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دهه کرامت را تبریک می گوییم

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
ملت هوشمند، نجيب و شجاع ايران در 
تمدن امروز جهان نقش اساسی دارد.

صفحه 2

خبرگزاری

مساجد بیت الذکر و مهمانخانه 
حضرت حق هستند
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سرپرست مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
حکم ابقاء و انتقال معاونین و مدیران مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در دوره جدید را 

صادر کرد.

حجت االسالم »علی نوری«، سرپرست مرکز رسیدگی به 
امور مساجد، حکم ابقاء ، انتقال و معرفی اعضاء شورای 
معاونان و مدیران نواحی این مرکز را در دوره جدید را صادر 

کرد. متن این احکام به شرح زیر است:
برادران ارجمند و همسنگران معزّز مرکز رسیدگی به امور 

مساجد
مناسبت  به  تبریک  عرض  ضمن  احترام،  و  سالم  با   
فرارسیدن دهه کرامت و استعانت از عنایات حضرت ثامن 
الحجج، امام رضا )ع( به منظور تثبیت فضای مدیریتی 
مرکز طی دوره سه ماه پیش رو ، سرعت بخشی به اجرای 
برنامه های مصّوب سال جاری ، ذیل راهبردهای ابالغی 
در قالب ساختار رسمی تشکیالت با جدیت و معطوف 
به نتیجه باید دنبال گردد. به موجب این حکم ، اعضای 
محترم شورای معاونان و مدیران محترم نواحی ، به شرح 
زیر ابقاء ، معرفی یا منتقل می شوند و تدابیر بهره مندی 
از سرمایه انسانی متخصص در حوزه مساجد ، اعالم می 

گردد:

الف( جناب حجت االسالم ذاکر در معاونت فرهنگی ـ 
اجتماعی ، جناب حجت االسالم احمد پرویزی در معاونت 
جذب و آموزش ،  جناب آقای محسن ولیئی در معاونت 
، جناب حجت االسالم علی سعیدیان در دفتر  اجرایی 
دفتر  در  توانا  عبداهلل  االسالم  حجت  جناب   ، حقوقی 
مطالعات ، جناب آقای محمد مراد پور در دفتر طرح و 
برنامه و جناب آقای سجاد اسم حسینی در روابط عمومی 

ابقا می شوند.
از دفتر نظارت و  ارباب  ب( جناب حجت االسالم علی 

سید  االسالم  حجت  جناب  و  ریاست  حوزه  به  ارزیابی 
محسن حسینی مجد از مشاورت رئیس به دفتر نظارت و 

ارزیابی منتقل می شوند.
ج( بنا به تدبیر سازمان حراست دفتر مقام معظم رهبری، 
جناب حجت االسالم حسنعلی قلعه ، مدیر محترم دفتر 
حراست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، با حفظ سمت،  

دفتر حراست این مرکز را نیز تحویل خواهند گرفت.
د( مدیران محترم نواحی ۱۸ گانه ، در جایگاه خود ابقا 

می شوند.

سلسله جلسات هفتگی درسهایی از صحیفه سجادیه در مسجد ۷۲تن مجموعه سرچشمه برگزار می شود.

جلسات هفتگی »تفسیر صحیفه سجادیه« توسط حجت االسالم »محمدجواد حاج علی اکبری«، روزهای دوشنبه هر هفته در ساعت ۱۸ در مسجد ۷۲ تن 
مجموعه سرچشمه برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این جلسه الزم ست که از آوردن کودک در جلسه خودداری کنند و استفاده از ماسک الزامی است.
عالقه مندان می توانند برای شرکت در این جلسات به نشانی میدان بهارستان، نرسیده به چهار راه سرچشمه، انتهای خیابان صیرفی پور، مسجد ۷۲ تن، بنیاد 

فرهنگی شهدای انقالب اسالمی )یادمان شهدای هفتم تیر( مراجعه کنند.

برگزاری سلسله جلسات هفتگی درسهای از صحیفه سجادیه در مسجد ۷۲ تن

با حکم سرپرست مرکز رسیدگی به امور مساجد صورت گرفت

حکم ابقاء و انتقال معاونین و مدیران مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در دوره جدید

نمایــه

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

کانون فرهنگی هنری »سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« 

در شیراز افتتاح شد

کانون فرهنگی هنری »سردار سپهبد شهید حاج 
شیراز  »الرجاء«  مسجد  در  سلیمانی«،  قاسم 

افتتاح شد.

کانون  افتتاح  مراسم  در  امیدی«،  »حسین  االسالم  حجت 
فرهنگی هنری »سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی«، 
که در مسجد »الرجاء« شیراز برگزار شد، گفت: از وقتی شهید 
سلیمانی به شهادت رسید، تصمیم ملی گرفته شد که یک 
کانون و مسجد برتر به نام این شهید نامگذاری شود، که این 

مسجد را انتخاب کردیم.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس 
اضافه کرد: امیدوارم این کانون منشا اثر باشد و بتوان از اثرات 

این کانون برای همگان استفاده کرد.
امام  حدائق«،  »حمیدرضا  ادامه،   در  گزارش  این  اساس  بر 
جماعت مسجد »الرجاء« هم گفت: کانون فرهنگی مسجد 
الرجا 6 سال است که فعال است در منطقه قصردشت چند 

کانون توسط رئیس حوزه »منصوریه« به بهره برداری رسید.

رئیس  نوری زاده،  حجت االسالم  تکریم  آئین 
و  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  سابق 
نوری  علی  حجت االسالم  معارفه  همچنین 
هشتم  یکشنبه،  روز  مرکز  این  سرپرست 
علی  حاج  حجت االسالم  حضور  با  تیرماه 
ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس  اکبری، 
آموزشی  فرهنگی  مجتمع  در  کشور  جمعه 

محراب برگزار شد.

با  مراسم  این  در  علی اکبری«  »حاج  االسالم  حجت 
لحاظ  از  ذیقعده  ماه  گفت:  کرامت  دهه  ایام  تبریک 
از  که  است.  فوق العاده ای  ماه  معنوی،  ظرفیت های 
و  دارد  ویژه ای  خصوصیت  یکشنبه،  روزهای  آن  بین 

طبق روایات دستورالعمل خاصی برای آن آمده است. 
لذا یکشنبه های این ماه، مغتنم است. ان شاءاهلل خداوند 
متعال توفیق آن را به ما کرامت بفرماید تا از ظرفیت 

آن استفاده کنیم. 
حق،  حضرت  مؤانست  باب  روزها  این  در  افزود:    وی 
تبارک تعالی، به لطف و کرمش با بنده هایش باز شده 
است. برای اینکه انسان وارد ارتباط صمیمانه و نزدیک 
با پروردگار متعال بشود که خود را قریب مجیب معرفی 
کرده، چیزی که راه را هموار می کند، یا به عبارتی کلید 
این باب دوستی و انس با حضرت حق تبارک و تعالی 
است، استغفار است. در بین آنچه که برای جلوه های 

بندگی معرفی شده است، سرآمد استغفار است.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در ادامه 
افزود:  وظیفه ما در مرکز رسیدگی به امور مساجد این 
است که بساط ضیافت بندگان خدا را در مساجد فراهم 

کنیم. همانطور که در حدیث قدسی آمده است: »أَْهُل 
برای ذکر است.  ِضَیاَفتِی« فضای مساجد  ِفی  ذِْکرِی 
مساجد نیز بیت الذکر و مهمانخانه حضرت حق تبارک 

و تعالی هستند.
به  رسیدگی  مرکز  گفت:  ادامه  در  اکبری  علی  حاج 
تهران  در  خوشنام  و  سابقه  با  مرکزی  مساجد،  امور 
این  تاکنون  تاسیس  روز  از  این مرکز  الحمدهلل  است. 

خصوصیت را داشته است.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور افزود: 
این مرکز از آن مراکزی است که براساس تقوا بنا نهاده 
َس بُْنیانَُه َعلی  تَْقوی«. مرحوم حضرت  شده است؛ »أََسّ
آیت اهلل مهدوی کنی و مرحوم  آیت اهلل انواری هر دو 
پیشنهاد  که  بودند  پارسا  و  متقی  بسیار  انسان های 
تأسیس چنین مرکزی را به مقام معظم رهبری دادند و 

ایشان هم موافقت کرده و این مرکز بنا نهاده شد.

مساجد بیت الذکر و مهمانخانه حضرت حق هستند

طرح »هر مسجد یک حقوقدان« 
در خوزستان اجرا می شود

»هر  طرح  اجرای  از  همت پور  حجت االسالم 
مسجد یک حقوقدان« در سطح کانون های مساجد 
خوزستان خبر داد و گفت: هدف از این طرح باال 

رفتن اطالعات حقوقی جامعه است.

»حجت االسالم مرتضی همت پور« از اجرای طرح »هر مسجد 
یک حقوقدان« خبر داد و اظهار کرد: این طرح به همت ستاد 
افزایش  هدف  با  خوزستان  مساجد  کانون های  هماهنگی 

اطالعات حقوقی جامعه اجرا می شود.
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خوزستان 
مبارزه با فساد و ایجاد عدالت را از وظایف قوه قضائیه دانست 
انقالب اسالمی کوتاه کردن دست  از اهداف  افزود: یکی  و 
مفسدان و مبارزه با فساد است از این رو در جامعه دینی، انقالبی 
و اسالمی نباید شاهد فساد باشیم.  وی با بیان اینکه مردم 
ببینند تصریح کرد: طرح »هر  آموزش  را  زبان حقوقی  باید 
مسجد یک حقوقدان« کانون های مساجد در راستای وظیفه 
آگاهی بخشی و بصیرت افزایی برنامه ریزی شده و دستاورد های 
خوبی به همراه دارد. حجت االسالم همت پور در پایان یاد آور 
شد: در این طرح برنامه ریزی شده که مردم در مساجد بتوانند 
با رئیس کل دادگستری، دادستان و یا قضات عالی رتبه استان 
دیدار داشته باشند و از نزدیک با مسئوالن دادگستری به گفتگو 

نشسته و مشکالت خود را در حوزه حقوقی مطرح کنند.
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طرح »از کرامت تا والیت« به مناسبت دهه کرامت و تا عید غدیر در ۱۴ کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان مانه و سملقان اجرا می شود.

»هاشم شیرازیان« از اجرای طرح »از کرامت تا والیت« همزمان با دهه کرامت خبر داد و اظهارکرد: این طرح با همکاری نهاد مردمی آبادانی و پیشرفت شهرستان مانه و سملقان از دهه 
کرامت تا عید غدیر در ۱4 کانون فرهنگی و هنری این شهرستان اجرایی می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با بیان اینکه انتخاب و معرفی کانون های فعال و با سابقه فرهنگی مستمر و البته واقع در مناطق محروم 
مانه و سملقان به عهده ستاد استانی است، افزود: نهاد مردمی آبادانی و پیشرفت شهرستان مانه و سملقان هم هزینه این طرح را بر عهده گرفته است.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط و شادمانی و ترویج فرهنگ همدلی به رسم اهل بیت علیهم السالم بین مردم به ویژه نوجوانان و جوانان فعال در مساجد معرفی کرد و گفت: 
در راستای اجرای این طرح برنامه های فرهنگی با حضور مربیان و در قالب جشن، مسابقه فرهنگی، اهدای جوایز و تجلیل از نوجوانان و جوانان مزین به نام معصومه، رضا و علی اجرا 

می شود.
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کانون های فرهنگی و هنری مساجد میزبان طرح »از کرامت تا والیت« می شود

پنجــره

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

 توزیع ۳۰۰ بسته غذایی
  به مناسبت دهه کرامت
 در کانون افق زنجان 

همه ساله در دهه کرامت و سالروز میالد باسعادت 
امام  مسجد  در  ای  ویژه  های  جشن  رضا)ع(  امام 
رضا)ع( اسالم آباد زنجان برگزار می شد که امسال 
به دلیل وضعیت پیش آمده و انتشار ویروس کرونا 

این جشن ها برگزار نمی شود.

به همین منظور بچه های کانون فرهنگی و هنری افق 
مسجد امام رضا)ع( در راستای تحقق فرمان مقام معظم 
رهبری در همدلی و مواسات با نیازمندان و آسیب دیدگان 
ویروس کرونا و با محوریت طرح ملی راهکار 300 بسته 
غذایی در بین نیازمندان در مناطق محروم زنجان توزیع 
کردند. کانون فرهنگی و هنری افق زنجان یکی از کانون 
های پیشرو در اجرای طرح ملی راهکار است که از روزهای 
نخستین شیوع ویروس کرونا تاکنون با حضور بچه های 
مسجد در قالب گروه های جهادی به ضدعفونی مسجد و 
خیابان های اطراف پرداختند؛ همچنین بسته های غذایی و 

اقالم بهداشتی هم توزیع شد.

دهه  با  زمان  هم  گفت:  مالیی«  »رقیه 
مسجدی  های  بچه  مشارکت  با  کرامت، 
کانون بیت الرقیه )س(، جشن میالد حضرت 
معصومه )س( و روز دختر را برگزار کردیم.

مدیر کانون فرهنگی هنری بیت الرقیه )س( هوکرد بیان 
کرد: یکی از برنامه های تدارک دیده شده در این جشن، 
حضرت  سیره  و  زندگی  سبک  خصوص  در  سخنرانی 

معصومه )س( و مولودی خوانی بود.
وی اضافه کرد: این برنامه با هدف معرفی شخصیت واالی 
این بانوی کریمه اجرا شد تا دختران و زنان ما با تاسی از 

سیره حضرت زندگی های سعادتمندی داشته باشند.
مالیی ابراز کرد: یکی دیگر از ویژه برنامه های دهه کرامت 
اجرای طرح ختم صلوات و قرآن کریم به نیت سالمتی امام 
زمان )عج( و هدیه به ساحت مقدس کریم و کریمه اهل 
بیت علیهم السالم است که با مشارکت بانوان عضو کانون 

در حال اجرا است.
مدیر کانون فرهنگی هنری بیت الرقیه )س( هوکرد اظهار 
کرد: همچنین طرح سالم بر امام رئوف در دهه کرامت در 

حال اجرا می باشد و در همین راستا هر شب راس ساعت ۸ 
صلوات خاصه امام رضا علیه السالم از گلدسته های مسجد 

پخش می شود.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح سالم از راه دور به 
محضر امام رضا علیه السالم است زیرا امسال با وجود شیوع 

کرونا امکان شرف یابی به محضر آن حضرت نیست.

مدیر کانون بیت الرقیه )س( جیرفت: 

بچه مسجدی ها میالد حضرت معصومه )س( را 
جشن گرفتند 

جوان  اندیشه  کانون  در  تابستان  فراغت  اوقات  ویژه برنامه های 
مسجد جابری برگزار می شود.

برنامه های فرهنگی و هنری  ویژه  فراغت  اوقات  ایام  و  تابستان  با فصل  همزمان 
کانون اندیشه جوان مسجد جابری با عنوان »اندیشه جوان« برگزار می شود.

این برنامه ها شامل آموزش قرآن کریم، زبان، احکام، عقاید، تواشیح و سرود، هیئت 
هفتگی، برنامه های ورزشی شامل کاراته، رباتیک،کالسهای مهارتی ای تی، فتوشاب، 

کار باچوب، روزنامه نگاری، حالل احمر،طب سنتی، آموزش عکاسی است.
این دوره های آموزشی برای گروه سنی ۷تا ۱6 سال برگزار می شود.

مسجد جابری یکی از مساجد فعال و پایگاه اجتماعی و مذهبی مردم شرق تهران  
است. این مسجد در سال ۱3۲3 ساخته شد و حدود سه بار بازسازی داخلی شده است 
و آخرین بار با همت حجت االسالم نوبختی، امام جماعت فعلی مسجد مغازه های 

اطراف خریداری و مسجد گسترش یافت.
حجت االسالم نوبختی که دو دهه است امامت جماعت مسجد جابری تهران را بر 
عهده دارد، با تالش های بی وقفه و حمایت های بی دریغ مردم این مسجد را به عنوان 
یکی از مساجد فعال تهران تبدیل کرده است. این مسجد به جز اجرای برنامه های 

راه اندازی مرکز  به  اقدام  تقدیر  قابل  اهل بیت)ع) در حرکتی  برای  مناسبتی  مختلف 
تخصصی و شبانه روزی حفظ قرآن کریم کرده و با این اقدام ارزشمند طی چند سال 

اخیر ده ها حافظ کل قرآن از این مسجد تربیت شده و گام در راه قرآن نهاده اند.

اجرای برنامه تابستانی »اندیشه جوان« در مسجد جابری

آغاز به کار رویداد بین المللی 
»روح مقاومت« در اصفهان  

هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
استان اصفهان از آغاز به کار رویداد بین المللی 
سراسر  با  همزمان  اصفهان  در  مقاومت«  »روح 
کشور از ۱۰ تیر ماه خبر داد و گفت: این رویداد 
و  مقاومت  روح  ترویج  راستای  در  محکم  گامی 

آشنایی با وصایای شهداء است.

حجت االسالم والمسلمین »محمدرضا نیستانی« به برگزاری 
بزرگداشت چهلمین  ویژه  مقاومت«  المللی »روح  بین  رویداد 
سالگرد دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ستاد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد با استفاده از ظرفیت مردمی مساجد و با همکاری 
کانون های فرهنگی هنری فهما با اجرای رویداد بین المللی 
»روح مقاومت« گامی محکم در راستای ترویج روح مقاومت 
و آشنایی با گنجینه های معنوی )وصایای شهداء( به منظور 
الگوسازی برای نسل نو و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه اقدام 
کند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری استان 
اصفهان ادبیات مقاومت را راه نجات بشر از مستکبران دانست و 
اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت، ترویج و زنده نگه داشتن روح مقاومت و تقویت 
جبهه مقاومت، بازخوانی و تبلیغ وصایای شهدا جهت عمل به 
آنها در زندگی و کشف گنجینه های معنوی موجود در وصایای 

شهداء از اهداف برگزاری این رویداد بین المللی است.
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حجت االسالم چراغی پور با بیان اینکه دهه کرامت، فرصت مناسبی در راستای برای تمرین همدلی کریمانه است، گفت: محور برنامه های دهه کرامت 
سال جاری تولید محتوای متناسب با فرهنگ رضوی در فضای مجازی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم، اظهار کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم همه ساله در ایام دهه کرامت در جهت برگزاری 
مراسم های ویژه ای، در سراسر استان در مناطق شهری و روستایی، فعالیت های گسترده ای داشته است. حجت االسالم» علی چراغی پور« تصریح کرد: امسال  با توجه به شیوع 
ویروس منحوس کرونا و لزوم اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و مذهبی در این ایام در سطح مناطق مختلف استان و در راستای ترویج فرهنگ کرامت رضوی در سراسر مساجد 
استان ایالم، برنامه های ویژه ای را با رعایت پروتکل های بهداشتی و  با محوریت فضای مجازی در نظر گرفته شد. وی یادآور شد: حضرت امام رضا)ع( می فرمایند که مبادا اعمال 
نیک را به اتکای دوستی آل محمد)ص( رها کنید و  دوستی آل محمد)ص( را به اتکای اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود، ما دوستدار  

و محب اهل بیت)ع( هستیم، باید انجام دهنده فرمایشات اهل بیت )ع( و ادامه دهنده راه و روش انبیا و اولیای الهی باشیم.
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دهه کرامت بهترین فرصت بر تمرین همدلی کریمانه است

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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جوامع  نشین  مستضعف  مناطق  در  مساجد 
اسالمی بیش از سایر مناطق نقش آفرین هستند 
مراجعه  آنها  به  مردم  مختلف  های  گروه  و 
شوش  منطقه  در  »وفا«  مسجد  کنند.  می 
خیابان  خیابان شوش شرقی،  در  )واقع  تهران 

بروجردی( از این قاعده مستثنی نیست.

به  ثابت مسجد وفا خدمت  برنامه  مهم ترین ویژگی و 
طبقات محروم و کم درآمد و بانوان سرپرست خانوار است 
به طوری که مجموعه خیریه این خانه خدا با مدیریت 
والمسلمین »رسول متقدمی« و محمد  حجت االسالم 
علی فرجی، ماهیانه به ده ها خانواده نیازمند کمک های 

نقدی و غیرنقدی اهدا می کند.
پناه دادن به کارتن خواب ها

از کارهای مهم دیگر مسجد وفا یاری رسانی به کارتن 
خواب ها است به طوری که در بسیاری از مناسبت های 
مذهبی اهالی این مسجد همراه با امام جماعت آن، به 
کوچه پس کوچه های منطقه شوش می روند و غذای گرم 
و لباسی تمیز و نو میان کارتن خواب ها توزیع می کنند. 
همه ساله این کار در دهه کرامت و با هدف بهره مندی 
همگان از رافت و عطوفت رضوی بیش از سایر مناسبت 
ها انجام می گیرد. در واقع از زمانی که حجت االسالم 

والمسلمین حسن کمالی، امام جماعت مسجد وفا بود تا 
با حکم  متقدمی  والمسلمین  اکنون که حجت االسالم 
مرکز رسیدگی به امور مساجد -البته برای سومین سال- 
مدیریت این مسجد را بر عهده دارد دهه کرامت فرصت 
خدمت کریمانه به نیازمندان به ویژه کارتن خواب ها است.
شروع  با  متقدمی  والمسلمین  االسالم  حجت  گفته  به 
ویروس کرونا مجموعه خیریه مسجد وفا بر میزان فعالیت 
های خود افزوده است و تاکنون و به مناسبت سال نو 
االعظم  اهلل  بقیه  والدت حضرت  ایام  شمسی،  هجری 
)عج(، ماه مبارک رمضان، ایام والدت امام حسن مجتبی 

)ع( و دهه کرامت، بیش از 600 بسته ارزاق میان نیازمندان 
توزیع کرده است.

همسو  وفا  مسجد  گفت:  شبستان  خبرنگار  به  متقدمی 
با فرمایش مقام معظم رهبری درباره کمک مومنانه به 
همدلی،  و  مواسات  رزمایش  شدن  اجرایی  و  نیازمندان 
ویروس  از  دیده  آسیب  های  خانواده  به  رسانی  خدمت 
منحوس کرونا را در راس برنامه های خود قرار داده است. 
توزیع بیش از دو هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان و 
کارتن خواب ها از اقدامات دیگر مسجد وفا در این دوره 

بوده است.

خدمت کریمانه اهالی »مسجد وفا«

از خدمت کریمانه به کارتن خواب ها تا کمک 
مومنانه به مراکز درمانی در دهه کرامت

 توزیع ۲۰۰ بسته ارزاق
 میان نیازمندان 

جامع  مسجد  عزیزی  مهدی  شهید  جهادی  گروه 
امام رضا )ع( )واقع در تهران، اتابک، خیابان نفیس( 
به مناسبت ایام دهه کرامت و همسو با رزمایش 
مواسات و همدلی، ۲۰۰ بسته ارزاق میان خانواده 
های نیازمند با اولویت خانواده های آسیب دیده در 

دوره شیوع ویروس کرونا توزیع می کند.

بنابر این گزارش، هر بسته که ارزش ریالی آن 500 هزار 
شکر،  چای،  روغن،  مرغ،  چای،  برنج،  شامل  است  تومان 
قند، رشته ماکارانی، تن ماهی و خرما است. همچنین بسته 
بهداشتی شامل ماسک، دستکش و بطری حاوی مواد ضد 

عفونی کننده میان این گروه توزیع می شود.
این گزارش می افزاید، مسجد جامع امام رضا )ع( همچنین 
در سه شب پایانی دهه کرامت و به منظور گسترش فرهنگ 
شادی مومنانه اقدام به راه اندازی کاروان شادی می کند. این 
کاروان در این شب ها پس از اقامه نماز جماعت مغرب و 
عشاء از جلو این خانه خدا در سطح محالت نفیس، اتابک و 

خاوران حضور می یابند.

شنبه های  »سه  ملی  طرح  گفت:  مظاهری 
تکریم« در راستای تکریم خانواده معظم شهدا 
و  نخبگان  ماندگار،  چهره های  ایثارگران،  و 
و  فرهنگی  عرصه های  در  ممتاز  نوجوانان 
در  کشور  سراسر  با  همزمان  محله  هنری 
بختیاری  و  چهارمحال  مساجد  های  کانون 

برگزار می شود.

فرهنگ  ترویج  داشت:  اظهار  مظاهری«  »محمدرضا 
تکریم در سطح کشور یکی از اهداف مهم برگزاری طرح 
ملی »سه شنبه های تکریم« توسط کانون های فرهنگی 

هنری مساجد چهارمحال و بختیاری در دهه کرامت است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه اولین مرحله از طرح 
ملی »سه شنبه های تکریم« روز سه شنبه 3 تیر همزمان 
با میالد حضرت فاطمه معصومه )س( برگزار شد افزود: 
اجرای این طرح تا پایان سال جاری توسط کانون های 
فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

وی بابیان اینکه طرح ملی »سه شنبه های تکریم« در 
و  مساجد  مفاخر  و  نخبگان  معرفی  و  تشویق  راستای 
محالت برگزار می شود افزود: این طرح که از ویژه برنامه 
های دهه کرامت محسوب می شود، به صورت محله 
ای و مسجدی با محوریت کانون های فرهنگی هنری 

مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

 

طرح ملی »سه شنبه های تکریم« در کانون های مساجد 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

برگزاری بیش ۸۰۰ ویژه برنامه 
دهه کرامت در کانون های 

مساجد لرستان

ابدالی پور گفت: در طول دهه کرامت بیش از ۸۰۰ 
برنامه مسجد محور در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد استان لرستان برگزار می شود.

» محمد ابدالی پور« اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و اهمیت فاصله گذاری اجتماعی  
امسال برنامه های فرهنگی هنری ویژه دهه کرامت با رویکرد 

فضای مجازی انجام می شود.
مدیرستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره 
به فعالیت 40۸ کانون فرهنگی هنری مسجد در استان لرستان، 
افزود: ویژه دهه کرامت ۸00 برنامه محوری مسجد محور در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان برگزار می 
شود. وی ادامه داد: همچنین در ۱0 شهرستان استان لرستان با 
مدیریت کانون های فرهنگی هنری معین برنامه های شاخص 
شهرستانی برگزار می شود. ابدالی پور ادامه داد: در دو کانون 
فرهنگی هنری معصومیه و کانون امام المسلمین)ع( جشن 
شاخص ویژه روز دختر در استان لرستان برگزار شده است. وی 
با اشاره به  برگزاری مسابقه کتابخوانی در کانون های فرهنگی 
هنری مسجد، افزود: مسابقه کتابخوانی با محوریت کانون سید 

الشهداء و آیت اهلل مدنی برگزار می شود.
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سقاء گفت: کانون های مساجد به عنوان مرکز نشر پیام فرهنگ غنی رضوی است و باید با استفاده از بستر فضای مجازی این فرهنگ غنی را 
به جهان انتشار دهیم.

»نادر سقاء« گفت: برنامه های فرهنگی دهه کرامت باید زمینه انس و الفت دل ها را حرم رضوی را تعمیق بخشد و زمینه گسترش پیام فرهنگ غنی رضوی در بین آحاد مردم 
جامعه شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: کانون های مساجد به عنوان مرکز نشر پیام فرهنگ غنی رضوی است و باید با 

استفاده از بستر فضای مجازی این فرهنگ غنی را به جهان انتشار دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: مطالعه عمیق خواهرانه های حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( توسط بانوان فعال کانون های مساجد می تواند سبک زندگی آن حضرت را به عنوان 
یک الگوی ممتاز در بین بانوان معرفی کند. وی عنوان کرد: قدرت فرهنگ رضوی در شناخت از سبک زندگی امام رضا )علیه السالم( است که باید الگوی رفتاری و اخالقی امروز 

نوجوانان و جوانان باشد تا شاهد رشد فکری و عقلی در امور زندگی و رفتارهای خانوادگی باشیم.

کانون های مساجد مرکز نشر پیام فرهنگ غنی رضوی است

به  آهو  ضامن  قصه گویی  جشنواره  نخستین 
شهرستان  ایثار  هنری  فرهنگی  کانون  میزبانی 
برگزار  کرامت  دهه  مناسبت  به  هندیجان 

می شود.

کرامت  دهه  ایام  تبریک  ضمن  میرزاپور«  »مسعود 
»ضامن  قصه گویی  جشنواره  نخستین  کرد:  اظهار 
آهو« به میزبانی کانون فرهنگی هنری ایثار شهرستان 
کانون های  هماهنگی  ستاد  همکاری  با  و  هندیجان 

مساجد خوزستان برگزار می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی هندیجان افزود: 
برگزاری  و ممنوعیت  بیماری کرونا  به شیوع  توجه  با 
فضای  طریق  از  شدیم  آن  بر  تجمعی  مراسم های 
و  مسابقات  جشنواره ها،  راه اندازی  به  نسبت  مجازی 
پویش های مختلف در عرصه های گوناگون اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای مجازی بهترین 
ارائه فعالیت های مختلف است اضافه کرد:  برای  ابزار 
فرا  و  کرامت  دهه  مناسبت  به  آهو  ضامن  جشنواره 

امام  و  )س(  معصومه  والدت حضرت  سالروز  رسیدن 
برگزار  سال   ۷ تا   3 رده سنی  کودکان  ویژه  )ع(  رضا 

می شود.
میرزاپور به موضوعات این جشنواره اشاره کرد و اذعان 

می توانند  جشنوار  این  در  شرکت  متقاضیان  داشت: 
محوریت  با  کوتاه  کلیپ های  قالب  در  را  خود  آثار 
داستانک هایی از امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( 

ارسال کنند.

 اجرای گروه سرود »نصر« 
کانون عترت بشرویه برای 
بزرگداشت دهه کرامت

از  مدیر کانون فرهنگی و هنری عترت بشرویه 
اجرای گروه سرود »نصر« کانون فرهنگی هنری 
و  دهه کرامت  بزرگداشت  برای  عترت بشرویه 

میالد امام رضا)ع( خبر داد.

»محمدرضا قاسمیان« با اشاره به برنامه های دهه کرامت در 
مسجد موسی بن جعفر)ع( به همت اعضای کانون فرهنگی و 
هنری عترت بشرویه اظهار کرد: امسال به دلیل شیوع ویروس 
های  دستورالعمل  رعایت  با  محدودی  های  برنامه  کرونا 

بهداشتی به مناسبت این ایام پیش بینی شده است.
مدیر کانون فرهنگی و هنری عترت بشرویه از برگزاری جشن 
میالد امام رضا علیه السالم در شب والدت به صورت محدود 
و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داد و گفت: اجرای گروه 
سرود »نصر« کانون فرهنگی هنری عترت برای بزرگداشت 
دهه کرامت در شب جشن میالد امام مهربانی ها و همچنین 
گرفته  نظر  در  های  برنامه  دیگر  از  نیز  مجازی  فضای  در 
شده است. قاسمیان با اشاره به عضویت ۱64 نفر در  کانون 
فرهنگی و هنری عترت بشرویه، ادامه داد: از ابتدای اجرای 
رویداد ملی فهما در سراسر کشور،  این کانون فرهنگی هنری 
با ثبت اطالعات در بخش های مختلف از جمله ارکان کانون،  
فعالیت های اوقات فراغت، اخبار و آگهی ها، فعالیت های ملی 
مذهبی، گروه سرود و اطالعات تالوت نور موفق به کسب 
هشت هزار و 4۷3 امتیاز در سایت بچه های مسجد شده است.

به همت کانون ایثار شهرستان هندیجان انجام می شود

 برگزاری نخستین جشنواره ضامن آهو 
در دهه کرامت

همزمان  گفت:   فرد«  ناهیدی  »حمیدرضا 
نویسی  داستان  مسابقه  کرامت،  دهه  با 
های  کانون  عضو  خواهران  ویژه  کودکانه 
همدان  استان  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
همدان  علمیه  های  حوزه  خواهر  طالب  و 

برگزار می شود.

هنری  و  فرهنگی  کانون های  ستاد هماهنگی  مدیر 
موضوع  با  مسابقه  این  افزود:  همدان  استان  مساجد 
کرامت آسمانی و در محورهای اقیانوس مشرق)توصیف 
امام رضا )ع(، زندگی ایشان، و کرامات ...( و همچنین 
مهتاب عالم تاب قم )توصیف کریمه اهل بیت )ع( ، 

زندگی ، کرامات و ....( است.
 وی گفت: بدون تردید بازخوانی و نگاهی عمیق به 
زوایای زندگی این دو بزرگوار، مسیر روشنی در برابر 

مسلمانان می گشاید و مهمتر از همه جامعه اسالمی 
داد:  ادامه  وی  می دهد.  نجات  ناهنجاری ها  از  را 

سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
www.Hamadan.whc.ir   مراجعه کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد همدان خبر داد؛

برگزاری مسابقه داستان نویسی کودکانه همزمان با دهه کرامت
 ۳۵ هزار صلوات نثار

 روح مطهر امام رضا )ع( و 
حضرت معصومه )س( شد

دهه  با  همزمان  گفت:  نوروزی«  »شورانگیز 
کرامت 35 هزار صلوات توسط خواهران اعضای 
این کانون نثار روح مطهر امام رضا )علیه السالم( 

و حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( شد.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه )سالم اهلل 
علیها( شهر هشجین تصریح کرد: این حرکت معنوی به همت 
خواهران اعضای این کانون تدارک دیده شد و با مشارکت خوب 
خواهران مواجه شد. این مقام مسئول اعالم داشت: البته تا پایان 
دهه کرامت نیز ۲0 دوره سوره یاسین ختم خوانی خواهد شد 
که این برنامه قرآنی نیز به همت خواهران اعضای این کانون 
اجرا می شود. نوروزی یادآور شد: به دلیل شیوع بیماری کرونا 
هماهنگی این برنامه های فرهنگی و قرآنی از طریق فضای 
مجازی صورت می گیرد و خواهران در منزل به قرائت صلوات و 

قرآن کریم اقدام می کنند.
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 545. ســه شــنبه 10 تیــر مــاه 1399

حجت االسالم»محمدنقی یارمحمدی« بر ضرورت تقویت هنر متعهد و انقالبی در مساجد استان زنجان تاکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره 
تئاتر بچه های مساجد تجربه خوبی در این زمینه بود.

مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان اظهار کرد: سال گذشته جشنواره تئاتر بچه های مساجد استان زنجان با همکاری حوزه هنری استان 
کلید خورد. حجت االسالم محمدنقی یارمحمدی با اشاره به اینکه طی جلسات برگزار شد، گروه های تئاتر مشخص و تحت نظر اساتید هنر آموزش دیدند، اظهار کرد: بچه های 
مساجد از این جشنواره استقبال خوبی داشتند، به گونه ای که ۱۲ گروه نمایشی 40 اجرا در بهمن ماه سال گذشته در مساجد و مدارس داشتند و در آیین اختتامیه این جشنواره 
از برترین ها تجلیل شد. وی با تاکید براینکه تئاتر باید به نیازهای جامعه بپردازد، گفت: نمایش تئاتر بچه های مسجد با رویکرد دینی، انقالبی، اخالقی تربیتی و اجتماعی است.

مدیرستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان بر ضرورت تقویت هنر متعهد و انقالبی در مساجد استان زنجان تاکید کرد و گفت: این جشنواره با هدف کشف، جذب، 
تربیت و پرورش نسل جدیدی از هنرمندان تئاتر و تولید آثار فاخِر مبتنی بر ارزش های فرهنگی غنی ایرانی- اسالمی برگزار شد.

هنر متعهد و انقالبی در کانون های مساجد استان زنجان تقویت می شود

سهیال بهادری گفت: از آنجایی که امسال به 
حرم  به  تشریف  امکان  کرونا  شیوع  دلیل 
بنابراین  نیست  السالم  علیه  رضا  امام  مطهر 
در دهه کرامت، طرح سالم بر امام مهربانی ها 

اجرا می شود.

»سهیال بهادری« ضمن تبریک دهه کرامت، گفت: از 
آنجایی که امسال به دلیل شیوع کرونا امکان تشریف به 
حرم مطهر امام رضا علیه السالم نیست بنابراین در دهه 

کرامت، طرح سالم بر امام مهربانی ها اجرا می شود.
رابط کانون فرهنگی هنری ام ابیها روستای تل شیراز 
عنبرآباد اضافه کرد: به همین منظور هر شب صلوات 
مسجد  های  گلدسته  از  السالم  علیه  رضا  امام  خاصه 
پخش می شود و با این اقدام سعی کردیم همگی از راه 

دور زائر حضرت باشیم.
از این دهه، بر سر مزار  اولین روز  بیان کرد: در   وی 
شهید بهادری گرد هم آمده و یاد خاطره این شهید را 
گرامی داشته و با آرمان های این شهید تجدید پیمان 

کردیم.
رسانی  خدمت  منظور  به  همچنین  کرد:  ابراز  بهادری 
کریمانه به نیازمندان، اقدام به توزیع جعبه های خرما 
در بین نخل داران کردیم تا از طریق جمع آوری ذکات 

آنها، به خانوارهای نیازمند کمک کنیم.

رابط کانون فرهنگی هنری ام ابیها روستای تل شیراز 
عنبرآباد ادامه داد: البته جعبه ها توسط چند نفر از بانوان 
بی سرپرست روستا آماده می شوند و دستمرد به آنها 
پرداخت می شود و در واقع می توان گفت؛ با این اقدام 

زمینه اشتغال موقت این بانوان نیز فراهم می شود.

رابط کانون ام ابیها عنبرآباد مطرح کرد 

اجرای طرح سالم بر امام مهربانی ها در دهه کرامت
راه اندازی پویش »بیا تا گل 

برافشانیم« توسط کانون فرهنگی 
هنری موعود )عج(

داودی گفت: همزمان با آغاز دهه کرامت آذین بندی 
هنری  فرهنگی  های  کانون  اعضای  توسط  مساجد 
گل  تا  »بیا  پویش  اندازی  راه  با  کوهرنگ  مساجد 
برافشانیم« کانون فرهنگی هنری موعود )عج( آغاز 

شده است.

»زیبا داودی« اظهار داشت: پویش »بیا تا گل برافشانیم« از 
سه تیر همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه )س( آغاز 
و تا ۱3 تیر همزمان با میالد علی بن موسی الرضا )ع( در 
شهرستان کوهرنگ ادامه دارد. مسئول کانون فرهنگی هنری 
حضرت مهدی موعود )عج( مسجد حضرت امیرالمومنین )ع( 
روستای دیمه ادامه داد: اعضای کانون های فرهنگی هنری 
شهرستان کوهرنگ باید تا ۱3 تیرماه جاری از آذین بندی 
های مسجد و محله خود عکس بگیرند و در اختیار کانون 
حضرت مهدی موعود )عج( مسجد حضرت امیرالمومنین )ع( 
روستای دیمه قرار دهند. وی ابراز کرد: ایجاد نشاط و شادابی، 
حضور فعال جوانان در برنامه های فرهنگی دهه کرامت و 
پرشدن اوقات فراغت جوانان از اهداف راه اندازی پویش »بیا 
تا گل برافشانیم« توسط کانون فرهنگی هنری موعود )عج( 

روستای دیمه است.

ستاد  همکاری  از  ساالری  االسالم  حجت 
هماهنگی کانون های مساجد و سپاه الغدیر یزد 
در جهت پررنگ تر کردن مساجد در استان 

خبر داد.

در  امروز  صبح  ساالری«  مظفر  االسالم  حجت   «
سپاه  فرهنگی  معاون  راسخی،  حسین  سید  با  دیدار 
فرهنگی  های  فعالیت  به  اشاره  با  یزد  استان  الغدیر 
در مساجد استان گفت: هدف ما پررنگ تر شدن و 
امیدواریم  که  است  مساجد  در  مختلف  اقشار  حضور 
این جهت  نهادهای فرهنگی در  با همکاری  بتوانیم 

حرکت کنیم.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد بیان کرد: 
در رویکرد جدید در مساجد سعی شده تا هم افزایی 
میان هیات امنای مساجد صورت گیرد به نحوی که 
مدیر مسئول کانون، مسئول بسیج و امام جماعت به 
عنوان اعضای هیات امنای مساجد انتخاب شوند که 
امیدواریم با این رویکرد شاهد فعال تر شدن مساجد 

رویداد  نخستین  گذشته  سال  در  افزود:  وی  باشیم. 
ملی فهما با حضور بیش از ۲5 هزار کانون فرهنگی 
هنری در سطح کشور برگزار شد که 3۷ کانون مساجد 
استان یزد در این دوره از رویداد فهما رتبه های برتر و 

شایسته تقدیر و فعال را کسب کردند.

حجت االسالم ساالری بیان کرد: با تفاهم نامه ای که 
بین ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور و بسیج 
مساجد و محالت منعقد شده است امیدواریم فعالیت 
های فرهنگی هم افزایی بیشتری داشته باشد و شاهد 

فعالیت های ماندگار و اثرگذار در جامعه باشیم.

 همکاری کانون های فرهنگی هنری و بسیج
 در جهت پررنگ تر شدن مساجد در استان یزد

 طرح »روح مقاومت« 
درکانون مساجد استان سمنان 

اجرا می شود

اجرای طرح  به  اشاره  با  موسوی  االسالم  حجت 
بین المللی  رویداد  این  گفت:  مقاومت«  »روح 
با محور گرامیداشت مقام شهداء و روایت های 
مردمی از وصایای شهدای انقالب اسالمی، شهدای 
اجرا شده  مدافع حرم  و شهدای  تحمیلی  جنگ 

است.

حجت االسالم »سید علی موسوی« گفت: رویداد بین المللی 
»روح مقاومت« در بخش های مختلف نظیر صوت، نماهنگ، 
برگزار  از وصیت نامه شهدا   ... و  موبایلی، عکس نوشت  فیلم 

می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
سمنان مهلت شرکت دراین رویداد، را دوشنبه 3۱ شهریور مقارن 
با چهلمین سالگرد دفاع مقدس اعالم کردوافزود: و عالقمندان 
می توانند از طریق فضای مجازی و حضور در سایت »فهما« آثار 
خود شامل دل نوشته، خاطره نویسی، عکس و خوانش وصیت 

نامه شهدا را ارائه دهند.
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حجت االسالم شکری با تبریک دهه کرامت گفت: فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در ایام دهه کرامت در قالب طرح خدمت کریمانه 
در مناطق مختلف شهری و روستایی نگاه ویژه ای به افراد کم بضاعت دارند.

» حجت االسالم کاظم شکری« در خصوص طرح دهه کرامت و روند فعالیت فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در این طرح گفت: طرح خدمت کریمانه در مناطق 
مختلف شهری و روستایی نگاه ویژه ای به افراد کم بضاعت دارند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: همزمان با شیوع بیماری کرونا، فعالیت های 
فرهنگی، هنری و مذهبی فعاالن مسجد قالب دیگری پیدا کرد و امروز نیز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شاهد ویژه برنامه های متعددی با عنوان ترویج و تبیین فرهنگ کرامت 
رضوی در میان فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز هستیم. وی با اشاره به اهمیت شناخت معرفتی و بصیرتی نسبت به منزلت و شخصیت حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع( عنوان کرد: آئین های سخنرانی متعددی با هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد به منظور تبیین و ترویج شخصیت امام رضا)ع( انجام می شود که مهم ترین بخش 

آن وجه کرامت رضوی است.

رونق طرح خدمت کریمانه در دهه کرامت با همت کانون های فهما

کانون  تابستانه  کالس های  برگزاری  از  بناگر 
زمینه های  در  آمل  سجادیه  هنری  فرهنگی 
ورزشی، هنری، قرآنی و ... به همراه رعایت 
گفت:  و  داد  خبر  بهداشتی  دستورالعمل های 
برای  راهنمایی  و  ابتدایی  مقاطع  آموزان  دانش 
جاری  تیرماه   ۱3 تا  کالس ها  این  در  ثبت نام 

فرصت دارند.

متقاضیان  از  نام نویسی  زمان  آغاز  به  بناگر«  »قاسم 
شرکت در کالس های تابستانه کانون فرهنگی هنری 
شهرستان  )علیه السالم(  سجاد  امام  مسجد  سجادیه 
آمل اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به شیوع کرونا و 
اهمیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
ظرفیت  با  کانون  این  فراغتی  کالس های  اجتماعی 
محدود و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد 
شد. مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری سجادیه مسجد 
اینکه  بابیان  آمل  شهرستان  )علیه السالم(  سجاد  امام 
این کانون در زمینه های ورزشی،  تابستانه  کالس های 

است،  دیده شده  ...تدارک  و  فرهنگی  قرآنی،  هنری، 
برای  راهنمایی  و  ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش  افزود: 
فرصت  جاری  تیرماه   ۱3 تا  کالس ها  این  در  شرکت 
پایه های چهارم،  آموزان  دانش  اینکه  بابیان  دارند. وی 

پنجم و ششم برای نام نویسی باید در بخش برادران از 
طریق شماره 09۱۱30065۱9 با برادر محسن پور تماس 
با شماره  آموزان دختر  دانش  داد:  ادامه  نمایند،  حاصل 

09۱۱۱۱9۲59۷ خواهر یوسف نیا تماس بگیرند.

۵۰۰ بسته غذایی در مسجد 
حضرت ابوالفضل)ع( زنجان 

توزیع می شود

همزمان با شیوع ویروس کرونا، مسجد حضرت 
ابوالفضل )ع( زنجان، یک هزار و ۷۰۰ بسته غذایی 
و 5۰ هزار پرس غذای گرم توزیع کرد و دهه کرامت 

هم 5۰۰ بسته غذایی توزیع می کند.

زنجان  ابوالفضل)ع(  امنای مسجد حضرت  هیئت  اعضای 
در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان زنجان ضمن تشریح 
اقدامات مسجد از زمان شیوع ویروس کرونا گفت: کمک 
های جمع آوری شده با همراهی مردم و خیرین در اختیار 

نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس کرونا قرار گرفت.
به همین منظور 50 هزار غذای گرم و یک هزار و ۷00 
بسته غذایی تهیه و در بین نیازمندان توزیع شد. همچنین از 
محل کمک های خیرین یک فقره جهیزیه تهیه و به یک 
نوعروس نیازمند اهداء شد، در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
زنجان  ۲00 نفر از نیازمندان و مددجویان ساکن در مناطق 
محروم به صورت رایگان ویزیت شدند. همچنین 500بسته 
سبد معیشتی  همزمان با دهه کرامت توسط این مرکز بین 
خانواده های تحت حمایت وسایر اقشار آسیب پذیر  توزیع 

می شود.
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مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری سجادیه آمل خبر داد؛

برگزاری کالس های اوقات فراغت کانون سجادیه 
آمل با رعایت پروتکل های بهداشتی

 پویش » نشاط و همدلي
  کریمانه به روایت رسانه «

 در آذربایجان شرقی

همدلي  و  نشاط   « پویش  گفت:  نیا  هادی 
عنوان طرح  به   » رسانه  روایت  به  کریمانه 
ویژه استان آذربایجان شرقي همزمان با آغاز 
دهه کرامت در فضاي مجازي راه اندازي شده 

است.

»محمد هادی نیا« در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان 
آذربایجان شرقی که بخشی که دستور جلسه آن مربوط به 
دهه کرامت بوده است، به تشریح ویژه برنامه های پیش بینی 
شده و در حال اجرای دهه کرامت در سطح آذربایجان شرقی 

پرداخت.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی با بیان این که  امسال تمامی برنامه ها با 
شعار محوری »خدمت کریمانه و همدلی مومنانه به رسم اهل 
بیت علیهم السالم » با رعایت شرایط و دستورالعمل های 
ستاد کرونا استان اجرا می شوند، اظهار داشت: دستگاه های 
مختلفی در شورای بزرگداشت دهه کرامت عضو هستند که 

همگرایی و هم افزایی در برنامه ها مورد تأکید است.

ساوری از برگزاری پویش »فدای دخترم« به عنوان یکی از برنامه های 
کانون فرهنگی هنری ثامن الحجج خبردادوگفت: این برنامه با شعار 
»خدمت کریمانه و همدلی به رسم اهل بیت )ع(« به صورت مجازی 

و برگزار می شود.

»عباس ساوری« با بیان اینکه پویش »فدای دخترم« با هدف گسترش فرهنگ، 
سیره و گفتار حضرت رضا )ع( و حضرت معصومه )س( بین نوجوانان و جوانان درحال 
از آموزه های رضوی، گسترش  الهام  با  ایجاد نشاط عمومی  برگزاری است گفت:  
و افزایش شناخت معرفت عمومی نسبت به حضرت رضا )ع(، حضرت معصومه و 

حضرت شاه چراغ از دیگر اهداف مهم اجرای پویش »فدای دخترم« است.
وی با تأکید بر لزوم پیوستن به پویش »فدای دخترم بشوم« ادامه داد: عالقمندان می 
توانند با تهیه عکس وفیلم وانتشار آن در فضای مجازی با هشتگ #فدای_دخترم، 
از جشن های دهه کرامت مانند آذین بندی منزل، کوچه و خیابان، تهیه کیک خانگی 

و ... در این پویش شرکت کنند.
ساوری با بیان اینکه برنامه های کانون فرهنگی هنری کانون ثامن الحجج در دهه 
کرامت با رویکرد ایجاد نشاط و محتوای مناسب با توجه به سلیقه و نیاز مخاطب با 

محوریت معرفی سیره حضرت معصومه )س( و امام رضا)ع( در فضای مجازی اجرا 
می شود اظهارامیدواری کرد: با تولیدات در فضای مجازی،فضایی شاد و مفرح را برای 

خانواده ها ایجاد کنیم.

به مناسبت دهه کرامت؛

اجرای پویش »فدای دخترم« توسط کانون ثامن الحجج )ع(
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خبرگزاری

امام موسی کاظم )ع(: برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند 
تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.
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