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نــــام نهادنـــد

همزمان با شب شعر فاطمی
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آ رقص  به  تر  شاخ  ای  جان ها  بهار  آمد 
مادر شیر  مانند  پرور  عشق  شاه  ای 

چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ
آ رقص  به  پدر  جان  دررو  شیرجوش  ای 

توزیع ۷ هزار بسته تبرکی حسینیه اعظم زنجان همزمان با سوم شعبان

مراسم کلنگ زنی برای ساخت 8 واحد مسکونی 

برای نیازمندان زلزله زده شهر سرپل ذهاب توسط 

هیئات مذهبی استان زنجان

رهبر انقاب سال 13۹۷ را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری کردند

همزمــان بــا ســوم شــعبان ســالروز میــاد باســعادت امــام 
ــینیه  ــی حس ــته تبرک ــزار بس ــام 7 ه ــه الس ــین علی حس

اعظــم توزیــع شــد.
این بســته هــای متبرک توســط 50 نفر از پیسشکســوتان 
و خادمیــن افتخــاری حســینیه اعظــم زنجــان در قالــب 
ــپ، عصــر روز ســوم شــعبان در بیمارســتان های  7 اکی
خانــه  و  خرمــدره  و  ابهــر  زنجــان،  شهرســتان های 

ــاغ مهربانــی( توزیــع شــد. ســالمندان )هفــت ب
ــا حمــل   بســته های متبــرک حســینیه اعظــم زنجــان ب
ــی  ــام عل ــدس ام ــتان های مق ــرک آس ــای متب پرچم ه
علیــه الســام، امــام حســین علیــه الســام، امــام رضــا 
علیــه الســام و حضــرت ابوالفضــل علیــه الســام 
بــه منظــور بهره منــدی بیشــتر معنــوی بیمــاران و 

ــود. ــراه ب ــالمندان هم س

ــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی به مناســبت  رهب
آرزوی  بــا  شمســی  هجــری   ۱۳۹7 ســال  آغــاز 
نــوروزی شــاد و شــیرین و ســالی پــر از خیــر و 
برکــت، ســال جدیــد را ســال »حمایــت از کاالی 

ایرانــی« نامگــذاری کردنــد. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیــان چشــم انداز 
حرکــت مــردم و مســئوالن در ســال جدیــد، گفتنــد: 
را  مســئوالن  معمــوالً  ســال،  شــعارهای  در  بنــده 
مخاطــب قــرار می دهــم امــا امســال، مخاطــب، همــه 
آحــاد ملــت از جملــه مســئوالن هســتند و همــه بایــد 

ــد. ــاش کنن ــخت، کار و ت س

ایشــان مســئله اصلــِی امســال را نیــز همچــون ســالهای 
قبــل، مســئله اقتصــاد و معیشــت مــردم خواندنــد و بــا 
ــی  ــور اساس ــوان مح ــی« به عن ــد مل ــر »تولی ــد ب تأکی
ــد: اگــر تولیــد  در حــل مشــکات اقتصــادی، افزودن
ــرد،  ــی شــتاب بگی ــری همگان ــا همــت و پیگی ــی ب مل
مســائل  و  مــردم  معیشــتی  مشــکات  از  بســیاری 
و  شــد  خواهــد  حــل  ســرمایه گذاری  و  اشــتغال 
خواهــد  زیــادی  کاهــش  اجتماعــی  آســیب های 
یافــت، بــر همیــن اســاس، نــام و شــعار امســال را 

»حمایــت از کاالی ایرانــی« قــرار داده ام.
رهبــر انقــاب اســامی، آحــاد مــردم و مســئوالن را در 
حمایــت از کاالی ایرانی دارای نقش و وظیفه دانســتند و 
گفتنــد: امیــدوارم ان شــاءاهلل خــدای متعــال کمــک کند، 
ــه مــردم کــه بتواننــد وظایــف  ــه مســئولین، هــم ب هــم ب
خودشــان را بــه بهتریــن وجــه انجــام بدهنــد و امســال این 
شــعار را -کــه شــعار »حمایــت از کاالی ایرانــی« اســت- 

بــه معنــای واقعــی کلمــه به تحّقــق برســانند. 
ایشــان همچنیــن بــا ســام بــه محضــر حضــرت 
بقیــة اهلل )عــج( و درود بــه روح مطهــر امــام بزرگــوار، 
ــا بهــار معنویــت یعنــی  همزمان شــدن بهــار طبیعــت ب
را  رمضان المبــارک  و  شــعبان  رجــب،  ماههــای 
فرصتــی بــرای رشــد و رویــش مــادی و معنــوی ملــت 

ــد.  خواندن

 شــهر شــعبان اســت و هنگامــه ی شــور و شــعف و شــکفتن؛ 
شــکفتن خجســته ی گل هــای ملکــوت  در بــاغ بــارور 

ــتی. هس
مــاه پایــان دردهــای دردائیلــی اســت بــه برکــت تبّســم طبیبی 
کــه لبخنده هایــش مرهــم زخــم هــا و درمــان شکســته بالــی 
ــاه  ــت؛ م ــی اس ــای میکائیل ــی ه ــاه الالی ــت. م ــرس هاس فط

گهــواره جنبانــی جبرائیلــی اســت.
ــا  ــه ت ــاحل علقم ــه از س ــی ک ــت؛ ماه ــاه اس ــِت م ــاه والی م
ــاه  ــت. م ــنایی اوس ــان روش ــا میزب ــه ی قلب ه ــواحل هم س
ــت. ــا زده اس ــه ی قلب ه ــر قلّ ــم ب ــه پرچ ــری ک ــی قم مهتاب

مــاه، پــس از آفتــاب طلــوع مــی کنــد و آفتــاب پــس از مــاه، 
چنــد مــاه در یــک مــاه طالــع می شــوند!

کــه  ابوالفضلــی  میــاد  از  پــس  نیایــش  آفتــاب  طلــوع 
سرنشســته بــر نیــزه اش بــا خورشــید روشــنی آشــکار بــود کــه 
بــر امــواج و جــزر و مــد پیشــانی اش دمیــده بــود. آری طلــوع 
پیشــانی روشــن، مقدمــه ی ســجود اســت؛ مقدمــه ی طلــوع 

ــجاد)ع(! س
فرخنــده بــاد تبّســم شــیرین علــی)ع( در یازدهمیــن روز 
ــین)ع(،  ــن حس ــتان نازنی ــار بردس ــراق ادب و وق ــعبان؛ اش ش
دمیــدن خورشــید اکبــر بــر دســتان لیــا)س(. طلــوع روز در 

ــا)س(. ــب لی ش
ــاقی و  ــت، س ــاح هدای ــوع مصب ــاد طل ــارک ب ــته و مب  خجس
امــام ســّجاده و آبــروی ادب و وقــار در منظومــه ی والیــت.

مبــارک تــر بــاد آفتابــی کــه در میانــه ی مــاه، هرچــه 
ــدة ی  ــه ضیافتک ــان را ب ــان و نه ــمان و عی ــان و آس کهکش

روشــنای غــروب نــا پذیــر خــود می خوانــد.
مبارک باد طلوع مهدی)عج( از مشرق سامّرا.

ــاحل  ــه و س ــس از کران ــه نرگ ــی ک ــته گل ــاد دس ــارک ب مب
ــد. ــران می بخش ــگاه منتظ ــت ن ــه بهش ــر ب کوث

فرخنــده بــاد شــعبان، ایــن واژه ی پنــج حرفــی شــکفتنی کــه 
پنــج گلبــرگ  حســین)ع(، عبــاس)ع(، ســجاد)ع(، اکبــر)ع( 

و مهدی)عــج( دارد.
ــان  ــه رمض ــه دروازه ورود ب ــی ک ــاد ماه ــون ب ــّرخ و میم ف

ــت. اس
ماهی که کلید بهشت است؛ کلید رستگاری.

مبارک باد شعبان رمضان آور.

سخن سـردبیر

2

گاهنامه  مسجد حسینیـه اعظـــم زنجان/ اردیبهشت ماه 1397/ شعبان 1439/  شمـاره 45



گاهنامه مسجد حسینیـه اعظـــم زنجان/ اردیبهشت ماه 1397/ شعبان 1439/  شمـاره 45

در تعطیــات نوروزی امســال بیــش از ۱0 هزار زائرو گردشــگر  
داخلــی و خارجی  از حســینیه اعظم زنجــان بازدید کردند.

ــط عمومــی حســینیه اعظــم  ــر رواب ــی شــهامی، مدی مجتب
ــق ســنوات  ــز مطاب ــر گفــت: امســال نی ــن خب ــا اعــام ای ب
ــوروز  ــد ن ــبت عی ــه مناس ــی ب ــای متنوع ــته برنامه ه گذش
ــن  ــه ای ــود ک ــده ب ــده ش ــدارک دی ــم ت ــینیه اعظ در حس
برنامه هــا بــا اجــرای ویژه برنامــه تحویــل ســال آغــاز شــد.

وی افــزود: برنامــه تحویــل ســال بــا اقامــه نمــاز جماعــت، 
ــا  ــل ســال همــراه ب ــت دعــای توســل و دعــای تحوی قرائ
پذیرایــی و توزیــع ســکه تبرکــی حســینیه اعظــم در بیــن 

بیــش از دو هــزار شــرکت کننــده بــه اجــرا در آمــد.
شــهامی اظهــار داشــت: حســینیه اعظــم بــا برپایــی ۱0 غرفه 
ــن  ــا ۱۲ فروردی و حضــور ۳0 خــادم افتخــاری از یکــم  ت
خدمــات متعــدد و متنوعــی را به زائریــن و بازدیدکنندگان 

از ایــن مــکان مقــدس ارائــه داد.
ــح  ــان تصری ــم زنج ــینیه اعظ ــی حس ــط عموم ــر رواب مدی
کــرد: ایــن غرفه هــا شــامل مــوارد مختلــف از جملــه غرفــه 
شــهدا، غرفــه کــودک، عکاســی، ســفره هفت ســین، 
بصیــرت عاشــورایی و پذیرایــی از بازدیــد کننــدگان بــود.

شــهامی گفــت: در کنــار ایــن غرفه هــا ۱0 خــادم افتخــاری 
بــه عنــوان راوی در زمینــه هــای مختلــف بــه معرفــی 
حســینیه اعظــم زنجــان بــه زائریــن و گردشــگران داخلــی 

ــد. و خارجــی پرداختن

در تعطیالت نوروزی

بیش از 10هزار زائر و گردشگر از حسینیه اعظم زنجان بازدید کردند

دررسیدی گوی  چون  دیدی  زلف  چوگان 
چونی که  مرا  آمد  خونی  دست  به  تیغی 

آ رقص  به  سر  و  بی پا  بریدی  سر  و  پا  از 
گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ
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برگزاری دهمین دوره آموزشی خادمیاران رضوی 
در حسینیه اعظم زنجان

دهمیــن دوره آموزشــی خادمیــاران رضــوی ۱۱ اســفند 
ــرادران و  ــا حضــور ۳۱0  نفــر از ب ــاه ســال گذشــته ب م

خواهــران در حســینیه اعظــم زنجــان برگــزار شــد.
محمدرضــا محمــدی، سرپرســت نمایندگــی آســتان قدس 
رضــوی در اســتان زنجــان بــا اعــام این خبــر گفــت: در این 
دوره آموزشــی حضــرت آیــت اهلل خاتمــی نماینــده محتــرم 
ولــی فقیــه در اســتان وامــام جمعــه زنجــان در مــورد ســیره 
وســبک زندگــی امــام رضــا علیــه الســام، حجــت االســام 
ــارت رضــوی و حجــت  ــه آداب زی ــر نظــری در زمین دکت
االســام موســوی در زمینه آداب خدمت ســخنرانی کردند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه خدمت بــه زائریــن بارگاه منــور رضوی 
آرزوی قلبــی بســیاری از شــیعیان ومشــتاقان حضــرت ثامــن 
الحجــج علیــه الســام اســت،افزود: آســتان قــدس رضــوی در 
دوره جدیــد مدیریتــی تــاش دارد در قالب » طــرح خادمیاران 
رضــوی« توانمندی هــای همــه ارادتمنــدان در سراســر کشــور 

بــرای خدمــت بــه اقشــار مختلــف را ســازماندهی کند.
سرپرســت نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان 
زنجــان تصریــح کــرد: براســاس منشــور هفتگانــه اباغی 

مقــام معظــم رهبــری ، اولویــت راهبــردی آســتان قــدس 
رضــوی دراســتانها خدمــت رســانی بــه مســتضعفین 

ونهضــت فعالیــت فرهنگــی مــی باشــد.
ــت  ــس از ثب ــوی پ ــاران رض ــت: خادمی ــار داش ــدی اظه محم
ــوزش  ــی آم ــوی وط ــدس رض ــتان ق ــایت آس ــه درس ــام اولی ن
بدوخدمــت، در صــورت احــراز شــرایط الزم، به عنــوان خادمیار 
ــاران رضــوی شهرســتان خــود،  در یکــی از کانونهــای خادمی
درهفته شــش ســاعت خدمت داوطلبانه داشــته و ســپس به امور 
خادمیــاران آســتان قدس رضــوی جهت آزمون حرم شناســی و 
فعــال شــدن خدمــت درحــرم مطهر رضــوی معرفی  می شــوند. 
وی یــادآور شــد: در همیــن راســتا کاس هــای آموزشــی 
ــا  ــنایی ب ــت آش ــوی جه ــاران رض ــت خادمی ــدو خدم ب
طــرح، آداب زیارت،ســیره رضــوی ونحــوه خدمــت زیر 

ــدس و ... برگــزار می شــود. پرچــم آســتان ق
سرپرســت نمایندگی آســتان قــدس رضــوی در اســتان زنجان 
گفــت: خادمیــاران ضمن بهره مندی از ســایر امتیــازات معنوی 
ماننــد حضــور در آیین های معنــوی گوناگون از جمله مراســم 
ــای  ــورداری از دعوتنامه ه ــرو برخ ــرم مطه ــوی ح شست وش
مهمانســرای حــرم، ۴ کشــیک در طــول ســال توفیــق 

خدمتگــزاری مســتقیم در حــرم مطهــر پیــدا خواهنــد کــرد.
ــرای  ــدان ب ــان اظهــار داشــت: عاقه من محمــدی در پای
جهــت  رضــوی،  خادمیــاران  طــرح  در  عضویــت 
ــه  ــد ب ــی توانن ــام م ــت ن ــات  بیشــتر و ثب کســب اطاع

ســایت www.aqr.ir مراجعــه کننــد. 
در پایــان ایــن دوره آموزشــی بــا حضــور محمــد جــواد غــم پــرور 
رییس هیئت امنای حســینیه اعظم ، مهدی دین محمدی به عنوان 

مســئول کانون خادمیاران رضوی حســینیه اعظم معرفی شــد.

ــد ،  ــال جدی ــوع س ــت و طل ــار طبیع ــه به ــت ک ــه زیباس چ
ــا بهــار معنویــت ) رجــب، شــعبان و رمضــان( کــه فصــل  ب
معنویــت مســلمانان اســت مقــارن گردیــده و بــرگ دیگــری 
ــدس او  ــاء مق ــان و ابن ــاد موالیم ــا می ــی، ب ــر زندگ از دفت

ــورد. ــی خ ورق م
خداکنــد کــه شایســته باشــیم و احســن الحــال را از محــول 

الحــول و االحــوال عیــدی بگیریــم.
ــوازی، از  ــم ن ــام یتی ــه الس ــی علی ــون از عل ــون رجبی همچ
جــواد علیــه الســام جــود ســخا و از حضــرت زینــب ســام 

ــم. ــوری و اســتقامت بیاموزی ــا صب اهلل علیه
 در شــعبان المعظــم شــور آزادگــی را از حســین علیه الســام 
و والیتمــداری ، شــعور و ادب را از ابوالفضــل العبــاس علیــه 
ــجاد  ــون س ــجده را همچ ــیرینی س ــم و ش ــام  بیاموزی الس
ــر  ــت ب ــوم دس ــه باقرالعل ــیم و در مدرس ــام  بچش ــه الس علی

دعــا برداریــم .
ــم و در  ــا کنی ــور منجــی بشــریت دع ــرای ســامتی و ظه  ب
ــگاه  ــان را در پیش ــور و خطایم ــم قص ــادش بخواهی روز می
ذات مقــدس ربوبیــت مــورد شــفاعت قــرار دهــد و از خــدا 
بخواهیــم کــه هرچــه زودتــر غبار قــدوم مقدســش را توتیای 
چشــمان خطــاکار و کــم ســوی مــا نهــد و دیدگانمــان را بــه 
ــینی را در دل و  ــعور حس ــد و ش ــور کن ــش من ــود نازنی وج

افکارمــان تجلــی بخشــد.
هیــات امنــای حســینیه اعظــم زنجــان بــه عنــوان خــدام 
کوچــک شــما ، ضمــن آرزوی بــه کامــی بــرای هموطنــان 
ــه انقــاب   و زوار ایــن مــکان مقــدس، فرمــوده رهبــر فرزان
ــد ملــی و  ــه شــعار ســال ۹7 را کــه حمایــت از تولی در زمین
کاالی ایرانــی مــی باشــد، ســرلوحه برنامــه هــای خــود قــرار 

ــد داد. خواهن
ــور  ــا ظه ــیعیان را ب ــربلندی ش ــال س ــن س ــم در ای امیدواری

ــااهلل.  ــیم. انش ــاهد باش ــان ش ــی عصرم ول

هیات امنای حسینیه اعظم زنجان

سخن آشنا
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ــا ســعادت حضــرت زهــرا ســام  ــا میــاد ب همزمــان ب
ــر  ــی«، دفت ــعر فاطم ــب ش ــزاری »ش ــا و برگ اهلل علیه
ادبیــات حســینیه اعظــم زنجــان در ســالن همایــش 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــجد آغ ــن مس ــای ای ه
ــی  ــعر فاطم ــب ش ــش ش ــر همای ــری دبی ــم ح ــید کری س
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن دفتــر در راســتای تعمیــق 
ــرورش اســتعدادهای  ــی، کشــف و پ ــج شــعر آیین و تروی
ــان و حمایــت از شــاعران آیینــی زنجــان  ــان، جوان نوجوان

فعالیــت خواهــد کــرد.
حــری بــا اشــاره بــه تجلیــل از شــاعر اخــاق مــدار حــاج 
ــه  ــک ب ــن مراســم گفت:ایشــان نزدی ــاری در ای ــر غف اکب

ربــع قــرن اســت که شــعر مــی گوینــد و دارای چهــار جلد 
کتــاب شــعر آیینــی هســتند و جزو شــاعران پیش کســوت 

اســتان زنجــان بــه شــمار مــی آینــد.  
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت شــعر آیینــی و لــزوم توجــه 
ــزود:  ــاب، اف ــر انق ــدگاه رهب ــوزه از دی ــن ح ــه ای ب
برگــزاری دوره هــا و ســمینار بــا حضــور اســاتید 
جوانــان،  و  نوجوانــان  بــرای  کشــوری  و  اســتانی 
حمایــت از شــاعران زنجانــی بــرای چــاپ آثــار، 
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــتعدادها و ایج ــف اس کش
و  هــا  برنامــه  از جملــه  آیینــی  شــاعران  پــرورش 
ــر ادبیــات حســینیه اعظــم زنجــان اســت. اهــداف دفت

تکریم پدران و مادران دارای دو 
فرزند شهید زنجان در حسینیه اعظم

آییــن گرامیداشــت شــهید ورزشــکار ســهراب اســماعیلی همــراه با 
تکریــم از پــدران و مــادران دارای دو فرزنــد شــهید شــهر زنجان در 

حســینیه اعظــم برگزار شــد.
ــاراهلل )ع( در ایــن  ســردار اســماعیل کوثــری، جانشــین قــرارگاه ث
مراســم گفــت: شــهید ســهراب اســماعیلی یــک ورزشــکار نمونــه 
بــود کــه جــان خویــش را بــرای حفاظــت از کیــان ایــن ســرزمین 
ــده  ــی آکن ــه قلب ــهید ک ــن ش ــد ای ــان هایی مانن ــرد و انس ــدا ک اه
ــال  ــه دنب ــواره ب ــتند، هم ــی داش ــه انقاب ــی و روحی ــف اله از تکلی
ــی  ــان راه ــن هم ــد و ای ــردم بودن ــکات از دوش م ــتن مش برداش
اســت کــه حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام طــی طریــق کردنــد.
ــر اینکــه در دوران دفــاع  مقــدس دو عنصــر مهــم  ــا تاکیــد ب وی ب
والیت فقیــه و والیت مــداری مــردم باعــث شــد تــا ضمــن کســب 
ــرفت های  ــاهد پیش ــروز ش ــاس، ام ــه حس ــن صحن ــروزی در ای پی
قابــل توجهــی در زمینه هــای مختلف باشــیم، افــزود: تجربــه دوران 
دفــاع مقــدس حاکــی از آن اســت کــه فرهنــگ ایثــار و فــداکاری 
همــواره باعــث افتخــار و ســربلندی بــرای ایــران اســامی بــوده و 

امنیــت را بــرای ایــن ســرزمین بــه ارمغــان آورده اســت.
جانشــین قــرارگاه ثــاراهلل )ع( خاطر نشــان کــرد: اگــر بخواهیم معنی 
واقعــی ایثــار و شــهادت را بازگــو کنیــم، بــه چیــزی جــز دفــاع همــه 

جانبــه در برابــر زورگویــان عالــم نخواهیــم رســید و بــه همیــن خاطر 
معتقدیــم شــهدا در ایــن راه بــا تدبیــر و درایت گام برداشــتند.

در ادامــه ایــن مراســم؛ ســردار جهانبخــش کرمــی، فرمانــده ســپاه 
انصارالمهــدی )عــج( اســتان زنجــان گفــت: شــهدای ورزشــکار، 
در معنویــت و اخــاق الگــو در جامعــه ورزشــی و در صحنه هــای 
ــد کــه در راس آنهــا  ــرور بودن ــان  پ ــان و قهرم دفاع مقــدس، قهرم
ــی و  ــواده والی ــود کــه در یــک خان شــهید ســهراب اســماعیلی ب

انقابــی متولــد و تربیــت یافــت.   
ــات  ــه اینکــه شــهید ســهراب اســماعیلی در عملی ــا اشــاره ب وی ب
والفجــر ۴ در گــردان ولیعصــر )عــج( حســین وار جنگید،گفــت: 
ــه در راه  ــتند ک ــهید هس ــرادر ش ــماعیلی دو ب ــهراب اس ــر و س قنب

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــامی ب ــاب اس ــام و انق اس
ــف  ــید یوس ــاج س ــی و ح ــی اهلل کام ــاج ول ــم ح ــان مراس در پای
ــد  ــادران دارای دو فرزن ــدران و م ــد و از پ ــی کردن ــبیری مداح ش

شــهید شــهر زنجــان تجلیــل شــد.

همزمان با شب شعر فاطمی

دفتر ادبیات حسینیه اعظم زنجان آغاز به کار کرد

مشارکت حسینیه اعظم در 
برنامه معنوی اعتکاف

اقــام غذایــی یــک وعــده معتکفیــن ایــام البیــض مــاه 
مبــارک رجــب در شهرســتان زنجــان توســط حســینیه 

اعظــم اهــدا شــد.
ایــن اقــام شــامل برنــج، گوشــت، لپــه، روغــن و ســایر 
اقــام مصرفــی مــورد نیــاز در یــک وعــده غذایــی بــود.
ــف در  ــذای ۱500 معتک ــه غ ــرای تهی ــی ب ــام اهدای اق
ــه صــورت متمرکــز  ۱0 مســجد شهرســتان زنجــان و ب
ــوان  ــه عن ــت و ب ــرار گرف ــکاف ق ــتاد اعت ــار س در اختی
بیــن  در  و  پخــت  اعظــم  متبــرک حســینیه  غــذای 

ــد. ــع ش ــن توزی معتکفی

توزیع سبد غذایی به 
نیازمندان توسط حسینیه 

اعظم زنجان
ــط  ــی توس ــبد غذای ــدادی س ــوروز تع ــد ن ــبت عی ــه مناس ب
حســینیه اعظــم زنجــان در بیــن خانــواده هــای نیازمنــد 

ــد. ــع ش توزی
هــر ســبد غذایــی شــامل برنــج، گوشــت، قنــد، شــکر، 
چــای، روغــن و ماکارونــی بــود و در بیــن خانوارهــای 
نیازمنــد مناطــق حســینیه، ســقاخانه، اصغریــه، بابائیــان، ســید 
ســتار، لطفعلــی، نایــب آقــا، اســام آبــاد، کــوی فاطمــی و 

ــد. ــع ش ــیم توزی بیس
توزیــع ایــن اقــام طــی هفتــه آخــر اســفند مــاه ســال گذشــته 
ــینیه  ــوی حس ــاران رض ــاری و خادمی ــن افتخ ــط خادمی توس

اعظــم زنجــان صــورت گرفــت.

باران چو  او  چرخ  در  تاجداران  عشق  از 
نبشته فنا  تو  بر  گشته  هست  مست  ای 

آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ
آ رقص  به  سفر  بهر  رسیده  فنا  رقعه 

6
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پیاده بتم  آمد  باده  جام  دست  در 
آمد چنگ  آواز  آمد  جنگ  پایان 

گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ
یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آ

۷
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زنجــان پایتخــت شــور و شــعور حســینی اســت و 
حســینیه اعظــم کانــون ســوگواری هــا و عزاداریهای 
ایــن شــهر اســت.این اشــتهار، مهمتریــن دلیــل 
برگــزاری ســوگواره ملــی میعــادگاه عاشــورایی 
دانشــجویان کشــور و قــرار گرفتــن دبیرخانــه دائمی 

ــت. ــان اس ــوگواره در زنج ــن س ای
ســومین ســوگواره ملــی میعــادگاه عاشــورایی 
دانشــجویان کشــورعصر روز ۲۹ بهمــن ســال 
گذشــته بــا حضــور دانشــجویان مراکــز آمــوزش 
عالــی اســتان زنجــان و دانشــجویان دعــوت شــده 
از اســتانهای مختلــف در محــل ســالن اجتماعــات 
ــرای  ــس از اج ــد و پ ــزار ش ــم برگ ــینیه اعظ حس
ــدگان و  ــی برگزی ــا معرف ــدد ب ــای متع ــه ه برنام
ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــا ب ــز و هدای ــع جوای توزی

ترویــج هنــر متعالــی و انقالبــی از اهداف 
ســوگواره میعادگاه عاشــورایی اســت 

علیرضــا زجاجی، سرپرســت معاونــت فرهنگی جهاد 
دانشــگاهی در ایــن مراســم گفــت: بــر این باور هســتیم 
کــه عاشــورا الگــوی مبــارزه دائمــی بــا دشــمنان خــدا 
ــر جــاده مســتقیم  ــز شــروعی ســرخ ب و انســانیت و نی
عدالت خواهــی اســت کــه پایــان خوشــی جــز 

ــدارد. ــج( ن ــدی )ع ــبز مه ــتری س عدالت گس
وی افــزود: اغراق نیســت اگر بگوییــم در طول قرن های 
متمادی، فرهنگ عاشورا عامل مقاومت پذیری جامعه 
مــا بــوده و ایــن دانشــگاه بزرگ نســل های زیــادی برای 
حق طلبــی و عدالت جویــی تربیــت کــرده اســت و از 
ایــن منظــر پرداختــن مســتمر به فرهنــگ عاشــورایی و 
تعمیــق آن در میــان نســل های بعــدی حتــی بیــش از 
آنکــه وظیفــه و مســئولیت دینــی تلقی شــود به عنــوان 
مسئولیتی اجتماعی باید مورد توجه متولیان و دلسوزان 

ــرار گیرد. فرهنگی ق
ــگاهی  ــی جهاددانش ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس
تصریــح کــرد: ایــن ســوگواره ملــی کــه دبیرخانــه 
دائمــی آن بــه واســطه اشــتهار زنجــان بــه پایتخــت 
شــور و شــعور حســینی در زنجــان قــرار دارد، 
تــاش کــرده تــا از طریــق تشــویق دانشــجویان بــه 

تفکــر و خلــق آثــار فاخــر در بخش هــای مختلــف 
ــی در  ــی و مذهب ــای دین ــق باوره ــت تعمی در جه
ــد  ــان نســل آینده ســاز کشــور، گامــی هــر چن می

ــردارد.  کوچــک ب
زجاجــی  گفــت: ترویــج هنــر متعالــی و انقابــی، 
اشــاعه ســبک و ســیاق زندگــی ایــن امــام همــام 
ــان،  ــان و نوجوان ــن جوان ــژه در بی ــه به وی در جامع
ورود  زمینه هــای  از  آگاهــی  و  بدعت شناســی 
بدعــت و تحریــف در فرهنگ عاشــورایی، جهت 
بهره گیــری موثــر و مســتمر و کاربــردی قابــل 
انعــکاس در فضــای جامعــه، از دیگــر اهــداف این 

ــی رود. ــمار م ــوگواره به ش س
وی بــا اشــاره بــه آثــار دریافتــی در ایــن ســوگواره در 
گزارشــی اظهار داشــت: ۳ هزار و ۱6۱ اثر دانشــجویی 
ــا  مشــارکت ۲۱7 دانشــگاه بــه  از ۲۸ اســتان کشــور ب

دبیرخانــه ایــن همایــش ارســال شــده بــود.
ــگاهی  ــی جهاددانش ــت فرهنگ ــت معاون  سرپرس
افــزود: ایــن رویــداد ملــی در حالــی ســومین دوره 
ــه آن  ــه دبیرخان ــذارد ک ــر می گ ــت س ــود را پش خ
ــر دانشــجویی  ــا جمــع آوری بیــش از ۱0 هــزار اث ب
مرتبــط بــا فرهنــگ عاشــورا در بخش هــای شــعر، 
عکــس، فیلــم کوتــاه و قطعــات صوتــی، گنجینــه 
ارزشــمندی از روایــت ایســتادگی و دلدادگــی 
ــت. ــم آورده اس ــوم را فراه ــرز و ب ــن م ــان ای مردم

زجاجــی بــا بیــان اینکــه چــاپ چهــار جلــد 
کتــاب، تولیــد ســه مجموعــه نمایشــگاهی و 
انتشــار دو مجموعــه چنــد رســانه ای، از جملــه 
ــار  ــان آث ــه از می ــت ک ــی اس ــوالت فرهنگ محص
فاخــر ایــن رویــداد ملــی بــه جامعــه عرضــه شــده 
ــد کــرد: پــس از تــاش یــک ماهــه  اســت، تاکی
صــورت گرفتــه توســط هیــات داوران کــه ۱۲ 
نفــر از شــخصیت های فرهیختــه ملــی هســتند، ۲۲ 
ــم. ــی می کنی ــده ســوگواره امســال را معرف برگزی

ذوق هنری لطفی الهی است
ســخنران ویــژه ایــن مراســم آیــت اهلل علــی خاتمی، 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه زنجــان 

بــود کــه طــی ســخنانی اظهــار کــرد: ذوق هنــری 
لطفــی الهــی اســت و هنرمندانــی کــه طبــع لطیــف 
ــال  ــدای متع ــری از خ ــهم افزون ت ــد س ــری دارن هن
گرفته انــد و برخــی از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده 

ــانند. ــه اوج می رس و آن را ب
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه بانــوان ســعی کنند بــا آثار 
ــن  ــزود: پروی ــوند، اف ــنا ش ــی آش ــن اعتصام پروی
اعتصامــی بانویــی بــود کــه از لحــاظ مــادی کــم و 
کســری نداشــت ولــی درعمرکوتــاه خــود مطالب 

مانــدگاری را خلــق کــرد.
آیت اهلل خاتمی تاکید کرد: این خانم با اینکه 

امکانات مادی و تحصیل درفرنگ برایش فراهم بود 
ولی باور خود را حفظ کرد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان زنجان بــا اشــاره به اینکه 
مــا در فرهنــگ غنــی خــود اوج هیجــان و عاطفــه و 
حتــی ســنگین ترین مصائــب را بــا قالــب شــعر بیــان 
می کنیــم، خاطرنشــان کــرد: شــما هنرمنــدان جــوان 

ــد. ــتفاده کرده ای ــش را اس ــن بخ عاطفی تری

 برگزیدگان سوگواره 
ســومین ســوگواره ملــی میعــادگاه عاشــورایی 
دانشــجویان در چهــار بخــش شــعر، عکــس، 
قطعه هــای صوتــی )پادکســت( و کلیپ هــای 
تصویــری برگــزار و درآیین اختتامیــه ۲۲ برگزیده 

ــدند. ــی ش ــر معرف ــرح زی ــه ش ب
ــت(:  ــی )پادکس ــات صوت ــش قطع در بخ
رضــا ســلیمانی از دانشــگاه آزاد اســامی قوچــان 
به عنــوان رتبــه اول، محمــد براتــی از دانشــگاه 
علمــی  کاربــردی بیرجنــد به عنــوان رتبــه دوم 
ــه  ــان ب ــردی زنج ــی  کارب ــزاده از علم ــا علی و رض
ــه  همــراه نرگــس نیــری از دانشــکده فنــی دختران
ــه ســوم را  ــزه رتب ــه طــور مشــترک جای ســبزوار ب

ــد. ــب کردن کس
در بخــش فیلــم کوتــاه: مهــدی شــهربافی از 
دانشــگاه پیام نــور دلیجان رتبــه اول، مهدی الماســی 
از موسســه آمــوزش عالــی روزبــه زنجان و محســن 

ذوالقــدر از علمــی  کاربــردی قزویــن بــه  طــور 
ــادی از  ــه دوم و رضــا عباســی مهرآب مشــترک رتب
دانشــگاه آزاد ابرکــوه رتبــه ســوم را کســب کردند.
در بخــش عکــس: حســین برازنــده از دانشــگاه 
ــردی  ــر، علی اصغــر فیض الهــی از علمــی  کارب هن
فرهنــگ و هنــر تهــران و امیــن ناصح تبــار از 
ــی و  ــدگان اصل ــر ســه برگزی ــان ه دانشــگاه دامغ
ــران  ــگاه آزاد ته ــی از دانش ــی امین الرعایای مرتض
ــگاه آزاد  ــات از دانش ــا بی ــراه پریس ــه هم ــز ب مرک

ــر معرفــی شــدند. زنجــان شایســته تقدی
در بخــش شــعر مدافعــان حــرم: محمدجــواد 
الهی پــور از دانشــگاه قــم رتبــه نخســت، ســمانه 
خلــف زاده از دانشــگاه مفیــد و محمــد وطن خــواه از 
پردیــس فرهنگیــان ســنندج هــر دو به طور مشــترک 
ــور  ــگاه پیام ن ــری از دانش ــین طاه ــوم و حس ــه س رتب

زنجــان شایســته تقدیــر شــناخته شــدند.

در بخــش شــعر عاشــورایی: مریــم کرباســی 
ــه  ــاد رتب ــز نجف آب ــور مرک ــام ن ــادی از پی نجف آب
ــان و  ــز دلیج ــور مرک ــی از پیام ن ــد زارع دوم، محم
علــی ســلیمانی از پیام نــور مرکــز تهــران جنــوب هــر 
دو رتبه ســوم مشــترک، حســن اســحاقی از دانشــگاه 
آزاد واحــد علوم و تحقیقــات و میاد حبیبی جوزانی 
از موسســه غیرانتفاعی راغب اصفهانی هر دو شایسته 
تقدیــر شــدند. هیــات داوران در این بخش اثــری را به 

عنــوان رتبــه اول معرفــی نکردند.

رونمایی از کتاب عطر تربت ۳
ــی میعــادگاه  ــان ســومین دوره ســوگواره مل در پای
ــر  ــاب عط ــور از« کت ــجویان کش ــورایی دانش عاش
ــه  ــاب مجموع ــن کت ــد. ای ــی ش ــت ۳« رونمای ترب
شــعر منتخــب اشــعار عاشــورایی دانشــجویان 
انتشــارات جهــاد  توســط  کــه  اســت  کشــور 
دانشــگاهی زنجــان در دو بخــش اشــعار منتخــب 
بخــش عمومــی ســوگواره و بخــش ویــژه بــا 
موضــوع شــهدای مدافــع حــرم ســروده شــده و در 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــه ب ۱۸۹صفح

گزارش برگزاری سومین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان کشور در حسینیه اعظم زنجان



 مجتمــع کشــت و صنعــت مصبــاح یکــی از زیــر 
مجموعــه هــای حســینیه اعظــم زنجــان اســت. مــکان 
ایــن مجتمــع در اواخــر دهــه 60 بــا خریــد یــک قطعــه 
زمیــن بــه منظــور تامیــن علوفــه و چــراگاه گوســفندان 
اهدایــی ایــن مســجد خریــداری شــد. بــه تدریــج 
ــفندان  ــروش گوس ــداری و ف ــوی نگه ــر الگ ــا تغیی ب
نــذری توســط حســینیه اعظــم، ایــن زمیــن بــا درایــت 
مســئولین و هیــات امنــای وقــت  و همــکاری نهادهــای 
مجتمــع  بــه  تبدیــل  دانشــگاهی  و  اجرایی،علمــی 
ــی،  ــای باغ ــت ه ــرد فعالی ــا رویک ــت ب ــت و صنع کش

ــد. ــروری ش ــی و دامپ زراع
ــه  ــن یافت ــا آخری ــع ب ــن مجتم ــای ای ــت ه ــق فعالی تلفی
هــای علمــی و تحقیقاتــی روز جهــان، ســبب موفقیــت و 
اشــتهار آن در بیــن مراکــز تحقیقاتــی، علمــی و همچنین 

ــد.    ــور ش ــدگان در کش تولیدکنن
محصــوالت ایــن مجتمــع هــم اکنــون در اســتانهای 
مختلــف کشــور خریــداران خــود را دارد و مســئولین آن 
ــه دنبــال فتــح بازارهــای منطقــه ای و جهانــی هســتند. ب
و  محتــرم  بیشــتر خواننــدگان  منظــور آشــنایی  بــه 
ــا  ــدان آســتان مقــدس حســینیه اعظــم زنجــان ب ارادتمن
مجتمــع کشــت و صنعــت مصبــاح ، پــای صحبــت هــای 

ــتیم. ــع نشس ــن مجتم ــل ای ــر عام ــیابی مدی ــد آس محم
آقای آسیابی ابتدا از پیشینه این مجتمع شروع کنیم.

مجتمــع کشــت و صنعــت مصباح حســینیه اعظــم زنجان 
بــا 75 هکتــار مســاحت در کیلومتــر 7 جاده قدیــم دندی 
شهرســتان زنجــان واقــع شــده و یکــی از زیــر مجموعــه 
ــه  ــرکتها ب ــت ش ــه در اداره ثب ــت ک ــینیه اس ــای حس ه

شــماره 565 بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــام  ــه فرمایشــات مق ــه در راســتای عمــل ب ــن مجموع ای
ــکاری و  ــل بی ــا معظ ــارزه ب ــت مب ــری جه ــم رهب معظ
ــازی  ــاده س ــدف پی ــا ه ــان ب ــرای جوان ــتغال ب ــاد اش ایج

اقتصــاد مقاومتی،دســت یافتــن بــه خودکفایــی و ارتقــاء 
تولیــدات دامــی و کشــاورزی در اســتان و کشــور، ارائــه 
تولیــدات ســالم و اســتاندارد و تامیــن بهداشــت و امنیــت 
غذایــی و همچنیــن اجــرای بخشــی از برنامــه هــای 

ــد. ــت مــی کن ــی و آموزشــی فعالی فرهنگــی مذهب

فعالیــت هــای مجتمــع در چــه زمینــه هایی اســت و 
ایــن فعالیت هــا چه تعداد اشــتغالزایی داشــته اســت؟

ــاح حســینیه اعظــم  ــت موسســه مصب ــه هــای فعالی  زمین
ــدی،  ــه تولی ــددی از جمل ــای متع ــش ه ــان در بخ زنج
خدماتــی، صنعتــی، عمرانــی، کشــاورزی، دامــداری و ... 
ــت آن در  ــه نخس ــی مرحل ــوه اله ــول و ق ــه ح ــوده و ب ب
ــد  ــه هــای باغــداری، تولی ــاری در زمین اراضــی 75 هکت
انــواع نهــال شناســه دار، زراعــت و دامــداری بــه مرحلــه 
ــه  ــر ب ــرای ۳0 نف ــون ب ــا کن ــیده و ت ــرداری رس ــره ب به

صــورت مســتقیم ایجــاد اشــتغال نمــوده اســت.

کــدام مراکــز تحقیقاتــی و اجرایــی بــا ایــن مجتمــع 
همــکاری دارنــد؟

دانشــگاه زنجــان، ســازمان جهــاد کشــاورزی و اداره 

کل دامپزشــکی اســتان بیشــترین همکاریهــای علمــی و 
ــد. ــا ایــن مجتمــع داشــته ان تحقیقاتــی را ب

ــه  ــی در زمین ــت های ــه فعالی ــاح چ ــع مصب مجتم
باغــداری انجــام داده اســت؟

ایــن مجتمــع در ۱۲ هکتــار از اراضــی زیــر کشــت، اقدام 
ــام مختلــف  ــه از ارق ــاغ ســیب 6 هــزار اصل ــه ایجــاد ب ب
ــال  ــی ۴ س ــون ط ــا کن ــوده و ت ــگ نم ــه مالین ــیب پای س
متوالــی محصــول آن را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت. 
ــطح  ــت در س ــی و کیفی ــر بارده ــول از نظ ــن محص ای
ــاغ دارای  قابــل قبــول قــرار داشــته و در ســال ۹5 تنهــا ب
اســتاندارد محصــول ســالم،موفق بــه اخــذ پروانــه کاربرد 
ــاورزی از  ــول کش ــا در محص ــده ه ــاز آالین ــان مج نش

موسســه اســتاندارد شــده اســت.

ــی  ــه هدف ــا چ ــاح ب ــع مصب ــادری در مجتم ــاغ م ب
ــت؟ ــده اس ــاد ش ایج

مجتمــع کشــت و صنعــت مصبــاح در بخشــی از اراضــی 
ــد  ــدف تولی ــا ه ــادری ب ــاغ م ــاد ب ــه ایج ــدام ب ــود اق خ
ــش  ــاری و کاه ــاری از بیم ــالم و ع ــای س ــدک ه پیون

ــد نهــال نمــوده اســت. ــه هــا در تولی ــزان هزین می
ــای  ــال ه ــواع نه ــه از ان ــش از ۱5 گون ــاغ بی ــن ب در ای
ســیب،آلبالو،گیاس،آلو،بادام و ... بــا ارقــام متنــوع 
ــاغ  ــاغ، ب ــن ب ــار ای ــت.همچنین درکن ــده اس ــد ش تولی
ــه هــای گــردو  ــم از گون ــن رق ــا چندی مــادری گــردو ب
ــتان  ــتیبانی از نهالس ــدک و پش ــن پیون ــدف تامی ــا ه و ب
گــردوی موسســه و ســایر تولیدکننــدگان ایجــاد شــده 

ــت. اس

چــه دالیلــی نهالســتان مجتمــع را در مقایســه با ســایر 
نهالســتان هــا شــاخص کرده اســت؟ 

باران چو  او  چرخ  در  تاجداران  عشق  از 
نبشته فنا  تو  بر  گشته  هست  مست  ای 

آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ
آ رقص  به  سفر  بهر  رسیده  فنا  رقعه 
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مزرعه زیبای گل محمدی موسسه کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان

مجتمع کشت و صنعت 
مصباح حسینیه اعظم 

زنجان، به دنبال تولید 
محصوالت سالم و استاندارد



پیاده بتم  آمد  باده  جام  دست  در 
آمد چنگ  آواز  آمد  جنگ  پایان 

گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ
یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آ

۹
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ــینیه  ــاح حس ــت مصب ــت و صنع ــع کش ــتان مجتم نهالس
اعظــم زنجــان یکــی از شــاخص ترین نهالســتان ها اســت 
کــه بــا اخــذ مجوزهــای الزم از مرکــز تحقیقــات ثبــت و 
گواهــی بــذر و نهــال بــه تولیــد انــواع نهــال هــای مثمــر 
ــا هــدف تولیــد نهــال هــای  و غیــر مثمــر شناســه دار و ب

اســتاندارد اقــدام نمــوده اســت.
در نهالســتان هــای مجتمــع کشــت و صنعــت مصباح،نهال 
هــا از پایــه هــای کشــت بافتــی و پایــه رویشــی اســتفاده و 
تولیــد می شــود. ایــن موسســه تاکنون نهــال هــای تولیدی 
دانــه دار،هســته دار ودانــه خشــک را روی پایــه های اصیل 

و اســتاندارد پیونــد و بــه مشــتریان عرضــه کــرده اســت.
 MMو  M7 پیــرودوآرف،   ،  GN،GFو گزیــا   ،
۱06پایــه هــای اســتفاده شــده در ایــن نهالســتان عبارتنــد 
از: پایــه مالینــگ میروبــاالن و انــواع نهــال هــای تولیــدی 
تاکنــون عبارتنــد از: ســیب پایه مالینگ)پــا کوتاه( بــا ارقام 
قرمز،زرد،رویال گاال،دو رنگ فرانسه،استارکینگ،گاب 
کهنــز، گرانــی اســمیت،ردمیکال و گابــی بــا ارقــام 
ــو  ــو زعفرانی،هل ــاه میوه،هل ــبری و ش بیروتی،درگزی،س
انجیری،شــلیل مغان، شــلیل انجیری، آلو شــابلون، گیاس 
تــک دانــه مشــهد، آلبالــو مجــاری، آلبالــو محلــی، بــادام 
شــکوفه، بــادام آذر، گردو بــا ارقــام چندلر،جمال،هارتلی، 
الرا،پــدرو و کاوه و همچنیــن ســنجد و انگــور کشــمش 
ســفید و صنوبــر اصــاح شــده، لیلکــی، توت ســفید، شــاه 

تــوت و گل محمــدی.

ــال  ــادرات نه ــم ص ــر ه ــای دیگ ــتان ه ــه اس ــا ب آی
ــد؟ داری

بله،نهــال هــای تولیــدی ایــن موسســه عــاوه بــر مناطــق 
مختلــف اســتان زنجــان، بــه اســتان هــای دیگــر ازجملــه 
: آذربایجــان هــای شــرقی و غربی،مازندران،لرســتان، 
کردســتان، همدان، گیان، قزوین،البــرز، تهران،اصفهان، 
ســمنان ، خراســان هــای شــمالی و جنوبــی طبــق تقاضای 
مشــتریان ارســال شــده و در صــورت فراهــم شــدن بســتر 
کار،صــادرات ایــن نهــال هــا بــه کشــورهای همســایه از 

برنامــه هــای آتــی ایــن موسســه مــی باشــد.
ــهریان ،  ــر از همش ــزار نف ــش از ه ــتا، بی ــن راس در همی
ــر  ــغ ب ــدگان ســایر اســتانها، بال باغــداران و مصــرف کنن
۱60 هــزار اصلــه از نهــال هــای تولیــدی ایــن موسســه را 
تهیــه و در ایجــاد بــاغ اســتفاده نمــوده انــد و بــا توجــه بــه 

ــد. تمــاس هــای متعــدد ، اظهــار رضایــت داشــته- ان

در زمینــه زراعــت چــه فعالیــت هایــی انجــام 
داده ایــد؟

مجتمــع مصبــاح حســینیه اعظــم زنجــان حــدود ۴0 هکتار 
از اراضــی خــود را زیــر کشــت محصوالتــی از قبیــل 
جو،گنــدم، یونجــه، خلــر و ماشــک برده اســت و همچنین 
در ســال ۱۳۹6 حــدود 6 هکتــار از اراضــی ایــن مجتمــع به 
تولیــد آزمایشــی ذرت علوفــه ای اختصــاص یافتــه اســت. 
ایــن بخــش بــا هــدف عرضــه محصــول در بــازار و 
ــای  ــع نیازه ــت رف ــی جه ــوالت زراع ــتفاده از محص اس

ــت. ــده اس ــاده ش ــع ایج مجتم

گویــا چنــد ســالی اســت پــرورش و تکثیر گل 
محمــدی را هــم در مجتمــع شــروع کــرده ایــد، در 

ایــن زمینــه هــم توضیــح دهیــد.
حــدود نیــم هکتــار از زمیــن هــای زیر کشــت موسســه به 
کاشــت گل محمــدی بــه صــورت آزمایشــی اختصــاص 
یافتــه اســت. در ســال ۱۳۹5 ایــن بوتــه هــا بــه ثمر نشســت 

و محصــول گل محمــدی بــه بــازار عرضــه شــد.
 محصــول برداشــتی در ســال ۱۳۹6 بــه گاب بــا کیفیــت 
تبدیــل شــد و در ســال ۱۳۹7 دو هکتــار بــر اراضــی زیــر 
کشــت ایــن محصــول افــزوده شــده اســت و تولید اســانس 
تــام گل محمــدی از برنامــه هــای آتــی مجتمــع می باشــد.
ــوده  ــات ب ــه تحقیق ــه در مرحل ــش از مجموع ــن بخ ای
و در صــورت فراهــم شــدن امکانــات فــرآوری و 
انتخــاب رقــم برتــر، درکیفیــت اســانس تحــول عظیــم 
و ســازنده ای در جامعــه کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال و 

ــروت در اســتان فراهــم خواهــد کــرد. ــد ث تولی

ــه  شــیوه آبیــاری مــزارع باغــی و زراعــی مجتمــع ب
ــت؟  ــکل اس ــه ش چ

سیســتم آبیــاری بخــش باغبانــی و تولیــد نهــال و زراعــت 
مجتمــع مصباح،آبیــاری تحــت فشــار بــه صــورت بارانــی 
و قطــره ای اســت. بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیــت آب و 
خــاک و مشــکل کــم آبــی در کشــور؛ مجتمــع، تحقیــق 
و بررســی کاشــت انــواع گیاهــان دارویــی و نهــال هایــی 

بــا نیــاز آبــی کــم را در دســت اجــرا دارد و در صــورت 
حصــول بــه نتیجــه، مراتــب بــه اطــاع همشــهریان و ملت 

عزیــز خواهــد رســید.
ــه در  ــی ک ــی بزرگ ــا کار علم ــروی گوی ــه دامپ در زمین
ــورت  ــع ص ــت در مجتم ــرد اس ــه ف ــر ب ــور منحص کش

ــد. ــاره کنی ــم اش ــا ه ــت ه ــن فعالی ــه ای ــه ، ب گرفت
ــاح در دو  ــت مصب ــت و صنع ــع کش ــداری مجتم دام
واحــد و در دو زمینــه مختلــف اصــاح نــژاد ژنتیکــی 
ــا  ــا ب ــن واحده ــد. ای ــی کن ــت م ــدی فعالی ــروار بن و پ
ــازمان  ــی س ــدات دام ــود تولی ــت بهب ــکاری معاون هم
جهــاد کشــاورزی و اداره دامپزشــکی اســتان در زمینــه 
اصــاح نــژاد و انتقــال ژن چنــد قلــو زایــی به گوســفند 

ــژاد افشــاری فعالیــت مــی کنــد. ن
 ایــن طرحها خوشــبختانه امــروزه مرحلــه تحقیقاتی خود 
را ســپری کــرده و بــه مرحلــه تولید انبــوه گوســفندان ژن 
دار هموزایگــوت و هتروزایگــوت رســیده اســت کــه از 
ــه دام  اصلــی تریــن ویژگــی هــای ایــن دام هــا نســبت ب
هــای مشــابه، افزایــش رشــد،کاهش دنبــه، چندقلوزایــی 

و ســوخت و ســاز بهتــر مــی باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت در دنیــای امــروز 5 کشــور در زمینــه 
تولیــد گوســفندان ژن دار فعالیــت مــی کننــد و ایــران بــه 
ــرده و  ــدام ک ــه اق ــن زمین ــور در ای ــمین کش ــوان شش عن
موفــق بــوده اســت. در ایــن بیــن، مجتمع مصباح حســینیه 
ــگاه  ــن پای ــی از  بزرگتری ــوان یک ــه عن ــان ب ــم زنج اعظ

هــای ژنتیکــی کشــور شــناخته شــده اســت. 
ــع  ــی از مناب ــد، یک ــن واح ــز ای ــدی نی ــه پرواربن در زمین
ــه  ــرم  و ب ــام مح ــژه در ای ــه وی ــتان ب ــت اس ــن گوش تامی
عنــوان مجــری طــرح ذبــح نیابتــی نذرکننــدگان بــوده و 

ــد. ــدام مــی نمای ــد گوشــت اق ــه تولی ب

ــد  ــی توانن ــه م ــردم چگون ــیابی م ــای آس آق
بــا مجتمــع کشــت و صنعــت مصبــاح حســینیه 

ــد؟ ــرار کنن ــاط برق اعظــم ارتب
راه هــای ارتباطــی مــردم بــا بنــده و همکارانــم در 
مجتمــع مصبــاح، ســایت حســینیه اعظــم زنجــان ، 
ــا شــماره ۳۳۳۲۳0۳0 0۲۴-و مراجعــه  تمــاس تلفنــی ب
ــع  ــور در مجتم ــت حض ــی جه ــرار قبل ــوری و ق حض

ــد.  ــی باش م

تولید نهال استاندارد و مقاوم پایه مالینگنهالستان موسسه مصباح



باران چو  او  چرخ  در  تاجداران  عشق  از 
نبشته فنا  تو  بر  گشته  هست  مست  ای 

آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ
آ رقص  به  سفر  بهر  رسیده  فنا  رقعه 
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حسینیه در گـذر زمــان

سال 1343 سفر خادمین حسینیه به مشهد مقدس

دسته روز 8 محرم سال 54



پیاده بتم  آمد  باده  جام  دست  در 
آمد چنگ  آواز  آمد  جنگ  پایان 

گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ
یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آ
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قبولی در آزمون حرم شناسی و ملبس شدن به لباس مقدس خادمیاری حرم 
مطهر رضوی توسط خادمین افتخاری حسینیه اعظم زنجان

آقایان : فرهاد اسکندری - حاج محمدرضا احمدی

اجرای برنامه »شب های آفتابی« در حسینیه اعظم زنجان

ویژه برنامــه  »شــب هــای آفتابــی« از دوم تــا چهــارم شــعبان با ســخنرانی حجت االســام 
ریاضــت در حســینیه اعظــم زنجان برگزار شــد.

مدیرروابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در این مراســم 
حــاج غامرضــا عینــی فرد،اســتاد حــاج ولــی اهلل کامی، حــاج مرتضــی حیدری،حاج 

بهــزاد حســنی،حاج امیــن مقــدم و حــاج مهــدی رســولی مدیحــه ســرایی کردند.
ــرای  ــه »فاطمــی باشــیم« ب ــژه برنام ــادآور شــد: عصــر روز ســوم شــعبان هــم وی وی ی

ــوان در حســینیه اعظــم زنجــان اجــرا شــد. بان

ــه اینکــه در دوازدهمیــن دوره  ــا اشــاره ب مدیــر روابــط عمومــی حســینیه اعظــم زنجــان ب
رقابت هــای تکوانــدو قهرمانــی نوجوانــان جهــان، امیرســینا بختیــاری از خادمیــن افتخــاری 
ــود  ــرم از آن خ ــای 55 کیلوگ ــا را در وزن منه ــمند ط ــدال ارزش ــت م ــینیه توانس حس
کند،اظهار داشــت: شــب والدت امام حســین علیه الســام ازامیرســینا بختیاری تجلیل شــد.
شــهامی خاطــر نشــان کــرد: امســال بــرای نخســتین بار هــم جمعــی از خادمیــن افتخاری 
حســینیه اعظــم پــس از حضــور در نمازجمعــه ابهــر از بیمــاران بیمارســتان امــدادی ایــن 

شــهرعیادت و دلجویــی کردند.

فرهاد اسکندریمحمدرضا احمدی

تشکیل کارگروه طراحی و برنامه 
ریزی سامانه جامع حسینیه اعظم زنجان

ــا هــدف    ســامانه جامــع حســینیه اعظــم زنجــان ب
اشــاعه فرهنــگ عاشــورایی و امــوزش    اســلیمی 
ــان و  ــروه  و کارشناس ــر کارگ ــت نظ ــی تح و قران
خادمیــن حســینیه تشــکیل و همزمــان بــا والدت بــا 
ســعادت حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین شــروع بــه 

کار  کــرد. 
در ادامــه فعالیــت هــای ایــن کارگــروه منتظــر 

خبرهــای بعــدی  در ایــن زمینــه باشــید.
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منتظران مهدی )عج(
شــعبان کــه بــه نیمــه مــی رســد حــال نامعلومــی در دل بســاط 

مــی گســتراند!
از یک سو مست ز میاد یار 

از سوی دیگر چشم پر ز اشک برای طوالنی شدن غیبت یار
ــه  ــه ام را ب ــی توج ــه جالب ــاب جمل ــک کت ــه ای از ی در صفح
خــود جلــب کــرد: »مــردم امــام گذشــته را دوســت دارنــد و از 
امــام حــال غافلند،چــون امــام گذشــته را هــر طــور کــه بخواهند 
تفســیر مــی کننــد ولــی امــام حــال را بایــد فرمانبــرداری کننــد.«

براســتی! حقیقتــی ژرف در فرمانبــرداری از امــام حاضــر نهفتــه 
ــی  ــان شناس ــی و جه ــود شناس ــیر خ ــتگاه تفس ــه خاس ــت ک اس

اســت کــه بــه خــدا شناســی مــی رســد.
در مسیر ظهورش چه نقشی داریم؟

مانع هستیم یا تسهیل کننده!
حواســمان باشــد اگــر زیــر بیــرق حســین)ع( هســتیم بایــد آن 

را بــه صاحــب الزمان)عــج( تحویــل دهیــم!
ــه  اندکــی تامــل بورزیــم کــه در پانــزده شــعبان ســال ۱۴۳۹ ب
پــا خیزیــم تــا امــام حاضــر را فرمانبــردار باشــیم و امــام گذشــته 

را در مســیر تحقــق اهــداف واالی دیــن دوســت بداریــم.
منتظران مهدی آگاه باشیم!

یا حق

سام سوم آیینه

شــما  فــردا  ایــن  آییــد  مــی  افتــاده  دلــم  بــر 
شــما  بــا  فــردا  کــرد  خواهــد  راســت  قــد  آســمان 

بــاغ  هــای  بــا گل  اخاقیــد  خــوش  فروردیــن  مثــل 
شــما  رویــا  شــب  هــا  شــمعدانی  چشــم  بــه  ای 

هــا  تقویــم  ایــن  کهنــه  عــزای  از  آینــد  مــی  در 
شــما  فراســوها  از  بیاییــد  کــه  روزی  صبــح 

مــا غــزل مــا عشــق مــا آیینــه مــا جــان مــی شــویم 
شــما  مــا  ســوی  بــه  ابرویــی  بچرخانیــد  گــر 

اگــر  عشــق  خلیــج  اهالــی  شــد  خواهــد  نیســت 
شــما  دریــا  از  ثانیــه  یــک  برداریــد  چشــم 

ای بــه مــا نزدیــک تــر از مــا بــه خــود مــا را بیــار 
شــما تــا  مــا  از  اســت  ایــن  فاصلــه  تنهــا  آه 

داغــدار  عاشــقان  میــان  در  شــد  مــی  کاش 
شــما  عاشــورا  ز  منبــر  یــک  خواندیــد  مــی  روضــه 

دهیــد  مــی  پایــان  آیینــه  ســوم  ســام  ای 
شــما زهــرا  حضــرت  هــای  داع  بــر  ای  جمعــه 

علی حنیفه  

حیــرانی
ریختــه فــردا   ِ بــوم  بــر  آیینگــی  از  طرحــی 
ریختــه حســنا  اســماِی  هــا،  آیینــه  دل  در 
درنــگ بــی  هــم  از  پاشــیده  فــرو  ظلمــت  قلعــه 
ریختــه هــا  تیرگــی  متــن  بــه  را  روشــنایی 
خــاک ســوی  هــر  در  ســرخند  او  خــون  از  هــا  اللــه 
ریختــه صحــرا   ِ آغــوش  در  آاللــه  گل،  بــه  گل 
حســین! هایــت،  نفــس  از  نهایــت  بــی  تــا  ازل  از 
ریختــه ســراپا  هســتی  دل  در  تــازه   ِ روح 
اســت بیــداری   ِ جــاری  خونــت  گــودال،  دل  از 
ریختــه دنیــا   ِ درخــواب   - ســو  بــه  ســو   - تاطــم  بــا 
برخاســته آســمان  تــا  مقتلــت  از  گُل  َعطــِر 
ریختــه زهــرا   ِ یــاس  بــوی  عــرش،  تمــام  در 
ای کــرده  آتشفشــانی  لــب   ِ ُهــرم  بــا  را  آب 
ریختــه! دریــا  جــاِن  در  عطــش  از  گــدازه  ای 
اســت جوشــیده  بــر  تــو   ِ داغ  از  خورشــید  چشــمه 
ریختــه مســیحا  آهِ  هــم  بــه  را  چــارم  چــرخ 
هاســت خیمــه   ِ جــان  بــه  شــعله  آور  یــاد  صاعقــه، 
ریختــه جــا  آن  از  آتــش  کهکشــان،  نهــاد  در 
غارتگــری آن  از  بعــد  غریبــان  شــام  شــب  در 
ریختــه خــارا   ِ ســنگ  ربابــت،   ِ آه  بــا  آه! 
کجــا نــا  اوج  بــه  پــر  گشــودی  کــه  چــکادی  از 
ریختــه عنقــا  چــه  هــر  گیــِر  اوج  بــال  شــاه 
روشــنت  صــدای  کوفــه  در  نیــزه،  فــراز  بــر 
ریختــه تماشــا   ِ چشــم  از  حیرانــی  ناگهــان 
عطــش ظهــِر  از  دســت،  از  دور  فراســوهای  از 
ریختــه فــردا  صبــح  در  خواهیــت  یــاری   ِ مــوج 
هــادی وحیـــــدی
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کوچولــو  دختــر  خانــم،  فاطمــه  منــم  بابایــی  ســام 
. شــگلت خو

ــار  ــد ب ــذار چن ــرد؛ ب ــو ک ــتر هوات ــم بیش ــی دل ــم بابای گفت
ــا... ــا، باب ــا، باب ــم باب ــا آروم بش ــم ت ــرار کن تک

ــان  ــن و مام ــوای م ــت راحــت. همــه ه ــن، خیال ــای م باب
جــون رو دارن.

بابــا جــون چند وقتــی که تــو رو ندیــدم و صداتم نشــنیدم؛ 
بیشــتر تــوی رویاهــام بــا تــو بــازی میکنم،اونجاســت کــه 

تــو مثــل همیشــه »فاطمــه جــان« صــدام مــی کنــی.
بابــا جــون یادتــه وقتــی کوچیــک بــودم دســتمو گرفتــی و 
بــردی حســینیه و گفتــی امــروز جشــن میــاد امام حســینه... 
ایــن بــار بــدون تــو بــا مامــان جــون رفتیــم، چه شــلوغ بــود... 
ــک  ــان تبری ــین ج ــاب حس ــه ارب ــا ب ــودن ت ــده ب ــه اوم هم
بگن،درســته کــه تــو نبــودی بــرام شــکات بگیــری ولــی 
عمــه زینــب هــا و عمــو عبــاس هــای کــه خــادم حســینیه 
بــودن بــه احتــرام تــو از مــن پذیرایــی کــردن و بــه آبــروی 

تــو بــه مــن شــکوه و جــال دادن.
بابــای عزیــزم، مامان گفــت رفتی حــرم حضــرت رقیه،آخه 

مگــه قرارنبود منم ببــری...
بابــا جــون خیلــی دوســت داشــتم بــرم حرم رقیه ســه ســاله ولــی این 
بــار کــه نبودی رفتم حســینیه اونجا کلــی بــرات دعا کــردم و کیک 
تولــد امــام حســین رو خــوردم ؛ دعــا کــردم یــه روزی بشــه کــه منــو 

ببــری حــرم حضرت رقیــه و مــن اونجا حســابی بــازی کنم.
بابــای عزیــزم کاش بــودی و میدیــدی چقــد بهــت افتخــار 
ــا  ــا دع ــام خوبیه ــاد ام ــینیه و روز می ــوی حس ــردم و ت ک

ــای پیشــمون. ــر بی کــردم زودت
بابــای مهربونــم، تــوی حســینیه احســاس بزرگــی بیشــتری 
مــی کــردم چــون بــه خاطــر عظمــت کار تــو، عمــو عبــاس 
ــرام گذاشــتند و  ــرام احت ــادی ب هــا و عمــه زینــب هــای زی
ــور  ــه نخ ــی گ ــان م ــدام مام ــه م ــی ک ــکات های ــی ش حت
اونجــا راحــت خــوردم حتــی مامــان هــم چیــزی نگفــت.
وقتــی مــی گــم بابــا ناخواســته لــرزش پاهــام مــی ره . وقتــی 
مــی گــم بابــا ، قــوت مــی گیــرم . وقتــی مــی گــم بابــا انگار 

همــه چیــز دارم . ایــن یعنــی تــو هســتی. 
بابای مهربونم ! دلم برایت بی تاب هست. 

بابــا جــون یادتــه بهــت گفتــم همــه هوامــون رو دارن و 
حواسشــون بهمــون هســت؟!  خونــه خالــه النــاز رفتــه بــودم، 
برای امام ســجاد جشــن گرفتــه بودن،اونجا به مــن  کادو دادن، 
ایــن کادو بــه خاطــر تــو بــود؛ چقــد خوشــحال شــدم،کاش 
بــودی و عزتــت رو اونجــا میدیــدی کــه چطــور بــرای تــو و 

عموهایــی کــه رفتــن از حــرم دفــاع کنــن دعــا میکنــن...
راســتی بابــا جــون عموهــای زیــادی اومــدن خونمــون کــه 
مامــان مــی گفــت دوســتای بابــات هســتن،چقد خوشــحال 
شــدم و بهــت افتخــار کــردم کــه چــه راه خوبــی رو انتخاب 

کــردی و ایــن همــه عزیــز شــدی.
یــادم کــه بــه مــن گفتــی: »فاطمــه جــان مــی خــوام بــرای دفــاع از 
حریــم عمــه جــان زینــب بــرم ،تــو و مامــان  رو بــه خــدا می ســپارم 
ومــی خــوام با صبر زینبــی و حفــظ چادرتون مدافع حریم باشــید.«
ــه  ــه: »چ ــی گ ــه م ــم همیش ــا ! مامان ــه م ــوی خان ــرد ق م
ــزت  ــن عزی ــن چنی ــا خــدا کــه ای ــه ای کــرده ای ب معامل

ــدی. ــار ش ــر افتخ ــه پ ــروز چ ــرده؟« ام ک
تــو حــرف نــزدی و عمــل کــردی تــو بــه مــا یــاد دادی ، می 

شــه آروم و بــی صــدا بــود امــا قهرمــان شــد و دفــاع کرد. 
بابــای خوبــم بیــا، بیــا کــه انــدازه ده تــای بچگــی هایــم 

ــا تــو حــرف دارم. ب
بابــای خوشــگلم، تــو بــا اســلحه رفتــی ایســتادی تــا آجــر از 
آجــر حــرم عمــه ســادات تکــون نخــوره . مــن و مــادرم مــی 

ایســتیم و چادرمــون رومحکمتــر مــی گیریم. 
بابــا جــون بهتریــن لحظــه زندگــی مــن وقتــی به ســر می شــه که 
بــا عکســهات خاطــرات رو دنبــال می کنم و هــر روز بــه این فکر 
مــی کنــم کــه کی میــای تا تــو دوبــاره کنــار مــن و مامان باشــی.

بابایــی خوشــحالم کــه تربیــت شــده ی تــو هســتم و ازت 
یــاد گرفتــم کــه بــه خاطــر رضایــت و خشــنودی خــدا از 
ــم  ــا جون ــم، باب ــزی نباش ــته چی ــذرم ودلبس ــی بگ ــه چ هم

افتخــار مــی کنــم کــه فرزنــد تــو هســتم...
بابــای مهربونــم، دیگــه مــن شــرمنده حضــرت رقیه نیســتم . 
صــدای هــل مــن ناصــر حســین )ع( که هنــوز همه عالــم رو 

گرفتــه ، جوانانــی مثــل تــو بــود کــه لبیــک گفت. 
زیارتت قبول زائر بی بی عمه جان زینب...

سه ساله حسینی...


