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امام خمینی )ره(:
توجه به زرق و برق دنیا، انسان را 
از آن احساس انسانی اش می برد.

صفحه 5

خبرگزاری

مدیر ستاد کانون های مساجد خراسان جنوبی:

کانون های حوزوی و دانشگاهی در مباحث دانش بنیان ورود کنند
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ابدالی پور با اشاره به اینکه آغاز برنامه های اوقات فراغت در کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان، گفت: برنامه های اوقات فراغت با رویکرد 
تقویت فرهنگ دینی و جذب جوانان برگزار یم شود.

» محمد ابدالی پور«  در دومین جلسه رابطین و کانون های معین استان لرستان با اشاره به اهمیت اجرای  طرح » تابستانه فهما«، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، اکثر 
برنامه های اوقات فراغت در بستر فضای مجازی برگزار می شود. مدیرستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان افزود: کالس ها و دورهای آموزشی حضوری هم با رعایت پروتکل 
های بهداشتی، فاصله گزاری اجتماعی و استفاده از ماسک برگزار می شود. وی بیان کرد: برنامه های اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان در شاخص های 
فرهنگی، هنری، قرآنی، جشنواره ها و مسابقات، کتابخوانی، دیدار با خانواده محترم شهدا و جانبازان برگزار می شود. ابدالی پور بیان کرد: برنامه های اوقات فراغت کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان  در سامانه بچه های مسجد ثبت می شود. وی با اشاره به اینکه 22 کانون معین در استان لرستان فعال شده است، افزود: کانون های فرهنگی هنری معین  هر 

کدام  20 کانون مسجد از لحاظ نرم افزاری و  فرهنگی پشتیبانی می کنند.

برنامه اوقات فراغت با هدف تقویت فرهنگ دینی برگزار می شود

نمایــه

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

برگزاری جلسات قرآن در 
مسجد شهدای ستارخان 

مسجد  قرآن  قرائت  آموزش  جلسات  سلسله 
پروتکل های  رعایت  با  تهران  ستارخان  شهدای 

بهداشتی برگزار می شود.

سلسله جلسات هفتگی آموزش قرائت قرآن مسجد شهدای 
محله ستارخان واقع در بلوار سازمان آب، دوشنبه ها تشکیل 
می شود. این جلسه که با تدریس محمودرضا بیژنی، قاری و 
مدرس قرآن همراه است، با رعایت پروتکل های بهداشتی و 

فاصله گذاری ایمن برگزار خواهد شد.
طی این جلسه به آموزش فنون قرائت و نکات تجویدی در 

سطوح نیمه تخصصی و تخصصی پرداخته می شود.

حجت االسالم موسوی از واگذاری رواق سرود 
در فاز دوم رویدادملی فهما به استان سمنان 
خبردادوگفت: در مرحله دوم فهما فعالیت ها 
در ۳ شبستان و در ۱۲ رواق ارائه می شود که 
فعالیت ها بصورت تخصصی  این رواق ها  در 

دسته بندی شده اند.

با  نشست  در  موسوی«  علی  سید  االسالم  حجت   «
مجلس  در  سرخه  و  سمنان،مهدیشهر  مردم  نماینده 
ستاد  عملکرد   گزارش  اعالم  اسالمی ضمن  شورای 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
دوم  فاز  در  سرود  رواق  واگذاری  اعالم  با  و  سمنان 
به  توجه  با  استان سمنان گفت:  به  فهما  ملی  رویداد 
عملکرد مطلوب گروه های سرود این استان در سال 
هنر  شبستان  در  سرود  رواق  مدیریت  گذشته  های 
مرحله دوم رویداد ملی فهما به استان سمنان واگذار 

شده است.
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
سرود  کارگروه  اینکه  بیان  با  سمنان  استان  مساجد 
کانون های مساجد استان در سال گذشته شکل گرفته 

مساجد  های  کانون  سرود  های  گروه  افزود:  است 
استان سمنان در سال گذشته فعالیت های خوبی را در 
زمینه سرود بویژه در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی 
در کشور عراق و در دهه فجر انقالب اسالمی داشتند 
که انتظار می رود در فاز دوم رویداد ملی فهما  و در 
وی  باشند.  داشته  را  الزم  همکاری  نیز  سرود  رواق 
داشتن انگیزه، روحیه، اعتقاد به کار دسته جمعی، بودن 

عنوان  سرود  اصلی  عناصر  را  روان  و  گویا  متن  یک 
کرد و افزود: سرود با توجه به مردمی بودن می تواند 
بیانگر خواسته ها، احساسات و حالت مردم باشد. حجت 
جذب  راهکارهای  از  یکی  را  سرود  موسوی  االسالم 
کودکان و نوجوانان دانست و افزود: سرود با روحیات 
این  از  می توان  و  است  سازگار  نوجوانان  و  کودکان 

ظرفیت و پتانسیل استفاده کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان؛

واگذاری رواق سرود رویدادملی فهما به استان سمنان

مظاهری از راه اندازی پویش »خادمان علوی« ویژه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: این پویش به 

مناسبت دهه امامت و والیت برگزار می شود.

»محمدرضا مظاهری« اظهار داشت: پویش »خادمان علوی« با هدف گسترش معارف 
عید غدیر خم و ذکر فضائل امام علی )ع( در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد 

چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
در پویش خادمان علوی، اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با هر اقدام نیکویی 
در قالب مواسات و همدلی، توزیع بسته های معیشتی، دستگیری از نیازمندان، تولید محتوا 

در مدح و منقبت موال امیرالمومنین علی )ع( می توانند تبلیغ کننده معارف غدیر باشند.
وی ابراز کرد: در دهه امامت و والیت و در راستای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان 
به ویژه در ایام بیماری کرونا با مشارکت و مساعدت برنامه تلویزیونی سمت خدا و خیرین 

مساجد و کانون های فرهنگی هنری ۵0 ذبح قربانی صورت می گیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری اذعان 
داشت: در طرح ذبح قربانی به طور متوسط هزینه هر قربانی 20 میلیون ریال در نظر گرفته 

شده است که مجموع اعتبار این طرح یک میلیارد ریال است.

مدیر کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

 کانون های فرهنگی هنری چهارمحال و بختیاری
 میزبان پویش »خادمان علوی«

مساجدی که در تهران مزین به 
نام مسلم بن عقیل)ع( هستند

ُمْسِلم بن َعقیل بن ابی طالب سفیر امام حسین)ع( در 
کوفه در واقعه کربال بود. مسلم در برخی فتوحات 
مسلمانان و نیز در جنگ صفین حضور داشت. وی 
در گزارشی به امام حسین)ع( از آمادگی کوفیان برای 

حضور امام در کوفه خبر داد.

با نصب عبیداهلل بن زیاد به حکومت کوفه توسط یزید بن معاویه، 
کوفیان از اطراف مسلم پراکنده شدند. مسلم بن عقیل در روز 
عرفه )سال ۶0 قمری( دستگیر به دستور عبیداهلل به شهادت 
رسید. عشق و ارادت مردم ایران به سفیر کربال موجب شده است 
که نام مساجد و مراکز مذهبی را به نام وی نامگذاری کنند.  در 
استان تهران  20 مسجد به نام مسلم بن عقیل)ع( مزین شده که 

نشانی این مساجد به شرح زیر است:
مسجد مسلم)ع(

ناحیه شهید مصطفی خمینی، جاده مخصوص کرج، چیتگر 
شمالی، خیابان خیبر

مساجد مسلم بن عقیل)ع(
ناحیه شهید مطهری، کن سولقان، روستای سنگان باال

ناحیه شهید مطهری، خیابان اسدآبادی، خیابان 28، نبش خیابان 
بیستون

پایین،  المپیک، زیبادشت  بلوار دهکده  ناحیه شهید مطهری، 
خیابان ساحل، کوچه نهم

ناحیه شهید بهشتی، خیابان شهید مدنی، خیابان سبالن جنوبی، 
کوچه شهید عطاریان

ناحیه شهید مصطفی خمینی، مهرآباد جنوبی، خیابان 20 متری 
پادگان، شماره 11۵

ناحیه شهید محالتی، خیابان پیروزی، خیابان نبرد کوچه شیردم
ناحیه شهید نواب صفوی، نازی آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، 

میدان زرگر، خیابان باللی گیوی...
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حجت االسالم و المسلمین محمودی از برگزاري طرح فرهنگی-تبلیغی» مهدویت،پیام غدیر« در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم خبر 
داد.

حجت االسالم »سید امیرمحمودی« ضمن تبریک دهه والیت به پیوند عمیق غدیر و مهدویت اشاره کرد و گفت: بسیاری از فرازهای خطبه غدیر پیوند مهدویت دارد .
مسئول گروه تبلیغی دیده بان ظهور افزود: در فراز هایی از خطبه غدیر به معرفی حضرت مهدی موعود و حکومت آن حضرت پرداخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به محوری بودن خطبه شریف غدیر در انتقال پیام واقعه عظیم غدیرگفت: یکی از مهترین پیام های غدیر، معرفی حضرت مهدی علیه السالم به عنوان آخرین 
امام و معرفی اوصاف ایشان ایشان است. محمودی بابیان اینکه این مباحث از همان دوران کودکی و نوجوانی باید با شیوه های جذاب برای این مقاطع تبیین شود گفت: در همین 
راستا اقدام به برگزاری طرح مهر مهدوی فرهنگی-تبلیغی » مهدویت، پیام غدیر« در مساجد استان قم کردیم. وی ادامه داد: این طرح به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود 

)عج( استان قم با همکاری گروه تبلیغی دیده بان ظهور و دبیرخانه کانون های  فرهنگی هنری مساجد استان قم در ایام دهه والیت برگزار می شود.
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برگزاری طرح فرهنگی-تبلیغی» مهدویت،پیام غدیر« در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم

پنجــره

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

شهدا شافع ما در قیامت هستند 

حجت االسالم نیستانی با بیان اینکه شهدا شافع ما 
در روز قیامت هستند، گفت: طرح ملی »سه شنبه 
های تکریم« به دنبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
و آشنایی نسل جوان با تفکر ازخودگذشتگی است.

حجت االسالم و المسلمین »محمدرضا نیستانی« در دیدار با 
خانواده شهیدان »حسن و اصغر متولی امامی« که در قالب 
»طرح ملی سه شنبه های تکریم« انجام شد، گفت: اگر امروز 
در سایه امنیت در کشور زندگی می کنیم این به برکت خون 
شهداست و شهدا در نزد خداوند دارای اعتبار و آبروی باالیی 

هستند و شافع ما در روز قیامت خواهند بود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اصفهان برگزاری »طرح ملی سه شنبه های تکریم« را به منظور 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با تفکر 
ازخودگذشتگی برشمرد. وی تصریح کرد: این طرح به منظور 
آشنایی بیشتر نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و دلجویی 
از خانواده این بزرگوران و باز نشر تفکر ایثار و از خودگذشتگی 
و حفظ خاک و استقالل کشور با محوریت ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت و با موضوع بازدید و تکریم خانواده های شهداء و 
به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزار  ایثارگران و 
می شود. دکتر نیستانی افزود: در همین راستا رویداد ملی »روح 
مقاومت« با هدف ترویج روح مقاومت و آشنایی با گنجینه های 
معنوی )وصایای شهداء( به منظور الگوسازی برای نسل نو و 

ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه کار خود را آغاز کرده است.

کانون  مشارکتی  نذر  طرح  اجرای  رجبیان 
فرهنگی هنری انصار والیت مسجد امام جعفر 
در  غدیر  ویژه  ناخدا  نخل  محله  صادق)ع( 

بندرعباس خبرداد.

» مصطفی رجبیان «، مدیرمسئول کانون فرهنگ هنری 
انصار والیت بندرعباس اظهار کرد: برنامه های متنوعی 
در ایام دهه امامت و والیت به ویژه عید غدیر خم به 
همت کانون فرهنگی هنری انصار والیت در دو بخش 
» تبلیغی و ترویجی « و » ارائه خدمات اجتماعی ویژه 

محرومین « در سطح شهر بندرعباس اجرا می شود.
وی به معرفی برنامه های بخش » تبلیغی و ترویجی 
« پرداخت و افزود: برپایی جشن های خانگی عید بزرگ 
غدیر، نورافشانی در 10 نقطه از شهر بندرعباس، مسابقه 
بزرگ خطبه غدیر، مسابقه آذین بندی محالت، تهیه و 
نصب پرچم غدیر درب منازل، راه اندازی کاروان جشن 
غدیر ویژه مجتمع های پرجمعیت و دیدار و تکریم سادات 

از برنامه های این بخش است.
والیت  انصار  هنری  فرهنگ  کانون  مدیرمسئول 
بندرعباس، قربانی کردن گوسفند و توزیع گوشت آن بین 
فقرا و نیازمندان در روز عید قربان، توزیع نان صلواتی 

در نانوایی ها، تسویه حساب دفتری بدهکاران نیازمند 
توزیع شیرینی  و  و پخت   ) آقا حساب کردند  آبرومند) 
و کیک خانگی را از برنامه های بخش » ارائه خدمات 

اجتماعی « ذکر کرد.

مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری انصار والیت بندرعباس:

اجرای طرح نذر مشارکتی کانون فرهنگی هنری 
انصار والیت ویژه غدیر در بندرعباس

تبلیغات  هماهنگی  شورای  گیری  شکل  گفت:  نوری  االسالم  حجت 
اسالمی در اول انقالب، یکی از الهامات الهی است.

حجت االسالم »روح اهلل نوری« در گفتگو با رسانه های گروهی به مناسبت 12 مرداد، 
چهلمین سالگرد تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اشاره به اهمیت و ضرورت 
پرداختن به شعائر و مناسبت ها اظهار کرد: قرآن بر ذکر و یادآوری ایام اهلل و تعظیم شعائر 
تاکید دارد چراکه ما انسانیم و شاخصه عالم انسانی رشد است، رشد فردی و رشد اجتماعی، 
یکی از نشانه ها و عالئم رشد انسانها این است که نسبت به وقایع و اتفاقات پیرامون خود 
بی تفاوت نباشند بلکه کامال حساس باشند. از طرف دیگر خصیصه دیگر انسان نسیان 
و فراموشی است که می تواند مانع رشد شود. لذا توجه به زمان های خاص و بزرگداشت 
و یادآوری وقایع مهم و به تعبیر قرآن، تعظیم شعائر و ایام اهلل نقش بسیار مهمی در رشد 

و تعالی انسان دارد .
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی افزود: به دلیل اینکه ذکر و یادآوری 
یکی از لوازم رشد فرد و جامعه است در تمامی مکاتب، روزهایی را بزرگ می شمارند تا 
دچار افول نشوند در دین اسالم و قرآن نیز به این جنبه اهمیت بسیاری داده شده است 
به عنوان مثال همیشه زمان عبادت و همیشه زمان توجه به قرآن و والیت است اما برای 

تذکر و بزرگ داشتن، ایام خاصی مشخص شده اند مانند ماه مبارک رمضان بهار قرآن یا 
واقعه غدیر؛ در خصوص انقالب اسالمی نیز به همین شکل است. اگر انقالب بزرگ و 
توحیدی در راستای حرکت انبیاء شکل بگیرد این انقالب  برای تداوم، تعالی، صعود و رشد 
نیاز به احیای مناسبت ها دارد و احیا و بزرگداشت مناسبت ها نیازمند تشکل و نهادی 

است. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نقش اینچنینی داشته است.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی:

شکل گیری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از الهامات الهی است
 برگزاری مسابقه کتابخوانی

 نور والیت

کارکن از برگزاری مسابقه کتابخوانی نور والیت 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  اعضای  ویژه 

ساوه خبر داد.

از  والیت  دهه  گرامیداشت  ضمن  کارکن«  مهدی  »محمد 
برگزاری مسابقه کتابخوانی و   حفظ شعر با عنوان نور والیت 
ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان 
ساوه خبر داد و گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در بین اعضای کانون های فرهنگی هنری 

مساجد و همچنین تبیین فرهنگ والیی برگزار می شود.
افزود:  ساوه  ابوذر  هنری  فرهنگی  کانون  مسئول 
مسابقه  کتابخوانی با عنوان نور والیت ویژه اعضای 12سال به 
باال و  مسابقه  حفظ شعر ویژه کودکان زیر 12 سال به همت 

کارگروه فرهنگی قمر بنی هاشم )ع( ساوه برگزار می شود.
وی افزود:عالقمندان به شرکت در مسابقه کتابخوانی می توانند  
کتاب »نور والیت« و سواالت مسابقه را از کانال تلگرامی هیئت 
قمربنی هاشم)ع(  به آدرس @heiatbanihashem دانلود  

کرده و در این مسابقه شرکت کنند.
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مجید خوبی زاده گفت: ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان در نظر دارد هم زمان با عید قربان با همکاری برنامه سمت خدا و موسسه 
حضرت خدیجه )س ( قم به صورت مشارکتی طرح ۱۰ مسجد ۱۰ قربانی را برگزار می کند.

»مجید خوبی زاده«، ضمن تبریک دهه امامت و والیت، گفت: ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان در نظر دارد هم زمان با عید قربان با همکاری برنامه سمت خدا و موسسه حضرت 
خدیجه )س ( قم به صورت مشارکتی طرح 10 مسجد 10 قربانی را برگزار می کند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان افزود: در همین راستا مبلغ یک میلیون تومان به حساب 
10 کانون فرهنگی هنری در مناطق محروم جنوب کرمان واریز می شود تا با مشارکت این 10 کانون فرهنگی هنری 10 راس گوسفند خریداری و ذبح شده و سپس گوشت های نذری در بین 
خانوارهای نیازمند این مناطق توزیع شود. وی یادآور شد: عالوه بر این طرح خیرات قرآن خیراتی ماندگار نیز در راستای ترویج فرهنگ نذر و به منظور تامین قرآن مورد نیاز مساجد مناطق محروم 

جنوب کرمان در حال اجرا است و تاکنون با مشارکت اعضای کانون ها و عموم مردم، برای ۳0 مسجد این مناطق قرآن خریداری شده که در دهه امامت و والیت در بین آنها توزیع می شوند.
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از اجرای طرح قربانی تا آذین بندی مساجد جنوب کرمان 

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم احمدی فاضل با اشاره به فرا رسیدن 
روز عرفه گفت: برگزاری باشکوه و بی خطر دعای 
این روز تمرین و آزمونی برای مساجد در برگزاری 
در  بهداشتی  نکات  لذا  است،  محرم  ماه  عزاداری 
مقابله با کرونا پیش، حین و پس از آن رعایت شود.

با  فاضل«  احمدی  »اصغر  والمسلمین  االسالم  حجت 
برگزاری  درباره  اخیر در رسانه ها  به بحث های  اشاره 
مراسم سوگواری شهادت امام حسین )ع( در مساجد و 
هیئت های مذهبی در ماه محرم، اظهار کرد: اظهارات در 
این باره، متفاوت و بعضا متناقض است و امیدواریم مراکز 
مذهبی از این آزمون سربلند بیرون آیند که شخصا به این 

موضوع ایمان دارم.
تهران،  در  )واقع  )ع(  حسین  امام  مسجد  جماعت  امام 
ائمه  افزود:  سعادت(  ایستگاه  روبروی  مولوی،  خیابان 
باید  تکایا  و  ها  حسینیه  مسئوالن  و  مساجد  جماعات 
از همین امروز، ستادی برای برگزاری مراسم عزاداری 
محرم تشکیل دهند تا این مراسم با رعایت همه جوانب 

انجام شود تا به این صورت دیگر شاهد این گونه اختالف 
نظرها درباره موضوع مسلم برگزاری عزاداری در شهادت 

موالیمان، امام حسین )ع( نباشیم.
وی تصریح کرد: البته می دانیم که برخی مخالفت ها با 
برگزاری مراسم عزاداری حسینی، به دلیل نگرانی درباره 

میزان شیوع ویروس کرونا است ولی آیا غیر از این است 
که زمانی در کشورمان، به دلیل محدودیت های حکومت 
ها، امکان برگزاری این مراسم اصال وجود نداشت و آن 
زمان، همه برای رفع این گونه محدودیت ها دعا و مبارزه 

کردند.

امام جماعت مسجد امام حسین)ع(:

مراسم دعای عرفه، تمرین برگزاری بی خطر 
عزاداری های محرم در مساجد است 

خبرگزاری شبستان بنیان اصلی 
کانون مساجد است

احسانی به رشد و تاثیر گذاری خوب خبرگزاری 
شبستان در همدان اشاره کرد و گفت: خبرگزاری 
شبستان در کنار اطالع رسانی، باورها و اعتقادات 

دینی جوانان را تقویت می کند.

»احمدرضا احسانی« در خصوص رسالت رسانه های دین در 
جامعه گفت: آگهی بخشی، اطالع رسانی شفاف ، دقیق  و به 

موقع از وظایف رسانه ها است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان افزود: در 
عصر کنونی روشنگری و اطالع رسانی به شکل سنتی جوابگو 
نخواهد بود و فقط اطالع رسانی از طریق  ابزار روز و در قالب 

رسانه در بخش آگاهی بخشی تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه بهترین ابزار انتقال دین در جامعه رسانه های 
دینی هستند، اظهار داشت:  رسانه های دینی در آگاهی بخشی، 
روشنگری و مبارزه با خرافات و  فرقه های انحرافی دینی  

نقش بسزایی دارند.
وی بیان کرد: خبرگزاری شبستان باید در کنار پرداختن به 
مسائل دینی سایر مسائل روز و اجتماعی از جمله نهاد خانواده 

و موضوعات اجتماعی دیگر را در دستور کار خود قرار دهد.

 استقبال جوانان روستای
 باغ انار از کالس های قرآنی 

کانون امام علی النقی )ع(

فراغت  اوقات  ملی  طرح  آغاز  با  گفت:  فتاحی 
تابستانه فهما و اعالم رشته های این طرح، جوانان 
روستای باغ انار میالس استقبال ویژه ای از کالس 

های آموزشی قرآن می کنند.

امام  هنری  فرهنگی  کانون  داشت:  اظهار  فتاحی«  »فاطمه 
علی النقی )ع( روستای باغ انار میالس یکی از کانون های 
فعال آموزش قرآن در این روستا است که با آغاز طرح ملی 
کالس های  برگزاری  به  اقدام  فهما  تابستانه  فراغت  اوقات 
قرآنی آموزشی به منظور ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه 
می کند. مسئول کانون فرهنگی هنری امام علی النقی )ع( 
مسجد حضرت ولیعصر )عج( روستای باغ انار میالس ادامه 
و  روخوانی  شامل  کانون  این  قرآنی  آموزشی  دوره های  داد: 
روان خوانی، تجوید، حفظ، مفاهیم و تفسیر قرآن ویژه گروه های 
سنی خردساالن، جوانان و بزرگساالن می شود. وی ابراز کرد: 
به منظور ایجاد شور و نشاط و جذب حداکثری جوانان به مسجد 
افراد اهدا  پایان دوره به  پایان هر دوره آزمون گواهینامه  در 
می شود. فتاحی گفت: استفاده از اساتید مجرب یکی از دالیل 

استقبال جوانان از کالس های آموزشی قرآن کریم است.

حجت االسالم حسنی با بیان اینکه همه ساله بزرگداشت سفیر کربال 
در مسجد مسلم بن عقیل)ع( به صورت ویژه برگزار می شود، گفت: 
به دلیل شرایط بحران کرونا امسال کمک رسانی به محرومان و برپایی 

ایستگاه های صلواتی و توزیع اقالم بهداشتی را انجام می دهیم.

مسجد مسلم بن عقیل)ع( واقع در شهرری، جاده ورامین در بدو پیروزی انقالب اسالمی 
در تهران تاسیس شد و از همان ابتدای تاسیس رویکرد این مسجد جوان گرایی  و تقویت 

آموزه های دینی و به روز کردن سطح دانش و مهارت جوانان بوده است.
با توجه به اینکه این مسجد مزین به نام مسلم بن عقیل)ع( است، نگاه ویژه ای برای 
بزرگداشت آن حضرت در این مسجد صورت می گیرد، به گونه ای که همه ساله در ایام 
مسلمیه ویژه برنامه های به منظور گرامیداشت یاد سفیر کربال برگزار می شود. عالوه بر آن 
گروه جهادی مسجد در بحران ها و مقاطع گوناگون همواره یاری گر محرومین و مستمندان 

در استان های حاشیه نشین کشور بوده اند.
حجت االسالم » علی حسنی« با اشاره به رویکردها و برنامه های مسجد مسلم بن 
عقیل)ع( واقع در شهرری، جاده ورامین برای مبارزه با کرونا اظهار کرد: از زمان شیوع 

ویروس کرونا گروه جهادی مسجد در ضدعفونی خیابان ها، معابر، محالت و کمک رسانی 
به افرادی که در این بحران دچار ضرر شدند، وارد میدان عمل شدند و با برپایی ایستگاههای 
صلواتی و توزیع اقالم بهداشتی به مدت ۶0 روز به مردم این منطقه خدمت رسانی کردند.

امام جماعت مسجد مسلم بن عقیل)ع( واقع در شهرری، جاده ورامین افزود: همچنین با راه 
اندازی کارگاههای تولید ماسک بیش از 40 روز فعالین این مسجد اقدام به تولید و توزیع 

ماسک و اقالم بهداشتی در میان مردم کردند.

به مناسبت گرامیداشت ایام مسلمیه در شرایط کرونایی

دستگیری از محرومان در مسجد مسلم بن عقیل)ع(
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دبیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان آران و بیدگل از برگزاری دعای عرفه در ۲۰ مسجد و بقعه متبرکه این شهرستان خبر داد.

حجت االسالم »سمیع اهلل مردان« گفت: همزمان با روز عرفه، دعای پرفیض عرفه امام حسین)ع( همزمان با سراسر کشور در 20  مسجد، حسینیه و بقعه متبرکه شهرستان آران و بیدگل 
برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان آران و بیدگل افزود: این مراسم به صورت همزمان از ساعت 1۷ تا 1۹ و ۳0 دقیقه روز پنج شنبه ۹ مردادماه در ۷ منطقه روستایی و 1۳ مکان مذهبی در 
شهرهای چهارگانه شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

مردان خاطر نشان کرد: حرم مطهر حضرت محمدهالل بن علی)ع(، حرم مطهر باب المراد امامزاده قاسم بن علی النقی)ع(، مسجد اعظم محقق آران و بیدگل، امامزاده عبداهلل)ع( ابوزیدآباد، 
زیارت اقبالیه، امامزاده بی بی سکینه خاتون )س( و حرم شهدای گمنام حسین آباد از مهم ترین مراکز قرائت دعای عرفه در این شهرستان هستند.

برگزاری دعای عرفه در ۲۰ مسجد و بقعه متبرکه آران و بیدگل

های  کانون  گفت:  کار  سبزه  االسالم  حجت 
حوزوی  و  دانشگاهی  هنری  و  فرهنگی 
خراسان جنوبی با توجه به اینکه در دو قطب 
علمی مستقر هستند در زمینه مباحث دانش 

بنیان و پژوهشی ورود پیدا کنند.

حجت االسالم »ابراهیم سبزه کار« در سلسله نشست 
هنری  فرهنگی  کانون های  مدیران  مجازی  های 
مساجد خراسان جنوبی با تشریح طرح ملی سه شنبه 
های تکریم، اظهار کرد: این طرح همزمان با چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس با هدف آشنایی بیشتر نسل جدید 
از  و  ایثار  تفکر  نشر  باز  و  و شهادت  ایثار  فرهنگ  با 
خودگذشتگی و حفظ خاک و استقالل کشور با موضوع 
بازدید و تکریم خانواده های شهداء و ایثارگران در حال 

اجرا است.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان 
جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی »روح 
مقاومت« گفت: در این رویداد فرهنگی نیز وصیت نامه 
شهدا در قالب های متنوع هنری بازخوانی و منعکس 

می شود.
جشنواره  برگزاری  از  هدف  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  آشنایی  و  مقاومت  روحیه  ترویج  مقاومت«  »روح 
در  هستند  معنوی  گنجینه های  که  شهدا  وصایای 
سطح ملی و بین المللی است، ادامه داد: عالقه مندان 

جاری  تا ۳1 شهریور سال  رویداد  این  در  به شرکت 
فرصت دارند آثار خود را در قالب دل نوشته، خاطره، 
عکس، صوت، نماهنگ، فیلم موبایلی، عکس نوشت از 
وصیت نامه شهدا را از طریق فضای مجازی به آدرس 

bachehayemasjed.ir ارسال کنند.

بیش از ۳۰۰ بسته غذایی بین 
محرومان و نیازمندان توزیع شد

غذایی  بسته   ۳۰۰ از  بیش  گفت:  سقاء«  »نادر 
و  قربان  سعید  عید  فرارسیدن  با  همزمان 
شروع دهه والیت بین محرومان و نیازمندان 

توزیع شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اردبیل تصریح کرد: این طرح در راستای عمل به 
های  کمک  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  منویات 

مومنانه به نیازمندان در شرایط کنونی است.
ستاد  مشارکت  با  این طرح  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
اجرایی فرمان امام خمینی )ره(، موسسه حضرت خدیجه 
)سالم اهلل علیها( استان قم و کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اردبیل در مسجد رحمانیه پیرمادر اردبیل 

اجرا شد.
اجتماعی  خدمات  های  فعالیت  البته  کرد:  تاکید  سقاء 
و  است  خودجوش  صورت  به  مساجد  های  کانون 
فعاالن  مشارکت  با  مسجد  هر  مومنانه  های  کمک 
 کانون های مساجد در اختیار نیازمندان و مستندان قرار 

می گیرد.
این  در  مساجد  های  کانون  فعاالن  داشت:  اظهار  وی 
حرکت انساندوستانه مشارکت بیشتری دارند و تالش کرده 
اند تا این کمک های خیرخواهانه در اختیار خانواده های 

نیازمند قرار گیرد.

مدیر ستاد کانون های مساجد خراسان جنوبی:

 کانون های حوزوی و دانشگاهی
 در مباحث دانش بنیان ورود کنند

مسجد جابری در خیابان شکوفه تهران جزء 
حوزه های  در  طرح ها  از  بسیاری  پیشتازان 
مدرسه  راه اندازی  است؛  خدماتی  و  دینی 
خیریه  فعالیت  قرآن،  حفظ  شبانه روزی 
در  کرونا  با  مقابله  و  انصارالمهدی)عج( 
این  ازجمله شواهد  بانونی بی نشان  قرارگاه 

پیشتازی است.

مسجد جابری در خیابان شکوفه جزو اولین مساجد در 
سطح شهر تهران است که پس از تاسیس ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، اقدام به تاسیس 
کانون فرهنگی هنری کرد و و نام جالب »اندیشه جوان« 
را برای آن برگزید. این کانون مجری بسیاری از برنامه ها 
به ویژه طرح تالوت نور و مدیریت برنامه های قرآنی و 

کتاب خوانی در این مسجد است. کانون فرهنگی هنری 
اندیشه جوان همچنین در قالب طرح »آسمانی ها« مجری 
برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در این مسجد است 
که امسال نیز قرار بود در زمینه های آموزش قرآن، معارف 
اسالمی، احکام شرعی و برگزاری کالس های ورزشی، 
هنری و علمی برگزار شود که بیشتر آنها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا متوقف شده است. این مسجد همچنین 
اولین مورد در نوع خود است که شعبه ای از موسسه قرآنی 
فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا )س( در آن تاسیس 
شد به طوری که مدرسه شبانه روزی حفظ تخصصی قرآن 
کریم حضرت ولی عصر )عج( جزو مراکز بسیار فعال در 
این زمینه در میان مساجد شهر تهران است.  همکاری 
مسجد جابری با موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان 
حضرت زهرا )س( عالوه بر تاسیس این مدرسه در سایر 
حوزه ها نیز گسترش یافت به طوری که بسیاری از دوره 
های آموزشی و گردهم آیی های حافظان این موسسه در 

این مسجد برگزار می شود. فعالیت مدرسه شبانه روزی 
حفظ تخصصی قرآن کریم حضرت ولی عصر )عج( به 
طور طبیعی با شیوع ویروس کرونا تعطیل شد اما قبل از 
آن، همزمان ۵0 قرآن آموز در آن مشغول حفظ قرآن به 
منظور تحقق مطالبه مقام معظم رهبری درباره تربیت 10 

میلیون حافظ در کشور بودند.

از راه اندازی مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن تا مقابله با کرونا در 
قرارگاه »بانوی بی نشان«

۹۰ بسته معیشتی به همت فعاالن 
کانون شهید چمران توزیع شد

»محمد رزمجو« گفت: 9۰ بسته معیشتی به همت 
خیرین و فعاالن این کانون به مناسبت فرا رسیدن 
عید سعید قربان تهیه و در بین نیازمندان توزیع 

شد.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری شهید چمران تصریح 
مایع،  ماکارونی، روغن  این سبد غذایی شامل مرغ،  کرد: 

نمک، حبوبات و سایر اقالم است.
این مقام مسئول ادامه داد: از همه خیرین بزرگواری که در 
این حرکت فرهنگی فعاالن کانون را یاری کردند تشکر و 

قدردانی می کنم.
شرایط  این  در  محرومان  به  کمک  داشت:  اعالم  رزمجو 
موجود کمترین حرکت فرهنگی می توانیم برای فعاالن 

کانون باشد.
وی افزود: این اقدام ها در راستای عمل به منویات مقام 
معظم رهبری و اجرای فرمان کمک مومنانه برای حمایت 

از محرومان جامعه است.
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 572. شــنبه 11 مــرداد مــاه 1399

حضوری گفت: دعای روحبخش عرفه به همت کانون فرهنگی و هنری »الزهرا )س(« شهرستان جهرم برگزار شد.

»محمد حضوری« ، عرفه را روز استجابت دعاها دانست و گفت: روز عرفه جایگاه واالیی میان مسلمانان دارد و می تواند در رشد معنوی انسان اثرات فراوان بگذارد.
مدیر کانون فرهنگی و هنری »الزهرا )س(« مسئله استجابت دعا را از ویژگی های روز عرفه عنوان کرد و افزود: عرفه را روز دعا و نیایش می نامند و برای این روز اعمال و دعاهایی 
آمده است. به گفته وی امسال به دلیل شرایط موجود که به سبب شیوع بیماری »کرونا« در کشور ایجاد شده امکان برگزاری مراسم هایی که با تجمع همراه است نیز محدود بوده و 

برگزاری دعای عرفه نیز با شرایط ویژه و اعمال محدودیت ها برگزار می شود.
حضوری از برگزاری دعای پرفیض عرفه به همت کانون فرهنگی و هنری »پیمان غدیر« خبر داد و گفت: این مراسم با نوای ذاکر اهلبیت )ع(، »امین بشارتی«، همراه بود.

 

نجوای دعای عرفه به همت کانون »الزهرا )س(«

بوتیمار از توزیع ۲۰ بسته غذایی کانون فرهنگی 
»شهید باکری« در راستای »طرح ملی راهکار« بین 
اقشارآسیب دیده از کرونا در روستای خیرآباد جلیل 

از توابع شهرستان گچساران خبر داد.

»حسین بوتیمار« گفت: در راستای »رزمایش همدلی و 
کمک های مومنانه« و در قالب »طرح ملی راهکار«، 20 
بسته غذایی توسط کانون فرهنگی، هنری شهید باکری 
مسجد صاحب الزمان )عج( روستای خیرآباد جلیل از توابع 
شهرستان گچساران، بین افراد آسیب دیده از کرونا در این 

روستا توزیع شد.
مسئول کانون فرهنگی، هنری شهید باکری تصریح کرد: 
این بسته ها به ارزش ۳ میلیون ریال، شامل ) روغن، برنج، 
ماکارونی، سویا، رب گوجه فرنگی، مرغ، حبوبات( بوده و بین 
افراد آسیب دیده از کرونا که توسط معتمدین روستا شناسایی 

شده بودند، توزیع شد.
وی در ادامه اظهار داشت: پیرو فعالیت های فرهنگی، هنری 

مساجد که در سطح روستاها انجام می شود، کانون فرهنگی 
شهید باکری خیرآباد جلیل با همکاری پایگاه بسیج شهید 
قدوسی، اقدام به برگزاری کالس های ورزشی به صورت 

دراز مدت و در دو رده سنی ) کودکان و نوجوانان( با رعایت 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به صورت هفتگی 

در مسجد روستا کرده است.

مسئول کانون فرهنگی، هنری مسجد صاحب الزمان )عج( روستای خیرآباد جلیل گچساران، خبر داد؛

 توزیع ۲۰ بسته غذایی بین اقشار آسیب پذیر 
توسط کانون »شهید باکری«

۲۰۰حواله کمک هزینه خرید 
گوسفند قربانی میان کانون های 

مساجد توزیع شد 

 ۵۰۰ حواله  توزیع  از  روحاني  سعید  االسالم  حجت 
هزارتومانی کمک هزینه خرید گوسفند بین ۲۰۰ کانون 

های فرهنگی هنری به مناسبت عید قربان خبر داد .

حجت االسالم »سعید روحاني« با بیان اینکه در آستانه عید 
قربان قرار داریم گفت: به مناسبت این عید بزرگ  کمک هزینه 
اختیار 200کانون فرهنگی هنری  خرید گوسفند قربانی در 
مساجد استان قرار گرفت. مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی وهنری مساجد استان قم ادامه داد:  ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم با همکاری 
اقدام به توزیع  کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه)س( 
این حواله هامیان کانون ها کردد. وی ادامه داد: کانون های 
متقاضی تا امروز مهلت دارند تا برای دریافت حواله به ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم، 

مراجعه کنند که در نهایت 200حواله توزیع شد.

چهارمین مرحله اهدای کتاب 
به برگزیدگان رویداد ملی فهما 

استان تهران

حجت االسالم قدیریان ازاجرای چهارمین مرحله 
اهدا کتاب به کانون های فعال و برتر استان تهران 

در اولین رویداد ملی فهما خبر داد.

حجت االسالم غالمعلی قدیریان مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان تهران از اجرای چهارمین مرحله اهدا 
کتاب به کانون های برتر و فعال استان تهران در اولین رویداد ملی 
فهما در روز دوشنبه ۶ مرداد ماه 1۳۹۹ خبر داد. وی اظهار داشت:در 
این دوره به کانون های فعال و برتر کوثر،راوی نور،شهدای قومی 
آباد،طلوع،شهدای اسالم آباد،امام سجاد)ع( و ولیعصر)عج( در شهرستان 
ری بیش از هزار جلد کتاب با موضوعات آموزشی،کودکان و عمومی 
اهدا گردید. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان 
تهران افزود:با توجه به آغاز دومین مرحله رویداد ملی فهما و ایجاد سه 
شبستان فرهنگ،هنر ونوآوری کانون های فرهنگی هنری مساجد 

فعالیت های خود را برای کسب امتیاز های الزم آغاز نمودند.

»حمزه بهارلویی« اظهار داشت: فعاالن کانون 
فرهنگی هنری مهرپویان یانچشمه به همراه 
)عج(  الزمان  صاحب  مسجد  جماعت  امام 
تجلیل  شکراللهی  عبداهلل  شهید  خانواده  از 

کردند.

مسئول کانون فرهنگی هنری مهرپویان مسجد صاحب 
ادامه داد: فعاالن این  الزمان )عج( روستای یانچشمه 
کانون با اهدای پرچم حضرت علی ابن موسی الرضا 

)ع( از خانواده شهید عبداهلل شکراللهی تجلیل کردند.
وی ابراز کرد: اجرای طرح سه شنبه های تکریم توسط 
هدف  با  مهرپویان  هنری  و  فرهنگی  کانون  اعضای 
تکریم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می 
شود. بهارلویی بابیان اینکه روستای پانچشمه دارای 41 
شهید واالمقام است تصریح کرد: تکریم از خانواده های 

این عزیزان یک وظیفه همگانی است.

مسجد  مهرپویان  هنری  فرهنگی  کانون  مسئول 
صاحب الزمان )عج( روستای یانچشمه ادامه داد: طرح 
ملی سه شنبه های تکریم با هدف بزرگداشت یاد و 

از خانواده  خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، تکریم 
این عزیزان و به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 

برگزار می شود.

در راستای سه شنبه های تکریم صورت گرفت

تکریم خانواده شهید شکراللهی توسط کانون مهرپویان یانچشمه
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حجت االسالم یارمحمدی از برگزاری طرح شنبه های کتاب ویژه ائمه جماعت مساجد استان زنجان به صورت مجازی خبر داد.

مدیرستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان گفت: طرح شنبه های کتاب یک طرح ملی است که با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه با 
شعار»هیچ چیز جای کتاب را نمی گیرد« در بین کانون های مساجد کشور اجرا می شود.

حجت االسالم محمدنقی یارمحمدی خاطرنشان کرد: مخاطبان این طرح، اعضای کانون های فرهنگی و هنری و فعاالن در حوزه مساجد است.
این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح در بین الصالتین اجرا می شود، گفت: به همین منظور امام جماعت مسجد کتابی برای مطالعه معرفی می کند و ضمن قرائت چکیده ای از آن، 

نمازگزاران را به مطالعه آن دعوت می کند.
وی با بیان اینکه تعطیلی مساجد به دلیل شیوع ویروس کرونا موجب مجازی برگزار شدن این طرح شده است، گفت: به همین منظور طرح شنبه های کتاب ویژه ائمه جماعت مساجد 

به صورت مجازی اجرا می شود.

طرح شنبه های کتاب ویژه ائمه جماعت مساجد استان زنجان برگزار می شود

قرائت  مراسم  گفت:  رمضانی  االسالم  حجت 
دعای عرفه با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین 

برگزار شد.

ذی  ماه  نهم  گفت:  رمضانی«  »علی  االسالم  حجت 
عیدی  که  روزی  است،  عرفه  روز  با  مصادف  الحجه 
بزرگ برای مسلمانان به شمار می آید چراکه این روز 

از فضیلت و اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
برای  فرصت  بهترین  عرفه،  داد:  ادامه  قزوین  استان 
عبادت و نیایش، توبه به درگاه خداوند متعال و استجابت 
دعاست و برای این روز اعمالی ذکر شده که یکی از 
اعمال مهم، قرائت دعای امام حسین )ع( در روز عرفه 

بعد از نماز ظهر و عصر است.
وی عنوان کرد: از همین رو مراسم قرائت دعای عرفه 
توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین 
های  پروتکل  رعایت  با  ماه  مرداد   ۹ پنجشنبه  روز 

بهداشتی برگزار شد. حجت االسالم رمضانی اظهار کرد: 
عرفه فرصتی است که خداوند متعال به بندگانش عطا 
قرار گیرند و در  الهی  تا مورد مغفرت و رحمت  کرده 

حدیثی از  امام صادق )ع( هم آمده است اگر کسی در 
ماه رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگیرد، غفران برای او 

نیست مگر اینکه عرفه را درک کند.

فراخوان سومین دوره جشنواره 
سراسری »ترنم الهی« در کردستان 

اعالم شد

گلباغی،از اعالم فراخوان سومین دوره جشنواره 
سراسری »ترنم الهی« در کردستان خبر داد.

کامل گلباغی، مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کردستان، اظهار داشت: سومین دوره جشنواره 
سراسری سرود نماز با عنوان »ترنم الهی« به منظور کشف 
و شکوفایی استعداد ها و سوق دادن فعالیت های آنان به آثار 
هنری نماز و نیز افزایش سطح آگاهی نوجوانان نسبت به 

معارف نورانی نماز برگزار می شود.
وی افزود: این دوره از جشنواره به صورت غیرحضوری و ویژه 
پسران کانون های فرهنگی هنری مساجد در 2 گروه سنی ۹ 

تا 1۳، 14 تا 18 برگزار می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کردستان تصریح کرد: شرکت کنندگان نوجوان در صورت 
زنده  اجرای  با  جشنواره  سوی  از  الزم  ساخت  زیر  تامین 
به صورت ویدئو کنفرانس در حضور هیات داوران ارزیابی 
می شوند و در غیر اینصورت بویژه برای گروه های روستایی 
و مناطق محروم، ارسال تصویری اثر سرود تولیدی در نظر 

گرفته شده است.

نما ر و د
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین:

مراسم قرائت دعای عرفه در کانون های مساجد 
قزوین برگزار شد

اجرای طرح امام محله و مسجد 
طراز انقالب در چهار مسجد 

شهرستان زنجان

از  محله  امامان  برقعی گفت:  علیرضا  حجت االسالم 
ظرفیت ها در راستای جریان سازی فرهنگی و ایجاد 
زمینه مناسب برای مردمی شدن فعالیت های فرهنگی 

و دینی استفاده کنند.

جمع  در  زنجان  شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
خبرنگاران به تشریح کارکردهای مساجد از صدر اسالم تاکنون 
پرداخت و گفت: مساجد در حال حاضر به محلی برای فعالیت 

های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
حجت االسالم علیرضا برقعی با تاکید بر اجرای برنامه های 
فرهنگی با محوریت مسجد خاطرنشان کرد: برای دستیابی 
نتایج مورد نظر از فعالیت های فرهنگی باید حول محور 
مساجد تمرکز کرد. این مقام مسئول بر ضرورت برپایی جلسات 
هم اندیشی با فعاالن فرهنگی و تبلیغی به منظور دستیابی 
به نتایج مورد نظر از فعالیت های فرهنگی گفت: در عصر 
کنونی فعالیت های فرهنگی در مساجد کمرنگ شده است و 
شاهد موازی کاری و تعدد نهادهای مرتبط با مسائل فرهنگی 

و دینی هستیم.

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی در قالب 
طرح ملی سه شنبه های تکریم؛ از خانواده شهیدان واالمقام جعفر و جواد 

قنبری دیدار و تجلیل بعمل آورد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی با همراهی 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانشین فرمانده سپاه تبریز، مدیران جمعیت هالل 
احمر استان و جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس عصر روز گذشته د قالب  طرح »سه 

شنبه های تکریم« با خانواده شهیدان واالمقام جعفر و جواد قنبری دیدار کرد.
بنار این گزارش، ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور احیای کارکرد 
فرهنگی اجتماعی مساجد در محالت و نیز در راستای تکریم و توجه به فعاالن حوزه 
فرهنگی اجتماعی و دینی محالت به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران »طرح ملی 

سه شنبه های تکریم« را برگزار می کند.
این طرح یک رویداد محله محور و خانواده بنیان است که با استفاده از ظرفیت های 
خودجوش و مالحضه اقتضائات محلی با محوریت مسجد و زیر نظر امام جماعت 

محترم مسجد به همت کانون های فرهنگی هنری مساجد و مشارکت پایگاه های 
مقاومت بسیج، هیأت امای مساجد و فعاالن مردمی و مسجدی اجرا می شود.

در قالب طرح ملی سه شنبه های تکریم؛

دیدار با خانواده شهیدان واالمقام جعفر و جواد قنبری در تبریز

http://shabestan.ir/detail/News/954629
http://shabestan.ir/detail/News/953893
http://shabestan.ir/detail/News/955078
http://shabestan.ir/detail/News/954726
http://shabestan.ir/detail/News/954429


خبرگزاری

امام محمدباقر )ع(: خود را در دنیا چنان منزل ده که گویی ساعتی 
در آن منزل داری وسپس از آن کوچ می کنی.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر ستاد فهما در استان در قالب طرح ملی »سه شنبه های تکریم« با خانواده معظم شهیدان متولی امامی 
دیدار کردند.

سه شنبه های تکریم در اصفهان

http://www.shabestan.ir/

