مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبهی دینی  -که من باز هم روی این مســئله تأکید خواهم کرد  -مرقد جناب
احمدبنموســی(ع) و بــرادران بزرگوارش و دیگر امامزادههــای خاندان پیغمبر(ص)،
یک نشــانهی بسیار مهمی اســت .این که پیغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس
را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســیار چیز پرمعنا و
مضمونداری اســت؛ بخصوص شخصیت برجستهی جناب احمدبنموسی(ع) که در
میان امامزادگان شناختهشدهی خاندان پیغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب میشود.
دربارهی او اینجور نوشــتهاند که« :و کان احمد بن موســی کریما جلیال ورعا و کان
یحبه و یق ّدمه»؛ مردی بخشــنده و کریم و باورع و دارای
ابوالحســن( ...علیه ّ
السالم) ّ
جاللت مقام و منزلت بود و پدرش  -حضرت موســیبنجعفر(ع)  -این بزرگوار را بر
فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم میداشت و به او محبت ویژهای داشت.
سال سوم
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شهادت نهمین پیشواي جهان تشیع
حضرت امام محمدتقي(ع) تسلیت باد

 8صفحه
سخن روز

بسم اهلل الرحمن الرحیم

پشت درهای پیری! ا
کســانی که دیروز محبــت را بدون چشمداشــت ارزانی ما
کرده اند آیا امروز آنچنان که باید تکریم می شوند.
در حال حاضر  6میلیون و  200هزار نفر ســالمند در کشور
وجود دارد که شــامل  8/2درصد جمعیت کشــور می شــوند.
جمعیتی که با این آمار سالمند ،ما را جزء کشورهای پیر قرار داده
اســت از طرفی جمعیتی که در دهه اول انقالب به سرعت رشد
کرد و کشور را در زمره ملت های جوان قرار داد با گذشت زمان
وارد دوران سالمندی خواهند شد.
گروهی که انقالب کردند 8 ،ســال به دفاع پرداختند و پس
از آن ایــران را آبــاد کرده اند در آینده ای نــه چندان دور پا به
عرصه سالمندی خواهند گذاشت ،اگرچه کشور ما به دلیل منابع
غنی فرهنگی و اسالمی در شرایط بسیار مطلوب تری از لحاظ
تکریم و احترام به ســالمندان نســبت به غرب قرار دارد اما در
برهه ای از زمــان زندگی می کنیم که زن و مرد کار می کنند
و ارتباطات عاطفی پدرومادر با فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ
بسیار کاهش یافته است .وقتی با افرادی که در خانه سالمندان
صحبت می کنیم گرچه از شرایط رفاهی بسیار راضی هستند اما
قریب به اتفاق آنها از اینکه دور از خانواده هستند ناراضی هستند.
بــه گفته اکثر مســئوالن بهترین جا بــرای نگهداری از
سالمندان درون خانه و خانواده است ،اما از طرفی نیز نگهداری
از ســالمندان که اغلب آنها با بیماری از میانســالی پا به عرصه
سالمندی می گذارند هزینه هایی را بر دوش خانواده ها تحمیل
می کنند این موضوع می طلبد که باید به فکر سیاســت هایی
بود تا خانواده هایی که دارای ســالمند هستند را با حمایت های
اجتماعــی و اقتصادی کمک کرد تا ســالمندان بتوانند در کنار
خانواده زندگی بهتری داشته باشند.
در حال حاضر جمعیت افراد باالی  65سال در جهان بیشتر از
افراد زیر  5سال شده است ،همچنین در آینده ای نه چندان دور
نیز از هر  4نفر در کشور را یک نفر سالخورده تشکیل می دهند،
پیش بینی ها نشان می دهد در سال  1420قریب به  18تا 20
میلیون نفر در کشور سالمند وجود خواهد داشت.
حال عالوه بــر اینکه جمعیت ســالخورده نیازمند امکانات
رفاهی از قبیل بیمارســتان تخصصی سالمندان ،مناسب سازی
محیط شهری ،بیمه های کارآمد ،حقوق و مزایای مکفی و غیره
هستند بیشــتر نیازمند عاطفه ،مهربانی ،احترام و رعایت عزت
انسانی هســتند این موضوع چنان از اهمیت ویژه ای برخوردار
است که پیامبر عظیم الشان انسان فرمودند :احترام به سالخورده
امت من ،احترام به من است.
برگرفته از خبرگزاري شبستان

تاکید مدیریت آستان مقدس به توجه بیشتر به
گردشگری مذهبی در شیراز

پیام تشکر تولیت آستان مقدس برای تالش و مشارکت مردم و مسووالن در برگزاری جشن های دهه کرامت
حضرت آیت اهلل سید محمدمهدی دستغیب تولیت
آســتان مقدس احمدی و محمــدی (ع) در پیامی با
قدردانی از مسووالن ،کارکنان ،خادمان حرمین شریفین
و کلیه آحاد مردم از تالشــهای آنان در برگزاری هرچه
با شکوهتر دهه مبارک کرامت به خصوص بزرگداشت
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) قدردانی کردند.
متن پیام ایشان بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
مردم متدین و والیتمدار شــیراز و اســتان فارس،
مســووالن و کارکنان محترم ادارات ،سازمانها ،نهادها،
مدیر ومعاونین ،کارکنان و خادمان شریف و خدمتگزار
آســتان مقدس احمدی و محمــدی(ع) ،اینجانب به

عنوان خادم و کفشــدار حرم مطهر حضرت ســید میر
احمد بن موسی شاهچراغ (ع) بر خود الزم می دانم از
تمامی تالش ها ،کوشش ها و حمایت های چندماهه
همه دســت اندرکاران در برگزاری و برپائی مراســم،
جشــن ها ،همایش ها ،جشــنواره ها ،نمایشــگاه ها،
مســابقات مذهبی ،فرهنگی ،ورزشی و دیگر برنامه ها
در دهه کرامت و بزرگداشــت بــزرگان اهلبیت (ع) -
حضرت معصومه (س) ،حضرت امام رضا (ع) ،حضرت
شــاهچراغ(ع)  -و دیگر امامزادگان واجب التکریم که
مورد اســتقبال کم نظیر مردم شــریف و متدین ایران
اسالمی به خصوص فارس و شیراز قرار گرفت تشکر،
قدردانی و سپاسگزاری نمایم.
بی شــک برگزاری تمامی این برنامه ها در ســایه

عنایــات حق تعالی ،توجه ائمه اطهار و ذراری رســول
مکرم اسالم (ص) و عشــق و عالقه مردم به خاندان
بزرگ نبوی (ص) بوده است.
حضور بســیار گسترده مردم در صحن و حرم مطهر
که در رســانه های ملی ،کشــوری و استانی انعکاسی
گسترده داشت ،این پیام را به ما می دهد که او ً
ال شاکر
خداوند تعالی باشــیم ،دوم اینکــه قلب تک تک مردم
والیتمدار ما در گرو محبت موال و مقتدایمان حضرت
علی (ع) و فرزندان گرامی ایشان است.
مستدام و پایدار باشید.
سید محمد مهدی دستغیب
تولیت آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع)

مدیر آســتان مقدس احمدی و محمدی(ع) در آستانه هفته گردشگری
لزوم توجه به گردشگری مذهبی در شیراز و ارتقاء جایگاه آن را خواستار شد.
سید محمد حسن دستغیب گفت :شهر شیراز با دارا بودن دهها جاذبه زیارتی،
مذهبی و ســیاحتی به خصوص وجود بارگاه مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و
دیگــر امامزادگان واجب التکریم جایگاه رفیعی بعد از مشــهد و قم در بین
شهرهای کشور دارد.
وی افزود :مســئولین و متولیان امر گردشــگری باید ضمن توجه به زیر
ساخت ها در امر جذب گردشگر مذهبی اقدام و تمهیدات الزم را برای ورود
آن ها به شیراز ،دیدار از اماکن مذهبی ،تعیین مکان های اقامتی و تبلیغات
گسترده برای معرفی سومین حرم اهلبیت (ع) و دیگر موارد به عمل آورند.
مدیر آســتان مقدس با تاکید بر اینکه آستان مقدس نیز همکاری های
الزم را معمول خواهد داشــت اضافه کرد :تمام ارگانهای ذیربط باید در این
زمینه تالش های وافی را انجام دهند و به نظر می رســد کارگروهی خاص
باید هدایت این برنامه ها در ســطح اســتان و به خصوص شهر شیراز را بر
عهده گیرد.
سید محمد حسن دستغیب در پایان خواستار توجه بیشتر شهرداری و سایر
سازمان ها و نهاد های شهری به ساماندهی وضعیت اطراف حرم های مطهر
از جمله بهســازی و بازسازی ســاختمان ها ،نظافت کوچه ها و خیابان ها،
جمع آوری متکدیان و دستفروشان و  ...گردید.

یگانه سلطان ملک عاشقی...
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قدردانی تولیت آستان مقدس از مسوولین و
امداد گران جمعیت هالل احمر استان فارس
جمعی از پرسنل وامدادگران جمعیت هالل احمر استان فارس
به همراه حجازی رئیس این جمعیت در شــیراز ضمن حضور در
حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) وحضرت سید میر محمد بن
موسی (ع) وزیارت مضاجع شریف این امامزادگان واجب التکریم با
حضرت آیت ا...سید محمد مهدی دستغیب دیدار واز رهنمود های
ایشان بهره جستند.
در این دیدار تولیت آســتان مقدس در ســخنانی با تمجید از
امدادگــران این نهاد اجتماعی که در عرصه های مختلف از جمله
بالیای طبیعی ،حوادث وفعالیت های فرهنگی و اجتماعی حضور
دارند ،قدردانی کردند.
حضرت آیت ا  ...ســید محمد مهدی دستغیب با ذکر احادیث
وروایات کار پرسنل وامدادگران این نهاد اجتماعی را خطیر وحیاتی
عنوان واظهار امیدواری کردند با توســل به ائمه اطهار (ع) تالش
این افراد مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
در این دیدار حجازی رئیس جمعیت هالل احمر شیراز ،مذنب
معاون امور جوانان وقهرمانی مســوول رو.ابط عمومی گزارشی از
نحوه فعالیت ها واقدامات وبرنامــه های اعضای جمعیت هالل
احمر در اســتان فارس وحضور آنان در حوادث وبالیا وهمچنین
در فصول پر مســافر مانند نوروز وتابستان در راه ها وکمپ ها و...
کمک به مردم ارائه دادند .

تو ای ترجمان عشق در چشــمانت ...ای بوی خوش یاس در سرایت...

به ضریحت پیوند خورده دل هزاران عاشق از هزاران سال پیش.کرامتت

دیر بازیست که دلهای عاشق را پناهگاهی ...ای پادشاه ملک خورشید ...در

کرامت همایونیســت و عطایت فراتر از قابلیت ما ...گواهــی می دهد ...از

بارگاهت راهی نیســت میان حاجت و اجابت ...گدای کوی تو تاج شاهی به

عرشیان تا فرشیان...

سر دارد.

که تویی یگانه سلطان ملک عاشقی...

تشرف حضرت آیت ا ..مکارم شیرازی به آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
حضرت آیت ا...ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید
به آســتان مقدس مشرف شــدند و با حضور در حرم مطهر
حضرت احمد بن موسی شــاهچراغ (ع) مضجع شریف این
امامزاده واجب التکریم را زیارت کردند.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی در این مراسم
که حضرت آیت ا ..سید محمد مهدی دستغیب تولیت آستان
مقدس احمدی و محمدی (ع) و حضرت آیت ا ...ایمانی امام
جمعه شــیراز نیز حضور داشــتند ،مرجع عالیقدر تشیع با بجا
آوردن دو رکعت نماز به ســاحت مقدس برادر گرامی حضرت
امام رضا (ع) ادای احترام کردند.
در ادامه ،سید محمد حسن دستغیب مدیر آستان مقدس،
حضرت آیــت ا...مکارم شــیرازی را در جریان فعالیت های
عمرانی و فرهنگی  -مذهبی آستان مقدس قرار داد.
مرجع عالیقدر تشیع پس از زیارت ،در صحن مطهر ،حضور
و نماز مغرب و عشــاء را در میان خیل عظیم زائران و تشییع
کنندگان پیکر ده تن از شــهداء گمنــام دفاع مقدس که در
صحن مطهر در حال تشییع بود ،اقامه کردند .معظم له پس از
اقامه نماز ،سخنانی پیرامون مقام و منزلت شهداء و همچنین
امر به معروف و نهی از منکر ایراد کردند.

بازدید جمعي از دانشجویان دانشگاه توکیو از
موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
گروهی از دانشــجویان
ژاپنــی دانشــگاه مطالعات
خارجی دانشــگاه توکیو از
مــوزه حرم مطهــر بازدید
کردند.
در این بازدید که تعداد
 12نفر از دانشجویان حضور
داشــتند ،کارشناسان موزه
حــرم مطهر به تشــریح و
کاربــرد آثار تاریخی موجود
در موزه پرداختند که مورد توجه دانشجویان واقع گردید .موزه حرم
مطهر در ضلع جنوبی صحن واقع گردیده و آثار با ارزشــی از ادوار
پیش از تاریخ تا دوران اسالمی را در خود جای داده است این آثار
بالغ بر چهار هزار شــیء می باشد که ششصد شيء آن در معرض
دید عالقمندان قرار دارد و بقیــه در گنجینه موزه نگاهداری می
گردد.
ساعات بازدید از موزه حرم مطهر از ساعت  8صبح الی  21بوده
و همه روزه پذیرای حضور عالقه مندان می باشد.

خادمان آستان مقدس در جمع دانش آموزان
و خانواده های آنان در شروع سال تحصیلی
همزمــان با بازگشــایی
مــدارس و بــا همــکاری
اداره کل آمــوزش و
پــرورش فــارس ،در یک
برنامه مــدون و هماهنگ
شــده  120نفــر از خادمان
آســتان مقدس بــا حضور
در چهــل مرکز آموزشــی،
پیرامــون زندگــی نامــه،
فضیلــت ،شــخصیت و
مناقب انســانی و اخالقی
حضرت شــاهچراغ (ع) اطالعاتی را به دانش آموزان و والدین آنها
دادند.
به گفته محمدی معاون اماکن متبرکه آســتان مقدس ،در این
برنامه فرهنگی از هر ناحیه آموزش و پرورش  10مدرسه در مقاطع
مختلف تعیین و در مجموع چهل مدرسه مشخص شدند که در هر
مدرســه  3خادم حضور یافته و بــرای دانش آموزان و والدین آنها
سخنرانی کردند.
وی اضافــه کرد :معرفــی کرامات حضرت احمد بن موســی
شاهچراغ (ع) توســط خادمان باعث آشنایی بیشتر دانش آموزان
و خانواده آنان با شخصیت بی بدیل حضرت شاهچراغ (ع) گردید.
معاون اماکن متبرکه اضافه کرد :در سال گذشته بیش از سی هزار
دانش آموز در مراسم جشــن عبادت که در آستان مقدس برگزار
شد ،شــرکت کردند و هزاران نفر از دانش آموزان ضمن بازدید از
کتابخانه ،موزه و ســایر بخش های آستان مقدس ،توفیق زیارت
حرم های مطهر را پیدا کردند.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:

امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه مهم دینی است
مراسم ویژه میزبانی الله ها همراه با تشییع پیکر ده تن از الله های به خون خفته گمنام
هشت سال دفاع مقدس (عملیات والفجر  )8در صحن مطهر حضرت سید میر احمدبن موسی
شاهچراغ(ع) برگزار شد.
در این مراسم که حضرت آیت ا ...ناصر مکارم شیرازی مرجع عالیقدر ،سید محمد مهدی
دستغیب تولیت آســتان مقدس ،حضرت آیت ا ..ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و
امام جمعه شــیراز ،خانواد ه های معزز شــهدا ،ایثارگران  ،معاونین استاندار مسئولین استان
،نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی و هزاران نفراز مردم والیت مدار همیشه
در صحنه شیراز ،زائران و عالقمندان به ساحت مقدس حضرت شاهچراغ(ع)حضور داشتند،
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی پس از اقامه نماز مغرب وعشا در سخنانی با اشاره به آیاتی
از کالم ا...المجید و احادیث امر به معروف ونهی از منکر را یک وظیفه مهم دینی برای مردم
دانست و در این زمینه مواردی را در این باب دینی خطاب به شرکت کنندگان اعالم داشته و
انجام این فریضه مهم دینی را برای جامعه اسالمی یادور آور شدند .پس از سخنان حضرت
آیت ا ...مکارم شــیرازی و مداحی و عزاداری  ،قرائت دعای کمیل توســط مداح اهل بیت
حســین زاده اجرا و شور و حال خاصی در فضای صحن آستان مقدس که با پیکر عطراگین
شــهدا مزین شده بود طنین انداز شد این مراسم مستقیما از طریق صدا و سیما مرکز فارس
پخش گردید.

توصیه حضرت آیت اهلل بهجت درباره قرآن کریم
حضــرت آیت اهلل بهجت ضمن تاکیــد بر اهمیت حفظ قــرآن توصیه فرمودند:
کاری کنیــد که احســاس کنیــد قرآن ،زنده اســت و نــکات جدیــدی را از آن
بفهمید.
ایشان مي فرمودند :زنده بودن قرآن موضوعی است که در احادیث متعددی بر آن
تاکید شده است ،از جمله آنچه از امام باقر(ع) نقل شده که می فرماید:
قرآن زنده است و نمی میرد و آیه نیز زنده است و نمی میرد؛ زیرا اگر آیه ای که

درباره ی اقوامی نازل شــده اســت ،با مردن آنها می ُمرد ،قرآن نیز مرده بود؛ بلکه
قرآن ،در میان آیندگان ،جاری اســت ،همچنان که در میان گذشتگان ،جاری بوده
است.
آری! بــه فرموده حضرت آیت اهلل بهجت ،قرآن زنده ی جاوید اســت و هیچ گاه
نخواهد مرد؛ اما نکته اساســی این است که هر کسی نمی تواند زنده بودن قرآن را
درک کند.

فراخوان طراحان زیبا سازی
بدنبال رهنمودهای تولیت آســتان مقدس مبنی بر رفاه زائــران و ایجاد نمادهای بصری
در صحــن مطهر برای کســانیکه اوقات خــود را با دعا ونیاش وزیارت در حرمهای شــریف
می گذرانند ،تشکیل شورای زیبا سازی در دستور آستان مقدس قرار گرفت.
سید محمد حسن دستغیب در این رابطه گفت از مدتها پیش در جلسات متعدد بحث زیبا سازی
در صحن مطهر  ،ساماندهی تابلوها ی راهنما و ورودی گیت ها ،برگزار ی مراسم به مناسبت های
خاص و نحو حضور زائــران در حرم و صحن مطهر ،زدودن بعضی از ناهجاری ها در مبادی
ورودی و اســتقرار زوار در صحن و موارد دیگر مد نظر قرار گرفت که مقرر شــد در این راستا
شــورایی متشــکل از نمایندگان ،مدیریت ،روابط عمومی ،موزه ،حوزه اماکن متبرکه ،فنی و
عمرانی و  ...هر هفته تشــکیل جلسه دهند و در این رابطه ارائه طریق نموده و در کوتاه مدت
نسبت به تغییر و تحول در امر زیبا سازی آستان مقدس اقدام کنند.
وی اضافه کرد از آنجا که نقطه نظرات کارشناســان  ،طراحان و صاحبان فکر و اندیشــه
می تواند در برنامه های آتی تاثیر گذار باشد گفت از این افراد دعوت می نماییم طرح ها و برنامه های
خود را به دبیرخانه این شــورا مســتقر در روابط عمومی آستان مقدس ارائه تا از این نظریه ها
استفاده نمایند و از کسانی نیز که تمایل دارند در این طرح ها و برنامه ها مشارکت مالی نمایند
دعوت می کنیم پیشنهادات خود را مکتوب به دبیرخانه مذکور ارائه کنند.

گشایش نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد
دومین نمایشــگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشــگیری از اعتیاد روز سه شنبه
 9مهر ماه با حضور جمعی از مســئولین بهزیستی شهرستان شــیراز ،مدیران آستان مقدس،
دانش آموزان ،دانشــجویان ،زائران ،شــهروندان و مجاوران از سوی اعضای جمعیت سالمت
اجتماعی بانوان نیک اندیشــان فردای ایرانیان که تحت نظر اداره بهزیســتی شیراز فعالیت
می کند گشایش یافت.
بــه گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی فاطمه بقایی مســئول این انجمن گفت:
این نمایشــگاه در جهت باال بردن ســطح ارتقای ســالمت خانواده ها در حوزه پیشگیری از
آســیب های اجتماعی برگزار گردیده است واز روز سه شنبه  9مهر ماه به مدت یک هفته در
معرض دید عالقمندان قرار می گیرد .
وی افزود  10تابلو عکس در رابطه با مســائل و مشــکالت اجتماعــی در بحث اعتیاد و
پیشــگیری از آسیب های اجتماعی ویژه دانش آموزان ،دانشجویان و خانواده ها تهیه شده که
صبح و عصر آماده بازدید می باشد .
بقای در ادامه اظهار داشــت در حاشــیه این نمایشکاه تست بینایی سنجی جهت کودکان،
تست فشار خون و آموزش خواندن و نوشتن انجام می گیرد.
وی همچنین گفت توزیع کتابچه ،بروشــور و پوستر مربوط به نمایشگاه بین متقاضیان و
بازدید کنندگان توزیع و مسابقه نقاشي با حضور کودکان انجام مي گردد.

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

آغاز سال تحصیلی با پیام مرکز
فعالیت های کودک و نوجوان

مرکز فعالیت های کودک و نوجوان آســتان مقدس احمدی و
محمدی علیهما الســالم به مناسبت آغاز سال تحصیلی 92-93
پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عالم او متعلّ ٌم ))
((لیس م ّني ّاال ٌ
فقط دانایان و دانش آموزان از من هستند.
پیامبر گرامی اسالم(ص)
دانش آموزان عزیز مهرماه آئینه ی مهربانی و حرکت به سوی
دانائی اســت .شروع سال تحصیلی بر شما دانش آموزان و همه ی
دست اندرکاران تعلیم و تربیت مبارک باد.
در بارگاه ملکوتی حضرت احمد بن موسی علیهما السالم برای
سربلندی و موفقیت شما عزیزان دعا می کنیم ،امید است امسال نیز
عالوه بر توفیق زیارت ،همانند سال های گذشته بلکه بهتر و بیشتر،
از برنامه های فرهنگی  -مذهبی آستان مقدس حضرت شاهچراغ
علیه السالم بهره مند شوید.
به امید برپایی جشن ظهور حضرت ولی عصر عج در حرم مطهر
با حضور شما عزیزان

تشرف یک هزار دانشجو و دانش آموز
به آستان مقدس

بهره مندی بیش از دوازده هزار کودک و نوجوان از ویژه برنامه های آستان مقدس
بیش از دوازده هزار و چهار صد نفر از کودکان و نوجوانان در دهه کرامت سال جاری از ویژه
برنامه های مرکز کودک و نوجوان آستان مقدس بهره مند شدند.
صحرابان مدیر این مرکز گفت :این کودکان و نوجوانان ضمن تشــرف به حرمین شریفین
احمــدی و محمدی (ع) و زیارت مضاجع شــریف این امامزادگان واجب التکریم از فعالیت ها
و برنامه های خانه معارف کودک و نوجوان در رشته های نقاشی ،کتابخوانی ،بازی و سرگرمی،
قصه گویی ،حرم شناسی و همچنین شرکت در مسابقه بهره مند شدند.
وی اضافه کرد :گروهی از این کودکان و نوجوانان به همراه والدینشان از برنامه های اتاق
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مهــارت در زمینه های آموزش مهارت به کودکان ،گردهمایی و همفکری مربیان پشــتیبان
مدارس ابتدایی ،دیدار کارشناســان با والدین برای مهارت یابی و نیازسنجی مهارتی فرزندان
و پیگیــری مهارت های آموخته شــده از طریــق مربیان کودک در کالس های تابســتانی
بهره مند شدند.
مدیر مرکز کودک و نوجوان به حضور کارشــناس مســوول اتاق مهارت کودکان حضرت
شاهچراغ (ع) در نشست روان پزشکی کودک دانشگاه علوم پزشکی تبریز اشاره کرد و گفت :در
این نشست تخصصی گزارشی از عملکرد و فعالیت های اتاق مهارت کودکان ارائه شده است.

نذورات و مشارکت هاي شما زائرین محترم صرف چه مواردي مي گردد؟
وجوهات و نذورات جمع آوري شده زیر نظر مقام محترم تولیت حرمین شریفین احمدي و محمدي(ع) در موارد ذیل هزینه مي گردد.
امور فرهنگي -رفاهي زائرین محترم ،تبلیغات ،انتشارات ،مراسم هاي مختلف مذهبي و ملي ،تامین هزینه هاي روشنایي ،تاسیسات ( آ ب و برق و گاز) ،امور بهداشتي
و تنظیف َ ،خرید فرش تعمیرات و نگهداري و بازسازي آستان مقدس
از عزیزان عالقه مند ،زائران گرامي ،شهروندان ،دوستداران اهل بیت(ع) و تمامي کساني که تمایل دارند در تامین قسمتي از هزینه هاي مذکور مشارکت نمایند دعوت
مي گردد نذورات نقدي خود را به یكي از دفاتر واقع در صحن و یا ورودي آســتان مقدس و یا از طریق واریز به حســاب نذورات آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به
یكي از شماره حساب هاي زیر اقدام نمایند.
 -1نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105591671000 :بانک ملي
 -2نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 4737473748:بانک ملت شعبه لطفعلي خان زند
 -3نذورات (حضرت شاهچراغ(ع))11111111:بانک مهر
 -4نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)):شماره حساب 3334444،1و  348و  348،3334444،2بانک رسالت
 -5نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105660391003:بانک ملي
به منظور رفاه حال متقاضیان عزیز ،امكان دریافت نذورات شما از طریق کارت به کارت به شماره کارت  6037691756742748بانک صادرات ،فراهم گردیده است.
ضمناً دفتر نذورات در ورودي آستان مقدس ،آماده دریافت تمامي نذورات غیر نقدي( فرش ،لوستر ،لوازم تنظیفي و تزییني  ،گوسفند و )...شما عزیزان مي باشد.
زائران و شهروندان گرامي مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از فعالیت هاتي فرهنگي  -مذهبي و خدماتي به سایت آستان مقدس و یا روابط عمومي تماس حاصل
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
فرمایند.

در دهه کرامت ســال جاری ،بر اســاس برنامه تنظیمی  40نفر از
دانشــجویان دختر دانشگاه علوم قرآنی شیراز  47،نفر از دانش آموزان
دبیرســتان دخترانه کمیته امداد مشــهد مقدس 10،نفر از خواهران و
 70نفر از برادران عضو گروه مقاومت بسیج شیراز 250 ،نفر از اعضای
فرهنگ سرای بهشــت فرشــته ها 43 ،نفر از دانش آموزان مدرسه
راهنمایی طاها 85 ،نفر از خواهران عضو مرکز دارالقرآن شهرســتان
ســپیدان 325 ،نفر از دانش آموزان شــرکت کننده در همایش ادبی
کودکان و نوجوانان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و  120نفر از
دانش آموزان مدرســه راهنمایی ایمان شیراز به آستان مقدس مشرف
شــدند و پس از انجام زیارت و نیایش ،در تــاالر اجتماعات حضرت
آیت اهلل شــهید دستغیب حضور یافتند و پس از استماع سخنرانی ،در
برنامه پرســش و پاسخ شرکت و با فضائل و شخصیت حضرت احمد
بن موســی شاهچراغ (علیه السالم) و حضرت محمد بن موسی(ع) و
همچنین شــهید محراب حضرت آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب
(رضوان اهلل تعالی علیه) آشنا شدند .همین گزارش حاکیست شرکت
کنندگان از بسته های تبرکی آستان مقدس نیز بهره مند شدند.

نشست اعضای اتحادیه کاالهای پزشکی استان
فارس در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
نشســت مشــترک اعضای اتحادیه کاالهای پزشــکی استان
فارس روز  15مهر ماه در ســالن مطهری آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ(ع) برگزار گردید .به گزارش واحد اطالع رسانی روابط
عمومی فروشندگان کاال های پزشکی استان فارس در این نشست
ضمن زیارت مضاجع مطهر حضرات ســید میر احمدبن موسی (ع)
و سید میر محمد بن موسی (ع) و شرکت در نماز جماعت مغرب و
عشاء با مسئولین آستان مقدس نیز دیدار و از قسمتهای مختلف به
خصوص طرح توسعه بازدید کردند.
هدف از نشست مذکور تعامل و همکاری اعضا بود .این همایش
با مشارکت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) برگزار شد.

ح
رد رم يار

نگاهي كوتاه بر فعاليت هاي مركز قرآن و
بــارگاه نورانــي ســید الســادات االعاظــم حضــرت احمدبــن موســي الکاظم شــاهچراغ(ع)
و حــرم مطهــر حضــرت ســید امیرمحمدبــن موســي الکاظــم(ع) پرتویــي از الطــاف بیکران
خداوندمتعــال اســت کــه بــه عنــوان یــک ملجــاء و مأمــن بــراي دلســوختگان وادي عشــق
و عرفــان بــه ددیــار دوســتدار و والیتمــدار اهــل بیــت(ع)( فــارس) ارزانــي شــده اســت

محفل انس با قرآن

اشــتیاق روز افــزون و حضــور صفابخــش انبــوه زائریــن عزیــز از اقصــي نقــاط کشــور و
خــارج از کشــور در ایــن مــکان مقــدس زمینــه افتخــار بــزرگ خدمــت رســاني متولیــان
بیــش
ایــن بیــت کرامــت خیــز را بــه ویــژه درحــوزه فرهنگــي
از بیــش فراهــم نمــوده اســت.

آواي ملکوت

ان برجسته .
ترتیل خواني روزانه نیم جزء از قرآن مجید توسط قاریان
اهداف :
 -4ایجاد ارتباط معنوي با قرآن و عترت
 -5ترویج فرهنگ و معارف قرآني در فضاي مستعد و معنوي
 -6آموزش صحیح خواني قرآن مجید
زمان :هر روز صبح از ساعت  7:30تا  8بجز روزهاي پنجشنبه و جمعه
مکان :حرم مطهر حضرت احمدبن موسي علیهماالسالم

طنین وحي

ـ تــالوت مجلســی و اجــرای برنامــه حفــظ قــرآن کریــم بــا حضــور قاریــان و حافظــان برتــر اســتان و کشــور و ارائــه مفاهیــم
قرآنــی متناســب بــا آیــات تالوت شــده
ـ اجرای مسابقه و اهدای جوایز
اهداف:
1ـ تقویت انگیزه زائران فعال در حوزه قرآني
2ـ ترویج فرهنگ و معارف قرآني
3ـ ارنقای جایگاه قاریان استان
محفل عمومي:
زمان  :پنج شنبه ها از ساعت  16:30تا 18
مکان  :سالن دارالعباده حرم مطهر حضرت احمدبن موسي علیهماالسالم
 4ـ 1ـ محفل انس باقرآن ویژه خواهران در مناسبت های مذهبی
4ـ2ـ محفل باقرآن دانش آموزی ،روزهای یکشنبه ساعت  9تا  11در طول سال تحصیلی

میــر
ـید می
تــالوت یــک حــزب از قــرآن مجیــد بــه نیــت هدیــه بــه روح حضــرت احمدبــن موســي شــاهچراغ(ع) و حضــرت ســیییدد
محمــد بــن موســي(ع)
اهداف :
ارتباط معنوي با حضرت احمدبن موسي(ع) و حضرت سید میرمحمد(ع)
ترویج فرهنگ زیارت و تلفیق آن با قرآن مجید ( پیوند دائمي قرآن و عترت)
برنامه :
مشخص نمودن جایگاه ویژه اطالع رساني و فضا سازي براي اجراي برنامه
فراهم نمودن قرآن بصورت حزبي  120جلدي در محل حضور خواهران و برادران
حضوریک نفر قاري براي رفع اشکال ومراجعات افراد

زمزمه نور

قرآن و عترت (همراه با اهل بیت )

ترتیــل خوانــي یــک جــزء از قــرآن مجیــد توســط  4نفــر از قاریــان برجســته بــه عنــوان هدیــه بــه ائمــه اطهــار و اولیــاي
الهــي در مناســبت هــاي ویــژه مذهبــي در طــول ســال بــر اســاس تقویــم ســاالنه .
هدف :
 -1ایجاد ارتباط معنوي با ائمه اطهار(ع) به نیت اهداي ثواب تالوت یک جزء از قرآن کریم .
 -2جهــت بخشــي بــه نگــرش نحــوه تکریــم و تجلیــل از ائمــه اطهــار از اولیــاي الهــي درمناســبت هــاي مذهبــي و فرهنــگ
ســازي در ایــن راســتا
زمان  :مناسبت هاي مذهبي سال برابر تقویم سال هجري ،قمري

بوستان وحي
تالوت ترتیل روزانه سه صفحه قرآن مجید
اهداف :
ـ ترویج فرهنگ و معارف قرآن مجید
ـ تقویت بعدمعنوي و اعتقادي زائرین با تمسک به قرآن مجید
زمان  :هر روز بعد از نماز ظهر وعصر
مکان :رواق دارالعباده حرم مطهر حضرت احمدبن موسي الکاظم علیهماالسالم

محفل انس با نهج البالغه

هدف  :ترویج فرهنگ و سیره معصومین و آشنایي هرچه بیشتر با نهج البالغه
برگزاري دوره کامل آموزش نهج البالغه جهت عموم

برنامه ها:
برگزاري محفل تفسیرکل قرآن مجید به بیان ساده و روان .
هدف :
 -1نهادینه کردن پیام و نکات مفهومي آیات قرآني در ذهن و زندگي مردم .
 -3تنوع بخشیدن به نحوه ارتباط مردم با قرآن مجید و پرهیز از یک سو نگري نسبت به کتاب آسماني
برنامه ها:
 -1بیان تفسیر روزانه قرآن کریم در حرم مطهر توسط اساتید برجسته در اوقات و روزهاي معین در طول سال
 -2ارائه  CDصوتي جلسات بصورت ماهانه به شرکت کنندگان
 -3برگزاري آزمون کتبي از مطالب ارائه شده هردو ماه یک بار
 -4اعطاي گواهي پایان دوره پس از کسب حد نصاب الزم
زمان :شنبه  ،دوشنبه و چهارشنبه به مدت یک ساعت بعد از نماز عشاء
مکان  :حرم حضرت احمدبن موسي(ع)

 -1ارائه  CDصوتي مجالس بصورت ماهانه
 -2برگزاري آزمون کتبي از مطالب ارائه شده

 -3ارائه گواهي دوره پس از کسب حد نصاب الزم

طرح (راه روشن )

آشنایي با روش حفظ قرآن مجید درحرم مطهر

اهداف :

 -1ارائه مشاوره حفظ قرآن با هدف تقویت و ایجاد انگیزده در مراجعین
 -2بیان راهکارهاي کارشناسي جهت تصحیح روندحفظ قرآن

و عترت آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
در ایــن راســتا دارالقــرآن آســتان مقــدس احمــدي و محمــدي بــه عنــوان
یکــي از شــاخه هــاي ایــن مجموعــه بــه شــکرانه ایــن توفیــق پربهــا بــه منظــور
تقویــت و تلفیــق ارادت مقــدس و معنــوي بــه قــرآن و عتــرت فعالیــت هــاي
متعــددي را بــه اجــرا گذاشــته اســت  .بــا گــذر و نظــري بــر ایــن مجموعــه

مــي توانیــد ضمــن آشــنایي
ي بــا مطالــب و محتــواي ارائــه شــده توســط
دســت انــدرکاران ایــن راه ارزشــمندرابه ســمت و ســوي موفقیــت هرچــه ببییبیش
یششــتر
رهنمــون ســازیدکه ایــن امــر موجــب مرضــي حــق تعالــي و مزیــد امتنــان خادمــان
ایــن بــارگاه نورانــي خواهــد بــود.

طرح (نورالثقلین)

جلسات آموزش قرآن وحدیث
بــا عنایــت بــه جایــگاه ویــژه حــرم مطهــر در جــذب مخاطبــان مختلــف ،و
عالقــه وافــر زائریــن محتــرم بــه آشــنایي بــا معــارف دینــي بــه ویــژه قــرآن مجیــد و
ســیره اهــل بیــت(ع) دوره هــاي آموزشــي بــا عناویــن ذیــل در دارالقــرآن آســتان مقــدس
در ســطح خواهــران و بــرادران بــراي ســنین مختلــف در دو نوبــت صبــح و عصــر بــه شــرح
ذیــل برگــزار مــي گــردد.
زمان  8 :صبح تا 11
عصر  14 :تا 19
واحد خواهران :
 -1روانخوانــي و روخوانــي  -2تجویــد ســطح  -3 1،2،3مفاهیــم ســطح  -4 1،2،3تفســیر
 -5حفــظ ( در ســطح نــو جــوان  ،جــوان و بزرگســال)  -6طــرح تفســیر ( ویــژه بانــوان
کــم ســواد)  -7طــرح نفیســه (آمــوزش روخوانــي قــرآن مخصــوص خواهــران کــم ســواد)
 -8احــکام  -9مداحــي  -10دیــن شناســي  -11قــران شناســي  -12حدایــث  -13فصیــح
خوانــي  -14مهــد  5تــا  6ســاله و بــزرگ ســاالن  -15معــرق مخصــوص  5تــا  6ســاله هــا
 -16نهــج البالغــه
 -17صحیفه سجادیه  -18خوشنویسي ( خط ریز)  -19انیمیشن  -20معرق بزرگساالن
واحد برادران :
 -1روانخوانــي و روخوانــي  -2تجویــد ســطح  -3 1،2،3مفاهیــم ســطح  -4 1،2،3تفســیر  -5حفــظ -6
قرائــت ( صــوت و لحــن )  -7خوشنویســي ( خــط ریــز)  -8نهــج البالغــه  -9صحیفــه ســجادیه  -10احــکام  -11انیمیــش
 -12طــرح العبــاد ( آمــوزش روخوانــي مخصــوص بــرادران کــم ســواد)

( عیدالثقلین)

ح
رد رم يار

یک روز با قرآن

اهداف:
ترویج فرهنگ و معارف قرآن و عترت
تنوع بخشي به روند فعالیت هاي قرآني
تجمیع فعاالن و خالقه مندان قرآن و عترت خصوص ًا دانش آموزان سه روز در هفته
تشویق و ترغیب افراد جامعه به حضور در محافل قرآني
آشنایي با شخصیت و فضایل حضرات احمد بن موسي و محمد بن موسي علیهم السالم
برنامه:
دعوت از کارشناسان علوم قرآني آموزش و پرورش و تنظیم تفاهم نامه
دعوت از مدارس قرآني و تنظیم برنامه زمان بندي براي حضور آنان
تعیین یک روز مشخص در هفته و اطالع رساني الزم
برگزاري کرسي تالوت ،بیان قصه هاي قرآني ومفاهیم واحادیث
برگزاري مسابقه با اهداي جوایز و انیمیشن قرآني

طلیعه نور

ویــژه برنامــه کارکنــان آســتان وخادمیــن شــامل تــالوت قرآن،زیــارت نامــه یاقرائــت دعــا ویــا ســخنرانی و ارائــه ســئوال
اهــداء جوایــز وصــرف صبحانــه
اهداف :
آشنایی وارتباط مستمرکارکنان وخادمین آستان مقدس با قرآن کریم و اهل بیت
مشارکت کارکنان وخادمین آستان مقدس در مباحث قرآنی ومذهبی
تدبر درقرآن با مراجعه به قرآن
زمان  :صبح های دوشنبه ازساعت  7/15تا 8
مکان :سالن دارالعباده حرم مطهر
طرح تجلیل از فرهیختگان قرآن وعترت
اهداف :
 -1تجمیــع فرهیختــگان قــرآن و عتــرت درحــوزه دانشــجویي ،دانــش آمــوزي و ســایرین در حــرم مطهــر و دارالقــرآن و
ایجــاد فضــاي قرآنــي ایــن مــکان مقــدس
 -2تشویق و ترغیب هرچه بیشتر جوانان  ،نوجوانان و آحاد مردم به فرهنگ و معارف قرآن و عترت
 -3تقویت انگیزه براي تداوم انجام برنامه هاي مذهبي به ویژه قرآن و عترت
برنامه :
 -1سخنراني با موضوع قرآن و عترت توسط سخنرانان برجسته
 -2استفاده از تالوت قاریان و ارائه مطالب توسط فرهیختگان
 -3اهداء هدایاي تبرکي به برگزیدگان
 -4ارائه برنامه هاي اجرایي دارالقرآن به مدعوین
زمان  :به مناسبت هاي مختلف مذهبي
مکان :رواق دارالعباده آستان مقدس احمدي و محمدي ( شاهچراغ(ع))و دارالقرآن آستان مقدس

طرح گل هاي بهشت

برنامه صوتی نسیم وصل

اجــرای برنامــه هــای صوتــی بررســی آیــات موضوعــی قــرآن همــراه بــا ترجمــه وتفســیر در موضوعــات متنوع-مشــارکت
واحــد مشــاوره در بحــث خانواده-مشــارکت واحــد پاســخگویی بــه مســایل شــرعی در بحــث احــکام و شــبهات
اهداف:
-1ترویج عادت استفاده از قرآن وتفاسیر آیات
-2ارتباط آیات در موضوعات مختلف و انتقال این مفاهیم
-3ارتباط آسان مخاطبان با قرآن در هنگام حضور درحرم مطهر
زمان اجرا:
همه روزه یک ساعت قبل از اذان ظهر

ارائه نرم افزارهای قرآنی

بــه منظــور پاســخگویی بــه در خواســت هــای مکــرر زائریــن وجهــت ارائــه بــه آنهــا نــرم افزارهــای قرآنــی شــامل تــالوت
آمــوزش ،تفســیر ،حفــظ و تجویــد و مذهبــی شــامل تربیتــی ســخنرانی ،ادعیــه ،مناجــات و ...ارائــه مــی گــردد

نمایشگاه دائمی تابلو نوشته ها به مناسبتهای مختلف

اهداف :
ایجاد فراغت فکري وروحي براي والدین براي انجام آداب زیارت
پرکردن اوقات کودکان زائرین محترم پرکردن اوقات فراغت کودکان به هنگام شرکت والدین در مراسم ها
انتقال مفاهیم دیني به کودکان به روش هاي مناسب
برنامه :
برگزاري کالس هاي فرهنگي وهنري با محوریت قرآن و عترت براي کودکان
بهره گیري از توانمندي مربیان مجرب
زمان  :همه روزه عصرها
مکان  :دارالقرآن آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

محفل انس باقرآن ویژه خواهران

اهداف:
تقویت انگیزه خواهران فعال در حوزه قرآني
ترویج فرهنگ و معارف قرآني
برنامه :
دعوت از خواهران فعال درحوزه قرآني در رشته هاي مختلف
اجراي مراسم ویژه تجلیل از قاریان
اهداي تبرکي به شرکت کنندگان
زمان  :همزمان با مناسبت هاي والدت معصومین دو نوبت درسال
مکان  :سالن اجتماعات شهید دستغیب حرم مطهر حضرت احمدبن موسي(ع)

اهداف :پایه ریزی یک کار فرهنگی دائمی و منسجم
ارتقاء اطالعات فرهنگی مذهبی عموم مردم
استمرار حرکتهای و فعالیتهای قرآنی ومذهبی
شــیوه :پاســخ دهــی بازدیــد کننــدگان بــه ســئواالت مطروحــه از تابلــو هــا -تصحیــح و قرعــه کشــی ماهانــه واهــداء و
ارســال جوایــز بــه کلیــه نقــاط کشــور
زمان :همه روزه صبح ها وعصر ها
مکان :ورودی دارالقرآن الکریم آستان مقدس احمدي ومحمدي علیهماالسالم

تولیت آستان مقدس در دیدار بخشدار مرکزی شهرستان مرودشت با ایشان :

به برکت مکتب تش ّیع ،ایران در امان است
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از سوی یک پژوهشگر فرهنگي
پانصد جلد کتاب ارزشمند به کتابخانه آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) اهداء شد

همزمــان با دهه کرامت و روز بزرگداشــت حضرت احمدبن
موسی علیه السالم و در یک اقدام فرهنگی تعداد پانصد جلد کتاب
توسط یکی از روزنامه نگاران شــیرازی به کتابخانه آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) اهداء شد.
سید محی الدین حسینی ارســنجانی پژوهشگر فرهنگ فارس،
این کتب را در موضوعات تاریخی ،دینی و ادبی به کتابخانه عمومی
حضرت سید میراحمدبن موسی الکاظم (ع) اهداء کرد .این فرهیخته
ارجمند که قبال نیز تعداد قابل توجهی کتاب به کتابخانه ها و مراکز
علمی اهداء نموده با بیان ضرورت ها در تأمین الزامات شیراز بعنوان
شهری که ســومین حرم اهل بیت (ع) در آن واقع است و پایتخت
فرهنگی ایران می باشد ،گفت :برای تحقق این مهم عزم عمومی و
توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش و ارائه طرح ها و برنامه های فاخر
فرهگی الزم می باشد.
آستان مقدس احمدی و محمدی علیه السالم ضمن قدردانی از
این پژ وهشگر ارســنجانی ،از اصحاب فرهنگ دعوت می نماید با
حضور در کتابخانه حرم مطهر ،از قابلیتهای این مرکز فرهنگی مطلع
و بحث سنت حسنه وقف و اهداء کتاب را رونق بیشتری بخشند.

توسل ناشنوایان به
حضرت شاهچراغ (ع)

به مناســبن روز جهانی نا شــنوایان وهمزمان با برگزاری سفره
صلوات در صحن مطهر حضرت سید میر احمد بن موسی (ع) دهها
نفر از اعضای کانون ناشنوایان شیراز ضمن تشرف به آستان مقدس
و زیارت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) با توسل به این امامزاده
واجب التکریم از خداوند منان ،دوســتی ،آرامش و سالمتی همگان
را آرزو نمودند.
این گروه که به مناســبت هفته جهانی ناشنوایان (دوم تا هشتم
مهرماه) به حرم مطهر مشرف شدند ،از موزه و دیگر قسمتهای آستان
مقدس بازدید کردند.
گفتنی است از طرف آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) به این
عزیزان بسته های تبرکی اهدا شد.

ارائه خدمات پزشکی رایگان به بیماران
درمانگاه خیریه حضرت شاهچراغ (ع)
مسوول دارالشفای آســتان مقدس از پذیرش  1260نفر بیمار
از ســوی واحدپزشکی و درمانگاه خیریه حضرت شاهچراغ (ع) در
طول دهه کرامت خبر داد.
اخوت گفت  :درمانگاه حضرت شــاهچراغ (ع) در روزهایی از
دهه کرامت که مصادف بــا والدت کریمه اهل بیت (ع) حضرت
معصومه (س) ،روز بزرگداشت حضرت سید میراحمد بن موسی (ع)
و روز میالد با سعادت حضرت امام رضا (ع) بود ،خدمات ارائه شده
در این دارالشــفا از قبیل ویزیت ،تزریقات و دارو بصورت رایگان
برنامه ریزی گردید .وی اضافه کرد :در بخش امداد پزشکی91 0
نفر و در بخش درمانگاه نیز  350نفر از خدمات بهداشتی ،درمانی
و دارویی به رایگان استفاده کردند.
مسوول دارالشــفای آســتان مقدس گفت :خدمات ارائه شده
از سوی کادر پزشــکی ،درمانی و خدماتی این خیریه در راستای
وظیفه ذاتی خود و رهنمودهای حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی
دستغیب  -تولیت آستان مقدس انجام گرفته است.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)
مکتب تشــییع را انوار الهی دانسته وگفتند به
برکــت این مکتــب و در پنــاه خداوند و اهل
بیت(ع) ایران مکانی امن واز همه چیز در امان
است.
حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب
که در جمع بخشــدار وکارکنان بخشــداری
مرکزی مرودشت سخن می گفتند اظهار داشتند
دوستی با اهلبیت (ع) نعمتی است که خداوند به
ما عطا نموده وشیراز مدفن بزرگوارانی همچون
حضرت سید میر احمدبن موسی (ع) ،سید میر
محمد (ع)  ،حضرت سید عال الدین (ع) ودهها
امامزاده واجب التکریم است .
تولیت آستان مقدس با نقل قولی از شهید
محراب حضرت آیت ا  ...ســید عبد الحســین
دستغیب از بیان شیخ بهائی که گفته است هر
کس می خواهد اهل معرفت شود به رود فارس

زندگی کند افزودند  :فارس وشیراز همه جا منور به اهل بیت(ع)

است و افتخار مردم ما اینست که اگر اسباب
دنیا از آنها قطع شود به اهلبیت (ع)متوسل
می شــوند در حالیکه دیگر ملل دنیا راه به
جائی ندارند.
آیت ا  ...ســید محمد مهدی دســتغیب
در پایان اظهارامیــدواری کردند که خداوند
محبت اهلبیت (ع) را در دلها بیشتر نماید .
همین گزارش حاکیست قبل از سخنان
تولیت آســتان مقدس علی زاده بخشــدار
مرکزی مرودشت در گزارشی این بخش را
به عنوان یکی از بخش های بزرگ ومهم
استان فارس با  66روستا اعالم کرد و گفت
مهمترین دســتاورد ســاکنان این بخش
محصوالت کشاورزی ودامداری است.
وی توفیــق زیارت حــرم های مطهر
ودیدار با تولیت و مدیران آســتان مقدس را
برای خود وهمکاران افتخار دانست.

تشییع پیکر شهدای دفاع مقدس در آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
مراسم تشییع پیکر ده تن از الله های به
خون خفته گمنام هشت سال دفاع مقدس
که در عملیات والفجر هشت به درجه رفیع
شهادت نائل شدند ،در صحن مطهر حضرت
احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد.
در این مراســم حضرت آیــت ا ...ناصر
مکارم شیرازی مرجع عالیقدر تشیع ،حضرت
آیت ا ..ســید محمد مهدی دستغیب تولیت
آســتان مقدس احمدی و محمــدی (ع)،
حضرت آیت ا ..ایمانــی 7
نماینده ولی فقیه
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در آخرین روز از دهه کرامت،

از یکصدو چهل خادم برتر در آستان مقدس حضرت شاهچراغ
(ع) تجلیل شد
آســتان مقدس احمدی ومحمدی
(ع) در آخریــن روز ار دهه کرامت با
قدردانــی از خادمان بــرادر با اهدای
هدایائی از یکصــدو چهل نفر از آنان
تجلیل کرد .
به گــزارش واحد اطالع رســانی
روابــط عمومی در این مراســم که با
عنوان همایش خادمــان افتخاری در
رواق دارالعبــاده با حضور صد ها خادم
افتخاری برگزار شــد  ،دکتر نعمت اللهی یکی از اســاتید دانشگاه در باره خدمت در آستان
مقدس وخدمت رســانی به زائران سخنانی ایراد و آنرا افتخاری برای خادمان وشیفتگان به
ائمه اطهار (ع) به ویژ ه حضرت احمدبن موسی (ع) عنوان کرد.
در ادامه این همایش که جمعی از معاونین ومدیران این آســتان شریف حضور داشتند
توســلی مســئوول دبیر خانه خدام افتخاری گزارشــی از فعالیتهای انجام شده توسط این
دبیرخانه و نحوه پذیرش وگزینش خادمان افتخاری وآموزش انان ارائه داد در این مراســم
برگزاری مسابقه از کتاب فاطمه خدا برای خادمان تشریح گردید.
پایان بخش مراسم مذکور تجلیل از تعدادی از خادمان افتخاری بدین شرح بود :
تعداد  15نفر از خادمان جوان توسط اداره کل ورزش وجوانان استان فارس
تعداد  42نفر از خادمانی که فعالیت های برتر داشته اند.
تعداد  80نفر از خادمانی که موفقیت های الزم را در دوره ها ،کالس ها و ...داشته و یا
نام آنها مزین به نام رضا می باشد.

برگزیدگان مسابقات نمایشگاه های تابستانی مرکز دارالقرآن
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) مشخص شدند
با اتمام فصل تابستان برگزیدگان
مسابقات برگزار شده در نمایشگاههای
مرکز دارالقرآن و عترت آستان مقدس
معرفی شدند.
مســئول دارالقرآن و عترت آستان
مقدس اظهار داشت :شش نمایشگاه با
موضوعات کالم ،نگین خلقت ،گلهای
نبوی ،گل نرگس ،ســفره آسمانی و
حریم ریحانه در ماه تابســتان در این
مرکز بر پا و در کنار آن مسابقاتی نیز

تدارک دیده شد.
بزرگ نژاد اضافه کرد :صدها نفر در مسابقات این نمایشگاه ها که با استقبال بسیار خوب
زائران و مجاوران حرم مطهر مواجه گردید ،شــرکت کردند که از بین آنها چهل نفر که به
سئواالت پاسخ صحیح داده بودند به قید قرعه ،انتخاب و به آنها اطالع رسانی شد.
 16نفر از برندگان ســاکن شــیراز 16 ،نفر از شهرهای فارس و بقیه از شهرهای بوشهر
(2نفر) ،تهران (2نفر)  ،بروجن ،مشهد ،شهریار و کرمان بودند.

در اســتان فارس و امام جمعه شیراز و جمع
کثیری از مردم شــیراز و خانواده های معزز
شهدا ،ایثارگران ،مسوولین استان ،نمایندگان
مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی و
زائران آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ
(ع) حضور داشــتند .در این مراسم حضرت
آیت ا...مــکارم شــیرازی پیرامون مرتبت
شــهدا وهمچنین امر به معــروف ونهی از
منکــر در جامعه ســخنان فصیحــی ایراد
کردند .

مراسم دعای ندبه آستان مقدس احمدی و
محمدی (ع) بر روی لوح فشرده
لــوح فشــرده صوتی و
تصویری مراسم سخنرانی
و قرائــت دعــای پرفیض
ندبه توســط واحد سمعی
و بصری آســتان مقدس
تولید گردید .این محصول
دیداری  -شنیداری شامل
مراسم ســخنرانی حضرت
حجت االسالم و المسلمین
محمدباقر حیدری کاشانی
و مداحی حــاج محمدرضا
طاهری میباشد که صبح
روز جمعــه  29شــهریور،
با حضــور خیــل زائران و
مجاوران ،در صحن و سرای
حرم مطهر حضرت احمدبن
موسی شاهچراغ(ع) برگزار
گردید.
لوح فشــرده دعای ندبه به مدت 127
دقیقــه و فرمــت  DVDتصویری که
قابل نمایش با رایانه و دستگاههای پخش

خانگی میباشــد ،که پس از تکثیر توسط
واحــد ســمعی و بصری آســتان مقدس
احمــدی و محمــدی (ع) آمــاده ارائه به
عالقمندان خواهد شد.

ساخت یکی از بزرگترین پنجره های تمام گره چوبی جهان
برای رواق جدید آستان مقدس
پروژه بــزرگ رواق و صحن جدید
آســتان مقدس کــه در حــال اجرا
می باشد طبق برنامه زمان بندی شده
تا انتهای امسال به بهره برداری خواهد
رسید.
یکــی از ویژگی های پــروژه این
است که برای اولین بار در کشور برای
ساخت ســتون های آن از بتون سفید
استفاده شده است.
از دیگر ویژگی هــای این پروژه،
ساخت بزرگترین پنجره تمام گره چوبی برای آن توسط استاد کاران شیرازی می باشد .این
پنجره به گفته کارشناسان از جمله پنجره های بزرگ در جهان با طراحی اسالمی  -ایرانی
است که  9 /70متر طول و  5 /20عرض دارد.
کارهای تخصصی این پنجره مشبک و چوبی  6ماه به طول انجامیده است و بزودی در
رواق جدید آستان مقدس نصب خواهد شد.

سلسله مباحث سیره نبوي 11

آداب معاشرت و آداب اجتماعي
با مطالعه زندگاني بزرگان اسالم از ابتدا تا کنون
آن نکته اي که ارزشــمند و حائز اهمیت است این
اســت که همه بزرگان و نام آوران عرصه ي دین
با تأســي از پیامبر اعظــم(ص) و اهل بیتش به آن
درجات نائل شده اند.
در یازدهمین قســمتن از مباحث سیره نبوي به
مباحثي از جمله رازپوشــي -وفاي به عهد و دوست
داشتن دیگران پرداخته مي شود.
رازپوشي:
رازپوشي از عوامل مهم استحکام روابط اجتماعي
اســت فاش کردن راز دیگران و آبروي فرد دیگري
را ریختن باعث تخریب شخصیت اوست و موجب
ســلب اعتماد مردم از وي مي گــردد .پیامبر(ص)
فرمودند :هرکه بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده
بپوشد و او را رسوا نسازد در قیامت عیبش را بپوشاند.
در ســیره پیامبر (ص) آمده اســت .هر که به نزد پیامبر (ص)
مي آمد و ســخني مي گفت به سخنانش گوش فرا مي دادند
و رازش را با دیگري در میان نمي گذاشــتند .این امر بهانه اي
براي منافقین بود که مي گفتند پیامبر(ص) بســیار خوش باور
است و سخنان همه را تصدیق مي کند.
وفاي به عهد:
وفاي به عهد نقش برجسته اي در استحکام روابط اجتماعي
دارد .در این باره همین بس که پیامبراکرم(ص)فرمود:

«ال دین لمن ال عهد له»کســي که پیمان ندارد و به عهد
خود وفا نمي کند ،دین ندارد .در جاي دیگري فرمودند :کســي
که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد باید به عهد خود وفا
نماید .حضرت از لحاظ جوانمردي حسن خلق ،آداب معاشرت و
پاي بندي به عهد و پیمان از همه برتر بوده و به همین ســبب
قومش او را امین نامیدند .ابوالحمساء مي گوید :پیش از بعثت با
پیامبر(ص) معامله اي کردم و مقداري از آن باقي ماند با حضرت
در مکان ایشان قرار گذاشتیم تا آن را تحویل دهم ،اما قرار خود

ترک سیگار وکاهش استرس
نتایج یک تحقیق انجام شــده نشان
می دهد که ترک ســیگار برخالف تصور
افراد ســیگاری ،باعث کاهش اســترس
و بهبــود خلق و خــو می شــود .افراد
ســیگاری بر این باورند که ترک ســیگار
در دراز مدت باعث افزایش عصبانیت آنها
می شود و در مقابل سیگار کشیدن استرس
آنها را کاهش می دهد.این درحالی اســت
که بر اســاس مطالعه منتشر شده در یک
نشــریه انگلیسی روانپزشــکی ،این یک
باور نادرست اســت که به اشتباه در بین
سیگاری ها رواج یافته است .گروهی از محققان دانشگاه های انگلیس اعالم داشته اند سیگاری هایی
که به سیگار کشیدن خود ادامه دادند ،با افزایش استرس روبه رو شدند .نتایج نشان داد ،بیمارانی که
سیگار را ترک کرده بودند ،سطح استرس آنها  9درجه در مقیاس  80کاهش پیدا کرده بود .به گفته
محققان انگلیسی ،بسیاری از سیگاری ها تصور می کنند که سیگار کشیدن استرس آنها را تسکین
می دهد این درحالی اســت که آنها با یک سوء تعبیر مواجه هستند.تصور آنها این است که مصرف
نیکوتین خلق و خوی آنها را بهبود می بخشد درحالی که مصرف نیکوتین در درازمدت نه تنها استرس
و اضطراب آنها را کاهش نمی دهد بلکه بر خلق و خوی آنها تاثیرات منفی دارد.
مرکز مشاوره و روانشناسي آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) منبع :ایسنا

را فراموش کردم تا آنکه پس از سه روز به خاطرم آمد
پس به مکان وي رفتم و حضــرت را آنجا دیدم .به
من فرمود :اي جوان مرا سخت به زحمت انداخته اي
چرا که ســه روز است در این جا منتظر توام در سیره
حضرت حتي مکان قرار چنانچه زیر آفتاب ســوزان
قرار داشت ،ایشان مکان را با سایه عوض نمي کردند.
هر چند که اگر در سایه بودند خلف وعده اي صورت
نمــي گرفت ،در حدیــث نبوي آمده اســت :اگر به
فرزندانتان وعده دادید باید به وعده خود وفا کنید زیرا
آنها فکر مي کنند که شما آنها را روزي میس دهید.
دوست داشتن دیگران:
امام باقر(ع) مي فرمایند :روزي بادیه نشیني خدمت
پیامبراسالم(ص) مشرف شد و عرض کرد یا رسول اهلل
مرا نصیحت کن .حضرت ضمن نصیحت هاي خود
به او فرمود :مردم را دوســت داشته باش آنها نیز شما
را دوســت مي دارند «تحبب الي الناس یحبوک» وقتي که او
را دیدي ســالمش کني ،در مجلــس جایش را باز کني و او را
به بهترین نــام هایش بخواني به هر حال نکات ارزشــمند و
گرانبهایي که از لحظه لحظه زندگي پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
در تاریخ موجود است،چراغ هدایت و راه روشن همگان است و
تمام این نکات براي سعادتمندي بشر است.
گرد آوردنده و تلخیص :مجتبي غیب پرور
دارالقرآن الکریم آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

«چند کلمه حرف حساب»
چیز هائی که برای خود ودیگران فایده دارند
بگوئیم
بعضیها این قدر با خودشان
حــرف میزنند که بــه صورت
حرفهــای پــوچ از دهانشــان
بیرون میزند .به آدم هایی که در
اتوبوس حرف میزنند یا دوست
دارند در محــلکار با حرف زدن،
خودشان را ســرگرم کنند ،نگاه
کنیــد .اگر تعــداد حرفهای به
دردبخــور و واقع ًا جالــب آنها را
بشــمارید ،تعدادشــان بسیار کم
خواهد بــود .اینها نه تنها موجب
حواسپرتی اطرافیانشان میشود ،مقدار بسیار زیادی انرژی برای حرف زدن از آن
فرد میگیرد .عالوه براین ،هرچه چیزهایی که میگوییم بیفایدهتر باشند ،چیزهای
بیفایدهتری هم به ذهنمان برمیگردانیم .بنا براین مراقب چیزهایی که میگویید
باشید و فقط چیزهایی بگویید که فایدهای برای خود ودیگران داشته باشد .
مرکز مشاوره و روانشناسي آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) منبع :ایسنا

آشنایي با ریزمغذيهاي سودمند براي بیماران مبتال به دیابت
رژیم درماني دیابت
براســاس اعالم انجمن دیابت ایــران ،حدود 6
میلیون نفر از مردم کشور ما به دیابت مبتال هستند.
به گفته رییس انجمن دیابت ایران ،حدود  90درصد
بیماران دیابتي کشــور به دیابت نوع  2و حدود 10
درصد به دیابت نوع یک مبتال هستند
منیزیم
مصرف خوراکيهاي سرشــار از مــاده معدني
منیزیــم مانند آب انواع میوه و ســبزي ،بادام ،موز،
برنج قهوهاي ،دانهها ،شوید ،حبوبات و برگه زردآلو
به تنظیم قند خون کمک ميکند.
کروم
سالهاســت که نقــش کروم به عنــوان یک
ریزمغــذي در بهبــود عملکرد انســولین و کنترل
قندخون مشــخص شده است .بروکلي از سبزيهاي بســیار مفید و منبع غني کروم است و به
تنظیم قندخون و کاهش آســیبهاي عروقي کمک ميکند .جو نیز از کروم غني است .از دیگر
موادغذایي حاوي این ریزمغذي ميتوان به عدس ،سبوس غالت ،گوشت مرغ و مخمر اشاره کرد.
چربيهاي خوب
مصــرف چربيهاي خوبي که به وفور در انواع مغزها از جمله بادام ،گردو و پســته وجود دارد،
عالوه بر پیشگیري از ابتال به بیماريهاي قلبي به کاهش مقاومت بدن در برابر انسولین هم کمک
ميکند و به این ترتیب باعث کنترل بهتر قند خون دیابتيها ميشود .افراد دیابتي بهتر است تا حد
امکان مقداري مغز خام را به جاي خوراکيهاي چرب یا شیرین ،در میانوعدههاي خود بگنجانند.
دارچین؛ منگنز ،آهن ،کلسیم
دارچین حاوي  3ماده معدني ارزشمند منگنز ،آهن و کلسیم است .محققان ميگویند مصرف
نصف قاشــق چایخوري دارچین در طول روز ،چربي بد خــون یا همان  LDLرا تا حد زیادي
کاهش ميدهد .دارچین با افزایش سطح انسولین نیز باعث پایین آمدن قندخون بیماران مبتال به
دیابت نوع  2ميشــود .به عالوه ،اگر بیماران مبتال به سرطان خون منظم دارچین مصرف کنند،
تا حدي از انتشار سلولهاي سرطاني در بدن آنها جلوگیري ميشود .به همین دلیل متخصصان
تغذیه به افراد دیابتي توصیه ميکنند همراه غذا ،میوه یا حتي با نوشــیدنيهاي روزانه خود مانند

شیر یا چاي ،دارچین مصرف کنند.
کلسیم
تحقیقــات بســیاري ثابــت کردهانــد مصرف
خوراکيهاي سرشار از کلسیم در کنار ورزش و رژیم
غذایي مناسب ميتواند به کاهش وزن و مقاومت بدن
به انسولین کمک کند .به همین دلیل دیابتيها باید
حداقل روزي  3وعده ماســت یا شیر بدون چربي یا
کمچرب (زیــر  1/5درصد چربي) با وعدههاي اصلي
غذایي یا به عنوان میانوعده مصرف کنند.
فـیبر
ســبزيها و میوههاي تازه سرشار از فیبر هستند.
محققان ميگویند وقتي یک فرد دیابتي یا حتي فردي
که شــانس ابتال به دیابــت دارد ،در کنار غذاي خود
یک ظرف پر از سبزيهاي تازه قرار ميدهد 2 ،اتفاق
7
خوب برایش ميافتد؛ با مصرف این سبزيها مقداري از حجم معدهاش پر ميشود و دیگر مجبور
به خوردن کربوهیدراتهاي ساده و بیشتر براي سیر شدن نیست و دوم اینکه مصرف چربيهاي
اشــباع در وعده غذایي تا حد قابل قبولي پایین ميآید .بد نیست بدانید مصرف کربوهیدراتهاي
ســاده ،باعث افزایش قند خون و مصرف چربيهاي اشباع باعث افزایش مقاومت به انسولین در
بدن ميشــود .غالت کامل مانند نانهاي سبوسدار و جوي دوســر هم سرشار از فیبر غذایي
هستند .محققان معتقدند مصرف غالت کامل به صورت منظم و متعادل ميتواند شانس ابتال به
دیابت نوع  2را در افراد مستعد به ابتال بین  35تا  42درصد کاهش دهد.
اسیدهاي چرب امگا3
یکــي از مشــکالتي که افراد مبتال به دیابت با آن دســت و پنجه نــرم ميکنند ،باال بودن
تريگلیسیرید و پایین بودن سطح  HDLیا همان چربي خوب خون است .چاره رهایي از این
مشکل ،مصرف خوراکيهاي داراي کلسترول خوب است .اسیدهاي چرب امگا 3از بهترین منابع
چربي در سراسر دنیا محسوب ميشــوند و اگر خوراکيهاي حاوي آن در برنامه غذایي بیماران
دیابتي گنجانده شود ،به پایین آوردن تريگلیسیرید و باال بردن چربي خوب خون کمک ميکند.
ماهيهاي چرب ،گردو ،روغن کانوال و روغن زیتون از بهترین منابع امگا 3هستند.
دارالشفاي آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) منبع :ایسنا
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

نگاهي به یک آیه

عدم تسلط کفار بر مؤمنان

در بخشــي از آیه  141سوره مبارکه نســاء آمده است :و خداوند
هرگز بر کافران راه ( تسلطي) بر مؤمنان قرار نداده است به عبارتي
دیگر کفار را مافوق مومنین و مســلط بر آنان قرار نمي دهند از این
آیه دو نتیجه بدست مي آید.
 -1مسلمانان باید در امور سیاسي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي،
نظامي و ...موضعي اتخاذ کنند که کفار نتوانند هیچگونه تسلطي بر
آن پیدا کنند .تدابیر الزم از سوي مسلمانان ضمن حفاظت از منابع
و ثــروت هاي آنان ،مقابله با توطئه ها و شــیطنت ها و تهاجمات
گوناگــون اقتصــادي ،فرهنگــي و نظامي با دشــمنان را تضمین
مي نمایند .اسالم این کار را بر مسلمانان واجب کرده است .دشمنان
دین همواره در صددند که در صف واحد مســلمانان شــکاف ایجاد
کنند و آنان را دچار تفرقه کنند و سپس ضربه هاي کاري خود را در
موقیعتي مناسب وارد کنند .با تفرقه و تشتت مسلمانان راه تسلط کفار
هموارخواهد شد .شــرع مقدس اسالم با دعوت به اتحاد و همدلي،
زمینه نفوذ و تسلط کفار را از میان بر مي دارد و به هیچ وجه اجازه
تفرقــه در میان نیروهاي اســالم را نمي دهد کــه البته در این راه
هوشیاري کامل مسلمانان یکي از شرایط اساسي است.
 -2چنانچه مســلمانان به تمام تکالیف خود اعم از عبادي ،سیاسي،
فرهنگي ،اقتصادي ،دفاعي و  ...عمل نمایند این ســنت الهي است که
کفار بر ایشان مسلط نشوند در عصر حاضر مشاهده مي کنیم که کفار بر
تعدادي از کشورهاي اسالمي مسلط شده اند که مستقیم یا غیر مستقیم
بر آنان حاکمیت دارند که دلیل کوتاهي مســلمانان در بحث وظایف و
تکالیفشان است .در جنگ احد نیروهاي تیراندازي که بر خالف دستور،
مواضع خود را به هدف به دســت آوردن غنایم جنگي رها کرده بودند،
مثال روشني است از این کوتاهي که پیامد آن شکست است.
اراده خداوند پیروزي مسلمین و قطع سلطه بیگانگان است.
مجتبي غیب پرور با تلخیص از گلستان سوره ها

به تو اي دانش آموز عزیز!
موقعیکه :کار نداري و همــه تکالیفت را انجام داده اي اگر از نو
کار دیگري براي خود پیدا کني ،تو را مژده باشد که از همان ساعت
سعادت تو شروع مي شود.
موقعیکه :چیزي مي نویسي سعي کن تا تمام قواي خود را صرف
نوشتن کني تا نتیجه اي بگیري و اال ،گربه هم مي تواند چنگال خود
را در دوات فرو برده کاغذ را سیاه کند.
موقعیکــه :ورزش مي کني و حرکات ورزشــي را محکم انجام
مي دهي هر باز و خمي که مي کني و مشت گره کرده خود را پرتاب
مي نمایي آنوقت است که دشمن حیاتي خود یعني تنبلي -کاهلي -
سستي  -مرض و میکروب را پایمال و نابود مي کني.
موقعیکه :مشغول کاري ،ناگهان کسل و سست مي شوي چشم
باز کن و زندگي پر خطر آتیه خود را ببین و نیک بنگر که چه موانع
و سختیهاي وحشت انگیز در پیش داري.
موقعیکه :عذر مي آوري که کاغذ ندارم  ،قلم ندارم ،خودکار ندارم،
و بدین عذرها خــود را راضي مي کني آنگاه بیدار باش که ناتواني،
ضعــف ،بیگاري و ...خود را ظاهر مي کني پس تا مي تواني مرد کار
باش.
مي کوش به هر ورق که خواني
تا معني آن تمام داني
خادم افتخاري -عبدالکریم حاذقي

ايمان

8

شماره 69
مهر ماه 1392

اگر دین بر ایمان به خدا استوار است و حقیقتش عقد قلبی و گروش دل می باشد آثار عجیبی که برای آن
است عبارت است از صبر که خود بر اقسام مختلف می باشد صبر بر طاعت و معصیت و مصیبت.
و از آن جمله بیم و امید به خدا است .تنها از خدا بترسد و به او امیدوار باشد .از آثار ایمان دوستی خداست
که خدا را از هرچه غیر اوست بیشتر می خواهد تا کارش به آنجا می رسد که عالقه ای بغیر خدا ندارد و هرکس
و هرچه را هم که دوست بدارد به خاطر خداست.
از آثار ایمان زهد است که حقیقتش عبارت از بی میلی به دنیا است و امر قلبی است .از آثار ایمان خشوع
برای حق و یاد اوست و این معنی در دل نرم پیدا می شود نه در دل های سخت.
باید واضح شود که اسالم غیر از ایمانست ،ایمان خبردار شدن دل و باور داشتن آنچه زبان اقرار کرده است می باشد .در این کتاب
شــریف این قســم مطالب و صدها مطلب جالب دیگر را از کسی می خوانید که مدارج ایمان را خودش طی کرده و این اثر نفیس را از
خودش به یادگار گذاشت.

اثر برجسته شهید آیت ا ...سید عبدالحسین دستغیب (رضوان ا ...تعالي علیه)

صاحب امتیاز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زیر نظر روابط عمومي
عکس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
میالد پناهي -سعید احمدي پناه
سیدمصطفي زهرایي -علیرضا یعقوبي
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گویا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الکترونیکيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :

)ع(
نشريه
آستان

داخلي
مقدس

مردان علم در ميدان عمل

مرجعی که بدون بی هوشی جراحی شد

آورده اند :مرحوم آیت اهلل العظمی سید احمد خوانساری بیماری
زخم معده داشتند که احتیاج به عمل جراحی داشت ،از طرفی ایشان
سالخورده و از لحاظ جســمی ناتوان بودند و تحمل جراحی بدون
بی هوشی نیز ممکن نبود.
به گزارش نامه به نقل از جام ،پیش از آن که عمل جراحی آغاز
شود ،ایشان اجازه بی هوش کردن را به پزشکان معالج ندادند[ چون
به نظر ایشان در صورت بی هوشی ،تقلید مقلدینشان دچار اشکال
می شــد] از این رو به پزشک معالج فرمودند « :هرگاه من مشغول
قرائت ســوره ی مبارکه ی انعام شدم ،شما مشغول عمل شوید من
توجه ام به قرآن است و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی آید.
[ ایشــان آن چنان به قرآن توجه پیدا می کردند که احســاس درد
نمی کردند ].همان طور هم شد و با تمام شدن عمل جراحی ،قرائت
سوره مبارکه انعام نیز به پایان رسید![ مردان علم درمیدان عمل ج
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برگزیدگان مسابقات عکاسی ویژه خدام حرم های
مطهر و جشن عبادت دانش آموزی معرفی شدند

معاون اقتصادی و منابع مالی

مهمترین درآمدهای آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) از محل نذورات مردمی است
در اوایل ســال جاری بود که بر اساس حکم مدیریت
آســتان مقدس علی اکبر معماری تصــدی معاونت تازه
تاســیس اقتصادی و منابع مالی را عهده دارشد ،تفکیک
این معاونت از معاونت پشــتیبانی در حالی صورت گرفت
که به دلیل کاهش منابــع مالی از جمله عدم تخصیص
بودجه دولتــی علیرغــم گنجاندن آن بودجه ســالیانه
کشور،کاهش نذورات مردمی به دلیل مشکالت اقتصادی
آنان ،عــدم دریافت درآمد موقوفات و ...آســتان مقدس
احمدی و محمدی(ع) با مشکالت عدیده ای روبرو شده
و الزم بود که تحول جدی در این راستا به عمل آید.
به منظور آشنایی با این معاونت جدید و وظایف آن به پای صحبت های معماری نشستیم
ماحصل این گفتگو را می خوانید.
وظائف حوزه معاونت اقتصادی و منابع مالی چیست؟
وظایف این حوزه بهبود تأمین منابع مالی برای آســتان می باشد و پیگیرییهای فعالیت
اقتصادی به منظور فراهم آوردن پشــتوانه مالی برای ارائه خدمت مذهبی ،فرهنگی و رفاهی
به زائران.
اقدامات خاصی را هم انجام داده اید؟
البته قبل از تفکیک این معاونت از معاونت پشــتیبانی تالش های بسیاری را به همراه
همکاران و تأسی جستن از منویات تولیت محترم و مدیریت و سایر معاونین انجام دادیم ولی
از آنجا که آستان مقدس از نظرفیزیکی و فرهنگی در حال توسعه است می طلبد که پیگیری
الزم را به منظور شــناخت و بهره بردن از منابع مختلف تعریف شده برای پیشبرد اهداف که
ارائه خدمت است به عمل آوریم.
درآمدهای آستان مقدس از چه منابع است ؟.
بیشــتر درآمدهای آســتان مقدس از محل نذورات مردمی است و در حال حاضر و قسمت

بســیار کمی از این درآمدها از اجاره موقوفات می باشند اما پیش بینی می کنیم که بتوانیم از
منابع دولتی و فعالیت های اقتصادی نیز درآمد کسب کنیم که البته در کوتاه مدت امکان چنین
امری وجود ندارد زیرا هنوز مبلغی که دربودجه سال  92تصویب شده به هیچ جایی واریز نشده
و پیگیر این موضوع هستیم.
درآمد حاصله صرف چه کارهایی در آستان می گردد؟
درآمدهایی که پیشــتر عنوان شــد و آن هم از طریق نذورات مردمی اســت که بی ریا و
صمیمانه به حرم واریز ویا به دفاتر نذورات پرداخت می کنند صرف هزینه نگهداری ساختمان،
تاسیسات ،فعالیت های اقتصادی مانند ساخت و تولید کارخانه نان و کلوچه احمدی و شرکت
کشــت و صنعت و هم چنین گرفتن مجوز و راه اندازی شرکت های حوزه صنعت ،کشاورزی،
گردشگری ،مذهبی  ،بهداشتی  ،درمانی و  ....مي شود که امیدوارم نتیجه خوبي با تدابیر تولیت
محتــرم مدیریت و کلیه همکاران توفیق آن را در برنامه های میان مدت و بلند مدت البته در
سایه خداوند متعال و حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) داشته باشیم.

در سی ام مهرماه

همایش بزرگ تجلیل از محبین و واقفین آستان مقدس برگزارمی شود
معــاون اقتصــادی و تامیــن منابع از
برگزاری همایش بزرگ تجلیل از محبین و
واقفین آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)
در مهرماه سال جاری خبر داد.
علی اکبر معماری گفت :از آنجا که یکی
از منابع تامین در آمد های آستان مقدس
وجوهات مربوط به موقوفات و کمک های
خیریــن می باشــد ،لذا مطابق ســنوات
گذشته در همایشــی با حضور مسئولین،

در آخرین روز از دهه پر فیض کرامت مصادف با میالد با سعادت
امــام رئوف حضرت امام رضا علیه الســالم ،همایش بزرگ افتخار
خدمت با حضور گســترده خادمان افتخاری آستان مقدس در رواق
دارالعباده حرم مطهر حضرت شــاهچراغ علیه السالم برگزار گردید
و طی آن از خادمان فعال و برگزیده آســتان مقدس و برگزیدگان
مسابقه عکاسی جشن عبادت دانش آموزی و مسابقه عکاسی ویژه
خدام و کارکنان حرم های مطهر سراســر کشور تجلیل و قدردانی
شد.
در آغاز این مراســم پس از قرائــت کالم ا ...مجید ،دکتر نعمت
الهی در خصوص اهمیت و جایگاه خدمت در آستان مقدس ،تکریم
زائر و حســن برخورد با زائران و اهمیت امانت داری به ایراد سخن
پرداخت و سپس معاونت پژوهش و فناوری اطالعات آستان مقدس
در خصوص فعالیت های فرهنگی مجموعه آستان مقدس در قالب
 27حــوزه فرهنگی از جمله موزه ،کتابخانه ،نمایشــگاه تازه های
کتاب ،خانه کتاب ،موسسه فرهنگی هنری حضرت احمد بن موسی
شــاهچراغ (ع) ،مجتمع دیجیتال ،حوزه انتشارات و  ...مطالبی را به
آگاهی حاضران رساند.
در ادامه این برنامه از برگزیدگان مســابقات عکاسی قدردانی به
عمل آمد .بر اساس اعالم نظر داوران در حوزه عکاسی ویژه جشن
عبادت دانش آموزان کــه در حرم مطهر برپا بود طاهره رخ بخش
نفر اول و مرتضی آزاده و ســعید احمدی پناه موفق به کسب رتبه
دوم و سوم شدند.
در حوزه مسابقه عکاسی ویژه خدام و کارکنان حرم های مطهر
سراسر کشور مهدی ســیادت ،سعید کریمی و سارا علی قنبری به
ترتیب رتبه های اول تا سوم این مسابقه را کسب نمودند.
گفتنی است تعداد  194قطعه عکس مربوط به فراخوان مسابقه
عکاسی جشن عبادت دانش آموزی و  532قطعه عکس مربوط به
فراخوان مسابقه عکاسی ویژه خدام آستان های مقدس به دبیرخانه
این مسابقات ارسال شده بود.

خیرین ،نیکوکاران و عالقمندان به ساحت
مقدس حضرت ســید میر احمد بن موسی
شــاهچراغ(ع) از محبین و واقفین حرمین
شریفین احمدی و محمدی (ع) چه آنهایی
که در قید حیات هستند و چه دیگر بانیان
وقفیات تجلیل خواهد شد.
این همایش در ســی ام مهــر ماه در
آســتان مقدس احمــدی و محمدی (ع)
برگزار خواهد شد.

اهدای  681جلد کتاب ارزشمند به کتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
تعــداد  681جلد کتــاب اهدایی به گنجینــه کتب کتابخانه آســتان مقدس احمدی و
محمدی(ع) افزوده شــد .این کتب اهدایی که موضوعات مختلفی را شامل می شوند ،توسط
آقایان تقی قائد شرف ورثه حاج غالمحسین توسلی ،سرلشکر علی شهبازی ،پیمان محمدی،
مجتبی صفی پور ،حاج عبدالرسول مرادی ،حمید اخوت ،علی اکبر راستی ،محسن احسان نیا،
احمد پرنیان ،دکتر علی فاطمی (عچرش) ،و خانم ها :مادر شهید سعید ارمکان ،لیال فرهاد
منش ،رضوان علی یاری ،نســرین قبادی مقدم ،زهرا نعمت اللهی و مریم مالعی زاده ترک
به کتابخانه تحویل داده شده اند.
با قدردانی از اقدام شایســته این خیران و فرهیختگان محترم ،به اطالع می رساند کتب
اهدایی با نام ایشان در کتابخانه ،ثبت و برای استفاده کاربران در مخزن کتابخانه قرار گرفته
است.
گفتني اســت این کتابخانه در سال گذشته توســط نهاد کتابخانه های عمومی کشور به
عنوان کتابخانه عمومی مشارکتی نمونه در سطح استان و کشور برگزیده شد و هم اکنون با
دارا بودن بیش از  50000جلد کتاب چاپی 3000 ،جلد کتاب چاپ ســنگی 3000 ،جلد نسخ
خطی ،بیش از  200عنوان نشریه 7350 ،جلد کتاب ویژه کودکان و  5200جلد کتاب مرجع
یکی از غنی ترین کتابخانه های کشور می باشد.

کتابخانه آســتان مقدس که به کلیه تجهیزات روز و مدرن مجهز است؛ روزهای شنبه تا
چهارشــنبه از ساعت  8الی  18و پنجشنبه ها از ساعت  8الی  16یکسره آماده ارائه خدمت
به عالقه مندان می باشد.

قابل توجه زائران عزيز

زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي و عمراني حرم مطهر و در صورت تمايل به پرداخت نذورات نقدي در سراسر ايران ميتوانند وجوه خود را به شماره حساب سيبا
بانك ملي به شماره  0105591671000مربوط به بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و شماره حساب سيبا بانك ملي به شماره  0105660391003مربوط به بارگاه مقدس حضرت
سيد ميرمحمدبنموسي(ع) حساب شماره 4737473748بانك ملت و شماره حساب  11111111بانك مهر و شماره حساب 1و  348/3334444/2بانك رسالت واريز يا به دفاتر
دريافت نذورات مستقر در آستان مقدس كه از ساعت  8صبح الي  10شب آماده دريافت نذورات شما زوار محترم ميباشد ،مراجعه نمايند .همچنين شماره كارت سپهر بانك صادرات
به شماره هاي  6037691756742748و 6037691756686382آماده دريافت وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و همچنين حساب هاي ارزي 0209502712012
مخصوص ارزهاي خارجي و  0209502727480همين بانك ويژه دريافت درهم مي باشد.

