
تقدیر رئیس ستاد فهما از کانون های پیشتاز در 
طرح ملی »ایران قوی«

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، طرح ملی »ایران قوی« 
به همت ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور )فهما( از هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس آغاز شــده و تا 22 بهمن، ســالروز پیروزی انقاب شکوهمند اســامی ادامه دارد. طراحی 
شبســتان های ســه گانه فرهنگ، هنر و نوآوری و رواق های دوازده گانــه از ابتکارات این طرح 
است که فرصت بروز اســتعدادهای بچه های مسجد در عرصه های مختلف را می دهد. در سومین 
هفته از دی ماه دو کانون فرهنگی هنری »معراج الصالحین« از اســتان اصفهان، شهرســتان کاشــان 
با امتیاز 15200 و »فاطمیه« از اســتان گیان شهرســتان صومعه ســرا با امتیاز 15560 توانسته اند 
نام خود را در ســامانه بچه های مســجد به عنوان برترین ها ثبت کنند. ایــن برتری و این عزم و 
اهتمام، از سوی حجت االسام والمســلمین دکتر »حبیب رضا ارزانی«، رئیس ستاد فهمای کشور و 
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی از طریق تماس تلفنی مورد تقدیر قرار گرفت. »علی آبیاتی« 
دربــاره فعالیت های کانون فرهنگی هنری »معراج« در طرح ملی ایران قوی، اظهار کرد: فعالیت های 
کانــون در دو بخش خواهران و برادران که هر بخش بین 200 تا 250 عضو دارد، دنبال می شــود.
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به گــزارش خبرنــگار گروه مســجد و 
کانون های مســاجد خبرگزاری شبستان، 
برنامه »محراب  »مرتضی طاهریــان« در 
روشــن« رادیو گفت و گو کــه با موضوع 
»شبکه ســازی در مساجد«، از این شبکه 
پخش شد، با اشــاره به تاریخچه تاسیس 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، 
اظهار کرد: ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد کشــور از ســال 
1371 بر اســاس مصوبه 302 شــورای 
عالی انقالب فرهنگی فعالیت خود را آغاز 

کرد و در طول 27 ســال فعالیت، در حال 
حاضر 25 هزار کانــون فرهنگی هنری در 
اقصی نقاط کشور تحت نظر این مجموعه 
فعالیت می کند. معاون ساماندهی و شبکه 
سازی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور بیان کرد: ما برای آنکه 
بتوانیم جریان مناســبی را در حوزه فرهنگ 

و هنر مســاجد ایجاد کنیم، نیازمند یک 
تشکیالت قوی هستیم، بنابراین در قدم 
اول آنچه که باعث ایجاد یک تشکیالت 
قوی می شود، این است که زیرساخت 
های آن در حوزه نرم افزاری و ســخت 
افــزاری فراهم باشــد. وی افزود: یکی 
کانون  از مشــکالت ســتاد هماهنگی 

های فرهنگی هنری مســاجد در طول 25 
ســال فعالیت، نداشتن اساســنامه بود، که 
خوشــبختانه در ســال 1397  در شــورای 
عالی انقالب فرهنگی و با عنایت ویژه وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، اساسنامه این 

مجموعه به تصویب رسید.

تمرکز »ایران قوی« بر کشف و رشد استعداد بچه های مسجد

جلوگیری از انباشــت آثار و تاخیــر در داوری ها، مرحله 
انتخاب اولیه را در ســتاد فهما آغــاز کرده ایم تا آثار دارای 
قابلیت حضور در مرحله داوری نهایی، با حضور خبرگان 
این عرصه انتخاب و به هیئت داوران جشنواره تحویل داده 
شــوند. وی ابراز کرد: داوری نهایــی آثار بعد از 22 بهمن 
آغاز می شــود و در صورت برگزاری همزمان اختتامیه این 
جشنواره با آئین پایانی طرح ملی »ایران قوی« 18 اسفندماه 

برگزار می شود.

»ســعید ســعادتی« در گفتگو با خبرنگار گروه مسجد و 
کانون های مســاجد  خبرگزاری شبستان با اشاره به برگزاری 
جشنواره ســرود »صدای انقالب«، اظهار کرد: این جشنواه 
با محوریت اســتان هرمزگان به عنوان معین رواق سرود در 
طرح ملی »ایران قوی« و در دو بخش کانون های شــهری و 
روستایی در حال برگزاری است. معاون فرهنگی هنری ستاد 
هماهنگی کانون های مســاجد کشور تصریح کرد: با توجه 
به درخواست کانون های روســتایی برای رقابت در فضای 
عادالنه و متناسب با شرایط و اقتضائات شان مقرر شد در این 
جشــنواره کانون های روستایی در بخشی جداگانه به رقابت 
بپردازند. وی با بیان اینکه این جشنواره در چهار محور ارائه 
شــده برای طرح ملی »ایران قوی«، در حال برگزاری است، 
گفت: تا کنون نزدیک به 600 ســرود به دبیرخانه رســیده و 
پیش بینی می شــود تا 22 بهمن ماه که مهلت شــرکت در 
این جشنواره است و به تناسب دهه فجر انقالب، تعداد آثار 
ارسالی افزایش بیابد. ســعادتی در ادامه بیان کرد: به منظور 

ارسال ۶۰۰ اثر به جشنواره سرود 
»صدای انقالب«
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اســتان ایالم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در 
ایالم، با بیان اینکه خوشــبختانه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان استقبال بســیاری خوبی از اجرای طرح ملی 
ایران قوی داشــته اند، اظهار کرد: در طرح ملی ایران قوی بر 
اســاس ثبت آمار و فعالیت های کانون های مساجد با توجه 
به پارامترهایی که توســط ســتاد همان کانون فرهنگی هنری 
مساجد طراحی شده است به کانون ها امتیارهایی اختصاص 
پیدا می کند. حجت االســالم» علی چراغــی پور« با بیان 
اینکه کانون هــای فرهنگی هنری که بیشــترین امتیاز را در 
طرح ملی ایران قوی  کســب کنند مورد تشویق و تجلیل قرار 
می گیرند، ابراز کرد: بعد از جمع بندی امتیازات کانون های 
مســاجد در سامانه بچه های مسجد، مبالغی به عنوان سرانه 
به فعالیت های فرهنگی هنــری این کانون ها اختصاص یافته 
و به حســاب کانون ها واریز خواهد شــد. وی با بیان اینکه 
جمعیــت جوان و نوجــوان، مخاطب فعالیت هــا و برنامه 
های کانون های فرهنگی و هنری مساجد در راستای جذب 
جوانان به مساجد اســت، گفت: فعالیت های جمعی مانند 
ســرود، تئاتر، اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی از جمله  
طــرح تالوت نور از جمله فعالیت هایی اســت که در طرح 
ملی ایران قوی با حضور جوانان و نوجوانان مورد تاکید است 
و دارای امتیارت خوبی برای کانون ها خواهد بود. مدیر ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان ایالم 
یادآور شــد: گروه های سرود گروه نمایش گروه تئاتر هم باید 
در این سامانه ثبت شــوند که کانون های استان، الحمدالله 
در این باره فعالیت هایی  خوبی را به ثبت رســانده اســت و 
شــاهد بیشترین مشــارکت مدیران، رابطان و اعضای کانون 

های مساجد استان در طرح ملی ایران قوی هستیم.

ثبت ۶ گروه نمایش کانون های مساجد 
ایالم در طرح ملی ایران قوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبســتان از یاسوج، »حسین براتی« پیش از 
ظهر امروز )29 دی ماه( در نشســت با کارکنان ســتاد کانون های فرهنگی و 
هنری مســاجد اســتان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: استان کهگیلویه و 
بویراحمد از حیث تعداد کانون با توجه به فعالیت، در رتبه دهم کشــوری قرار 
گرفته است. مسئول دبیرخانه شورای سیاست گذاری فهمای کشور پراکندگی 
کانون ها در مناطق روستایی و عشایری و فراهم نبودن زیرساخت ها در برخی 
مناطق کشــور را از جمله اســتان کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: این 
مشــکالت از جمله نگرانی های برخی از استان ها در راستای انجام مطلوب 
برنامه ها و فعالیت ها به شکل اصولی است. وی ضمن تاکید بر اینکه متولیان 
باید در راســتای حل ایــن دغدغه ها گام بردارند، ادامــه داد: تالش ما بر این 
اســت تا مشکالت و موانعی که کانون ها و ســتادهای استانی در کف میدان 
با آن روبرو هســتند، به مرکز منتقل کنیم تا مشــکالت به حداقل برسد. براتی 
حوزه فرهنگ را پویا و در عین حال سیال دانست و اضافه کرد: این حوزه دارای 
متغییرهای بســیاری بوده و با زمان و ارتقاء زیرســاخت ها تغییر پیدا می کند. 
مســئول دبیرخانه شورای سیاســت گذاری فهمای کشور با اشاره به غنی بودن 
حوزه فرهنگ، خاطرنشان کرد: مساجد و کانون های فرهنگی و هنری علیرغم 
رشد کمی، از پیشــینیه خوبی نیز برخوردار هستند. وی ضمن تاکید بر جدی 
گرفتــن طرح ملی »فهما« و »ایــران قوی«، گفت: نگاه و برنامه ریزی ســتاد 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد کشور در ســال آینده در بستر این طرح 
ها خواهد بود. براتی یادآور شــد: این کار به ما اعتماد به نفس می دهد که در 
حوزه ماموریت خود جهت کیفی ســازی فعالیت ها، ارتقاء سطح کانون ها و 
اعضای کانونی گام برداریم. مســئول دبیرخانه شورای سیاست گذاری فهمای 
کشور خاطرنشان کرد: مشکالت زیرساختی در حوزه کانون ها مختص به یک 
استان نبوده بلکه در ســایر شهرستان و استان ها گاهی این مشکالت مشاهده 
می شود. وی به محرومیت ها و کسب رتبه خوب استان در طرح ملی »فهما« 
اشــاره و تاکید کرد: با توجه به مشــکالت باید در راســتای جذب نوجوانان و 

جوانان در مساجد و کانون ها گام برداریم.
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»فهما« و »ایران قوی« مبنای برنامه ریزی های 
ستاد کانون های مساجد در سال آینده است
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به گزارش خبرگزاری شبســتان از اراک، حجت االسالم »مصطفی ذوالفقاری« در 
نشست با مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان زرندیه گفت: طرح ایران 
قــوی یکی از بهترین طرحهای فرهنگی اســت که با بهره گیری از قرآن، ســیره اهل 
بیت)ع(، مسجد وگام دوم انقالب اسالمی می تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف 
فرهنگی کشــور داشته باشد. مدیرســتادکانونهای فرهنگی هنری استان مرکزی ادامه 
داد: فعاالن کانونهای مساجد می بایست با ثبت فعالیتهای خود در سامانه بچه های 
مســجد)فهما( امتیاز کسب کنند که کانونهای برتر بر اســاس این امتیازات انتخاب 
خواهند شــد. این مقام مسئول در ادامه جریان ســازی گفتمان انقالبی، اسالمی را 
یکی از اهداف طرح ملی ایران قوی دانســت و از مدیران کانونهای مساجد شهرستان 

خواست برای اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح اهتمام داشته باشند.

»نادر سقاء« به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اردبیل گفت: 584 کانون فرهنگی 
هنری در ســطح مســاجد استان فعال هســتند که از این تعداد 60 درصد در مناطق 
روســتایی و 40 درصد در مناطق شهری قرار دارد. مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح »ایران قوی« 
مسئله صدور مجوز الکترونیکی برای کانون های فعال مساجد کشور با توجه به شیوع 
بیماری کرونا مطرح شــده است که تاکنون 208 مجوز الکترونیکی برای کانون های 
مساجد استان صادر شده است. این مقام مســئول عنوان کرد: شهرستان اردبیل 55 
کانون، شهرســتان بیله سوار 22 کانون، شهرســتان پارس آباد 27 کانون، شهرستان 
خلخال 38 کانون، شهرستان ســرعین 13 کانون، شهرستان نیر 4 کانون، شهرستان 
گرمی 14 کانون، شهرســتان مشگین شهر 21 کانون، شهرســتان نمین 13 کانون و 

شهرستان کوثر نیز یک کانون مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

حجت االسالم »ابراهیم سبزه کار« در گفت و گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون 
های مســاجد خبرگزاری شبستان شناســایی و توانمندسازی استعدادهای فرهنگی و 
هنری انقالب اسالمی و جریان ســازی گفتمان ایران قوی را از اهداف اجرای طرح 
ملی »ایران قوی« دانست و اظهار کرد: امید، تالش، حضور مؤثر و هدفمند بچه های 
مسجد در فضای مجازی از دیگر اهداف طرح »ایران قوی« محسوب می شود. مدیر 
ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان خراسان جنوبی بیان کرد: 
طرح ملی »ایران قوی« با فراهم کردن زمینه نقش آفرینی و مشــارکت بیشتر بچه های 
مسجد در اقصی نقاط کشور تالش دارد که رقابت صحیح، اشتراک گذاری مطالب، 
حمایــت از فعالیت های خالقانه، مبتکرانه و محتواهای مناســب در فضای مجازی 
فراهم کند و زمینه تحکیم و اســتحکام مؤلفه های فرهنگ در نظام جمهوری اسالمی 
بر پایه مســاجد را رقم بزند. وی گفت: مقام معظم رهبــری همواره قدرت یافتن در 
زمینه هــای فرهنگی و هنری را یکــی از مؤلفه های ایران قوی دانســته اند، بنابراین، 

ضرورت دارد.

طرح ایران قوی یکی از بهترین طرح های فرهنگی

۲۰۸ مجوز الکترونیکی برای کانون های مساجد استان اردبیل صادر شده است

تولید اپلیکشن و بازی های رایانه ای در رواق فناوری طرح ملی »ایران قوی«
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به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون 
های مســاجد خبرگزاری شبستان، طرح 
ملی »ایران قوی« به همت ســتاد فهما در 
چهار محور »قرآن و سیره اهل بیت)ع(«، 
»مسجد و گام دوم انقالب«، »پیشرفت و 
امید به آینده«، »مقاومت و عزت ایرانی« 
از هفته دفاع مقدس آغاز شده و اجرای آن 
تا 22 بهمن مــاه در کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشور در حال اجرا است. 
از کانون های برتر این طرح کانون فرهنگی 
شهرســتان  در  واقع  »فاطمیــه«  هنــری 
صومعه ســرا از اســتان گیالن است که تا 
کنون موفق به کسب 16065 امتیاز از 20 
هزار امتیاز لحاظ شــده برای ایران قوی را 
کسب کرده است. مروری بر فعالیت های 
این کانون نشــان می دهد کــه بچه های 
مســجد با پرداخت به چــه عرصه هایی 
موفق به کســب چنین امتیازی شده اند.

قــرآن و عتــرت از فعالیــت هــای 
شاخص این کانون مسجدی است که 
در رشــته های قرائت و روخوانی برای 
ســنین مختلف آموزش داده می شود. 
عالقمندان از 7 سال تا باالی 40 سال 
می توانند از آموزش هــای این کانون 
مسجدی در این محور بهره مند شوند. 
آمــوزش معارف نورانی نهــج البالغه 
و صحیفه ســجادیه نیز ذیل این محور 
انجام می شود. آموزش و توانمندسازی 
محــور دیگر فعالیت هــای این کانون 
برتر مســجدی در طرح ملــی »ایران 
قوی« است، ذیل این محور دوره های 
اخالقی، بصیرتی و اعتقادی اســت که 
این دوره ها نیز از 7 تا باالی 40 سال را 
تحت پوشش قرار می دهد و این امکان 
را فراهم کرده تا به تناسب زبان و شرایط 
هر گروه سنی مباحث دینی اعتقادی به 

آنها عرضه شــود. محور دیگر فعالیت کانون 
»فاطمیه« فعالیت های اجتماعی اســت که 
بــا رویکرد اردویــی گردشــگری انجام می 
شــود و در جذب بچه های مســجد به دیگر 
فعالیت ها نیز موثر واقع شــده است. اعضا 
و فعــاالن کانــون فرهنگــی هنــری فاطمیه 
اهتمامی جدی به فعالیت های هنری دارند، 
مداحی و خوشنویســی سرود ذیل این محور 
توســط بچه های مســجد دنبال می شــود.

عوامل پیشتازی کانون فرهنگی هنری »فاطمیه« در طرح ملی »ایران قوی«
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حجت االســالم »جواد صادق زاده« در گفت و 
گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد 
خبرگــزاری شبســتان  اجــرای طرح ملــی »ایران 
قــوی« گامــی اثرگــذار در معرفی اســتعدادهای 
برتر مســاجد دانســت و اظهار کرد: مســاجد از 
صدر اســالم تاکنون نه تنها پایگاهی برای عبادت 
خالصانــه در برابــر خداونــد اســت، بلکــه این 
مکان نخســتین نهاد عبــادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســی جامعه اســالمی به شــمار مــی رود.

رئیــس مرکز فعالیت های دینی شــهرداری تهران بیان کــرد: اگر به نقش 
مســاجد در پیروزی انقالب اسالمی، پیشــتیبانی از جبهه ها و بحران های 
مختلف نگاه کنیــم، می بینیم که بچه های مســجد در زمینه های مختلف 
اجتماعی در حل مشکالت جامعه کارگشا بودند و با تکیه به آنها توانستیم از 
بسیاری از مشکالت عبور کنیم و همین بچه های مسجد آینده سازان کشور 
هستند که می توانند در رسیدن به ایران قوی نقش مهمی داشته باشند. بنابراین 
اجرای این طرح ملی و معرفی خدمات و فعالیت های مســجد می تواند در 
الگوبرداری و ایجاد انگیزه در دیگر مساجد موثر باشد. حجت االسالم صادق 
زاده با اشــاره به خدمات قابل توجه مساجد پس از بحران کرونا، گفت: بچه 
های مســجد با مدیریت امام جماعت در کاهش آسیب ها و مشکالت وارد 
عمل شدند و بسیاری از جوانان مسجدی در این دوران در کنار دستگاه های 
دولتی و کادر درمان توانســته اند بخشی از خدمات مورد نیاز مردم را تأمین 
کنند. وی ادامه داد: اگرچه پس از این بحران فعالیت های فرهنگی مســاجد 
نســبت به قبل کمتر شــد، اما فعالیت های فرهنگی و بخشی از کارکردهای 
مســجد در فضای مجازی رونق گرفت و مســاجد در بستر فضای مجازی 
کارکرد های فرهنگی مطلوبی داشــتند و ارتباطتشان با مخاطبان قطع نشد.

طرح ملی »ایران قوی« اقدامی اثربخش در 
معرفی الگوهای برتر مسجدی است

http://shabestan.ir/detail/News/1017277
http://shabestan.ir/detail/News/1014217
http://shabestan.ir/detail/News/1014217
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شهید  کانون  مســئول  نصیری نیا  ایوب 
جواد عســکری در شهرســتان اسالم آباد 
در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  شبستان 
در کرمانشــاه، طرح رویداد ایران قوی را 
طرحی موفق و موثر دانســت و گفت:در 
راســتای اجرای این طــرح ، رواق های 
مختلف در کانون شــهید جواد عسکری 
برپا شــده اســت. وی با اشــاره به ایجاد 
رواق نور در کانون مســاجد شهید جواد 
عســکری در اســالم آباد غرب، افزود: با 
ایجاد رواق نور فعالیت این کانون در این 
البالغه،  رواق قرآنی شامل، آموزش نهج 
روخوانــی و روانخوانــی قــرآن و برپایی 
کالس های مهدویت است که با توجه به 
فضای حاکم بیماری کرونا و در راســتای 
حفظ سالمت اعضای کانون  فعالیت ها 
در فضای مجازی انجام می شود. مسئول 
کانون مســاجد شــهید جواد عسکری در 
اســالم آباد غرب، تصریح کرد: در طرح 
ملــی ایــران قــوی 12 رواق فعالیت می 
کنند کــه رواق کتاب یکی از آنها اســت 
این کانــون با همت جوانــان و نوجوانان 
مســاجدی این رواق را ایجاد وهم اکنون 
در بخش معرفی کتب مذهبی به مناسبت 
های مختلف مثل ایام محرم و ماه مبارک 
رمضان، ایام فاطمیه در حال فعالیت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، 
»علیرضــا دولت آبادی« امــروز )29 دی ماه( در 
وبینار مجازی که با حضور مسئول دبیرخانه شورای 
سیاســت گذاری فهمای کشور و رابطین طرح ملی 
»ایران قوی« در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار 
شد، ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های رابطین 
و کانون های فرهنگــی، اظهار کرد: 23 روز دیگر 
تا پایان طرح ملی »ایران قوی« در ســطح کشــور 
زمان باقی مانده، فعالیت های بسیاری در این طرح 
پیش بینی شــده و رقابت بسیار جدی است. مدیر 
ســتاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: رابطین کانون ها می 
تواننــد با تمرکز جدی و آموزش های الزم در حوزه 
کانون های زیرمجموعه خود این طرح را سرانجام 
مطلوب برسانند. وی با بیان اینکه استان کهگیلویه 
و بویراحمد از لحاظ امتیازی در حوزه ســاماندهی 
رتبه سوم و در مجموعه طرح ملی »ایران قوی« رتبه 
10 کشوری را کسب کرد، ادامه داد: باید تالش کنیم 
با یک حرکت رو به جلو و رو به رشد رتبه خوبی را 
برای اســتان کسب کنیم. دولت آبادی ضمن تشکر 
دوبــاره از رابطیــن که در این مدت بــا تمام توان، 
حوصله و انگیــزه در زمینه ثبــت و توجیه مدیران 
کانون های هر شهرســتان تالش کردند، گفت: ما 

در طول مســیر طرح و پایان آن 
در زمینه توزیع منابع و تجهیزات 
در ســطح اســتان اولویت را به 
رابطین فعــال و کانون های فعال 
در طرح ایران قوی و کســانی که 
کانون  ســتاد  با  جدی  مشارکت 
ها داشــتند، قــرار خواهیم داد. 
مدیر ســتاد کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان کهگیلویه 
و بویراحمد از توزیع بســته های 
حمایتی در استان و کشور به این 
فعــاالن خبر داد و خاطرنشــان 
کرد: طــرح ملی »ایــران قوی« 
یک طــرح رقابتی بوده و در همه 
شهرستان ها، استان و کشور باید 
تالش کنیم تا فضای خوبی برای 
استان در سطح کشور و حمایت 
های الزم به واســطه طرح ملی 

ایران قوی فراهم شود.

طرح رویداد ایران قوی در 
معرفی کانون های مساجد 

فعال موفق و موثر عمل کرده 
است

خیز کانون های کهگیلویه و بویراحمد برای کسب 
رتبه های برتر طرح ملی »ایران قوی«

نشریه الکترونیکی شبستان. شماره 673. دوشنبه 6 بهمن ماه 1399
www.shabestan.ir

http://shabestan.ir/detail/News/1016040
http://shabestan.ir/detail/News/1016040
http://shabestan.ir/detail/News/1016040
http://shabestan.ir/detail/News/1016040
http://shabestan.ir/detail/News/1016949
http://shabestan.ir/detail/News/1016949


6

نشریه الکترونیکی شبستان. شماره 673. دوشنبه 6 بهمن ماه 1399

www.shabestan.ir

به گزارش خبرگزاری شبســتان از بیرجند، نشســت هم اندیشی و 
آموزشــی مدیران کانون های فرهنگی هنری شهرستان نهبندان امروز 
)23 دی( در زمینه طرح ملی »ایران قوی« با حضور کارشناسان ستاد 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد استان خراسان جنوبی و رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی این شهرستان، با رعایت دستورالعمل 
هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی برگزار شــد. »هادی 
محمدی« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نهبندان در این نشست 
کید بر اهمیت طرح ایران قوی، اظهار کرد: امسال در  هم اندیشی با تأ
حالی جشن پیروزی چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران را در پیش داریم.

طرح » ایران قوی« برای مدیران کانون های 
مساجد نهبندان تشریح شد

»ایوب عبدی نسب« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان 
از جنوب کرمان، گفت: یکی از برنامه های کانون والیت در راستای 
اجــرای طرح ملی ایران قــوی ذیل رواق همدلی، ویــژه برنامه های 
طرح ملی سه شــنبه های تکریم اســت. مدیر کانون فرهنگی هنری 
والیت مسجدالرســول جیرفت افزود: به همین منظور با حضور امام 
جماعت مسجد در دومین مرحله از اجرای این طرح، از ایمان عباس 
سرپرســت و مربی گروه سرود شهید پایدار و مســئول فعالیت های 
قرآنی کانون تجلیل شــد. وی بیان کرد: با تــالش های بی وقفه این 
جوان مسجدی، اکنون گروه سرود شهید پایدار یکی از گروه های برتر 
کشوری است که تاکنون چندین اجرای موفق در حرم مطهر رضوی، 

در سطح کشور، استان و منطقه داشته است.

اجرای سه شنبه های تکریم در 
راستای طرح ایران قوی 

به گزارش خبرگزاری شبســتان از بیرجند، نشســت آموزشــی و توجیهی رابطین کانون های فرهنگی هنری شهرســتان قاین برای تقویت 
فعالیت های این کانون ها در زمینه طرح ملی »ایران قوی« با حضور کارشناســان ســتاد کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی 
در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان برگزار شد. در این جلسه یکی از کارشناسان ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
خراســان جنوبی ضمن تشــریح طرح ایران قوی، بر اهمیت ثبت فعالیت کانونها در سامانه بچه های مسجد و جدیت در پیگیری مجوزهای 
کید کرد. در ادامه از کانون فرهنگی هنری امام ســجاد)ع( و کانون جوانان آل صادق )ع( قاین بازدید شــد. همچنین  الکترونیکی کانونها تأ
کارشناســان ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اســتان بازدیدی را از کارگاه تولید ماسک کانون فرهنگی مسجد غدیر قاین 
انجام دادند. گفتنی اســت در دومین سال فعالیت فهما)فرهنگ و هنر مساجد ایران( محور فعالیت کانون های مساجد براساس طرح »ایران 
قوی« انجام می شــود.  محورهای این طرح شــامل قرآن و سیره اهل بیت )ع(، مسجد و گام دوم انقالب اسالمی، پیشرفت و امید به آینده و 

مقاومت و عزم ایران اسالمی است که در قالب سه شبستان و 12 رواق و با برنامه مختلف فرهنگی، هنری و ساختاری در حال اجرا است.

نشست هم اندیشی »ایران قوی« در قاین برگزار شد
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