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امام خمینی )ره(:
حزب الّل باشید و از زرق 
و برق زندگی و جلوه های 
ساختگی آن بپرهیزید.

صفحه 2

خبرگزاری

از هفته دفاع مقدس تا ایام اهلل دهه فجر؛

طرح ملی »ایران قوی« ویژه اعضای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور اجرا می شود
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کامل گلباغی از اجرای طرح ملی »احسان قرآن« در سطح کانون های مساجد استان خبر داد و گفت: این طرح به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی 
و شامل محفل انس با قرآن و همچنین ختم قرآن )حزب خوانی( است.

»کامل گلباغی« مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان در جمع اصحاب رسانه استان در فضای مجازی اظهار کرد: طرح طرح »احسان قرآن« یکی از برنامه 
های قرآنی ویژه اربعین حسینی است که به صورت ملی و با عنوان محوری »الحسین سفینة النجاة« از هفتم مهر مصادف با ۱۰ ماه صفر آغاز و تا ۱۷ مهرماه مقارن با ۲۰ صفر ادامه دارد.

 وی با بیان اینکه ثواب تالوت قرآن کریم هدیه به روح شهدا و اسرای کربال و همچنین به روح شهدای مقاومت مخصوصا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هدیه می شود، افزود: کلیه کانون 
های فرهنگی هنری مساجد می توانند در طرح احسان قرآن شرکت کنند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان از مدیران مسئول کانون های مساجد استان 
خواست برای پیوستن به این ختم بزرگ قرآن کریم و انتخاب حزب به سامانه بچه های مسجد به آدرس  bachehayemasjed.ir مراجعه کنند و ادامه داد: این برنامه از دو بخش 

تشکیل شده است که شامل برگزاری محفل انس با قرآن و همچنین ختم قرآن )حزب خوانی( می شود.

اجرای طرح »احسان قرآن« در سطح کانون های مساجد کردستان

نمایــه

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

میزبانی مسجد امام حسن 
 مجتبی)ع( از »در حسرت
 اربعین جامانده کربال«

در آستانه اربعین حسینی ویژه برنامه »در حسرت 
حسن  امام  مسجد  در  کربال«  جامانده  اربعین 

مجتبی)ع( برگزار می شود.

ویژه برنامه عزاداری اربعین حسینی در مسجد امام حسن 
مجتبی)ع( با عنوان »در حسرت اربعین جامانده کربال« از 
۱۲ مهر ماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار 

می شود.
بنابراین گزارش، در این ویژه برنامه حجت االسالم شهاب 
نریمان  طاهری،  محمدرضا  و  کند  می  سخنرانی  مرادی 
رسولی،  مهدی  کرمانشاهی،  امیر  حدادیان،  سعید  پناهی، 
محمد حسین پویانفر، حسین طاهری، محمد حسین حدادیان 
به مرثیه خوانی می پردازند. این مراسم در فضای باز و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
یادآور می شود،مسجد امام حسن مجتبی)ع( در خیابان آزادی، 

تقاطع یادگار امام)ره( واقع شده است.

ملی  طرح  آغاز  از  ارزانی  دکتر  حجت االسالم 
»ایران قوی« ویژه اعضای کانون های فرهنگی 
این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  مساجد  هنری 
طرح در بازه زمانی هفته دفاع مقدس تا ایام اهلل 

دهه فجر اجرا می شود.

حجت االسالم و المسلمین »حبیب رضا ارزانی« با اشاره به 
رونمایی از طرح ملی »ایران قوی« که همزمان با آخرین 
هفته از برگزاری طرح ملی سه شنبه های تکریم با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد، اظهار کرد: ایران 
قوی یک طرح ویژه به شمار می رود که ذیل زیست  بوم 

فهما )فرهنگ و هنر مساجد ایران( طراحی شده است.
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
انتخاب  برای  برنامه ریزی  گذشته  سال  داد:  ادامه  کشور 
پایتخت فهما انجام شد و نهایتا استان قم به عنوان پایتخت 
فرهنگ و هنر مساجد ایران انتخاب شد، از سوی دیگر با 
توجه به اینکه پایتختی این استان دوسال متوالی یعنی طی 
سال های ۱399 تا ۱4۰۰ ادامه دارد، در نتیجه ذیل انتخاب 
پایتخت فهما قالب و طرح ملی دیگری با عنوان »ایران 
قوی« طراحی کردیم که به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع 
قوی،  ایران  ملی  افزود: طرح  وی  گرفت.  مقدس شکل 
زیرمجموعه رویداد ملی فهما فعالیت دارد به گونه ای که 
قالب  در  که  تعریف شده ای  دوازده گانه  قالب های  همان 
رواق ها و شبستان ها در رویداد فهما طراحی شد بود در مورد 
طرح ملی ایران قوی نیز وجود دارد اما با چهار موضوع و 
عرصه متفاوت شامل »قرآن و سیره اهل بیت«، »مسجد 
و گام دوم انقالب«، »پیشرفت و امید به آینده«، »مقاومت 
و عزت ایرانی«. این مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصریح کرد: اگر بخواهیم انقالب اسالمی را با همان اهداف 

متعالی که آغاز کردیم حفظ کنیم طبیعتا تنها راه، تمسک 
به گام دوم انقالب است چراکه در در گام دوم با منشوری 
مواجهیم که دقیقا برگرفته از مولفه های موفقیت ما در تجربه 
زیسته مان در دوران دفاع مقدس است، به بیان دیگر در 
این چهل سال، با هشت سال دفاع مقدس مواجهیم که 
معتقدم تجربه زیسته و موفق ماست به این جهت که در آن 
دوران همدلی مردم حداکثری بود، ایثار و تالش و پرداختن 
به موضوعات مختلف اجتماعی رشد فزاینده ای درفضای 
معنوی آن دوره داشت و مقابله با دشمن و استکبار در اوج 
خود قرار داشت. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( در قالب بیانیه گام دوم، موارد متعددی را مولفه سنجی 
و اعالم کردند، معظم له شخصا روی این بیانیه کار کردند. 
در این منشور، هفت بند به عنوان اعتالی نظام جمهوری 
اسالمی مشاهده می شود که در واقع همان رویکردی است 
که ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 

ماخوذ از سخنان رهبری و در چهلمین سال دفاع مقدس 
ذیل طرح ایران قوی سرلوحه کار خود قرار داده است، چهار 
موضوعی که در این طرح مورد توجه است آنالیز منشور دفاع 
مقدس در قالب های نوین است. حجت االسالم و المسلمین 
ارزانی گفت: بچه های مسجد و اعضای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد می توانند در قالب یکی از رواق های دوازده 
گانه در طرح ملی ایران قوی شرکت کنند. وی در بخش 
دیگری از مباحث خود با بیان اینکه امسال به دلیل شیوع 
کرونا عموم فعالیت های ستاد فهما در سطح فضای مجازی و 
با تمرکز بر رویکرد آموزش تعریف شده است، افزود: با توجه 
به این مولفه، طرح ملی ایران قوی از هفته دفاع مقدس 
تا ایام اهلل دهه فجر )در قالب ۲۰ هفته( برگزار می شود، 
اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد  در این بازه 
زمانی می توانند در طرح مذکور شرکت کنند و امتیازات شان 

نیز ذیل سامانه بچه های مسجد ثبت خواهد شد.

از هفته دفاع مقدس تا ایام اهلل دهه فجر؛

طرح ملی »ایران قوی« ویژه اعضای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور اجرا می شود

آغاز برنامه تلویزیونی 
چهاردهمین آئین تجلیل از 

نوگالن حسینی در شبکه قرآن

چهاردهمین آئین تجلیل از نوگالن حسینی همانند 
سال های گذشته به همت فرهنگسرای اندیشه و 
با همکاری شبکه قرآن، سازمان دانش آموزی و ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
با هدف شناسایی، حمایت و پرورش استعدادهای 
ترغیب  و  تشویق  نوجوان،  مداحان  بالقوه  
مداحان  پرورش  و  بیت)ع(  اهل  خادم  نوجوانان 

طراز انقالب اسالمی برگزار شد.

با توجه به اتمام مهلت ارسال آثار، داوری مرحله مقدماتی و 
بازبینی آثار با حضور داوران و صاحب نظران انجام و سپس 
راستی آزمایی شرکت کنندگان در چهاردهمین آئین تجلیل 
از نوگالن حسینی انجام و ضبط برنامه نهایی این آیین 

صورت گرفت.
بر این اساس برنامه تلویزیونی ضبط شده از چهاردهمین 
آئین تجلیل از نوگالن حسینی به مدت ۱۵ شب در ساعت 

۲۰ شب از شبکه قرآن پخش می شود.
گفتنی است، اختتــامیه و اهـدای جـــوایز چهاردهمین 
 آیین تجـــلیل از نـــــــوگالن حسینی- مــــداحان 
 دانــش آموز شهر تهران- روز سه شنبه، ۲۲ مهر ماه ۱399 

برگزار مـی شود.

حجت االسالم حسین زاده با اشاره به اجرای طرح همدلی ۲۴، گفت: در این 
طرح به مناسبت اربعین حسینی و به نیت از حضرت عباس)ع( عاشقان 

زیارت اربعین هزینه های زیارت را به نیازمندان اختصاص می دهند.

حجت االسالم »سید محمد تقی حسین زاده« با اشاره به اجرای طرح »همدلی۲4« در 

آستانه اربعین حسینی از سوی مسجد جامع نظام مافی اظهار کرد: در آستانه اربعین اباعبداهلل 
الحسین)ع( به نیت حضرت عباس)ع( عاشقان زیارت اربعین امسال هزینه های زیارت خود 

را به نیازمندان هدیه می دهند.
امام جماعت مسجد جامع نظام مافی واقع )جنت آباد جنوبی( بیان کرد: در همین راستا  قرار 
است، ۱33 سبد کاالیی که ارزش هر سبد ۵۰۰ هزار تومان است، تهیه و به نیازمندان توزیع 
شود. حجت االسالم حسین زاده افزود: عالقه مندان جهت مشارکت می توانند به  شماره 

کارت6۰3۷99۷۵99۱4۰۱۱9۰ کمک های خود را واریز کنند.

اختصاص هزینه زیارت اربعین به نیازمندان در همدلی ۲۴ اهالی 
مسجد جامع نظام مافی
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مجید خوبی زاده گفت: با تالش و پشتکار کانون های فرهنگی هنری در حوزه فعالیت های کتابخوانی، ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب 
کرمان جزو پنج ستاد استانی برتر در سطح کشور معرفی شد.

»مجید خوبی زاده« گفت: 6 کانون فرهنگی هنری مساجد جنوب کرمان در طرح شنبه های کتاب به عنوان کانون های منتخب در اجرای این طرح در سطح کشور معرفی شدند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان ضمن تبریک به کانون های منتخب در طرح سه شنبه های کتاب، افزود: با تالش و پشتکار این کانون های فرهنگی هنری در 
حوزه فعالیت های کتابخوانی، ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان جزو پنج ستاد استانی برتر در سطح کشور معرفی شد. وی با اشاره به اسامی کانون های منتخب در 
اجرای طرح شنبه های کتاب، بیان کرد: کانون های فرهنگی هنری امام علی )ع( جیرفت، امام صادق)ع( عنبرآباد، کانون شهید باکری رودبار جنوب، کانون فاطمه ها شهرستان کهنوج 
و مصباح جیرفت از جمله کانون های سطح جنوب کرمان هستند که در اجرای این طرح رتبه کسب کردند. خوبی زاده با اشاره به برخی از فعالیت های کتابخوانی این کانون ها، ابراز 
کرد: کانون فرهنگی هنری امام علی )ع( جیرفت تاکنون عالوه بر اجرای طرح شنبه های کتاب اقدام به اجرای طرح میز کتاب کرده و کانون های فرهنگی هنری امام صادق )ع( عنبرآباد 

و شهید باکری رودبار جنوب نیز طرح نذر کتاب را به خوبی اجرا کرده اند.
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ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان جزو پنج استان برتر در شنبه های کتاب 

پنجــره

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

 تجدید بیعت اعضای
  کانون فرزانگان چغاهست

 با آرمان های شهدا

اسدی گفت: اعضای کانون فرهنگی هنری فرزانگان 
در  چغاهست  روستای  )ع(  حسین  امام  مسجد 
های  شنبه  سه  ملی  طرح  از  هفته  چهاردهمین 

تکریم با آرمان های شهدا تجدید بیعت کردند.

هنری  فرهنگی  کانون  اعضای  داشت:  اظهار  اسدی«  »هما 
در  چغاهست  روستای  )ع(  حسین  امام  مسجد  فرزانگان 
چهاردهمین هفته از طرح ملی سه شنبه های تکریم با آرمان 

های شهدا تجدید بیعت کردند.
مدیر کانون فرهنگی هنری فرزانگان مسجد امام حسین )ع( 
هنری  فرهنگی  کانون  فعاالن  داد:  ادامه  چغاهست  روستای 
فرزانگان به همراه امام جماعت مسجد امام حسین )ع( روستای 
چغاهست در آیین طرح ملی سه شنبه های تکریم با اهدای 
شاخه های گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند 
و با آرمان های امام راحل و شهدای دوران هشت سال دفاع 

مقدس تجدید بیعت کردند.

ابدالی تکلو با بیان اینکه کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد مظهر کار تشکیالتی، گروهی 
کانون   ۱۸۱۹ گفت:  هستند،  یافته  سازمان  و 
رضوی  خراسان  مساجد  در  هنری  فرهنگی 
فعالیت می کنند که ۱۰۶۵ کانون روستایی و 

۷۵۴ کانون هم شهری است.

»محمد ابدالی تکلو« با بیان اینکه پیروزی انقالب اسالمی 
برکتی برای بنیان نهادن نهادهای فرهنگی و دینی در 
گستره سراسر کشور بود و امروز شاهد فعالیت نوجوانان 
و جوانان در این مراکز هستیم، گفت: فعالیت های کانون 
های مساجد مظهر بالندگی فرهنگی در مساجد است و 
توجه ویژه به مسائل تربیتی یکی از برکات مهم این مرکز 

فرهنگی در مساجد خواهد بود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی 
افزود: گسترش برنامه های تربیتی بین نوجوانان و جوانان 
باعث افزایش هم افزایی اجتماعی بین آنها می شود و این 
راهکار برای مقابله با آسیب های اجتماعی در بین آنها 
نهادینه می شود و کانون های مساجد محل مطمئنی برای 

انجام برنامه های تربیتی است.
ابدالی تکلو با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی و هنری 
یافته  سازمان  و  گروهی  تشکیالتی،  کار  مظهر  مساجد 
اجتماعی  های  فعالیت  بستر  مسجد  اظهارکرد:  هستند، 

و فرهنگی است، مسجد محل اصلی فعالیت فرهنگی و 
هنری است که تعامل روحانی و هیئت امناء و حتی خادم 
مسجد با مدیر و اعضای کانون فرهنگی و هنری مایه 

رونق فعالیت های مسجد می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی خبر داد؛

فعالیت بیش از ۱۸ هزار کانون فرهنگی هنری در 
مساجد خراسان رضوی

تجلیل از نوجوانان قاری و مکبر 
در مسجد جامع غدیر خم

جامع  مسجد  در  کریم  قرآن  دوره  شانزدهمین 
غدیرخم پایان یافت و همزمان با شب پانزدهم 
نور«  »تالوت  دوره  هفدهمین  صفرالمظفر  ماه 
قاری  نوجوانان  از  مناسبت  همین  به  و  آغاز 
آیت  توسط  الصالتین  بین  مسجد  این  مکبر  و 
ابراهیم  دکتر سید  االسالم  اهلل مجد و حجت 
هاشمیان تجلیل و با اهداء لوح سپاس همراه ذکر  

»صلوات« نمازگزاران، از آنان قدردانی شد.

قاریان و مکبرینی که در مسجد جامع غدیر خم مورد تجلیل 
قرار گرفتند به شرح زیر است:  قاریان: محمدمهدی صالحی 
شهرابی، محمدجواد وظیفه، سید صدرا مدنی.مکبرین: محمد 
امین باقری، امیرعلی باقری، محمدحسن روشن، محمدحسین 

روشن.
الزم به توضیح است به پیشنهاد حجت االسالم والمسلمین 
سیدجالل مجدهاشمی، امام جماعت مسجدجامع غدیرخم از 
شب ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف 
در سال 8 هر شب بین الصالتین یک صفحه قرآن به یاد ۱36 
معمار کبیر انقالب اسالمی، به صورت جمعی تالوت و به روح 
مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران اهدا شده و از آن شب 
این برنامه معنوی همچنان در این خانه خدا ادامه داشته و این 
سنت حسنه در مساجد مختلف پیشنهاد و مورد استقبال ائمه  

مساجد، نمازگزاران و مؤمنین قرار گرفته است.

حجت االسالم امیر ارزانی با اشاره به اهمیت 
امسال  گفت:  دینی  معارف  ترویج  در  هنر 
هنرمندان کانون های فهمای استان ایالم اقدام 
حرم  برای  ابریشم  فرش  تخته  یک  بافت  به 
مطهر علمدار کربال کرده و به وسیله این هنر 
عرضه  را  اهل بیت)ع(  به  خود  ارادت  بومی، 

می دارند.

حجت االسالم و المسلمین »امیر ارزانی« با اشاره به 
اهمیت همایش عظیم پیاده روی اربعین حسینی، گفت: 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله 
امام  ستیزانه   ظلم   نهضت  استمرار  را  اربعین  العالی(، 
حسین)ع( می  دانند و درس بزرگ آن را زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره  شهادت در مقابل تبلیغات دشمن معرفی می  

کنند. مشاور رئیس و مدیرکل هماهنگی ستادی، روابط 
کانون های  هماهنگی  ستاد  بین الملل  امور  و  عمومی 
فرهنگی هنری مساجد کشور، اظهار کرد: معظم له از 
پیاده روی اربعین حسینی به عنوان پدیده ای بی نظیر 

فرمودند:  و  کردند  یاد  اخیر  های  در سال  بی سابقه   و 
این حرکت عشق و ایمان است؛ مردم به ساحت سّید 
می  ارادت  اظهار  واقعاً  والّسالم(  الشهداء)علیه  الّصالة 
کنند؛ این معرفت و این محبت، برای ما، برای ملت ما 
افتخار است. وی با بیان اینکه حرکت عظیم مسلمانان 
در اربعین حسینی آن را به بزرگترین گردهمایی عالم 
مبدل کرده است، به آثار و تبعات مختلف این اجتماع 
میلیونی اشاره و ابراز کرد: کانون های فرهنگی هنری 
مساجد )یا کانون های فهما( به عنوان متولیان اصلی 
فرهنگ و هنر اصیل اسالمی- ایرانی؛ از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا تا کنون که مصادف با ایام شهادت سرور 
اباعبداهلل الحسین)ع( بود و  و ساالر شهیدان حضرت 
منتهی به اربعین حسینی و ایام پایانی ماه صفر می شود 
با مدیریت و درایت کامل ضمن اقامه عزای حسینی 
یاوران سالمت بوده و درعرصه همدلی و مواسات نیز 

خوش درخشیدند.

 بافت فرش ابریشم برای کربالی معلی
 به دست هنرمندان کانون های مساجد ایالم
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»محسن یوسفی« اظهار داشت: یادواره شهدای روستای دهنو با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ و مشارکت کانون های فرهنگی 
هنری روستای دهنو به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرک امام حسین )ع( این روستا برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ ادامه داد: در طول هفته دفاع مقدس ویژه برنامه های متنوعی با همکاری و مشارکت کانون های فرهنگی هنری این شهرستان 
برگزار شد. وی بابیان اینکه دفاع مقدس گنجینه ای برای ملت ایران است ابراز کرد: برگزاری ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان کوهرنگ با مشارکت کانون های فرهنگی 
هنری مساجد دستاوردهای دفاع مقدس برای مردم بازگو می کند.  یوسفی نهادینه سازی فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری را مهم ترین راه مقابله با توطئه های دشمنان دانست و 
گفت: حضور جوانان در ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس باعث می شود تا با رشادت های رزمندگان بیشتر آشنا شوند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ ادامه 

داد: غبارروبی گلزارهای شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری یادواره شهدای محالت از جمله برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد در طول هفته دفاع مقدس بود.
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یادواره شهدای روستای دهنو با مشارکت کانون های مساجد برگزار شد

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم جوادی با اشاره به حضور گسترده 
اهالی مسجد در مراسم پیاده روی اربعین سال های 
گذشته، گفت: اهالی مسجد خلیل اهلل بخشی از 
هزینه های برپایی موکب در مسیر این پیاده روی 
را به صورت کارت هدیه به مستضعفان تحت 

پوشش اهدا می کنند.

به  اشاره  با  جوادی«  رضا  »سید  االسالم  حجت 
فرهنگسازی اهالی مسجد در حضور میلیونی مردم در 
راهپیمایی اربعین حسینی در سال های گذشته، اظهار 
روی  پیاده  این  در  مردم  از  بسیاری  ساله  همه  کرد: 
حضور داشتند، اما امسال مقام معظم رهبری تکلیف 
را مشخص کردند و فرمودند که مردم به دستورالعمل 
های ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه عمل کنند.

خیابان  در)  واقع  اهلل  خلیل  مسجد  جماعت  امام 
این  بیان کرد:  مقام معظم رهبری در  شهید مدنی( 
زمینه توصیه فرمودند که مردم در روز اربعین زیارت 

مخصوص این روز را در منازل قرائت کنند و از راه دور 
سالم به حضرت سیدالشهداء)ع( دهند.

حجت االسالم جوادی با اشاره به اینکه کمک رسانی 
به محرومان و کم کردن مشکالت و دردهای مردم به 
طور قطع از اجر اخروی بسیاری برخوردار است، گفت: 

کارگری که به خاطر کرونا کسب و کارش را از دست 
می دهد، بدون شک کمک های مردم می تواند آرامش 
خاطر و کمک برای حل مشکالت او نقش قابل توجهی 
داشته باشد، بویژه آنکه در این زمینه روحانیون و امامان 

جماعت پیشتاز باشند.

امام جماعت مسجد خلیل اهلل خبر داد

 اختصاص بخشی از هزینه برپایی موکب اربعین
 به مستضعفان تحت پوشش مسجد خلیل اهلل

برگزاری مسابقه اربعینی 
 »سفینه النجاه« ویژه 

بچه های مسجد

مسابقه کتابخوانی »سفینه النجاه« در دو بخش 
هماهنگی  ستاد  همت  به  نوجوان،  و  عمومی 
ویژه  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 

اربعین حسینی)ع( برگزار می شود.

در راستای طرح ملی »ایران قوی« در گام دوم انقالب اسالمی و 
ترویج فرهنگ معارف اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( 
بویژه سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )علیه 
السالم( ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 

مسابقه کتابخوانی »سفینه النجاه« را برگزار می کند.
این مسابقه کتابخوانی به مناسبت ایام اربعین حسینی و در دو 

بخش عمومی و نوجوان برگزار می شود.
 در بخش عمومی شرکت کنندگان به سواالت چهارگزینه ای 
کتاب »جاذبه حسینی« گزیده بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( در دو موضوع حضرت زینب )سالم اهلل علیها( و اربعین 

حسینی از انتشارات انقالب اسالمی پاسخ می دهند.
از قسمت های دیگر بخش عمومی، کتاب صوتی »زنی که پیامبر 
بود« از قیصر امین پور است که شرکت کنندگان پس از استماع 

کتاب به سواالت سه گزینه ای پاسخ می دهند .

اجرای ویژه برنامه »به تو از دور 
سالم« در مسجد ولی عصر)عج( 

مسجد  در  سالم«  دور  از  تو  »به  ویژه برنامه 
ولی عصر)عج( با سخنرانی حسن عباسی برگزار 

شد.

بنابراین گزارش، این برنامه با سخنرانی حسن عباسی بعد از 
نماز مغرب و عشا با رعایت پروتکل های بهداشتی و در فضای 

باز برگزار شد.
در روز دهم مهر ماه نیز حجت االسالم حمید رسایی، در این 

مسجد به ایراد سخن پرداخت.
یادآور می شود، مسجد ولی عصر)عج( در ترمینال خاوران،بین 

پل پنجم و ششم بلوار ابوذر واقع است.

در مراسمی از برگزیدگان مسابقه نقاشی دفاع مقدس در دلیجام تجلیل 
شد.

»حمید صادقی« ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا گفت: مسابقه نقاشی 
با موضوع دفاع مقدس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مسابقه دلنوشته ای برای 

سردار دلها به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار شد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلیجان با اشاره به اینکه این مسابقات با 
موضوع دفاع مقدس در روستای راوه شهرستان دلیجان به همت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کانون حمزه سید الشهدا مسجد جامع و پایگاه مقاومت بسیج امام علی )ع( 

برگزار شد، افزود: پس از دریافت آثار و داوری 6 اثر به عنوان برگزیده اعالم شدند.
 وی با اشاره به اینکه در مراسمی از برگزیدگان این مسابقات تقدیر شد، افزود: این 
مسابقات با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین این فرهنگ متعالی به زبان 

هنر برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلیجان آشنایی کودکان ونوجوانان با 
رشادت ها وفداکاری های رزمندگان غیور اسالم در هشت سال دفاع مقدس را از دیگر 

اهداف برگزاری این مسابقه دانست و بیان کرد: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
که به صورت مجازی برگزار شد، نقاشی های خود را به شماره های اعالم شده در کانال 

مسجدجامع روستای راوه ارسال کردند.

به همت کانون حمزه سید الشهدا)ع(:

برگزیدگان مسابقه نقاشی دفاع مقدس دلیجان تجلیل شدند
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دوره آموزشی سبک زندگی اسالمی با موضوع تخصصی عفاف و حجاب به همت کانون فرهنگی و هنری موسی بن جعفر)ع( جاجرم ویژه طالب  
این شهرستان برگزار شد.

حجت االسالم »حسن یزدانی« استاد حوزه و دانشگاه و از اساتید مسایل خانواده و تربیت دینی در این دوره با تعریف و تشریح ابعاد مختلف تربیت اخالق فردی و اجتماعی، موضوع عفاف 
و حجاب را مورد بررسی قرار داد و با روند پرسش و پاسخ کارگاهی در این دوره آموزشی، اهمیت ضرورت این موضوع را توضیح داد.

شرکت کنندگان این کارگاه، طالب حوزه علمیه و مبلغان بودند که با نحوه تبلیغ ضرورت عفاف و حجاب آشنا شدند.
دوره مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز فاصله اجتماعی برگزار شد.

گفتنی است؛ پیش از این نیز به همت کانون رأفت کارگاه سبک زندگی اسالمی با موضوع مهارت های انتخاب همسر و آیین همسرداری ویژه مربیان فعال در کانون های مساجد روستایی 
جاجرم برگزار شد.

دوره آموزشی سبک زندگی اسالمی ویژه طالب برگزار شد

و  مجازی  آموزش  دوره  گفت:  آبادی  دولت 
آزمون کتابداری ویژه مسئولین و کتابداران 
کتابخانه های مساجد در سامانه »بچه های 

مسجد« برگزار می شود.

فرهنگی  معاونت  کرد:  اظهار  آبادی«  دولت  »علیرضا 
هنری ستاد »فهما« آموزش کتابداران کتابخانه  های 

مساجد را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این دوره آموزشی با 
هدف ارتقاء سطح دانش کتابداران طراحی شده، گفت: 
این دوره از 3۱ شهریور آغاز و تا 3۰ بهمن ماه ادامه دارد.
آزمون  و  مجازی  آموزش  دوره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کتابداری شامل ۱۰ سرفصل رشته کتابداری بوده که در 
بستر فضای مجازی برگزار می شود، یادآور شد: کسانی 
که در دوره شرکت کرده و نمره قبولی را در ۱۰ آزمون 
کسب کنند، گواهینامه شرکت در این دوره را دریافت 

می کنند.

مساجد  کتابداران  بین  موثر  ارتباط  ایجاد  آبادی  دولت 
بانک  ایجاد  مساجد،  های  کانون   هماهنگی  ستاد  و 
موجود  ظرفیت های  شناسایی  و  کتابداران  اطالعات 
منابع انسانی در کتابخانه های مساجد، ارتقاء جایگاه و 

سطح و کیفیت کتابخانه های مساجد بین عموم مردم، 
کتابداران  برای  آموزش هدفمند  و  ارتقاء سطح علمی 
خدمات  ارائه  استانداردسازی  و  مساجد  کتابخانه های 
کتابخانه ای را از مهم ترین اهداف این دوره عنوان کرد.

کمک ۶۰ میلیون تومانی خیران 
به نیازمندان روستای کهنوش 

تویسرکان 

تا  از زمان شیوع ویروس کرونا  اسدبیگی گفت: 
کنون با کمک خیران، اعضای کانون فرهنگی هنری 
معرفت و پایگاه بسیج انصار مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیون 

تومان به نیازمندان روستا کمک شده است.

»خسرو اسد بیگی« گفت: رزمایش احسان و همدلی به همت 
بچه های کانون فرهنگی و هنری معرفت ، خیران و اعضای 
پایگاه بسیج انصار در روستای کهنوش تویسرکان از زمان 
شیوع ویروس کرونا در حال انجام است. مدیر کانون فرهنگی 
و هنری معرفت روستای کهنوش در شهرستان تویسرکان 
افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۰ بسته معیشتی به 
ارزش 6 میلیون تومان بین خانواده های نیازمند و آسیب 
دیده از کرونا به همت اعضای کانون معرفت، خیران و پایگاه 
بسیج انصار روستای کهنوش توزیع شد. وی ادامه داد: از زمان 
شیوع ویروس کرونا تا کنون با کمک خیران، اعضای کانون 
فرهنگی هنری معرفت و پایگاه بسیج انصار همچنین مبلغی 
بالغ بر 6۰ میلیون تومان به نیازمندان روستا کمک شده است.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

برگزاری آموزش مجازی کتابداری کانون های 
فرهنگی مساجد

و  انقالب  پای  کانون مساجد همواره  اینکه  به  توجه  با  باقری گفت: 
ارزش های آن ایستاده است؛ اکنون نیازمند توجه جدی مسئوالن برای 

توانمندسازی است.

» محمدعلی باقری« اظهار کرد: تالش برای گسترش ارزش های انقالبی و اسالمی 
از فعالیت ها و عملکردهای مهم کانون مساجد است که از ابتدای شروع کار تاکنون 

همواره وجود داشته است.
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری زینبیه نکا افزود: کانون های مساجد همچون همیشه 
پای انقالب و ارزش های انقالب ایستاده اند و در طول سال و در برنامه ها و مناسبت 
های مختلف پای کار هستند و در همین راستا با توجه به عملکردهای خود نیازمند دیده 
شدن هستند. وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد: با شیوع ویروس کرونا 
و وجود برخی محدودیت ها در انجام فعالیت های جمعی، کالس ها و برنامه های 
اجرایی؛ بچه مسجدی ها بیکار ننشستند و فعالیت های مختلف را به صورت مجازی 
پیگیر شدند. باقری گفت: کانون فرهنگی هنری زینبیه نکا با همراهی مسئول، امام 
جماعت و بچه مسجدی های پای کار در دوران کرونا سنگ تمام گذاشتند و در کنار 
ضدعفونی کردن معابر و مسجد، با رعایت پروتکل های بهداشتی برای برگزاری برنامه 

های مسجد در دوران ماه محرم و اقامه نماز و برگزاری رزمایش مواسات و همدلی با 
توزیع بسته های معیشتی میان نیازمندان و محرومان پای کار آمدند.

 کانون های مساجد نیازمند توجه جدی مسئوالن
 برای توانمندسازی هستند

انس بچه های کانون سقای 
حسین)ع( با »جمعه های مهدوی«

انقالب اسالمی ایران ریشه در باورها و اعتقاداتي دارد 
که موضوع مهدویت نیز در آن باورها ریشه دارد و 
از این رو می توان گفت که موضوع انقالب اسالمي و 
موضوع مهدویت و آخرالزمان دو موضوعي هستند 

که در هم تنیده و در ارتباط با یکدیگر مي باشند.

انقالب اسالمی مهمترین و باشکوه ترین رخداد دوره معاصر در 
احیا و بازسازی تفکر و تمدن اسالمی است که در طول چهل 
سال گذشته آثار و برکات فراوانی را در سطح منطقه و جهان 
داشته است و رهبر معظم انقالب بر روی یکی از محورهایی 
که در بیانیه گام دوم انقالب تاکید فرموده اند، تربیت نیرو و 

کادر سازی است.
هیات اندیشه ورز کانون فرهنگی هنری سقای حسین)ع( 
روستای حکمی شهرستان میناب با بهره گیری از آرا و نظرات 
هیات بقیه اهلل )عج(، پایگاه مقاومت بسیج شهید چمران و 
اعضای هیات امنا مسجد ابوالفضل العباس)ع(، برای تحقق 
مطالبه رهبری در جهت کادرسازی، طرحی نو در انداخته که 
مورد استقبال نوجوانان روستا قرار گرفته است. « جمعه های 
مهدی «، عنوان طرحی ابتکاری در کانون فرهنگی هنری 
سقای حسین)ع( است تا طی فرایندی چندین ساله نیروهای 
مومن، معتقد و آشنا به مباحث مهدویت و انتظار و همچنین 

آگاه به مسائل روز را تربیت و به جامعه تحویل دهد.
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 624. یــک شــنبه 13 مهــر مــاه 1399

نماهنگ » از مزرعه تا سفره « توسط کانون فرهنگی هنری غدیر یزد و گروه سرود فجر جاوید منتشر شد.

محسن منشی زاده، مسئول کانون فرهنگی هنری غدیر یزد با اشاره به فعالیت های گروه سرود فجر جاوید گفت: با توجه به نزدیک بودن به هفته دامپزشکی، گروه سرود فجر جاوید 
اقدام به انتشار نماهنگ » از مزرعه تا سفر« کرده است.

وی افزود: این سرود با محوریت شعار دامپزشکی شامل » سالمت غذا، از مزرعه تا سفره« تهیه و تدوین شده است. مسئول کانون فرهنگی هنری غدیر یزد بیان کرد: این سرود به سفارش 
نظام دامپزشکی استان یزد و اداره کل دامپزشکی استان یزد تهیه و تولید شده است. منشی زاده بیان کرد: قرار این این نماهنگ که برای اولین بار در کشور تهیه شده در شبکه های 
سراسری پخش شده و با حضور استاندار یزد رونمایی شود. الزم به ذکر است، گروه سرود فجر جاوید وابسته به کانون فرهنگی هنری غدیر توانست در نخستین رویداد ملی فهما ویژه 

کانون های مساجد کشور در بخش سرود و آواهای انقالبی رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.

تولید نماهنگ »از مزرعه تا سفره « توسط کانون فرهنگی هنری غدیر یزد

های  گفت:کانون  قدیریان  االسالم  حجت 
و  رشد  راستای  در  مساجد  هنری  فرهنگی 
توسعه فرهنگ و هنر مبتنی بر تعالیم دینی به 

سوی تخصصی شدن پیش می روند.

حجت االسالم غالمعلی قدیریان مدیر ستاد هماهنگی 
با  تهران  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
هنری  فرهنگی  کانون  مدیر  رسولی  االسالم  حجت 
الهیه در محل ستاد کانون های مساجد استان تهران و 

باحضور کارشناسان فهمای استان دیدار کرد.
قدیریان  غالمعلی  االسالم  حجت  جلسه  ابتدای  در 
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
مساجد استان تهران ضمن تشکر از حضور مدیر کانون 
الهیه بابت فعالیت های رسانه ای و  فرهنگی هنری 
تخصصی این کانون به بیان چشم انداز کانون های 
مساجد پرداخت و گفت: کانون های فرهنگی هنری 
مساجد در راستای رشد و توسعه فرهنگ و هنر مبتنی 
بر تعالیم دینی به سوی تخصصی شدن پیش می روند.

اهمیت رسانه و  بیان مطالبی درباره  به  ادامه  وی در 

فیلمسازی پرداخت و اظهار داشت:در زمان کنونی وبا 
توجه به نفوذ فرهنگی دشمن کار فیلمسازی در زمینه 
شناساندن فرهنگ و سیره اهل بیت در تمامی زمینه ها 
من جمله اقتصادی،فرهنگی،اعتقادی و... با استفاده از 

منابع معتبر و مستند امری واجب می باشد.
هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 

معظم  کرد:مقام  تشریح  تهران  استان  مساجد 
مقوله  به  متعددی  سخنان  در  برکاته(  رهبری)دامه 
بیاناتی  در  ایشان  حتی  و  پرداختند  هنر  و  فرهنگ 
اینکه  علت  به  دانستند  باالتر  اقتصاد  از  را  فرهنگ 
فرهنگ می توانند زمینه ساز جلوگیری از فساد ها و 

اسرافات اقتصادی شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان تهران:

کانون ها در راستای رشد فرهنگ و هنر مبتنی بر 
تعالیم دینی به سوی تخصصی شدن پیش می روند

دیدار با خانواده شهدا در 
چهاربید

اعضای کانون فرهنگی و هنری اندیشه روستای 
چهاربید، به دیدار دو خانواده شهید دفاع مقدس 

و حادثه منا رفتند.

در ادامه سلسله دیدارهای اعضای کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد خراسان شمالی با خانواده شهدا، این بار نوبت 
به کانون فرهنگی و هنری اندیشه روستای چهاربید رسید و 
اعضای این کانون با حضور مسئوالن محلی به دیدار با دو 

خانواده شهید رفتند.
در این برنامه امام جمعه شوقان، فرمانده بسیج حوزه امام 
هنری  و  فرهنگی  کانون  مدیر  امداد،  کمیته  مدیر  رضا، 
اندیشه و اعضای شورای اسالمی و دهیاری به دیدار خانواده 
شهید »محمد علی شیردل« از شهدای دوران دفاع مقدس 

و »حاج غالمرضا طاهری« از شهدای حادثه منا رفتند.
حجت االسالم »هادی معصومی« امام جمعه بخش شوقان 
در این دیدار در خصوص فضیلت مقام شهدا و شفاعت آنها 
در قیامت مطالبی بیان کرد و گفت: صبر و استقامت مادران 
و خانواده های شهدا ستودنی است و پیروی آنان از خط امام 

و راه شهدا باید الگوی جامعه شود.

توزیع ۸۰ بسته گوشت قربانی 
میان نیازمندان شهرستان جلفا

کانون فرهنگی هنری میثم تّمار مسجد صاحب 
الزمان)عج( جلفا ۸۰ بسته گوشت قربانی میان 
بیماری  از  دیده  آسیب  و  محروم  های  خانواده 

کرونا توزیع کرد.

»مجید ناطقی« اظهار داشت: تعداد 8۰ بسته گوشت گرم 
همکاری  با  تّمار،  میثم  هنری  فرهنگی  کانون  همت  به 
با مشارکت خیرین  و  اسالمی جلفا  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
برنامه سمت خدا و مؤسّسه حضرت خدیجه)س( قم میان 

خانواده های نیازمند شهرستان جلفا توزیع شد.
مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری میثم تّمار مسجد صاحب 
الزمان)عج( جلفا گفت: با توّجه به تأکید رهبر انقالب بر لزوم 
کمک و دستگیری از نیازمندان تأکید؛ یکی از رویکردهای 
کانون فرهنگی هنری در راستای رزمایش مواسات و همدلی 
مؤمنانه کمک و حمایت از افراد آسیب پذیر از کرونا بوده 
است. ناطقی با بیان اینکه معیشت خانواده های آسیب پذیر، 
به دلیل اّیام کرونا با مخاطره مواجه شده است، افزود: از زمان 
شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر 
بسته ۱۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ بسته بهداشتی و ضّدعفونی 
کننده در میان افراد شناسایی شده و نیز متضرّران از بحران 

کرونا تهّیه و توزیع شده است.

کامل گلباغی از اجرای طرح ملی »احسان قرآن« در سطح کانون های 
مساجد استان خبر داد و گفت: این طرح به مناسبت فرارسیدن اربعین 
)حزب  قرآن  ختم  همچنین  و  قرآن  با  انس  محفل  شامل  و  حسینی 

خوانی( است.

»کامل گلباغی« مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان در 
جمع اصحاب رسانه استان در فضای مجازی اظهار کرد: طرح طرح »احسان قرآن« 
یکی از برنامه های قرآنی ویژه اربعین حسینی است که به صورت ملی و با عنوان 
محوری »الحسین سفینة النجاة« از هفتم مهر مصادف با ۱۰ ماه صفر آغاز و تا ۱۷ 
مهرماه مقارن با ۲۰ صفر ادامه دارد. وی با بیان اینکه ثواب تالوت قرآن کریم هدیه به 
روح شهدا و اسرای کربال و همچنین به روح شهدای مقاومت مخصوصا سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی هدیه می شود، افزود: کلیه کانون های فرهنگی هنری مساجد می 

توانند در طرح احسان قرآن شرکت کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان از مدیران مسئول 

و  کریم  قرآن  بزرگ  ختم  این  به  پیوستن  برای  خواست  استان  مساجد  های  کانون 
 bachehayemasjed.ir آدرس   به  مسجد  های  بچه  سامانه  به  حزب  انتخاب 
مراجعه کنند و ادامه داد: این برنامه از دو بخش تشکیل شده است که شامل برگزاری 

محفل انس با قرآن و همچنین ختم قرآن )حزب خوانی( می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان خبر داد؛

اجرای طرح »احسان قرآن« در سطح کانون های مساجد کردستان
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اخوت از برگزاری مسابقه »۷ روز، ۷ قاب ماندگار« در هفته دفاع مقدس توسط کانون فرهنگی هنری »ابن الرضا)ع(« شهرستان »گراش« خبر داد.

»محمدابراهیم اخوت« با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که خاطره شهدا را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت، گفت: کانون فرهنگی هنری »ابن الرضا)ع(« 
شهرستان »گراش« با مدیریت »محسن افشار« و با همکاری مدرسه فوتبال خلیج فارس این شهرستان، اقدام به برگزاری مسابقه »۷ روز، ۷ قاب ماندگار« در هفته دفاع مقدس 

کرده است.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس افزود: مسابقه بدین صورت است که تصاویر رزمندگان و شهدای شهرستان »گراش« هر روز ارسال می شود و مخاطبان 
باید افرادی که در تصویر حضور دارند را شناسایی و اسامی آن ها را به شماره ای که اعالم شده، ارسال نمایند. وی تصریح کرد: در پایان روز هفتم، قرعه کشی انجام و به ۷ نفر به قید 

قرعه جوایزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

برگزاری مسابقه »۷ روز، ۷ قاب ماندگار« توسط کانون ابن الرضا)ع( گراش در هفته دفاع مقدس

انجام  گفت:  پارسیان  شهرستان  جمعه  امام 
اقتصادی  مسائل  به  توجه  و  هنری  فعالیت های 
در فعالیت های کانون  های فرهنگی و هنری باعث 
افزایش ضریب نفوذ در میان مردم خواهد شد که 

باید در برنامه ریزی ها به آن ها توجه کرد.

حجت االسالم و المسلمین »محمد بارانی« کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پارسیان را یکی از 
فعال ترین نهادها در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری 
دانست و اظهار کرد: اقدامات مثبت و قابل قبولی توسط 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان پارسیان 

انجام شده است که قابل تقدیر است.
وی ضمن اعالم حمایت از تقویت فعالیت های کانون های 
مساجد، عنوان کرد: ظرفیت های مناسبی در شهرستان 
پارسیان برای ملی شدن برخی از کانون های فرهنگی 
دقیق  برنامه ریزی  با  که  دارد  وجود  مساجد  هنری  و 
می توان به آن جامه عمل پوشاند. امام جمعه شهرستان 

پارسیان، پارسیان را یکی از شهرستان های فعال در حوزه 
فعالیت های فرهنگی دانست و تصریح کرد: کانون های 
شناساندن  در  مهمی  نقش  مساجد  هنری  و  فرهنگی 

فرهنگ پارسیان در سطح استان و حتی کشوری دارند. 
در این راستا تالش شده است که با برگزاری نشست های 

مختلف برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم.

توزیع ۱۳۰ بسته لوازم التحریر 
بین دانش آموزان نیازمند در 

قزوین

زمانی از توزیع ۱۳۰ بسته لوازم التحریر بین دانش 
آموزان نیازمند در این استان خبر داد.

و شرایط  کرونا  به شیوع  توجه  با  زمانی« گفت:  »ابوالفضل 
نیازمند،  موجود در جامعه و ضرورت کمک به خانواده های 
کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب با کمک خیران اقدام به 

تهیه بسته های معیشتی برای افراد نیازمند کرده است.
مدیر کانون فرهنگی هنری شهید دستغیب قزوین ادامه داد: 
در چندین نوبت بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند 
ساکن در منطقه فعالیت کانون مسجد شهید دستغیب قزوین، 
توزیع شد که در روزهای اخیر هم ۱4۰ بسته معیشتی را بین 
این خانواده ها توزیع کردیم. وی عنوان کرد: این بسته های 
غذایی هر کدام به ارزش 6۵۰ هزار تومان حاوی گوشت، برنج، 
مرغ، روغن، رب، تخم مرغ و غیره بود. زمانی اعالم کرد: اقدام 
دیگری که توسط این کانون و با کمک خیران صورت گرفت، 
تهیه و توزیع ۱3۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند 
بود که ارزش این بسته ها ۱۵۰ هزار تومان است. وی خاطر 
نشان کرد: بسته های لوازم التحریر شامل کیف، مدادرنگی، 
دفتر، خط کش، ژل ضدعفونی، ماسک، لیوان و غیره بوده که 

بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

نما ر و د
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امام جمعه شهرستان پارسیان:

فعالیت های هنری و اقتصادی، ضریب نفوذ 
کانون های مساجد را افزایش می دهد

ویژه برنامه »شنبه ها با کتاب« 
برگزار شد

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری صدیقه کبری 
با  ها  برنامه »شنبه  ویژه  گفت:  عنبران  شهر 
کتاب« با حضور اعضای این کانون و محوریت 

معرفی کتاب های خاطرات شهدا برگزار شد.

»مژده دشتی« گفت: ویژه برنامه »شنبه ها با کتاب« با حضور 
اعضای این کانون و محوریت معرفی کتاب های خاطرات 

شهدا برگزار شد.
شهر  کبری  صدیقه  هنری  فرهنگی  کانون  مسئول  مدیر 
عنبران تصریح کرد: هدف از این طرح ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی است و تقارن این هفته جاری با هفته دفاع مقدس 
موضوع کتاب ها با خاطرات شهدا و دفاع مقدس انتخاب شد.

وی اظهار داشت: این حرکت فرهنگی می تواند زمینه ترویج 
عنوان  به  امروز  نسل  بین  در  را  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
پاسداران حریم آرمان های امام خمینی )ره( و شهدا را فراهم 
آورد. دشتی ادامه داد: کتاب های خاطرات شهدا یادآور رشادت 
ها و فداکاری دالور مردانی است که با فدای جان خود خاک 
میهن را به دست دشمنان نسپردند و بهترین الگو برای نسل 

امروز می توانند باشند.

حجت االسالم رضوانی نژاد از برگزاری جشنواره »یاریگران زندگی« در 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن با شعار »یاریگر هم باشیم« 

خبر داد.

حجت االسالم »محمدعلی رضوانی نژاد«  با اشاره به برگزاری جشنواره ملی »یاریگران 
زندگی« در کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن گفت: طرح یاریگران در 
راستای اولویت پیشگیری نسبت به مقابله و درمان  و به منظور تحقق راهبرد نوین 
بهره گیری از هم افزایی نیروی عظیم مردمی و با شعار اجتماعی شدن فرآیند کاهش 
تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی در جهت مقابله با اعتیاد به تصویب رسیده است.
از  یکی  گیالن  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدیر 
اثربخش ترین راه های تعمیق و نهادینه سازی این امر را استفاده از ابزار رسانه دانست 
و افزود: پیام می تواند در قالب هنر منجر به جذب مخاطب و تاثیرگذاری بیشتر شود.
وی آشنایی هنرمندان و تولیدکنندگان عرصه فرهنگ و هنر با گفتمان یاریگران 
ارتقا سطح  با مواد مخدر،  ایجاد موج اجتماعی در حوزه مبارزه همه جانبه  زندگی، 
داشن و فرهنگ عمومی جامعه نسبت به مسئله اعتیاد، بسترسازی همگانی جهت 
و  آموزش  در  هنرمندان  نقش  ایفای  و  زندگی  یاریگران  طرح  در  مردم  مشارکت 

فرهنگ سازی به عنوان عنصر اصلی پیشگیری با محوریت مسجد را از اهداف اجرای 
این طرح عنوان کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن؛

جشنواره » یاریگران زندگی« در کانون های مساجد گیالن برگزار می شود
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خبرگزاری

امام موسی کاظم )ع(: هر کسی که دو روزش مساوی باشد 
)و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد( مغبون است.
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