
سخنگوی کمسیون اصل نود مجلس:

بنای مجلس یازدهم حمایت از کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است

خبرگزاری شبستان- سیاســی- مریم رضازاده: همه صاحب نظران و کارشناسان چه در 
امور دینــی و چه امور اجتماعــی و فرهنگی به نقش و جایگاه مســاجد در تمامی ابعاد 
تاکیــد دارند و این نقش را تاثیرگذار عنوان می کنند. اینکه مســاجد چه فعالیت هایی در 
طول پیروزی انقاب اســامی  و بعد از آن در تثبیت نظام اســامی در کشور داشته اند، 
مســئله ای است که بر کسی پوشیده نیســت اما اینکه چرا مساجد طی سالیان گذشته نقش 
و جایگاه شــان مقداری تضعیف شــده اســت و آن گونه که باید در کشور نقش آفرین 
نیســتند، مســئله ای اســت که در گفت و گویی با علی خضریان، نماینده مردم تهران در 
مجلس شــورای اسامی و ســخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شــورای اسامی به آن 
پرداخته ایم که متن این گفت و گو در ذیل آمده اســت. نقش و جایگاه مســاجد در نظام 
جمهوری اسامی ایران چیست؟ مساجد در فرهنگ دینی ما محل اجتماع مومنین و کارهای 
اجتماعی دینی است. تقلیل آن به سطح نمازگزاری فقط ظلم در حق جایگاه مساجد است.
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والمســلمین  االســام  حجــت 
»مهدی اخوان صبــاغ«، در گفت و 
گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون 
شبســتان  خبرگزاری  مســاجد  های 
با اشــاره به رویکردها و برنامه های 
الکریم در حوزه  دارالقرآن  ســازمان 
قرآنــی، اظهــار کرد: تمام دســتگاه 
ها و نهادهای قرآنی باید نســبت به 
دســتور مقام معظم رهبــری مبنی بر 
توجه به تربیــت حافظ قرآنی اهتمام 
ویژه ای داشــته باشند و در این زمینه 
پاســخگو باشــند. رئیس ســازمان 
دارالقرآن الکریــم بیان کرد: کارهای  
قابل توجهی از ســوی این سازمان و 
با همکاری دیگر دستگاه ها در حوزه 
حفظ قرآن کریم اتفاق افتاده اســت، 

اما تا رسیدن به قله مدنظر و مورد تاکید 
مقام معظم رهبری راه بســیاری داریم 
و الزم اســت، در این زمینه زیرساخت 
هــای الزم فراهــم شــود و همدلی و 
وحدت خوبی بیــن نهادهای قرآنی و 
برنامه ریزان قرآنی همچون موسســات 
قرآنــی و کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد اتفاق بیفتد. حجت االسام 
و المســلمین اخوان صباغ خاطرنشان 
کرد: برای قرآنی کردن کشــور و جامعه 
با اتکایی که رهبری به حفظ قرآن کریم 
داشــته اند، بهترین نســخه، اهتمام به 
حفظ قرآن کریم است و امید است که 
با برنامه ریزی بلندمــدت به این نقطه 
دســت پیدا کنیم. البتــه در این زمینه 
اقدامات قابل توجهی اتفاق افتاده ولی 

با نقطه مطلوب فاصله داریم.

لزوم وحدت و همدلی میان دستگاه های فعال قرآنی برای رونق
 جلسات قرآنی مساجد

انقابی و اســامی تاش کرد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
بهشــهر افزود: مدیران کانون های مســاجد در مسئولیت خود به 
عنوان معتمد، چهره فرهنگی و ارزشــی در بین افراد جامعه مطرح 
هســتند که خدمات خالصانه و بی ادعای انان موجب رفع بسیاری 
از مشکات شده است. فاح یادآور شد: کانون های فرهنیگ هنری 
مســاجد پایگاه فرهنگی در جامعه هســتند که با شناسایی فرهنگ 
های مختلف تاش دارند تا فرهنگ ایرانی، اسامی و انقابی را در 

جامعه نهادینه کرده و از ورود فرهنگ غرب جلوگیری کنند.

»مســعود فاح« در گفــت و گو با خبرنــگار خبرگزاری 
شبستان مازندران در بهشــهر به سالروز تاسیس کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد کشور اشــاره و اظهار کرد: کانون 
های فرهنگی و هنری ظرفیتی مناسب  و بالقوه برای شناسایی 
نیروهای فعال انقابی و ارزشی است. رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی بهشــهر افزود: 65 کانون فرهنگی هنری در 
شهرستان بهشــهر فعالیت دارند که از این تعداد 40 کانون 
روســتایی و 25 کانون فرهنگی و هنری در شهر بهشهر فعال 
اســت. وی با بیان اینکه خدمات مختلفی در طول سال و در 
دوران کرونا به همت کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
در بهشــهر رقم خورده است؛ خاطر نشــان کرد: دستگیری 
از نیاز نیازمندان، توســعه فرهنگ همکاری و همبســتگی، 
فرهنگ ســازی مقابله با کرونا و توسعه رزمایش کمک های 
مومنانه  از برنامه های مهمی بوده اســت که در طول یکسال 
گذشــته و با شــیوع کرونا اتفاق افتاد. فاح ادامه داد: کانون 
هــای فرهنگی و هنری ظرفیت بالقــوه ای دارند که می توان 
با شناســایی نیروهای متعهد و ارزشــی برای توسعه فرهنگ 

راه اندازی کانون های مساجد، گامی مهم برای 
خدمت به حوزه فرهنگ و هنر
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خســرو تمری رئیس فرهنگ و ارشــاد اسامی شهرستان 
اســام آباد غرب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبســتان 
در کرمانشــاه، به مناسبت سالگرد ســالگرد تاسیس کانون 
های فرهنگی هنری مساجد و ســتاد فهما گفت: :تجلیل از 
کانون هــای فرهنگی و هنری باعث تثبیــت جایگاه کانون ها 
بــه عنوان متولــی حوزه فرهنــگ و هنــر و برنامه های دینی 
و قرآنی می باشــد.   وی با اشاره به ســالروز تاسیس کانون 
های فرهنگی، هنری مســاجد خاطر نشان کرد: به مناسبت 
سالگرد تاسیس این کانون ها تاش می کنیم ویژه برنامه ای را 
با معرفی کانون های ســطح شهر که در حال فعالیت هستند 
چاپ کنیم و در آن اســم کانون، مدیــر و رابط کانون را ذکر 
کنیم . تمری،  افزود: در ایام الله دهه فجر که همزمان شــد 
با اجرای طرح ایران قوی و ایجاد رقابتی ســالم بین کانون ها 
یکسری برنامه ها اجرا و از چند کانون روستایی تجلیل شدو  
این امر یک نتیجه خوب داشــت و جایگاه کانون ها به عنوان 
متولی حوزه فرهنگ و هنر و برنامه های دینی و قرآنی شناخته 
شد. رئیس فرهنگ و ارشاد اسامی اسام آباد غرب تصریح 
کرد: مســئوالن با معرفی کانون ها به عنــوان بازوان توانمند 
ادارات در سطح روستاها و متولی حوزه های فرهنگ و هنر ، 
جایگاه ویژه ای را برای کانون ها تعریف کرده اند . وی اظهار 
کــرد: امیدوارم کانون ها در مورد جایــگاه ، معرفی  و نقش 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد در ســطح شهرستان 
برنامه ریزی خوبی داشته باشــند و این نقش پر رنگ باشد، 
تا کانون هــا بتوانند جایگاه واقعی خود را کســب کند زیرا 
کانون ها باید واقف باشــند به این مسئولیت تا بتواند از همه 

ظرفیت ها به طور مطلوبی استفاده کنند.

کانون های فرهنگی هنری مساجد بازوان 
اصلی حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی 

هستند

»محمد بنیادی« در گفت و گو با خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد 
خبرگزاری شبســتان با اشــاره به اینکه مســاجد تنها پایگاهی بــرای انجام اقامه 
نماز نیســت، اظهار کرد: مســاجد و کانون های فرهنگی هنری عاوه بر انجام 
فعالیت های مذهبی، فرهنگی و هنری باید جامع االطراف باشند و در محورهای 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وپزشکی نیز به مردم محله، روستا و شهر خدمات 
ارایه دهند. معاون ســابق قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
اجرای طرح ملی »ایران قوی« به عنوان یکی از طرح های موفق در شناســایی و 
رشــد و پرورش  نیروهای متخصص و توانمند برای آینده کشور بیان کرد: اجرای 
این طرح عاوه برای تربیت نیرو متعهد و متخصص باید زمینه حضور همه اقشار 
وگروههای ســنی با هر مذهب و آیینی را در فعالیت های مســاجد را فراهم کند. 
بنیادی با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب توسط مقام معظم رهبری افزود:این بیانیه 
نه تنها در کشور بلکه در کل جهان تکاپویی ایجاد کرد و ضرورت دارد که در گام 
دوم انقاب جوانان با تیز هوشــی، فراست، دانش و اطاعات روز برای پیشرفت 
و آبادانی کشــور تاش کنند. این کارشــناس قرآنی اضافه کرد: خوشــبختانه ما 
درعرصه های مختلف فناوری آوری و دانشگاهی رشد و پیشرفت قابل توجه ای 
داشــته ایم و درگام دوم انقاب هم به همت جوانان مســجدی و مومن و انقابی 
هرثانیه یک تحول بزرگ در عرصه جهانی صورت خواهد گرفت، این مهم با باور 
کردن جوانان وسپردن مسئولیت ها به آنها کارساز خواهد شد، همان گونه که مقام 
معظم رهبری تاکید داشــتند، میدان کار را باید به جوانان سپرد. معاون سابق قرآن 
و عترت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد:امروز دشمنان از توانمندی و 
باورمندی جوانان کشــورمان بیم دارند، به همین جهت سعی دارند که از طریق 
شبکه های مجازی، اینترنت و ماهواره آنها را از مسیر پیشرفت و علم آموزی غافل 
کنند، در چنین فضایی که دشــمن ایجاد کرده اســت ما باید از این فضا بهترین 
اســتفاده را در مسیر کســب توانمندی و تعالی بهره ببریم و تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنیم. وی بر لزوم مســجد محوری در کشــور تاکید و تصریح کرد: کانون 
های فرهنگی هنری با اجرای برنامه های متنوع و جاذبه مند زمینه رونق مساجد را 
فراهم کنند و مســاجد را مرکزی برای کسب آرامش روحی، روانی و معنوی برای 

مردم نمایند.
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برنامه های متنوع در کانون های فرهنگی هنری 
جوانان را به مسجد جذب می کند
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عباس ســروری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اســامی کرمانشاه در گفتگو با 
خبرنگار خبرگزاری شبستان کرمانشاه به مناســبت ۱۸ اسفند سالروز تاسیس کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد گفت: ســتاد کانون های فرهنگی و هنری مســاجد با 
تصویب شــورای انقــاب فرهنگی و ابــاغ رئیس جمهوری دارای یک اساســنامه 
منسجم شده و تمام ابعاد و زوایای فعالیت این ستاد در قالب یک اساسنامه مشخص  
اســت که نقش مهمی در راستای ارتقای فعالیت ها و برنامه های کانون های مساجد 
داشته است. وی خاطر نشان کرد: با رویکردی که این کانون ها و مسئوالن آنها دارند 
،می شــود پایگاه های خوب فرهنگی ،هنری و ارزشی برای انقاب اسامی، از دل 

این کانون ها بیرون آورد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ایجرود در گفتگــو با خبرنگار 
خبرگزاری شبســتان در زنجان ضمن تبریک ۱۸ اسفند ســالروز تاسیس کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد اظهار کرد: کانون های فرهنگی و هنری مســاجد با هدف 
مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان در جوار مساجد تاسیس شدند. احسان پیشکاری با 
یادآوری اینکه در شهرســتان ایجرود تنها هشت باب کانون فرهنگی و هنری مساجد 
وجود دارد، گفت: براســاس رایزنی های انجام شــده درصــدد افزایش کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد در این شهرستان خواهیم بود. وی با یادآوری اینکه براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده مقرر شده است تا از افرادی که توانایی مدیریت کانون 
های مســاجد را دارند دعوت به همکاری شود، گفت: به همین منظور افراد توانمند 
در این عرصه شناســایی و ادامه فعالیت کانون های مساجد با این افراد ادامه خواهد 

داشت.

حجت االسام »جمشــید خاوری« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان 
از جنوب کرمان، گفت: به مناسبت عید مبعث در قالب طرح اطعام نیازمندان تعداد 
۳ هزار پرس غذای نذری در بین نیازمندان ســاکن 20 روســتای محروم توزیع می 
شود. مدیر کانون فرهنگی هنری شهید باکری رودبار جنوب افزود: همچنین در تداوم 
رزمایش کمک مومنانه، ســبد معیشــتی در بین خانوارهای نیازمند توزیع می شود. 
وی بیان کرد: در همین راستا تعداد ۳0 ســبد معیشتی شامل اقامی همچون برنج، 
روغــن، رب گوجه فرنگی، ماکارونی، حبوبات و قند هر یک به ارزش بیش از ۳50 
هزار تومان تهیه شــده که در بین آنها توزیع می شود. حجت االسام خاوری اظهار 
کرد: عاوه بر این در نظر داریم با حمایت یکی از خیرین، در 20 روســتای محروم 
و دور افتــاده رودبار جنوب جشــن عید مبعث را برگزار کنیــم. مدیر کانون فرهنگی 
هنری شهید باکری رودبار جنوب ابراز کرد: این جشن ها در قالب کاروان شادی و با 
توجه به شرایط کرونایی در فضای باز همراه با رعایت کامل نکات بهداشتی و فاصله 

اجتماعی برگزار می شود.

کانون های مساجد باعث پویایی جوانان در
 فعالیت های فرهنگی و هنری می شوند 

برنامه ریزی برای فعال تر شدن کانون های مساجد شهرستان ایجرود در دستور کار است

همزمان با عید مبعث ۳ هزار پرس غذای نذری توزیع می شود 
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مدیر مســئول کانــون فرهنگی و هنری 
دوتپه شهرستان  قمربنی هاشم روســتای 
خدابنــده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان در زنجان ضمن تبریک ۱۸ اسفند 
ســالروز تاســیس کانون های فرهنگی و 
هنری مســاجد اظهــار کرد: بــا توجه به 
ظرفیت و منابعی که در اختیار کانون های 
مساجد قرار گرفته است، این مراکز موفق 
عمل کردند، در کانون قمر بنی هاشم نیز 
با همکاری و مشــارکت اعضــای کانون 
توانســته ایم به هدف گــذاری مورد نظر 
دست پیدا کنیم. جواد محمدی ادامه داد: 
فعالیت های انجام شــده در کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد بخشی مربوط 
به برنامه های ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد کشور و بخشی مربوط به ظرفیت 
ها و اقتضائات محله، روســتاها و شهرها 
اســت ولی برنامه هایی که در طرح فهما 

پیش بینی شده اســت به گونه ای می 
باشــد که قابلیت اجــرا در تمام کانون 
ها، با هر شرایطی را دارد. وی با اشاره 
به اینکه طرح ایران قوی توانست زمینه 
رقابت ســالم بین کانون های مساجد 
کشور را فراهم کند، ادامه داد: نگرانی 
ما از آفت آماری این طرح اســت چرا 
که امکان دارد کانون ها برای باالبردن 
آمار و کسب امتیاز از کیفیت برنامه ها 
کاســته و به کمیت بپردازند. محمدی 
با یادآوری اینکــه کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد زمینه جذب جوانان 
به مســاجد را فراهم می کنند، گفت: 
با مقایسه مســاجدی که در آن کانون 
فرهنگی و هنری مســاجد فعال است 
با ســایر مســاجد می توان به حضور 
جوانان و نوجوانان در این مســاجد پی 
بــرد. به گفته مدیر مســئول کانون قمر 

بنی هاشــم، در دوره زمانــی پیچیده ای قرار 
گرفتــه ایم، هجمه های فرهنگی دشــمنان و 
دسترســی آســان به فضاهای مجازی و عدم 
پاسخ به بســیاری از سواالت جوانان و شبهه 
های موجود، موجب شــده اســت تا جوانان 
در برابــر ایــن هجمه آســیب پذیر باشــند.

تربیت جوانان متعهد به دین و جامعه، رسالت اصلی کانون قمربنی هاشم )ع( است
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امام جماعت مســجد امام حســین)ع( سعدی 
شــمالی زنجان در گفتگو با خبرنــگار خبرگزاری 
شبســتان در زنجان با تبریک ۱۸ اســفند ســالروز 
تاســیس کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد 
اظهار کرد: اگر برنامــه تربیتی مفیدی برای جوانان 
و نوجوانان در مســاجد ارائه شود بی شک جوانان 
با اشتیاق در مساجد حضور پیدا می کنند. حجت 
االسام غفاری با اشاره به کار تبلیغی پیامبر گرامی 
اسام در صد اسام که با ساخت مسجد آغاز شد، 

گفت: آن حضرت کار تبلیغی خود را با ســاخت مسجد و همراه با مردم آغاز 
کرد و مســجد محلی برای تربیت مســلمانانی همچون بال و حمزه شــد، 
در کنار آن تصمیمات مهم اســام، آموزش و مشورت های جنگی و ... در 
مســاجد انجام می شد. وی با اشاره به اینکه شــیوه تربیت جوانان به سمت 
مسجد سوق داده شود، گفت: در کنار کانون های فرهنگی و هنری مساجد، 
پایگاه های مقاومت بســیج نیز با ظرفیت خوبی از بچه های مسجد مشغول 
فعالیت اســت ولی این دو مجموعه به صورت مــوازی کار نمی کنند بلکه 
کارکرد هریک مکمل دیگری اســت. امام جماعت مســجد امام حسین)ع( 
ســعدی شــمالی زنجان از پایگاه های مقاومت بسیج و کانون های مساجد 
به عنوان دو بال مســجد یاد کــرد و گفت: برای رونق یک مســجد باید بال 
هــا بایکدیگر حرکت کننــد و حرکت هریک به تنهایی نمــی تواند کاری از 
پیــش ببرد. وی با بیان اینکه برای جذب جوانان به مســاجد بایســتی برنامه 
هایی که باعث انگیزه ســازی در جوانان می شود، به اجرا درآید، گفت: برای 
جذب جوان به مســجد باید بال های مســجد بایکدیگر به حرکت درآید و 
برنامه های به اجرا درآمده پوشــش دهنده همدیگر باشــد. حجت االسام 
غفاری با یادآوری اینکه پایگاه های مقاومت بســیج در موضوعات سیاسی، 
اجرایی و نظامــی ورود پیدا کرده اند، گفت: سیاســت کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد نیز تزریق فکر و ایده و شــکل ساختاری در مسجد است.

تزریق فکر و ایده، سیاست اصلی کانون های فرهنگی و هنری در مساجد است
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خبرگزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
آئیــن تکریــم  شبســتان از ســاری، 
امنیت»مصطفی  مدافع  شهید  خانواده 
نکوداشــت  راســتای  در  نــوروزی« 
ســالروز تشــکیل کانون های مساجد 
امروز) ۱۳اســفند( با حضور »عباس 
زارع« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
مازنــدران و حجت االســام »رجب 
نعمتی قرا« سرپرســت ستادهماهنگی 
کانون های مساجد دیارعلویان در بیت 
شریف این شهید واالمقام برگزار شد. 
پس از شنیدن خبر شهادت »مصطفی 
نوروزی«، به سراغ دوســتان و رفقای 
آقا مصطفی رفتیم »عبــاس زارع« که 
از دوســتان نزدیک این شــهید بود به 
دلیل شرایط روحی پس از شنیدن خبر 
شهادت یار دیرینه اش قادر به صحبت 
کردن نبود. امروز نیــز در آئین تکریم 
خانواده این شــهید واالمقــام باز می 
شد بغض رادر چهره اش دید. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسامی مازندران در 
این دیدار با ضمــن ارج نهادن به مقام 
شــامخ شــهید »مصطفی نوروزی« و 
تکریــم والدین و خانــواده معظم این 
شــهید امنیت، گفت: شــهید نوروزی 
داوطلب انجام دادن هر کار خیری بود.

»آمنــه کارگر اومالی« در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری شبســتان مازندران در نکا اظهار کرد: 
در آســتانه سالگرد تاســیس کانون های مساجد، 
کانــون فرهنگی هنــری حضرت علــی اکبر)ع( 
مســجد روســتای اومال نکا با درخشش دیگر و 
قرار گرفتن در زمره روســتاهای دوســتدار کتاب 
نشــان داد که کانون های مســاجد د رحوزه های 
مختلف فرهنگی، هنری و دینی ســرآمد هستند. 
مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری حضرت علی 
اکبر)ع( مســجد روســتای اومال نکا افزود: از 
اســتان مازندران بیش از ۱۸0 روستا در هفتمین 
جشنواره روستاها و عشــایر دوستدار کتاب ایران 
شرکت کردند که ۹ روســتا از استان مازندران به 
مرحله نهایی هفتمین جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب راه یافتند که کانون روستای اومال 

نکا هم یکی از روســتاهای راه یافتــه به مرحله 
نهایی است. وی خاطر نشان کرد: توجه به کتاب 
و کتابخوانــی عاوه بر تاثیــر در ارتقای دانش و 
گاهی جامعه در توسعه متوازن و نیز دستیابی به  آ
توســعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیر 
گذار اســت و نهادنیه کــردن فرهنگ مطالعه در 
روستاها می تواند گامی مهم برای توسعه فرهنگ 

در روستاها باشد.

»مجیــد خوبی زاده« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان از جنوب کرمان، با اشاره به در پیش بودن ۱۸ اسفند 
سالروز تاســیس کانون های فرهنگی هنری مساجد، گفت: 
مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین سالروز تاسیس کانون 
های فرهنگی هنری مساجد همراه با اختتامیه فهمای ۱۳۹۹ 
در جنــوب کرمان، برگزار می شــود. مدیر ســتاد هماهنگی 
کانون های مساجد جنوب کرمان بیان کرد: هر ساله در این 
روز بــا حضور اعضای کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
جنوب کرمان گردهمایی برگزار می شــد اما امسال با توجه 

به شــرایط موجود و برای جلوگیری از 
این گردهمایی  ویروس کرونا  انتشــار 
برگزار نمی شود. وی افزود: البته امسال 
ویژه برنامــه هایی برای گرامیداشــت 
فرهنگی  های  کانون  تاســیس  سالروز 
هنری مســاجد در نظر گرفته شــده که 
به صورت وبیناری برگزار می شــوند. 
خوبی زاده ابراز کرد: بر همین اساس در 
نظر داریم در این وبینار از برترین های 
فهمای جنوب کرمــان اعم از رابطین، 
کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد 
استانی و شهرســتانی و نیز کارشناسان 
فهما تجلیل کنیم. مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد جنوب کرمان ادامه 
داد: عــاوه بر این نیــز قصد داریم هم 
زمان با ایــن روز، کانــون هایی که به 
تازگی مجــوز الکترونیکی فعالیت آنها 
صادر شده را طی مراسمی افتتاح کنیم.

تالش داریم با زبان هنر و 
تلفیق آن با آموزه های دینی 
زمینه ساز کاهش هجمه های 

فرهنگی باشیم

۱۸ اسفند برترین های فهما در جنوب کرمان 
تجلیل می شوند 

درخشش کانون مسجد روستای 
اومال نکا در هفتمین جشنواره 
روستاهای دوستدار کتاب ایران
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