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امام خمینی )ره(:
 صدمه هایی که وارد می شود بر مملکت، 
غالبا از این متفکرین بی پرورش ، 
آموزشهای بی پرورش واقع می شود ؛ علم 
را تحصیل می کنند لکن تقوا ندارند .

صفحه 2

خبرگزاری

رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور :

فهما، گامی در جهت هم افزایی و ارتباط منسجم تر 
فعالیت های فرهنگی در مساجد است
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حجت االسالم دکتر ارزانی با اشاره به حضور 
مقابله  میدان  در  مساجد  کانون های  اثرگذار 
با کرونا، گفت: طرح ملی »راهکار« در سطح 
کشور با استقبال و مشارکت فعال ۴ هزار و 
۵۴۵ کانون اجرا شد. همچنین فعالیت بسیاری 

از کانون ها در فضای مجازی ادامه یافت.

» حجت االسالم حبیب رضا ارزانی« در آیین رونمایی 
از سامانه اختصاصی فهما یزد با اشاره به اقدامات ستاد 
ساماندهی  زمینه  در  مساجد  های  کانون  هماهنگی 
اتفاقات  فعالیت ها گفت: خوشبختانه در سال گذشته 
زمینه فهما صورت گرفت که در 18 عرصه  خوبی در 

شاهد رقابت کانون های مساجد در سطح کشور بودیم.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور بیان 
کرد: امسال نیز همچون سال گذشته مطمئن تر و دقیق 
تر این روند را دنبال می کنیم که امیدواریم اتفاقات بهتری 

را در این زمینه شاهد باشیم.
حجت االسالم ارزانی با اشاره به ایجاد شرایط متفاوت به 
واسطه شیوع ویروس کرونا بیان کرد: اگرچه ویروس کرونا 
شرایط سختی را به کشور متحمل کرد اما با این وجود، 
شاهد فضای جدیدی در ارتباطات بودیم به نحوی که با 
امکانات متعدد از طریق فضای مجازی جلسات را با تجربه 

فضای جدید دنبال می کنیم.
وی گفت: در سال گذشته در کانون های فرهنگی هنری 
ثبت فعالیت ها به صورت الکترونیکی انجام شد که اقدام 
خوب و موثری در جهت معرفی و ارزیابی کانون ها بود 
که امروز سعی کردیم با ایجاد زیرپرتال برای استان ها به 

صورت موثر در این مسیر گام برداریم.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور بیان 
با هدف هم  ها  استان  برای  فهما  زیرپرتال  ایجاد  کرد: 

های  فعالیت  برای  تر  منسجم  ارتباط  و  بیشتر  افزایی 
فرهنگی در مسجد صورت گرفته است.

حجت االسالم ارزانی همچنین با اشاره به کسب رتبه 
استان یزد در رویداد ملی فهما گفت: خوشبختانه استان 
یزد توانست در نخستین رویداد ملی فهما بدرخشد و با 
ثبت فعالیت ها در رتبه های برتر کشوری قرار گیرد و 
امیدواریم این فعالیت ها در سال های جاری نیز ادامه 

پیدا کند.

حجت االسالم احمد نجنو گفت: طرح ملی راهکار تجربه موفقی برای کانون های فرهنگی هنری مساجد در اجرای رزمایش مواسات و همدلی 
بود و نشان داد که بچه مسجدی ها می توانند از طریق تولید محتوا در فضای مجازی روز قدس را گرامی دارند.

حجت االسالم »احمد نجنو« گفت: طرح ملی راهکار تجربه موفقی در اجرای رزمایش مواسات و همدلی و نیز تولید محتوا در خصوص برنامه های ماه مبارک رمضان برای کانون های فرهنگی هنری 
مساجد است و نشان داد که بچه مسجدی ها می توانند از طریق تولید محتوا در فضای مجازی روز قدس را گرامی دارند.

امام جمعه شهرستان قلعه گنج افزود: یکی از نهادهای مردمی که بالفاصله به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه لبیک گفت، کانون های فرهنگی هنری مساجد بود که 
بالفاصله با همکاری ارکان مساجد و به همت بچه های مسجدی، مساجد به قرارگاه مواسات و همدلی تبدیل شد. وی ادامه داد: به دنبال شیوع کرونا تعدادی از کانون های فرهنگی هنری مساجد 
به کارگاه تولید ماسک تبدیل شد و تعدادی دیگر در بحث ضدعفونی مساجد، اماکن عمومی سطح شهر ها و روستا فعالیت کرده و تعدادی نیز از طریق فضای مجازی اقدام به آگاه سازی مردم در 

زمینه راه های پیشگیری از کرونا کردند.

کانون های مساجد با تجربه طرح ملی راهکار و تولید محتوا روز قدس را گرامی دارند

رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور :

فهما، گامی در جهت هم افزایی و ارتباط منسجم تر 
فعالیت های فرهنگی در مساجد است

نمایــه

2با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

پویش #عیدـ مواساتـ  وـ  
همدلی در مساجد سراسر کشور

پویش# عید_ مواسات و همدلی در مساجد سراسر 
کشور در آ ستانه عید سعید فطر راه اندازی شد.

بنابراین گزارش، پویش# عید_ مواسات و همدلی در مساجد 
سراسر کشور به منظور دریافت زکات فطره ، کمک های 
مؤمنانه و توزیع در محل در مساجد سراسر کشور به همت  

مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می شود.

 ختم و تفسیر قرآن مجازی
 در روزهای کرونایی به همت 

کانون فدک بیرجند 

مدیرکانون فرهنگی هنری فدک بیرجند گفت: 
امسال همزمان با ماه رمضان و به دلیل پیشگیری 
و  قرآن  ختم  و  تالوت  محفل  کرونا،  شیوع  از 
تفسیرسه دقیقه ای هر شب از طریق فضای مجازی 

)اینستاگرام( برگزار می شود.

»مجتبی پویان صدر« با اشاره به شیوع ویروس کرونا، گفت: 
امسال مردم مومن و روزه دار اگر چه حال و هوایی متفاوت از 
ماه مبارک رمضان را تجربه می کنند، اما شیرینی مهمانی خدا 

نمی تواند تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گیرد.
مدیرکانون فرهنگی هنری فدک بیرجند با تاکید بر اینکه بخش 
زیادی از نورانیت و معنویت ماه مبارک رمضان با مساجد عجین 
شده است، افزود: هر چند کرونا محدودیت هایی در برگزاری 
مراسم های فرهنگی و معنوی با حضور گسترده مردم ایجاد 
کرده است، اما مسجد همچنان پایگاه اصلی به شمار می رود. وی 
ادامه داد: نماز جماعت در مسجد علی بن ابی طالب)ع( بیرجند با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی اقامه 
می شود و نمازگزاران ماسک و دستکش و مهر شخصی به همراه 
دارند و قبل از ورود به مسجد دستانشان را با محلول های مورد 
تایید وزارت بهداشت، ضدعفونی می کنیم. پویان صدر با اشاره به 
اطعام نیازمندان در ماه رمضان، افزود: هر شب جمعه 1۲۰ پرس 
غذای گرم با رعایت کامل نکات بهداشتی پخت شده و پس از 
بسته بندی بین خانوارهای نیازمند شناسایی شده توزیع می شود.

اینکه برترین های مسابقات کتابخوانی ستاد هماهنگی  بیان  با  سعادتی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در ایام مبارزه با کرونا اعالم شدند، 
گفت: عالوه بر برگزیدگان، کانون های برتر در جلب مشارکت ها نیز 

مشخص شده اند.

»سعید سعادتی« از اعالم نتایج مسابقات کتابخوانی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور خبر داد و اظهار کرد: ستاد فهما در ایام شیوع کرونا و قرنطینه خانگی و به منظور 
غنی سازی اوقات حضور خانواده ها در منزل برای مقابله با این ویروس منحوس، اقدام به 
برگزاری مسابقات متعدد کتابخوانی کرد. معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد کشور تصریح کرد: در مسابقه کتابخوانی »دغدغه های فرهنگی« 36 هزار و 73 نفر، 
در مسابقه کتابخوانی »گام دوم انقالب اسالمی« 6۲18 نفر و در مسابقه کتابخوانی »حماسه 
حسینی« ۲698 نفر شرکت کردند. وی با بیان اینکه برگزاری مسابقه »ادب حضور« ویژه ماه 
مبارک رمضان همچنان ادامه دارد، گفت: اسامی برگزیدگان این مسابقات از طریق پورتال بچه 

های مسجد اعالم می شود. سعادتی درباره کانون هایی که بیشترین میزان مشارکت در این 
مسابقات کتابخوانی را داشته اند، خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی هنری »منتظران ظهور« 
استان فارس، »ابوذر« تهران، »امام حسین)ع(« آذربایجان شرقی، »حجت بن الحسن)عج(« 
چهارمحال و بختیاری، »امام حسن مجتبی)ع(« خوزستان و »ثنا« در استان قم بیشترین میزان 

شرکت کننده را در این مسابقات داشته اند.

مسابقات کتابخوانی ستاد فهما برترین های خود را شناخت
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حجت االسالم علم الهدی از توزیع سبدهای کاال میان نیازمندان در ۳ نوبت به همت مسجد »حضرت مهدی)عج(« خبر داد و گفت: با توجه به لغو 
مراسم های افطاری به دلیل کرونا، هزینه آنها به توزیع ۲ هزار بسته حمایتی میان محرومان شهرستان های اطراف تهران اختصاص یافت.

حجت االسالم»سیدحامد علم الهدی« با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مسجد حضرت مهدی)عج( )واقع در خیابان ستارخان( پیرامون رزمایش مواسات و همدلی مومنانه، اظهار کرد: کمک 
به نیازمندان در مسجد حضرت مهدی)عج( سابقه طوالنی دارد، سال های گذشته این اقدام توسط خیریه مسجد انجام می شد، اما امسال با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک 
های مومنانه به مستمندان در ماه مبارک رمضان این عمل با مشارکت مردم به صورت وسیع تر در سه مرحله در حال انجام است. امام جماعت مسجد حضرت مهدی)عج( بیان کرد: با همت 
پایگاه بسیج  و خیریه مسجد حضرت مهدی)عج( قبل از ماه مبارک رمضان مبالغ باالیی برای خریداری اقالمی همچون برنج، روغن، ماکارانی، سویا، حبوبات و دیگر مواد غذایی جمع آوری شد. 
تاکنون دو مرحله از این بسته های معیشتی در میان نیازمندان مناطق حاشیه ای شهرستان های استان تهران شامل رباط کریم و ورامین توزیع شده است و مرحله سوم توزیع سبدهای معیشتی 

نیز در آستانه عید سعید فطر انجام خواهد شد. پیش بینی ما این است که در مجموع قریب به دو هزار نیازمند از این کمک رسانی ها بهره مند شوند.
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اختصاص هزینه مراسم های افطاری به کمک مومنانه برای ۲ هزار خانواده

پنجــره

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 3

مدیران کانون های مساجد باید 
به جنگ فرهنگی دشمن اشراف 

داشته باشند

که  شرایطی  در  گفت:  گرجی  االسالم  حجت 
دشمن ذهن بچه های ما را با هالیوود، نرم افزارها 
و بازی های رایانه ای درگیر کرده؛ باید دید مدیر 
کانون چه اشرافی به دنیای جدید دارد و از چه 

ابزاری می تواند}در این عرصه{استفاده کند.

با  اندیشی  حجت االسالم مصطفی گرجی، در نشست هم 
رابطین فهما در شهرستان رفسنجان که از طریق ارتباط ویدیو 
کنفرانس برگزار شد؛ با استناد به متون معارفی متذکر شد: ما که 
به عنوان یک تیم فرهنگی فعالیت می کنیم باید خودمان را فربه 
کنیم به فضایل اخالقی و این امر با کمک رابطین فرهنگی و با 

جلساتی که برای آنها برگزار می کنیم محقق می شود.
مدیرستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
کرمان با اشاره به رقابت در سامانه فهما خاطرنشان کرد: رقابت 
در بعضی جاها یک پویایی و فضایی ایجاد می کند که تبدیل 
به سبقت می شود و در قرآن آمده است »فاستبقوا الخیرات« از 
یکدیگر}در امور خیر{ سبقت بگیرید. وی »دیده شدن کانون ها« 
را یک نیاز جدی تلقی کرد و با اشاره به این نکته که هر یک از 
ما حب ذاتی به دیده شدن داریم؛ تصریح کرد: بچه های مسجدی 
که از جیب مایه می گذارند دوست دارند مسئولین نهادها آنها را 

ببینند و یک خداقوت به آنها بگویند.

از هزینه کردن فرش مسجدی ها 
در جبهه ها تا سیل کمک های 

مومنانه برای آسیب دیدگان کرونا

آن  نمازگزاران  زمانی  که  حسین)ع(  امام  مسجد 
گوشواره و فرش زیرپای شان را برای جبهه ها هزینه 
 کردند، در دوران شیوع کرونا هم چه در مقابله با 
این ویروس چه رسیدگی به آسیب دیدگان اقتصادی 
از  زیبا  صحنه های  مواسات،  رزمایش  طریق  از  آن 

همدلی را رقم زدند.

مسجد امام حسین )ع( در اوایل دهه 5۰ در منطقه دیلمان 
جنوبی ساخته شد و اولین مسجد به این نام در قبله پایتخت 
سیدالشهدا  به حضرت  تاسی  با  آن  اهالی  شد.  کشورمان 
)ع( هنوز بنای این خانه خدا تکمیل نشده بود که پایه گذار 
مبارزاتی دامنه دار علیه نظام طاغوت پهلوی شدند. کار توزیع 
و تکثیر اعالمیه ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی )ره( با 
رعایت نکات امنیتی و در سطحی وسیع در زیرزمین این 
مسجد انجام می شد، زیرزمینی که اکنون محل آشپزخانه 

این خانه خدا شده است.

از چهره سردار  نمادی  با  لنا«  »القدس  پوستر 
شهید  عنوان  به  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
قدس در آستانه روز جهانی قدس و با حضور 
رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور 

رونمایی شد.

حجت االسالم دکتر »حبیب رضا ارزانی« در حاشیه آیین 
ماه  آخرین جمعه  آستانه  در  پوستر که  این  از  رونمایی 
مبارک رمضان برگزار می شد، گفت: سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی یکی از شاهکارهای امام خمینی)ره( را 
پایه گذاری روز قدس بر می شمرد و آن را هم تراز با روز 

پیروزی انقالب اسالمی می دانست.
مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
سردار  محوری  نقش  به  اشاره  با  کشور  مساجد  هنری 
سلیمانی در دفاع از قدس شریف، اظهار کرد: روز جهانی 
قدس و نام گرفتن سردار سلیمانی به نام »شهید قدس« 
توانست  واالمقام  شهید  این  که  است  آن  واسطه  به 
اسرائیل را از هجوم و ادامه اشغالگری به دفاع مجموعه 
کند و تجربه شکست را در جنگ ۲۲ روزه به آنان چشاند.
مبنی  راحل  امام  تاریخی  جمله  درج  به  اشاره  با  وی 
طراحی  در  است«  من  تن  پاره  »فلسطین  اینکه  بر 
لنا( در سایز  ابراز کرد: پوستر فاخر )القدس  این پوستر 
7۰×5۰ با نمادی از چهره سردار سرلشکر قاسم سلیمانی 
و تایپوگرافی واژه القدس لنا نماد جبهه مقاومت طراحی 

شده است.
کرد:  تاکید  ارزانی،  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
این پوستر تصویر سردار مقاومت شهید حاج قاسم  در 
سلیمانی در کنار مسجداالقصی در بیت المقدس یادآور 
آزادی فلسطین و  آرمان تمامی رزمندگان اسالم برای 

نابودی رژیم جنایتکار و کودک ُکش صهیونیستی است.
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
مساجد کشور، تصریح کرد: درج  تصویری از قله کوه 
در این پوستر، نماد صالبت و استواری جبهه مقاومت در 
تحقق آرمان و آرزوی دیرینه مسلمانان و آزادیخواهان 

جهان برای آزاد سازی قبله اول مسلمانان پس از 7۲ 
سال اشغال بی رحمانه است .

وی با اشاره به تولید محتوا اطالع رسانی و حضور فعال 
و  اجتماعی  شبکه های  گستره  در  مساجد  های  کانون 
با عنوان  روز جهانی  این  پاسداشت  در  فضای مجازی 
پویش روز قدس، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم ستاد 
ملی کرونا، اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد 
های  پروتکل  رعایت  با  و  سفید  در شهرهای وضعیت 
بهداشتی، انزجار خود را از سیاست های ددمنشانه رژیم 

جعلی اسرائیل اعالم می کنند.

در آستانه روز جهانی قدس انجام شد

 رونمایی از پوستر »القدس لنا«
 با تصویر سردار حاج قاسم سلیمانی

عابدینی از توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی در قالب 
رزمایش مواسات به همت کانون باب الحوائج 

چالکیاسر خبر داد.

» سید محمدصادق عابدینی« با اشاره به اجرای رزمایش 
مواسات در کانون باب الحوائج با مشارکت و کمک مومنانه 
مردم چالکیاسر گفت: رزمایش مواسات، همدلی و کمک 
مومنانه در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری با 
محوریت مساجد برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه 
همزمان با ماه مبارک رمضان و شیوع ویروس کرونا در 

کانون باب الحوائج چالکیاسر لنگرود اجرا شد.
مسجد  )ع(  الحوائج  باب  هنری  فرهنگی  کانون  مدیر 
رزمایش ۲۰۰  این  قالب  در  داد:  ادامه  چالکیاسر  جمعه 
بسته معیشتی میان خانواده های نیازمندان چالکیاسر و 
حومه توزیع شد. وی با بیان اینکه این طرح با حمایت 
الحوائج)ع(،  امنای مسجد، کانون فرهنگی باب  هیئت 
پایگاه بسیج مقاومت و مشارکت خیران چالکیاسر اجرا شد 
اظهارکرد: این چهارمین مرحله توزیع سبد معیشتی در ماه 
رمضان بود. عابدینی تصریح کرد: بسته کمک معیشتی 
شامل برنج، مرغ، سیب زمینی، ماکارانی، سویا، رب، مایع 
دستشویی، دستمال کاغذی، پنیر، قند، نمک، نخود، رب 

گوجه، ماسک، تن ماهی و روغن بوده است.

مدیر کانون فرهنگی هنری باب الحوائج چالکیاسر خبرداد:

۲۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش مواسات توزیع شد
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صفحه ویژه استان اصفهان در پایگاه اطالع رسانی)فهما( همزمان با نشست مسئوالن مناطق کانون های فرهنگی هنری شهرستان اصفهان رونمایی شد.

حجت االسالم والمسلمین »محمدرضا نیستاني« در آیین رونمایي از صفحه ویژه استان اصفهان در پایگاه اطالع رساني )فهما( به فعالیت شبکه عظیم فهما در کشور اشاره کرد و گفت: کانون 
های فرهنگی و هنری خوشبختانه در فضای مجازی حضور چشمگیری دارند و این حضور باید با برنامه ریزی منسجم به یک شبکه ای از ارتباطات تبدیل شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون هاي 
فرهنگي و هنري مساجد استان اصفهان تصریح کرد: در این زمینه نیاز به زیرساخت های الزم است و این موضوع به طور جدی در ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
پیگیری می شود.  وی با بیان اینکه تقویت فعالیت هاي رسانه اي کانون ها از اولویت هاي پیش روي ستاد استان است، افزود: ستاد ارتباطات رسانه ای)فهما( در استان شکل گرفته است و به 
عنوان بازویی برای فعالیت های رسانه ای کانون های مساجد استان فعالیت می کند. حجت االسالم نیستانی از اتصال پرتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و خبرگزاري شبستان به این پایگاه 
اطالع رساني و همچنین رصد دقیق داده ها و اخبار و اطالعات تولید شده در بستر فضاي مجازي توسط ربات هوشمند پایگاه اطالع رساني فهما خبر داد و افزود: قابلیت نمایش و انتشار اخبار مرتبط 

با ستاد هماهنگي کانون هاي مساجد استان اصفهان و کانون هاي فرهنگي هنري فعال از قابلیت هاي این پایگاه است.
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پایگاه اطالع رسانی)فهما( در اصفهان رونمایی شد

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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بحران کرونا در کنار همه تهدیدها و آسیب 
های اجتماعی، اقتصادی و روحی  که نه فقط به 
ایران بلکه بر جهان تحمیل کرد، فرصت آفرینی 
هایی نیز داشت، ازجمله آنها ورود بچه های 
مسجد از دل کانون های فرهنگی هنری مساجد 
به میدان مقابله با این ویروس و نیز رزمایش 
کمک مومنانه است که فصلی جدید را در حیات 
این کانون های مسجدی گشود. از این رو، در 
سلسله گفتگوهایی افق کانون های مساجد در 
به بحث و  کارشناسان  با  را  پساکرونا  عصر 

بررسی می گذاریم.

»حمیدرضا ناهیدی فر« با اشاره به اینکه محدویت ها و 
آسیب های ایجاد شده با بروز و ظهور ویروس منحوس 
کرونا ابعاد و ظرفیت جدیدی از کانون های مساجد را 
نمایان کرد، اظهار کرد: شیوع این بحران ظرفیت کانون 
های مساجد را در حوزه کمک های مومنانه و خیرخواهانه 

نیز آشکار کرد و به منصه ظهور گذاشت.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان همدان با بیان اینکه مردم ایران و فعالین مسجدی 
همواره در زمان های حساس جوهره ناب خود را آشکار 
کرده اند، گفت: نمونه عینی و بسیار ارزشمند آن در تاریخ 
انقالب ما آزمون هشت سال دفاع مقدس است، در این 
آزمون جوانان ما و همچنین مردم انقالبی مشکالت و 

این آزمون  از  سختی ها را به خوبی مدیریت کردند و 
سربلند بیرون آمدند. در این مقطع زمانی)دوران بحران 
کرونا( نیز با مهندسی فعالیت های صورت گرفته و با 
عبوراز مشکالت در جهت تحقق منویات رهبری معظم 
با اهتمام به طرح ابتکاری راهکار )رزمایش ایمان، کار، 
همدلی و ایثار رمضان( وارد میدان عمل شدند تا به نوعی 
از محرومین و مستمندان و کسانی که به دلیل این بحران 

دچار ضرر و زیان شدند، دستگیری کنند.
ناهیدی فر تصریح کرد: پس از شیوع ویروس کرونا با 
تشکیل کمیته استانی در استان همدان و تقسیم بندی 

فعالیت ها و برنامه ریزی، اقداماتی را که الزم بود، توسط 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در این مقطع زمانی 
صورت گیرد در سه بخش محور ضدعفونی، گندزدایی 

محالت و معابر مورد توجه قرار دادیم.
وی ادامه داد: در این زمینه شاهد بودیم، فعاالن کانون 
های فرهنگی هنری مساجد که اکثریت آنها را جوانان و 
نوجوانان تشکیل می دادند، خوش درخشیدند و اقداماتشان 
بجا و مناسب بود. در بخش دوم فعالیت ها یعنی تولید و 
توزیع اقالم ضدعفونی و بهداشتی نیز شاهد فعالیت های 

شبانه روزی آنها به صورت خودجوش و فعال بودیم.

»راهکار« کانون های مساجد در مقابله با کرونا موفق عمل کرد

کانون ها در پساکرونا به جهش تولید کمک می کنند
طرح جزء خوانی مجازی قرآن 

کریم توسط کانون ۱۸ اسفند 
جونقان برگزار شد

مختاری گفت: طرح جزء خوانی مجازی قرآن کریم 
توسط کانون فرهنگی هنری ۱۸ اسفند از ابتدای ماه 
مبارک رمضان در مسجد صاحب الزمان )عج( شهر 

جونقان در حال برگزاری است.

»فروزان مختاری« اظهار داشت: محفل جزء خوانی قرآن کریم 
ماه رمضان امسال توسط کانون فرهنگی هنری 18 اسفند به 
دلیل شیوع ویروس کرونا بدون حضور مردم از طریق فضای 

مجازی و به صورت زنده برگزار می شود.
مسئول کانون فرهنگی هنری 18 اسفند مسجد صاحب الزمان 
)عج( شهر جونقان ادامه داد: این طرح شامل بارگذاری فایل 
صوتی تالوت روزانه یک جزء از قرآن کریم است که از ابتدای 
ماه مبارک رمضان توسط فعاالن کانون فرهنگی هنری 18 
اسفند در حال برگزاری است. وی افزود: هدف از اجرای این 
طرح انس بیشتر نوجوانان و جوانان با قرآن کریم در ایام ماه 
مبارک رمضان و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تعمیق 
و گسترش فعالیت  های قرآنی است. مختاری ابراز کرد: اجرای 
این طرح از طریق بارگذاری فایل صوتی تالوت روزانه قرآن 
کریم توسط کانون فرهنگی هنری 18 اسفند مسجد صاحب 

الزمان )عج( شهر جونقان در فضای مجازی صورت می گیرد.

توزیع ۵۵۰ بسته افطار به همراه 
۲۲۰ بسته حمایتی معیشتی در 

منطقه پیران دره کرج

روند  اعالم  با  نسب«  حافظی  االسالم  حجت   «
جامع  مسجد  در  راهبرد  ملی  طرح  اجرایی 
گلشهرویالء کرج گفت: ۵۵۰ بسته افطار به همراه 
۲۲۰ بسته حمایتی معیشتی در منطقه پیران دره 

کرج توزیع شد.

مدیرکانون فرهنگی هنری مسجد جامع شهداء گلشهر 
ویال افزود: طرح راهبرد با هدف رزمایش ایمان، همدلی، 
کار، ایثار و رمضان در سطح مساجد در حوزه خانواده، محله 
و مسجد اجرا می شود. امام مسجد جامع شهداء گلشهر 
از ظرفیت خودجوش  استفاده  با  مردم  داد:  توضیح  ویال 
مردمی در سال جهش تولید در قالب پویش های مردمی و 
انقالبی فعالیت می کند. مدیرکانون فرهنگی هنری مسجد 
جامع شهداء گلشهر ویال مطرح کرد: نیروهای فعال کانون 
های فرهنگی هنری مساجد با همکاری و همراهی بسیج 
در قالب طرح ملی راهبرد فعالیت چشمگیری در این زمینه 

دارند.

الزمان)عج(  صاحب  گفت:کانون  رحیمی 
مسجد مهدیه مالیر  کمک های مومنانه خود 
را برای  نیازمندان  و خانواده های آسیب دیده 

از کرونا  انجام داده است.

صاحب  کانون  اینکه  به  اشاره  با   » رحیمی  »جالل 
الزمان)عج( مسجد مهدیه مالیر  به عنوان یکی از کانون 
های فعال شهرستان از سال 138۴ تاسیس شده است 
گفت: این کانون در حال حاضر بیش از یکصد عضو دارد .

مدیر کانون  فرهنگی هنری صاحب الزمان )عج(مسجد 
مهدیه مالیر با  اشاره به برنامه های این کانون در طول 
های  برنامه  اجرای   ، مناسبتی  های  برنامه  افزود:  سال 

فرهنگی  ،برگزاری کالس های اوقات فراغت  و برگزاری  
دعای ندبه به صورت مستمر که در حال حاضر به خاطر 

کرونا برگزار نشده  از برنامه های این کانون است.
رحیمی  گفت: برگزاری برنامه روخوانی روانخوانی قرآن، 
کتاب خوانی برنامه های استخر و سالن ورزشی و همچنین 

اردو  از دیگر برنامه های این کانون است. 
مدیر کانون صاحب الزمان )عج(مالیر با بیان  اینکه این 
کانون نیز در کنار سایر گروه های جهادی در ایام کرونا 
فعال بوده است گفت: در بحث کرونا کانون فرهنگی هنری 
صاحب الزمان)عج( مسجد مهدیه مالیر نسبت به تهیه 
بسته های بهداشتی و  ضد عفونی و توزیع آن در مناطق 
روستایی  اقدام کرده است. وی افزود:  در این زمینه یک 
هزار و 5۰۰ بسته  ضد عفونی کننده بین روستاییان یکی از 

روستاهای بزرگ مالیر تقسیم شده است.

مدیر کانون صاحب الزمان )عج(مسجد مهدیه مالیرخبر داد 

کمک های مومنانه کانون صاحب الزمان مالیر در  رزمایش همدلی 
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توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی بین 
نیازمندان نی ریزی همزمان با 

ماه مبارک رمضان توسط کانون 
»امام حسن مجتبی )ع(«

بین  معیشتی  بسته  توزیع ۲۰۰  به  اشاره  با  گرگین 
نیازمندان نی ریزی همزمان با ماه مبارک رمضان توسط 
کانون »امام حسن مجتبی )ع(«، گفت: این بسته ها 
در قالب رزمایش »مواسات، همدلی و کمک مومنانه« 

توزیع شده و شامل اقالم غذایی و بهداشتی است.

»علیرضا گرگین« گفت: رزمایش »مواسات، همدلی و کمک 
مومنانه« در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری با 
محوریت مساجد جهت کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه همزمان 
با ماه مبارک رمضان و ایام شیوع بیماری ویروس کرونا اجرا شد 
که در قالب این رزمایش ۲۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان نی 
ریزی توزیع شد. مدیر کانون فرهنگی هنری »امام حسن مجتبی 
)ع(« مسجد »امام حسن )ع(« نی ریز خاطرنشان کرد: این طرح 
با حمایت و پشتوانه حضرت آیت اهلل »سید محمد فقیه«، امام 
جمعه نی ریز و مشارکت خیرین، هیئت امنای هیئت مذهبی و 
مسجد »امام حسین )ع(«، مرکز نیکو کاری »امام حسن مجتبی 
)ع(« و مساعدت قرارگاه مواسات و همدلی شهرستان توسط کانون 

فرهنگی هنری »امام حسن مجتبی )ع(« اجرا شد.

ــگ گلبان
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ذوالفقاری از فعالیت نمازگزاران و اعضای کانون فرهنگی هنری مسجد قدس اراک در حمایت از نیازمندان خبر داد.

» مجید ذوالفقاری« با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا، رحمت، برکت و همدلی و سخاوت است، گفت: کمک به نیازمندان و محرومین از دستورات دین مبین اسالم 
است که این مهم در تمام طول سال به ویژه در ماه رمضان مورد توجه همگان قرار می گیرد. مسئول کانون فرهنگی هنری محبین االئمه )ع( مسجد قدس شهر اراک با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه و مواسات، افزود: بعد از فرمایشات رهبر انقالب مردم مومن و والیتمدار ایران اسالمی به گونه ای جهادی وارد میدان شدند و ثابت کردند 
گوش به فرمان والیت فقیه هستند. وی خاطر نشان کرد: امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از افراد دچار مشکل شدند که رهبر انقالب پیشنهاد برگزاری رزمایش 
همدلی و مواسات را دادند و همه افراد جامعه به ایشان لبیک گفته و به هر شکلی که توانستند وارد عمل شدند. این مقام مسئول با اشاره به فعالیت های کانون فرهنگی هنری محبین 

االئمه)ع(  اراک بیان کرد: اعضای این کانون از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا در صحنه حاضر شدند و با تهیه بسته های مواد غذایی و بهداشتی و توزیع بین نیازمندان پرداختند.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه این کمک ها به همت نمازگزاران مسجد قدس و کانون فرهنگی هنری محبین االئمه علیه السالم اراک انجام شده است، گفت: امید است این کمک ها 

بتواند گره ای از مشکالت نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا باز کند.

فعالیت مسجد قدس اراک در حمایت از نیازمندان

نخعی گفت:در راستای طرح هر محله نذری به 
نیت سالمتی امام زمان )علیه السالم( و رفع بال 
بین افراد محله نو میالن امام حسن مجتبی)ع( 
۱۰۰ بسته غذایی توسط کانون کریم اهل بیت)ع( 
در روستای قوژد کاشمر بین نیازمندان توزیع شد

»مهدی نخعی« گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد 
با توجه به رسالت خود و دغدغه های موجود همواره تالش 
کرده در رویدادهای مختلف کنار مردم باشند زیرا ماهیت 
اصلی این مجموعه برخاسته از مردم است و می طلبد که 
در موارد گوناگون تالش خود را در راستای رفع موانع و 
مشکالت انجام دهد. مدیر کانون فرهنگی هنری کریم 
اهل بیت)ع( کاشمر با تاکید بر اینکه کانون های فرهنگی 
برای خدمت  تاثیرگذار  نهادهای  از  یکی  هنری مساجد 
رسانی به مردم در کشور محسوب می شوند، ادامه داد: 
جایگاه مردمی و کارکردهای اجتماعی کانون های مساجد 
موجب شد تا امروز این اماکن سنگر مقابله با شیوع ویروس 
کرونا شود. وی ادامه داد:متاسفانه در حال حاضر ویروس 

کرونا زندگی مردم را فلج کرده و همه آحاد جامعه دچار 
کمبودهایی شده اند که در این بین اقشار کم درآمد بیشتر 
متحمل سختی های این دوران می شوند لذا کانون های 

مساجد و بچه های مسجدی هیچ گاه از توجه به این افراد 
غافل نبودند و وظیفه خود می دانند در این شرایط بیشتر از 

گذشته یاری رسان این قشر محترم باشند.

مدیر کانون فرهنگی هنری کریم اهل بیت)ع(:

 ۱۰۰ بسته غذایی توسط کانون کریم اهل بیت)ع( 
در روستای قوژد کاشمر توزیع شد

برگزاری مسابقه کتابخوانی الغدیر 
در استان لرستان 

با  الغدیر  کتابخوانی  مسابقه  گفت:  پور  ابدالی 
موضوع زندگی نامه امام حسن)ع( ویژه کانون های 

فرهنگی هنری مساجد لرستان برگزار می شود.

کتابخوانی  مسابقه  این  داشت:  پور«اظهار  ابدالی  محمد   «
همزمان با میالد با سعادت امام حسن مجتبی)ع( در نیمه 

رمضان آغاز شده است.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان 
افزود: سه هزار جلد کتاب الغدیر با موضوع زندگی امام حسن)ع( 
بین کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان توزیع 
شده است. وی با بیان اینکه شرکت برای اعضای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد و عموم عالقمندان آزاد است، بیان 
کرد: عالقمندان در سراسر استان لرستان می تواند با مراجعه 
به کانون های فرهنگی هنری معین شهرستان ها نسبت به 
تهیه کتاب و شرکت در مسابقه اقدام کنند. ابدالی پور با بیان 
اینکه این  مسابقه با بهره گیری از بستر فضای مجازی و به 
صورت خالصه نویسی برگزار می شود، ادامه داد: عالقمندان 
می بایست خالصه نویسی کتاب را به سایت بچه های مسجد 

به آدرس bachehayemasjed.ir  ارسال کنند.

جوادیان زاده با اشاره به فعالیت های کانون های مساجد یزد در زمینه 
ادبیات داستانی گفت: استان یزد به پایلوت ادبیات داستانی مساجد تبدیل 

می شود.

» مجید جوادیان زاده« در آیین رونمایی از سایت اختصاصی فهما استان یزد گفت: 
ظرفیت کانون های مساجد به عنوان بستر خوب فعالیت های فرهنگی هستند. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد خاطرنشان کرد: ما در این اداره کل و در حوزه 

فعالیت های فرهنگی از هر نوع فعالیت در این زمینه استقبال می کنیم .
وی با اشاره به اهمیت توجه به حضور هنرمندان در مساجد گفت: برخی از هنرمندان 
و فعاالن فرهنگی هستند که درخواست حضور در مسجد دارند و ما به عنوان نهاد 
فرهنگی و هنری ملزم هستیم که این افراد را پوشش داده و فعالیت های آنها نیز 

مورد حمایت قرار دهیم. 
جوادیان زاده گفت: مجموعه فعالیت های مسجد محور به عنوان اقدامی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است که ما نیز در استان سعی داریم آن را دنبال کنیم. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانی یزد بیان کرد:  در سالی که یزد به عنوان پایتخت 
انتخاب شده بود کانون های مساجد به عنوان پیشگام در طرح های  ایران  کتایب 

کتابخوانی بودند که مورد استقبال مساجد قرار گرفت.

گفت:  یزد  استان  مساجد  های  کانون  در  سرود  ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
توانیم  هنر می  این  این  که  روبرو هستیم  قالب سرود  احیای  با  امروز  خوشبختانه 

مفاهیم مورد نظر را به خوبی منتقل کنیم.

استان یزد به پایلوت ادبیات داستانی مساجد تبدیل می شود

http://shabestan.ir/detail/News/930200
http://shabestan.ir/detail/News/930368
http://shabestan.ir/detail/News/930539
http://shabestan.ir/detail/News/928684
http://shabestan.ir/detail/News/930855
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کانون های فرهنگی هنری که فلسفه وجودی آنها احیای کارکردهای واقعی مساجد است در ایامی که برنامه های روتین این خانه های امن الهی به تعطیلی 
کشیده شد با ابتکار خالقانه جوانان نخبه و متعهد و با حمایت پیشکسوتان به ویژه هیئت امنا مساجد و زیر نظر امام جماعت و با همکاری بسیج و هیئت 

های مذهبی، برنامه های حمایتی در راستای پیشگیری و مقابله با کروناویروس را طراحی و اجرا کردند.

 این اقدامات موثر که به صورت خودجوش و آتش به اختیار صورت می گرفت و همچنین فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه، ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور را برانگیخت تا این برنامه ها را پس از بررسی نقاط قوت و ضعف به صورت طرحی ملی به نام » راهکار « طراحی و به استان ها جهت اجرا در سطح مساجد ابالغ 
کند. هم اکنون این طرح همزمان با سراسر کشور در بیش از هزار کانون فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان در حال اجراست که یکی از این مراکز، کانون فرهنگی هنری منتظران مهدی)عج( 
مسجد صاحب الزمان)عج( روستای مالجماتی است. » جعفر ذاکری دون نیایی «، مدیرکانون فرهنگی هنری منتظران مهدی)عج( گفت: پس از شیوع کروناویروس و اپیدمی بیماری کووید 19 که 
موجب خسارت وارد شدن به اقتصاد و معیشت بسیاری از خانواده ها به ویژه در مناطق روستایی علی الخصوص روستای مالجماتی شد، کانون با تشکیل هیئت اندیشه ورز درصدد عملیاتی کردن 

فرامین رهبری و حمایت از فقرا و نیازمندان برآمد.

رزمایش همدلی کانون منتظران مهدی)عج( میناب

و  ضدعفونی  عملیات  گفت:  ریگی  رحیمی 
روستای  عمومی  اماکن  و  معابر  گندزدایی 
چمن بید توسط فعاالن کانون فرهنگی هنری 
عاشورائیان از ابتدای شیوع این ویروس آغاز 

شده و همچنان ادامه دارد.

کانون  فعاالن  داشت:  اظهار  ریگی«  رحیمی  »شهرام 
جوش  خود  صورت  به  عاشورائیان  هنری  فرهنگی 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به میدان آمدند 
و در کنار دیگر نهادهای مردمی عملیات ضدعفونی و 
روزانه  به صورت  را  عمومی  اماکن  و  معابر  گندزدایی 

انجام می دهند.
مسئول کانون فرهنگی هنری عاشورائیان مسجد امام 
که  زمانی  تا  داد:  ادامه  بید  چمن  روستای  )ع(  حسین 
بیماری ناشی از ویروس کرونا به طور کامل فروکش نکند 
اماکن عمومی  عملیات گندزدایی و ضدعفونی معابر و 
روستای چمن بید توسط فعاالن کانون فرهنگی هنری 

عاشورائیان تداوم دارد.
وی افزود: عالوه بر ضدعفونی کردن معابر، ضدعفونی 

تجهیزات  به  وسیله  عمومی  اماکن  و  مغازه ها  مساجد، 
شخصی مردم توسط کانون فرهنگی هنری عاشورائیان 
مسجد امام حسین )ع( روستای چمن بید در حال اجرا 

است.

و  بهداشتی  اقالم  توزیع  کرد:  ابراز  ریگی  رحیمی 
ضدعفونی، توزیع ماسک و دستکش از دیگر فعالیت های 
کانون فرهنگی هنری عاشورائیان مسجد امام حسین )ع( 
روستای چمن بید برای پیشگیری از ویروس کرونا است.

به منظور حفظ سالمتی مردم صورت گرفت؛

ادامه عملیات ضدعفونی معابر روستای چمن بید 
توسط کانون عاشورائیان

۲۰۰ بسته معیشتی در قالب 
رزمایش مواسات توزیع شد

قالب  در  معیشتی  بسته   ۲۰۰ توزیع  از  عابدینی 
الحوائج  باب  کانون  همت  به  مواسات  رزمایش 

چالکیاسر خبر داد.

» سید محمدصادق عابدینی« با اشاره به اجرای رزمایش مواسات 
در کانون باب الحوائج با مشارکت و کمک مومنانه مردم چالکیاسر 
گفت: رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در راستای عمل 
به بیانات مقام معظم رهبری با محوریت مساجد برای کمک به 
قشر آسیب پذیر جامعه همزمان با ماه مبارک رمضان و شیوع 

ویروس کرونا در کانون باب الحوائج چالکیاسر لنگرود اجرا شد.
جمعه  مسجد  )ع(  الحوائج  باب  هنری  فرهنگی  کانون  مدیر 
چالکیاسر ادامه داد: در قالب این رزمایش ۲۰۰ بسته معیشتی میان 

خانواده های نیازمندان چالکیاسر و حومه توزیع شد.
وی با بیان اینکه این طرح با حمایت هیئت امنای مسجد، کانون 
فرهنگی باب الحوائج)ع(، پایگاه بسیج مقاومت و مشارکت خیران 
چالکیاسر اجرا شد اظهارکرد: این چهارمین مرحله توزیع سبد 

معیشتی در ماه رمضان بود.
عابدینی تصریح کرد: بسته کمک معیشتی شامل برنج، مرغ، 
دستمال  دستشویی،  مایع  رب،  سویا،  ماکارانی،  زمینی،  سیب 
کاغذی، پنیر، قند، نمک، نخود، رب گوجه، ماسک، تن ماهی 

و روغن بوده است.

دستگیری کانون بقیه اهلل االعظم 
از نیازمندان با توزیع ۱۲۰ بسته 

معیشتی

موسوی گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ بسته معیشتی 
مومنانه«  همدلی  و  »مواسات  رزمایش  قالب  در 
از  ناشی  پذیر  آسیب  اقشار  و  نیازمندان  بین 

بیماری کرونا توسط کانون توزیع شده است.

»سیده طاهره موسوی« اظهار داشت: کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد در لبیک به فرمان مقام 
معظم رهبری مبنی بر برگزاری رزمایش »مواسات و کمک های 

مومنانه« فعالیت های ارزنده ای تاکنون انجام داده اند.
مدیر کانون فرهنگی و هنری بقیه اهلل االعظم مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( یاسوج مساجد را پایگاه اصلی رزمایش »مواسات، 
همدلی و کمک های مومنانه« دانست و گفت: کانون های مساجد 
با شناسایی خانواده های آسیب پذیر و نیازمند و همچنین جذب 
کمک های مردمی و خیرین نیکوکار در راستای حمایت از این 

خانواده ها ماه رمضانی پر از مهربانی و همدلی را خلق می کنند.
وی یادآور شد: اعضای کانون فرهنگی و هنری بقیه اهلل االعظم 
نیز از ابتدای شیوع بیماری کرونا اقدام به ضدعفونی و گندزدایی 

مسجد، معابر عمومی و برخی از منازل کردند.

امور  دادن  قرار  سرلوحه  لزوم  به  جهانگیر 
گفت:  و  کرد  تاکید  مساجد  محوریت  با 
نمازجماعت  به  تمرکز  و  محوری  مسجد 
اولویت برنامه های پایگاه های مقاومت بسیج 

شهرستان جهرم در سال جاری است.

»محسن جهانگیر«، در دیدار بسیجیان و شورای فرماندهی 
حوزه بسیج »صاحب الزمان )عج(« جهرم با اشاره به دور 
)عج(«  الزمان  »صاحب  بسیج  حوزه  های  فعالیت  جدید 
شهرستان جهرم با تغییر مدیریت این نهاد به برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی، علمی و... این حوزه مقاومت در سال 
جاری اشاره کرد و گفت: تقویت  گروه های 15 گانه جهادی 
در راستای تهیه محرومیت زدایی، تامین جهیزیه، اشتغال 

زایی و... از جمله این برنامه ها است.
فرمانده حوزه بسیج »صاحب الزمان )عج(« جهرم با تاکید 
بر تقویت پایگاه های مقاومت بسیج در حوزه های مختلف، 

افزود: رشد بنیه علمی با ایجاد پویش های مختلف در دستور 
کار قرار گرفته است. وی به لزوم سرلوحه قرار دادن امور با 
محوریت مساجد تاکید کرد و گفت: مسجد محوری و تقویت 
والیت مداری و تمرکز به نمازجماعت باید سرلوحه و اولویت 

برنامه های پایگاه های مقاومت بسیج قرار بگیرد.

جهانگیر ایجاد موج مطالبه گری از مسئوالن و فعالیت موثر 
در فضای مجازی را از دیگر برنامه های سال جاری حوزه 
مقاومت بسیج »صاحب الزمان )عج(« جهرم عنوان کرد و 
از برگزاری یادواره شهدای الگوی محله، برگزاری جشنواره 

های متنوع و... در سطح پایگاه های مقاومت خبر داد.

مسجدمحوری در صدر برنامه های بسیجیان جهرم است
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جهادگران کانون فرهنگی هنری نور والیت و پایگاه بسیج مقاومت امام زمان)عج( شمس آباد تبریز ۵۰۰ بسته معیشتی و شش هزار عدد ماسک 
بهداشتی به همراه ۳۰۰ بسته مواّد ضّد عفونی کننده بین خانواده های نیازمند توزیع کردند.

»حّجت االسالم محّمدمهدی عنایتی« از اجرای رزمایش مواسات و همدلی در ماه همدلی؛ طبق فرمایش مقام معّظم رهبری خبر داد و اظهار داشت: در قالب این طرح 5۰۰ بسته معیشتی میان 
نیازمندان و آسیب دیدگان دوران شیوع بیماری کرونا در منطقه شمس آباد و شهرک یاغچیان توزیع شد. مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری نور والیت مسجد امام زمان منطقه شمس آباد تبریز 
گفت: در راستای پیام رهبر معّظم انقالب اسالمی به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های قدر، رزمایش همدلی به هّمت اعضای فّعال کانون فرهنگی هنری نور والیت و بسیجیان پایگاه 
مقاومت مسجد امام زمان )عج(، با تهّیه و توزیع 5۰۰ بسته معیشتیی، در سطح منطقه شمس آباد و شهرک یاغچیان اجرا شد. حّجت االسالم عنایتی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی 
برای حّس نوع دوستی و همدلی مؤمنانه ای که سبب ایجاد بهار همیاری در ماه همدلی می شود؛ افزود: عالوه بر تهّیه و توزیع بسته های معیشتی، تولید شش هزار ماسک بهداشتی به همت 

33 نفر از بانوان بسیجی که بعد از طّی مراحل ضّد عفونی و بسته بندی جهت استفاده در اختیار مسئوالن مربوطه قرار گرفت.

اقدام جهادی کانون فرهنگی هنری نور والیت تبریز در رسیدگی به نیازمندان

حجت  السالم رضوانی نژاد از اهدا کتاب به کانون  های برتر گیالن در روبداد 
ملی فهما به ارزش ۶۲۰ میلیون ریال خبر داد.

حجت االسالم »محمدعلی رضوانی نژاد« با بیان اینکه در رویداد ملی فهما ۴7 کانون فرهنگی 
و هنری مساجد گیالن حائز رتبه شدند اظهارکرد: از این تعداد یک کانون از گیالن به نام 

انصارالزینب)س( روستای لب دریا در رویداد ملی فهما کانون برتر شناخته شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن افزود: این تعداد کانون 
توانستند در مجموع یکصد و ۲7 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را جذب و به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه 6۲۰ میلیون ریال کتاب به کانون های برتر در رویداد ملی فهما اهدا می شود 
تصریح کرد: این کتاب ها به منظور تامین منابع کانون ها و کتابخانه های مساجد جهت توسعه 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهدا می شود.
حجت االسالم رضوانی نژاد بیان کرد: به کانون برتر پنج کارتن کتاب کمک آموزشی،۲ کارتن 

عمومی، ۲ کارتن کودک به ارزش 5۰ میلیون ریال اهدا شد.

توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی بین 
خانواده های نیازمند در قزوین

زمانی از توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی بین خانواده 
فرهنگی  کانون  توسط  قزوین  در  نیازمند  های 
هنری شهید دستغیب و به مناسبت عید سعید 

فطر خبر داد.

»ابوالفضل زمانی« گفت: یکی از اقداماتی که در این ایام به 
صورت جدی در کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب دنبال می 
شود، کمک به خانواده های نیازمند است که بر این اساس در 
ماه مبارک رمضان توزیع غذای گرم و بسته های معیشتی را بین 

خانواده ها نیازمند داشتیم.
مدیر کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب قزوین ادامه داد: 
به مناسبت عید سعید فطر هم 15۰ بسته معیشتی با کمک 
خیران به ارزش ۴5۰ هزار تومان و شامل 15 قلم کاال نظیر 
برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، سویا، رب، پنیر، چای، نان و غیره 

تهیه و بین خانواده های نیازمند توزیع شد.
وی عنوان کرد: در این اقدام خداپسندانه، خیران نزدیک 7۰ 
میلیون تومان مساعدت کردند و ما توانستیم این بسته های 
غذایی را تهیه کرده و بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده ار 
بیماری کرونا که در منطقه فعالیت کانون شهید دستغیب قزوین 

ساکن هستند، توزیع کنیم.

نما ر و د
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مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن خبرداد؛

 اهدا کتاب به کانون های برتر گیالن
 در رویداد ملی» فهما «

۱۲۰ بسته معشیتی کانون شهدای 
روستای میرکندی توزیع شد

شهدای  هنری  فرهنگی  کانون  مسئول  مدیر 
روستای میرکندی گفت: ۱۲۰ بسته معشیتی به 
همت اعضای کانون شهدای روستای میرکندی 
برای مشارکت در رزمایش کمک مؤمنانه و طرح 

ملی »راهکار« در بین نیازمندان توزیع شد.

»سید ولی سیدفاضلی« گفت: 1۲۰ بسته معشیتی به همت 
اعضای کانون شهدای روستای میرکندی برای مشارکت در 
در  و  تهیه  »راهکار«  ملی  و طرح  مؤمنانه  رزمایش کمک 
بین نیازمندان توزیع شد. مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری 
شهدای روستای میرکندی تصریح کرد: این بسته معیشتی 
شامل برنج، مرغ، روغن مایع، سیب زمین، شکر، قند، پنیر، 
ماکارونی، رشته آش، تخم مرغ و ماسک است. وی ادامه داد: 
این بسته های معیشتی به همت خیرین روستا تهیه و به 
همت فعاالن مسجدی جمع آوری، بسته بندی و توزیع شد. 
راستای  در  این کمک های  مقام مسئول عنوان کرد:  این 
عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص کمک به 

نیازمندان و اجرای رزمایش کمک مؤمنانه انجام شد.
سید فاضلی افزود: در روزهای سخت همدلی قرار داریم و باید 

تالش کنیم تا با همکاری و اتحاد در کنار یکدیگر باشیم.

تسهیالت  گفت:  یارمحمدی  االسالم  حجت 
حمایتی به هفت کانون بنت الهدی، قمربین 
هاشم و شمس از خدابنده، کانون اندیشه و 
امام جواد از خرمدره، کانون قدر از زنجان 
و کانون پیامبر اعظم از طارم اختصاص می 

یابد.

مدیرستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان اظهار 
داشت: رویداد فهما به عنوان یک رویداد ملی از سال گذشته 
در کشور آغاز شد و براساس فعالیت های انجام شده در 
کانون ها و امتیازاتی که کسب کردند به مرحله داوری راه 

یافتند.
حجت االسالم محمدنقی یارمحمدی با اشاره به اینکه هفت 
کانون فرهنگی و هنری از استان زنجان به مرحله داوری 
راه یافت، ادامه داد: از استان زنجان کانون های فرهنگی 
و هنری بنت الهدی، قمربین هاشم و شمس از شهرستان 
خدابنده، کانون های فرهنگی و هنری اندیشه و امام جواد از 
شهرستان خرمدره، کانون فرهنگی و هنری قدر از شهرستان 
زنجان و کانون فرهنگی و هنری پیامبر اعظم از شهرستان 

طارم به مرحله داوری رویداد فهما راه یافتند.
وی با اشاره به اینکه از این کانون ها حمایت هایی انجام 
خواهد شد، ادامه داد: این حمایت ها شامل اختصاص یک 
میلیون تومان کمک نقدی، پنج میلیون تومان تسهیالت، 
اخصاص کتاب های کمک آموزشی، عمومی و کودک به 
مبلغ یک میلیون تومان و اعطای هدایای ارزنده به مدیران 

مسئول این کانون ها است.
این مقام مسئول با بیان اینکه فعالیت کانون های مساجد 
در سامانه فهما ثبت می شود، گفت: با شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی مدارس برای استمرار فعالیت های فرهنگی در 
فضای مجازی ادامه دارد و این برنامه ها از طریق این سامانه 

اطالع رسانی می شود.

 اختصاص تسهیالت حمایتی به کانون های راه یافته 
به مرحله داوری فهما در استان زنجان
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دعای روز بیست و هفتم رمضان
خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و 

بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را ای مهربان به بندگان شایسته خویش.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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