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والدت با سعادت پیامبر اکرم)ص( و آغاز هفته وحدت را تبریک می گوییم

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
مسئله ی مادری، مسئله ی همسری، مسئله ی 
خانه و خانواده، مسائل بسيار اساسی و 
حياتی است. در همه ی طرحهايی كه ما 
داريم، بايستی »خانواده« مبنا باشد. 

صفحه 2

خبرگزاری

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور؛

گرامیداشت هفته وحدت در کانون های مساجد
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان از توزیع یک هزار و ۸۰۰ کیلو گوشت قرمز بین نیازمندان کردستان خبر داد و گفت: 
این اقدام در راستای اجرای طرح قربانی ماه ربیع االول انجام شد.

»کامل گلباغی« در فرآیند توزیع این گوشت هاى قربانی بین نیازمندان،به خبرنگاران استان گفت: طرح قربانی اول ماه به همت برنامه تلویزیونی سمت خدا و همكارى و مشارکت موسسه 
خیریه حضرت خدیجه)س( و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( انجام می شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد کردستان افزود: در این طرح که ابتداى هر 
ماه قمرى صورت می پذیرد؛ گوشت هاى قربانی با مشارکت خیرین بین  نیازمندان در سطح کشور توزیع می شود که در طرح قربانی ماه ربیع االول هفت استان کشور از جمله استان 
کردستان مشمول بهره مندى از این طرح شدند. وى با بیان اینكه این کمک هاى مومنانه به مناسبت هفته وحدت و همزمان با ماه مولود در استان توزیع می شود، اعالم کرد: بعد از 
اعالم موسسه حضرت خدیجه )س( زمینه شناسایی نیازمندان استان توسط ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد کردستان با همكارى موسسات خیریه آغاز شد و زمینه 

بهره مندى هزار و 200 خانواده از این کمک ها فراهم شد.

۱۸۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی بین نیازمندان کردستان توزیع شد

نمایــه

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

کمک مومنانه اهالی مسجد 
صاحب الزمان)عج( به ۵۰ 
خانواده در هفته وحدت

حجت االسالم والمسلمین خورداری گفت: اهالی 
پایگاه  محوریت  با  الزمان)عج(  صاحب  مسجد 
بسیج حضرت بقیه اهلل )عج( در دور جدید کمک 
خانواده های  میان  را  ارزاق  بسته   ۵۰ مومنانه، 

نیازمند جنوب شهر تهران توزیع می کنند.

حجت االسالم والمسلمین »یحیی خوردارى« با بیان اینكه 
قرارگاه جهادى »قمر بنی هاشم )ع(« کار ضد عفونی کردن 
و  الزمان )عج( و خیابان 15 خرداد شرقی  مسجد صاحب 
کوچه امام زاده یحیی )ع( را به صورت مرتب انجام می دهد، 
اظهار کرد: این گروه وظیفه تهیه و توزیع بسته هاى ارزاق و 
بهداشتی میان نیازمندان را نیز در دوره شیوع ویروس کرونا 

بر عهده دارد.
امام جماعت مسجد صاحب الزمان )عج( افزود: اهالی مسجد 
صاحب الزمان )عج( با محوریت پایگاه بسیج حضرت بقیه اهلل 
)عج( و قرارگاه قمر بنی هاشم )ع( این پایگاه در دور جدید 
کمک مومنانه، 50 بسته ارزاق را میان خانواده هاى نیازمند 
جنوب شهر تهران توزیع کردند. وى اضافه کرد: اهالی پایگاه 
بسیج مسجد صاحب الزمان )عج( چند شب است با قرار دادن 
میزى در جلوى در این خانه خدا کار توزیع بسته هاى ارزاق 
را میان نیازمندان انجام می دهند، بسته هایی که در حیاط و 

شبستان این مسجد به صورت مرتب چیده شده اند. 

حجت االسالم دکتر ارزانی با اشاره به برنامه ها 
و فعالیت هاي ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد به مناسبت هفته وحدت گفت: 
برگزاري وبینارهاي علمي و برپایي سومین همایش 
پیامبر اعظم)ص( از جمله اقداماتي است که در 

این ایام صورت مي پذیرد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی« با اشاره 
به ضرورت همبستگی و وحدت میان مسلمانان گفت: این 
مهم زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که بدانیم اساس 
حرکت غرب در حوزه جنگ نرم علیه ملت هاى مسلمان بر 

پایه نشر اسالم فوبیا در جهان شكل گرفته است.
رئیس ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد 
کشور گفت: در چنین شرایطی هر گونه افتراق میان امت 
اسالم منجر به این مساله می شود که استكبار و اَبَررسانه هاى 
وابسته به این جریان، با شایعه پراکنی نسبت به هر رویدادى 
موج سوارى کنند و تصویرى نادرست از اسالم را به دنیا 
معرفی کنند؛ با توجه به این مساله وحدت و یكپارچگی میان 

مردم مسلمان بیش از پیش اهمیت می یابد.
وى در بخش دیگرى از مباحث خود با اشاره به اقدام نشریه 
فرانسوى در انتشار کاریكاتور از حضرت رسول)ص( گفت: 

نیز چندین  این  از  پیش  تا  اقدامات موهن که  قبیل  این 
نوبت دیگر اتفاق افتاده بود، به منظور اختالف افكنی و ایجاد 
به زعم برخی  تنش در جامعه اسالمی است هرچند که 
سیاستمداران به مثابه آزادى قلمداد شد؛ اما سوال آن است 
که این چه آزادى است که توهین به دینی که بیش از یک 

میلیارد پیرو دارد را به منزله آزادى عقیده و بیان می داند؟
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه تصریح کرد: در 

چنین وضعیتی مردم مسلمان در سراسر جهان باید با تكیه 
بر آموزه هاى اسالم ناب، سعی در معرفی مولفه هاى مختلف 
فرهنگ دینی به جهانیان کنند؛ امروز و در عصر ارتباطات 
وظیفه هر مسلمانی است که با بهره گیرى از امكانات نوین 
در راستاى تحقق وحدت میان هم کیشان خود عمل کند؛ در 
این میدان استفاده از اصلی ترین و تاثیرگذارترین ابزار و امكان 

مسلمانان یعنی مسجد نقش بسزایی را ایفا می کند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور؛

گرامیداشت هفته وحدت در کانون های مساجد

حجت االسالم والمسلمین روحانی از توزیع ۲تن گوشت قربانی میان ۱۲۰۰ 
خانوار نیازمند به همت کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه)س( و با 
همکاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم خبر 

داد.

حجت االسالم والمسلمین»سعید روحانی« با اشاره به شرایط پیش آمده و شیوع ویروس 
کرونا گفت: با شیوع این ویروس مشكالت اقتصادى مردم به ویژه نیازمندان بیش از پیش 

شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنرى مساجد استان  قم ادامه  داد: از آنجا که رسیدگی 
به امور مسلمین از مهمترین وظایف شیعیان است مجموعه مسجدى ها و کانونی ها نیز اقدام 

به فعالیت هاى مختلفی در راستاى دستگیرى از نیازمندان کرده اند.
 وى با اشاره به فعالیت هاى موسسه و کانون فرهنگی هنرى حضرت خدیجه)س( در 
خصوص توزیع گوشت قربانی میان نیازمندان که با همكارى برنامه سمت خدا انجام می شود 

افزود: اول هرماه این برنامه اجرا می شود.

حجت االسالم والمسلمین روحانی افزود: در همین راستا با همكارى کانون هاى فرهنگی 
هنرى مساجد و با شناسایی افراد نیازمند در هر منطقه که توسط مدیران کانون ها انجام 

شد2تن گوشت قربانی توزیع شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد استان قم خبر داد؛

توزیع ۲تن گوشت قربانی میان ۱۲۰۰ خانواده نیازمند

پخش مولودی از گلدسته های 
مساجد گیالن در هفته وحدت

از  مولودی  پخش  از  نژاد  رضوانی  حجت  االسالم 
گلدسته های مساجد گیالن در هفته وحدت خبر 
داد و گفت: جشن وحدت با رعایت پروتکل های 
گیالن  سراسر  مساجد  کانون های  در  بهداشتی 

برگزار می شود.

حجت االسالم »محمدعلی رضوانی نژاد« با تبریک هفته 
وحدت و لزوم گرامیداشت این ایام گفت: دشمنان اسالم 
و انقالب با ترفندها و توطئه هاى مختلف درصدد ایجاد 
تفرقه بین اقوام مختلف کشور هستند که نقشه هاى آنان 

با هوشیارى و وحدت مردم شكست خورده است.
مدیر ستاد کانون هاى فرهنگی و هنرى مساجد گیالن با 
بیان اینكه در شهرستان هاى غرب گیالن شیعه و سنی با 
وحدت و همدلی برادرانه کنار هم زندگی می کنند افزود: 
پروتكل هاى  رعایت  با  ایام  این  گرامیداشت  برنامه هاى 
بهداشتی در مساجد گیالن به ویژه مساجد شهرستان هاى 

رضوانشهر، تالش و آستارا برگزار می شود.
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وحدانی گفت: برگزاری طرح »تالوت نور« از بارزترین برنامه های کانون زینبیه)س( مسجد حضرت ولیعصر)عج( خشکرودبار در هفته وحدت 
است.

»سودابه وحدانی« با گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: کانون فرهنگی هنرى زینبیه)س( مسجد حضرت ولیعصر)عج( خشكرودبار با تكیه بر توان و ظرفیت بچه هاى مسجد 
همچون همه مناسبت هاى مذهبی ملی دیگر براى گرامیداشت هفته وحدت و ایام والدت پیامبر اکرم)ص( ویژه برنامه هاى متنوعی را تدارک دیده است.

مسئول کانون فرهنگی هنرى زینبیه)س( مسجد حضرت ولیعصر)عج( خشكرودبار جلوگیرى از تفرقه امت اسالمی را مهمترین هدف بنیانگذار انقالب اسالمی از نامگذارى هفته 
وحدت دانست و افزود: وحدت مهم ترین و زیربنایی ترین اصل در ماندگارى اسالم و مقابله با توطئه هاى دشمنان علیه این دین الهی است.

وى با تاکید بر اینكه در گام دوم انقالب حرکت به سوى تشكیل امت اسالمی است گفت: هفته وحدت فرصت مناسبی براى بیان مشترکات در بین مذاهب است.
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برگزاری طرح »تالوت نور« ویژه هفته وحدت در مسجد خشکرودبار

پنجــره

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

 ادعای حقوق بشر
 با توهین به مقدسات مسلمانان 

زیر سوال رفت

توهین  ساختن  محکوم  با  شکری  االسالم  حجت 
مقدسات  به  فرانسه  کشور  جمهور  رئیس 
کشور  در  بشر  حقوق  ادعای  گفت:  مسلمانان 
نام  به  مسلمانان  مقدسات  به  توهین  با  فرانسه 

 آزادی بیان زیر سوال رفت.

» حجت االسالم کاظم شكرى« در خصوص توهین به 
مقدسات مسلمانان از طرف رئیس جمهور فرانسه گفت: 
فرانسوى ها نمی دانند شیشه عطرى که بشكند، رایحه 

اش در همه جا می پیچد. 
شدن  پیچیده  به  اشاره  با  البرز  استان  فهما  ستاد  مدیر 
عطر و بوى رحمانیت و مهربانی حضرت رسول اکرم)ص( 
در سراسر عالم افزود: توهین به مقدسات مسلمانان آن 
هم از طرف رئیس جمهور کشورى که ادعاى پیشرفت 
و حقارت  از  نشان  بیان  آزادى  نام  به  دارد  توسعه   و 

 کوچكی است.
ماکرون  آمیز  اهانت  جسارت  کردن  محكوم  با  وى 
رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس حضرت پیامبر 
اکرم)ص( بیان کرد: حمایت دوباره رئیس جمهور فرانسه 
از کاریكاتورهاى موهون بر علیه مقدسات مسلمانان به 
بهانه حمایت از آزادى بیان موجی از تنفر و انزجار آزادگان 
جهان را برانگیخته است و چهره حقیقی استكبار را نشان 

داد.

رواق های  کاری  اولویت  بیان اینکه  با  سعادتی 
مساجد  کانون های  فعالیت  برای  نمایش  و  قلم 
تعیین شده است، گفت: جذب بچه های مسجد، 
نمایشی،  ثبت گروه های  تولید محتوا،  آموزش، 
تربیت داستان نویسان مسجدی و ... ازجمله 

این اولویت ها است.

هاى  کانون  فعالیت  اینكه  بیان  با  سعادتی«  »سعید 
رواق  در  جارى  سال  از  کشور  مساجد  هنرى  فرهنگی 
کرد:  اظهار  انجام می شود،  و  دنبال  گانه  دوازده  هاى 
هر یک از این رواق ها، توسط یک استان معین راهبرى 
می شود که روز گذشته )سه شنبه، 6 آبان ماه( جلسه 
اى با استان هاى معین در دو رواق »قلم« و »نمایش« 

برگزار شد.
معاون فرهنگی هنرى ستاد هماهنگی کانون هاى مساجد 
کشور تصریح کرد: در جلسه اى که با حضور مدیر ستاد 
هماهنگی استان البرز که استان معین در رواق نمایش 
است، برگزار شد، محورهاى فعالیت این استان مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی درباره آموزش، تولید 
محتوا و ثبت گروه هاى نمایشی اتخاذ شد. بنابر تصمیمات 
این جلسه قرار است استان البرز هم فعالیت هاى نمایشی 
خود را گسترش دهد و هم دیگر استان ها را تحت پوشش 

داشته باشد.
وى با اعالم تشكیل کارگروه و شوراى نمایشی در استان 
معین، ادامه داد: همه برنامه ها در این شورا پیگیرى می 
نیز  از اعضاى آن در کمیته علمی رواق  نفر  شود و دو 
حضور می یابند. شوراى علمی متشكل از پنج نفر است 
که سه نفر آنان را استادان برجسته کشورى و دو نفر را 
چهره هاى نخبه و ممتاز استانی تشكیل می دهند. در 
جلسه روز گذشته، چگونگی انتخاب افراد کمیته علمی نیز 

مورد بحث قرار گرفت.
بچه  »تئاتر  ملی  جشنواره  برگزارى  کرد:  ابراز  سعادتی 
هاى مسجد« با همكارى حوزه هنرى و اطالع رسانی 
آن توسط استان معین، تبلیغات و جریان سازى رسانه اى 
رواق، ایجاد انگیزه الزم در بچه هاى مسجد براى ورود به 
عرصه نمایش و ارائه طرح هاى جدید براى سال 1400 
با تاکید بر تولید محتوا و نمایشنامه در استان هاى مختلف 

نیز در این جلسه بررسی شد.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور؛

 اولویت  کار رواق های نمایش و قلم 
در کانون های مساجد

نحوه واریز نذورات فرهنگی 
برای مساجد اعالم شد 

به  اجرایی مرکز رسیدگی  معاونت  اعالم  طبق 
امور مساجد نحوه واریز نذورات فرهنگی اعالم 

شد.

با توجه به لزوم مشارکت مردمی جهت پیشبرد اهداف عالیه 
مساجد، معاونت اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد راه 
هاى واریز مساعدت هاى مردمی را جهت همكارى و همیارى 

اقشار مردم به شرح ذیل اعالم نمود.
1. واریز وجه نقد به شماره حساب 4900390054 نزد بانک 

ملت به نام مرکز رسیدگی به امور مساجد
2.انتقال وجه به شماره کارت 6104337431402542 نزد بانک 

ملت بنام مرکز رسیدگی به امور مساجد
3.از طریق کد دستورى61943#*714*

4.پرداخت وجه از طریق صفحه مرکز رسیدگی به امور مساجد 
در قسمت نیكوکارى اپلیكیشن سكه

ابدالی تکلو با بیان اینکه ۱۸۱۹ کانون فرهنگی 
هنری در مساجد خراسان رضوی فعالیت می 
کنند که ۱۰۶۵ کانون روستایی و ۷۵۴ کانون 
نفر  هم شهری است، گفت:۹۱ هزار و ۲۸۹ 
در کانون های مساجد خراسان رضوی فعالیت 

می کنند.

»محمد ابدالی تكلو« با بیان اینكه پیروزى انقالب اسالمی 
نهادهاى فرهنگی و دینی در  نهادن  بنیان  براى  برکتی 
گستره سراسر کشور بود و امروز شاهد فعالیت نوجوانان 
و جوانان در این مراکز هستیم، گفت: فعالیت هاى کانون 
هاى مساجد مظهر بالندگی فرهنگی در مساجد است و 
توجه ویژه به مسائل تربیتی یكی از برکات مهم این مرکز 

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

انجام برنامه هاى تربیتی است.
ابدالی تكلو با اشاره به اینكه کانون هاى فرهنگی و هنرى 
یافته  سازمان  و  گروهی  تشكیالتی،  کار  مظهر  مساجد 
اجتماعی  هاى  فعالیت  بستر  مسجد  اظهارکرد:  هستند، 
و فرهنگی است، مسجد محل اصلی فعالیت فرهنگی و 
هنرى است که تعامل روحانی و هیئت امناء و حتی خادم 
مسجد با مدیر و اعضاى کانون فرهنگی و هنرى مایه رونق 
فعالیت هاى مسجد می شود. وى کانون هاى فرهنگی 
هنرى مساجد را مظهر مدیریت بسیجی و اسالمی دانست 

و ادامه داد: کانون هاى مساجد در نظام مقدس جمهورى 
نظام  اهداف دینی و فرهنگی  پیشبرد  ایران در  اسالمی 

اسالمی به خوبی نقش آفرینی می کنند.

بیش از ۹۱ هزار نفر عضو کانون های مساجد خراسان رضوی هستند
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زهرا کردستانی گفت: به مناسبت بزرگداشت آغاز امامت امام زمان )عج( یکهزار پرس غذای گرم در قالب طرح اطعام نیازمندان توزیع شد.

»زهرا کردستانی« گفت: به مناسبت بزرگداشت آغاز امامت امام زمان )عج( یكهزار پرس غذاى گرم در قالب طرح اطعام نیازمندان توزیع شد.
مدیر کانون فرهنگی هنرى صدیقه الكبرى )س( جیرفت اضافه کرد: به همین منظور با مشارکت اعضاى کانون، خانوارهاى نیازمند سطح شهر جیرفت شناسایی شده و غذاى گرم 
درب منازل آنها تحویل شد. وى بیان کرد: از آنجایی که امسال به دلیل شیوع کرونا امكان برپایی جشن آغاز امامت امام زمان )عج( نبود بنابراین تصمیم گرفتیم در لبیک به فرمان 
رهبرى در خصوص کمک مومنانه، هزینه برگزارى این جشن را به اطعام نیازمندان اختصاص دهیم. کردستانی ابراز کرد: عالوه بر این نیز نشست بصیرتی با پیرامون ظهور و ویژگی 
هاى یک منتظر واقعی با حضور اعضاى کانون و با رعایت کامل نكات بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد. مدیر کانون فرهنگی هنرى صدیقه الكبرى )س( جیرفت اظهار کرد: 
یكی از برنامه هاى این نشست پاسخ به سوال ها و شبهاتی بود که در مورد ظهور در فضاى مجازى توسط دشمنان دین اسالم مطرح است که توسط یک کارشناس دین به این 

سوال ها و شبهات پاسخ داده شد.
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یکهزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان توزیع شد 

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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چهاریارنبی  هنری  فرهنگی  مدیرکانون 
جوانان  آمادگی  اعالم  از  سنندج  شهرستان 
هنری  فرهنگی  کانون های  عضو  نوجوانان  و 
خبر  استان  مدهامتان  جشنواره  در  مساجد 
این  در  عضو   ۳۳۰ با  کانون  این  گفت:  و  داد 

مسابقات مشارکت خواهد کرد.

چهاریارنبی  هنرى  فرهنگی  مدیرکانون  رنجبر  حسن 
شهرستان سنندج اظهار کرد: با توجه به برگزارى جشنواره 
مدهامتان در بین کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد استان، 
کانون چهاریارنبی سنندج نیز براى شرکت در این جشنواره 
اعالم آمادگی می کند. وى با اشاره به اینكه اعضاى کانون 
مدهامتان  جشنواره  در  شرکت  براى  کانونی  مرحله  در 
شرکت کرده اند، افزود: شرکت کنندگان کانون چهار یارنبی 
آماده شرکت در مرحله شهرستانی و سپس استانی هستند.

رنجبر اعالم کرد: این جشنواره در رشته هاى اذان، قرائت 
نماز و ترتیل قرآن کریم برگزار می شود و اعضاى این کانون 

نیز براى شرکت در این دوره از مسابقات آمادگی دارند.
وى با اشاره به اینكه کانون فرهنگی هنرى چهاریارنبی 

ازسال  ۸2 تاسیس شده و330عضو دارد، عنوان کرد: این 
کانون فرهنگی در زمینه قرآنی با 3 مربی قرآن خواهر و 
3 مربی برادر، کالس هاى روخوانی و روانخوانی، تجوید، 
برگزار  در طول سال  را  قرآنی  مفاهیم  و  قرائت، حفظ، 
در  »ُمدهامتان«  جشنواره  دوره  چهاردهمین  می کند. 

سطح کانون هاى مساجد استان کردستان برگزار می شود 
که براساس اعالم ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی 
هنرى مساجد استان کردستان، فراخوان این جشنواره از 16 
شهریورماه در استان اعالم شده و عالقمندان تا 30 آذرماه 

می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر کانون فرهنگی هنری چهاریارنبی سنندج خبر داد؛

اعالم آمادگی اعضای کانون های فرهنگی هنری برای 
حضور در جشنواره مدهامتان کردستان

راه اندازی پویش ختم صلوات 
در استان لرستان

یوسفوند گفت: به مناسبت گرامیداشت میالد حضرت 
رسول و هفته وحدت پویش همگانی ختم صلوات در کانون 

فرهنگی هنری شهدای سلسله راه اندازی شده است.

االول  17ربیع  مناسبت  داشت:   اظهار  یوسفوند«  »علی 
حضرت  اسالم  مكرم  رسول  99میالد  با13آبان  مصادف 
محمدمصطفی) ص (ووالدت امام جعفرصادق) ع(  توسط 
کانون فرهنگی وهنرى مسجدجامع وامام جماعت وتولیت 
مسجدجامع الشتر درنظراست که پویش همگانی ختم ده هزار 
صلوات برگزار می شود. مدیرکانون فرهنگی هنرى شهداى 
الشتر افزود: تعجیل درفرج اقا امام زمان)عج(، سالمتی مقام 
معظم رهبرى و اهداى ثواب به روح اموات شرکت کنندگان 
وریشه کنی هرچه زودتر ویروس منحوس کرونا، از اهداف 
این پویش مردمی است. وى با بیان اینكه به شرکت کنندگان 
در این پویش به قید قرعه هدایایی اهداء می شود، بیتن کرد: 
عزیزانی که تمایل دارند ونذوراتی دارندبه این امر اختصاص 
تا درتهیه جوایز به شرکت کنندگان وختم صلوات براى اموات 
خودسهیم شوند. یوسفوند اظهار کرد: خیرین درصورت تمایل 

با شماره تماس09163677۸67 تماس حاصل فرمانید.

زالی با اشاره به جلسه با مسئوالن امور مساجد، گفت: در این جلسه مقرر 
شد از مساجد و امکانات آنها به عنوان قرارگاه ساماندهی و انجام بهینه 

خدمات جهادگونه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده شود.

»علیرضا زالی« با اشاره به جلسه با مسئوالن امور مساجد، گفت: در این جلسه قرار شد از 
مساجد و امكانات آنها به عنوان قرارگاه ساماندهی و انجام بهینه خدمات جهاد گونه براى 

تحقق منویات مقام معظم رهبرى استفاده شود.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران تاکید کرد: در جلسه ستاد مقابله با کرونا 

قرار شد از 100 مسجدى که امكان بهداشتی و درمانی دارند، استفاده بهینه شود.
وى افزود: به پیشنهاد ستاد تبلیغات اسالمی، هیئت ها و حسینیه ها در طرح مقابله جهادى 

با کرونا از مساجد پشتیبانی خواهند کرد.
زالی گفت: خیرین و گروه هاى جهادى براى کمک مومنانه به آسیب دیدگان همكارى 
از خیزش مردمی و کمک  انجام شده است و  خواهند داشت و هماهنگی هاى الزم 

داوطلبانه مردمی استفاده خواهد شد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با اشاره بر افزایش آزمایش هاى اطرافیان 
بیماران کرونایی بر لزوم شناسایی بیماران در محالت تهران تاکید کرد و افزود: امروز در 

نشست هماهنگی در چارچوب اجراى منویات و فرمایش هاى مقام معظم رهبرى مبنی 
بر اقدامات حداکثرى براى مقابله با بیمارى کرونا در پایتخت که با حضور فرمانده سپاه 
تهران، مدیران مساجد و رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكی و نماینده اى از شهردارى 
تهران برگزار شد، گفت: امروزه برخی از محله ها در تهران می تواند کانون انتشار بیمارى 

کرونا باشد که بنا بر فرمایش رهبرى باید نگاه ویژه اى به محالت تهران داشته باشیم.

استفاده از ۱۰۰ مسجد مجهز برای ارائه خدمات جهادی در حوزه سالمت

اهدای ثواب طرح تالوت نور 
به پیامبر اکرم)ص( در کانون 

چالکیاسر لنگرود

با  وحدت  هفته  گرامیداشت  بر  تاکید  با  عابدینی 
بهره  گیری از فضای مجازی از اجرای طرح تالوت نور 
اکرم)ص( در کانون  پیامبر  اهدا ثواب آن به روح  و 

فرهنگی هنری باب الحوائج چالکیاسر لنگرود خبر داد.

و  وحدت  هفته  تبریک  با  عابدینی«  محمدصادق  »سید 
گرامیداشت این ایام در کانون باب الحوائج چالكیاسر لنگرود 
با اجراى برنامه هاى متنوع گفت: با توجه به شیوع کرونا و لزوم 
عدم برگزارى تجمع ها تالش کردیم به منظور حفظ سالمت 

مردم برنامه ها را با بهره گیرى از فضاى مجازى اجرایی کنیم.
مدیر کانون فرهنگی باب الحوائج چالكیاسر لنگرود با اشاره به 
شیوه متفاوت برنامه هاى گرامیداشت هفته وحدت در سال جارى 
نسبت به سالیان گذشته افزود: امسال به خاطر شرایط کرونا 
مراسم جشن والدت پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
برگزار نمی شود. وى با اشاره به اجراى تالوت نور و اهداى 
ثواب آن به پیامبر اعظم)ص( در بستر فضاى مجازى اذعان 
کرد: تبیین سبک زندگی پیامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه، باز 
نشر بیانات امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب در خصوص 
سوره  قرائت  مردمی  پویش  و  اعظم)ص(  پیامبر  شخصیت 
محمد)ص( از دیگر برنامه هاى این کانون در هفته وحدت است.
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حجت االسالم کالت پور، گفت: سومین مرحله طرح نذر قربانی در استان کرمانشاه با همکاری موسسه حضرت خدیجه)س( و خیرین برنامه 
تلویزیونی سمت خدا اجرا می شود.

حجت االسالم افشین کالت پور مدیر ستاد فهما استان کرمانشاه گفت: 4 تن گوشت گوسفندى در دو مرحله قبل با ارسال محموله گوشت هاى بسته بندى شده و ذبح گوسفند در 
ماه مبارک رمضان و ماه ذالحجه توزیع شد. وى خاطر نشان کرد:نذورات قربانی در این طرح خداپسندانه توسط ستاد هماهنگی کانون هاى فذهنگی هنرى مساجد استان کرمانشاه و با 

محوریت کانون هاى فعال در مناطق محروم، حاشیه اى و روستاهاى اطراف کرمانشاه که به لحاظ معیشتی دچار مشكل هستند، توزیع می شود.
مدیر ستاد فهما استان کرمانشاه با اشاره به اجراى سومین طرح نذورات قربانی در ماه ربیع االول،  افزود:  این طرح با ارسال 1200 بسته یک کیلو و نیمی گوشت قربانی از شهر مقدس 

قم، روز )چهارشنبه،7آبان( با تحویل بسته ها به کانون هاى مجرى در مناطق محروم و حاشیه اى شهر کرمانشاه آغاز  شده است.

اجرای سومین مرحله طرح نذر قربانی در استان کرمانشاه

حجت االسالم موسوی گفت: قرآن سپری در 
و  قرآنی  را  مساجد  باید  و  است  بالها  برابر 

کانون آموزش مهارت های زندگی کنیم.

حجت االسالم »سید رضا موسوى« در نشست با مدیر 
مساجد  هنرى  فرهنگی  هاى  کانون  هماهنگی  ستاد 
استان قزوین که در سالن جلسات ستاد هماهنگی کانون 
هاى مساجد قزوین برگزار شد، بیان کرد: مبناى هر کار 
از  آمارى  ما  و  است  اطالعات  و  آمار  داشتن  فرهنگی، 
مجموع طالب در حال تحصیل در استان داریم که در 
این مجموعه آمارى حتی مهارت هاى افراد هم مشخص 

شده است.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین ادامه 
داد: چنین کارى را باید براى علماى استان قزوین هم 
انجام دهیم چراکه قزوین سرمایه هاى بسیارى دارد که در 

قم و در سطح کشور مشغول فعالیت هستند.
وى عنوان کرد: نخستین طرح ما در امور مساجد استان هم 
به روزرسانی کل مساجد است تا آدرس و اطالعات کاملی 

از مساجد داشته باشیم و این کار در حال انجام است.
حجت االسالم موسوى اعالم کرد: اگر می خواهیم موفق 
عمل کنیم باید به شیوه پیامبر بازگردیم، ایشان وقتی می 
خواستند حكومت تشكیل دهند ابتدا مسجد بنا کردند و 

آنقدر پیامبر گرامی اسالم در مسجد فعالیت می کردند که 
حتی نوجوانان یهودى هم جذب ایشان شده بودند و در 
واقع مسجد محلی براى تربیت نسل جوان و جذب به دین 

و دین دارى بود.

۱۳۰ مجوز کانون های مساجد به 
صورت الکترونیکی صادر شد

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
هرمزگان گفت: در ۲ هفته گذشته بیش از ۱۳۰ 
کانون های فرهنگی و  فعالیت  الکترونیکی  مجوز 

هنری مساجد صادر شد.

 1372 سال  از  کرد:  اظهار  پهلوانی«  »احمد  حجت االسالم 
کانون هاى فرهنگی و هنرى مساجد کار خود را با یک مصوبه 

آغاز کردند.
وى با ذکر این نكته که در تمام کشور بیش از 25 هزار واحد 
کانون فرهنگی و هنرى مساجد فعالیت می کنند، عنوان کرد: 
اساس نامه این کانون ها در اواخر سال 1397 در شوراى عالی 
انقالب فرهنگی تصویب شد. مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى 
که  نكته  این  ذکر  با  هرمزگان  مساجد  هنرى  و  فرهنگی 
کانون هاى فرهنگی و هنرى مساجد از 2 سال گذشته داراى 
یک هویت جدیدى شدند، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل 
موجود، شوراى سیاست گذارى متشكل از چندین وزیر و تعدادى 
از دستگاه هاى فرهنگی در مرکز ایجاد شده است. حجت االسالم 
پهلوانی ادامه داد: در استان هرمزگان نیز شوراى هماهنگی 
کانون هاى فرهنگی و هنرى به ریاست نماینده ولی فقیه در 
استان هرمزگان و عضویت فرمانده سپاه امام سجاد )ع(، سازمان 
تبلیغات اسالمی هرمزگان، اداره کل اوقاف هرمزگان و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان تشكیل شد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان قزوین:

مساجد باید کانون آموزش مهارت های زندگی باشند

مدیرستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد 
فرهنگی  های  کانون  کیفی  و  کمی  توسعه 
هنری مساجد را بستر تقویت فرهنگ دینی و 
عمومی جامعه دانست و گفت: طی روزهای 
اخیر تعداد سه کانون فرهنگی هنری مسجد 

در استان راه اندازی شده است.

کانون  و کیفی  توسعه کمی  افزود:  پور«  ابدالی  »محمد 
هاى فرهنگی هنرى مساجد، بستر تقویت فرهنگ دینی، 
فرهنگ عمومی، بصیرت افزایی و مقابله با هجمه هاى 

فرهنگی دشمنان است.
لرستان  مساجد  هنرى  فرهنگی  هاى  کانون  مدیرستاد 
با اشاره به راه اندازى سه کانون فرهنگی هنرى مسجد 
دراستان لرستان، اظهارداشت: این کانون هاى فرهنگی 
و  سلسله  آباد،  خرم  هاى  شهرستان  در  مسجد  هنرى 

رومشكان راه اندازى شده اند.
وى بیان کرد: در شهرستان خرم آباد کانون فرهنگی هنرى 
سلسله  شهرستان  در  النبی)ص(،  مسجد  در  خاتم)ص( 

شهرستان  در  و  کاظمی  شهید  هنرى  فرهنگی  کانون 
رومشكان کانون فرهنگی هنرى صاحب الزمان)عج( در 

مسجد امام جعفر صادق )ع( راه اندازى شده است.
ابدالی پور بیان کرد: راه اندازى تعداد دو کانون فرهنگی 
هنرى در شهرستان هاى خرم آباد و بروجرد هم در دست 

اقدام است و به زودى اجرایی خواهد شد.

وى با اشاره به این که کانون هاي مساجد با هدف استفاده 
از ظرفیت جوانان و مردم که در حول محور مسجد زندگي 
مي کنند در راستاي اجراي برنامه هاي فرهنگي، هنري و... 
تاسیس شده اند، تصریح کرد: کانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد با اجراي برنامه ها و طرح هاي متنوع فرهنگي 

هنري در راستاي اهداف خود پرداخته است.

مدیرستاد کانون فرهنگی هنری مساجد لرستان:

برگزاری مسابقه مجازی »ماجرای سه کانون فرهنگی هنری در مساجد لرستان راه اندازی شد
عشق« در کهگیلویه و بویراحمد

ازدواج  سالروز  مناسبت  به  گفت:  آبادی  دولت 
حضرت خدیجه )س( و پیامبر گرامی اسالم )ص( 
مسابقه »ماجراي عشق« در فضاي مجازي برگزار 

مي شود.

»علیرضا دولت آبادى« از برگزارى مسابقه مجازي »ماجراى 
استان  مساجد  هنرى  و  فرهنگی  هاى  کانون  ویژه  عشق« 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این مسابقه به منظور 
الهي  با زندگي حضرت خدیجه )س(، تكریم سنت  آشنایي 
ازدواج و به مناسبت سالروز ازدواج پیامبر گرامی اسالم )ص( 

و حضرت خدیجه )س( برگزار مي شود.
استان  مساجد  هنرى  و  فرهنگی  هاى  کانون  ستاد  مدیر 
کتاب  براساس  مسابقه  کرد:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
»ماجراى عشق« نوشته انسیه سادات هاشمی برگزار می شود.
وى گفت:عالقه مندان جهت شرکت در مسابقه می توانند 
از 6 آبان ماه جارى تا چهارم آذرماه با گرفتن عكس واضح از 
پاسخ  نامه هاي خود به شماره 09332۸۸273۸ در پیام رسان 

ایتا ارسال کنند.

http://shabestan.ir/detail/News/987530
http://shabestan.ir/detail/News/987444
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http://shabestan.ir/detail/News/987382
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حجت االسالم نعمتی قرا به اهمیت و جایگاه هیئت های اندیشه ورز برای توسعه فعالیت های مسجدی اشاره کرد و گفت: تالش داریم از تفکرات و 
خرد جمعی نخبه های فرهنگی استان استفاده کنیم تا ظرفیت ها و پتانسیل های کانون های مساجد احیا و تقویت شوند.

حجت االسالم» رجب نعمتی قرا« در آئین تكریم و معارفه مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد استان مازندران، با بیان اینكه کارکرد کانون هاى مساجد قبل از کرونا و بعد از 
کرونا بسیار متفاوت است، گفت: کمتر از چهار ماه تاپایان سال جارى زمان باقی مانده و باید تالش کنیم ماموریت هاى ابالغی ستادهماهنگی کانون هاى مساجد کشور به بهترین وجه ممكن 
انجام شود. سرپرست جدید ستادهماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد مازندران با بیان اینكه با بیان اینكه طرح ملی »ایران قوى«  به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، و براى 
اجرا در بازه زمانی هفته دفاع مقدس تا ایام اهلل دهه فجر همزمان با میالد حضرت زهرا )س( تدارک دیده شد، افزود: در قالب طرح »ایران قوى« مدیران کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد باید 
برنامه ها و اطالعات کانون را در سامانه بچه هاى مسجد به نشانی https://bachehayemasjed.ir در سه شبستان هنر، فرهنگ و نوآورى با 12 رواق نمایش، سرود، قلم، فیلم، ترنج، 

نور، کتاب، دانش، رسانه، همدلی، کارآفرینی و فن آورى براى کسب امتیاز و دریافت سرانه ثبت کنند. که امید است با همكارى همكاران این ستاد در استان این مهم محقق شود.

راه اندازی هیئت های اندیشه ورز در کانون های مساجد مازندران

حجت االسالم موسوی از توزیع یک هزارو۲۰۰ 
سمنان  استان  نیازمندان  بین  گوشت  بسته 
 ، استان  این  با مشارکت کانون های مساجد 
خدیجه  حضرت  خیریه  موسسه  و  کانون 
سمت  تلویزیونی  برنامه  خّیران  و  قم  )س( 

خدا توزیع شد.

حجت االسالم »سید علی موسوى« ضمن بیان اینكه 
در  استان سمنان  نیازمندان  بین  بسته  هزارو200  یک 
راستاى ترویج فرهنگ نذر با مشارکت کانون و موسسه 
خیریه حضرت خدیجه )س( قم و برنامه تلویزیونی سمت 
خدا تعداد توزیع شد گفت: توزیع  نذر قربانی بین نیازمندان 
تقویت  مردم،  روحیه  تقویت  آفرینی،  امید  راستاى  در 
شرایطی  در  نیازمندان  از  دستگیرى  و  دینی  فرهنگ 
که استان درگیر اتفاقات مربوط به ویروس کرونا است 

صورت گرفته است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد 
استان سمنان حمایت از هموطنان نیازمند، ترویج فرهنگ 
انفاق، توسعه و مشارکت حداکثرى خیرین به  ویژه اهالی 
مساجد و اعضاى کانون  هاى فرهنگی و هنرى مساجد از 
طریق جمع  آورى و توزیع نذر قربانی جهت ایتام و اطعام 
نیازمندان را از اهداف اجراى طرح نذر و اهداى قربانی 
عنوان و افزود: این سنت حسنه و موج ایثار، همدلی و 
کمک مؤمنانه طی سال هاى آینده نیز با همراهی خیران 

بسته هاى  توزیع  کرد:  تصریح  وى  باشد.  داشته  ادامه 
گوشت در هر شهرستان توسط کانون هاى فرهنگی و 
هنرى هر شهرستان انجام می شود و تالش بر این است 

که این بسته ها به دست نیازمندان واقعی برسد. 
توزیع  از  مرحله  این  گفت:  موسوى   االسالم  حجت 
گوشت هاى قربانی، نمک متبرک حرم مطهر حضرت 
متبرک  بسته هاى گوشت  به  نیز  فاطمه معصومه)س( 
بین  سمنان  استان  سطح  در  و  شده  اضافه  قربانی 
کرونا  شیوع  ایام  در  آسیب دیده  و  نیازمند  خانواده هاى 

توزیع می شود.

 مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد 
استان سمنان  با اشاره به اینكه طرح قرباني ماه ربیع به 
مناسبت سالروز آغاز امامت حضرت ولي عصر آغاز شده 
و تا 17 ربیع ادامه دارد اظهارداشت : طرح قرباني ماه ربیع 
چهارمین مرحله )قرار گاه گامي به سوي جامعه مهدوي( 

است که به منظور سالمتي امام زمان اجرا مي شود.
به گفته وى مردم مي توانند براي شرکت در نذر سالمتي 
امام زمان ، نذورات خود را از طریق #313*7۸0*  یا 
جمكران  مقدس  مسجد  حساب  به  تلفن 37256009 

واریز کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان:

۱۲۰۰ بسته گوشت بین نیازمندان استان سمنان 
توزیع شد

 نشست های بصیرت افزایی 
در قالب طرح تابستانه فهما در 

قروه برگزار شد 

راه  قاسمیه  مسجد  هنری  فرهنگی  مدیرکانون 
برگزاری  به  اقدام  قروه  شهرستان  شهیدان 
نشست های بصیرتی برای اعضای کانون در قالب طرح 

تابستانه فهما کرده است.

جواد رضایی مدیر کانون فرهنگی هنرى مسجد قاسمیه راه 
شهیدان شهرستان قروه اظهار کرد: این کانون فرهنگی هنرى 
بصیرت افزایی  کالس هاى  برگزارى  به  اقدام  تابستان  ایام  در 
براى اعضاى کانون کرد. وى با اشاره به اینكه در ایام تابستان 
کالس هاى آموزشی قرآن کریم، تشكیل گروه سرود و اردوهاى 
آموزشی تفریحی براى اعضاى کانون فرهنگی هنرى قاسمیه 
کرونا  ویروس  دلیل شیوع  به  امسال  کرد:   اعالم  برگزار شد، 
طرح هاى اوقات فراغت در قالب طرح تابستانه فهما به صورت 
مجازى پیگیرى و اجرا شد. وى خاطر نشان کرد: در ایام شیوع 
ویروس کرونا سعی براین بود تا با بهره گیرى از فضاى مجازى 
کالس ها و فعالیت هاى کانون فرهنگی هنرى قاسمیه تداوم 
یابد. مدیر کانون فرهنگی هنرى مسجد قاسمیه راه شهیدان 
قروه اعالم کرد: از ابتداى سالجارى تاکنون سه مرحله ضدعفونی 
معابر عمومی قروه در دستور کار این کانون قرار گرفت و با همت 
اعضاى جوان کانون انجام شد. رضایی به مشكل پیش روى این 
کانون پرداخت و گفت: نبود اعتبار و عدم تخصیص بودجه به 
کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد از مشكالت ماست که امكان 

برگزارى و اجراى بسیارى از فعالیت ها را از کانون ها می گیرد.

دو کانون فرهنگی و هنری 
 جدید در مانه و سملقان 

راه اندازی می شود

درخواست تأسیس دو کانون فرهنگی و هنری جدید در 
شهرستان مانه و سملقان در سامانه بچه های مسجد 

ثبت و آماده راه اندازی شد.

نمایندگان ستاد فهماى خراسان شمالی طی بازدیدى از کانون 
هاى چهار منطقه شهرى و روستایی شهرستان مانه و سلقان 
ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت هاى انجام گرفته 
فعاالن این کانون ها، نحوه ثبت مجوز الكترونیک و نیز مراحل 

اجراى طرح ایران قوى را به این فعاالن آموزش دادند.
 بر اساس اعالم »اسفندیار مكرمی« کارشناس فرهنگی و 
هنرى ستاد فهماى استان و رابط کانون هاى شهرستان مانه 
و سملقان در این بازدیدها نحوه عملكرد دو کانون »انصار 
معصوم)علیهم  کانون چهارده  نیز  و  آوا  در شهر  المهدى«، 
السالم( روستاى قلعه خان با حضور در محل این دو کانون 

بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

جوادزاده با اشاره به اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری دو جانبه »هالل 
احمر« و »ستاد فهما« در استان اردبیل گفت: زمینه همکاری دو جانبه 
برای کاهش آسیب های اجتماعی در بین ارگان های دولتی با مشارکت 

جمعیت هالل احمر فراهم است.

»سعید جوادزاده« در دیدار با مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد 
استان اردبیل گفت: تفاهم نامه همكارى دو جانبه »هالل احمر« و »ستاد فهما« در 
استان اردبیل اجرایی می شود و این تفاهم نامه زمینه افزایش خدمات بین سازمانی را 

مهیا می کند.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اردبیل تصریح کرد: زمینه همكارى دو جانبه 
براى کاهش آسیب هاى اجتماعی در بین ارگان هاى دولتی به ویژه نهادهاى فرهنگی 

همچون کانون هاى مساجد با مشارکت جمعیت هالل احمر فراهم است.
این مقام مسئول ادامه داد: هم افزایی و تعامل مشترک بین بخشی می تواند به ارتقا 
کمی و کیفی برنامه هاى فرهنگی، اجتماعی، هنرى و آموزشی بشر دوستانه با محوریت 

مساجد منجر شود.
جوادزاده اعالم داشت: ایجاد زمینه مناسب براى ساماندهی، راهبرى و نظارت بر کانون 
هاى تحت پوشش ستاد فهما جهت جمع آورى کمک هاى نقدى و غیر نقدى در زمان 

هاى بحرانی از جمله مفاد تفاهم نامه همكارى دو جانبه است.
وى تاکید کرد: ارائه آموزش هاى بشردوستانه و امدادى به فعاالن کانون هاى مساجد و 
بچه هاى مسجد در برابر حوادث و مخاطرات از دیگر تهمیدات همكارى دو جانبه است.

 تفاهم نامه همکاری دو جانبه »هالل احمر« و »ستاد فهما«
 در استان اردبیل اجرایی می شود

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/987276
http://shabestan.ir/detail/News/987542
http://shabestan.ir/detail/News/987380
http://shabestan.ir/detail/News/987726
http://shabestan.ir/detail/News/987676


www.shabestan.ir خبرگزاری

سقاء گفت: کارهای فرهنگی که با محوریت مسجد صورت می گیرد زمینه پیشرفت آن را فراهم می کند و تاکنون فعالیت های بزرگی در بستر مساجد 
انجام شده است.

»نادر سقاء« در دیدار با معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت: کارهاى فرهنگی که با محوریت مسجد صورت می گیرد زمینه پیشرفت آن را فراهم می کند و 
تاکنون فعالیت هاى بزرگی در بستر مساجد انجام شده است. مدیر ستاد هماهنگی کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد استان اردبیل تصریح کرد: همكارى دو جانبه بین کانون هاى 
مساجد و جمعیت هالل احمر همیشه سازنده بوده و بچه هاى مسجد استقبال خوبی از این برنامه ها داشته اند. وى ادامه داد: امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه همكارى بستر مناسب 

عضویت بچه هاى مسجد در کارهاى عام المنعفه جمعیت هالل احمر فراهم شود و فعاالن کانون هاى مساجد نیز آموزش هاى عمومی مقابله با حوادث را فراگیرند.
این مقام مسئول افزود: آمادگی کامل براى همكارى در تاسیس خانه هاى هالل در مساجد فراهم است و امیدواریم با سازماندهی و تمرکز فعالیت ها بتوانیم مسئله آموزش هاى 

بشردوستانه و امدادى در محالت مهیا شود.

کارهای فرهنگی با محوریت مسجد موجب پیشرفت شده است

بهارلویی با تاکید »شنبه های کتاب« در ترویج 
دارد  بسزایی  نقش  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
گفت: جوانان کانون فرهنگی هنری مهرپویان 
یانچشمه استقبال پرشوری از »شنبه های کتاب« 

دارند.

»حمزه بهارلویی« اظهار داشت: جوانان کانون فرهنگی 
هنرى مهرپویان یانچشمه استقبال پرشورى از »شنبه هاى 
کتاب« دارند. مدیر کانون فرهنگی هنرى مهرپویان مسجد 
حضرت صاحب الزمان )عج( روستاى یانچشمه ادامه داد: 
از آغاز طرح ملی »شنبه هاى کتاب« جوانان زیادى جذب 

مسجد و کتاب شده اند.
وى ابراز کرد: طرح ملی »شنبه هاى کتاب« یكی از طرح 
هاى است که می تواند بر ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
موثر باشد لذا با اجراى هفتگی این طرح با محوریت امام 

جماعت می توان نوجوانان را به مساجد معرفی کرد.
در  مساجد  کتابخانه هاى  نقش  احیاى  گفت:  بهارلویی 
اعتالى فرهنگ عمومی، رونق بخشیدن به کتابخانه هاى 

ازجمله  کتاب خوانی  و  کتاب  فرهنگ  ترویج  و  مساجد 
اهداف برگزارى طرح شنبه هاى کتاب است.

کارگاه مجازی شیوه های دعوت 
به نماز توسط کانون ذوالفقار 

شهرکرد برگزار شد

ویژه  نماز  به  دعوت  های  شیوه  مجازی  کارگاه 
فرهنگی هنری  کانون  توسط  نوجوانان و جوانان 
منظریه  شهرک  )ع(  هادی  امام  مسجد  ذوالفقار 

شهرکرد برگزار شد.

»محمدتقی حسین پور« اظهار داشت: کارگاه مجازى شیوه هاى 
دعوت به نماز ویژه نوجوانان و جوانان توسط کانون فرهنگی 
هنرى ذوالفقار مسجد امام هادى )ع( شهرک منظریه شهرکرد 
برگزار شد. مدیر کانون فرهنگی هنرى ذوالفقار مسجد امام هادى 
)ع( شهرک منظریه شهرکرد ادامه داد: نماز و معنویات در زندگی 
از ضروریات جدى است که با بهره گیرى از فضاى مجازى می 

توان به توسعه و ترویج فرهنگ نماز کمک کرد.
وى بابیان اینكه نماز فضیلت هاى بسیارى در زندگی انسان دارد 
گفت: تشویق نوجوانان و جوانان به سمت نماز آینده این عزیزان 
را روشن می کند. حسین پور تصریح کرد: آشنا کردن کودکان، 
نوجوانان و جوانان باخدا، پرهیز از سخت گیرى، رابطه صمیمانه و 
آشنایی با فواید نماز از جمله سرفصل هاى کارگاه مجازى شیوه 

هاى دعوت به نماز توسط کانون ذوالفقار شهرکرد است.
)ع(  امام هادى  ذوالفقار مسجد  مدیر کانون فرهنگی هنرى 
شهرک منظریه شهرکرد ادامه داد: شیوه هاى زمینه اى دعوت 
به نماز رفتارهایی است که به طور غیرمستقیم آمادگی کودکان را 

براى جذب به نماز افزایش می دهد.

نما ر و د
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مدیر کانون مهرپویان یانچشمه

»شنبه های کتاب« در ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی نقش بسزایی دارد

 توزیع ۱۵۰۰ بسته گوشت
  بین خانواده های نیازمند

 استان مرکزی 

یک هزار و ۵۰۰ بسته گوشت بین خانواده های نیازمند 
در استان مرکزی توزیع شد.

در قالب اجراى طرح رواق همدلی، یک هزار و 500 بسته 
گوشت با مشارکت موسسه حضرت خدیجه )س( و برنامه 
نیازمند استان که  تلویزیونی سمت خدا بین خانواده هاى 
از طریق کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد سطح استان 
در  استان  مساجد  کانون هاى  شد.  شدند،توزیع  شناسایی 
کنار فعالیت هاى فرهنگی و مذهبی در راستاى کمک به 
نیازمندان و محرومین نیز پیشتاز هستند که در این راستا  
در رزمایش کمک مومنانه و لبیک به بیانات مقام معظم 
از  مواسات  و  همدلی  رزمایش  درخشیدند.  خوش  رهبرى 
ابتداى شیوع کرونا انجام شد که در مرحله اول این طرح، 
کمک به افراد آسیب دیده از کرونا به نحو شایسته اى در 

سطح کانون هاى فرهنگی هنرى مساجد استان انجام شد.

نشست  منظور  همین  به  گفت:  زارع  میثم 
بصیرتی با موضوع مهدویت و فرهنگ انتظار 
از طریق گروه  از یک کارشناس دین  با دعوت 

مجازی کانون برگزار شد.

عدم  و  کرونا  شیوع  به  توجه  با  گفت:  زارع«  »میثم 
)عج(  زمان  امام  امامت  آغاز  جشن  برگزارى  امكان 
بنابراین ویژه برنامه هاى بزرگداشت این روز به صورت 

مجازى برگزار شد.
ریگ  روستاى  باقرالعلوم  هنرى  فرهنگی  کانون  مدیر 
نشست  منظور  همین  به  افزود:  گنج  قلعه  سلمی 
بصیرتی با موضوع مهدویت و فرهنگ انتظار با دعوت 
کانون  مجازى  گروه  از طریق  دین  کارشناس  از یک 

برگزار شد.
وى اظهار کرد: شناخت و معرفت نسبت به امام زمان 
)عج( و اهل بیت )ع( راه نجات بشریت است در همین 
پاسخ  و  پرسش  با  همراه  بصیرتی  نشست  این  راستا 

برگزار شد.
در  کانون  هاى  برنامه  از  دیگر  یكی  کرد:  بیان  زارع 
مسابقه  برگزارى  )عج(  زمان  امام  امامت  آغاز  سالروز 

نقاشی ویژه گروه سنی کودکان با موضوع جمكران بود 
که بچه ها نقاشی هاى خود را از طریق فضاى مجازى 

براى ما ارسال کردند.

مدیر کانون باقرالعلوم قلعه گنج: 

نشست بصیرتی مهدویت و فرهنگ انتظار برگزار شد
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امام محمدتقی)ع(: کسی که طالب رضایت خداوند متعال 
باشد، دشمنی ستمگران ، او را زیان و ضرر نمی رساند.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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