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ضرورت تکمیل 
زیرساخت های گردشگری مذهبی در زنجان

رهبر معظم انقالب: 

عزیــز،  حججــی  شــهید 
حجــت خداونــد در مقابــل 

شــد همــگان  چشــم 

ــم  ــینیه اعظ ــای حس ــات امن ــس هی رئی
عمومــی  روابــط  بــا  گفتگــو  در  زنجــان 
ــش  ــرای افزای ــرد: ب ــار ک ــینیه، اظه حس
ضــروری  مذهبــی،  گردشــگر  جــذب 
چــون  هایــی  ســاخت  زیــر  تــا  اســت 
اســکان زائــران و امکانــات عمومــی شــهر 
در  موجــود  مســائل  و  داده  افزایــش  را 
ایــن بخــش را بــا تعامــل ســازنده بیــن 

دســتگاهی حــل کنیــم. 
جــواد غــم پــرور بــا اشــاره بــه نحــوه 
ــبت  ــئوالن نس ــه مس ــزان توج ــرا و می اج
بــه امــور حســینیه اعظــم، تصریــح کــرد: 
از  ویــژه  بــه  دولتــی  مدیــران  از  بایــد 
مجموعــه مدیریــت شــهری پرســید، طــی 
ایــن ســال هــا چــه کاری بــرای حســینیه 
ــاختی را  ــه زیرس ــام داده و چ ــم انج اعظ
ــی در  ــگری مذهب ــترش گردش ــرای گس ب

ــد؟ ــوده ان ــم نم ــهر فراه ش
ــم  ــینیه اعظ ــای حس ــات امن ــس هی رئی
زنجــان تاکیــد کــرد: اگــر ایــن زیرســاخت 
هــا بــرای گردشــگر مذهبــی مهیــا شــود، 
ــیاری از  ــم بس ــده ه ــال آین ــن س ــه یقی ب
مــردم زنجــان  افــراد میهمــان  همیــن 
ــد  ــورت نبای ــر اینص ــود، در غی ــد ب خواهن

انتظــار برگشــت دوبــاره آنهــا بــه ایــن 
شــهر را بــا توجــه بــه نبــود زیرســاخت هــا 

ــیم. ــته باش داش
امــور  انجــام  اهمیــت  تبییــن  بــا  وی 
ــت: در  ــد، گف ــراد نیازمن ــرای اف ــه ب خیری
ســال گذشــته نزدیــک 70 میلیارد ریــال از 
محــل صنــدوق قــرض الحســنه حســینیه، 
تســهیالت قــرض الحســنه بــه 2 هــزار نفــر 

ــت. ــده اس ــت ش ــی پرداخ متقاض
غــم پــرور خاطرنشــان کــرد: ایــن میــزان 
ــا عملکــرد بانــک هــای  مبلــغ در قیــاس ب
بــزرگ دولتــی و غیردولتــی چشــمگیر 
اســت و تــالش مــی کنیــم در صــورت 
تامیــن اعتبــار ایــن نــوع تســهیالت را 

افزایــش دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات حســینیه 
کــرد:  تاکیــد  ســال،  طــول  در  اعظــم 
فعالیــت هــای درمانــی حســینیه اعظــم 
ــاری  ــور افتخ ــا حض ــش ب ــال پی از 22 س
ــگان در  ــت رای ــا ویزی ــره ب ــکان خب پزش
ــد از  ــروع و بع ــرم ش ــت مح 15 روز نخس
احــداث درمانــگاه حســینیه از ســال 88، 
ــی  ــه م ــل ارائ ــن مح ــات در ای ــن خدم ای

ــود. ش

هــزار   24 از  بیــش  افــزود:  پــرور  غــم 
نفــر توســط پزشــک عمومــی طــی 15 
روز محــرم ســال گذشــته در درمانــگاه 
ــت  ــگان ویزی ــور رای ــه ط ــینیه ب ــن حس ای

شــدند.
ــم  ــینیه اعظ ــای حس ــات امن ــس هی رئی
مــدت  ایــن  در  کــرد:  تاکیــد  زنجــان 
فعالیــت ویــژه محــرم درمانــگاه، بیــش از 
80 نفــر پزشــک و پرســتار همــکاری کــرده 
ــد و در طــول ســال بیــش از 40 نفــر در  ان

ــد. ــتغال دارن ــگاه اش ــن درمان ای
ــی  ــرح نیابت ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
نــذورات مردمــی از چهــار ســال گذشــته، 
ــرح  ــن ط ــق ای ــرای موف ــرد: اج ــح ک تصری
دهــی  خدمــات  شــدن  ســریع  باعــث 
ــینی  ــران حس ــه زائ ــینیه ب ــان حس خادم

ــت. ــده اس ش
غــم پــرور اظهــار کــرد: در طــرح نیابتــی، 
ــد از  ــود بع ــت خ ــالم نی ــا اع ــده ب ــذر کنن ن
ــی  ــازه م ــز اج ــن مرک ــه ای ــه، ب ــز وج واری
ــه  ــذر وی را ب ــت از وی ن ــه نیاب ــا ب ــد ت ده
هایــی  اکیــپ  همچنیــن  بیــاورد،  جــا 
بــرای راهنمایــی مــردم در دهــه نخســت 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــرم فعالی مح
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اخبار کوتاه

ــا حضــور خادمــان حــرم حضــرت عبــاس)ع(،   ب
ــر  ــح مطه ــوق ضری ــش ف ــه پوش ــق ب ــم متعل پرچ

بــرای نصــب در 
صفــر  محــرم 
بــر  امســال 
گنبــد،  بــاالی 
حســینیه  بــه 
ــان  ــم زنج اعظ

شــد. اهــدا 

مراســم اختتامیــه چهلمیــن دوره مســابقات قرآنی 
مرحله اســتانی در رشــته هــای حفظ، تــالوت، ترتیل 
قــرآن، اذان و دعاخوانــی بــا همــکاری این حســینیه و 

بــا میزبانــی اداره کل اوقــاف اســتان  برگــزار شــد.

ــالد  ــبت می ــه مناس ــت ب ــه کرام ــای ده ــن ه جش
ــه)س(  ــرت معصوم ــا)ع( و حض ــام رض ــعادت ام باس
در ایــن مــکان مقــدس بــا شــکوه ویــژه و حضــور 

ــد. ــزار ش ــردم برگ ــمند م ارزش

بازدید مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه زنجان از حسینیه اعظم

مدیــر کل جدیــد اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان بــا 
هــدف آشــنایی بــا امکانــات حســینیه، از تمامــی اماکــن 

متبرکــه  آن بازدیــد نمــود. 
کتابخانــه  الحســنه،  قــرض  صنــدوق  دارالشــفاء، 
ــاح از  ــت مصب ــت و صنع ــه کش ــهدا)ع( و موسس سیدالش
ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــد ب ــورد بازدی ــای م ــکان ه ــه م جمل
حجــت االســالم جعفــر جنتــی در بازدیــد از موسســه 
ــم در  ــینیه اعظ ــت:  حس ــاح گف ــت مصب ــت و صنع کش
ــرده  ــل ک ــی عم ــه خوب ــات ب ــره وری موقوف ــوع به موض

اســت.
ــای  ــت گام ه ــت و صنع ــه کش ــن موسس ــزود: ای وی اف
بزرگــی در مســیر اقتصــاد مقاومتــی مــورد تاکیــد رهبــر 

معظــم انقــالب برداشــته اســت.
حجــت االســالم جنتــی تاکیــد کــرد: ایــن گام هــا در آینده 
ســبب شــکوفایی بیش از پیش موسســه و حســینیه اعظم 
بــوده و ایــن پیشــرفت ها باعــث ترقی بخش هــای مختلف 

کشــاورزی و دامــداری در اســتان هــم خواهــد بود.
ــه حســینیه، گفــت: فرهنــگ  ــا بازدیــد از کتابخان وی ب
ســازی و ایجــاد امکانــات در مناطــق محــروم بــرای 
افزایــش کتابخانــی کار ارزشــمندی اســت و بایــد بیــش 
ــه ســمت مطالعــه ســوق دهیــم. از گذشــته جامعــه را ب
وی خاطرنشــان کــرد: ارائــه تســهیالت مالــی و خدمــات 
درمانــی حســینیه اعظــم بــه افــراد نیازمند جامعه، ســبب 
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و کمک بــه ایــن خانوارها 

بــرای ممانعــت از بــروز مشــکالت اجتماعی اســت. 
و صنعــت مصبــاح  اســت موسســه کشــت  گفتنــی 
ــداری و  ــای دام ــش ه ــان در بخ ــم زنج ــینیه اعظ حس
کشــاورزی بخصــوص پــرورش گوســفندان چندقلوزا در 

ــت. ــه اس ــا قرارگرفت ــر دنی ــای برت ــور ه ــان کش می

امام جمعه موقت تهران:

دولت و مسئوالن کشور به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کنند

عید قربان، روز ذبح نفس با تیغ تقوا

امــام جمعــه موقــت تهــران، گفــت: امــروز مــردم دغدغه 
معیشــت دارنــد، دولــت و ســایر مســئوالن متولــی در 
کشــور بایــد بــه وضعیــت زندگــی مــردم رســیدگی کننــد.

آیــت ا...  کاظــم صدیقــی کــه در بیــن جمعــی از مــردم 
ــزود:  ــرد، اف ــی ک ــت م ــم صحب ــینیه اعظ ــان در حس زنج
دیــده مــی شــود گاهــی دولتمــردان حاشــیه ســازی 
ــن  ــه ای ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــه ب ــی ک ــد، در حال ــی کنن م
ــرا  ــرای فق ــی را ب ــای رزق و زندگ ــد راه ه ــات بای موضوع

ــد. ــوار کنن هم
ــم  ــر معظ ــرد: رهب ــراز ک ــران اب ــت ته ــه موق ــام جمع ام
حقــوق  از  دفــاع  ســنگین  بــار  اکنــون  هــم  انقــالب 

مســلمین را بــه دوش مــی کشــند و ایثــار در زندگــی 
ــت  ــت حقیق ــد والی ــردم بدانن ــد، م ــی زن ــوج م ــان م ایش

سیاســی اســالم اســت.
آیــت ا... صدیقــی بــا بیــان اینکــه بــه دنیــا آمــده 
ایــم تــا در ســه بعــد، خــدا را از خــود راضــی کنیــم، 
ایــن ســه شــاخص رفتــار، اخــالق و عقیــده اســت و 
ــی در  ــای اله ــت ه ــالق و صف ــتر اخ ــت، بس ــار درس رفت

اشــخاص خواهــد بــود.
وی افــزود: اگــر رفتــار و اخــالق بــه طــور صحیــح در 
ــه  ــه گــذاری شــد، چارچــوب عقیــده وی نیــز ب افــراد پای

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــتی ش درس
ــت  ــدون برائ ــرد: ب ــد ک ــران تاکی ــت ته ــه موق ــام جمع ام
جســتن از دشــمنان در اســالم)تبری(، دوســتی بــا خــدا 

ــدارد. ــی(، معنــا ن و اهــل بیت)ع()تول
ــم  ــای مه ــاخص ه ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــت ا... صدیق آی
طــول  در  وی  گفــت:  زنجانــی،  اصغــر  حــاج  زندگــی 
زندگــی نشــان داده فــردی متفــاوت بــوده و همــواره خــود 

ــت. ــرده اس ــار)ع( ک ــه اطه ــس ائم ــف مجال را وق

عیــد قربــان کــه پــس از وقــوف در عرفــات )مرحله شــناخت( و 
مشــعر )محل آگاهی و شــعور( و منا )ســرزمین آرزوها، رسیدن 

بــه عشــق( فرا مــی رســد، عیــد رهایــی از تعلقات اســت.
 رهایــی از هــر آنچــه غیرخدایی اســت، در ایــن روز، حج گزار 
اســماعیل وجــودش را، یعنــی هــر آنچــه بــدان دلبســتگی 

دنیــوی پیــدا کــرده قربانــی مــی کنــد تا ســبکبال شــود.
 و اکنــون در منایــی، ابراهیمــی، و اســماعیلت را به قربانگاه 
آورده ای. اســماعیل تو کیســت؟ چیســت؟ مقامت؟ آبرویت؟ 

موقعیتــت، شــغلت؟ پولت؟ خانــه ات؟ امالکــت؟ ... ؟
ایــن را تــو خــود مــی دانــی، تــو خــود آن را، او را، 
ــا آوری و  ــه من ــد ب ــت، بای ــه هس ــر ک ــت و ه ــه هس ــر چ ه
بــرای قربانــی، انتخــاب کنــی، مــن فقــط مــی توانــم  

بدهــم: تــو  بــه  را  نشــانی هایش 
آنچــه تــو را، در راه ایمــان ضعیــف مــی کنــد، آنچــه تــو 
را در »رفتــن«، بــه »مانــدن« مــی خوانــد، آنچــه تــو را، در 
ــه  ــه تردیــد مــی افکنــد، آنچــه تــو را ب راه »مســئولیت« ب
ــه او،  ــق ب ــت و عش ــته اس ــه داش ــت و نگ ــته اس ــود بس خ
کــور و کــرت مــی کنــد، ابراهیمــی و »ضعــف اســماعیلی« 

ات، تــو را بازیچــه ابلیــس مــی ســازد.
اولیــن معنایــی کــه از عیــد بــه ذهــن مــی رســد، تغییراتــی 
اســت کــه انســان از ظاهــر خــود و یــا در طبیعت مــی بیند . 
ایــن آرایــش ظاهــری همچــون پوشــیدن لبــاس نــو و آمدن 

بهــار طبیعــت بــه یــك معنــا عیــد نامیده شــده اســت.
از ســوی دیگــر حرکــت انســان هــا بــه ســوی علــم و 
معرفــت همــواره بــا شــادمانی و نشــاط تــوأم اســت 
ــف  ــدی کش ــای جدی ــان معن ــی انس ــه وقت ــه آن ک خاص
مــی کنــد، آن لحظــه تــازه عیــد نامیــده مــی شــود .

معنــای دیگــری کــه از عیــد عارفــان بــه ما آموختــه انــد، جان 
باختــن و قربانــی کــردن جــان خویش در پای معشــوق اســت.

و نمــاد ظاهــری آن، ایــام حــج و عیــد قربــان اســت کــه 
حیوانــی را انســان بــه عنــوان تحفــه و هدیــه به طــرف جایگاه 
معینــی مــی بــرد تــا بــرای کامــل شــدن عبــادت قربانــی کند. 
گویــا،  اســت؛ تکبیــری  قربــان روز »تکبیــر«  و عیــد 
ــه بازتابــش کاخ  کوبنــده، محکــم و بامحتــوا، تکبیــری ک
ــدگان را  ــتم دی ــب س ــرزه درآورد و قل ــه ل ــتمگران را ب س
شــاد ســازد؛ تکبیــری کــه دشــمنان را بــرای همیشــه از 

ــردان. ــد گ ــالم، نومی ــه اس ــه زدن ب ضرب
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فیلم های منتخب جشــنواره 
ــالن  ــار در س ــم عم ــی فیل مردم
ــنیه اعظم اکران  اجتماعات حس
ــا اســتقبال  ــه ب عمومــی شــد، ک

ــد. ــرو ش ــان روب ــردم زنج م
گفتنــی اســت ایــن اولیــن 
ــای  ــم ه ــه فیل ــت ک ــاری اس ب
ایــن جشــنواره در ایــن ســطح 
عمومــی  اکــران  زنجــان  در 

ــود. ــی ش م

و صنعــت   موسســه کشــت 
مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان 
ــال گــری گوســفندان جهــت  غرب
اطمینان از ســالمت دام را توسط 
دامپزشــکی اســتان و امــور دام 
ــا  ــاورزی ب ــاد و کش ــازمان جه س

موفقیــت انجــام داد.
تعــداد بیــش از ۱۰۰۰ راس دام در ایــن غربــال گــری مــورد آزمایــش قرارگرفتــه و 
جهــت بررســی هــای بعدی بــه آزمایشــگاه هــای مــورد تاییــد ارســال گردیدند، 
ایــن غربــال گــری همــه ســاله در ایام منتهــی به محــرم الحــرام انجام می شــود.

از  زنجــان  اعظــم  حســینیه  امنــای  هیئــت  رئیــس   
ــه  ــنا و روزنام ــر، ایس ــارس، مه ــا و ف ــای ایرن ــزاری ه خبرگ
ــرده و  ــد ک ــگار بازدی ــبت روز خبرن ــه مناس ــان ب ــدای زنج ص
ــریح  ــن تش ضم
ت  مــا ا قد ا
گرفتــه  انجــام 
حســینیه،با  در 
تهیــه  مراحــل 
مطالــب مختلف 
خبــری در ایــن 
هــا  خبرگــزاری 

شــد. آشــنا 

شاخص های مکتب امام جعفر 
صادق)ع( در کشور پیاده نشده است

نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: 
مولفــه و شــاخص هــای مکتــب امــام جعفــر صــادق )ع( 
آنگونــه کــه بایــد و شــاید در کشــورمان پیــاده نشــده اســت و 

ــد بیــش از گذشــته توجــه شــود. ــه ایــن موضــوع بای ب
حجــت االســالم حــاج ابوالقاســم دوالبی در جمــع عــزاداران  در 
حســینیه اعظــم اســتان زنجــان  افزود: هراشــکال و مشــکلی که 
وجــود دارد، بخاطــر ایــن اســت کــه از غربــی هــا الگو مــی گیریم.

وی یــادآوری کــرد: متاســفانه زندگــی مدرنیتــه کنونــی 
ــه  ــبت ب ــوم نس ــده عم ــب ش ــور موج ــی در کش ــبک غرب و س
زندگــی اطرافیــان و دیگــران بــی تفــاوت باشــند و چــه بســا 
افــرادی در کنــار مــا هســتند کــه زندگــی پــر مشــقتی را مــی 

ــت. ــری نیس ــب جعف ــر مکت ــد نظ ــم م ــن مه ــد و ای گذرانن
ــان  ــی اطرافی ــت از زندگ ــزود: غفل ــی اف ــالم دوالب ــت االس حج
حتی خویشــاوندان ناشــی از گرفتار شــدن در زندگی غربی اســت 
و تــا آنجایــی پیــش رفتــه کــه افــراد از زندگی هــم اطالعــی ندارند.

وی بیــان کــرد: زندگــی غربــی، معضــالت متعــددی دارد و 
در ایــن میــان جامعــه شــیعه جامعــه ای اســت کــه انســجام 
ــت  ــه وضعی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــته باش ــی داش درون
کنونــی جامعــه بــا آنچــه امــام جعفــر صــادق )ع( مطــرح کــرده 

ــیاری دارد. ــاوت بس تف
نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: خــدای متعــال 
در وجــود مقــدس ائمــه تجلــی کــرده و تجلــی تــام آن در 14 نور 
پــاک اســت کــه بــا عنــوان چهــارده معصــوم از آن یــاد می شــود.

وی ابــراز کــرد: یکــی از ابعــاد مهمــی کــه موجــب شــده 
مکتــب و مذهــب بــه نــام آن حضــرت نامیــده شــود و در واقــع 
ــه  ــترش فق ــم، گس ــی تعلی ــوده، ویژگ ــر ب ــاخص ت ــه ش از هم

ــت. ــوده اس ــت )ع( ب ــل بی اه
حجــت االســالم دوالبــی افــزود: نامگــذاری شــیعه جعفــری 
بخاطــر آن بــوده کــه امــام جعفــر صــادق عامــل اصلــی 

ــت. ــر اس ــات پیغمب ــه فرمایش ــیدن ب رس
ــام  ــرو ام ــه پی ــت ک ــن اس ــرمایه ای ــی س ــرد: تمام ــار ک وی اظه
جعفــر صــادق هســتیم و در ایــن میــان شــعیه مــی توانــد بــا انجام 
کارهایــی هــم مایــه افتخار و یــا مایه ســرافکندگی این امام باشــد.

نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه 
داد: حقیقتــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه نــام مذهــب مــا 
فقــط درشناســنامه جعفــری اســت و چنــدان بــه ایــن مکتــب 

توجــه نکــرده ایــم.

بــه لــزوم برنامــه ریــزی مناســب جهــت  بــا توجــه 
ــرم،  ــتم مح ــم هش ــر مراس ــکوه ت ــه باش ــر چ ــزاری ه برگ
ســتاد دهــه محــرم حســینیه اعظــم زنجــان آغــاز بــه کار 

ــرد. ک
 رئیــس هیــات امنــای حســینیه اعظــم زنجــان افــزود: 
ایــن ســتاد بــا حضــور کارگــروه هــای محــرم، مســئوالن 
معاونــت هــا، واحدهــای مربوطــه و اعضــای هیــات امنــا 

تشــکیل جلســه داد.
جــواد غــم پــرور بــا تشــریح اهمیــت برگــزاری بــا شــکوه 
گفــت:  زنجــان،  اعظــم  حســینیه  عــزاداری  دســته 
ــری  ــزار نف ــد ه ــد ص ــته چن ــن دس ــزاری ای ــدر برگ هرق
ــار  ــث افتخ ــدر باع ــان ق ــد، هم ــم باش ــت و نظ ــا عظم ب
شــیعیان و مــردم حســینی اســتان زنجــان خواهــد بــود.
ــه تصویــب اقدامــات الزم جهــت  ــا اشــاره ب ــرور ب غــم پ
قربانــی،  گوشــت  داری  نگــه  و  بنــدی  بســته  ذبــح، 
تصریــح کــرد: نزدیــک شــدن محــرم بــا فصــل گرمــا 
اهمیــت ســرعت انجــام مراحــل ذبــح تــا بســته بنــدی و 

حفــظ بهداشــت را دو چنــدان مــی کنــد.
وی افــزود: امیدواریــم بــا مصوبــات این ســتاد تمهیدات 
از  پیگیــری  بــا  اســکان مســافران محــرم  بــرای  الزم 

ــود. ــی ش ــج مطلوب ــب نتای ــهری موج ــئوالن ش مس
ــار  ــان اظه ــم زنج ــینیه اعظ ــای حس ــات امن ــس هی رئی
از  یکــی  حســینیه  ایــن  محــرم  دهــه  ســتاد  کــرد: 
ماموریــت هــای اصلــی خــود را برقــراری نظــم و امنیــت 

بخصــوص  و  محــرم  ایــام  در  زنــان  ســینه  و  زائــران 
حرکــت هشــتم محــرم مــی دانــد کــه یقینــًا در ایــن امــر 
مــردم یــاری گــر مــا خواهنــد بــود، همچنیــن مقــرر شــد 
تــا عــالوه بــر ایفــای نقــش مردمــی و نیروهــای امنیتــی و 
انتظامــی، خادمــان حســینیه نیــز آمــوزش هــای جــدی 

ــد. ــائل را ببینن ــت از مس ــن دس ــا ای ــه ب در مواجه
ــازی  ــا در آگاه س ــانه ه ــش رس ــه نق ــاره ب ــا اش ــرور ب ــم پ غ
ــرورت  ــر ض ــه ب ــای جلس ــرد: اعض ــان ک ــه، خاطرنش جامع
گســترش همــکاری بــا رســانه هــا در اعــالم برنامــه هــا و رفع 
برخــی شــبهات احتمالــی از ایــن طریــق، تاکیــد کردنــد.

رئیــس هیــات امنــای حســینیه اعظــم زنجــان بــا بیــان 
اینکــه حرکــت صدهــا هــزار نفــری مــردم در هشــتم 
محرم)یــوم العبــاس( یــک پیــام اساســی بــه جهــان 
دارد، یــادآور شــد: ایــن عــزاداری بــا شــکوه، پیــام 
ــای  ــت ه ــه مل ــلمانان” را ب ــتگی مس ــدت و همبس “وح
مظلــوم  اســالمی، همچنیــن جهانیــان مــی رســاند.

آغاز به کار ستاد دهه محرم در حسینیه اعظم زنجان

بــه گــزارش روابــط عمومــی، بــا توجــه بــه اهمیــت 
پاسداشــت عیــد غدیــر و ترویــج ایــن فرهنــگ در جامعــه 
اســالمی، حســینیه اعظــم زنجــان طبــق روال ســابق 
خــود، بنــا دارد جشــن بــزرگ غدیــر را بــا همــکاری 

هیــات داعیــان کمیــل در دو نوبــت برگــزار نمایــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســخنران مراســم حجــت 
ــزرگ  ــن ب ــن جش ــگران ای ــفیعی و ستایش ــالم میرش االس
ســید یوســف شــبیری و ســید محمــود حســینی خواهنــد 

ــود. ب
ایــن مراســم در شــب عیــد غدیــر ســاعت 21:30 و در روز 
ایــن عیــد بــزرگ والیــت ســاعت 17 ویــژه مراســمی بــرای 

بانــوان در محــل حســینیه اعظــم زنجــان خواهــد شــد.
از مــردم والیــت مــدار و حســینی زنجــان از ایــن طریــق 
ــم  ــن مراس ــود در ای ــور خ ــا حض ــا ب ــردد ت ــی گ ــوت م دع
ارواح  امــکان،  عالــم  قطــب  قلــب  شــادی  موجبــات 

العالمیــن را فراهــم آورنــد.

همه زنجانی ها به جشن غدیر دعوتید
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انقــالب اســالمی، در دیــدار  رهبــر معظــم 
از  فرهنگــی  فعــاالن  و  مســئوالن  از  جمعــی 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــدان ب ــزد و هم ــتانهای ی اس
جــوان،  نســل  در  انقالبــی  روحیــه  تقویــت 
از  درخشــان  نمونــه ای  را  حججــی  شــهید 
رویش هــای انقــالب خواندنــد و خاطرنشــان 
ــد: مســئوالن فرهنگــی موظفنــد روحیــه  کردن
و جریــان انقالبــی را در محیــط  هــای مختلــف 

تقویــت و از آن پشــتیبانی کننــد.

ــدار  ــن دی ــه ای در ای ــت ا... خامن ــرت آی حض
بــا اشــاره بــه بســترهای فراوانــی کــه در دنیــای 
امــروز در جهــت گمــراه کــردن نســل جــوان 
ــن  ــل ای ــد: در مقاب ــت، افزودن ــده اس ــاد ش ایج
گمراه کننــده،  صداهــای  و  مضــّر  تبلیغــات 
و   هدایــت  جهــت  در  بزرگــی  ظرفیت هــای 

رویــش جوانــان وجــود دارد.

رهبــر انقــالب اســالمی، شــهید حججــی را 
نمونــه ای درخشــان از رویش هــای اســالمی 
و انقالبــی خواندنــد و گفتنــد: شــهید حججــِی 
عزیــز در دنیایــی کــه روزنه هــای اغواگــر صوتــی 
چنیــن  دارد،  وجــود  فراوانــی  تصویــری  و 
درخشــید و خداونــد او را همچــون حجتــی در 

ــرار داد. ــگان ق ــم هم ــل چش مقاب

 

حســینیه  آموزشــی  تربیتــی-  مســئول 
اعظــم زنجــان گفــت: در تابســتان ســال 
کالس  در  نوجــوان  و  نونهــال   ۶۵ جــاری 
هــای تابســتانی ایــن کانــون حضــور دارنــد.

بهنــام محمــدی افــزود: بــه خاطــر اهمیــت 
ــن  ــد، ای ــل جدی ــرای نس ــت  ب ــات فراغ اوق
کانــون کالس هــای مختلفــی ماننــد احــکام 
و  تفریحــی  اردوهــای  قــرآن،  ،تــالوت 
تقویتــی  کالس هــای  و  ورزش  زیارتــی، 

ــت. ــرده اس ــزار ک برگ
وی تأکیــد کــرد: ایــن کالس هــا از ۱۵ ســال 

قبــل در حســینیه اعظــم زنجــان شــروع 
ــت. ــته اس ــه داش ــون ادام ــده و تاکن ش

ضرورت هــای  تبییــن  بــا  محمــدی 
ســطح  در  کالس هایــی  چنیــن  برگــزاری 
شــهر و روســتا گفــت: کالس هــای فوتبــال، 
ســایر  و  شــنا  دســتی،  فوتبــال  تنیــس، 
ــاط  ــاد نش ــث ایج ــی باع ــای ورزش برنامه ه

می شــود. آنهــا  در  جســمی  و  روحــی 
گفتنــی ا ســت، حســینیه اعظــم زنجــان 
برنامــه هــای ویــژه ای بــرای نوجوانــان و 
جــوان در طــول ســال برگــزار می نمایــد.

صنعــت  و  کشــت  موسســه  مدیرعامــل 
مصبــاح، بــا اشــاره بــه بخــش هــای مختلف 
کشــاورزی،  عمــران،  صنعــت،  تولیــد، 
دامــداری و خدمــات در ایــن مجموعــه، 
گفــت: ایــن کارهــا در اراضــی 75 هکتــاری 
ــور  ــه ط ــر ب ــرای 30 نف ــوده و ب ــینیه ب حس
ــتغال  ــی اش ــور فصل ــه ط ــر ب ــت و 60 نف ثاب

ــت.   ــرده اس ــی ک زای
وی بــا بیــان اینکــه مجموعه کشــت و صنعت 
مصبــاح بــرای مبــارزه بــا معضــل بیــکاری 
و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان، ســاخته 
ــالم و  ــدات س ــه تولی ــت: ارائ ــت، گف ــده اس ش
ــی و  ــت غذای ــن امنی ــی، تامی ــتاندارد دام اس
محصــوالت کشــاورزی و زراعــی بــا اثربخشــی 
بــر برنامه های آموزشــی حســینیه می باشــد.

صنعــت  و  کشــت  موسســه  مدیرعامــل   
مصبــاح بــا بیــان اینکــه اصــالح نــژادی 
محصــوالت  ســایر  و  باغــی  محصــوالت 
دامــی و زراعــی، از اولویــت هــای موسســه 
مصبــاح بــوده، گفــت: بــا کاشــت بــاغ ســیب 
ــالح  ــژاد اص ــا ن ــت ب ــه درخ ــزار اصل ــا 6 ه ب
شــده، ســه ســال متوالــی محصــول ســیب 
ایــن مجموعــه بــه بــازار عرضــه مــی شــود.

وی افــزود: ســطح کیفیــت ایــن محصــول 

ــه  ــوی موسس ــه از س ــود ک ــدازه ای ب ــه ان ب
ــته  ــال گذش ــد، در س ــق ش ــتاندارد موف اس
اســتاندارد  دارای  بــاغ  تنهــا  عنــوان  بــه 
نشــان  کاربــرد  پروانــه  محصــول ســالم، 

مجــاز آالینــده هــا را دریافــت نمایــد.  
مدیرعامل موسســه کشــت و صنعت مصباح  
ــه  ــو و علمــی ب ــا بیــان اینکــه بایــد نگاهــی ن ب
زنجــان  اســتان  دامــداری در  و  کشــاورزی 
حاکــم گــردد، تصریــح کــرد: در ایــن راســتا بــا 
هــدف تولیــد پیونــدک هــای ســالم و عــاری از 
بیمــاری و کاهــش میــزان هزینــه هــا در تولید 

نهــال، بــاغ مــادری ایجــاد کــرده ایــم.
موسســه  نهالســتان  کــرد:  تاکیــد  وی 
مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان نیــز یکــی 
نهالســتان ها  مهمتریــن  و  از منظم تریــن 
بــا دارا بــودن مجــوز هــای الزم از مرکــز 
تحقیقــات ثبــت و گواهــی  بــذر و نهــال 
ــه دار  ــای شناس ــال ه ــواع نه ــد ان ــه تولی ب
ــر  ــر و غی ــای مثم ــد نهال ه ــدف تولی ــا ه ب

مثمــر اســتاندارد اســت.
صنعــت  و  کشــت  موسســه  مدیرعامــل 
مصبــاح  اظهــار کــرد: نهــال هــای تولیــدی 
ایــن موسســه عــالوه بــر اســتان زنجــان 
بــه سراســر ایــران از جملــه اســتان های 

غربــی،  آذربایجــان  شــرقی،  آذربایجــان 
قزویــن،  گیــالن،  همــدان،   ، کردســتان 
البــرز، تهــران، اصفهــان، خراســان شــمالی 
و جنوبــی ارســال شــده و صــادرات ایــن 
نهــال هــا بــه کشــورهای همســایه از جملــه 
برنامــه هــای آتــی ایــن موسســه مــی باشــد.
ــزرگ دامــداری  ــر موفقیــت ب ــا تاکیــد ب وی ب
ــی و  ــالح ژنتیک ــش اص ــه در بخ ــن موسس ای
ــرای اولیــن  پــروار بنــدی در کشــور، گفــت: ب
ــان،  ــگاه زنج ــک دانش ــا کم ــران و ب ــار در ای ب
جهــاد کشــاورزی و دامپزشــکی اســتان موفق 
بــه اصــالح گوســفندان نــژاد افشــار و انتقــال 

ــژاد شــده ایــم. ــه ایــن ن ژن چندقلوزایــی ب
مرحلــه  موفقیــت  ایــن  افــزود:  وی 
تحقیقاتــی را ســپری کــرده و بــه مرحلــه 
ــی  ــن از اصل ــیده، همچنی ــوه رس ــد انب تولی
تریــن ویژگــی هــای ایــن دام افزایش رشــد، 
افزایــش  چندقلوزایــی،  دنبــه،  کاهــش 
پشــم، ســوخت و ســاز بهتــر مــی باشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، مجموعــه 
ــم  ــینیه اعظ ــاح حس ــت مصب ــت و صنع کش
ــتان  ــری شهرس ــع در6 کیلومت ــان واق زنج
هــای  مجموعــه  زیــر  از  یکــی  زنجــان 

حســینیه اعظــم زنجــان مــی باشــد.

رهبر معظم انقالب: 

شهید حججی عزیز، 
حجت خداوند در مقابل چشم همگان شد

موسسه مصباح برای90 نفر اشتغال زایی داشته است

حضور 75 متربی در دوره تابستانی 
کالس های تربیتی-آموزشی


