
1399 12 آبــان مــاه  645. دوشــنبه  نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره  www.shabestan.ir

امام خمینی )ره(:
اهل آخرت با هم در صلح و صفا 
هستند و قلب هایشان مملو از 
محبت خدا و بندگان خداست.

صفحه 2

خبرگزاری

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعالم کرد

 رزمایش »معیشت، سالمت و معنویت« 
در مساجد اجرا می شود
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براساس پویش همگانی نیایش مرکز رسیدگی به امور مساجد، بناست مساجد همه روزه بعد از اذان ظهر دعای هفتم صحیفه  سجادیه و بعد از اذان 
مغرب دعای فرج را برای تقرب الهی و دفع بال از کشور و دفع شّر ویروس منحوس کرونا پخش کنند.

مرکز رسیدگی به امور مساجد در پی شیوع روزافزون آمار ابتال به بیماری کرونا و درگذشتگان ناشی از این بیماری، پویش همگانی نیایش، به منظور دعا و توسل همگانی برای تقرب 
الهی و دفع بال از کشور و دفع شّر ویروس منحوس کرونا را راه اندازی کرد.

در این پویش، مساجد همه روزه بعد از اذان ظهر دعای هفتم صحیفه  سجادیه و بعد از اذان مغرب دعای فرج، از مأذنه مساجد و مصلّی ها با صدای مناسب پخش خواهند کرد.
مرکز رسیدگی به امور مساجد طی اطالعیه ای به ائمه جماعت مساجد تهران، این پویش را اطالع رسانی کرده است و بنا است این برنامه اجرایی شود.

 

اجرای پویش »نیایش« در مساجد تهران برای رفع بحران کرونا

نمایــه

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

مسابقه کتابخوانی »ماجرای عشق 
من« برگزار می شود

االول، سالروز  ربیع  فرا رسیدن 10  مناسبت  به 
ازدواج حضرت رسول اکرم ) صلی اهلل علیه ( 
با حضرت خدیجه ) سالم اهلل علیها ( ، مؤسسه 
 ) علیها  اهلل  سالم   ( خدیجه  حضرت  فرهنگی 
فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  همکاری  با 
هنری مساجد کشور اقدام به برگزاری مسابقه 
کتابخوانی »ماجرای عشق من« از کتاب »این تو 

و این ماجرای عشق من« کرده است.

این کتاب تألیف خانم انسیه سادات هاشمی از انتشارات طوبی 
محبت بوده و داستان ازدواج حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( و 
پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه ( را به صورت رمان شرح داده است.
زمان شرکت در این مسابقه از 6 آبان تا 4 آذر سال جاری است و 
نتایج آن 30 آذر ماه همزمان با میالد حضرت زینب کبری )سالم 
اهلل علیها( اعالم می شود. برای برگزیدگان این مسابقه 20 کارت 
هدیه 500 هزار تومانی و 110 کارت هدیه 110 هزار تومانی در 
نظر گرفته شده است. عالقمندان جهت شرکت در این مسابقه 
کتابخوانی و دریافت فایل کتاب و پرسشنامه می توانند به درگاه 
مؤسسه فرهنگی حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( به نشانی 

www.Khadije.com مراجعه کنند.

حجت االسالم ذاکر با اشاره به محورهای رزمایش 
و  سالمت  محور»معیشت،  سه  در  مساجد 
معنویت«، گفت: راه اندازی پویش همگانی نیایش، 
تولید و توزیع اقالم بهداشتی و اجرای رزمایش 
»مواسات، همدلی، نهضت، تعاون و احسان« از 

محورهای این رزمایش است.

ابالغ  به  اشاره  با  ذاکر«  اهلل  »حجت  االسالم  حجت 
دستورالعمل اجرایی رزمایش مساجد در سه محور »معیشت، 
سالمت و معنویت«، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری خطاب به ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر 
استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج و سایر نیروهای مردمی 
برای آموزش همگانی و پیشگیری از ویروس کرونا، از بعد 
از ظهر همان روز مرکز رسیدگی به امور مساجد جلسات و 
نشست های متعددی را با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
سپاه استان تهران و نهادهایی که در این زمینه می توانند 
با ما همکاری داشته باشند، تشکیل داد. معاون فرهنگی و 
اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد بیان کرد: در همین 
راستا به تمامی مساجد استان تهران ابالغ شد که همه 
ظرفیت شان را در جهت اجرایی کردن منویات مقام معظم 
رهبری پای کار آورند، شیوه نامه هایی نیز جهت آموزش 
همگانی تدوین و به ائمه جماعات مساجد ابالغ شد. حجت 

االسالم ذاکر افزود: مرکز رسیدگی به امور مساجد به ائمه 
جماعاتی که از بستر فضای مجازی استفاده می کنند و در 
شبکه های اجتماعی، کانال و گروه هایی دارند، محتواهایی را 
جهت بحث آموزش مقابله با این بیماری در سطوح مختلف 
و پیشگیری از این ویروس قرار می دهد. وی گفت: در حوزه 
فضای حقیقی نیز پویش هایی را برای مقابله با این ویروس 
راه اندازی کردیم. همچنین از نمازگزاران مساجد خواسته 
ایم که در صورتی که عالقه مند هستند، در پویش تذکر به 

کسانی که بدون ماسک در جامعه تردد دارند، شرکت کنند 
و یا به خانواده ها، بروشورهایی در زمینه خود مراقبتی از 
ویروس کرونا تقدیم کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در ادامه بر لزوم به کارگیری ظرفیت 
درمانگاه های مساجد برای مقابله با ویروس کرونا تاکید و 
تصریح کرد: در تالش هستیم که از این ظرفیت در حوزه 
ضدعفونی کردن معابر، محالت و پیشگیری از این بیماری 

بهره ببریم و به مردم مشاوره های الزم را ارایه دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعالم کرد

 رزمایش »معیشت، سالمت و معنویت« 
در مساجد اجرا می شود

های  کانون   فعاالنه  حضور  گفت:  مظاهری 
فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری 
در رویداد ملی »ایران قوی« مهمترین برنامه 

در پیش روی این استان به شمار می رود.

با  که  معاونین  شورای  جلسه  در  مظاهری«  »محمدرضا 
حضور رئیس ستاد هماهنگی کانون  های فرهنگی و هنری 
مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
صورت ارتباط  ویدئو کنفرانسی  برگزار شد، اظهار داشت: 
ستاد فهمای استان چهارمحال و بختیاری همواره در مسیر 
اهداف و سیاست های حاکم بر ستاد گام برمی دارد و به 

موازات آن هر برنامه ای که تدوین می شود بر مبنای همین 
سیاست است. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال 
و بختیاری توانست در نخستین رویداد ملی فهما در حوزه 
ارتقای فعالیت های قرآن و عترت مقام نخست را بدست 
آورد و در حوزه ساماندهی و شبکه سازی فعالیت ها، کانون 
فرهنگی و هنری امام علی )ع( گندمان کانون برتر اعالم شد 
و کسب هفت رتبه شایسته تقدیر هم از دیگر افتخارات استان 
در رویداد ملی فهمای سال گذشته بود. مظاهری تصریح 
مبارک  ماه  با  که همزمان  »راهکار«  ملی  در طرح  کرد: 
رمضان برگزار شد نیز ۸۷4 فعالیت در استان به ثبت رسید 
که در این حوزه نیز توانستیم مقام اول کشور را کسب کنیم 

و در حوزه کانونی هم 21 کانون برتر از استان معرفی شد.

حضور فعاالنه در رویداد »ایران قوی« مهمترین برنامه پیش روی 
چهارمحال و بختیاری است

شبکه رابطین فهما افتتاح شد

افتتاح  آیین  برگزاری  از  طاهریان«  »مرتضی 
والدت  آستانه  در  فهما  رابطین  شبکه  مجازی 

حضرت رسول)ص( خبر داد.

و  ساماندهی  معاون 
ســتاد  سازی  شبکه 
هماهـــنگی کـانون 
هنری  فرهنگی  های 
بیان  با  مساجد کشور 
رابطین  شبکه  اینکه 
فهما با هدف تسهیل 
و تسریع در ارتباطات 
کـــــانون ها  میـان 
راه اندازی شده است؛ افزود: با توجه به این مهم، شبکه 
رابطین فهما روز یکشنبه) 11 آبان( ضمن برقراری ارتباط 
زنده تصویری با  حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس  وزیر  مشاور  ارزانی، 
فرهنگی هنری مساجد کشور  در بستر فضای مجازی 

افتتاح شد.
رابط   کانوِن  اینکه مجموعا 1230  به  اشاره  با  طاهریان 
و 242 نفر رابط شهرستان در این طرح همکاری دارند، 

تصریح کرد:  این آیین ساعت 13:30 برگزار شد.
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آزادی ۹ زندانی جرایم غیرعمد و  با اعالم ویژه برنامه های کانون فرهنگی هنری »جواداالئمه)ع(« خراسان رضوی، گفت: کمک به  رجب پور 
رسیدگی به ۹۹ خانواده محروم و مومن در ۹ شعبه هیئت به نیت نهمین امام شیعیان)ع(، ازجمله این برنامه ها است.

»مهدی رجب پور« از ویژه برنامه کانون فرهنگی هنری »جواداالئمه)ع(« خراسان رضوی ویژه 1۷ ربیع االول خبر داد و اظهار کرد: ویژه برنامه کمک مومنانه به نیازمندان و محرومان 
از 1۷ ربیع االول، همزمان با والدت پیامبر رحمت حضرت رسول اکرم )ص( و میالد باسعادت حضرت امام جعفر صادق )ع( آغاز شده و اختتامیه آن ۹ آذرماه یعنی ۹۹/۹/۹ به دلیل 

انتساب عدد ۹ به حضرت جواالئمه)ع( نهمین امام شیعیان)ع( برگزار می شود.
مدیر کانون فرهنگی هنری »جواداالئمه)ع(« استان خراسان رضوی تصریح کرد: کمک به آزادی ۹ زندانی جرایم غیرعمد، توزیع ۹ بسته معیشتی برای ۹ خانواده نیازمند به مدت ۹ 
ماه،  اهدا هدایای متبرک و فرهنگی به کودکانی که در ۹۹/۹/۹/ به دنیا بیایند و نام آنها جواد و یا محمد تقی باشد در ۹ بیمارستان و زایشگاه و تجلیل ویژه از ۹ خادم الجواد )ع( 

ازجمله محورهای کمک های مومنانه اعضا و خیران این کانون مسجدی است.
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رسیدگی به ۹۹ خانواده محروم و آزادی ۹ زندانی جرایم غیرعمد به نیت امام جواد)ع(

پنجــره

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

راه اندازی پویش»#قدرشناس 
شماییم« به همت مسجدی ها

از  تقدیر  منظور  به  شماییم«  قدرشناس  پویش»# 
زحمات کادر درمان و شهدای مدافع سالمت ، توسط 

مرکز رسیدگی به امور مساجد راه اندازی شد.

پویش »#قدرشناس شماییم« از سوی مرکز رسیدگی به 
امور مساجد راه اندازی شد. با تأّسی از سیره رهبر معّظم 
انقالب در رابطه با قدرشناسی از سربازان خّط مقّدم جبهه 
درمانی  خدوم  کادر  از  ایشان  باره  چند  تقدیر  و  سالمت 
کشور، همزمان با سالروز والدت نبی مکرم اسالم)ص(، ائمه 
جماعات و کارگزاران مساجد با حضور در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی کشور از خدمات خالصانه و مجاهدانه کادر 
درمانی در مراقبت و حراست از جان مردم آسیب دیده از 
ویروس کرونا تقدیر و تشکر به عمل می آورند. همچنین بر 
اساس این پویش اهالی مسجد با مراجعه به منزل خانواده 
شهدای مدافع سالمت و عرض ارادت و سالمتی به آنها و 

نثار درود به روح شهدا تسلی بازماندگان فراهم می کنند.

برای  برنامه ریزی  از  قدیریان  حجت االسالم 
انجام اقدامات عملی برای اجرای فرامین رهبری 
خبر داد و گفت: در این راستا برنامه های معنوی، 
به  کمک  همگانی،  آموزش  غربالگری،  و  رصد 
فرهنگی  کانون های  توجه  مورد  درمان  کادر 

هنری مساجد قرار می  گیرد.

 حجت االسالم»غالمعلی قدیریان«  با اشاره به رویکردها 
و برنامه های در نظر گرفته شده از سوی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان تهران در راستای عملی 
کردن فرامین مقام معظم رهبری در آموزش پیشگیری 
از ویروس کرونا با شعار »مسجد، کانون سالمت محله«، 
معنوی،  اقدامات  اجتماعی،  های  فعالیت  کرد:  اظهار 
اقالم  توزیع  عمومی،  اماکن  سازی  ایمن  و  پاکسازی 
بهداشتی، رصد و غربالگری و آموزش همگانی از جمله 
فعالیت هایی است که در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد استان تهران مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان تهران به اقدامات معنوی در این راستا اشاره کرد 
و افزود: دعا،توسل و استغفار از جمله اقداماتی است که 

با ترویج قرائت دعای هفتم صحیفه سجادیه، دعای فرج 
و دعای نور و برگزاری مراسمات دعا و توسل از طریق 
فضای مجازی و شبکه های محلی و توسل خانگی انجام 
قدیریان تصریح کرد: کمک  می شود. حجت االسالم 
به نیازمندان، بیکاران کرونایی، سالمندان و خانواده های 
مومنانه  های  کمک  جذب  طریق  از  نیز  شهدا  معظم 

خیرین، کمک به اشتغال در مشاغل در شرایط کرونایی 
بر آن است که  راستا تالش  این  انجام می شود و در 
کارگاه تولید ماسک و گان ایجاد کنیم و پیک سالمت در 
جهت انجام امور خارج از منزل برای خرید روزانه و نان 
ارزاق و تهیه و تحویل اقالم بهداشتی نیز در منازل در 

محور فعالیت های اجتماعی انجام  دهیم.

مدیرکانون فرهنگی هنری مساجد استان تهران تشریح کرد

اقدامات عملی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان تهران برای اجرای فرامین رهبری

 برگزاری مسابقه مجازی
 دلنوشته ای به رسول مهربانی  

فهیمه برخان گفت: به مناسبت والدت حضرت 
رسول اکرم )ص( و هفته وحدت مسابقه مجازی 
دلنوشته رسول مهربانی ویژه نوجوانان برگزار 

می شود.

به  گفت:  وحدت،  هفته  تبریک  ضمن  برخان«  »فهیمه 
وحدت  هفته  و  )ص(  اکرم  رسول  والدت حضرت  مناسبت 
مسابقه مجازی دلنوشته ای به رسول مهربانی ویژه نوجوانان 

برگزار می شود.
مدیر کانون فرهنگی هنری فاطمیه کهنوج افزود: در همین 
راستا نوجوانان مسجدی عضو کانون دلنوشته هایی خطاب 
به رسول مهربانی نوشته و از طریق گروه مجازی کانون برای 

ما ارسال می کنند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های هفته وحدت، برگزاری 
مسابقه مجازی نقاشی است و در همین راستا نوجوانان می 
از نقاشی های خود با موضوع وحدت و  بایست تصاویری 
میالد حضرت رسول اکرم )ص( را از طریق فضای مجازی 
برای ما ارسال کنند. برخان ابراز کرد: عالوه بر این نیز با 
مشارکت بچه های مسجدی، فاطمیه و محله متناسب با 

هفته وحدت آذین بندی شد.
مدیر کانون فرهنگی هنری فاطمیه کهنوج اظهار کرد: قرار 
جشن  )ص(  اکرم  پیامبر  میالد  سالروز  با  زمان  هم  است 
نکات  کامل  رعایت  با  همراه  جمعیت  حداقل  با  کوچکی 

بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار کنیم.

حجت االسالم یارمحمدی با اشاره به برگزاری پویش بین المللی پیامبر 
فضای  بستر  در  پویش  این  گفت:  وحدت  هفته  مناسبت  به  رحمت 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  توسط  و  مجازی 

کشور برگزار می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته 
وحدت و ایام والدت پیامبر گرامی اسالم، پویش بین المللی پیامبر رحمت )ص( برگزار می 
شود. حجت االسالم محمدنقی یارمحمدی با یادآوری اینکه این پویش به همت ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و به صورت بین المللی برگزار می 
شود، گفت: بچه های مساجد استان زنجان در این پویش مشارکت حداکثری خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: عالقمندان به شرکت در این پویش می توانند یک حدیث گهربار از 
پیامبر اعظم )ص( را نوشته و با آن عکس گرفته و با درج هشتک #پیامبر رحمت، آن را در 

شبکه های اجتماعی منتشر کنند.

این مقام مسئول هدف از اجرای این پویش را ترویج سیره عملی پیامبرگرامی اسالم در 
جامعه عنوان کرد و گفت: شرکت در این پویش فرصت مناسبی برای عرض ارادات به 

پیامبر مهربانی هاست.

 مشارکت کانون های مساجد استان زنجان
 در پویش بین المللی پیامبر رحمت
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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 گوسفندی در دو مرحله قبل با ارسال محموله گوشت های بسته بندی شده و ذبح گوسفند در ماه 
مبارک رمضان و ماه ذالحجه توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد:نذورات قربانی در این طرح خداپسندانه توسط ستاد هماهنگی کانون های فذهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه و با محوریت کانون های فعال در مناطق محروم، 
حاشیه ای و روستاهای اطراف کرمانشاه که به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند، توزیع می شود. مدیر ستاد فهما استان کرمانشاه با اشاره به اجرای 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، امروز صبح)چهارشنبه،۷آبان( با تحویل بسته ها به کانون های مجری در مناطق 

محروم و حاشیه ای شهر کرمانشاه آغاز  شده است.

www.shabestan.irخبرگزاری

اجرای سومین مرحله طرح نذر قربانی در استان کرمانشاه
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4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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»مجید خوبی زاده« گفت: در راستای اجرای 
امامت  آغاز  در سالروز  نیازمندان  اطعام  طرح 
گوشت  بسته   ۵00 و  یکهزار  )عج(  زمان  امام 

قرمز چرخ شده در بین نیازمندان توزیع شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان 
افزود: بسته های گوشت نذری توسط کانون فرهنگی 
هنری و موسسه خیریه حضرت خدیجه )س( و برنامه 
سمت خدا به توزیع در بین محرومین جنوب کرمان 

اختصاص داده شده بود.
وی وجود کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب 
کرمان را ظرفیت بسیار خوبی در انجام فعالیت های 
مدیران  همکاری  با  کرد:  بیان  و  برشمرد  جهادی 
کرمان  جنوب  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
افراد نیازمند در شهرستان های رودبار جنوب، کهنوج 
و جیرفت شناسایی و لیستی از اسامی آنها تهیه شده 
و سپس گوشت های قربانی درب منازل آنها تحویل 

شد.
خوبی زاده ابراز کرد: بیشترین توزیع گوشت نذری در 
شهرستان رودبار جنوب به ویژه بخش زهکلوت انجام 

با کمک بچه های مسجدی  بر همین اساس  شد و 
گروه جهادی کانون شهید باکری گوشت های نذری 
این شهرستان  نیازمندان 2۷ روستا در سطح  بین  در 

توزیع شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان 
را  مردم  معیشتی  مشکالت  کرونا  شیوع  کرد:  اظهار 

دوچندان کرده است و سفره های محرومین روز به روز 
کوچک می شود تا جایی که فقرا و نیازمندان قدرت 
خرید گوشت ندارند و این کاال را از سفره های خود 
موسسه  این  مومنانه  اما کمک های  اند  کرده  حذف 
خیریه موجب شد که در این شرایط حساس سفره های 

فقرا برای چند وعده از گوشت خالی نماند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان: 

 ۱۵۰۰ بسته گوشت اهدایی موسسه خیریه 
حضرت خدیجه )س( در بین نیازمندان توزیع شد 

مسابقه کتابخوانی »سیمای 
پیامبر)ص( در آینه نهج البالغه« 

برگزار می شود

فروتنی با بیان اینکه به مناسبت هفته وحدت 
مسابقه کتابخوانی »سیمای پیامبر)ص( در آینه نهج 
البالغه« برگزار می شود، گفت: عالقه مندان در 
تمامی رده های سنی از 1۳ تا ۲۶ آبان ماه می توانند 

در این مسابقه شرکت کنند.

»محمدحسین فروتنی« اظهار کرد: کانون فرهنگی و هنری 
هفته  بزرگداشت  برای  بیرجند  السالم(  )علیه  العباس  بیت 
وحدت برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد و طی هفته 
وحدت برنامه شعرخوانی را با همکاری فرهنگسرای خانواده 
بیرجند برگزار می کند. مدیر کانون فرهنگی و هنری بیت 
العباس )علیه السالم( بیرجند با بیان اینکه در روز 1۷ ربیع 
االول جشن کوتاهی را برگزار می کنیم، افزود: طی برگزاری 
این جشن از هشت نفر از افرادی که نامشان محمد، احمد و 
مصطفی است تجلیل خواهیم کرد و به هر یک از آن ها کتابی 
تحت عنوان »اهل بیتی ها« در خصوص بحث خانه و خانواده 
اهدا می کنیم. وی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی 
»سیمای پیامبر)ص( در آینه نهج البالغه« گفت: افراد عالقه 
مند در تمامی رده های سنی از 13 تا 26 آبان می توانند در این 
مسابقه شرکت کنند و این مسابقه را در راستای بزرگداشت 
هفته وحدت برگزار می کنیم تا عالقه مندان با سیره و اخالق 

پیامبر گرامی اسالم)ص( بیش از گذشته آشنا شوند.

ابدالی پور گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت پویش بین المللی 
پیامبر رحمت)ص( در بستر فضای مجازی برگزار می شود.

» محمد ابدالی پور« اظهار داشت: همزمان با هفته وحدت پویش بین المللی پیامبر رحمت در 
بستر فضای مجازی با هدف معرفی و نشر اسالم محمدی برگزار می شود.

برای  مندان  عالقه  افزود:  لرستان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  مدیرستاد 
انتخاب  را  اکرم)ص(  پیامبر  از  گهربار  حدیث  یک  توانند  می  پویش  این  در  شرکت 
#نبی_الرحم با هشتک های#پیامبر_رحمت  و  بگیرند  آن عکس  از  و  بنویسند   کرده، 

ه #THE_PROPHET_OFMERCY در شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
وی عنوان کرد: برگزاری چنین پویش های بین المللی به ویژه در فضای مجازی و با 
محوریت رسول گرامی اسالم موجب شده تا سیره و روش زندگی پیامبر خاتم بیش از پیش 

در بین آحاد جامعه ترویج یابد و مردم دنیا با پیامبر رحمت آشنا شوند.
ابدالی پور خاطر نشان کرد: در شرایط امروز که دشمنان به ویژه کشورهای غربی نظیر 
فرانسه به دنبال بدبین کردن اذهان عمومی نسبت به دین اسالم و پیامبر اکرم )ص( هستند، 

شرکت در چنین پویش هایی بهترین فرصت است تا بیش از پیش عشق و ارادت خود را 
به حضرت محمد )ص( نشان داده و رآفت، مهربانی و اخالق واالی پیامبر گرامی اسالم را 

به رخ جهانیان بکشانیم.

پویش بین المللی پیامبر رحمت )ص( در لرستان برگزار می شود

برگزاری سومین همایش سیره و 
سنت شناسی پیامبر اعظم)ص( با 

محوریت مسجد

سنت شناسی  و  »سیره  همایش  سومین  خبری 
تشکیل  اهمیت  بر  تأکید  با  اعظم)ص(  پیامبر 

خانواده« در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ابتدای این نشست بابایی دبیر علمی این همایش با اشاره به 
توهین اخیر مقامات فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(، 
گفت: هر گونه توهین به پیامبر اسالم نادیده گرفتن مقام انسانی 
است چرا که پیامبر اسالم)ص( باالترین مقام انسانی را داشته و 
شخصیتی جهانی به شمار می رود. دقت داشته باشید که این اتفاق 
بحث جهانی و انسانی است و همه آزادمردانی که به مقام انسانی 

احترام می گذارند باید به این توهین عکس العمل نشان دهند.
 وی افزود: بنیاد پیامبر اعظم)ص( با هدف بازخوانی سبک و سیره 
پیامبر و دست یابی به الگوهای وحدت آفرین تأسیس شده و افق 
دیدش بر این پایه است که پیامبر اسالم)ص( را به عنوان برکت 
جهان و الگویی برای همه انسان ها معرفی کند؛ همچنین معرفی 

سیره ایشان را در دستور کار خود قرار داده است.
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مدیر کانون شهدی محراب اهواز از برگزاری جشن میالد پیامبر)ص( خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری این مراسم از فعاالن و افرادی که در 
دوره های مجازی تابستانه نمرات باالیی را دریافت کردند با حضور خانواده های اعضای این کانون تجلیل به عمل می آید.

»حجت االسالم مصطفی شکرانی« اظهار کرد: با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و لزوم مقابله با شیوع ویروس کرونا ویژه برنامه های فرهنگ سازی جهت زدن ماسک توسط 
کانون فرهنگی هنری شهید محراب برگزار می شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری شهید محراب اهواز با بیان اینکه نصب پوستر و توزیع ماسک رایگان از مهم ترین برنامه های این طرح فرهنگ سازی است افزود: می دانیم که بر اساس علوم 
تبلیغاتی اگر چشم به صورت مستمر یک موضوعی را ببیند اثرگذاری بیشتر خواهد داشت، بنابراین در همین راستا نصب پوستر میان معابر و مغازهای مرکز شهر از برنامه های این 
کانون است. وی با بیان اینکه ماسک های ستاد فرمان حضرت امام )ره( در این کانون با قیمت مناسب و عمده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت اضافه کرد: بنا داریم که ویژه برنامه ای 

برای کادر درمان برگزار کنیم که جزئیات بیشتر آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

تجلیل از فعاالن دوره های مجازی تابستانه کانون شهید محراب اهواز

استان  گفت:  ارزانی  دکتر  حجت االسالم 
برتر  های  استان  از  بختیاری  و  چهارمحال 
و  است  مساجد  های  کانون  حوزه  در  کشور 
در این خصوص تالش های قابل توجهی شکل 

گرفته است.

ارزانی«  رضا  »حبیب  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
ویدئو  ارتباط   به صورت  معاونین که  در جلسه شورای 
کنفرانسی با ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار داشت: 
چهارمحال و بختیاری توانست در رویداد ملی فهما رتبه 
نخست در حوزه ارتقاء فعالیت های قرآن و عترت این 
مدیریت  از  حاکی  موضوع  این  و  کند  کسب  را  رقابت 
مطلوب و هماهنگی بین کانون های این استان بوده است.

هنری  و  فرهنگی  کانون  های  هماهنگی  ستاد  رئیس 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور  و  کشور  مساجد 
ادامه داد: جدای از رویداد ملی فهما، رقابت »ایران قوی« 
هم طرح جدیدی است که استان برتر این رویداد نیز در 

بهمن و اسفند سال جاری اعالم می شوند و بی شک با 
تالشی که از استان چهارمحال و بختیاری شاهد هستیم 
در این حوزه هم موفقیت هایی کسب می کنند، ضمن 
اینکه استان چهارمحال و بختیاری در رتبه نخست کشور 

فهمای ۹۹ می باشد. رئیس ستاد فهما تصریح کرد: رقابت 
سالم و شدیدی در این طرح شکل گرفته و به طور کلی 
فلسفه شکل گیری این رویدادها این است که مومنان در 

مساجد برخیر و نیکی رقابت کنند.

رویداد »روح مقاومت« در کانون 
هدایت کاشمر کانون برگزار شد

کفاشیان گفت: کانون هدایت اقدام به برگزاری 
رویداد »روح مقاومت« با محوریت گرامیداشت 
با تکیه بر شهدای منطقه و محله  مقام شهدا، 
گوهر و گلشن و خیابان امام موسی صدر شهر 

کاشمر کرده است.

»عصمت کفاشیان« ضمن تبریک ایام هفته وحدت گفت:پایه 
 های این انقالب براساس دالورمردی و غیرت مندی رزمندگانی 
محکم شد که هشت سال در جبهه  های حق علیه باطل با 
دشمن بعثی تا پای جان جنگیدند و درس مقاومت را برای 

نسل های مختلف این مرز و بوم به میراث ابدی گذاشتند.
مدیر کانون هدایت مسجد الرضا )ع(کاشمر افزود: با توجه به 
اینکه دوران دفاع مقدس از مهمترین بخش های تاریخ ایران 
اسالمی به شمار می رود و جای دارد تا در راستای معرفی این 
برگ زرین تاریخی در سطح محالت شهر کاشمر تالش 

شود.
وی ادامه داد: همان طور که در سایر شهرها و روستاهها حکایت 
جان  فشانی  های رزمندگان را به نمایش می گذارند و روایت این 
فداکاری  و ایثار در راه وطن را به مدد ابزار و فضای مجازی در 
قالب های متنوعی چون فیلم، عکس، برنامه های یادمان های 
شهدا به مردم معرفی می کنند کانون های مساجد هم وظیفه 

دارند در این رساتا تالش کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور:

 تالش خوبی در کانون های مساجد 
چهارمحال و بختیاری شکل گرفته است

یکی  اسالمی  اینکه حفظ وحدت  بیان  با  پور  االسالم چراغی  حجت 
از مهم ترین امور در شرایط کنونی است، گفت: پویش بین المللی » 
پیامبر رحمت« در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 

ایالم برگزار می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم، اظهار کرد: ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم به مناسبت هفته وحدت، میالد 
با سعادت پیامبر اکرم)ص( و میالد مسعود امام جعفر صادق)ع( برنامه های متنوع و ویژه ایی 
را  در سطح کانون های مساجد برگزار می کند. حجت االسالم» علی چراغی پور«  با بیان 
اینکه حفظ وحدت اسالمی بین اقشار مختلف  مذاهب اسالمی از مهم ترین امور در شرایط 
کنونی است که می طلبد مسلمانان سراسر جهان این وحدت و همدلی را در برابر توطئه های 
دشمنان حفظ کنند، گفت: یاد و خاطره امام خمینی)ره( بنیانگذار انقالب اسالمی را گرامی 
می داریم که سرآغاز میالد با سعادت نبی رحمت)ص( را به عنوان هفته وحدت  نامگذاری 
کردند. وی  با تاکید بر اینکه در پویش بین المللی »پیامبر رحمت« با حضور  اعضای کانون 
های فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار می شود، افزود: این پویش بین المللی همزمان با 
سراسر کشور در استان ایالم برگزار می شود، این پویش با ابتکار ستاد کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد کشور برگزار شده و از همه جوانان و نوجوانان عضو کانون های مساجد استان 

ایالم دعوت می شود که در این پویش بین المللی شرکت کنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم تصریح کرد: اعضای 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان می توانند با ارسال یک عکس و  بارگزاری 
آن با هشتگ پیامبر رحمت در این پویش  شرکت کنند، هر عضو کانون فرهنگی و هرنی 
مسجد می تواند یک حدیث گهربار از وجود نازنین حضرت پیامبر اکرم)ص(  را بنویسند و با 
آن حدیث، عکس  گرفته و با هشتگ  پیامبر رحمت)ص( در شبکه های اجتماعی و فضای 

مجازی منتشر کند.

استقبال کانون های مساجد ایالم از پویش » پیامبر رحمت«
برگزاری ویژه برنامه های 

فرهنگی همزمان با سالروز میالد 
پیامبر خوبی ها به همت کانون 

»انصارالحجه«

بهروزی گفت: همزمان با سالروز پیامبر اعظم )ص( 
های  برنامه  ویژه  )ع(  امام جعفر صادق  و حضرت 
هنری  و  فرهنگی  کانون  همت  به  فرهنگی  متنوع 

»انصارالحجه« جهرم برگزار می شود.

»سجاد بهروزی« با تبریک فرا رسیدن سالروز میالد پیامبر 
مذهب  رئیس  و  )ص(  مصطفی  محمد  حضرت  ها  خوبی 
جعفری حضرت امام صادق )ع(، گفت: کانون فرهنگی و هنری 
»انصارالحجه« همزمان با این 2 مناسبت، اقدام به برگزاری برنامه 

های متنوع شاد و فرهنگی کرده است.
مدیر کانون فرهنگی و هنری »انصارالحجه« با اشاره به اینکه 
این کانون درراستای منویات رهبری معظم انقالب مبنی بر 
داده  انجام  موثری  اقدامات  مومنانه«  »کمک  رزمایش  اجرای 
است، افزود: در این راستا با اجرای این طرح در چند مرحله کمک 
های مادی در قالب توزیع بسته های مواد غذایی میان اقشار کم 

بضاعت جامعه انجام شده است.
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6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 645. دوشــنبه 12 آبــان مــاه 1399

طالب باغبانی از برگزاری سومین رزمایش کمک های مومنانه با محوریت بیمه نیازمندان خبر داد و گفت: در این رزمایش ۳00 نفر از نیازمندان 
توسط کانون نورالهادی اهواز تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.

»محمدرضا طالب باغبانی« اظهار کرد: سومین رزمایش کمک های مومنانه توسط کانون فرهنگی هنری نورالهادی با محوریت اشتغالزایی و کمک به کادر درمان و کمک به نیازمندان برگزار 
می شود. مدیر کانون فرهنگی هنری نورالهادی اهواز با بیان اینکه رویکرد این رزمایش تهیه بیمه سالمت برای نیازمندان خواهد بود افزود: بر اساس برآورد به عمل آمده بود 300 نفر از نیازمندان 

توسط این کانون بیمه سالمت خواهند شد و در صورتی که کمک خیرین بیشتر شود می توانیم تعداد نیازمندان بیشتری را تحت پوشش بیمه سالمت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه پنج نفر به صورت مستقیم در کارگاه تولید ماسک مشغول به کار شده اند اضافه کرد: یکی دیگر از مشاغلی که در حال توسعه در این کانون فرهنگی است بسته بندی ادویه جات 
و خیاطی بوده که روز به روز بر توسعه آن افزوده می شود. طالب باغبانی در پایان خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین اهداف این کانون در حوزه اشتغالزایی ایجاد یک شبکه فروش گسترده 

خانگی است که در ماه های آینده توسعه بیشتری خواهد یافت.

۳۰۰ نیازمند توسط کانون نورالهادی اهواز بیمه سالمت می شوند

حجت االسالم چراغی پور با بیان اینکه همایش ائمه 
جماعات مساجد استان ایالم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود، گفت: تعامل سازنده ای 
در بین دستگاه های فعال در مساجد با کانون های 

فرهنگی و هنری استان وجود دارد.

هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
مساجد استان ایالم، در نشست شورای فرهنگ عمومی 
فرهنگی  شورای  نشست  در  کرد:  اظهار  استان،  این 
عمومی گذشته، طرح ساماندهی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد و نهادهای فعال در سطح مساجد مورد 
تصویب قرار گرفت که این طرح در سطح استان اجرایی 
شده است. حجت االسالم» علی چراغی پور« با بیان 
اینکه در حال حاضر 30۷ کانون فرهنگی و هنری مساجد 
در  سطح استان ایالم فعالیت دارند، یادآور شد: این تعداد 
کانون های فرهنگی و هنری همه دارای مجوز فعالیت از 
سوی ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور 
بوده و در راستای جذب جوانان به مساجد فعالیت های 

گسترده ای را در طول سال انجام می دهند.
وی با بیان اینکه  هم اکنون تعامل بسیار خوبی بین 
کانون های مساجد  و دستگاه های فعال در سطح مساجد 
ابراز کرد:  برنامه های  فرهنگی و هنری  وجود دارد، 

کانون های مساجد با تعامل هیئت های مذهبی، هیئت 
امنای مساجد، پایگاه های مقاومت بسیج و  با محوریت 
ائمه جمعه و جماعات با تاکیدات نماینده ولی فقیه در 

استان انجام می شود.

مدیر ستاد فرهنگ و هنری مساجد استان ایالم:

 همایش ائمه جماعات مساجد استان ایالم 
برگزار می شود

تشریح برنامه های کانون راه 
 والیت روستای چراغ سوز 

ویژه هفته وحدت

مدیر کانون فرهنگی هنری راه والیت روستای چراغ 
به  گفت:  میناب  شهرستان  سندرک  بخش  سوز 
مهربانی  و  پیامبر رحمت  سالروز والدت  مناسبت 
هفته  و  صادق)ع(  جعفر  امام  محمد)ص(،  حضرت 
فرهنگی و  کانون  در  متنوعی  برنامه های  وحدت، 

هنری برگزار می شود.

»محمد احمدی« اظهار کرد: برنامه های هفته وحدت کانون 
راه والیت با توجه به شرایط کرونایی ازجمله رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و همچنین با بهره گیری از فضای مجازی 

اجرا خواهند شد.
وی افزود: ویژه برنامه های هفته وحدت کانون فرهنگی هنری 
راه والیت در بخش های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی و 
ویژه گروه های سنی کودک و نوجوان و جوان طراحی شده اند.
 مدیر کانون فرهنگی هنری راه والیت روستای چراغ سوز 
بخش سندرک شهرستان میناب به تشریح برنامه های این 
هفته پرداخت و گفت: بیان منقبت و فضایل رسول اهلل)ص( 
و امام صادق)ع( در قالب جشن هفته وحدت همراه با رعایت 

کامل پروتکل های اجتماعی از شاخص ترین برنامه هاست.
وی ادامه داد: دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه می توانند 
در رابطه با سیره پیامبر)ص( فیلمی دو دقیقه ای تولید و به در 
فضای مجازی به کانون فرهنگی هنری راه والیت ارسال کنند. 

توزیع ۱۲۰۰ بسته گوشت قرمز 
بین نیازمندان کهگیلویه و 

بویراحمد

1۲00 بسته گوشت قرمز با همکاري مؤسسه خیریه 
حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( قم و خّیرین برنامه 

تلویزیوني سمت خدا در ماه ربیع االول توزیع شد.

و  کهگیلویه  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  ستاد 
بویراحمد در راستای لبیک به سخنان اخیر مقام معظم رهبری 
و خدمت کریمانه در ایام شیوع بیماری کرونا، دومین مرحله نذر 
قربانی را به مناسبت ماه ربیع االول با همکاری مؤسسه خیریه 
حضرت خدیجه)سالم اهلل علیها( قم و خّیرین برنامه تلویزیونی 

سمت خدا اجرا کرد.
این طرح با هدف کمک به نیازمندان در ماه مبارک ربیع االول 
و عمل به طرح مواسات مورد تاکید مقام معظم رهبری صورت 
گرفت و در این طرح که امروز )۸ آبان ماه انجام گرفت، بیش از 
2 تن گوشت گرم به ارزش تقریبی بیش از 200 میلیون تومان 

در بین نیازمندان در 40 نقطه استان توزیع شد.

کتابخوانی  مسابقه  هفته وحدت  مناسبت  به  اینکه  بیان  با  فروتنی 
گفت:  شود،  می  برگزار  البالغه«  نهج  آینه  در  پیامبر)ص(  »سیمای 
عالقه مندان در تمامی رده های سنی از 1۳ تا ۲۶ آبان ماه می توانند در 

این مسابقه شرکت کنند.

»محمدحسین فروتنی« اظهار کرد: کانون فرهنگی و هنری بیت العباس )علیه السالم( 
بیرجند برای بزرگداشت هفته وحدت برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد و طی 
هفته وحدت برنامه شعرخوانی را با همکاری فرهنگسرای خانواده بیرجند برگزار می کند.
مدیر کانون فرهنگی و هنری بیت العباس )علیه السالم( بیرجند با بیان اینکه در روز 
1۷ ربیع االول جشن کوتاهی را برگزار می کنیم، افزود: طی برگزاری این جشن از 
هشت نفر از افرادی که نامشان محمد، احمد و مصطفی است تجلیل خواهیم کرد 
و به هر یک از آن ها کتابی تحت عنوان »اهل بیتی ها« در خصوص بحث خانه و 

خانواده اهدا می کنیم.
وی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی »سیمای پیامبر)ص( در آینه نهج البالغه« 

گفت: افراد عالقه مند در تمامی رده های سنی از 13 تا 26 آبان می توانند در این مسابقه 
شرکت کنند و این مسابقه را در راستای بزرگداشت هفته وحدت برگزار می کنیم تا عالقه 

مندان با سیره و اخالق پیامبر گرامی اسالم)ص( بیش از گذشته آشنا شوند.

به همت کانون فرهنگی و هنری بیت العباس)ع( بیرجند؛

مسابقه کتابخوانی »سیمای پیامبر)ص( در آینه نهج البالغه« برگزار می شود
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حجت االسالم رمضانی از برگزاری پویش بین المللی پیامبر رحمت در بستر فضای مجازی توسط ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 
خبر داد.

حجت االسالم »علی رمضانی« گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و ایام والدت پیامبر گرامی اسالم، به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، پویش 
بین المللی پیامبر رحمت )ص( برگزار می شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین ادامه داد: عالقمندان به شرکت در این پویش می توانند یک 
حدیث گهربار از پیامبر اعظم )ص( را نوشته و با آن عکس گرفته و با درج هشتک #پیامبر رحمت، آن را در شبکه های اجتماعی منتشر کنند. وی عنوان کرد: برگزاری چنین پویش 
های بین المللی به ویژه در فضای مجازی و با محوریت رسول گرامی اسالم موجب شده تا سیره و روش زندگی پیامبر خاتم بیش از پیش در بین آحاد جامعه ترویج یابد و مردم دنیا 
با پیامبر رحمت آشنا شوند. حجت االسالم رمضانی خاطر نشان کرد: در شرایط امروز که دشمنان به ویژه کشورهای غربی نظیر فرانسه به دنبال بدبین کردن اذهان عمومی نسبت به 
دین اسالم و پیامبر اکرم )ص( هستند، شرکت در چنین پویش هایی بهترین فرصت است تا بیش از پیش عشق و ارادت خود را به حضرت محمد )ص( نشان داده و رآفت، مهربانی 

و اخالق واالی پیامبر گرامی اسالم را به رخ جهانیان بکشانیم.

پویش بین المللی پیامبر رحمت برگزار می شود

اندازی  راه  خبر  اعالم  با  شکری  االسالم  حجت 
گفت:  دارم  دوست  را  )ص(  محمد  من  پویش 
قرائت خانوادگی سوره محمد)ص( با محوریت 
کانون های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه 

های هفته وحدت است.

»حجت االسالم کاظم شکری« در خصوص روند فعالیت 
کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در هفته وحدت 
گفت: هفته وحدت در کانون های فرهنگی هنری مساجد 
البرز با توجه به وضعیت قرمز استان به صورت مجازی 

برگزار می شود.
مدیر ستاد فهما استان البرز افزود: با توجه به جشنواره روح 
مقاومت و مدهامتان محوریت اصلی برنامه های کانون 
های فرهنگی هنری مساجد این استان رویکرد قرآنی دارد.
وی با اشاره به اهداء ثواب قرائت قرآن کریم به ساحت 
محالت  مساجد  در  اکرم)ص(  رسول  حضرت  مقدس 
مختلف استان بیان کرد: اجرای گروه سرود و تواشیح با 
مضامین هفته وحدت و میالد حضرت رسول اکرم)ص( از 
جمله برنامه های این هفته است. حجت االسالم شکری 

متذکر شد: تفسیر سوره عظیم الشأن محمد)ص( با همت 
مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد و همراهی امام 
مسجد همچنین پویش نامگذاری فرزندان تازه متولد شده 
پسر به نام و القاب پیامبر)ص( و قرائت سوره محمد)ص( 

به صورت خانوادگی از دیگر برنامه های این هفته است.
مدیر ستاد فهما استان البرز خاطرنشان کرد: هفته وحدت 
فرصت و تأمل خوبی است تا نسبت به تبیین جایگاه رسول 

اکرم)ص( پرداخته شود.

فعاالن کانون های مساجد استان 
اردبیل به پویش بین المللی 

»پیامبر رحمت« پیوستند

هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
مساجد استان اردبیل گفت: همزمان با هفته وحدت 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  فعاالن 
اردبیل در یک حرکت جمعی و فرهنگی به پویش بین 

المللی »پیامبر رحمت« پیوستند.

»نادر سقاء« گفت: همزمان با هفته وحدت فعاالن کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در یک حرکت جمعی و 

فرهنگی به پویش بین المللی »پیامبر رحمت« پیوستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
اردبیل تصریح کرد: عالقمندان برای شرکت در این پویش یک 
حدیث گهربار از پیام اعظم )ص( را بنویسند و با آن عکس گرفته 

و با هشتک پیامبر رحمت در شبکه های اجتماعی منتشر کنند.
این مقام مسئول اعالم داشت: این برنامه فرهنگی با مشارکت 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و 

خبرگزاری شبستان راه اندازی شده است.
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مدیر ستاد فهما البرز خبر داد

راه اندازی پویش » من محمد)ص( را دوست 
دارم« و قرائت خانوادگی سوره محمد)ص(

ستاد کانون های مساجد خراسان 
رضوی اهانت به پیامبر)ص( را 

محکوم کرد

خانواده بزرگ کانون های فرهنگی هنری مساجد 
خراسان رضوی در محکومیت اهانت رئیس جمهور 
فرانسه به ساحت مقدس پیامبر بزرگوار اسالم 

صلی اهلل بیانیه ای را به شرح ذیل صادر کرد.

ُیریدوَن اَن ُیطِفؤا نوَر اهللِ بِاَفواِهِهم َو َیأبَی اهلُل ااِّلّ اَن ُیتِمَّ 
ِفروَن * ُهَوالَّذِیّ اَرَسَل رَسولَه بِالُهدْیّ  ـّْ نورَه} َو لَوَکرَِه الک
َو دیِن الَحّق لُِیظِهَره َعلَی الّدیِن ُکلّه؛ َو لَوَکرَِه الُمشرِکوَن 

)سوره توبه ـ آیات 32 و 33(
سخن پلید شیطانی بار دیگر از حلقوم یکی از مدعیان 
و  مقدس  ساحت  تا  آمد  بیرون  بشر  حقوق  دروغین 
حضرت  للعالمین،  رحمه  عالم،  مخلوقات  اشرف  نورانی 
ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم 
میلیون  قلوب صدها  و  قرار دهد  توهین مجدد  را مورد 

مسلمان و آزاده جهان را جریحه  دار کند.
در  که  اسالم  دشمنان  پیوسته  و  دیرین  اسالم ستیزی 
چارچوب راهبردها و سیاست های شیطان بزرگ آمریکای 
جهان خوار و صهیونیسم بین الملل باهدف جنگ روانی 
پدیدار  به گونه ای  هرروز  است  مسلمین  و  اسالم  علیه 
نژادپرستانه  و  موهن  سخنان  راستا  همین  در  می شود. 
رئیس جمهور فرانسه بیش از هر چیز عناد و کینه ورزی 

دنیای غرب با مسلمانان را نشان داد.

شیرامین  روستای  جامع  مسجد  المهدی  هنری  فرهنگی  کانون  اعضای 
آذرشهر، ۴۲0 بسته معیشتی و 1۸00 پرس غذای گرم طی سه مرحله از 
رزمایش همدلی وکمک مؤمنانه تهّیه و میان اقشار آسیب پذیر منطقه توزیع 

شد.

»محمودعلی کاظمی« به تشریح اقدامات تالشگران کانون فرهنگی هنری المهدی 
)عج( در اّیام مقابله با بیماری کرونا پرداخت.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری المهدی مسجد جامع روستای شیرامین شهرستان 
آذرشهر گفت: یکی از وظایف مهّم افراد در جامعه اسالمی، دستگیری از نیازمندان 
که  دارد  وظیفه  خویش  توانمندی  و  امکانات  اندازه  به  هر کس  است.  تهیدستان  و 
باشد.  پاسخگو  را  آنان  کمبودهای  و  جبران  را  افراد  زندگانی  در  موجود  خالءهای 
همان گونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری امتحان می کند، ثروتمندان را 

نیز این گونه می آزماید.
و  خّیرین  کمک  با  المهدی)عج(  هنری  فرهنگی  کانون  تالشگران  افزود:  کاظمی 
هیئت امناء مسجد پس از فرمایش مقام معّظم رهبری و توصیه به همدلی و کمک 
مؤمنانه، بسته های معیشتی و غذای گرم تهّیه و در بین اقشار آسیب دیده از بیماری 

کرونا توزیع کردند. وی با بیان این که خداوند بی همتا در کالم نورانی خود به کّرات 
مؤمنین را به انفاق و کمک رسانی به فقرا و مستمندان سفارش فرموده است، افزود: 
در مرحله اّول رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه 240 بسته معیشتی شامل اقالم برنج، 
مرغ، روغن، رب، آبلیمو، ماکارونی، چای، قند، نان به ارزش هر بسته 250 هزارتومان 

تهّیه و توزیع شد.

توزیع ۴۲۰ بسته معیشتی به همت کانون المهدی روستای شیرامین
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http://shabestan.ir/detail/News/988847
http://shabestan.ir/detail/News/988710


خبرگزاری

امام حسن)ع(:چنان با مردم مصاحبت داشته باش که خود 
دوست داری به همان گونه با تو مصاحبت کنند.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

جلسه هم اندیشی مجازی کانون های رابط فهما با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی«، رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و مرتضی طاهریان معاون 
ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون های فهما به شکل مجازی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مجازی کانون های رابط فهما
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