
به همت خبرگزاری شبستان اجرا می شود

پویش رسانه ای »مسجد؛ کانون مهر علوی« برای کمک به
 زلزله زدگان سی سخت

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، در پی 
وقوع زلزله سی سخت و آسیب ها و خسارات وارد شده به برخی از هموطنان عزیزمان 
آنهم در آستانه ســال نو، خبرگزاری شبستان پویش رســانه ای »مسجد؛ کانون مهر 
علوی« را راه اندازی کرده اســت. بنابر این گزارش، هــدف از راه اندازی و اجرای 
این پویش، اســتفاده از ظرفیت این رسانه مسجدی برای سوق دادن کمک های خیرانه 
و مردمی در بســتر فضای  معنوی مســجد برای زلزله زدگان ســی سخت در آستانه 
سیزدهم رجب، ســالروز والدت باســعادت امیرمومنان امام علی علیه السالم است. 
اطالع رســانی از فعالیت مســاجد و نهادهای مرتبط با امر مســجد در کمک رسانی 
ها و جمــع آوری و تخصیص کمک های مردمی و نیز به میــدان آوردن حداکثری 
مساجد و مسجدی ها به جریان این کمک ها از جمله اهداف اجرای این پویش است.
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میرزایی  حســین  االسالم  حجت 
در گفت و گو با خبرنــگار پارلمانی 
خبرگزاری شبستان با اشاره به پویش 
مســجد؛ کانون مهر علــوی گفت: 
هر جامعه ای بــرای بحران هایش و 
مدیریت این بحران هــا تدبیری می 
کنــد. یکی از تدبیرهــای منحصر به 
فردی که جمهوری اسالمی ایران در 
هر بحرانی و برای حل هر مشــکلی 
دارد، اســتفاده از ظرفیــت مردمــی 
برای حــل این مشــکالت و بحران 
هــا اســت. نماینده مــردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشــت: از محوری ترین و اساسی 
ترین مراکز سازماندهی و ساماندهی 
نیروهــای مردمــی اماکــن مذهبی 

همانند مســاجد، حســینیه ها و بقاع 
متبرکه هســتند. بنابراین از مهمترین و 
متمایزتریــن ابزارهای مدیریت بحران 
های طبریعــی که به وجــود می آمد 
اســتفاده از ظرفیت های مردمی و از 
جمله مساجد است. وی با بیان اینکه 
راه اندازی پویش مســجد کانون مهر 
کانون  توسط ســتاد هماهنگی  علوی 

فرهنگی هنری مســاجد کشــور  های 
)فهما( و خبرگزاری شبســتان کار فوق 
العاده مهم و ابتکار عملی در راســتای 
کمک بــه زلزله زدگان ســی ســخت 
اســت، گفت: ما از دست اندرکاران در 
این حوزه تقدیر و تشــکر می کنیم. آنها 
با این حرکت نشــان دادنــد که فرهنگ 
دینی مــردم ایران می تواند آنها را در هر 

موقعیتی از ســایر ملل دنیا متمایز می 
کند. اینکه ما مســاجد را کانون کمک 
به همنوعان خــود قرار دهیم قطعا وجه 
تمایز ما نسبت به ســایر ملل دنیاست 
و باید ســعی کنیم این پایگاه مردمی و 

دینی را تقویت کنیم.

استفاده از ظرفیت مساجد برای کمک به زلزله زدگان سی سخت جای تقدیر از 
مبتکران این ایده را دارد

کانون های مساجد استان زنجان خاطرنشان کرد: پیشتر هم شاهد 
جمع آوری و ارسال کمک های مردمی از سوی کانون های مساجد 
استان زنجان به زلزله زدگان غرب کشور بودیم و در حال حاضر هم 
شاهد این حضور در بین بچه های مسجدی در دستگیری از زلزله 
زدگان ســی ســخت خواهیم بود. به گفته وی، یکی از کارکردهای 
مساجد از صدر اسالم تاکنون دســتگیری از نیازمندان و کمک به 
اقشــار آسیب پذیر بوده است که با شیوع ویروس کرونا این کارکرد 
به طور کامل احیاء شــد و در حــال حاضر نیز فرصت خوبی برای 
هدایت کمک های مردمی از سوی مساجد به این منطقه زلزله زده 
پیش آمده است. اطالع رسانی از فعالیت مساجد و نهادهای مرتبط 
با امر مســجد در کمک رسانی ها و جمع آوری و تخصیص کمک 
های مردمی و نیز به میدان آوردن حداکثری مساجد و مسجدی ها 
بــه جریان این کمک ها از جمله اهداف پویش » مســجد؛ کانون 

مهر علوی« است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اســتان زنجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبســتان در 
زنجان اظهار کرد: در اســتان زنجان 382 کانون فرهنگی و 
هنری مســاجد وجود دارد که با راه اندازی سامانه بچه های 
مســجد، فعالیت این کانون ها ســاماندهی و منسجم شد. 
حجت االسالم یارمحمدی با بیان اینکه کانون های مساجد 
استان زنجان در طرح ایران قوی نیز خوش درخشیدند، ادامه 
داد: امســال جایگاه استان زنجان در این طرح نسبت به سال 
گذشته با رشد خوبی همراه بوده است. وی با بیان اینکه ثبت 
اطالعــات و فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
همچنان ادامه دارد، افزود: بچه های مســاجد استان زنجان 
خود را برای مشــارکت در طرح فهمــا 2 آماده می کنند. این 
مقام مســئول در ادامه به اجرای پویش رســانه ای»مسجد، 
کانون مهر علوی« در خبرگزاری شبستان اشاره کرد و گفت: 
این پویش فرصت خوبی برای استفاده از ظرفیت این رسانه 
مســجدی برای ســوق دادن کمک های مردمی در مساجد 
برای زلزله زدگان سی سخت اســت. مدیر ستاد هماهنگی 

اعالم آمادگی کانون های مساجد استان زنجان 
برای پیوستن به پویش رسانه ای »مسجد؛ کانون 

مهر علوی«
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حجت االسالم والمسلمین »محمد رضا شاهرودی« در 
گفت  و  گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مســاجد 
خبرگزاری شبســتان با بیان اینکه مســاجد بهترین، اساسی 
ترین، امن تریــن و مطمئن ترین مرکــز تربیتی و اخالقی و 
اعتقادی اســت، اظهار کرد: برگزاری جلسات درس خارج 
فقه و اصول و تفســیر قرآن کریم و شرح آموزه های دینی در 
مساجد توسط مراجع معظم تقلید و علما به دلیل همین مرتبه 
و شان بی نظیر مساجد در دین اسالم است که ضمن تثبیت 
کارایی و کارآمدی مســاجد در نــگاه مردم، موجب اجتماع 
آحــاد مردم در این خانه های خدا می شــود. مســئول دفتر 
نمایندگی آیت الله العظمی فیاض در تهران افزود: مســاجد 
با توجه به نقش مهمی که دارند و همســو با کارکرد تربیتی و 
اخالقی شــان، همواره روحیه نشــاط، امید به آینده و شادی 
معنوی را در جامعه تزریق می کنند و یک فرد مسجدی بیش 
از سایر اقشــار مردم، پرنشــاط، امیدوار، خالق و باانگیزه 
است. شــاهرودی در ادامه به مناسبت های سرور ماه رجب 
-میالد حضرت جواد و امیرالمومنین )ع(- و مبعث حضرت 
محمد )ص( اشــاره کرد و گفت: کار بزرگی که مسجدی ها 
در دوره شــیوع ویروس کرونا و همسو با مطالبه مقام معظم 
رهبری انجام دادند به این دلیل است که رافت نبوی و کرامت 
علوی در قلب و روح مســجدی ها جا دارد. وی در ادامه با 
بیان اینکــه ائمه جماعات باید در کنار روی گشــاده و زبان 
مهربان، شــخصا الگوی رافت نبوی و کرامت علوی باشند، 
خاطرنشــان کرد: وقتــی فردی بخشــش و کرامت یک امام 
جماعت را مشــاهده می کند، به بخشش و دستگیری بیشتر 
از نیازمندان تشویق می شــود، این موضوعی است که همه 
مراجع معظــم تقلید به آن مقید بودند و هســتند و جهانیان 
در مناســبت های مختلف و هنگام بروز مشکالتی همچون 

سیالب و زمین لرزه شاهد هستند.

کرامت علوی در قلب و روح 
مسجدی ها جا دارد

ســید محمد موحد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبســتان با 
اشــاره به اقدام کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و خبرگزاری شبستان در 
راه اندازی پویش مســجد کانون مهر علوی گفت: اگر به کالم بسیار بلند و عمیق 
امام توجه کنیم که مساجد را مرکز همه حرکت ها دانسته اند به این نکته به عنوان 
یکی از آثار و رهنمودهای امام خواهیم رســید قطعا مســاجد مرکز همه حرکت 
های مردمی اســت. رییس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
داشت: مساجد توانسته اند در طول سالیان گذشته باعث یکپارچگی و وحدت و 
همدلی مردم برای حرکت های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاســی شان شوند. 
بهترین جایگاه و مرکزی که می تواند آحاد مردم را بســیج کند و نیروهای مردم و 
کمک های آنها را ســاماندهی کند و برای حل هر مشــکل و معضلی در جامعه 
برنامه داشته باشد، مساجد است. وی ادامه داد: در حال حاضر که مردم شهرستان 
های دنا و سی سخت به دلیل زلزله دچار آسیب و مشکالتی شده اند، برخی خانه 
هایشــان را از دست داده اند و متضرر شده اند، انتظار این بود که حرکتی از سوی 
مساجد برای بسیج مردمی و کمک های آنها شکل گیرد. خوشبختانه کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد کشور و خبرگزاری شبستان این همت را کردند و در این 
رابطه پویشی را شکل دادند. وی با تقدیر و تشکر از مسئوالن کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشــور و مجموعه خبرگزاری شبستان گفت: ما این حرکت را ارج 
مــی نهیم چرا کــه معتقدیم آثار معنوی و اقتصادی ایــن حرکت در زندگی مردم 
سی سخت قطعا ماندگار خواهد بود. نماینده کهگیلویه، بهمئی و چرام گفت: با 
این حرکت مســاجد مردم احساس می کنند که ملت در کنار آنها هستند و همین 
موضوع باعث دلگرمی شــان می شود. وی با اشاره به بازدید خود از مناطق زلزله 
زده شهرســتان های دنا و سی سخت گفت: خوشبختانه این زلزله لطمات جانی 
نداشــته اســت ولی به هر حال آثار تخریبی آن و ضررهــای مالی ای را که مردم 
دیده اند، زیاد اســت. برخی خانه ها کامل تخریب شــده اند و باید آواربرداری 
شــوند، افراد فاقد منزل هســتند و در چادر زندگی می کننــد. باید برای این افراد 
اقدام سریع و عاجلی از سوی دستگاه های مربوطه صورت گیرد. حجت االسالم 
موحــد تاکید کرد: ما در جاهایی نیاز به حضور مردم و کمک آنها و دولت داریم. 
امیدواریم نهادهای مختلف نظام وارد شوند و مسئوالن در این رابطه خود را ملزم 

2به حل مشکالت مردم مناطق زلزله زده ببینند.

قدردانی رییس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و 
بویراحمد از ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور
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»نادر ســقاء« به خبرنگار خبرگزاری شبســتان در اردبیل گفت: پویش »مسجد، 
کانون مهر علوی« به همت فعاالن کانون های مســاجد استان اردبیل برای کمک به 
زلزله زدگان ســی سخت راه اندازی شد. مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد اســتان اردبیل تصریح کرد: همیشــه فعاالن کانون های مساجد در 
شــرایط ســخت و روزهای گرفتاری در کنار هموطنان بوده اند و امروز نیز که مردم 
روستای »سی سخت« گرفتار زلزله شده اند به کمک آنها خواهیم شتافت. این مقام 
مسئول ادامه داد: زلزله منطقه »سی سخت« در این ایام کرونایی و زمستانی روزهای 
ســختی را برای هموطنان ایجاد کرده است که باید به کمک آنها بشتابیم. سقاء خاطر 
نشــان کرد: از همه فعاالن کانون های مساجد درخواست می شود تا با مشارکت در 
این طرح کمک های مردمی را از طریق ســازمان های خدمت رسان به مناطق زلزله 

زده ارسال کنند.

» ناصر مقدم« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبســتان از البرز در خصوص 
برپایی پویش مسجد مهر علوی که با همت خبرگزاری شبستان در حال برگزار است 
گفت: مشارکت مســاجد با محوریت کانون های فرهنگی هنری مساجد همواره در 
جریان شکل گیری تشکیالت مردمی با هدف محرومیت زدایی حائز اهمیت است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان البرز با تبریک فرا رســیدن سالروز میالد 
امــام جواد االئمه )ع( و امــام علی)ع( افزود: راه اندازی پویش رســانه ای با هدف 
خدمت رســانی به مردم منطقه سی ســخت که به دلیل زلزله اخیر، دچار خسارت 
شده اند اقدامی مسجدی و جریان ســاز فرهنگی است. به گفته مقدم، مشارکت در 
امر خداپســندانه و با اهمیت مانند خدمت رسانی به محرومان از جمله مسائل قابل 
توجهی است که همواره کانون های فرهنگی هنری مساجد نسبت به آن متعهد بودند 

و همواره در صفوف مقدم این جریان قرار دارند.

احمد راســتینه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبســتان با اشاره به 
اقدام کانون های فرهنگی و هنری مســاجد کشور و خبرگزاری شبستان در راه اندازی 
پویش مسجد کانون مهر علوی برای کمک به زلزله زدگان سی سخت گفت: وقتی نام 
مسجد می اید جمله معروف حضرت امام که فرمودند مسجد سنگر است و سنگرها 
را حفظ کنید در ذهن تداعی می شــود به تمام معنا در طول 42 سال گذشته مساجد 
محور تحرک بخشی و حرکت دینی و معرفتی در جامعه ما بودند. این عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اســالمی اظهار داشت: در بسیاری از موضوعات اجتماعی 
نظیر کمک به آســیب دیدگان، محرومان، مستضعفان و حتی در بحث حرکت بزرگ 
مومنانه و مســاوات این مساجد بودند که مبنای حرکت قرار گرفتند و اتفاقا در تمامی 
این حرکت ها موفق عمل کردند. وی ادامه داد: مســاجد نقطه تحول حکومت علوی 
هستند و باید به عنوان نقطه تحرک بخشی حوزه های دینی به آنها نگاه کرد. هر مقدار 

به مساجد توجه کنیم آسیب های اجتماعی ما نیز کاهش پیدا می کند.

 اجرای راه اندازی پویش »مسجد، کانون مهر علوی« به همت کانون های 
مساجد اردبیل

پویش رسانه ای » مسجد؛ مهر علوی« جریان ساز فرهنگ خدمت رسانی به مردم آسیب دیده است

حرکت کانون های مساجد کشور در راه اندازی پویش مسجد کانون مهر علوی را ارج می نهیم
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فرهنگی،  خبرگزاری شبستان، سرویس 
مریــم داوری: زلزله نســبتا شــدیدی در 
ســاعات پایانــی چهارشــنبه 29 بهمن 
شــهر یاســوج مرکز اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد و سی ســخت مرکز شهرستان 
دنا را لرزاند. این زلزله عالوه بر خسارات 
زیادی که به جای گذاشت باعث مصدوم 
شــدن بســیاری از هموطنــان در هوای 
سرد زمســتان شــد. خبرگزاری شبستان 
در این راســتا پویش معنــوی و فرهنگی 
بــا عنوان »مســجد کانون مهــر علوی« 
را به منظــور جلب توجه افــراد و نهادها 
به حمایت هرچه بیشــتر از هــم میهنان 
زلزلــه زده راه اندازی کرده اســت، بدین 
منظور گفــت و گویی با »علی باباجانی« 
ترتیب دادیم. باباجانی نویســنده، شاعر ، 
پژوهشگر،رسردبیر مجله سنجاقک است 
که با بسیاری از نشریات کودک و نوجوان 

همکاری مــی کند.رمتن گفتگو بدین 
شرح است: مهمترین نیازهای فرهنگی 
و معنوی افراد زلزله زده چیســت؟ به 
نظر من دو نیاز بــرای افرادی که دچار 
زلزله می شوند به وجود می آید، یکی 
نیاز انســانی و دیگر نیاز محصولی. به 
تمام افراد زلزلــه زده در تمام رده های 
سنی باید توجه شود و در این بین باید 
به کــودکان و نوجوانــان توجه خاصی 
داشــت. باید یک ســری محصوالت 
فرهنگی که باعث نشــاط بچه ها شود 
بر اســاس ســن آنها تهیه شــود. این 
محصــوالت فرهنگی اعــم از کتاب، 
بازی و اســباب بازی بایــد تهیه و در 
اختیار آنها گذاشــته شــود. نیاز دیگر 
افراد زلزله زده، نیاز انســانی است که 
در ایــن بخش باید مربیان با نشــاط و 
باشند  داشته  حضور  زبده  روانشناسان 

و با رفتار و حرف های خود حال زلزله زدگان 
را خوب کننــد و به بچه هــا روحیه بدهند. 
نویســندگان در زمینه حمایت از زلزله زدگان 
می توانند چه اقداماتــی انجام دهند؟ من به 
عنوان یک نویسنده شاید بتوانم کتاب خوب 
تولید کنم اما نمی توانم بــه خوبی با افرادی 
کــه دچــار زلزله شــده اند، صحبــت کنم.

پویش »مسجد؛ کانون مهر علوی« حرکتی انسانی، اخالقی و ارزشمند است
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حجت االســالم »علی محمــدی« در گفت و 
گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد 
خبرگــزاری شبســتان از راه انــدازی پویش کمک 
رســانی به زلزله زدگان سی سخت به  همت شبکه 
جهادی مساجد شهر ری خبر داد و اظهار کرد: پس 
از وقوع زلزله در شهر سی سخِت استان کهگیلویه 
و  بویراحمد این شبکه جهادی در مساجد شهر ری 
برای کمک رســانی به هموطنــان زلزله زده اطالع 
رســانی انجام داد. دبیر شــبکه جهادی مســاجد 

شهرری بیان کرد: در حال حاضر 34 مسجد محوری و 200 مسجد شهرری 
اعالم آمادگی کردند، تا کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست را برای 
کمک رسانی به هموطنان زلزله زده را جمع آوری کنند، تا کمک ها به تدریج 
برای هموطنان زلزله زده ارســال شــود. حجت االســالم محمدی در ادامه 
همچنین از کمک رسانی شــبکه جهادی مساجد شهرری به کارگران فصلی 
خبر داد و گفت: در آســتانه سالروز والدت امیرالمومنین علی)ع( این کمک 
ها به 300 کارگر فصلی اهدا می شود. ضمن اینکه قرار است به این مناسبت 
500 بسته ارزاق میان خانواده های کم برخوردار توزیع شود. وی همچنین از 
اهدای هدایایی به مردان به مناسبت سالروز والدت امیرالمومنین)ع( روز پدر 
در  مساجد خبر داد و گفت: جشن سالروز والدت امام علی)ع( مراسم جشن 
در مســاجد شهرری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. شبکه 
جهادی مساجد شهرری از زمان شیوع بیماری کرونا با محوریت 34 مسجد 
به منظور مهار این بیماری تشــکیل شد و به صورت مردمی با همکاری امام 
جمعه شهرستان، سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
بســیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی جلســاتی را برای مهار این بیماری 
تشکیل دادند و اکنون نیز این شــبکه جهادی با توجه به مشکالت اقتصادی 
مردم در ســه محور اقتصاد مقاومتی، تعلیم و تربیت و سالمت فعالیت می 
کنند، تا بخشــی از مشــکالت اقتصادی مردم را در این شــرایط حل کنند.

اجرای پویش کمک رسانی به زلزله زدگان سی  سخت در ۲۰۰ مسجد شهرری

http://shabestan.ir/detail/News/1030315
http://shabestan.ir/detail/News/1029862
http://shabestan.ir/detail/News/1029862


5

حجت االسالم والمسلمین »غالمعلی 
شجاعی« در گفت  و  گو با خبرنگار گروه 
مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری 
شبســتان با بیان اینکه کمک مســاجد به 
آســیب دیدگان حوادث طبیعی همچون 
زمین لرزه همیشه موجب کاهش دردها و 
ناراحتی های این افراد شده است، اظهار 
کرد: اهالی مسجد حضرت رسول )ص( 
معمــوال در چنین مواردی بــا نمازگزاران 
مســاجد چهارده معصــوم )ع(، معراج و 
موالی متقیان)ع( همدل می شــوند و به 
صورت مشترک کمک ها را به دست آسیب 
دیدگان از چنین حوادثی می رسانند. برای 
نمونه برای کمک رســانی به زلزله زدگان 
در استان کرمانشاه این مساجد به صورت 
مشترک عمل کردند. امام جماعت مسجد 
حضرت رســول )ص( )واقــع در تهران، 
میــدان رســالت( افزود: اهالی مســجد 
حضرت رســول )ص( این بــار نیز آماده 
کمک رسانی به آســیب دیدگان از زمین 
لرزه در شهر سی ســخت هستند و آماده 
به پویش مســجد، کانون مهر  پیوســتن 
علوی به منظور کمک به این زلزله زدگان 
هســتند. وی اضافه کرد: موضوع کمک 
رســانی به زلزله زدگان شهر سی سخت 
را با هیئت امنای مســجد حضرت رسول 
)ص( مطــرح کــرده و ان شــاءالله جمع 
آوری کمک ها به زودی شروع می شود.

»ضیاءالدین  والمســلمین  االســالم  حجــت 
نجفــی« در گفت  و  گو با خبرنگار گروه مســجد 
و کانون های مســاجد خبرگزاری شبستان با بیان 
اینکه جمــع آوری کمک های مردمی برای کمک 
به زلزله زدگان شــهر سی سخت، با تالش هیئت 
امنا و بسیجیان مســجد نبی اکرم )ص( )واقع در 
تهران، خیابان پیروزی، بلوار نبرد شــمالی، بلوار 
نبی اکرم( در حال جمع آوری اســت، اظهار کرد: 
تا ظهر روز گذشــته )دوشــنبه، 4 اسفند ماه( 40 
میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری 
شــد که از طریق پایگاه بسیج شهدای مسجد نبی 
اکرم )ص( در اختیار ناحیه مقاومت بسیج منطقه 
نبــرد قرار گرفت. امام جماعت مســجد نبی اکرم 
)ص( افزود: صندوقی در حیاط این مســجد قرار 
داده ایم تا مــردم بتوانند کمک های خود را داخل 

آن بیندازنــد و همچنین شــماره کارت به نام این 
مســجد نیز اعالم شده اســت تا هر کس تمایل 
داشت کمک های نقدی خود را به این صورت نیز 
واریز کند. وی در ادامه، درباره پویش »مسجد، 
کانون مهر علوی« که توســط خبرگزاری شبستان 
با هدف اطالع  رسانی از فعالیت  های مساجد در 
کمک به مناطق زلزله  زده ســی  سخت و نیز بهره 
مندی از ظرفیت عظیم اصحاب مســجد در این 

امر خداپسندانه است.

حجت االســالم والمسلمین »ســید محسن موسوی 
کاشــانی« در گفت  و  گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون 
های مســاجد خبرگزاری شبستان با بیان اینکه جمع آوری 
کمک های مردمی برای دستگیری از زلزله زدگان شهر سی 
سخت، توســط پایگاه مقاومت بسیج این مسجد »شهید 
غفاری« از چند روز پیش آغاز شده است و همچنان ادامه 
دارد، اظهــار کرد: ایــن پایگاه برای ایــن منظور، چادری 
روبروی این مســجد برپــا کرده تا کمک هــای نقدی و 
غیرنقدی مردم را جمع آوری کند، ضمنا شماره کارتی نیز 

نقــدی اعالم کرده  برای کمک های 
اســت. امام جماعت مســجد النبی 
)ص( )واقــع در تهران، میدان نبوت( 
افزود: مسجد النبی )ص( یک موکب 
پخت غذا در منطقه ســی سخت راه 
انــدازی می کند تا همــه روزه غذای 
گرم برای زلزله زدگان و امدادرسانان 
طبــخ و توزیع کند. اقــالم مورد نیاز 
بــرای پخت غــذا نیز توســط اهالی 
مســجد النبی )ص( جمع آوری و به 
محل این موکب ارسال می شود. گروه 
جهادی شهدای مســجدالنبی )ص( 
نیز کمک های اهالی این مســجد و 
کسبه و ساکنان منطقه نبوت )نارمک( 

را نیز جمع آوری می کند.

آمادگی مسجد »حضرت 
رسول)ص(« برای پیوستن 

به پویش »مسجد، کانون مهر 
علوی«

ایجاد موکب پخت غذا در سی  سخت 
توسط مسجدی ها

کمک ۴۰ میلیون تومانی 
مسجد نبی اکرم)ص( به 

زلزله زدگان سی سخت
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