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امام خمینی )ره(:
 اهمیت امراض نفسانیه، 
هزاران درجه بیشتر از 
امراض جسمانیه است.
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مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی از واریز مبلغ حمایتی به حساب كانون هاي داراي ۸ تا ۱۰ هزار امتياز استان خبر داد.

»محمد هادی نيا« از واریز مبلغ حمایتی نقدی به حساب كانون هاي داراي 8 تا 10 هزار امتياز استان خبر داد و اظهار داشت: این مبالغ با توجه به مشاركت ارزشمند كانون هاي فرهنگي 
و هنري مساجد در مرحله اول استقرار نظام فهما در سال 1398و ارزیابي هاي سامانه اي و منطبق با امتيازات پرداخت شده است. مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی با بيان این كه یکی از اهداف نظام فهما هدایت حمایت های نقدی و غيرنقدی به سمت فعاليت های كانونی و ثبت شده در پورتال بچه های مسجد است، گفت: در 
این مرحله مجموعا 13 باب كانون استان داراي 8 تا 10 هزار امتياز مورد حمایت قرار گرفته اند. هادی نيا ادامه داد: پيش از این در مرحله نخست حمایتی؛ 23 كانون راه یافته به مرحله 
داوری نهایی فهما یک مورد حمایت نقدی قرار گرفتند و در مرحله دوم 5 كانون باالی 10 هزار امتياز مشمول حمایت های ستادی بودند كه در این مرحله سوم 13 كانون حمایت شدند، 
كه مراحل بعدی حمایتی نيز تداوم خواهد شد. وی با اشاره به این كه تمامی حمایت ها به صورت هدفمند و هدایت شده در قالب نظام فهما اعمال می شود، گفت: بر اساس ارزیابی های 

نظام فهما؛ كانون هایی كه بيشترین فعاليت، مشاركت و ثبت برنامه در سامانه بچه های مسجد داشته اند، در اولویت حمایت قرار دارند.

کانون های فعال در پورتال بچه های مسجد آذربایجان شرقي حمایت شدند

نمایــه

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

طرح » سه شنبه های تکریم« با 
حضور مجازی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار می شود

طرح » سه شنبه های تکریم« با حضور مجازی 
از  تجليل  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

خانواده شهيد پرنيان برگزار می شود.

حجت االسالم مظفر ساالری، مدیر ستاد هماهنگی كانون 
های مساجد یزد با اشاره به برگزاری طرح » سه شنبه های 
تکریم« به همت ستاد هماهنگی كانون های مساجد كشور 
گفت: این برنامه با همکاری بنياد شهيد و امور ایثارگران كشور 
در حال برگزاری است كه مسئوالن كانون های مساجد در 
سراسر كشور به منظور قدردانی از مقام شامخ شهدا در هر سه 
شنبه با حضور در منزل خانواده شهدا از آنها قدردانی می كنند.
وی افزود: كانون های مساجد استان یزد نيز همزمان با سراسر 
نيز  اند و تاكنون  برنامه كرده  این  اقدام به برگزاری  كشور 
هشت هفته از برنامه را در كانون های مختلف برگزار كرده 
است. مدیر ستاد هماهنگی كانون های مساجد یزد بيان كرد: 
این هفته از برنامه سه شنبه های تکریم نيز با حضور مجازی 
سيد عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و حجت 
االسالم »حبيب اهلل ارزانی« رئيس ستاد هماهنگی كانون 
های فرهنگی هنری مساجد كشور  برگزار می شود كه از 

خانواده شهيد پرنيان تجليل و قدردانی می شود.
حجت االسالم ساالری گفت: در این دیدار مسئوالن استانی 
و مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد نيز حضور خواهند 

داشت.

هنری  فرهنگی  های  كانون  گفت:  یار،  همت 
مبانی  تقویت  برای  توانمند  بازویی  می توانند 

فرهنگی و دینی جوانان و نوجوانان باشند.

به دنبال شيوع ویروس  یار اظهار داشت:  سعيد همت 
با تشکيل  فرهنگی هنری غدیر  كانون  اعضای  كرونا 
گروه جهادی به ضدعفونی محالت پرداختند و در این 

راستا اقدامات موثری را رقم زدند.
مدیر كانون فرهنگی و هنری غدیر با اشاره به گندزدایی 
همچنين  افزود:  محله  عمومی  و  پرتردد  های  مکان 
نيز   ... و  مساجد  ها،  بانک  عابر  معابر،  راستا  این  در 
ضدعفونی شد. همت یار بيان داشت: همچنين در لبيک 
به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر كمک مومنانه 
و مواسات 50 بسته معيشتی به همت این كانون تهيه و 

ميان نيازمندان توزیع شد.
وی خاطر نشان كرد: در دهه اول ماه محرم نيز فعاليت 
های فرهنگی مختلفی به همت این كانون اجرا شد و 
همچنين عزاداری ها نيز در فضای باز و با رعایت كامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
كانون  گفت:  غدیر  هنری  و  فرهنگی  كانون  مدیر 
فرهنگی هنری غدیر از سال 88 تأسيس شده و در حال 
حاضر 200 نفر عضو دارد. همت یار با اشاره به اینکه 

اعتبار تخصيص یافته به كانون پاسخگو نيست، عنوان 
كرد: باید در این زمينه به كانون ها توجه ویژه داشت چرا 
كه كانون های فرهنگی مساجد نقش مهمی در مبارزه با 

تهاجم نرم دشمنان دارند.

مدیر کانون فرهنگی غدیر:

کانون های مساجد بازوانی توانمند برای تقویت 
مبانی فرهنگی و دینی جوانان هستند

توزیع لوازم التحریر میان 
دانش آموزان محروم به همت 

بچه های کانون گلبرگ

دانش آموزان  ميان  لوازم التحریر  توزیع  از  مداحی 
محروم به همت بچه های كانون گلبرگ خبر داد.

علی مداحی ازتوزیع 50 بسته لوازم التحریر در راستای رزمایش 
كمک مومنانه ميان دانش آموزان محروم به همت بچه های 
كانون گلبرگ خبر داد. وی اظهار داشت: لوازم التحریر برای 50 
دانش آموز بی بضاعت به ارزش 2 ميليون تومان شامل مداد 
رنگی، دفتر، خودكار و ... با توجه به نياز هر دانش آموز به همت 
كانون فرهنگی هنری گلبرگ و مسجد حضرت وليعصر)عج(، 
تهيه و توزیع شد كه نظير چنين كار خيری در سال گذشته 
نيز انجام شد. مدیر كانون فرهنگی هنری گلبرگ بيان كرد: 
برگزاری كالس های تقویتی به صورت مجازی با توجه به 
شرایط كشور بابت شيوع ویروس منحوس كرونا یکی دیگر 
از فعاليت های این كانون برای دانش آموزان بی بضاعت به 

شمار می آید.

شاوردی خواستار توجه مسئوالن فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 
منطقه آزاد اروند به كانون های مساجد منطقه شد و گفت: چنانچه 
در  می توانيم  فراهم شود  كانون ها  این  نياز  مورد  تجهيزات  و  امکانات 

زمينه های مختلف فعاليت چشم  گيری داشته باشيم.

»رضا شاوردی« اظهار كرد: با توجه به شيوع بيماری كرونا در كشور طی این مدت كليه 
فعاليت های كانون فرهنگی هنری معراج از جمله برگزاری كالس های قرآن، برنامه های 

هفتگی زیارت عاشورا و دعا را كنسل كردیم.
مسئول كانون فرهنگی هنری معراج مسجد صاحب الزمان )عج( انگالی های خرمشهر 
برگزاری  توان  ایام كرونا  دليل عدم وجود زیرساخت های الزم در  به  متاسفانه  افزود: 
كالس ها و برنامه های هفتگی زیارت عاشورا و دعا را از طریق فضای مجازی نداشتيم.

)عج(  الزمان  صاحب  مسجد  در  محرم  ایام  ویژه  عزاداری  مراسم  برگزاری  از  وی 
انگالی های خرمشهر خبر داد و اضافه كرد: در این ایام مراسمات عزاداری سيد و ساالر 
ابا عبداهلل الحسين )ع( را با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله  شهيدان حضرت 

گذاری اجتماعی در مسجد برگزار كردیم.
شاوردی تصریح كرد: در روز نهم محرم نيز طبخ بيش از 2 هزار پرس غذای نذری را با 

همت اعضای كانون و بچه های مسجد انجام دادیم و در ميان عزاداران توزیع كردیم.

 ضرورت فراهم کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز 
کانون های مساجد در منطقه آزاد اروند
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۳۰۰ بسته همدلی در  راستای پویش »ایران همدل« بين نيازمندان مناطق محروم به همت بچه های كانون ساقی كوثر اسالمشهر به مناسبت ماه 
محرم  در حال توزیع است.

بنابراین گزارش، اقالم اهدایی شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، رب و ... می شود.
محرم امسال به علت شرایط بحران كرونا اطعام غذای گرم صورت نگرفت و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای پویش »ایران همدل« بسته های معيشتی 

ميان نيازمندان توزیع و تمامی هزینه های اطعام صرف تهيه و توزیع اقالم اهدایی شد.
از دیگر برنامه های كانون در راستای رزمایش كمک مومنانه ضدعفونی كردن معابر و منازل نيازمندان، اهدای پک های بهداشتی، حمایت تحصيلی از فرزندان بدسرپرست و بی 
سرپرست است كه با همت خيرین تا پایان سال 1399 ادامه خواهد داشت. یادآور می شود، كانون فرهنگی هنری ساقی كوثر در شهرستان اسالمشهر خيابان ملت واقع شده است.
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توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی ویژه محرم به همت کانون ساقی کوثر

پنجــره

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

مرثیه خوانی مهدی رسولی 
برای سه ساله کربال در مسجد 

نظام مافی

و  رقيه)س(  حضرت  شهادت  سالروز  مناسبت  به 
در مسجد جامع  مراسم عزاداری  دفاع مقدس  هفته 

نظام مافی برگزار می شود.

این مراسم عزاداری با سخنرانی حجت االسالم سيد حسين 
مومنی و با مرثيه خوانی مهدی رسولی 28 شهریور ماه بعد از 
نماز مغرب و عشاء در این مسجد برگزار می شود. یادآور می شود، 

مسجد جامع نظام مافی در جنت آباد جنوبی واقع شده است.

امام زمان)عج( عصری است كه  عصر غيبت 
در آن شيعيان باید خود را هر چه بهتر برای 
یاری امام زمان آماده كنند و زمينه ساز ظهور 
آگاهی  برای  جهت  همين  به  شوند.  ایشان 
بيشتر نسبت به این موضوع با حجت االسالم 
غالمعلی قدیریان مدیر ستاد هماهنگی كانون 
های فرهنگی هنری مساجد استان تهران به 
گفت و گو پرداختيم كه در ذیل مشروح آن 

آمده است.

نظر  از  زمان  امام  شناخت  و  معرفت  اهمیت 
دینمان و اولیا الهی چگونه است؟

اهميت این موضوع را بر طبق چند روایت برایتان بازگو 
ميکنم. از حضرت امام صادق عليه السالم نقل شده است 
كه: روزی امام حسين عليه السالم به سمت اصحاب خود 
رفتند، و فرمودند: ای مردم! خداوند بندگان را نيافرید مگر 
برای اینکه او را بشناسند، زمانی كه او را شناختند، او را 
پرستش كنند و هنگامی كه او را پرستش كردند، با عبادت 
و پرستش او از بندگی غير او بی نياز شوند.بعداز آن فردی 
پرسيد: ای پسر پيامبر! پدر و مادرم فدای شما ،معرفت 
خداوند چيست؟ایشان فرمودند: شناخت اهل هر زمانی 
نسبت به امامشان، امامی كه طاعت او بر آنان واجب است.
حدیثی از حضرت پيامبر داریم كه ایشان ميفرمایند: هر كس 
بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است. 

به عالوه توجه به مضامين دعاهایی كه خواندن آن ها در 
عصر غيبت توصيه شده است  هم ما را به اهميت مساله 
شناخت حضرت ولی عصر عليه السالم راهنمایی می كند 
. در یکی از دعاهای معروف و معتبری كه شيخ صدوق آن 
را در كتاب كمال الدین نقل كرده است نوشته شده:خدایا! 
خودت را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناسانی 
پيغمبرت را نخواهم شناخت. پيغمبرت رابه من بشناسان 
كه اگر پيغمبرت را به من نشناسانی حجت تو را نخواهم 
شناخت.خداوندا حجت خود را به من بشناسان كه اگر حجت 

خود را به من نشناسانی از دینم گمراه می شوم.

در جهت  فردی  و اصالح  نفس  تذهیب  برای 
چه  زمان  امام  فرج  برای  خود  کردن  آماده 

کارهایی باید انجام داد؟
یکی از وظایف مهم منتظران پارسائی و آراسته شدن به 
السالم  عليه  است.امام صادق  پسندیده  و  خوب  اخالق 
ميفرمایند: »من سره ان یکون من اصحاب القائم، فلينتظر 
وليعمل بالورع و محاسن االخالق، و هو منتظر« هر كس 
شاد می شود از اینکه از یاران حضرت مهدی عليه السالم 
باشد، باید منتظر باشد و به پرهيزكاری و اخالق نيکو رفتار 

نماید و او منتظر واقعی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران:

داشتن روحیه اصالح گری در سطح جامعه یکی از 
وظایف مهم مردم در دوران غیبت کبری است 

اهدای ۱۱۰۰ بسته غذایی در 
راستای طرح تابستانه »فهما«

اعضای كانون فرهنگی هنری طاها مسجد جامع عجب 
شير، در قالب طرح تابستانه »فهما« ۱۱۰۰ بسته غذایی 

و بهداشتی، تهيه و ميان نيازمندان توزیع كردند.

»سّيد نّواب مصطفوی« از اجرای طرح تابستانه »فهما« با 
اجرای اقدامات مختلف در مقابله با كرونا خبر داد.

مدیرمسئول كانون فرهنگی هنری طاها مسجد جامع عجب 
شير گفت: در راستای تحّقق تدابير و فرامين مقام معّظم 
رهبری با هدف به صحنه آوردن كمک های مردمی برای 
آسيب  مشاغل  و صاحبان  نيازمند  های  خانواده  از  حمایت 
دیده از بيماری كرونا،رزمایش همدلی و كمک مؤمنانه توّسط 

فّعاالن كانون با اهدای 1100 بسته غذایی اجراشد.
مصطفوی بسته های اهدایی را شامل اقالم برنج، مرغ، روغن، 
رب، ماكارونی، آبليمو،حبوبات به ارزش هر بسته 200 هزار 
تومان عنوان كرد و افزود: هزینه این بسته های غذایی از 
محّل جمع آوری نذورات مردمی برای احسان امام حسين 
)ع( توّسط اعضای كانون تامين شده است. وی با اشاره به 
فّعالّيت های این كانون ذیل طرح تابستانه »فهما« و در كنار 
رزمایش مواسات و كمک مؤمنانه بيان كرد: برگزاری مراسم 
عزاداری و تعزیه خوانی در دهه اّول محرّم با رعایت كامل 
موارد بهداشتی، توليد و توزیع ماسک، سم پاشی و گندزدایی 
منطقه، تب سنجی از كلّيه افراد خانواده ها با همکاری دهياری 
و هالل احمر منطقه، نصب بنرهای آموزشی برای مقابله با 

بيماری كرونا از جمله این فّعالّيت ها است.

دليل  به  كه  اكنون  گفت:  زاده  مجيد خوبی 
های  حرم  به  تشرف  امکان  كرونا  شيوع 
مطهر امام حسين )ع( و برادر بزرگوار ایشان 
مهيا  را  شرایطی  گرفتيم  تصميم  پس  نيست، 
كنيم تا مردم با زیارت پرچم های این حرم های 
زائر  و  كرده  ارادت  عرض  دور  راه  از  مطهر 

كوی آنها باشند.

»مجيد خوبی زاده« گفت: از طریق رایزنی با هيئت انصار 
الوالیت دار العباده و آستان مقدسه امامزاده سيد محمد 

جعفر یزد، كاروان حامل پرچم مرقد مطهر امام حسين 
عليه السالم و خشت گنبد آن حضرت به همراه پرچم 
متبرک حرم مطهر حضرت اباالفضل العباس عليه السالم 

طی روزهای گذشته وارد جنوب كرمان شد.
مدیر ستاد هماهنگی كانون های مساجد جنوب كرمان 
با بيان این مطلب كه معصومين عليهم السالم همواره 
دليل  به  اكنون كه  ابراز كرد:  دردمندان هستند،  ملجا 
شيوع كرونا امکان تشرف به حرم های مطهر این امام 
همام و برادر بزرگوار ایشان نيست، پس تصميم گرفتيم 
شرایطی را مهيا كنيم تا مردم به ویژه بيماران با زیارت 
پرچم های حرم های مطهر از راه دور به ساحت مقدس 
این بزرگوران عرض ارادت كرده و زائر كوی آنها باشند.

وی با اشاره به برنامه های این كاروان در جنوب كرمان، 
بيان كرد: كاروان حامل پرچم های حرمين شریف شامگاه 
چهارشنبه مهمان مردم عنبرآباد بوده و در منزل ۶ بيمار 

صعب العالج حضور یافته و از آنها عيادت كرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان:

مردم جنوب کرمان از راه دور زائر امام حسین )ع( و حضرت اباالفضل )ع( شدند
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حجت االسالم اميدی با اشاره به اجرای طرح خوشنویسی آیات قرآن كریم در استان فارس، گفت: این طرح به همت ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی 
هنری مساجد فارس با همکاری ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان برگزار شد.

حجت االسالم »حسين اميدی« گفت: در راستای اجرای برنامه های هنری با محویت قرآن كریم، طرح خوشنویسی آیات وحی به همت ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان فارس با همکاری ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان در قالب 20 جلسه آموزش خط نسخ از آیات قرآن كریم برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با اشاره به اهداف اجرای طرح، افزود: این طرح با اهداف احيای نقش واقعی مساجد در ترویج فرهنگ دینی و كادرسازی، 
عمل به منویات امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و اصول و سياسيت های فرهنگی كشور و استفاده بهينه از اعتبارات و امکانات مراكزی كه امکان بهره وری فرهنگی در حوزه 
مساجد را دارند، اجرا شد.وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای سند تحول كانون های فرهنگی هنری مساجد در افق 1414 برگزار شده است، خاطرنشان كرد: از اهداف دیگر اجرای طرح 

خوشنویسی آیات، توانمند سازی و هدایت ظرفيت های موجود مردمی به سمت اهداف بلند استقرار ارزش های دینی است و زبان هنر بيش از هر وسيله دیگری موثر است.
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طرح خوشنویسی آیات قرآن کریم در استان فارس اجرا شد
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مسابقات قرآنی مدهتان ویژه اعضای كانون های 
فرهنگی هنری مساجد كشور است كه سيزده 
دوره متوالی در رشته های مختلف برگزار شد 
اما چهاردهمين دوره این مسابقات با وجود شيوع 
برگزار  مجازی  فضای  بستر  در  كرونا  ویروس 
برگزاری،  نحوه  از  اطالع  برای  كه  شد  خواهد 
ابدالی  »محمد  با  برگزاری  شرایط  و  ها  رشته 
تکلو« مدیر ستاد هماهنگی كانون های مساجد 
خراسان رضوی گفتگویی انجام دادیم كه مشروح 

آن را در ادامه می خوانيد.

ضوابط و شرایط عمومی شرکت در مسابقه 
قرآنی مدهاّمتان چیست؟

حضوری  غير  صورت  به  مدهاّمتان  قرآنی  مسابقات 
و از طریق بارگذاری اثر در سامانه بچه های مسجد 
كانون  اعضای  ویژه   )bachehayemasjed.ir(
و  استانی  دو مرحله  در  فرهنگی هنری مساجد  های 
كشوری برگزار می شود. نفر برتر استان در هر رشته؛ 

به مرحله كشوری راه می یابد.
با توجه به شرایط موجود، نحوه برگزاری مرحله كشوری 
اعالم خواهد شد همچنين رشته اذان و مکّبری صرفًا 
ویژه برادران برگزار می شود، مهلت ثبت نام و بارگذاری 

در سامانه آثار تا تاریخ 99/9/30 می باشد و قابل تمدید 
نمی باشد و الزم است شركت كننده محترم؛ تصویر 
پروفایل  در  را  خود  ملی)شناسنامه(  كارت  و  پرسنلی 

سامانه بارگذاری نماید.
در  اثر  ضبط  و  اجرا  كرونا  بيماری  شيوع  به  توجه  با 
منزل بالمانع است ولی در شرایط عادی، اجرا و ضبط 
در فضای مسجد، دارای الویت و امتياز بيشتری است، 
مدهاّمتان،  مسابقات  كشوری  مرحله  در  كه  افرادی 
سازمان اوقاف و امورخيریه، آموزش و پرورش، بسيج، 

معاونت قرآن و عترت ( طی سال های 9۶ تا 98رتبه 
های اول تا سوم، ممتاز، عالی و شایسته تقدیر را كسب 
نموده اند و افرادی كه در مرحله استانی مسابقات مذكور 
رتبه اول راكسب كرده باشند نمی توانند در این مسابقات 

شركت نمایند.
اجرای تقليدی از الگوهای بارگذاری شده رشته های 
مسابقات در سامانه، دارای امتياز ویژه می باشد، رعایت 
موازین و پوشش اسالمی در تمامی مراحل مسابقات از 

سوی شركت كنندگان الزامی است. 

مدیر ستاد کانون های مساجد خراسان رضوی:

چهاردهمین دوره مسابقات مدهامتان در بستر 
فضای مجازی برگزار می شود

 راه اندازی پویش سراسری
  ترویج و معرفی کتاب
 در مساجد و هیئت ها

هيئات  در  كتاب  معرفی  و  ترویج  سراسری  پویش 
مذهبی و  مساجد راه اندازی شد.

بنابراین گزارش، این پویش با هدف ترویج و معرفی كتاب 
های برگزیده در هيئت های منتخب سراسر كشور برگزار 

خواهد شد.
برپایی  و  ملی  پویش  این  در  شركت  برای  مندان  عالقه 
سامانه  به  نام  ثبت  مراحل  انجام  از  كتاب پس  نمایشگاه 
khooshe.org مراجعه كنند.اقدامات پيشنهادی ترویجی 

در محورهای زیر است:
معرفی كتاب از تریبون، هماهنگی با سخنرانان و مداحان 
برای معرفی كتاب،  توزیع بروشورهای معرفی كتاب،  معرفی 
چهره به چهره كتاب، برگزاری گعده های كتابخوانی، نصب 

تصاویر معرفی كتاب و عرضه و توزیع كتاب.

از پاسخگویی به شبهات تا 
آموزش سبک زندگی اسالمی 

به بچه های مسجد در طرح 
»معراج السعاده«

باجالن با اشاره به برگزاری دوره های مشاوره و 
پاسخ گویی به شبهات دینی در شهرستان پاكدشت 
به همت كانون »عصر انتظار«، گفت: عالوه بر 
این، طرح »معراج السعاده« با محور آموزش سبک 

زندگی دینی نيز اجرا می شود.

به رویکردهای كانون فرهنگی  اشاره  با  باجالن«  »زهرا 
هنری »عصر انتظار« مسجد حضرت قائم)عج( )واقع در 
بلوار امام رضا)ع(، ميدان پارچين شهرستان پاكدشت استان 
تهران( ویژه ماه محرم حسينی)ع(، اظهار كرد: به مناسبت 
ماه محرم هر شب 200 بسته غذایی ميان نيازمندان منطقه 
پاكدشت توزیع می شود، چرا كه امسال به دليل بحران 
كرونا امکان توزیع اطعام حسينی فراهم نبود و برنامه ریزی 
كردیم كه بسته های غذایی را ميان نيازمندان توزیع كنيم.

مدیر كانون فرهنگی هنری »عصرانتظار« مسجد حضرت 
قائم)عج( بيان كرد: امسال رویکردی كه در عزاداری ماه 
محرم در پيش گرفتيم برپایی مشاوره های خانواده با حضور 
این  از  تا  است  به شبهات  پاسخگویی  كارشناسان مركز 
طریق به شبهات دینی جوانان، نوجوانان و خانواده ها پاسخ 
بگویيم و پيرامون سبک زندگی اسالمی مباحثی را مطرح 
كنيم. ضمن اینکه گروه سرود كانون نيز به اجرای سرود در 

حرم امام خمينی)ره( پرداخت.

ایثار  موضوع  با  مقاله نویسی  مسابقه  برگزاری  از  ادبی  حجت االسالم 
و شهادت در مسجد امام حسن مجتبی)ع( دانشگاه فارابی خبر داد و 
گفت: عالوه بر این، جلسات خاطره گویی پيشکسوتان جنگ در هفته 

دفاع مقدس و در این مسجد برگزار می شود.

حجت االسالم والمسلمين »ذبيح اهلل ادبی« با بيان اینکه مساجد مهم ترین نقش را در 
بسيج نيروها و تامين امکانات الزم برای جبهه ها در دوره دفاع مقدس داشتند، اظهار كرد: 
این خانه های خدا در مبارزه با جنگ نرم و فرهنگی دشمن نيز بسيار فعال هستند هرچند 
به نظر می رسد ميزان توجه مسئوالن كشور به نقش و جایگاه مساجد در این زمينه، بسيار 

كمتر از توجه مسئوالن در مقابله با جنگ سخت دشمن است.
امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی )ع( ستاد دانشگاه فارابی )واقع در تهران، بلوار 
ارتش، بلوار نيروی زمينی( در ادامه با بيان اینکه این مسجد همه ساله ویژه برنامه هایی در 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت استقامت ملت ایران و ایثارگران و خانواده شهدا 

و جانبازان برگزار می كند، افزود: امسال مسابقه مقاله نویسی با موضوع ایثار و شهادت به 
مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود و به 14 نفر، جایزه 500 هزار تا یک ميليون 

تومان پرداخت می شود.

برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع ایثار و شهادت
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فرامرزی گفت: برادران و خواهران فعال كانون فرهنگی و هنری عدل شهرستان كوهرنگ از ابتدای شيوع كرونا در رزمایش مواسات، همدلی و كمک 
مومنانه بين نيازمندان حضوری مثال  زدنی داشته و این كمک ها همچنان ادامه دارد.

»زهرا فرامرزی« اظهار داشت: با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب در نيمه شعبان امسال و اجرای همزمان رزمایشی به نام مواسات، همدلی و كمک مؤمنانه، این رزمایش توسط 
فعاالن كانون فرهنگی هنری عدل تاكنون در چندین مرحله برگزار شده است.

مدیر كانون فرهنگی هنری عدل مسجد جامع شهر چلگرد ادامه داد: فعاالن كانون فرهنگی هنری عدل در مرحله سوم رزمایش مواسات، همدلی و كمک مومنانه با همکاری خيرین 
و هيئت امنا و بسيح مسجد جامع شهر چلگرد ۶0 بسته معيشتی را تهيه و بين نيازمندان توزیع كردند.

وی ارزش ریالی این بسته های غذایی كه شامل كاالهای اساسی هستند سه ميليون ریال عنوان كرد و گفت: این كاالهای اساسی توسط فعاالن كانون عدل چلگرد بين نيازمندانی 
كه از قبل شناسایی شده بود توزیع شد. مدیر كانون فرهنگی هنری عدل مسجد جامع شهر چلگرد ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرای رزمایش كمک مؤمنانه در ماه صفر نيز توسط 

فعاالن كانون فرهنگی هنری عدل انجام  شده است.

تداوم رزمایش »کمک مومنانه« در کانون عدل کوهرنگ

فرهنگی  كانون   ۸۳۰ از  بيش  دارای  یزد  استان 
در  كشور  سطح  در  توانسته  كه  است  هنری 
برنامه های مختلف كشوری و استانی فعال عمل 

كند.

اجرای برنامه های فرهنگی وهنری در قالب های مختلف 
با هدف احيای كاركردهای مساجد به عنوان گام اساسی 
در مساجد است كه توسط كانون های فرهنگی هنری 
مساجد انجام می شود.كانون فرهنگی هنری وحدت به 
عنوان یکی از كانون های فعال در استان یزد است كه 
در سال های اخير توانسته با اجرای برنامه های مختلف 

در جهت جذب جوانان و نوجوانان به مسجد گام بردارد.
در این راستا خبرگزاری شبستان در استان یزد گفت و گو 
با حسين ميرزایی، مدیر مسئول كانون وحدت یزد داشته و 
در زمينه فعاليت های خود مطالبی ارائه كرده است كه متن 

این گفت و گو به شرح زیر است:
کانون خود را معرفی کنید و بیان کنید در چه 
حیطه هایی فعالیت های کانون را دنبال می کنید؟
كانون فرهنگی هنری وحدت یزد به عنوان یکی از كانون 
های فعال در استان یزد است كه از سال 83 فعاليت خود را 
آغاز كرده و تاكنون نيز توانسته با همکاری ستاد هماهنگی 
كانون های مساجد استان یزد و دستگاه های فرهنگی در 

جهت اجرای فعاليت های فرهنگی و هنری در استان، 
منطقه و محل خود گام بردارد.

با توجه به موقعيت جغرافيایی كانون در شهر یزد ما سعی 
كرده ایم در جهت رفع محروميت گام برداریم و در قالب 
های مختلف به شناسایی و حمایت از محرومان در این 

منطقه بپردازیم.
با توجه به شیوع ویروس کرونا، فعالیت های 

خود را در چه قالبی اجرا می کنید؟

متاسفانه با شيوع ویروس كرونا بسياری از فعاليت های 
كانون و مسجد تحت تاثير قرار گرفت و تعطيل شد اما ما 
معتقدیم كه هرگز فعاليت های مسجدی قطع نخواهد شد 

و بایستی در قالب های مختلف اجرا كرد.
پرشور  حضور  شاهد  ما  كرونا  ویروس  شيوع  زمان  از 
تهيه  معيشتی،  های  بسته  تهيه  در  مسجد  های  بچه 
بسته های بهداشتی، ضدعفونی كردن معابر و مساجد 

محله بودیم.

مسابقه کتابخوانی در کانون شهید 
محراب اهواز برگزار می شود

حجت االسالم شکرانی گفت: با همکاری مجموعه 
ویژه  كتابخوانی  مسابقات  ظهور  طليعه داران 
مقاطع تحصيلی ششم ابتدایی تا مقطع طلبه ها و 

دانشجویان برگزار می شود.

از  پس  كرد:  اظهار  شکرانی«  مصطفی  »حجت االسالم 
كانون  كرونا،  ویروس  شيوع  دليل  به  مساجد  تعطيلی 
فرهنگی هنری شهيد محراب فعاليت خود را به صورت 
با رعایت كامل پروتکل های بهداشتی آغاز  حضوری و 

كرد.
مدیر كانون فرهنگی هنری شهيد محراب اهواز ادامه داد: 
براساس تصميم گيری های انجام شده كالس های احکام، 
اخالق، جلسات قرآنی، پژوهشی و تحصيلی به صورت 

2 روز در هفته و با حضور گزینشی اعضا برگزار می شود.
وی از راه اندازی مسابقات كتابخوانی ویژه مقاطع تحصيلی 
ششم ابتدایی تا مقطع طلبه ها و دانشجویان خبر داد و 
اضافه كرد: این مسابقات با هماهنگی و زیر نظر مجموعه 
طليعه داران ظهور انجام خواهد شد، این كتاب ها، پرورش 
نخبگان معنوی در مساجد، پرواز تا بی نهایت، زندگی نامه 

شهيد لدانی و اصيل آباد هستند.
معرفی  از  پس  اینکه  بيان  با  شکرانی  حجت االسالم 
كتاب ها دانش آموزان تا پایان شهریورماه فرصت دارند كه 
این كتاب را مطالعه كنند یاد آور شد: زمان برگزاری آزمون 
از این كتاب ها متعاقبا اعالم و به نفرات برگزیده در این 

مسابقه جوایز نفيسی اهدا می شود.

مدیر مسئول کانون وحدت یزد عنوان کرد

 از توزیع بیش از ۲۰۰ کتاب در طرح 
» نابغه های فهیم« تا تهیه بسته های معیشتی

مولوی گفت: مسابقات فوتسال كانون فرهنگی هنری معين الضعفا سامان 
در راستای استعدادیابی جوانان و با هدف جذب جوانان و نوجوانان به 

مسجد و گذراندن اوقات فراغت آغاز شد.

»سميه مولوی« اظهار داشت: مسابقات فوتسال كانون فرهنگی هنری معين الضعفا سامان 
در راستای استعدادیابی جوانان و به منظور گذراندن اوقات فراغت آغاز شد.

مدیر كانون فرهنگی هنری معين الضعفا مسجد النبی )ص( شهر سامان ادامه داد: برگزاری 
مسابقات فوتسال كانون فرهنگی هنری معين الضعفا مسجد النبی )ص( شهر سامان به 

عنوان یکی از رشته های طرح اوقات فراغت »تابستانه فهما« محسوب می شود.
مولوی بابيان اینکه جوانان زیادی برای شركت در تيم فوتسال كانون فرهنگی هنری معين 
الضعفا اعالم حضور می كنند گفت: به دليل شيوع كرونا و به منظور حفظ سالمتی جوانان 
امکان حضور بيشتر جوانان در این تيم وجود ندارد. مدیر كانون فرهنگی هنری معين الضعفا 
مسجد النبی )ص( شهر سامان ادامه داد: مسابقات ورزشی فوتسال كانون فرهنگی هنری 

معين الضعفا با رعایت دقيق پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. وی بابيان اینکه یکی از 
جذابيت های جوانان كانون های فرهنگی هنری در شهرسامان فعاليت های ورزشی است 
گفت: به همين منظور كانون فرهنگی هنری معين الضعفا هرساله تيم فوتسال را از جوانان 

عضو كانون برای حضور در مسابقات استانی تشکيل می دهد.

استعدادیابی از جوانان کانون معین الضعفا با برگزار مسابقات فوتسال

کمک کانون به ایتام و سادات

را  نور  تالوت  طرح  همچنان  ما  گفت:  شعبانی 
رعایت  با  ها  برنامه  همه  و  كنيم  می  برگزار 
تمام نکات بهداشتی و ایمنی برگزار می شود تا 
روی  به  را  مسجد  های  درب  بتوانيم  همچنان 

نمازگزاران باز نگه داریم.

»علی شعبانی« ضمن تسليت به مناسبت ایام محرم و 
صفر به برنامه های كانون  فرهنگی هنری نورالزهرا)س(، 
مسجد الزهرا)س( اشاره كرد و گفت: مجموعه مسجد برای 
این ایام برنامه هایی را تدارک دیده اما با توجه به شرایط 

كرونا برنامه ها تفاوت هایی را با سال های گذشته دارد.
مسجد  نورالزهرا)س(،  هنری  فرهنگی  كانون  مسئول 
ابتدای شيوع كرونا و زمانی كه  از  افزود:  اراک  الزهرا)س( 
بسياری از جاها و از جمله مساجد تعطيل بودند، تعدادی 
از خواهران و برادران انقالبی و مسجدی پای كار آمدند و 
قرارگاه جهادی و انقالبی مسجد متشکل از كانون، بسيج و 

تعدادی از نمازگزاران و هيئت تشکيل شد.
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 606. یــک شــنبه 23 شــهریور مــاه 1399

مسرور از توزیع بيش از هزار و۵۰۰ ماسک توسط كانون فرهنگی و هنری بينات رضوانشهر در بحران كرونا ویروس خبر داد.

»گل بهار مسرور« اظهاركرد: كمک به محرومين یکی از اهدافی است كه توسط كانون فرهنگی و هنری بينات دنبال می شود.
مسئول كانون فرهنگی و هنری بينات رضوانشهر با بيان اینکه این كانون در بحران كروناویروس فعاليت های چشم گيری داشته است گفت: هزار و 500 ماسک توسط فعالين این كانون 

تهيه و بين محرومين توزیع شد.
وی به روز عاشورا اشاره و اذعان كرد: در روز عاشورا نيز  50 عدد ماسک توسط این كانون بين عزاداران حسينی توزیع شد.

مسرور خاطر نشان كرد: توجه به معيشت محرومين از دیگر برنامه هایی است كه توسط فعالين این كانون انجام می شود.  مسئول كانون فرهنگی و هنری بينات رضوانشهر خاطرنشان 
ساخت: بسياری از مشکالت و دغدغه ها با وحدت و هم دلی مرتفع می شود و خوشبختانه اعضای این كانون در این راستا فعاليت های چشم گيری دارند.

بیش از ۱۵۰۰ ماسک توسط کانون فرهنگی و هنری بینات توزیع شد

ضرورت  به  اشاره  با  شکری  االسالم  حجت 
های  شنبه  سه  ملی  طرح  سازی  پياده  تحقق 
تکریم گفت: طرح ملی سه شنبه های تکریم 
فرصت بازنگری به جایگاه ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت از سنگر مسجد است.

االسالم كاظم شکری« طی نشست شورای  » حجت 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت كه در اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد گفت: طرح ملی سه شنبه های 
تکریم با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامه 

ریزی شده است.
 مدیر ستاد كانون های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: 
شهداء دانش آموز شاخص شهداء استان البرز هستند به 
ویژه محمد حسين فهميده كه نمونه واالیی از این شهداء 
است كه به نوبه خود الگوی راستينی برای نوجوانان و 
جوانان مسجدی است. وی توضيح داد: فعاليت در عرصه 
مساجد در ایام شيوع بيماری كرونا با تغييرات و تحوالتی 

براساس آن رزمایش مواسات و همدلی،  همراه بود كه 
گندزدایی معابر و ... با همت جوانان و نوجوانان كانون های 
فرهنگی هنری مساجد انجام شد. حجت االسالم شکری 
با اعالم این خبر كه طرح ملی سه شنبه های تکریم 8 

مهر سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
مدیركل فرهنگ و ارشاد البرز به صورت وبينار در كرج 
برگزار می گردد بيان كرد: تحقق این طرح زمينه ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیر ستاد فهما استان البرز:

طرح ملی سه شنبه های تکریم فرصت بازنگری به جایگاه 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از سنگر مسجد است

برگزاری دوره تربیت مربی 
طرح یاریگران زندگی در 

شهرستان نهاوند

ناهيدی فرد گفت: دوره یک روزه طرح ملی یاریگران 
زندگی با حضور مربيان كانون های منتخب طرح در 

شهرستان نهاوند برگزار شد.

»حميدرضا ناهيدی فرد« گفت: دوره تربيت مربی طرح ملی 
یاریگران زندگی با حضور مربيان كانونهای منتخب طرح  ، در 

شهرستان نهاوند برگزار شد .
مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان همدان افزود:  این دوره یک روزه با آموزش پيشرفته 
مبارزه و پيشگيری از اعتياد با سخنرانی حجت االسالم احدی از 
اساتيد حوزه و دانشگاه در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمينی 
شهرستان نهاوند برگزار برگزار شد.  وی ادامه داد:  تهيه نسخه 
تصویری از دوره آموزشی برای بارگذاری در سامانه های آموزشی 
و درگاه های اینترنتی برای بهره برداری سایر كانونهای سراسر 
كشور از ویژگی های طرح بود. مدیر ستاد هماهنگی كانون 
های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان بيان كرد: طرح 
»یاریگران زندگی« به منظور تربيت مربيان آموزش دیده و ارتقای 
سطح دانش و آگاهی اعضای كانون های فرهنگی و هنری 
مساجد به منظور پيشگيری از مصرف مواد مخدر و قرص های 
روان گردان اجرا می شود. ناهيدی فرد ادامه داد: این طرح به 
همت ستاد كانون های فرهنگی هنری مساجد كشور و با شعار 
»یاریگر هم باشيم« به منظور آگاه سازی و افزایش رفتارهای 
سالم در جمعيت عمومی كشور و گفتمان سازی اجتماعی در 
حوزه پيگيری از پيشگيری اوليه از اعتياد، گسترش فعاليت های 
محوریت  با  اجتماع محور  و  مردمی  مشاركت های  داوطلبانه، 
مسجد در حوزه پيگيری از پيشگيری اوليه از اعتياد اجرا می شود.

نمازهای جماعت در مسجد 
جامع حضرت فاطمه زهرا)س( 

قمسال برگزار می شود

در  جماعت  نمازهای  گفت:  بيگی  االسالم  حجت 
قمسال  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  جامع  مسجد 
های  پروتکل  تمامی  رعایت  با  خوی  شهرستان 

بهداشتی برگزار می شود.

»حجت االسالم اباذر بيگی« گفت: متاسفانه شيوع ویروس كرونا 
باعث تعطيلی نمازهای جماعت و جمعه از اسفند سال گذشته 
تا امروز شده است.  مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی 
هنری مساجد آذربایجان غربی افزود: اعضای كانون ها در مسجد 
نماز  جامع حضرت فاطمه زهرا)س( قمسال شهرستان خوی 

جماعت را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می كنند.

كامل گلباغی مدیر ستاد هماهنگی كانون های 
كرد:  بيان  هنری مساجد كردستان  فرهنگی 
چهاردهمين جشنواره قرآنی مدهامتان ویژه 
مساجد  هنری  فرهنگی  كانون های  اعضای 
به  كرونا  ویروس  شيوع  دليل  به  كه  است 
صورت غيرحضوری و در فضای مجازی برگزار 

می شود.

افزود:  جشنواره  این  رشته های  به  اشاره  با  وی 
رشته های  در  مدهامتان  قرآنی  جشنواره  چهاردهمين 
تالوت نور )ترتيل(، قرائت نماز و اذان و مکبری اعالم 

فراخوان شده است.
آذرماه   30 تا  عالقمندان  كرد:  خاطرنشان  وی 
كه  جشنواره  این  در  شركت  به  نسبت  می توانند 
می شود،  برگزار  برادران  و  خواهران  بخش  دو   در 

شركت كنند.
هنری  فرهنگی  كانون های  هماهنگی  ستاد   مدیر 

مساجد كردستان اظهار كرد: جشنواره قرآنی مدهامتان 
مسجد بچه  های  سامانه  در  اثر  بارگذاری  طریق   از 

https://bachehayemasjed.ir/برگزار خواهد 
شد.گلباغی افزود: این جشنواره در دو مرحله استانی و 

كشوری برگزار می شود و با توجه به شيوع بيماری كرونا 
اجرا و ضبط اثر در منزل بالمانع است البته در شرایط 
عادی، اجرا و ضبط در فضای مسجد، دارای اولویت و 

امتياز بيشتری است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان اعالم کرد؛

اعالم فراخوان چهاردهمین جشنواره قرآنی »مدهامتان« در کردستان
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۳۰ كارت هدیه به خانواده های نيازمند توسط كانون فرهنگی هنری كریم اهلبيت)ع( اهدا شد.

حجه االسالم رضا حشمتی مسئول كانون فرهنگی هنری كریم اهل بيت)ع( مسجد امام حسن مجتبی)ع( شهرستان ورامين فعاليت های این كانون و مسجد را در دهه والیت و امامت 
به شرح زیر اعالم كرد:

*توزیع 30 كارت هدیه هر كارت هدیه به مبلغ 300000هزارتومان به خانواده های نيازمند
*پخت و توزیع غذای گرم در روز عيد غدیر و توزیع آن درب منازل نيازمندان

*برپایی ایستگاه صلواتی در ميدان اصلی شهر ورامين و توزیع ماسک ،گل،و پک فرهنگی در روز عيد غدیر
حجه االسالم حشتمی توزیع كمک های مومنانه جمع آوری شده، بصورت نقدی و ارزاق در ایام كرونا را به افراد نيازمند و آسيب دیده از كرونا را از دیگر فعاليت های كانون فرهنگی هنری 

كریم اهل بيت)ع( برشمرد.

اهدای ۳۰ کارت هدیه به خانواده های نیازمند توسط کانون فرهنگی هنری کریم اهلبیت)ع(

بيشتر  تعطيل شدن  و  با شيوع ویروس كرونا 
مراسم های مذهبی در مساجد گچساران، كانون 
های فرهنگی، هنری مساجد این شهرستان با باز 
نگهداشتن و حفظ این سنگر همچنان فعالند و 
بسته های معيشتی نيازمندان را تهيه و تدارک 

می  بينند.

مسجد النبی )ص( گچساران یکی از این مساجد است كه 
درون مسجد پر از بسته های احسان و مهربانی است، این در 
حالی است كه جوانان كانون فرهنگی، هنری حدیث با اجرای 
رزمایش كمک های مومنانه، كمک های نقدی و غيرنقدی 
خيرین و مردم را جمع آوری می كنند و با تهيه و توزیع بسته 

های حمایتی به یاری نيازمندان و محرومان می شتابند.
دغدغه خدمت

»صادق زمانی پور«، مسئول كانون فرهنگی هنری حدیث 
گچساران در گفتگو با ما در خصوص اهم فعاليت های كانون 
می گوید: توفيق بندگی خداوند متعال زیر پرچم اهل بيت 
عصمت و طهارت )ع( در مکان مقدس مسجد كه بی شک 
خطه ای از بهشت روی زمين است؛ حسی خاص و وصف 
نشدنی دارد كه این مهم شامل حال كسانی می شود كه 
دغدغه خدمت به اهداف مساجد طراز اسالمی و خدمت به 

اسالم و مسلمين را دارند.
وی می افزاید: به لطف و عنایت ویژه خداوند، مسجدالنبی 
)ص( این شهرستان و زیر مجموعه های آن در فعاليت های 
اجتماعی، مذهبی و فرهنگی كارنامه ای مطلوب ثبت كرده 

كه ان شاءاهلل مورد رضایت حق تعالی قرار بگيرد.
اولین سنگر

زمانی پور ادامه می دهد: هرچند پرورش نيروهای جوان، 
انقالبی و حفظ مساجد به عنوان اولين سنگر و مهمترین 
بنای حفظ ارزش های انقالب اسالمی با جدیت و اهميت 
بيشتر نياز به حمایت های مادی و معنوی متوليان امر دارند 
كه تربيت و القای مفاهيم صحيح دینی برای نسل های بعد 
از  انقالب اسالمی جز با بکارگيری نيروهای تخصصی و 
ثابت قدم با برنامه های بلند مدت در مساجد تحقق نخواهد 
یافت كه باید مورد توجه دستگاه ها، نهادها، فعاالن فرهنگی 

و متوليان امر مساجد قرار گيرد.

جوانان  كند:  می  تصریح  گچسارانی  فرهنگی  فعال  این 
انقالبی و والیی مسجدالنبی)ص( شهرستان گچساران در 
قالب كانون فرهنگی هنری از اوایل شيوع ویروس منحوس 
كرونا همپای دیگر نهادهای دولتی، نظامی و مردمی در 

ميدان پيشگيری و مقابله با كرونا حضوری جانانه داشتند.
مسئول كانون فرهنگی، هنری حدیث در ادامه می گوید: 
در زمانی كه این ویروس، هویت مشخص و ثابتی نداشت 
و جهان در وحشت و نگرانی فوق العاده ای قرار داشت، 
اعضای جان بر كف كانون فرهنگی، هنری حدیث این 
این  پررنگ و موثری در  توان حضور  تمام  با  شهرستان 

وضعيت بحرانی داشتند .

 کارکرد دعا در سیره سیاسی
 امام سجاد)ع( بررسی می شود

نشست علمی »كاركرد دعا در سيره سياسی امام 
كنگره  دهمين  از سری نشست های  سجاد)ع(« 
به  شهریورماه   ۲۳ سجاد)ع(  امام  بين المللی 

صورت مجازی برگزار می شود.

همسو با برنامه های دهمين كنگره بين المللی امام سجاد)ع(، 
نشست علمی »كاركرد دعا در سيره سياسی امام سجاد)ع(« 
از ساعت  یکشنبه) 23 شهریورماه(  بستر فضای مجازی،  در 
11 برگزار می شود.  این نشست با سخنرانی حجج االسالم 
»محمدصادق كفيل«، رئيس مركز تخصصی صحيفه سجادیه، 
استان  عمومی  های  كتابخانه  كل  مدیر  ذاكری«،  »محمد 
هرمزگان و »علی اكبر ميرزایی« رئيس بنياد نهج البالغه استان 

هرمزگان برگزار می شود.

نما ر و د
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نگاهی به اقدامات کانون فرهنگی، هنری مسجد النبی )ص( گچساران

 از کمک مومنانه تا نذر کتاب
 در کانون حدیث گچساران

امام جماعت مسجد داودقلی 
زنجان رئیس خانه هالل منطقه 

سعدی زنجان شد

فعال  روحانی  والیتی،  اصغر  علی  االسالم  حجت 
توسط  جهادی،  و  علمی  مختلف  های  عرصه  در 
مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان زنجان به 
زنجان  سعدی  منطقه  هالل  خانه  رئيس  عنوان 

انتخاب شد.

حجت االسالم علی اصغر والیتی روحانی فعال وسخت كوش 
مدیرعامل  توسط  وجهادی  علمی  مختلف  های  عرصه  در 
جمعيت هالل احمر استان زنجان به عنوان رئيس خانه هالل 

منطقه سعدی زنجان انتخاب شد.
این انتخاب بدليل تعهد وتخصص این روحانی جوان زنجانی 
است كه مدیران استان را ترغيب ميکند تا از ظرفيت ایشان 

برای سازمانها استفاده شود.
 شهرام ميرزائی در مراسم معارفه حجت االسالم علی اصغر 
والیتی به عنوان رئيس خانه هالل منطقه مركزی ومهم شهر 
زنجان، امام جماعت مسجد داودقلی زنجان را از روحانيون 
خوشنام وپرانگيزه وخدمتگزار زنجان خواند و گفت: همکاری 
سازمان هالل احمر با ایشان طليعه مباركی برای خدمت به 
مردم خواهد بود وسعی خواهيم كرد از ظرفيت این خانه هالل 
در آموزش، توانمند سازی وخدمت رسانی به مردم به نحو 

مطلوب استفاده كنيم.
در این مراسم مسئول نمایندگی ولی فقيه در جمعيت هالل 
احمر استان نيز تاكيد كرد: خانه هالل برای خدمت به مردم 
خطرات  جلوگيری  برای  امدادی  تخصصی  های  آموزش  و 
وآسيب ها در جامعه تاسيس می شود وهدفش ایجاد ارتباط 

نزدیک با سازمان هالل احمر است.

اعالم  به  اشاره  با  رمضانی  االسالم  حجت 
فراخوان علمی اجالس سراسری نماز با موضوع 
»پيوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد« گفت: 
پژوهشگران و فعاالن كانون های مساجد می 
و  علمی  آثار  و  مقاالت  ارائه  از طریق  توانند 

پژوهشی در این بخش شركت كنند.

حجت االسالم »علی رمضانی« گفت: با توجه به اعالم 

فرخوان علمی بيست و نهمين اجالس سراسری نماز با 
موضوع »پيوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد«، پژوهشگران 
ارائه  از طریق  توانند  فعاالن كانون های مساجد می  و 
مقاالت و آثار علمی و پژوهشی در این اجالس شركت 
كنند. مدیر ستاد هماهنگی كانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان قزوین ادامه داد: مسجد، خانه و مدرسه از 
نهادهای متعبر و خاستگاه نسل جوان و متدین بوده و نقش 
مهمی در تعليم و تربيت اسالمی و رشد و شکل گيری 
شخصت افراد دارند و این اجالس هم با هدف تعميق پيوند 

بين این سه عنصر اساسی برگزار شده است.  

وی عنوان كرد: »مبانی و اصول تعالی پيوند خانه، مدرسه و 
مسجد«، »آسيب ها، موانع و راهکارهای تعالی پيوند خانه، 
مدرسه و مسجد« و »نقش و همگرایی نهادهای فرهنگی 
در پيوند خانه، مدرسه و مسجد« محورهای برگزاری این 

اجالس سراسری است.

 اعالم فراخوان علمی اجالس سراسری نماز
 با موضوع »پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد«
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خبرگزاری

امام جعفرصادق )ع(: هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او 
ترک كند خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند.
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