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مديرعامل مجموعه فرهنگي ميالد اعالم
كرد

استقبال شهروندان از
برنامهها

ش��هروندان و روزهداران از برنامههاي جش��نواره رمضان برج ميالد و اطعام
ايت��ام در بلندترين برج كش��ور اس��تقبال كردند.همزمان با آغ��از ماه مبارك
رمضان ،برج ميالد ،جش��نواره رمضان را در شبهاي تابستان برگزار ميكند
كه تاكنون استقبال شهروندان و روزهداران از اين جشنواره بسيار زياد بوده و

هر شب بلندترين برج پايتخت ميزبان بيش از 2هزار نفر از شهروندان است.
بسياري از خيران نيز طي اين روزها آمادگي خود را اعالم و سفرههاي ايتام
را در ب��رج ميالد پهن كردند و حتي بس��ياري از خيران نيز در نوبت افطاري
دادن به كودكان بيسرپرست هستند.

سفرهاي دسته جمعي
«خديجه جعفري نيكوسرشت» 70ساله و خواهر شهيد يكي از
خدمتگزاران مهديه اس�ت .او ميگويد« :در اين مهديه بهصورت
قربه الياهلل دعا و قرآن ميخوانم .از 12سال پيش كه به اين محله
آمدم به اينجا ميآيم .من از بچگي عالقهمند به حضور در محافل
مذهبي بودم .اينجا را دوست دارم چون هيئت امام منتظر(عج) و
مزين به نام ايشان است ».او كه اكنون با خانم بيات فاميل است از
شناس�ايي افراد نيازمند در مهديه ميگويد كه به وسيله صندوق
قرضالحسنه به مش�كالت آنان رسيدگي ميشود« .مريم بيات»
21س�اله يك�ي از جواناني اس�ت كه در هر فرصتي ك�ه بتواند در
مهديه حضور مييابد .او كه در رشته روانشناسي باليني تحصيل
ميكند از فايده حضور بانوان در مراسم ديني ميگويد« :خانمها
در محاف�ل معنوي ،همديگر را ميبينند و مشكالتش�ان را با هم
مطرح ميكنند و از بار مشكالت روحيشان كاسته ميشود ».مريم
خانم درباره مهديه ميگوي�د« :اينجا بهعنوان يك مركز مذهبي
فعال در محله ش�ناخته شده است و كارهاي خير بسياري در آن
انجام ميشود .اين محفل ،محيط صميمانهاي دارد و حتي افرادي
كه بار اول ميآيند احساس غريبي نميكنند«».صديقه حاتمي»
كه يك پسر و 2برادرش جانباز هستند ،ميگويد كه پدرش غالم
امام حس�ين(ع) در محله سرسبيل بود و سپس از هيئت صحبت
ميكند20« :سال است كه به اين مهديه ميآيم .براي عروسها و
خانوادههايي كه فرزنددار ميش�وند ،جهيزيه و سيسموني تهيه
ميكني�م ».او از برپايي اردوهاي زيارتي و س�ياحتي ميگويد كه
تاكنون بانوان با يكديگر به سفرهاي مكه ،كربال ،مشهد ،امامزاده
داود(ع) و ...رفتهاند«:.م�ن با حضور در اينجا از افس�ردگي نجات
پيدا كردم و از گوش�هگيري دور شدم .ما در اين مركز مذهبي از
همديگر نكات اخالقي بسياري ياد ميگيريم».
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نذر و توسل به ائمه(ع)

«حجيه نجفي» 15س��ال در س��تارخان زندگ��ي ميكند و از
10س��ال پيش به حسينيه ميآيد .او كه در خريد مايحتاج هيئت
همكاري ميكند ،از كمك به نيازمندان از طريق صندوق و حضور
بانوان در مراس��م و اردوها ميگويد« :سوم امام حسين(ع) گندم
خيس ميكنيم و هفتم سيدالش��هدا(ع) س��منو پخته ميش��ود
و اهال��ي ن��ذر ميكنند و تا صب��ح در كنار هم به دع��ا و نيايش
ميپردازند« ».حاجيه هاش��مي» كه مس��ئول پهن كردن س��فره
است از 4سال پيش به حسينيه ميآيد .او ميگويد« :اگر يك روز
نتوانم به مراسم بيايم فكر ميكنم چيزي گم كردهام .پسرم 2سال
پيش بيمار شد و داشت از دستم ميرفت؛ به حضرت ابوالفضل(ع)
توس��ل كردم و در اين مهديه از خداوند درخواست كردم پسرم را
برگرداند تا اينكه حال پس��رم خوب ش��د .حاال من خود را موظف
ميدانم در همه امور اينجا شركت و كمك كنم».

خانه اميد نيازمندان

«هاجر س��امي زنجاني» كه در مهدي��ه به خاله «هما» معروف
اس��ت از 10س��ال پيش وقتي از كارمندي بانك بازنشس��ته شد
ب��ه مهديه آمد .او ميگويد« :كارهاي حس��ابداري مهديه را انجام
ميدهم .صندوق قرضالحس��نه را با  70هزار تومان راه انداختيم
ولي س��رمايه پسانداز صندوق بيشتر ش��ده است و به افرادي كه
نياز داش��ته باش��ند ،وام ميدهيم ».او خاطرهاي را بيان ميكند:
«اسفندماه 2سال پيش برف ميآمد كه يكي از اهالي به  40هزار
تومان پول نياز داشت؛ موجودي صندوق  80هزار تومان بود كه به
او دادم؛ او به حدي شاد شد كه انگار همان لحظه عيد شده است».

