباشد و در خیریه نیز هیچ یتیمی فاقد مسکن نباشد.

اولین نشست فرهنگی کمیته امداد امام(ره)
با موسسه خیریه مهدی موعود (عج)

مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت امناء

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه خیریــه مهــدی موعــود (عــج)
بــا حضــور حداکثــر اعضــاء هیئــت امنــاء ایــن موسســه برگــزار
شــد بــه گــزارش روابــط عمومــی خیریــه در ایــن مجمــع
گــزارش هیئــت مدیــره و بازرســان قانونــی بــرای ســال مالــی
 96قرائــت شــد.
ایــن گــزارش حاکیســت درآمــد خیریــه در ســال  96نســبت
بــه ســال  95از  10میلیــارد و  500میلیــون ریــال بــه یــازده
میلیــارد و  600میلیــون ریــال افزایــش داشــته اســت .در آمــد
خیریــه در قالــب احســان صنــدوق صدقــات ،تابلــو تســلیت،
قربانــی و احســان مراســم شــب هفــت ،احســان ایتــام ،کفــاره،
فطریــه ،کمــک بــه برگــزاری اردوی دانــش آمــوزان ایتــام و
نوشــت افــزار آنــان و احســان بــوده اســت همچنیــن در ایــن
جلســه بــرای تکمیــل اعضــا هیئــت امنــا و تعییــن بازرســان
قانونــی رای گیــری بعمــل آمــد و خانمهــا دامــادی و عندلیبــی
بــه هیئــت امنــاء راه یافتنــد و بازرســان قبلــی در ســمت خــود
ابقــا شــدند.

کمک های مردمی

در آستانه اعیاد مبارک قربان و عید غدیر اولین نشست فرهنگی
کمیته امداد امام خمینی (ره) و موسسه خیریه مهدی موعود
(عج) حامی ایتام با محوریت آسیب شناسی معضالت اجتماعی
و فرهنگی اقشار آسیب پذیر جامعه در مرکز آموزشی ساختمان
اصغریه برگزار گردید.
مدیر مرکز آموزش با بیان مشکالت مبتال به خانواده ها با
همراهی و هماهنگی سازمانهای مردم نهاد باالخص نقش کمیته
امداد امام خمینی (ره) در بستر سازی فرهنگی برای خانواده های
تحت پوشش را یادآور شد سپس مدیر کل کمیته امداد اظهار
داشت در شرایط کنونی جامعه بایستی رویکرد فرهنگی مقدم بر
رویکردهای دیگر باشد و این ممکن نیست مگر اینکه همه دست
به دست هم بدهیم .در پایان جلسه قرار شد طی تفاهم نامه ای
بین کمیته امداد و موسسه خیریه کارهای فرهنگی مورد نیاز
خانواده ها با پرهیز از موازی کاری صورت بگیرد.

شماره حساب خیریه نزد بانک ملی
0105262385002
شماره کارت به کارت نزد بانک ملی
6037991899525079
شماره حساب بانک ملت
5693911701
شماره کارت به کارت نزد بانک ملت
6104337839005418

کمــک هــای مردمــی از طــرق مختلــف در اختیــار موسســه
خیریــه مهــدی موعــود (عــج) قــرار میگیــرد.
یکــی از راههــای کمــک بــه خیریــه صندوقهــای صدقــات
اســت در حــال حاضــر تعــداد پنــج هــزارو ششــصد صنــدوق
بــه صاحبــان منــازل – جایگاههــای ســوخت -فروشــگاهها و
تعــدادی نیــز بــه بانکهــا و بیمارســتانها تحویل داده شــده اســت
از ایــن تعــداد صنــدوق ســال گذشــته مبلــغ دو میلیــارد ریــال و
در ســه ماهــه اول
ســالجاری مبلــغ
 457میلیــون
ریــال برداشــت و
در جهــت امــورات
خانــواده هــای
تحــت پوشــش
اســتفاده شــده
اســت.

خبرنامه داخلی()18
پرداخت آنالین از طریق سایت
موسسه خیریه مهدی موعود (عج)
www.mahdizanjan.ir
شماره تلفن33362770 :
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