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عيد قربان، روز ذبح نفس با تيغ تقوا

ــت:  ــان گف ــم زنج ــینیه اعظ ــای حس ــأت امن ــس هی رئی
هماهنگی هــای مــورد نیــاز بــرای برگزاری مراســم باشــکوه 

ــت. ــده اس ــام ش ــاس« انج ــرم »یوم العب ــتم مح روز هش
ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــگاران  ــا خبرن ــری ب ــت خب ــرور در نشس ــواد غم پ محمدج
اظهــار کرد: برنامه های مناســبتی حســینیه اعظــم زنجان 
بــرای مــاه محرم از روز پنج شــنبه، ســی ام شــهریورماه آغاز 

و تــا یازدهــم مهرمــاه ادامــه خواهــد داشــت.
ــده  ــام ش ــدی اع ــق زمان بن ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
برنامه هــا از ســاعت 20 شــب بــا تــاوت قــرآن کریــم آغــاز و 
تــا ســاعت 23 ادامــه می یابــد، افــزود: هر شــب 6 برنامــه در 
حســینیه اعظم زنجــان در قالــب تاوت قرآن، ســخنرانی، 
ذکــر مصیبــت، ســینه زنی و مرثیــه ســرایی اجرا می شــود.

رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان بــا اشــاره 
ــه اینکــه امســال پنــج میهمــان در مراســم مــاه محــرم  ب
ــح  ــد، تصری ــخنرانی می کنن ــان س ــم زنج ــینیه اعظ حس
و  اوقــاف  ســازمان  رئیــس  برنامه ریــزی  طبــق  کــرد: 
ــده  ــوی، نماین ــدس رض ــتان ق ــت آس ــه، تولی ــور خیری ام
ــان  ــردم زنج ــده م ــان، نماین ــتان زنج ــه در اس ــی فقی ول
در مجلــس خبــرگان رهبــری و حضــرت  آیــت ا... ســید 
ــه  ــتند، ک ــژه هس ــان وی ــی مهمان ــینی زنجان ــد حس محم
طبــق زمان بنــدی تعییــن شــده ســخنرانی خواهنــد کرد.
عمــل  بــه  هماهنگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  غم پــرور 
آمــده بــرای برگــزاری مراســم باشــکوه روز هشــتم 
ــن  ــت و همچنی ــن امنی ــه تأمی ــت: در زمین ــرم گف مح
ــای  ــم هماهنگی ه ــی مراس ــری و صوت ــش تصوی پوش

الزم بــا دســتگاه های ذیربــط انجــام شــده اســت.
ــای  ــا عزاداری ه ــان ب ــه همزم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
باشــکوه مــردم زنجــان خیــل عظیمــی از عــزاداران 
نیــز بــرای حضــور در مراســم بــه اســتان زنجــان ســفر 
اســکان  بــرای  زمینــه،  ایــن  در  گفــت:  می کننــد، 
پــرورش  و  آمــوزش  و  فرمانــداری  بــا  مســافران 

هماهنگــی الزم صــورت گرفتــه اســت. 
زنجــان  اعظــم  حســینیه  امنــای  هیــأت  رئیــس 
تســهیل  بــرای  شــده  فراهــم  امکانــات  اشــاره  بــا 
و  شــهرها  در  ســاکن  عــزاداران  نــذر  ادای  امــکان 
موجــب  نیابتــی  طــرح  گفــت:  دیگــر،  کشــورهای 
کاهــش آلودگی هــای محیطــی شــهر در مســیر دســته 
می شــود. حســینی(  تاســوعای  شــب   ( حســینیه 

غم پــرور بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته در قالــب 
طــرح ذبــح نیابتــی 900 راس گوســفند ذبــح شــده 
ــود، افــزود:  کــه 500 رأس از آنهــا خــارج از اســتان ب
امــکان  فراهم ســازی  موجــب  نیابتــی  ذبــح  طــرح 
ــزاداری  ــای ع ــتر از برنامه ه ــوی بیش ــدی معن بهره من

شــب تاســوعای حســینی می شــود.
وی در ادامــه حســینیه و زینبیــه اعظــم زنجــان را 
ــهر  ــه در ش ــا اینک ــت: ب ــرد و گف ــی ک ــهر معرف ــد ش برن
ــی از ظرفیت هــای  همــه حســینیه را می شناســند، ول

ــت. ــده اس ــتفاده نش ــی اس ــه خوب ــکان ب ــن م ای
رئیــس هیــأت امنای حســینیه اعظم زنجــان ادامــه داد: 
اســتفاده از ظرفیــت حســینیه و زینبیــه اعظم زنجــان در 
جلســات مختلــف نیــز مطــرح شــده اســت و بــا توجــه بــه 
اینکــه در ســال های آینــده ماه محرم در تابســتان اســت، 
از همیــن رو میهمانــان چنــد برابــری خواهیــم داشــت و 
اگــر می خواهیــم شــهر خودمــان را نمونــه معرفــی کنیــم، 

بایــد اقدامــات الزم را انجــام دهیــم.
ــادم  ــزار و 500 خ ــکاری 3 ه ــه هم ــاره ب ــا اش ــرور ب غم پ
ــال  ــرم س ــان در مح ــم زنج ــینیه اعظ ــاری در حس افتخ
ــف  ــای مختل ــان در بخش ه ــن خادم ــت: ای ــاری،  گف ج
حســینیه اعظــم زنجــان فعالیــت دارند که شــامل اقشــار 

ــت. ــی اس ــف مردم ــای مختل و گروه ه
اعظــم  حســینیه  فرهنگــی  برنامه هــای  بــه  وی 
کــرد و گفــت:  نیــز اشــاره  زنجــان در طــول ســال 
برگــزاری مســابقات قــرآن کریــم، اجــرای برنامه هــای 
در  فرهنگــی  مجموعه هــای  فعالیــت  فرهنگــی، 
حســینیه اعظــم زنجــان گوشــه ای از فعالیت هایــی 

اســت کــه در ایــن مــکان اجرایــی می شــود.
رئیــس هیــأت امنــای حســینیه اعظــم زنجــان همچنین 
بــه فعالیــت درمانــگاه حســینیه اعظــم زنجــان نیــز اشــاره 
ــت  ــش فعالی ــال پی ــگاه از 18 س ــن درمان ــزود: ای ــرد و اف ک
ــت آن  ــدت، فعالی ــن م ــول ای ــرده و در ط ــاز ک ــود را آغ خ
ــات  ــرم خدم ــه مح ــز در ده ــال نی ــده و امس ــترده ش گس
ویزیت دارالشــفای حســینیه اعظــم زنجان رایگان اســت.
مصبــاح  مؤسســه  فعالیــت  بــه  ادامــه  در  غم پــرور 
حســینیه اعظــم زنجــان اشــاره و تصریــح کــرد: تحقــق 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اقتصــاد 
ــدار از  مقاومتــی و همچنیــن ایجــاد شــغل و درآمــد پای

ــت. ــاح اس ــه مصب ــت مؤسس ــداف فعالی اه
ــم  ــینیه اعظ ــاح حس ــه مصب ــه مؤسس ــان اینک ــا بی وی ب
زنجــان در بخش هــای مختلــف تولیــدی، خدماتــی، 
بازرگانــی، صنعتــی، معدنــی، عمرانــی، کشــاورزی و 
ــد  ــرای تولی ــداری ب ــت: دام ــت دارد، گف ــداری فعالی دام
گوســفندان ن ــژاد افشــاری و اجــرای طــرح تحقیقاتی چند 
قلوزایــی زیــر نظــر معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد 
ــت. ــه اس ــن مؤسس ــای ای ــه فعالیت ه ــاورزی از جمل کش
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مســئول واحــد پاســخگویی بــه ســواالت شــرعی 
خبــر  ایــن  اعــام  بــا  زنجــان  اعظــم  حســینیه 
گفــت : ایــن واحــد بیــش از ۴ ســال اســت کــه در 
کارشناســان  از  بهره گیــری  بــا  محــرم  اول  دهــه 

بخشــی  حــل  صــدد  در  مذهبــی  مشــاوران  و 
. باشــد  مــی  عــزاداران  خانوادگــی  مشــکات   از 

ــد  ــن واح ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــی اح مصطف
از دی مــاه ســال ۹۵ کار خــود را بصــورت مســتمر 
ــته  ــال گذش ــرم س ــزود : مح ــت ، اف ــرده اس ــاز ک آغ
۵۹۰ نفــر ســاعت ، کارشناســان مذهبــی بــه ســواالت 
ــد . ــخگو بودن ــده پاس ــه کنن ــزار و ۲۴۷ مراجع ــک ه  ی

گفتنــی اســت در دهــه اول محــرم مشــاورین مذهبــی 
ــد  ــی ۲۳ در دو واح ــح ال ــاعت ۹ صب ــد از س ــن واح ای
خواهــران و بــرادران آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت 
 شــرعی و خانوادگــی عــزاداران حســینی می باشــند .

روزهــای   ، محــرم  اول  دهــه  از  بعــد  همچنیــن 
بــرادران و دوشــنبه  یکشــنبه و پنجشــنبه واحــد 
واحــد خواهــران از ســاعت ۱۵ تــا اذان مغــرب آمــاده 

پاســخگویی بــه مراجعــه کننــدگان اســت .

واحد پاسخگویی به سواالت شرعی 
در دهه اول محرم فعال است

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

پنـــج شنـبـــــه
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2 صفحــــــــه 

اسالم در پنجـــه نفرت
در گوشــه و کنــار ایــن جهــان پهنــاور، چهــره طبیعــت بــه 
ــونامی،  ــک س ــی ی ــد، گاه ــی کن ــر م ــرایط تغیی ــای ش اقتض
یــک طوفــان و یــا زلزلــه و هــر رخــداد طبیعــی آن را دگرگون 
مــی کنــد. ایــن حــوادث اغلــب اوقــات زندگــی عــادی مــردم 
ــی را  ــی جهان ــی حت ــد و گاه ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی را تح
ــد. ــی خوان ــرا م ــود ف ــه خ ــانی ب ــک رس ــداد و کم ــت ام جه

امــا در جنــوب شــرق آســیا کشــوری بــه نــام میانمــار وجــود 
ــلمانند.  ــت آن مس ــد از جمعی ــه 8 درص ــک ب ــه نزدی دارد ک
ــره ی  ــور چه ــن کش ــین ای ــلمان نش ــش مس ــت بخ مدتهاس
فاجعــه بــاری بــه خــود گرفتــه اســت،و ایــن درحالــی اســت 
ــت.این  ــده اس ــان را بلعی ــه جه ــنگین هم ــکوتی س ــه س ک
ــه  ــش ب ــک آن، دود آت ــزرگ و کوچ ــتاهای ب ــا از روس روزه
آســمان بلنــد اســت و اگــر بــا تمــام تلخکامــی، کمــی نفــس 
ــام  ــه مش ــان ب ــت انس ــوختن گوش ــوی س ــید، ب ــق بکش عمی
ــبزی و  ــیده از سرس ــای پوش ــه ه ــای تپ ــه ج ــد. ب ــی رس م
طــراوت، تلــی از انســان هــای ســوخته و دســت و پــا بریــده 
ای را مــی بینــی کــه فقــط و فقــط بــه جــرم »مســلمان« بودن 
ــی  ــی را م ــد. کودکان ــده ان ــار ش ــتی دچ ــن سرنوش ــه چنی ب
بینــی کــه پیــش از اینکــه حتــی بــه ســن فهــم دیــن برســند، 
ــا آورده  ــه دنی ــا را ب ــلمان آنه ــادری مس ــه م ــرم اینک ــه ج ب
اســت در زیــر چکمــه هــای ســربازان ارتــش اســتخوان های 
ــون  ــر قان ــتی اگ ــه راس ــد. ب ــی میرن ــته و م ــان شکس نرمش
جــاری میــان انســان هــای صاحــب شــعور را کنــار بگذاریم، 
کــدام قانــون جنگلــی بــه چنیــن امــوری حکــم مــی دهــد؟

ــا برچســب هــای  ــا ســکوت انســان هــای مدعــی شــعور ب آی
طویــل بشردوســتی نشــانگر ایــن نیســت کــه جهــان کــم کــم 
خالــی از مفاهیمــی مــی شــود کــه آدمــی بــرای حفــظ بقــای 

ــه آن هــا نیــاز دارد؟ خــود ب
آنچــه ایــن روزهــا در میانمــار اتفــاق مــی افتــد، تصویــری 
ــاره  ــه نظ ــر ب ــه بش ــت ک ــا درد آلودیس ــفاف ام ــن و ش روش
ــزارع و  ــوی ســوختن م ــن ب ــت ای ــت، در حقیق ــته اس نشس
خانــه هــای روهینگیایــی هــا نیســت ،ایــن بــوی ســوختن 
تعهدنامــه هــای بیــن المللــی، منشــورهای حقــوق بشــر و 
ــت  ــی کفای ــردان ب ــت م ــاس  دول ــی اس ــوچ و ب ــای پ ادعاه
ــه  ــزد، خان ــی ری ــود و م ــی ش ــراب م ــه  خ ــت. آنچ دنیاس
هــای مســلمانان برمــه ای نیســت، فــرو ریختــن دیوارهــای 
خرابــه ای بــه نــام ســازمان ملــل اســت و آنچــه مــی ســوزد 
گوشــت زنــان و مــردان و کــودکان بــی پنــاه نیســت، بــوی 

ــت اســت. ســوختن انســانیت و عدال
امــا میــان اینهمــه ســکوت و خــواب خرگوشــی ســردمداران 
دنیــا مــا مســلمانان را چــه شــده اســت؟ کــدام دســت پنهانــی 
ــرت  ــی نف ــی حت ــر دور و گاه ــلمانان را از یکدیگ ــن مس چنی
زده کــرده اســت؟ فریــاد عدالتخواهــی را چــه کســی در گلــوی 
مســلمانان تپانــده اســت؟ چــرا بــرای میانمــار نمــی میریــم؟ 
چــرا هنــوز در اختافاتــی دســت و پامــی زنیــم کــه هیــچ وقــت 

در حقیقــت وجــود نداشــتند؟
میانمــار آیینــه آن چیزیســت که در میــان مســلمانان در طی 
ایــن ســالها بــه وجــود آمــده اســت، فجایــع آن، نتیجــه نــوع 
ــی  ــای اندک ــه به ــن را ب ــه دی ــت ک ــلمانانی اس ــا مس ــی م زندگ
فروختــه ایــم. مــردم بــی گنــاه میانمــار در آتــش فرمــان 
یــک زن نمــی ســوزند کــه در آتــش اختــاف مســلمانان مــی 
ــی  ــده خراب ــرون آم ــا بی ــاف ه ــن اخت ــه از ای ــوزند. آن چ س
هــای عــراق و شــام و ســوریه و آوارگــی روهینگیایــی هاســت. 
بایــد بــاور کنیــم جز مســلمان کســی بــه داد مســلمان نخواهد 
ــا  ــق م ــام سرمش ــه الس ــین علی ــورای حس ــر عاش ــید. اگ رس
مســلمانان باشــد، اگر مدعی شــعور شناســی عاشــورا هستیم 
بایــد میانمــار را بــه عیــار عاشــورا بســنجیم، و چــون زینــب، 
مســئولیت پذیــر و حافــظ ارکان دین باشــیم؛ همچــون زینب 
بــر ســر ســتم فریــاد بکشــیم و عدالــت طلــب و خونخــواه 
ــی  ــته م ــاه کش ــی گن ــروز ب ــای ام ــه در کرب ــیم ک ــانی باش کس
ــار  ــای میانم ــان  را در کرب ــام زمانم ــتی ام ــه راس ــوند.آیا ب ش
تنهــا مــی گذاریــم؟ اگر امــام زمــان عــج امــروز در دفــاع از مردم 
میانمــار تنهــا باشــد اشــکهای مــا بــرای جــدش چــه ســودی 



عيد قربان، روز ذبح نفس با تيغ تقوا

خطیــب شــب چهــارم محــرم حســینیه اعظــم زنجــان 
بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه عواقــب طــاق بــه عنــوان 
یــک آســیب اجتماعــی گفــت: عاقبــت فرزنــدان از 
ــد مــد نظــر قــرار گیــرد. جملــه مســائلی اســت کــه بای

بــه گــزارش روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان، 
آیــت ا... محمــد صالــح کمیلــی در جمــع عــزاداران 
ــودن  ــب ب ــر واج ــد ب ــا تاکی ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
ادای حــق گفــت: ایــن حــق شــامل خمــس، زکات، 

ــود. ــی ش ــردد و … م ــق ت ــراع، ح ــق اخت ارث، ح
وی بــا بیــان اینکــه عــدم رعایــت حــق تجــاوز بــه 
حقــوق دیگــران و در واقــع صاحــب حــق محســوب 
می شــود، افــزود: یکــی از ایــن حقــوق کــه رعایــت آن 
در حــال حاضــر واجــب اســت، پرداخــت حــق دولتــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــزاداران حس ــع ع ــب جم خطی
ــب  ــل واج ــت را دلی ــه در راس حکوم ــی فقی ــودن ول ب
بــودن پرداخــت حــق و حقــوق دولتــی دانســت، ادامــه 
داد: بایــد متوجــه بــود کــه ولــی فقیــه نایــب امــام زمــان 

)عــج( اســت.
عنــوان  بــه  طــاق  موضــوع  بــه  کمیلــی  آیــت ا... 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــیب های اجتماع ــی از آس یک
افزایــش  طــاق  آمــار  می دهــد،  نشــان  ارزیابی هــا 
ــژه در  ــه وی ــت ب ــال های نخس ــم در س ــب ه ــه و اغل یافت

پنــج ســال اول ازدواج انجــام می شــود.
وی بــه رواج طــاق توافقــی بــه ویــژه در بیــن جوانــان 
اشــاره کــرد و گفــت: بایــد متوجــه بــود، کــه طــاق 

ــد  ــه راه کاری نباش ــنهاد و در صورتــی ک ــن پیش آخری
ــت. ــده اس ــه ش توصی

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ ــب حس خطی
دقــت در عاقبــت طــاق گفــت: عاقبــت فرزنــدان از 
جملــه مســائلی اســت کــه بایــد در اقــدام بــرای طــاق 

ــرار گیــرد. مــد نظــر ق
از  را  همســر  انتخــاب  در  دقــت  کمیلــی  آیــت ا... 

کــرد. اعــام  طــاق  از  پیشــگیری  راهکارهــای 

آیت ا... کمیلی: 

عواقب طالق به عنوان یک آسیب اجتمــاعی باید مدنظر قرار گیرد

اعظــم  حســینیه  احشــام  فــروش  واحــد  مســؤول 
ــه اینکــه فعالیــت ایــن واحــد از روز  ــا اشــاره ب زنجــان ب

اول محــرم آغــاز شــده و اوج فعالیــت آن در روز هشــتم 
خواهــد بــود، گفــت: ایــن واحــد تــا روز ۱۲ محــرم فعــال 

ــود. ــد ب خواه
ــا خبرنــگار روابــط عمومــی   بهــرام تــاره در گفت وگــو ب
ــد  ــاز کار واح ــه آغ ــاره ب ــا اش ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
فــروش احشــام حســینیه از حــدود یــک مــاه مانــده بــه 
ــت  ــی فعالی ــورت عمل ــه ص ــرد: ب ــار ک ــرم اظه ــاه مح م

ــود. ــاز می ش ــرم آغ ــا از اول مح ــن غرفه ه ای
 وی هشــتم محــرم را اوج کار واحــد فــروش حســینیه 
ــه  ــج غرف ــا پن ــد ب ــن واح ــت: ای ــرد و گف ــام ک ــم اع اعظ

فعالیــت می کنــد.
اعظــم  حســینیه  احشــام  فــروش  واحــد  مســؤول   
زنجــان تعــداد خادمــان افتخــاری همــکار ایــن واحــد 
را ۱۴۰ نفــر اعــام کــرد و ادامــه داد: در ایــن واحــد وجــه 
ــود. ــه می ش ــل گرفت ــفند تحوی ــود گوس ــفند و خ گوس

ــر اینکــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای  ــا تاکیــد ب تــاره ب
جابــه جایــی مبالــغ مــورد نظــر در ایــن غرفه هــا از 
دســتگاه   همچنیــن  و  ام  تــی،  ای،  دســتگاه  جملــه 
فراهــم شــده اســت، افــزود :ایــن واحــد ازقبــول چــک 

ــت. ــذور اس مع
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیــت ایــن واحــد تــا روز ۱۲ 
محــرم ادامــه می یابــد، گفــت: غرفــه هــای ایــن واحــد 

درخیابــان خیــام غربــی دایــر شــده اســت.

مسؤل واحد فروش احشام نذری حسینیه اعظم زنجان:

 فعالیت واحد فروش حسینیه تا روز ۱۲ محرم ادامه می یابد

ولــی ا... کامــی در گفت وگــو  اســتاد 
ــینیه  ــی حس ــط عموم ــگار رواب ــا خبرن ب
نوحــه  مطلــع  کــرد:  اظهــار  اعظــم 
بــرای ســال  زنجــان  اعظــم  حســینیه 

اســت. شــده  مشــخص  جــاری 
وی ادامــه داد: امســال مطلــع نوحــه 
ــا  ــگ ” ی ــا آهن ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
امــام زمــان شــیعه ده احســاس بــاخ” 

می شــود. خوانــده 
ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــه حس ــع نوح مطل

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب

استاد کالمی گفت: 

ای هامی عالمه/ رهبر امام زمان
 سینه زنلر سنی/ سسلر امام زمان

عمووین یاسیدی
 یوم العباسیدی

 آجرک ا...
 بقیه ا...

روز  باشــکوه  مراســم  اســت،  گفتنــی   
هشــتم محرم )دســته عــزاداری حســینیه 
اعظــم زنجــان( امســال نیــز بــا حضــور 
مــردم والیت مــدار پایتخــت شــور و شــعور 

ــه  ــمی ک ــود مراس ــزار  می ش ــینی برگ حس
هــر ســال یــک شــاه بیت بــرای آن ســروده 
می شــود، تــا نشــانه ای از ارادت مــردم 
زنجــان بــه حضــرت ابوالفضــل )ع( باشــد.

 »جماعــت یــادگار حیــدرم مــن/ عزیــزه 
دفتــرم  دبیــر  مــن،  یــاورم  مصطفایــه 
از  یکــی  مــن«  لشــکرم  وزیــر  مــن/ 
رجزخوانی هایــی اســت کــه هــر ســال 
بــه یــاد حضــرت ابوالفضــل )ع( یــک صــدا 

می شــود. خوانــده  جمعیــت  توســط 
 همچنیــن یکی از شــاه بیت هــای معروف 
ــن  ــاد ای ــه نم ــان ک ــم زنج ــینیه اعظ حس
محــل بــوده و همــواره ورد زبــان عــزاداران 
حســینی اســت »هانســی گروهیــن بــل 
حضــرت  شــیعه لرین  وار/  موالســی 
عباســی وار« اســت، کــه در مــدح حضــرت 

ابوالفضــل )ع( ســروده شــده اســت.

مســئول روابــط عمومی حســینیه اعظم 
زنجــان از فعالیــت ۱۸۰ خادم افتخــاری در 
روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان 
در  خادمــان  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر 

ــد. ــت دارن ــف فعالی ــای مختل بخش ه
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهامی ب ــی ش مجتب
عمومــی  روابــط  خادمــان  از  نفــر   ۶۰
بــه عنــوان  حســینیه اعظــم زنجــان 
فعالیــت  زائــر در محوطــه  راهنمــای 
در  خادمــان  ایــن  افــزود:  دارنــد، 
ــای  ــت و فض ــجد کار  نظاف ــه مس محوط
بیرونــی مســجد را نیــز بــه عهــده دارند.

مســئول روابــط عمومــی حســینیه اعظم 
زنجــان همچنیــن از پخــش عــزاداری 
حســینیه اعظــم زنجــان از شــبکه های 
اجتماعــی بــرای نخســتین بــار خبــر داد و 
گفــت: در بخــش تشــریفات نیــز امســال ۱۵ 
خــادم مســلط بــه فــن بیــان بخــش روابــط 

ــت. ــده اس ــه ش ــی اضاف عموم
راهنمــای  گــروه  ایــن  ادامــه داد:  وی 
ــه  ــتند ک ــتان هس ــارج از اس ــافران خ مس
کلیپ هــای  و  فرهنگــی  بســته های 
حســینیه را در مســجد روایــت می کننــد.

شــهامی در ادامــه بــه اقدامــات صــورت 
ــز  ــری نی ــمعی و بص ــش س ــه در بخ گرفت

کــرد و گفــت: امســال شــبکه  اشــاره 
ــان  ــه زنج ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــم ب العال
آمــده و ایــن مراســم را بــه صــورت زنــده 

ــرد. ــد ک ــش خواه پخ
حســینیه  عمومــی  روابــط  مســئول 
ــکاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــان ب ــم زنج اعظ
عــزاداری  دســته  در  ارگان  هــا  همــه 
حســینیه اعظــم زنجــان بیــان کــرد: 
ــتانداری،  ــا از اس ــه ارگان ه ــال هم امس
نیــروی انتظامــی، ســپاه اســتان، صــدا 
و ســیما، شــهرداری اعــام آمادگــی 

کرده انــد.
ــاری  ــای ج ــه برنامه ه ــن ب وی همچنی
حســینیه اعظــم زنجــان نیــز اشــاره 
ــارت  ــزاری مراســم زی ــرد و گفــت: برگ ک
ــه  ــای ندب ــل و دع ــای توس ــورا، دع عاش
در  اجرایــی  برنامه هــای  جملــه  از 

حســینیه اعظــم زنجــان اســت.
ــر  ــه از دیگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهامی ب ش
حســینیه  در  اجرایــی  برنامه هــای 
اعظــم زنجــان برگــزاری جمع خوانــی 
مــاه  در  افــزود:  اســت،  کریــم  قــرآن 
مبــارک رمضــان در ایــن زمینــه اســتان 
ــن  ــت را بی ــه نخس ــال رتب ــان امس زنج

مراکــز اســتان ها کســب کــرد.

شــاه بیت
 دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان اعالم شد

فعالیت ۱8۰ خادم افتخاری
 در روابط عمـومی حسینیه اعظم زنجان

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

پنـــج شنـبـــــه

مــــاه  مهـــــر   6

شمــــــــاره 41

3 صفحــــــــه 



گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

پنـــج شنـبـــــه

مــــاه  مهـــــر   6

شمــــــــاره 41

4 صفحــــــــه 

 1396دهه اول محرم  - زنجان دارالشفای حسینیه اعظمدر شکان زپ حضور برنامه
 شهریور ماه  31 مهر ماه 1 مهر ماه2 مهر ماه 3 مهر ماه 4 مهر ماه 5 مهر ماه6 مهر ماه 7 مهرماه  8 مهرماه 9

 محرم1 محرم2 محرم 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم 7 محرم 8 محرم 9 محرم10 نام پزشک نوع تخصص
 ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت  ساعت 

 دکتر نوری  ارتوپد 19الی 16         
 

 دکتر دریاباری  جراح عمومی 18:30الی 17         
 دکتر ملکی  روانپزشک   23الی 21   23الی 21    
 دکتر امینی  ارولوژی     24الی  22  24الی  22   
 دکتر بایزدچی اطفال        12الی 9  
 دکتر ستاره  ارتوپد      24الی 22    
 دکتر بابایی متخصص  اطفال    23الی 21:30 23الی 21:30     
 دکتر فرزام  ارتوپد       22الی  20 22الی  20  
 دکتر بردبار متخصص قلب وعروق  21الی 19  21الی19      
تا  16:30   

 دکتر موالیی فوق تخصص غدد اطفال       18
 دکتر دیبا  داخلی    16الی 14       
 دکتر هنر بخش  متخصص زنان     20الی 18:30     
 دکتر مرزبان  فوق تخصص نوزادان وکودکان     23الی 21 23الی 21    

 دکتر یاری  فوق تخصص پیوند کلیه         24الی 22 24الی22 24الی22
 فوق تخصص کلیه اطفال        24الی 21 24الی 21 24الی 21

 دکتر مجتهدی  

دکتر فرشید  ارولوژیست        24الی 22 24الی 22 24الی 22
 اسماعیلی

الی  19    
 دکتر جویباری فوق تخصص نوزادان     20:30الی  19 20:30

الی 21
23:30 

الی 21
الی 21  23:30

دکتر عزت  متخصص پوست و مو 23:30الی 21      23:30
 شوکتی

الی 22   
دکترموذن  متخصص ارتوپد       23:30

 جمشیدی
الی 22   

 دکتر یمانی متخصص مغز و اعصاب       23:30
 دکترصادق زاده متخصص اطفال       22 الی 20 22 الی 20 22 الی 20 
دکتر نصیبه  متخصص قلب و عروق       12الی  10   

 محمدی
دکتر  جراح مغز و اعصاب     24الی  21     

 بهروزمحمدی
 دکتر قریشی متخصص روانپزشک       12الی  10   
دکتر ناهید  فوق تخصص نوزاد       23الی  21 23الی  21  

 جعفری
 

اهداف طرح ادای نذر نیابتی ذبح با 
اهدای گوسفند زنده به حسینیه اعظم زنجان

حســینیه اعظــم زنجــان قصــد دارد در چهارمیــن ســال 
ــه  ــفند ب ــدای گوس ــا اه ــح ی ــی ذب ــذر نیابت ــرح ن ــی ط پیاپ
ایــن مســجد را بــا رعایــت کلیــه موازیــن فقهــی و شــرعی 

ــا اهــداف ذیــل اجــرا نمایــد:  ب

۱- ســاماندهی منظــم ذبــح گوســفندان در مســیر دســته 
عــزاداری 

۲- صرفــه جویــی در هزینــه و زمــان عــزاداران و نذرکننــدگان 
محتــرم از حیــث مراجعــه و خریــد گوســفند نــذری 

۳- تســهیل امــکان ادای نــذر عــزاداران محتــرم ســاکن در 
شــهرها و کشــورهای دیگــر 

۴- فراهــم نمــودن امــکان دقــت بیشــتر در ذبــح گوســفندان و 
جلوگیــری از تلفــات احتمالــی آن هــا

۵- ارتقــا رعایــت مســائل بهداشــتی مرتبــط بــا ذبح گوســفندان 
در مســیر دســته عزاداری 

ــته  ــز و بس ــتار، فری ــح، کش ــل ذب ــای مراح ــش هزینه ه ۶- کاه
ــذری  ــفندان ن ــه های گوس ــت الش ــدی گوش بن

۷- کاهــش آلودگی هــای محیطــی شــهر در مســیر دســته 
حــال  رفــاه  جهــت  حســینی(  تاســوعای  )شــب  حســینیه 

عــزاداران 
از  معنــوی  بیشــتر  بهره منــدی  امــکان  نمــودن  فراهــم   -۸

حســینی  تاســوعای  شــب  عــزاداری  برنامه هــای 
۹- برنامه ریــزی هرچــه مطلوب تــر ذبــح گوســفندان نــذری 
بــا توجــه بــه تقــارن حرکــت دســته عــزاداری بــا روزهــای گــرم 

ــی ــال های آت ــی س ــال ط س
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مسجد حسینیه اعظــم زنجان

محرم الحـــرام ۱396

از نگــــاه دوربیـن
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6 صفحــــــــه 

مدیرعامــل موسســه کشــت و صنعــت مصبــاح 
ــاد  ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ حس
ــداف  ــن اه ــتغال از مهمتری ــاد اش ــی و ایج مقاومت
فعالیــت موسســه مصبــاح اســت، اظهــار کــرد: 
موسســه مصبــاح دارای 75 هکتــار زمیــن اســت و 
در ســه بخــش تولیــد نهــال، کشــاورزی و دامداری 

فعالیــت دارد.
محمــد آســیابی بــا اشــاره بــه کشــت ذرت علوفــه 
ای بــرای نخســتین بــار در ایــن موسســه، تصریــح 
بــه  زمینــی  در  ای  علوفــه  ذرت  کشــت  کــرد: 
مســاحت 6 هــزار هکتــار انجــام شــده کــه در نیمــه 
دوم مهــر مــاه ســالجاری برداشــت ایــن محصــول 
ایــن  می شــود  بینــی  پیــش  شــود،  مــی  آغــاز 

ــد. ــن باش ــی 700 ت ــن 500 ال ــول بی محص
وی همچنیــن بــه پــرورش گوســفند نژاد افشــاری 
بــا انتقــال ژن چندقلــو زایــی در ایــن موسســه 
اشــاره کــرد و گفــت: در واحــد دامــی ایــن موسســه 
در حــدود بیــش از یــک هــزار راس گوســفند نــژاد 
افشــاری بــرای انتقــال ژن چنــد قلوزایــی و بخشــی 
ــذر  ــرح ن ــرای ط ــفندان اج ــن گوس ــرای تامی ــز ب نی
پــرورش داده  ایــام محــرم  بــرای  نیابتــی  ذبــح 

می شــوند.
ــان،  ــم زنج ــینیه اعظ ــای حس ــت امن ــو هیئ عض
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اجــرای طــرح ذبــح 
راس   600 از  بیــش  گذشــته  ســال  در  نیابتــی 
امســال  کــرد:  اظهــار  شــد،  عرضــه  گوســفند 
نیــز موسســه کشــت و صنعــت حســینیه آمــاده 
عرضــه گوســفندان بــرای ادای نــذر نیابتــی اســت 
کــه گوشــت ایــن گوســفندان از کیفیــت باالیــی 

هســتند. برخــوردار 
وی در ادامــه بــه تولید اســانس و گاب از محصول 
مزرعــه گل محمــدی در ایــن موسســه اشــاره کــرد 
و افــزود: امســال دومیــن ســال برداشــت محصــول 
گل محمــدی از مزرعــه حــدود یــک تــن گاب نــاب 
تولیــد و در مجموعــه حســینیه اعظــم زنجــان 

ــرار می گیــرد. ــورد اســتفاده ق م
مدیرعامــل مجتمــع کشــت و صنعــت مصبــاح 
بســته  هــزار  حــدود  شــد:  یــادآور  همچنیــن 
موسســه  تولیــدی  گاب  از  اهدایــی  بصــورت 
ــینیه  ــجد حس ــرک مس ــای تب ــته ه ــاح در بس مصب
ــع  ــم توزی ــدگان مراس ــرکت کنن ــن ش ــم در بی اعظ

شــده اســت.
وی در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو بــه بــاغ 
ســیب پایــه رویشــی مالینــگ ایجــاد شــده در 

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــینیه اش ــاح حس ــع مصب مجتم
ــام  ــا ارق ــیب ب ــان س ــیب دارای درخت ــاغ س ــن ب ای
ــول  ــت محص ــوم کاش ــال س ــوده و در س ــف ب مختل
ــار می نشــیند بــه طــوری کــه در اولیــن ســال  ــه ب ب
باردهــی بــاغ حــدود 40 تــن ســیب بــه بــازار عرضــه 
ــه طــور معمــول درختــان  ــه ب ــی ک ــد، در حال گردی
باردهــی  بــه  دیرتــر  شــده  غیراصــاح  ســیب 

می رســند.
ایــن  در  ایــن  بــر  کرد:عــاوه  اضافــه  آســیابی 
)ســیب  مالینــگ  پایــه  ســیب  نهــال  موسســه 
آفــت مقــاوم  و  بیمــاری  بــه  کــه  اصــاح شــده 
ــام زرد،  ــا ارق ــت( ب ــازده اس ــاه و زودب ــوده و پاکوت ب
گاب،  ســیب  و  فرانســه  رنــگ  دو  گاال،  قرمــز، 
مجتمــع  ایــن  در  اســمیت  گــران  و  اســتارینگ 

می رســد. فــروش  بــه  و  آماده ســازی  پیونــد 
ــیب  ــه س ــای پای ــد نهال ه ــه تولی ــن ب وی همچنی
 GF،)پیردوآرف)گابــی(، گزیــا )گیــاس و آلبالــو
)آلــو   C29 میروبــاالن  شــلیل(،  بــادام،  )هلــو، 
شــابلون(، نهــال صنوبــر اصــاح شــده، انگــور 
گــردو  پایــه  تولیــد  کشمشــی ســفید، ســنجد، 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــردو اش ــال گ ــد نه ــت پیون جه
ــواع میــوه هــای مختلــف  ــا ان ــاغ مــادری ب ایجــاد ب
ــال از  ــد نه ــرای تولی ــه ب ــد ک ــت پیون ــت برداش جه
ــا ارقــام مختلــف گــردو  ــاغ مــادری گــردو ب قبیــل ب
اقدامــات  دیگــر  از  پیوندکــه  برداشــت  جهــت 
صــورت گرفتــه در ایــن موسســه به شــمار مــی رود.

مدیرعامــل موسســه کشــت و صنعــت مصبــاح، بــا 
ــه بخــش هــای مختلــف تولیــد، صنعــت،  اشــاره ب
در  خدمــات  و  دامــداری  کشــاورزی،   ، عمــران 
ــی 75  ــا در اراض ــن کاره ــت: ای ــه گف ــن مجموع ای
ــر  ــی60 نف ــرای 30 ال ــوده و ب ــینیه ب ــاری حس هکت

ــت. ــرده اس ــتغال زایی ک ــن اش ــور  میانگی ــه ط ب
ــینیه  ــاح حس ــه مصب ــت موسس ــر اس ــه ذک الزم ب
شهرســتان  کیلومتــری   6 در  زنجــان  اعظــم 
ثبــت  بــه   92 ســال  کــه  اســت  واقــع  زنجــان 
ــه  ــماره 565 و شناس ــه ش ــال 93 ب ــیده و از س رس
ملــی 10460137980 تحــت مالکیــت و زیــر نظــر 
حســینیه اعظــم زنجــان بــا هــدف ارائــه تولیــدات 
ســالم و اســتاندارد دامــی، تامیــن امنیــت غذایــی 
و محصــوالت کشــاورزی و زراعــی بــا اثربخشــی 

ــت. ــرده س ــه کار ک ــاز ب ــوب آغ مطل
فعالیت هــای ذکــر شــده، در ســال  بــر  عــاوه 
ــت  ــه کاش ــه ب ــار از مجموع ــدود 50 هکت ــاری ح ج

ــود. ــده ب ــاص داده ش ــو اختص ج

موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان

با هدف ارائه تولیدات سالم دامی و کشاورزی فعالیت می کند

مسئول امور مالی ستاد دهه محرم حسینیه اعظم؛ 

جمع آوری نذورات حسینیه اعظم توسط 
95 نفر خادم افتخاری انجام می گیرد

مســئول امــور مالــی ســتاد دهــه محــرم حســینیه اعظــم، 
نــذورات وجــوه نقــدی و  از برنامــه ریــزی جمــع آوری 
ــه میــزان 4 هــزار و 500 نفــر  غیرنقــدی توســط 95 نفــر و ب

ــر داد. ــاعت خب س
جــواد معبــودی ادامــه داد: ایــن تعــداد افــراد در قالــب 65 
گــروه جمــع آوری نــذورات کــه بصــورت 60 اکیــپ ثابــت و 5 

اکیــپ ســیار ایــن وظیفــه را بــه انجــام مــی رســانند.
ــذورات  ــع آوری ن ــروه جم ــت 3۵ گ ــن از فعالی وی همچنی
دســته  حرکــت  روز  در   P.O.S دســتگاه های  بــه  مجهــز 
ــا هشــتم محــرم خبــر داد و  عــزاداری حســینیه مصــادف ب
ــاعت 8  ــذورات از س ــع آوری ن ــای جم ــه گروه ه ــت: هم گف
صبــح تــا پایــان دســته عــزاداری در محل هــای تعییــن 

ــد. ــی کنن ــع آوری م ــزاداران را جم ــذورات ع ــده، ن ش
ــی ســتاد دهــه محــرم حســینیه اعظــم  مســئول امــور مال
همچنیــن بــه اســتقرار پنــج دفتــر ثابــت در شبســتان های 
ــرد  ــاره ک ــم اش ــینیه اعظ ــان حس ــه خیاب ــجد و محوط مس
ــینیه  ــه حس ــتگاه ATM در محوط ــتقرار دو دس ــت: اس و گف
ــان  ــع در خیاب ــذری واق ــام ن ــروش احش ــل ف ــم و مح اعظ
خیــام غربــی از دیگــر اقداماتــی اســت که جهــت جمع آوری 
ــت. ــده اس ــی ش ــردم پیش بین ــهیل در کار م ــذورات و تس ن

وی بــا اعــام حســاب جــاری الکترونیکــی نــزد بانــک ملت 
ــذورات  ــز ن ــت واری ــماره ۱33۴۲۱9۲۲۲ جه ــه ش ــام( ب )ج
پرداخــت  ســامانه  توســط  پرداخــت  امــکان  از  نقــدی 

#6*7*733* همــراه اول نیــز خبــر داد. 
بــه گرمــای هــوا در روز حرکــت دســته  بــا اشــاره  وی 
عــزاداری گفــت: تعــداد 50 هــزار عــدد بطــری آب معدنــی 
دســته  مســیر  در  گرامــی  ســوگواران  از  و  شــده  تهیــه 

عــزاداری پذیرایــی خواهــد شــد.
ــی ســتاد دهــه محــرم حســینیه اعظــم  مســئول امــور مال
ــت:  ــزاداران گف ــت از ع ــن درخواس ــزاداران ضم ــه ع از کلی
ــودداری  و  ــرک خ ــی متب ــی و خوراک ــواد غذای ــش م از پخ
اقــام خــود را بــه دفاتــر جمــع آوری نــذورات تحویــل 

ــود. ــظ ش ــزاداری حف ــته ع ــت دس ــم حرک ــا نظ ــد ت نماین
درخواســت  مــردم  عمــوم  از  دیگــر  بــار  پایــان  در  وی 
کــرد از پرداخــت نــذورات نقــدی و غیرنقــدی خــود بــه 
اشــخاص غیرمســئول خــودداری و نــذورات خــود را فقــط 
بــه خادمیــن حســینیه اعظــم کــه دارای لبــاس هــای 
معتبــر  و  مخصــوص  شناســایی  کارت  و  متحدالشــکل 

هســتند تحویــل نماینــد.



توزیــع حلــوای نذری حســینیه 
اعظــم در شــب شــام غریبان

ــینی  ــان حس ــام غریب ــان در ش ــم زنج ــینیه اعظ حس
بــا حلــوای نــذری یــک و نیــم تنــی از عزادارانــش 

ــد. ــی کن ــی م پذیرای
ــا  ــذری ب ــوای ن ــت حل ــئول پخ ــروی مس ــی ره مرتض
اعــام ایــن خبــر گفــت : حلــوای نــذری حســینیه 
ــد از  ــاری بع ــن افتخ ــر از خادمی ــط ۱۰۰ نف ــم توس اعظ
طــی اقدامــات الزم در ســه روز پخــت ، بســته بنــدی و 

ــود . ــی ش ــع م ــاده توزی آم
ــا  ــذری ب ــوای ن ــاج حل ــه اوم ــان اینک ــا بی ــروی ، ب ره
ــب  ــزود : در ش ــده ، اف ــاده ش ــادم آم ــوان خ ــور بان حض
ــوا در دو  ــن حل ــت ای ــرار اس ــینی ق ــان حس ــام غریب ش

واحــد خواهــران و بــرادران بیــن عــزاداران توزیــع شــود
وی در ادامــه گفــت : ســال گذشــته ۶ هــزار و ۵۰۰ 
بســته حلــوا بیــن عــزاداران حســینی توزیــع شــد کــه 
ــزار  ــه ۱۲ ه ــت ب ــرار اس ــال ق ــوا ، امس ــزان حل ــن می ای

ــد. ــته برس بس
خــادم  بانــوان  کــه  نکتــه  ایــن  بیــان  بــا  رهــروی 
ــرم  ــاز مح ــل از آغ ــاه قب ــک م ــوا ی ــت حل ــی پخ متقاض
مــی تواننــد مــدارک خــود را بــه واحــد روابــط عمومــی 
حســینیه اعظــم تحویــل دهنــد ، یادآور شــد : امســال 
از ۲۰ خــادم جدیــد جهــت پخــت حلــوا اســتفاده شــده 
ــد  ــن خواهن ــده جایگزی ــال آین ــرای س ــداد ب ــن تع و ای

شــد
مســئول پخــت حلــوای نــذری بــه اجــرای طــرح 
نــذری نیابتــی هــم اشــاره کــرد و گفــت : جهــت پخــت 
حلــوای نــذری حتــی االمــکان درخواســت مــی شــود 

عــزاداران نذریــه هــای خــود را بنــام پخــت حلــوا 
ــد . ــل نماین ــذورات تحوی ــد ن ــه واح ــدی ب نق

اعظــم  حســینیه  نــذری  حلــوای  اســت  گفتنــی 
امســال قــرار اســت بــا ۳۰۰ کیلــو آرد ســبوس دار ، ۶۰۰ 
ــو شــکر ، گاب ، زعفــران ، هــل ، تخــم گشــنیز و  کیل
روغــن حیوانــی و نباتــی پختــه و بــه دســت عــزاداران 

ــد . ــینی برس حس

گاهنــــامه 
ویژه مسجد 
حسینیــــه 
عظــــــــم  ا
زنجـــــــان

پنـــج شنـبـــــه

6 مهـــــر مــــاه 
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7 صفحــــــــه 

ــر  ــا تاکیــد ب معاونــت حفاظــت حســینیه اعظــم زنجــان ب
آمادگــی نیروهــای ایــن واحد بــرای برگــزاری روز یوم العباس 
گفــت: امنیــت و آرامــش ایــن روز بــا همراهــی مــردم و واحد 

انتظامــات بــه ماننــد همیشــه تامیــن خواهد شــد.
عقیــل مهدیــون در گفت وگــو بــا خبرنــگار روابــط عمومــی 
حســینیه اعظــم زنجــان بــا بیــان اینکــه در حــوزه معاونــت 
حفاظــت تغییراتی در راســتای برگزاری باشــکوه تر مراســم 
دهــه نخســت محــرم بــه ویــژه روز هشــتم محــرم روی داده 
اســت، گفــت: ایــن تغییــرات بــا طراحــی واحدهــای همیار 

راهــور و همچنیــن ذبــح احشــام  همــراه بــوده اســت.
وی از طراحــی همیــار راهــور بــا تعریــف لبــاس متحــد 
الشــکل بــرای کمــک بــه تــردد در دهــه نخســت محــرم 
ــن  ــه ای ــت: وظیف ــر داد و گف ــتم خب ــژه روز هش ــه وی ب
عوامــل کمــک بــه عوامــل راهنمایــی و رانندگــی اســت.

ــان  ــا بی ــان ب ــم زنج ــینیه اعظ ــت حس ــت حفاظ معاون
ــاس  ــا لب ــم ب ــام ه ــح احش ــات ذب ــد انتظام ــه واح اینک
ــال  ــزاداری فع ــته ع ــت دس ــکل در روز حرک متحدالش
خواهــد بــود، ادامــه داد: انتظامــات کشــتارگاه همــراه 

ــت. ــخص اس ــم  مش ــه ه ــل الش ــای حم خودروه
مهدیــون بــا بیــان اینکــه حســینیه اعظــم زنجــان 3 هزار 
ــغول  ــام مش ــن ای ــه در ای ــاری دارد ک ــادم افتخ و 500 خ
ــت:  ــتند، گف ــینی هس ــزاداران حس ــه ع ــزاری ب خدمتگ
ــینیه 800  ــن حس ــات ای ــش انتظام ــان بخ ــداد خادم تع
نفــر اســت کــه تامیــن نظــم و امنیــت و تســهیل امــر ورود و 
خــروج و راهنمایــی عــزاداران از وظایــف ایــن افراد اســت.

وی بــا توصیــه بــه عــزاداران بــرای همکاری بــا انتظامات 
افــزود: ایــن همــکاری، در نهایــت بــه آرامــش و انبســاط 

خاطــر خــود عــزاداران حســینی منجــر خواهد شــد.
بــه  زنجــان  اعظــم  حســینیه  حفاظــت  معاونــت 
و  نظــم  حــوزه  بــا  مرتبــط  دســتگاه های  مشــارکت 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــینیه اعظ ــا حس ــت ب امنی

ایــن راســتا جــا دارد، از نیــروی انتظامــی، ســپاه، 
شــود. تقدیــر  شــهرداری  و  آتش نشــانی 

مهدیــون از برگــزاری جلســات متعــدد بــا نیــروی 
اطــراف  بــه  انتظــام بخشــی  انتظامــی در راســتای 
ــزود:  ــر داد و اف ــان خب ــم زنج ــینیه اعظ ــجد حس مس
عوامــل نیــروی انتظامــی از جملــه راهــور هــر شــب در 
ــه  ــه نظــم بخشــی ب ــد و نســبت ب محوطــه حضــور دارن
عبــور و مــرور، اقدامــات متناســب را انجــام می دهــد.

وی بــه تمهیــدات پیش بینــی شــده بــرای روز هشــتم 
ــزاداران،  ــا از ع ــار م ــرد: انتظ ــد ک ــاره و تاکی ــرم اش مح

توجــه بــه تذکــرات انتظامــی ارائــه شــده اســت.
معاونــت حفاظــت حســینیه اعظــم زنجــان عــدم توقــف 
خــودرو از خیابــان فردوســی تــا امامــزاده ســیدابراهیم )ع( 
ــته  ــت دس ــردم در روز حرک ــه م ــدی ب ــای ج را از توصیه ه
عنــوان کــرد و افــزود:  در صــورت عــدم توجــه به ایــن تذکر، 
خودروهــای متوقــف شــده توســط عوامــل راهــور جابه جا و 

بــه پارکینــگ منتقــل می شــود.
مهدیــون بــا ابــراز امیــدواری بــرای برگــزاری باشــکوه 
مراســم دهــه نخســت محــرم بــه ویــژه یوم العبــاس 
ــوع  ــر ن ــاهده ه ــورت مش ــزاداران در ص ــرد: ع ــد ک تاکی
مــورد مشــکوک بافاصلــه بــه عوامــل انتظامــی اطــاع 

ــند. ــته باش ــتری داش ــیاری بیش ــد و هوش دهن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در انتخــاب خادمــان بخــش 
شــاخص هایی  زنجــان  اعظــم  حســینیه  انتظامــات 
پیش بینــی و بر اســاس آن عمل می شــود، افــزود: انتخاب 
افــراد بعــد از ارزیابــی توانایــی آن هــا انجــام می شــود.
معاونــت حفاظــت حســینیه اعظــم زنجان ادامــه داد: 
ــرای خادمــی در حســینیه اعظــم زنجــان از  ــام ب ثبت ن

طریــق روابــط عمومــی انجــام می پذیــرد.
ــان  ــم زنج ــینیه اعظ ــان حس ــرد: خادم ــد ک ــون تاکی مهدی
ملبــس بــه لبــاس متحــد الشــکل هســتند و همــراه داشــتن 

ــت. ــی اس ــا الزام ــت آن ه ــان فعالی ــایی در  زم کارت شناس
وی بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای خادمــان 
در طــول ســال اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دوره هــا از دو 

مــاه مانــده بــه آغــاز مــاه محــرم برگــزار می شــود.
ابــراز  اعظــم زنجــان  معاونــت حفاظــت حســینیه 
کــرد: بــر اســاس برنامه ریــزی انجــام شــده محــل 
اســتقرار بانــوان در روز حرکــت دســته عــزاداری بــا 

نصــب پرچــم مشــخص خواهــد شــد.

معاونت حفاظت حسینیه اعظم زنجان تاکید کرد

آمادگی واحد انتظامـــات برای برگزاری
مســؤول ذبــح قربانیــان مســیر دســته حســینیه اعظــم  روز یوم العبـاس با همراهی مـردم

زنجــان از فعالیــت ۱۸ ذابــح در روز هشــتم محــرم خبــر 
داد و گفــت: ذابحــان حســینیه اعظــم زنجــان ملبــس 
ــوص  ــوده و دارای کارت مخص ــبزرنگ ب ــاس س ــه لب ب

ایــن مســجد هســتند.
رســول احــدی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت : در آســتانه 
عوامــل  جلســه  محــرم،  هشــتم  روز  یوم العبــاس 

ــد. ــزار ش ــته برگ ــیر دس ــتار مس ــی کش اجرای
وی بــا اشــاره بــه اینکه در جلســه برگــزار شــده تذکرات 
الزم بــه ذابحــان دربــاره کشــتار قربانیــان اهدائــی مردم 
داده شــد، افــزود: امســال ۱۸ ذابــح در ۶ ایســتگاه ثابــت 

و یــک ایســتگاه ســیار اقــدام بــه ذبــح خواهنــد کرد.
مســؤول ذبــح مســیر دســته حســینیه اعظــم زنجــان 
مقابــل  دام هــا  ذبــح  ایســتگاه های  داد:  ادامــه 
ــع  ــدان، ضل ــبزه می ــی، س ــان فردوس ــینیه، خیاب حس
ــاب،  ــارراه انق ــان، چه ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس جنوب
پارکینــگ  درب  مقابــل  صدرجهــان،  چهــارراه 

امامــزاده ســید ابراهیــم )ع( اســت.
در  بهداشــتی  ناظــران  فعالیــت  از  همچنیــن  وی 
ــرد:  ــان ک ــر داد و بی ــز خب ــح نی ــتگاه های ذب ــار ایس کن
بــا توجــه بــه بیماری هــای دامــی کــه شــایع اســت 
ــتفاده  ــام اس ــن ای ــتی در ای ــران بهداش ــور ناظ از حض

ــد. ــد ش خواه
احــدی با توصیــه بــه شــهروندان زنجانی بــرای تحویل 
گوســفندان بــه افــراد مســؤول بیــان کــرد: ذابحــان 
ــبزرنگ  ــاس س ــه لب ــس ب ــان ملب ــم زنج ــینیه اعظ حس
ــتند. ــجد هس ــن مس ــوص ای ــوده و دارای کارت مخص ب
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده تقریبــا دو روز قبــل از دســته عــزاداری نیــز 
اقــدام بــه جمــع آوری گوســفندان در قالــب طــرح نــذر 

نیابتــی خواهــد شــد.
مســؤول ذبــح مســیر دســته حســینیه اعظــم زنجــان 
ــذری  ــفندان ن ــکان گوس ــت حتی االم ــردم خواس از م
خــود را بــه صــورت زنــده اهــداء کننــد تــا ذابحــان ایــن 

مســجد بــه صــورت شــرعی اقــدام بــه ذبــح کننــد.
اهدایــی  قربانیــان  افــزود: عملیــات ذبــح  احــدی 
مــردم تحــت نظــارت ناظــران شــرعی اعزامــی از طــرف 
ــکی  ــازمان دامپزش ــه در س ــی فقی ــی ول دفتــر نمایندگ

انجــام می شــود.

مسؤول ذبح قربانیان مسیر دسته حسینیه اعظم زنجان خبر داد  

 فعالیت ۱8 ذابح در روز هشتم محـرم



 مســئول واحد نقلیه حســینیه اعظم زنجان گفت: رانندگان 
افتخــاری بــه همــراه خودروهــای ســبک و ســنگین در دهــه 

محــرم بــه عــزاداران حســینی خدمــت رســانی مــی کنند. 
مجیــد امامــی بــا اشــاره بــه اینکــه 220 خــادم افتخاری 
بــا ایــن واحــد همــکاری دارنــد، اضافــه کــرد: ایــن 
خودروهــای  راننــدگان  شــامل  افتخــاری  خادمیــن 
ــا  ــه ب ــتند ک ــه هس ــات نقلی ــنگین و انتظام ــبک و س س
180 خــودرو بــه عــزاداران حســینیه اعظــم زنجــان 

ــد.  ــی کنن ــانی م ــت رس خدم
ــن  ــم کاری ای ــترین حج ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
واحــد در روز حرکــت دســته عظیــم عــزاداران حســینی 
اســت، ادامــه داد: امســال همزمــان بــا روز هشــتم 
محــرم و حرکــت دســته عــزاداری بیــش از 70 دســتگاه 
وســیله نقلیــه ســنگین و نیمــه ســنگین  شــامل 30 
دســتگاه تریلــر، 40 خــاور و نیســان وظیفــه حمــل 
و نقــل گوســفندان زنــده و ذبــح شــده اهدایــی بــه 

مســجد حســینیه اعظــم را برعهــده دارنــد.  
ــودرو  ــد: 25 خ ــادآور ش ــم ی ــینیه اعظ ــادم حس ــن خ ای
خــاور و نیســان نیــز مســئولیت حمــل گوســفندان طــرح 
ــه  ــینیه ب ــت حس ــت و صنع ــل کش ــی، از مح ــح نیابت ذب
ــد.  ــده دارن ــه عه ــی را ب ــح نیابت ــرح ذب ــرای ط ــل اج مح

وی افــزود: امســال 5 دســتگاه خــودرو یخچــال دار نیــز بــه 
صــورت افتخــاری، جهــت توزیــع گوشــت هــای تبــرک بــه 

روســتاهای اطــراف زنجــان خدمــت رســانی مــی کننــد. 
امامــی بــا اشــاره بــه اینکــه واحــد نقلیــه حســینیه 
اعظــم فعالیــت کاری خــود را ســه روز قبــل از آغــاز 
از  کــرد:  تصریــح  اســت،  کــرده  شــروع  محــرم  مــاه 
ــورت  ــه ص ــزاداری ب ــام ع ــه در ای ــی ک ــر خودروهای دیگ
افتخــاری در خدمــت حســینیه قــرار دارنــد، شــامل 15 
خــودرو ســواری جهــت جابجایــی خادمیــن افتخــاری، 
و دو دســتگاه  و خــاور  تــن  4 دســتگاه جرثقیــل 10 
حرکــت  مســیر  در  مادحیــن  حمــل  جهــت  ایســوزو 

دســته عــزاداری در روز هشــتم محــرم اســت. 
نقلیــه  واحــد  اســتقرار  محــل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حســینیه در پشــت مســجد، واقــع در درب جنوبــی 
اســت، یــادآور شــد: مشــارکت و همــکاری در اســتقرار 
واحــد احشــام و اســتقرار تجهیــزات صوتــی مســیر 
حرکــت دســته عــزاداری نیــز از دیگــر اقدامــات خادمین 

ــت.  ــم اس ــینیه اعظ ــه حس ــد نقلی واح
مســئول واحــد نقلیــه حســینیه اعظــم زنجــان در پایــان از 
عمــوم مردم درخواســت کــرد برای ســهولت و تســریع در کار 
جابجایــی الشــه های ذبــح شــده و انتقــال گوســفندان زنده، 
بــا رانندگان و مســئولین واحــد خدمــات خودرویی همکاری 

و از تجمــع پیرامــون ایــن ماشــین ها خــودداری کننــد.

مسئول واحد نقلیه حسینیه اعظم زنجان؛ 

خدمت رسانی گسترده واحد نقلیه با ۱8۰ دستگاه خودرو به عزاداران حسینیه اعظم  

عشــق به حســین علیه الســام بعد مســافت نمی شناسد.
محبــت حســین علیه الســام شــدائد را ســهل می کنــد ،هر 
چنــد کــه بــزرگان گفتــه انــد در این مســیر هــر چــه مصائب و 

ســختی ها بیشــتر باشــد پــای در راه ماجورتر اســت.
محــرم  کــه  اســت  دلباختگانــی  روایــت  حکایــت، 
امســال بــه عشــق حســین از اهــواز بــه زنجــان آمــده انــد 
تــا بــا همــه وجــود از عــزاداران امــام همــام در حســینیه 

ــد. ــی کنن ــان پذیرای ــم زنج اعظ
پــای صحبت جبــار عبیات،مســئول موکــب بــاب الحوائج 

ام البنیــن اهــواز مســتقر در حســینیه اعظــم زنجــان مــی 
نشــینیم و چرایــی آمدنــش بــه حســینیه را جویا میشــویم.

»یکــی از دوســتان مــن کــه در اهــواز کار مــی کــرد زنجانــی 
ــان  ــودم و ایش ــت ب ــا او دوس ــگ ب ــن از دوران جن ــود و م ب
اصــرار کردنــد کــه بــه زنجــان بیایــم و اولیــن بــار در ســال 64 
بــه زنجــان آمدم، تــا اینکه یکــی دیگــر از دوســتان گفت:تو 

کــه بــه زنجــان مــی روی آیــا بــه حســینیه هــم رفتــه ای؟
ایشــان از حســینیه و کراماتــش برایــم تعریــف کــرد و مــن 
همــان موقــع نــذر کــردم و وقتی حاجتــم را گرفتم بــا خانواده 
ــن  ــار وارد صح ــن ب ــرای اولی ــی ب ــینیه آمدیم.وقت ــه حس ب
حســینیه شــدیم بــی اختیــار هــر کــدام گوشــه ای نشســته و 

اشــک ریختیم.خودمــان را انــگار در کربــا میدیــدم.
بعــد از رفتــن از زنجــان بــه همســایه ها از کرامت حســینیه 
تعریــف کردیــم و آنهــا هــم نیــت کردنــد و حاجت روا شــدند 

و خودشــان بــرای ادای نذرشــان بــه حســینیه آمدند.
در شــهر اهــواز موکــب هــای زیــادی در ایــام مــاه محــرم 
پذیــرای عــزاداران هســتند و مــن هــم هــر ســال زیــر نظــر 
ایــن موکــب هــا کار مــی کــردم تــا اینکــه ســال پیــش نیــت 
ــه  ــن افتتاحی ــد و م ــک کن ــین کم ــام حس ــود ام ــردم خ ک

موکبــم را در حســینیه اعظــم زنجــان بــر پــا کنــم.
ــرای  ــتم؟ ب ــن گذاش ــم را ام البنی ــم موکب ــرا اس ــا چ و ام
اســم گــذاری موکبمــان اســامی 14 معصــوم را بــه همــراه 
نــام مبــارک حضــرت ابوالفضل علیــه الســام و ام البنین 
در ظرفــی ریختــه و بــه صــورت اتفاقــی از بیــن 16 اســم 
مبــارک ،نــام حضــرت ام البنیــن بیــرون آمــد و مــا اســم 

مبــارک آن بانــو را بــر موکبمــان گذاشــتیم.
بنــده بعــد از بازنشســتگی کار پرچــم دوزی بــرای امــام 
حســین را شــروع کــرده ام و حتــی پرچــم هایــی کــه 
ــد  ــت،خدا میدان ــودم هس ــت دوز خ ــا آورده ام دس اینج

ــاب  ــب ب ــا ی موک ــم ه ــه ای" پرچ ــق و عاق ــه عش ــا چ ب
الحوائــج ام البنیــن مســتقر در حســینیه اعظــم زنجــان" 

ــردم. ــاده ک را آم
بــا مســئولین  بــار  تــا االن چندیــن  از ســال پیــش 
ــه  ــوری ب ــم حض ــار ه ــه ب ــه و س ــاس گرفت ــینیه تم حس
زنجــان آمــده و هماهنگــی هــای الزم را بــرای اســتقرار 
موکــب انجــام دادم.الحمــدا... همــه هماهنگــی هــا 
انجــام شــد و مــا توانســتیم موکــب بــاب الحوائــج ام 

البنیــن را در حســینیه اعظــم افتتــاح کنیــم.
ــی  ــوق م ــه حق ــاه ک ــر م ــش ه ــال پی ــد از س ــه نمان ناگفت
گرفتــم مقــداری از آن را پــس انــداز مــی کردم،چــون 
اعتقــاد دارم کار بــرای امام حســین علیه الســام حســاب 
ــه  ــان را ب ــه انس ــت ک ــق و ارادت اس ــدارد و عش ــاب ن و کت
خدمــت در راه امــام حســین علیــه الســام مــی کشــاند.
بــرای برپایــی ایــن موکــب 8 نفــر از اهــواز بــه حســینیه 
ــای  ــی روزه ــم ط ــر ه ــر دیگ ــل 4 نف ــم و حداق ــده ای آم

ــه مــی شــوند. ــه ایــن تعــداد اضاف آینــده ب
 مــا بــرای پذیرایی از ســوگواران حســینیه اعظــم در این 
ــو، کاکوتی،آویشــن،فافل،  ــام چــای، دارچیــن، لیم ای
الزهرا(،قهــوه  طبیعی)قهــوه  قهــوه  کاکائــو،  شــیر 
لیمو،خرمــای خضرایــی و خرمــای خشــک آورده ایــم.
ناگفتــه نمانــد نیروهایــی کــه بــا مــن آمــده انــد از من بیشــتر 
شــور و شــوق خدمت بــه عــزاداران حســینی را دارنــد طوری 
ــد  ــن واح ــه خادمی ــان ب ــای موکبم ــام کاره ــد از اتم ــه بع ک
پذیرایــی حســینیه اعظــم کمک مــی کننــد و عشــق  و ارادت 

حســین اســت کــه خســتگی برایشــان مفهومــی نــدارد.
وقتــی از همیــن محــل پذیرایــی از عــزاداران حســینی 
ــا  ــم ن ــی کن ــگاه م ــم ن ــینیه اعظ ــای حس ــد زیب ــه گنب ب
خــودآگاه یــاد کربــا مــی افتم و اشــک چشــمانم ســرازیر 
می شــود.به حــال مــردم زنجــان غبطــه مــی خــورم کــه 

هــر لحظــه و همیشــه کنــار ایــن حســینیه هســتند.
ان شا... همه حاجت روا شوند.«

عشق به حسین علیه السالم حد و مرز نمی شناسد
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