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جشن تکریم ایتـام

سرمقاله

جرعه نوشـان

تاریــخ پــر فــراز و نشــیب بشــریت در ســینه پــر رمــز و راز خــود
از خودخواهــی ،قــدرت طلبــی ،قســاوت قلــب و حکمرانــی
ســاطین جــور بــس حکایتهــا دارد کــه روزنــه ای بــرای نفــوذ
نــور حــق نمــی گــذارد امــا وقتــی قــدم بــه دایــره پــر مهــر
مکتــب توحیــدی اســام میگذاریــم خــوی و خصلــت ظلــم
ســتیزی و حرکــت بــر مــدار حــق و عــدل کــه نمونــه بــارز و
کامــل آن در رســول رحمــت تجلــی دارد مــا جرعــه نوشــان
دیــن خاتــم الهــی را بــه تاســی از ایــن الگــوی الهــی فــرا مــی
خوانــد.
پیامبــر مهربانیهــا بــا شــفقت و مهربانــی خــاص خــود بــر هــر
دردمنــدی ترحــم مــی فرمــود و آنــگاه کــه نگاهــش بــر نــگاه
طفــل یتیمــی گــره مــی خــورد اشــک بــر رخســار مبارکــش
جــاری مــی شــد.
ایشــان مــی فرمــود :خوشــا حــال آنکــس از اهــل ایمــان کــه
مــال از راه غیــر معصیــت انــدوزد و تهدیســتان را از آن بهــره
منــد ســازد حــال بایــد از خــود پرســید چقــدر از ثــروت و
دارایــی خودمــان را بــرای رفــاه حــال محرومــان و تهدیســتان
کنــار گذاشــته ایــم؟
ملتــی کــه پیــام آور مکتبــش میفرمایــد :صدقــه پنهانــی
همزمــان بــا ســالروز میــاد پیامبــر اکــرم (ص) و امــام جعفــر صــادق (ع) مراســم جشــن تکریــم ایتــام از ســوی دادن خشــم خــدارا فــرو مــی نشــاند و احســان بــه نیازمنــدان
کشــمکش هــای ناشایســت و نابهنجــار را از جامعــه دور مــی
موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عــج) برگــزار شــد .در ایــن مراســم  ...ادامــه در صفحــه 2
کنــد بــه یقیــن بــرای ایجــاد صلــح و آرامــش در جامعــه
رســالت ســنگینی بــر دوش دارد.
اخبار خیریه
انگیزه حضور
شعری از سید ضیاء موسوی
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مصاحبه با آقای دکتر حسین بابایی
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در فکر سرپناه
افتتاح کارگاه فرش بافی

ص4
ص4

آیــا بــه شــکرانه نعمــت هایــی کــه خداونــد بــه مــا بنــدگان
هدیــه کــرده و بپــاس نعمــت اســام کــه غــل و زنجیــر جهــل
و ظلمــت از پیکــر رنجــور امــت هــا گشــوده ،گــره از کار بســته
همنوعــان خــود گشــوده ایــم!!
مــا جرعــه نوشــان مکتبــی هســتیم کــه فرمــود همانــا پیامبری
از جنــس شــما بــرای هدایــت خلــق آمــد کــه از فــرط محبــت
و نــوع پــروری ،فقــر و پریشــانی و جهــل و فالکــت شــما بــر
او ســخت و ناگــوار آمــد؛ او بــر آســایش و نجــات شــما بســیار
حریــص و نســبت بــه مومنــان رئــوف و مهربــان اســت .
«سوره توبه»
آیا اینگونه ایم؟

حضرت علی (ع) :

یکی از واالترین مراتب نیکوکاری لطف و احسان نسبت به یتیمان است.

جشن تکریم ایتام

همزمــان بــا ســالروز میــاد پیامبــر اکــرم (ص) و امــام
جعفــر صــادق (ع) مراســم جشــن تکریــم ایتــام از ســوی
موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عــج) برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه جمــع کثیــری از مســئوالن ،خیریــن
و ســایر مــردم نوعدوســت زنجــان حضــور داشــتند ابتــدا
حــاج اســماعیل افضلــی رئیــس هیئــت امنــاء خیریــه
مهــدی موعــود (عــج) ضمــن تبریــک میــاد پیامبرگرامی
اســام و حضــرت امــام جعفــر صــادق (ع) و خــوش آمــد
گویــی بــه شــرکت کننــدگان تاریخچــه ای از فعالیــت
هــای موسســه را تشــریح کــرد و یــاد و خاطــره خیرینــی
را کــه بــه دیــار حــق شــتافته انــد گرامــی داشــت .پــس
از اجــرای برنامــه هــای شــعر خوانــی و مولــودی خوانــی،
خیــر کــه رســیدگی بــه امــورات ایتــام را جــزو برنامــه هــای
آقــای صفــوی اســتاد دانشــگاه در خصــوص ارزش انســانهای ّ
زندگــی خــود قــرار داده انــد ســخنان مبســوطی بیــان کــرد و افــراد جامعــه را بــه دل رحمــی هــر چــه بیشــتر مطابــق بــا
آیــات قرآنــی و بــرای کســب رضــای خداونــد متعــال فراخوانــد و از آنــان خواســت بــرای رســتگاری در دنیــا و آخــرت
یتیمــان را همچــون فرزنــدان خــود دوســت داشــته و مراقــب زندگــی آنــان باشــند و کمبودهــای مــادی و معنــوی آنــان
را تامیــن نماینــد .آقــای صفــری مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان زنجــان نیــز دیگــر ســخنران ایــن مراســم
بــود کــه در ســخنان کوتاهــی بــه نقــش خیریــه هــا در جامعــه اســامی و همــکاری آنهــا بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی
در راســتای رســیدگی بــه امــورات محرومــان و تامیــن ســرپناهی بــرای بــی سرپرســتان و خانــواده هــای ایتــام مطالبــی
بیــان کــرد و بخشــی از برنامــه هــای آتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) را در جهــت رســیدگی هــر چــه بیشــتر بــه
مســتمندان بــر شــمرد.
در ادامــه ایــن مراســم از حــاج آقــای مقیمــی انســان برجســته ای کــه بیشــتر عمــر شــریف خــود را در خدمــت بــه خانواده
هــای ایتــام ســپری کــرده اســت تجلیــل و بــه نیابــت از آن مــرد بزرگــوار کــه اکنــون در بســتر بیمــاری مــی باشــد لــوح
یادبــودی در اختیــار فرزنــد وی قــرار گرفــت  .در ایــن مراســم ســند مالکیــت  6واحــد آپارتمــان کــه بــا مشــارکت کمیتــه
امــداد امــام خمینــی زنجــان و موسســه خیریــه مهــدی موعــود (عج)تهیــه شــده اســت بــه خانــواده هــای تحــت پوشــش
اهــدا شــد.
هــم چنیــن از  9نفــر خیــر فرهنگــی کــه در برگــزاری اردوی خانــواده هــای تحــت حمایــت خیریــه یــار و یــاور برگــزار
کننــدگان اردو بــوده انــد بــا اهــدا لــوح ســپاس قدردانــی شــد .پنــج نفــر از دانشــجویان برتــر تحــت پوشــش خیریــه نیــز
کــه از بیــن  48دانشــجوی مشــغول بــه تحصیــل انتخــاب شــده بودنــد جوایــزی دریافــت کردنــد .گفتنــی اســت همزمــان
بــا برگــزاری مراســم جشــن تکریــم ایتــام نمایشــگاهی از توانمندیهــای خانــواده هــای تحــت پوشــش خیریــه در زمینــه
هــای پــرده دوزی  -گلیــم بافــی -صنایــع دســتی و مــواد خوراکــی دایــر شــده بــود کــه بــا اســتقبال بــی نظیــر شــرکت
کننــدگان در مراســم روبــرو شــد.

طلیعه نور
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سالم بر پیامبر و آل پیامبر
ای پیامبــر مهربــان ،تــا نــام تــو بــرده
مــی شــود نــور صلــوات در جانمــان
فــروزان مــی شــود
اللهم صل علی محمد و ال محمد
ای آســمان مبــارک بــادت ایــن روز و
همــه روز ای طوبــای صداقــت و ای رســول رحمــت میــادت مبــارک
ای محمــد ای ســلطان قلــب همــه ی مظلومــان و محرومــان عالــم ســالروز
والدت تــو را بــه امــام عصــر حضــرت مهــدی موعــود (عــج) و همــه فرشــتگان
روی زمیــن [کــودکان] تبریــک مــی گوییــم.
ســام بــر تــو ای پــدر یتیمــان هــر صبــح بــا نامــت چشــم بــه زندگــی
میگشــایم و بــه یــاد بابایــم،
بــه تــو کــه تکیــه گاه و امیــد همــه ی یتیمــان هســتی ســام و صلــوات
میفرســتم .اللهــم صــل علــی محمــد و ال محمــد
دانش آموز کالس چهارم ابتدایی حاج زاده

نمایشگاه توانمندیهای مادران
سرپرست خانواده

تیتــر بــا مسـ ّمایی بــود و توجــه را جلــب مــی کــرد تــوی
دلــم گفتــم یعنــی ایــن خانــم هــا آن توانایــی و ســلیقه
را دارنــد کــه بتواننــد مشــتری جــذب کننــد و فــروش
داشــته باشــند؟ امــا ســاعتی بعــد و زمانــی کــه هنــوز
جشــن داخــل ســالن ادامــه داشــت شــرکت کننــدگان در
جشــن بــرای بازدیــد و خریــد بــا اشــتیاق بــه غرفــه هــا
آمــده و آمــار دور از انتظــاری خریــد کردنــد گلیــم هــای
دســت بافــت ،صنایــع دســتی و محصــوالت غذایــی
خانگــی کــه حاصــل زحمــت و ســلیقه دســتان پرمهــر
مــادران ایتــام بــود عــاوه بــر اینکــه رضایــت مشــتریان
را جلــب مــی کــرد و دســترنج زحمــت نصیــب جیــب
مــادران میشــد روز جشــن رســول مهربانیهــا را بــا
شــکوهتر و معنــوی تــر مــی ســاخت.

رنان:
سعادت دیگران ،بخش مهمی از خوشبختی ماست

انگیزه حضور

اگر به پیرامونمان نیک
بنگریم ،در کنار همه
خوشی ها و خوشبختیها
و لذت های فراوانی مانند
داشتن پدری دلسوزو
مادری مهربان ،خواهری
فداکار و برادری پشتیبان و دوستانی همراه و دیگر لذایذ مادی
ومعنوی زندگی ،مشاهده گر آالم و دردهای پیدا و نهانی
خواهیم بود که گریبانگیر بخشی از اعضای جامعه می باشند.
بدیهی است که هیچ اجتماعی عاری از کاستی و هیچ دولت
و حکومتی با مجاری رسمی قادر به رفع و پوشش تمامی این
اشکاالت و نارسایی ها نخواهد بود.
در چنین اوضاع و حاالتی است که انسانهای وارسته و فداکار با
قلب و روحی انباشته از باورهای عمیق انسانی و الهی و بدون
هیچ گونه چشمداشتی پا به میدان عمل می گذارند و متناسب
با توان و بضاعت های خود به یاری همنوعان آسیب دیده
می شتابند .این اقدامات معموال به صورت فردی و گروهی و
تشکیالتی صورت می گیرد که هر دو شریفند و ستودنی .لیکن
اقدامات معموال به گونه فردی و گروهی و تشکیالتی همتی
عظیم و زحماتی فراوان می طلبد که موسسه خیریه مهدی

موعود (عج) و بانیان شرافتمند و عامالن محترم کنونی شان به
این مهم و امرخطیر همت گماشته اند.
دستشان را می بوسیم و همت و اراده و انگیزه هایشان را ارج
می نهیم و فرصتی را که در پیش روی امثال بنده حقیر فراهم
ساخته اند پاس می داریم.
بیان احساس رضایتمندی از شرکت در کارهای خیر به ویژه در
حمایت از ایتام قابل وصف نیست.
جهان هستی گردابه ای است از نور و تاریکی و انسان مخلوقی
است جای گرفته در میان انبوهی از انتخاب ها و سوگیریها.
شرافت انسانی و آنچه از نیکی ها که در وجودش به ودیعه
گذاشته شده حکم می کند که با انتخاب نور و روشنایی ابتدا
خود متعالی شود و سپس منشا خیر و اثرات نیکو باشد.
به یقین که این فرایند ،رسالت انسان است در فرصتی اندک
که در اختیار دارد.
شاید بتوان گفت که نبود سایه پدر و مادر و یا هرکدام از
ایشان بر سر فرزندان ،از عمیق ترین و دردناکترین اتفاقات
ناخوشایندی است که در حیات برخی از عزیزان جامعه روی
میدهد.
این پدیده فی نفسه تهدیدی است برای فرد اسیب دیده و
جامعه ای که در آن زیست می کند .اما از منظری دیگر میتواند
فرصتی محسوب شود برای آنانیکه دغدغه انسایت دارند و به
دنبال مجرا و فرصتی برای بروز باورهایشان میگردد.

دوستی میگفت وقتی که دست نابینایی را می گیرید و از
خیابانی عبور میدهید ،این لطف خداوند سبحان به شما بوده
و نه به ایشان  ،که چنین فرصت مغتنمی پیش رویتان قرار
میگیرد.
رضایتمندی و شعف حاصل از کمک به همنوع با هیچ پاداش
دنیوی قابل قیاس نیست و اگر این جهت گیری به سمت
تسکین درد و کاهش مشکالت کودکان و فرزندان بی سرپرست
باشد ارزش و وزنی بی بدیل می یابد و سقف و کرانه ای برای
شعف حاصل متصور نیست .
امید که سوگیری هایمان به سمت نور باشد و روشنایی.
ایرج نیکومنش از یاوران خیریه

منابع در آمد خیریه

شعری از سید ضیاء موسوی

آیینه ایزد

گشوده چشم بر دنیا،چه غوغایی به سر دارند
مالئک بی شک از شان و مقام او خبر دارند
گشوده چشم بر دنیا و حتی آسمانی ها
همه بر آخرین آیینه ایزد نظر دارند
که است او برق چشمش می کند خورشید را حیران؟

که است او که بیاناتش بهای سیم و زر دارند
رسیده«اقراء بسم ربک» در لب،تبر بر دوش
مگر اعراب با او از جهالت دست بردارند
رسیده آنچنان که هر یتیمی دید اگر او را
بگوید با خودش آری یتیمان هم پدر دارند
مالئک تک تک پیغمبران را دوست میدارند
چه دارد درخود؟ او را از بقیه دوست تر دارند

معمــوال خیریــه هــا از طریــق کمــک هــای
مردمــی و یــا درآمدهایــی از محــل اجــاره امــاک
مســکونی و تجــاری واگــذار شــده از طــرف
خیریــن اداره مــی شــوند کــه موسســه خیریــه
مهــدی موعــود (عــج) هــم از ایــن امــر مســتثنی
نمــی باشــد و منابــع مالــی و درآمدهــای خیریــه
از طریــق مــوارد ذیــل تامیــن مــی گــردد.
 -1دریافــت احســان مســتمر ماهیانــه از خیریــن
بزرگــوار زنجــان
 -2صنــدوق هــای صدقــات توزیــع شــده در
ســطح شــهر
 -3تعهد پرداخت طرح حامی
 -4نذورات قربانی
 -5هزینه احسان شب هفت
 -6تابلوهای تســلیت برای مجالس ترحیم
 -7اجــاره مغــازه هــا و امــاک واگــذار شــده بــه
خیریــه
 -8احســان بابــت افطــاری در مــاه میــارک
رمضــان
 -9دریافــت احســان بــه صــورت نقــدی از قبیــل
مــواد خوراکــی  ،البســه و کفــش
 -10کمــک هــای خیریــن بــرای تامیــن جهیزیــه
نوعروسان
 -11صدقه واجبه
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اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است

معرفی یکی از اعضاء هیئت امناء خیریه  -آقای دکتر حسین بابایی

در امور خیریه
خیریه
باالخص
مهدی موعود (عج)
همه اصناف و اقشار
جامعه حضور دارند و
در این میان صنف
پزشکان ،حضورشان
پر رنگ تر و موثر تر
است ودر واقع خیریه از کمک های مادی و معنوی و فکری
این بزرگواران بهره فراوان می برد .ما برای معرفی چهره این
شماره نشریه به سراغ خیری از صنف پزشکان رفتیم که سالیان
سال حضورشان در خیریه چشمگیر بوده و یکی از پزشکان
حاذق و خوشنام زنجان می باشد.
جناب آقای دکتر حسین بابایی پیرامون آشنایی خود با خیریه
اظهار داشت .سال  69بدلیل فعالیت در حوزه های پزشکی
در مجتمع پزشکی حضرت ولیعصر (عج) زنجان با موسسه
خیریه مهدی موعود (عج) آشنا شدم از آنجا که اهداف اولیه
بنیان گذاران خیریه توانمندسازی ایتام و خانواده های شان بود
با اهداف بنده همسویی داشت بنابراین با توجه به رشته ی
تحصیلی ام ابتدا به شکل موردی با خانواده های ایتام تماس
داشتم و بعد از مدتی به عضویت هیأت امناء خیریه در آمدم
که تا کنون این عضویت ادامه دارد وی در خصوص شناساندن
هر چه بیشتر خیریه در بین اقشار مختلف مردم گفت  :از آنجا
که روشهای سنتی در جامعه امروز کارایی الزم را ندارد بنظر
می رسد همسو بودن با فضای مجازی و استفاده از متخصصین
در زمینه آی تی می تواند رهگشای تبلیغات فراتر در جهت
معرفی خیریه باشد .از طرفی در مجامع تخصصی پزشکی هم
موضوعات مشترکی در این زمینه هست که میتوان خیریه را
به صورت اختصاصی در بین پزشکان معرفی نمود به ویژه در
همایش هایی که عناوین مشترک با اهداف و فعالیتهای خیریه
را دارند .

هزینه انتشار این خبرنامه از محل
کمکهای مردمی برای ایتام تأمین
نشده است.
تهیه و تنظیم  :کمیته فرهنگی خیریه

ناپلئون

آقای دکتر بابایی در ادامه سخنانش خاطراتی از حضور در
خیریه را یادآور شد و افزود بهترین خاطره مربوط به تابستان
امسال می شود و آن شرکت کودکان شاد و پرنشاط در اردوی
یکروزه خانواده ها در اردوگاه امام خمینی بود ،در آنجا یک
کودک دبستانی را دیدم که بعد از اجرای مراسم جنگ در
اردوگاه ،خاطرات خود و جمالت مجری را برای مادرش نقل
می کرد و از برآورده شدن آرزویش که شرکت در برنامه
اجرای زنده بود می گفت و از اینکه برنامه فیلمبرداری شده در
تلویزیون نمایش داده خواهد شد غرق در شادی بود و سعی
می کرد بداند زمان پخش آن کی خواهد بود .با خود فکر کردم
چه آسان میتوان آرزوهای کودکان را عملی کرد و غنچه های
لبخند را بر لبان و خانه دل های غمدیده آنان نشاند.
آقای دکتر بابایی در بخشی از صحبتهایش برگزاری مراسم
جشن ایتام همزمان با میالد پیامبر بزرگوار اسالم (ص)
پرداخت و با ضروری خواندن برگزاری این گونه مراسم گفت
اجرای برنامه ها باید اهداف خاصی داشته باشد و الگوسازی
برای خانواده های تحت حمایت باشد و در محیطی سالم و
بدور از رقابتهای نا متناسب صورت پذیرد و از آنجائیکه هدف
ما در این خیریه تنها رسیدگی به نیازهای مادی خانواده ها
نیست بنابراین برنامه ریزیهای مدون در طول سال با محتوای
فرهنگی و حتی تفریحی کارشناسی شده الزم است و باید
این برنامه ها هدفمند و غنی باشد زیرا آثار اینگونه برنامه
ها در ذهن کودکانمان سالیان سال حک می شود .بنابراین
خیر به
ما مربیانی خواهیم بود که کودکانی سالم ،مهربان و ّ
جامعه تحویل دهیم الزم است به این نکته اشاره کنم در دوران
کودکیم معلم یک کتاب به من هدیه داد که آثارش را هنوز هم
در ذهن دارم .وی در پایان صحبت هایش توصیه کرد خیریه
در پایان هر سال عالوه بر ارائه ترازنامه از هزینهها ،تحلیلی
نیز از نتایج کسب شده و آورده ها داشته باشد که می تواند
راهگشای برنامه های آتی خیریه باشد تا نکات ضعف و قوت
خیریه هر چه بهتر شناخته شود.

شماره حساب خیریه نزد بانک ملی
0105262385002
شماره کارت به کارت نزد بانک ملی
6037991899525079

در فکر سرپناه

تامین سرپناهی برای خانواده های
تحت حمایت خیریه مهدی موعود
(عج) همواره مهمترین دغدغه
مسئوالن این خیریه بوده است در
این راستا در تداوم ساخت و خرید
واحدهای مسکونی و واگذاری
آنها به خانواده های واجد شرایط
همزمان با میالد پیامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد مصطفی (ص)
کلید  6واحد آپارتمان در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
این واحدها با مشارکت کمیته امداد امام خمینی استان زنجان
خریداری و تحویل خانواده ها شد توضیح اینکه طی سنوات گذشته
موسسه خیریه مهدی موعود (عج) در مجموع با خرید  36واحد
مسکونی از خیرین مسکن ساز و ساخت  26واحد آپارتمان در قالب
سه مجتمع مسکونی خانواده ها را در این واحدها اسکان داده است.

افتتاح کارگاه فرشبافی

در ادمه ایجاد فضای اشتغال
برای خانواده های تحت
پوشش موسسه خیریه
مهدی موعود (عج) کارگاه
فرشبافی راه اندازی شد.
برای اشتغال در این کارگاه
در حدود  20نفر از مادران
سرپرست خانوار اعالم آمادگی نموده اند و در حال حاضر تعداد  4نفر
از آنان مشغول بکار شدند که با افزایش دار قالی به تعداد آنها افزوده
خواهد شد.
یاد آوری می شود پیش از این نیز با راه اندازی کارگاه پرده دوزی
تعدادی از مادران در این کارگاه مشغول بکار می باشند .و کالسهای
آموزش ملیله سازی برای فرزندان خانواده ها دایر می باشد.

خبرنامه داخلی ()17
پرداخت آنالین از طریق سایت
موسسه خیریه مهدی موعود (عج)
www.mahdizanjan.ir
شماره تلفن33362770 :
شماره حساب بانک ملت
زنجان :خیابان فردوسی -کوچه نائب صدر -پالک 8
5693911701
ایمیلmahdizanjan.ir@gmail.com :
ملت
بانک
شماره کارت به کارت نزد
وب سایتwww.mahdizanjan.ir:
6104337839005418

