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امامحسينعليهالسالم:

بر هيچ چشم مؤمنی روا نيست كه ببيند خدا نافرمانی می شود و چشم خود 
را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد.

وز حدیث ر

هيچ وقت نبايد امت اسللالمی و جامعه ی اسللالمی ماجرای عاشورا را به عنوان يك 
درس، به عنوان يك عبرت، به عنوان يك پرچم هدايت از نظر دور بدارد. 

رهبر انقالب:

سازمان نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازى مدارس استان سیستان و بلوچستان 

اداره کل نوسازى استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خرید تجهیزات ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اجرا درآورد.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/6/16 ساعت 14 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 98/6/26 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز 98/7/6
زمان بازگشایى پاکت ها: شروع از ساعت 9 روز 98/7/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت لفافه: آدرس : 
زاهدان ، کوى قدس ، چمران 1 ، اداره کل نوسازى مدارس استان و تلفن: 05433230181

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 13717171-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده 
/ مناقصه گر» موجود است.

مناقصه دو مرحله اى عمومى
خرید تجهیزات آموزشى و کمک آموزشى مورد نیاز مدارس سطح استان

م الف/466
شناسه 591186

اينجا صحبت از دسللت های كوچکی اسللت كه قرار 
اسللت گره هللای بزرگی را بللاز كنند، اينجللا بچه ها 
شللفاعت بزرگ ترها را می كنند و مللادران، فرزندان 
خللود را واسللطه كرده اند تللا حضرت ربللاب )س( 
نيم نگاهی به آنان بيندازد. حاال وقت آن رسلليده كه 
نذرنامه خوانده شللود؛ همه باهم يك صدا می خوانند: 
يللا صاحب الزمان ادركنی. يا صاحللب  الزمان فرزندم 
را نللذر و راهی قيام تو می كنم. يا حسللين ادركنی. 
كودكان با سربندها و تن پوش های سبز با شش ماهه 
كربال همنوايی می كننللد و صدای گريه های مادران 
مازندرانللی در رثای علی اصغر، شلليرخواره كربال در 
آئين شيرخوارگان حسينی طنين انداز شد. nامسال 
نيز همانند سال های گذشته در نخستين جمعه ماه 
محرم الحرام به  صورت هم  زمان در سراسللر كشور و 
برخللی از نقاط جهان همايش شلليرخوارگان برگزار 
شد. مادران ايرانی به ياد شش ماهه امام حسين )ع( 
به همراه نوزادان و كودكان خود با حضور در مساجد 
محالت و مصالها هم نوا با حضرت رباب ناله سر داده 
و برای دل سللوخته آن حضرت اشك ماتم ريختند. 
امسللال هفدهمين همايش شيرخوارگان حسينی از 
سللاعت 9 صبح روز جمعلله در بيش از 6250 نقطه 
در ايران و 45 كشللور جهان برگزار شللد. همزمان با 
سراسر كشور، مراسم شيرخوارگان حسينی با حضور 
چند ده هزار نفری مادران و شيرخوارگان تبريزی در 
مصلی امام خمينی )ره( تبريز آغاز شللده و پذيرای 
مادران تبريزی و فرزندان شلليرخوار به ياد حضرت 
علی اصغر )ع( وحماسلله عاشورا بود. طی اين مراسم 
مادران تبريزی با تجديللد ميثاق با امام زمان )عج(، 
عهد خود را برای تربيللت فرزندانی درخور انقالب و 
شايسته برای خدمت به امام زمان خود اعالم كرده و 
همنوا با يکديگر شعار »لبيك يا حسين« سر دادند.

حاج حسللين يکتا، فعال فرهنگی و فرمانده قرارگاه 
جهللادی امام رضا )ع( مهمان ويژه اين مراسللم بود 
كلله دقايقی به ايراد سللخنرانی و بيللان خاطراتی از 

جبهه های جنگ پرداخت.
همايش بزرگ شيرخوارگان حسينی به ياد شهيد 6 
ماهلله كربال، حضرت علی اصغر )ع( با حضور مادران 
و كللودكان اردبيلی در عللزای مظلوميت فرزند امام 

حسين )ع( برگزار شد.
در ششللمين روز از مللاه محرم و به يللاد مظلوميت 
حضرت علی اصغر شللهيد شللش ماهلله كربال آئين 
معنوی همايش شلليرخوارگان حسللينی در مصلی 
امللام خمينی )ره( شللهر ايالم برگزار شللد. در اين 

آيين باشکوه حضور مادران و شيرخوارگان با پيشانی 
بندهای سللبز رنگ منقش به نام حضرت علی اصغر 
معنويت خاصی به اين مراسم بخشيده بود. خواندن 
الاليی به ياد طفل شللش ماهه كربال، ورود نمادين 
گهللواره حضرت علللی اصغللر )ع( در بين جمعيت 
حاضر، مداحی و نوحه سرايی از ديگر برنامه های اين 

مراسم بود.
صبح جمعلله و هم زمان با اوليللن جمعه ماه محرم 
مراسم شيرخوارگان حسينی با تاسی به حضرت علی 
اصغر )ع(، كودك 6 ماهه امام حسللين )ع( در سطح 

استان تهران برگزار شد. 
اين مراسم با حضور انبوه مادران و كودكان شيرخواره 
پرشورتر و گسترده تر از هميشه در اين استان برگزار 
شد. دبير مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( كه در 
خصوص برگزاری اين مراسم، با بيان اينکه همايش 
شلليرخوارگان حسينی در ورزشللگاه آزادی تهران و 
با شللور وصف ناپذيری برگزار شد، اظهار داشت: در 
همايش های شيرخوارگان حسللينی مادران نوزادان 
خويش را نذر سللربازی امام عصللر )عج( می كنند و 
خوشبختانه هرسال شاهد افزايش استقبال بيشتری 
از اين همايش هستيم. اين مراسم باشکوه همچنين 
با حضور شلليرخوارگان حسللينی و مادران آن ها در 
مصلی بزرگ آستان مقدس حضرت عبدالعظيم )ع( 
برگزار شللد و حجت االسالم حسللينی مجد در اين 
مراسم به مرثيه سرايی پرداخت. در اين مراسم پرشور 
كه به صورت يك سنت در حرم حضرت عبدالعظيم 
حسنی )ع( برگزار می شود، مجتبی باقری به مداحی 

پرداخت.
در دارالمومنين ورامين نيز اين مراسم طبق سنوات 
گذشللته در امام زاده زيدابوالحسللن )ع( و با حضور 
حجت االسالم سيد محسن محمودی رئيس شورای 
هماهنگی تبليغات اسالمی استان تهران و امام جمعه 
موقللت ورامين و جمع كثيللری از مادران و كودكان 
برگزار شللد. مصلی شهرستان قدس نيز خيل عظيم 
بانوان و كودكانشان را در خود جای داد، تا مردم اين 
شهر پر جمعيت در غرب استان تهران نيز بر استکبار 
سللتيزی و مقابله با كودك كشی تاكيد كرده و برای 

ظهور منجی عالم بشريت دست به دعا بردارند.
تاالر قرآن شيخ جنيد در حرم جعفر ابن موسی )ع( 
نيز محل برگزاری همايش شيرخوارگان حسينی در 
شهرسللتان پيشوا بود، مادران مؤمن و متدين پيشوا 
در حالللی كه طفل های خردسللال خود را در آغوش 
گرفته بودند، از سللاعتی قبل از شللروع مراسللم در 

محوطه تاالر شيخ جنيد حاضر شدند.
مراسم شيرخوارگان حسللينی، در اولين جمعه ماه 
محللرم و ششللمين روز از ايللن مللاه در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
همچنيللن در اولين جمعه ماه محللرم و همزمان با 
سراسر كشور، مراسم شيرخوارگان حسينی در اهواز 

و شهرهای مختلف اين استان برگزار شد.
بسياری از مادران كرباليی در كرمانشاه روز جمعه به 
ياد 6 ماهه ی كربال راهی مجلس عزاداری كوچك ترين 
سرباز حسينی شدند. مادران كرمانشاهی با در آغوش 
گرفتن كودكان شيرخوارشللان با رباب هم نوا شدند. 
صبح جمعه آئين شيرخوارگان حسينی، به ياد شهيد 
6 ماهلله كربللال، حضرت علی اصغللر )ع( و با حضور 

جمعی از مادران و كودكان گلستانی برگزار شد.
اين مراسللم به طور متمركز ساعت هشت و نيم در 
مصلی گرگان سللاعت آغاز شد. در استان گيالن نيز 
اين همايش در بيش از 500 مسللجد، بقعه و مصال 
ميزبللان مادران به همراه كودكان و عزاداران شللش 
ماهه امام حسللين )ع( بود. پايه و اسللاس مراسللم 
شيرخوارگان حسينی )ع( نذرنامه خوانی است، قرائت 
دسته جمعی نذرنامه، توزيع لباس های متحدالشکل 
يللا  پيشللانی بند  شلليرخوار،  كللودكان  ميللان  در 
صاحب الزمان )عج( بخشی از برنامه های اين همايش 
بود. آيت اهلل رسللول فالحتی نماينللده ولی فقيه در 
گيالن و امام جمعه رشت به عنوان سخنران، روايت 
عصر عاشورا توسللط محمد لطيفی، مداحی ذاكرين 
اهل بيت )ع( اسللماعيل عموزاده، رسول خداداديان 
و مداح نوجوان مهدی حسن زاده، اجرای گروه سرود 
مناديان وحدت و دمام نوازی گروه شللباب اهل بيت 
)ع( از بخش هللای ديگر اين همايللش بود. هم زمان 
با نخسللتين جمعه ماه محرم مراسللم شيرخوارگان 
حسينی به ياد شللش ماهه امام حسين )ع( در 150 
نقطه استان سمنان شامل شهرها و روستاها و تکايا 
و مساجد و مهديه ها با حضور مادران قومسی عزادار 
و دلللدادگان آل اهلل و امللام حسللين )ع( و حضللرت 
علی اصغر )ع( برگزار شللد. مادران قومسللی فرزند بر 
سردست باال می آورند تا بگويند جان و تن و فرزندم 
فدايت موال … فدای تشنگی ات فدای تشنگی فرزند 
خردسال شش ماهه ات… فدای تشنگی و ضجه های 
سه ساله ات و فدای خواهری كه وقتی بر بالين و پيکر 
بی سللرت رسيد پرسلليد آيا اين حسين من است؟! 
آن قدر كه بر پيکرش زخم زده بودند و اسب دوانيده 
بودند. آئين شيرخوارگان حسينی امسال نيز همزمان 

با اولين جمعه ماه محرم به ياد كوچك ترين شللهيد 
كربال حضرت علی اصغر )ع( در نقاط مختلف استان 
سيستان و بلوچستان برگزار شد. بسياری از مادران 
كرباليی اسللتان سيستان و بلوچسللتان امسال نيز 
همانند سللال های گذشته در نخسللتين جمعه ماه 
محرم الحرام و همزمان با سراسللر كشور و بسياری 
از نقاط جهان به يللاد 6 ماهه ی كربال راهی مجلس 
عللزاداری كوچك ترين سللرباز كربال شللدند و با در 
آغوش گرفتن كودكان شيرخوارشان با حضرت رباب 
هم نوا شللدند. در ششللمين روز و اولين جمعه ماه 
محرم و در يك سللنت ديرين همايش شيرخوارگان 
حسللينی به ياد كوچك ترين شللهيد كربال حضرت 
علی اصغر )ع( در امامزاده حسين )ع( قزوين برگزار 
شد. در اين همايش مادران عاشورايی با روی دست 
گرفتن طفالن شلليرخوار خود در حالی كه فرزندان 
خردسال و شيرخواره خود را به لباس سبز و پيشانی 
بندهللای منقش به نام حضرت علی اصغر )ع( مزين 
كرده اند، برای سللرباز كوچك و مظلوم كربال اشللك 

ماتم ريختند و سوگواری كردند.
در نخستين جمعه ماه محرم، همايش شيرخوارگان 
حسينی در جای جای لرستان واليتمدار برگزار شد. 
در مركز لرسللتان، مصالی الغديللر خرم آباد ميزبان 
اجتمللاع بزرگ شلليرخوارگان حسللينی بلله همراه 
مادران عاشللورايی بود. مادران در اين مراسللم با در 
آغللوش گرفتن كودكان خود به ياد دردانه ابا عبداهلل 
الحسين )ع( حضرت علی اصغر )ع( و مادر داغديده 
اش الاليی سللر دادند و اشك ماتم ريختند. همزمان 
بللا اولين جمعلله محرم، مصللال و تکايللای مذهبی 
مازندران مملو از حضور كودكان و شلليرخوارگان با 
سللربندهای »يا علی اصغر« و »يا حسين )ع(« است 
و مادران مازندرانی صبح جمعه با حضور در همايش 
شيرخوارگان حسينی، سوگ حضرت علی اصغر )ع( 

را به ماتم نشستند.
آئين شلليرخوارگان حسينی همزمان با اولين جمعه 
ماه محرم، هر ساله در جای جای ايران اسالمی برگزار 
می شللود تا با حضور مادران و كودكان خردسالشان، 
در حقيقت نوزادان و كودكان واقعه عاشللورا يادآوری 
شللوند و هللدف از برگزاری ايللن مراسللم، ترويج و 
بزرگداشللت شعائر حسللينی و تربيت نسلی انقالبی 
و مکتبی اسللت. عظيم ترين و بی بديل ترين اجتماع 
مادران و شلليرخوارگان حسينی در اولين جمعه ماه 
محرم الحرام همزمان با سراسر كشور در حسينيه امام 

مهر خمينی )ره( شهر همدان برگزار شد. 

از حرم مطهر رضوی 
تا ورزشگاه آزادی

گردهمایی بزرگ شیرخوارگان حسینی به یاد 
علی اصغر؛ همدرد با رباب

ش�يرخوارگانحس�ينیدرجایجایايراناس�المیبهيادمظلوميتشهيدش�شماههدشتكربال
همنواوهمدردبارباب،نوای»ياعلیاصغر)ع(«س�ردادند،همايشیپرشکوهازحرممطهررضویتا

ورزشگاهآزادی.
صدایگريههایمادراندررثایعلیاصغر،شيرخوارهكربالدرآيينشيرخوارگانحسينیطنينانداز
ش�دوهمزمانبااولينجمعهمحرم،مصالوتکايایمذهبیمملوازحضوركودكانوش�يرخوارگانبا
س�ربندهای»ياعلیاصغر«و»ياحس�ين)ع(«است.مادریكهكنارمايس�تادهونازدانهخودراروی
دس�تباالگرفتهباعجزونالهازحضرترباب)س(میخواهدكهبهحقآبرویفرزندشاوراشفادهد،
مگرمیشودكهحضرترباب)س(،حضرتعلیاصغر)ع(وآقاامامحسين)ع(اينگريههاراببينند

وكارینکنند… محالاست.

گزارش


