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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان 
از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و 
تبلیغاتی دشمن است.

صفحه 4

خبرگزاری

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران:

طالب هنرمند موردحمایت کانون های مساجد 
مازندران قرار می گیرند
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هدف  با  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  نشست 
مساجد  فجر  دهه  ستاد  کارگروه  تشکیل 

جنوب کرمان برگزار شد.

»مجید خوبی زاده« در حاشیه برگزاری این نشست ضمن 
تاکید بر لزوم تشکیل این کارگروه گفت: با توجه به اهمیت 
تبیین نقش مساجد در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی و 
نیز فراهم شدن زمینه حضور و مشارکت اقشار مختلف 
مردم، ائمه جمعه و جماعات، نمازگزاران، مجاورین مساجد 
و به ویژه بچه های مسجدی، ضروری بود تا نشستی با 
محوریت هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل کارگروه 

ستاد دهه فجر مساجد در جنوب کرمان برگزار شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان 
افزود: توجه به راهبردها و برنامه های شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی، برنامه ریزی برای نحوه برگزاری مراسم 
های دهه فجر و نیز اجرای برنامه هایی برای آشنایی 
مردم با دستاوردهای انقالب اسالمی، از محورهای اصلی 

این نشست بود که پیرامون آنها بحث و گفت و گو شد.
وی اظهار داشت: مقرر شد طی نشستی ستادهای مردمی 
دهه فجر با دعوت از اعضای پایگاه های بسیج در مساجد 

و محالت راه اندازی شود تا بتوان با استفاده از ظرفیت 
بسیج مساجد و محالت برنامه های دهه فجر را به نحو 

مطلوب اجرا کرد.

دولت آبادی با بیان اینکه فعالیت های کانون ها در طرح ملی فهما باید ثبت شوندف گفت: طرح ملی »فهما« باعث اثربخشی فعالیت های فرهنگی و هنری 
در مساجد می شود.

»علیرضا دولت آبادی« اظهار داشت: طرح فهما )پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران( یک رویداد ملی است. مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
این طرح چند وجهی برای نخستین بار در استان و کشور آغاز و در سه مرحله اجرا می شود. وی با بیان اینکه مرحله نخست ثبت مشخصات کانون  های فرهنگ هنری مساجد در سامانه 
ملی »بچه  های مسجد« است، ادامه داد: مرحله دوم این طرح ثبت و بارگزاری مشخصات اعضا کانون بوده که تا 25 دی ماه فرصت وجود داشت و هم اکنون با موافقت رئیس ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور تا چهارم بهمن ماه تمدید شد. دولت آبادی اضافه کرد: مرحله پایانی بارگزاری فعالیت های فرهنگی، هنری، مذهبی، ملی و اجتماعی بوده و شامل 

فضای مجازی، سرود، تولید محتوا، سواد رسانه ای، کارگاه آموزشی و آسیب های اجتماعی است.

طرح ملی »فهما« باعث اثربخشی فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد می شود

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان خبر داد 

 اجرای برنامه های دهه فجر با محوریت 
توجه به بیانیه گام دوم انقالب 

نمایــه

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

فراخوان کانون های مساجد 
 برای رویداد هنری ادبی

 »سردار آسمانی«

فراخوان شرکت در رویداد هنری ادبی »سردار 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  سوی  از  آسمانی« 
مساجد اعالم شد. عالقمندان تا ۲۵ بهمن مهلت 

شرکت در این فراخوان را دارند.

در پی شهادت فرمانده رشید اسالم شهید سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی« ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور از ساعات اولیه اعالم این خبر ناگوار شاهد ارسال انبوهی 
از پیام ها، ایمیل ها و تماس های هنرمندان مسجدی و اعضای 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برای ابراز تسلیت، 
همدردی و مشارکت در پاسداشت این شهید واالمقام در قالب 
برنامه ای منسجم بوده است. بچه های مسجد با محکوم کردن 
این اقدام ضدبشری و تروریستی آمریکا و ایادی آن و تبریک 
و تسلیت این فقدان بزرگ  به محضر بقیة اهلل االعظم )ارواحنا 
فدا( و همچنین  مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، آحاد ملت 
ایران و به ویژه خانواده گرامی ایشان، ضمن قدردانی از انبوه 
پیام های تسلیت و همدردی بچه های مسجدی، از عالقه 
مندان دعوت می کند تا در رویداد بزرگ هنری، ادبی »سردار 

آسمانی« که در قالب 6 رشته برگزار می شود شرکت کنند.

اجرای  از  یارمحمدی  حجت االسالم 
شخصیت  و  سیره  تبیین  ویژه برنامه های 
حضرت فاطمه)س( در کانون های مساجد استان 
کتابخوانی  مسابقه  گفت:  و  داد  خبر  زنجان 
فعاالن  و  اعضا  ویژه  فرهنگی«  »دغدغه های 

کانون ها برگزار می شود.

به  اشاره  با  یارمحمدی«  »محمدنقی  االسالم  حجت 
برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت شهادت حضرت 
فاطمه)س( در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
زنجان، اظهار کرد: مراسم عزاداری و سخنرانی با موضوع 
تبیین سیره علمی و عملی »ام ابیها« در مساجد و کانون 
های فرهنگی هنری مساجد این استان بر گزار می شود.

مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان زنجان بیان کرد: تقارن ایام فاطمیه با شهادت 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی موجب شد در برنامه های 
عزاداری ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم مورد توجه 
قرار گیرد، ضمن اینکه ایستگاه های صلواتی هم در برخی 

از کانون های مساجد استان زنجان به این مناسبت برپا 
می شود.

کتاب  از  کتابخوانی  برگزاری مسابقه  به  ادامه  در  وی 
»دغدغه های فرهنگی« در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد استان زنجان اشاره کرد و گفت: کتاب »دغدغه 
های فرهنگی« مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری 
در حوزه فرهنگ است که به صورت موضوعی گردآوری 

شده است.

ویژه برنامه کانون های مساجد استان زنجان در عزای حضرت زهرا)س(
برگزاری یازدهمین یادواره 
شهدای مسجد الحسین)ع(

یازدهمین یادواره شهدای بسیج مسجد الحسین)ع( 
دیشب )چهارشنبه، ۲۵ دی ماه( بعد از نماز مغرب و 

عشا با عنوان »مردان آسمانی« برگزار شد.

این مراسم بزرگداشت با سخنرانی حجت االسالم بی آزار 
تهرانی و با مداحی مرتضی طاهری در مسجد الحسین)ع( 

برگزار شد.
گفتنی است، مسجد الحسین)ع( در مسعودیه، خیابان شهید 
محسن قدیانی، نبش کوچه شهید حافظی واقع شده است.
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حجت االسالم نیستانی با بیان اینکه ثبت اطالعات و کسب امتیاز در رویداد ملی فهما)فرهنگ و هنر مساجد ایران( تا )۴ بهمن( تمدید شد، گفت: مدیران 
مسئول کانونهای فرهنگی هنری بر اساس شاخص های تعریف شده در رویداد ملی فهما نسبت به ثبت اطالعات اقدام کنند.

حجت االسالم »محمدرضا نیستانی« با بیان اینکه ثبت اطالعات و کسب امتیاز در رویداد ملی فهما)فرهنگ و هنر مساجد ایران( تا )۴ بهمن( تمدید شد، گفت: پیش از این قرار بود 
تا )25 دی( کانونهای فرهنگی نسبت به بارگذاری برنامه ها و فعالیتهای خود در سامانه بچه های مسجد اقدام کنند. مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان ادامه 
داد: با توجه به درخواست های مکرر مدیران مسئول کانونها این فرصت تا )۴ بهمن( تمدید شد و انتظار می رود که کانونها در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری اطالعات مورد نیاز و 
ثبت برنامه های خود اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه اطالعات باید بر اساس شاخص های تعریف شده در رویداد ملی فهما باشد، افزود: قرآن و عترت، شبکه سازی و ساماندهی، هنر 
متعالی، کتاب و کتابخوانی، مناسبت های ملی و مذهبی، فضای مجازی و رسانه و غنی سازی اوقات فراغت از مهم ترین این شاخص ها است که در ذیل خود 36 شاخص جزئی تر 

را نیز جای داده است.
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شتاب کانون های مساجد اصفهان در رویداد ملی فهما

پنجــره

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

آغاز ثبت نام اعتکاف در مسجد 
دانشگاه تهران

اعتکاف  معنوی  مراسم  در  ثبت نام  فراخوان 
مسجد دانشگاه تهران آغاز شد و تا ۵ بهمن  ماه 

ادامه دارد.

مراسم اعتکاف در روز های 13 تا 15 ماه رجب مصادف 
متقاضیان  شد.  خواهد  برگزار  اسفند 1398  تا 20  با 18 
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  و  ثبت نام  جهت 
http:// نشانی الکترونیکی مسجد این دانشگاه به نشانی

utmosque.ir مراجعه کنند.
در ایام اعتکاف مساجد دانشگاهی همیشه جزء شلوغ ترین 
مکان های برگزاری اعتکاف و دانشگاه تهران هم جزء شلوغ 

ترین  ها است.
مسجد دانشگاه تهران از نخستین مساجد با طراحی مدرن 
در شهر تهران است که به وسیله عبدالعزیز فرمانفرماییان 
طراحی و در تاریخ 22 مهر 13۴5 با حضور ایوب خان، 

رئیس جمهور پاکستان، افتتاح گردید.

به  »کمک  پویش  راه اندازی  از  ولیئی 
و  سیستان  سیل زدگان  ویژه  هموطن« 
به  رسیدگی  مرکز  همت  به  بلوچستان 
هموطنان  گفت:  و  داد  خبر  مساجد  امور 
از طریق  را  نقدی خود  می توانند کمک های 
شعب بانک های ملت و سپه برای همراهی با 

این پویش واریز کنند.

پویش مردمی »کمک  اندازی  راه  از  ولیئی«  »محسن 
به هموطن« ویژه سیلزدگان سیستان و بلوچستانی خبر 
داد و اظهار کرد: با توجه به وقوع سیل اخیر در استان 
سیستان و بلوچستان، پویش کمک به هموطن سیستانی 
از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد راه اندازی شده 

است.
معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: مردم 
های  شماره حساب  به  را  خود  های  توانند کمک  می 
سپه  بانک  به  یا  و  شناسه108۷0  به   ۴90039005۴

شماره حساب 999 واریز کنند.
های  کمک  برای  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 

غیرنقدی هیچ تمهیدی پیش بینی نشده است و مردم 
از طریق شعب در نظر گرفته شده می توانند کمک های 

نقدی خود را برای هموطنان سیستانی ارسال کنند.
های  استان  در  سیل  وقوع  پی  در  کرد:  تاکید  ولیئی 

گلستان و خوزستان هم پویشی در مساجد استان تهران 
خوزستان«  »یاور  و  باشیم«  گلستان  »رفیق  عنوان  با 
تشکیل و از طریق این پویش ها به صورت تخصصی به 

مردم سیل زده خدمت رسانی شد.

معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعالم کرد

اجرای پویش »کمک به هموطن« توسط 
مسجدی ها ویژه سیل زدگان سیستان و بلوچستان

در  کانونی  عضو  هزار   ۱۰ نام  ثبت  از  یارمحمدی  نقی  االسالم  حجت 
سامانه فهما خبر داد و گفت: از کانون های مساجد زنجان ۵۲۸۴ نفر، 
طارم ۴۹۱ نفر، خدابنده ۲۰۴۶، ماهنشان ۱۸۷ نفر، خرمدره ۹۰۲ نفر، 

سلطانیه ۹۹ نفر، ابهر ۶۹۰ نفر و ایجرود ۶۰ نفر ثبت نام کردند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان در نشست خبری با خبرنگاران 
اظهار کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور براساس مصوبه 302 شورای 

عالی انقالب فرهنگی در سال ۷1 تاسیس شد.
حجت االسالم نقی یارمحمدی، دغدغه های رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی را 
عامل تاسیس این مراکز در جوار مساجد خواند و گفت: از سال گذشته هم اساسنامه 

کانون های مساجد توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
وی تعداد اعضای شورای هماهنگی کانون های مساجد در استان ها را 9 عضو خواند و 
گفت: امام جمعه به عنوان رئیس، استاندار نائب رئیس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دبیر شورا و مدیرکل تبلیغات اسالمی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه، شهردار مرکز، نماینده 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان، فرمانده بسیج استان و مدیرستاد هماهنگی 

کانون های مساجد استان عضو شورا هستند.

این مقام مسئول هدف از تشکیل این شورا را هماهنگی و هم افزایی دستگاه های 
مرتبط با امور مساجد خواند و گفت: با این اقدام موازی کاری در مساجد به حداقل 

می رسد.
مدیرستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان به سند تحول راهبردی کانون 
های مساجد هم اشاره کرد و گفت: برهمین اساس چارچوبی تعیین شده است که کانون 

ها فعالیت های خود را در این راستا ادامه می دهند.

تاکنون ۱۰ هزار کانونی از استان زنجان در رویداد ملی فهما ثبت نام کردند

 مهلت ۱۰ روزه 
 کانون های فرهنگی مساجد

 برای ثبت اطالعات در سامانه 
»بچه های مسجد«

با موافقت »حجت االسالم حبیب رضا ارزانی« 
و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
هنری مساجد کشور، رویداد ملی فهما )پایتخت 
فرهنگی مساجد ایران( به مدت ۱۰ روز تمدید 

شد.

بر این اساس مدیران کانون های مساجد استان کهگیلویه و 
بویراحمد همزمان با سراسر کشور تا چهارم بهمن ماه فرصت دارند 
اطالعات و فعالیت های خود را در سامانه »بچه های مسجد« 

به آدرس https://bachehayemasjed.ir/ ثبت کنند.
طرح ملی »فهما« )فرهنگ و هنر مساجد ایران( در قالب شاخص  
های  کانون  بندی  رتبه   و  ارزیابی  هدف  با  گانه  های هشت 

فرهنگی و هنری مساجد اجرایی شده است.
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بزرگداشت شهدای حوادث اخیر کشور به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد و با حضور اهالی مساجد استان تهران در مسجد امام جعفر صادق )ع( 
برگزار می شود.

مرکز رسیدگی به امور مساجد، مراسم بزرگداشت شهید سردار قاسم سلیمانی و همرزمانش، جان  باختگان حوادث کرمان و سقوط هواپیمای اوکراینی را پنجشنبه، 26 دی ماه از ساعت 1۴ تا 
16 در مسجد امام جعفر صادق )ع( برگزار می کند.

بنا بر این گزارش، حجت االسالم و المسلمین علی شیرازی، در این مراسم سخنرانی و حجت االسالم سید جواد درچه ای و سعید حاجیان، آیاتی از قرآن را تالوت می کنند. همچنین حجت 
االسالم حسین حوائیان و مرتضی طاهری در این مراسم، شعرخوانی و مداحی می کنند.

این گزارش می افزاید، مرکز رسیدگی به امور مساجد از کلیه ائمه جماعات و نمازگزاران مساجد و سایر شهروندان استان تهران برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورده است.

www.shabestan.irخبرگزاری

تجمع مسجدی ها در گرامیداشت یاد شهدای اخیر در مسجد امام صادق)ع(

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم علیخانی گفت: ستاد هماهنگی 
حمایت  مازندران  استان  مساجد  کانون های 
از طلبه هایی که فعالیت هنری و دینی شامل 
فعالیت در عرصه نمایش، سرود، فیلم سازی و... 

دارند را در دستور کار دارد.

مدیر  با  دیدار  در  علیخانی«  »محمود  حجت االسالم 
فعالیت  زمان  از  اینکه  بابیان  مازندران  علمیه  حوزه های 
کانون های فرهنگی هنری در مساجد نگاه دولتی از مساجد 
برداشته شد و این کانون ها به عنوان نهادی غیردولتی خدمات 
دینی فرهنگی به اقشار مختلف جامعه ارائه می کنند، گفت: 
در کانون های مساجد شبکه سازی نیروهای مؤمن و انقالبی 

را پیگیریم.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
فرهنگی  کانون   16۴ و  هزار  یک  فعالیت  به  مازندران 
افزود:  و هنری در مساجد استان مازندران اشاره کرد و 
ثبت  و  کشور  مسجد  بچه های  سامانه  در  عضویت 

فعالیت های کانون ها در طرح ملی فهما در دست اجرا است 
تا از این طریق فعالیت های مسجدی ارائه و سایرین الگو 

گیری کنند.

به گفته حجت االسالم علیخانی تاکنون 119 هزار و 95۷ 
نفر از مازندرانی ها با ورود به سامانه بچه های مسجد به طرح 

ملی »فهما« پیوستند. 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد مازندران:

طالب هنرمند موردحمایت کانون های مساجد 
مازندران قرار می گیرند

توسط دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم انجام می شود

اعزام مبلغ به مساجد و مدارس 
سراسر کشور در ایام فاطمیه 

حجت االسالم »یحیی کمال« از اعزام مبلغان 
سراسر  مدارس  و  ها  حسینیه  مساجد،  به 
کشور به مناسبت ایام فاطمیه خبر داد و اظهار 
قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  کرد: 
یکی از نهادهای رسمی اعزامی مبلغ به کشور 
است که در مناسبت های مختلف از جمله در 
ماه های محرم و صفر، ایام فاطمیه و ماه مبارک 
رمضان و دهه فجر در قالب اعزام های تبلیغی 
نخبگان  عمومی،  انفرادی،  مبلغان  تخصصی، 
تبلیغی و خواهران مبلغه اقدام به اعزام مبلغ 

به سراسر کشور می کند.

دفتر  تبلیغی  و  فرهنگی  معاونت  تبلیغی  امور  مدیرکل 
مبلغ  اعزام  به  اشاره  با  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات 
به استان های متقاضی در ایام فاطمیه گفت: به دلیل 
تقارن ایام فاطمیه با چهل و یکمین دهه فجر انقالب 
اسالمی و نیز شهادت سردار سرافراز اسالم شهید قاسم 
سلیمانی امسال رویکرد مبلغان تبلیغی پیرامون ترویج 
روحیه ایثار و شهادت و تبیین آرمان ها و افکار شهید 
سپهبد سلیمانی نیز خواهد بود و این مبلغان از اول بهمن 
استان های مختلف  را در  تبلیغیشان  فعالیت های  ماه 

آغاز می کنند.
وی پیرامون دیگر مباحث تبلیغی مبلغان تصریح کرد: 
پاسخ به شبهات دینی، ترویج سبک زندگی اسالمی و 
فاطمی، دشمن شناسی، تبلیغ چهره به چهره، ارتباط با 
بصیرت  فاطمی،  و  اسالمی  زندگی  جوان،سبک  نسل 
افزایی و استکبار ستیزی از جمله محورهای تبلیغی است.

در مسجد جامع ابوذر

بررسی نقش مساجد در گسترش 
مشارکت مردم در انتخابات

در  مردم  مشارکت  گسترش  در  مساجد  نقش 
انتخابات، دیشب )چهارشنبه، ۲۵ دی ماه( بعد از 
ابوذر  در مسجد جامع  نماز مغرب و عشاء  اقامه 

بررسی شد.

بنا بر این گزارش، مهدی کوچک زاده، نماینده دوره های  
هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی در این مراسم، 

سخنرانی کرد.
خیابان  تهران،  در  ابوذر  جامع  مسجد  شود،  می  یادآور 
واقع  پنجم،  و  چهارم  های  پل  بین  ابوذر،  بلوار  پیروزی، 

شده است.

تمدید  از  نژاد  رضوانی  االسالم  حجت 
بهمن   ۴ تا  فهما  ملی  رویداد  طرح  زمان 
فعالیت   تاکنون ۸۸ هزار  داد و گفت:  خبر 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  توسط 
ثبت  مسجد  بچه های  سامانه  در   گیالن 

شده است.

اشاره  با  نژاد«  حجت االسالم »محمد علی رضوانی 
به استقبال کانون های فرهنگی هنری مساجد گیالن 
حضور  و  »فهما«  ملی  رویداد  به  پیوستن  جهت 
هزار   88 تاکنون  گفت:  ملی  رقابت  این  در  اثرگذار 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  توسط  فعالیت  
طرح  قالب  در  و  مسجد  بچه های  سامانه  در  استان 

ملی »فهما« ثبت شده است.
هنری  و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدیر 
مساجد گیالن با بیان اینکه 920 کانون فرهنگی و 
هنری در مساجد استان فعالیت می کنند تصریح کرد: 
از این تعداد 918 کانون با ثبت فعالیت هایشان افزون 

بر پنج میلیون امتیاز  کسب کردند که با این امتیاز، 
رتبه سوم کشوری را دارا هستیم.

وی با بیان اینکه کانون های مساجد گیالن از ابتدای 
در  برتر  استان های  جزو  »فهما«  ملی  طرح  اجرای 

بیش  افزود:  بودند  کانون  اعضای  و  فعالیت ها  ثبت 
هزار   10 باالی  امتیاز  دارای  استان  کانون   13 از 
هستتند که جهت کسب رتبه برتر با کانون های سایر 

استان ها به رقابت می پردازند.

ثبت افزون بر ۸۸ هزار فعالیت کانون های مساجد گیالن در سامانه سجا
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 کاهش جرائم
 با طرح»هرمسجد یک حقوقدان«

حجت االسالم سلیمانی فرد گفت: هر مسجد یک 
حقوقدان برنامه ارزشمندی در راستای پیشگیری 

از جرائم و تراکم پرونده های قضایی است.

حجت االسالم »روح اهلل سلیمانی فرد« در همایش »هر 
مسجد یک حقوقدان« در استان گلستان اظهار کرد: »هر 
مسجد یک حقوقدان« برنامه ارزشمندی در راستای پیشگیری 
از جرائم و تراکم پرونده های قضایی است. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه گلستان ادامه داد: 3 هزار و ۷00 مکان مذهبی و 
2 هزار و 800 مسجد در سطح استان گلستان وجود دارد و 
الزم است که ائمه جمعه و جماعات و هیئت های امنا و همه 
افرادی که دست اندرکار مساجد هستند در راستای کاهش 
معضالت آسیب های اجتماعی و مشکالتی که در جامعه 

وجود دارد اقدام کنند.
استان  دادگستری  همکاری  با  داریم  امید  کرد:  بیان  وی 
گلستان که طرح هر مسجد یک حقوقدان مطرح کرده است 

بتوانیم این گام را با همکاری هیئت امنای مساجد برداریم.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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مدیرستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان گفت: مسجد بیت اهلل و بیت الناس است و از این رو درب کانون های مساجد به 
روی همه اقشار و سالیق باز است.

حجت االسالم مصطفی گرجی، در دیدار محمدرضاپورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اعضای ستادکانون های مساجد استان که به اتفاق مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان انجام شد؛ در سخنانی با بیان اینکه ما در کشوری هستیم که پیش زمینه آن حرکات اسالمی است؛ به پیشنیه کانون های فرهنگی هنری مساجد هم اشاره 
کرد. مدیرستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان با بیان اینکه جامعه ای که از هنر سردرنمی آورد از معرفت دور می ماند؛ تأئید مقام معظم رهبری درباره 
آثار هنری از جمله تئاتر و فیلم هایی که درباره بعضی از پیامبران ساخته شده را مورد توجه قرار دارد. وی همچنین نگاه امام)ره(به مقوله هنر را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر 
اینکه حوزه هنر مساجد باید جدی گرفته شود زریا مخاطب دنبال تئاتر و رمان و... است؛ موضوع مهم دیگر در حوزه کانون های مساجد را فضای مجازی دانست و گفت: ابزار 

ارتباطی، امروز متفاوت شده و برای ورود به فضای مجازی باید اول دانایی داشته باشیم تا توانایی به دست بیاوریم.

درب کانون های مساجد به روی همه اقشار باز است

نام ۲۲هزارو  ثبت  از  موسوی،  االسالم  حجت 
۲۴۵ نفر از اعضای کانون های مساجد استان 
سمنان درسامانه فهما خبردادوگفت: این تعداد 
از ۲۵۸ کانون فرهنگی هنری مساجد استان به 

عضویت درآمدند.

»حجت االسالم سید علی  موسوی« در نشست خبری 
ستاد  از سوی  ملی  این طرح  گفت:  فهما،  ملی  رویداد 
هماهنگی کانون های مساجد کشور برای معرفی فعالیت 
های کانون های فرهنگی و هنری مساجد طراحی و دنبال 
می شود که در قالب این طرح سعی می شود تا فعالیت 
ها در سامانه »بچه های مسجد« معرفی و احصا شود. 
سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان سمنان، با تاکید بر اینکه مدیران کانون های 
فرهنگی هنری مساجد باید تمام فعالیتها وبرنامه های خود 
را درسایت بچه های مسجد، ثبت کنند ادامه داد: ثبت ایده، 
ارسال گزارش عملکرد فعالیت های ملی و مذهبی، ثبت 
گروه فیلم، سرود و نمایش و فعالیت های فضای مجازی 

از جمله مواردی است که مدیران کانون ها می توانند در 
سایت بچه های مسجد، ثبت کنند.

در  ها  استان  برترین  طرح،  این  اجرای  در  گفت:  وی 
اجرای برنامه های فرهنگی درمحورهای  قرآن و عترت، 

کارآفرینی، مشاوره، مقابله با آسیب های اجتماعی هنری و 
فضای مجازی در کانون های مساجد، همزمان با سالگرد 
والدت با سعادت حضرت فاطمه)س( به عنوان پایتخت 

فرهنگی و هنری مساجد ایران معرفی می شوند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان:

بیش از ۲۲ هزار نفر از اعضای کانون های مساجد 
استان سمنان به عضویت فهما درآمدند

حجت االسالم کریمی از ثبت ۴۱۴ کانون فرهنگی هنری مساجد استان 
قم در سامانه بچه های مسجد خبرداد و گفت: تا به امروز قم رتبه اول 

را در بین کانون های سراسر کشور دارا است.

حجت االسالم »اسداهلل کریمی« در نشست خبری »رویداد ملی فهما« که ستاد هماهنگی کانون 
فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد، اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد 
از سال 13۷1 با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی آغاز به کار کرد. وی با اشاره به مصوبات 
مجلس شورای اسالمی و تأکید بر رونق بیشتر کانون های مساجد گفت: االن کار به جایی رسیده 
که تمام مساجد شهری باید کانون فرهنگی و هنری داشته باشند و مسائل فرهنگی مساجد را 
باید پیگیری کنند. وی با بیان این که کانون های فرهنگی هنری مساجد از سال گذشته شکل 
جدیدی پیدا کرده است، گفت: یک سامانه کشوری با عنوان »بچه های مسجد« راه اندازی و 
باعث شد تمام کانون هایی که تا به حال مجوز گرفته اند هویت خودشان را در این سامانه ثبت 
کنند. حجت االسالم کریمی در ادامه با بیان این که در حال حاضر 25262 در این سامانه در 
کل کشور در این سامانه ثبت شده است، عنوان کرد: در استان قم ۴1۴ کانون در این سامانه وارد 
شده و بر اساس شاخص های اعالم شده رتبه اول را استان قم دارا بوده است. وی با بیان این 

که سامانه فرهنگی هنری مساجد ایران نیز فهما نامیده شده است و مجموعه فعالیت هایی که از 
این بیش از 25 هزار کانون ثبت شده است تا االن 918 هزار و ۴۴9 برنامه بوده است و تا دو روز 
دیگر که مهلت تعیین شده برای این سامانه است، این آمار تغییر پیدا خواهد کرد و در نهایت قرار 

است استان هایی که بیشترین و کمترین امتیاز را گرفته اند مشخص شوند.

 ثبت ۴۱۴ کانون فرهنگی هنری مساجد استان قم
 در سامانه بچه های مسجد

امام جمعه بروجرد به عضویت 
سامانه ملی فهما در آمد

حجت االسالم» سید علی حسینی«، طی مراسمی 
با ثبت نام در سامانه بچه های مسجد به عضویت 

رویداد ملی فهما درآمد.

امام جمعه بروجرد، پس از ثبت نام در رویداد ملی فهما به طور 
مستقیم در جریان اقدامات صورت گرفته توسط رابطان شبکه 

فهما این استان قرار گرفت.
وی همچنین از نحوه  ساماندهی و ثبت فعالیت کانون های 
فرهنگی هنری مساجد این استان در سامانه بچه های مسجد 

مطلع شد.
همچنین در این جلسه جزییات و بخش های مختلف سامانه 
بچه های مسجد اعم از فعالیت مدیر کانون، فعالیت اعضای 
کانون، آگهی ها و نحوه ارزیابی  و امتیازات و برنامه ها و 
طرح های مطرح شده در این سامانه برای امام جمعه بروجرد 

بازگو شد. 
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مسابقه کتابخوانی از متن کتاب »دغدغه های فرهنگی« در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی برگزار می شود.

مسابقه کتابخوانی با عنوان »دغدغه های فرهنگی« به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برنامه ریزی شده است؛ این مسابقه کتابخوانی از فصل های سوم 
و هشتم کتاب »دغدغه های فرهنگی« انجام می شود. اعضای شرکت کننده در این مسابقه تا پایان رویداد ملی »فهما« سال جاری از امتیاز آن استفاده کرده و از آن تاریخ به بعد )18 
اسفند سال جاری( امتیاز کسب شده برای سال 1399 کانون ذخیره می شود. به تعداد هر نفر شرکت کننده کانونی 100 امتیاز در نظر گرفته شده و از هر کانون حداکثر تعداد 10 نفر، امتیاز 
آنها لحاظ خواهد شد و امتیاز شرکت کننده های بیشتر از 10 نفر، برای کانون ذخیره می شود. به شرکت کنندگان دراین مسابقه به قید قرعه جوایزی اهدا می شود و مدیر کانون هایی که 
اعضای آنها بیشترین شرکت کننده را در این مسابقه داشته باشند جوایز ویژه ای تعلق می گیرد. اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی می توانند برای دریافت کتاب 

»دغدغه های فرهنگی« به آدرس pdf.8upload.ir/uploads/f042621618//:http مراجعه کنند.

مسابقه »دغدغه های فرهنگی« در کانون های مساجد مرکزی برگزار می شود

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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و  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  مدیر 
هنری مساجد استان ایالم بابیان اینکه تمدید 
طرح ملی فهما فرصت مناسبی برای کانون های 
اطالعات  و  آمار  بهتر  ثبت  به منظور  مساجد 
مربوطه فراهم کرده است، گفت: فهما پویایی 

و بالندگی کانون های مساجد را با دنبال دارد.

حجت االسالم »علی چراغی پور« بابیان این مطلب، اظهار 
کرد: با فعالیت های گسترده ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان طی دوماهه اخیر، همکاری 
استان،  مساجد  کانون های  اعضای  و  مدیران  جدیت  و 
خوشبختانه شاهد روند بسیار خوبی در اجرای طرح ملی 

فهما در استان بوده ایم.
وی یادآور شد: در این مدت بر اساس برآوردها و بررسی های 
اعضای  و  مدیران  گسترده  استقبال  شاهد  انجام شده، 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به منظور ثبت 
آمار، اطالعات و فعالیت های کانون در سامانه بچه های 
مسجد و طرح ملی »فهما« بوده ایم که جای تقدیر از این 

عزیزان دارد. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان ایالم با اشاره به اینکه سامانه فهما 
یکی از بهترین و بزرگ ترین سامانه های توسعه و ساماندهی 
محسوب  کشور  مساجد  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های 

می شود، تصریح کرد: اطالعات و آمار تمام فعالیت های 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد به صورت دقیق و 
مشخص در سامانه ملی فهما ثبت می شود که نقش مهمی 

در ارزیابی کانون های مساجد دارد.

کسب بیش از ۱۳ هزار امتیاز در 
رویداد ملی فهما توسط کانون 

غدیر یزد

منشی زاده با اشاره به برگزاری رویداد ملی فهما 
های  کانون  های  فعالیت  ثبت  به  توجه  با  گفت: 
مساجد در سامانه بچه های مسجد، کانون غدیر 

یزد توانسته بیش از ۱۳ هزار امتیاز کسب کند.

محسن منشی زاده، مسئول کانون فرهنگی هنری غدیر یزد 
گفت: طرح ملی فهما به عنوان یکی از طرح های مهم و 
که  است  مساجد  های  فعالیت  زمینه  در  کشوری  اثرگذار 
خوشبختانه توانسته 25 هزار کانون فرهنگی هنری در سطح 

کشور را درگیر کند.
وی افزود: این طرح دارای مزایای فراوانی است به نحوی که 
کانون های مناطق محروم نیز می توانند فعالیت های خود را 

ثبت کرده و به صورت کشوری مطرح شوند.
نیز  ما  بیان کرد:  یزد  مسئول کانون فرهنگی هنری غدیر 
همچون کانون های دیگر در کشور سعی کرده ایم فعالیت 
های خود را در این سامانه ثبت کنیم و به منظور رقابت با 
کانون های دیگر در کشور در این زمینه فعالیت داشته باشیم.

حجت االسالم چراغی پور:

طرح فهما نقش مهمی در ارزیابی فعالیت کانون های 
مساجد دارد

۱۲۰ عضو کانون انصارالحسین به 
رویداد ملی »فهما« پیوستند

مساح با بیان اینکه تاکنون ۱۲۰ عضو کانون فرهنگی 
»فهما«  طرح  به  بیرجند  انصارالحسین  هنری 
پیوستند، گفت: »اعتکاف علمی« دانش آموزان به 
منظور تقویت سطح علمی آنان در حال برگزاری است.

هنری  فرهنگی  کانون  اینکه  به  اشاره  با  مساح«  »حمید 
انصارالحسین مسجد امام حسین علیه السالم بیرجند سال 
138۷ راه اندازی شده است، گفت: تاکنون 120 نفر از اعضای 
این کانون با ورود به سامانه بچه های مسجد به روداد ملی 
»فهما« پیوسته اند. مدیر کانون فرهنگی هنری انصارالحسین 
بیرجند با بیان اینکه طرح ملی »فهما« )فرهنگ و هنر مساجد 
ایران( در قالب شاخص های هشت گانه با هدف ارزیابی و 
رتبه بندی کانون های فرهنگی و هنری مساجد اجرایی شده 
است، گفت: با ثبت فعالیت های قرآنی، هنر متعالی، کتاب و 
کتابخوانی، مناسبت های ملی و مذهبی، فضای مجازی و 
رسانه، غنی سازی اوقات فراغت و خالقیت و نوآوری موفق 
به کسب ۴ هزار امتیاز شده ایم. مساح از ثبت ایده »اعتکاف 
علمی« کانون فرهنگی و هنری انصارالحسین بیرجند در سامانه 
فهما خبر داد و افزود: در این راستا پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح 
تا اذان ظهر کالس های تقویتی و رفع اشکال دروس ابتدایی 
و متوسطه اول در حال برگزاری است و 100 نفر از نوجوانان در 

این کالس های تقویت شرکت دارند.

رییس شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان 
از  اینکه تقویت فرهنگ دینی و تزریق به جامعه یکی  بیان  با  شمالی 
رسالت های کانون های فرهنگی و هنری است، گفت: »فهما« باید برای 

جامعه تبیین شود.

»حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی« امروز چهارشنبه در نشست خبری با 
محوریت تبیین رویداد ملی فهما با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری قلب تپنده 

مساجد است، بر تقویت و ارتقای فعالیت های این مراکز مهم تأکید کرد.
رییس شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با تقدیر 
از اجرای رویداد فهما )فرهنگ و هنر مساجد ایران( که به ثبت اطالعات و فعالیت های 
کامل و جامع کانون های فرهنگی و هنری منتج می شود، اظهارداشت: »فهما« را باید 

برای جامعه تبیین و تفهیم کرد و فهم »فهما« کار بزرگی است.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی و هنری، پدیده 
انقالبی است و به برکت سفر مقام معظم رهبری به استان برای اولین بار رهبری از کانون 
ها نام بردند و دیگران را به همکاری با این مراکز تشویق کردند، افزود: این مهم برای ما 

مایه افتخار است که مقام معظم رهبری دراین استان، کانون های فرهنگی و هنری را در 
یک حرکت جدید قرار دادند و جان تازه ای به کالبد کانون ها بخشیدند.

رییس شورای هماهنگی کانون های مساجد خراسان شمالی:

»فهما« باید برای جامعه تبیین شود
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ابدالی تکلو گفت:رویداد ملی فهما)پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران( تا ۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد لذا الزم است که رابطان فهما این موضوع 
را به اطالع کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی برسانند.

»محمد ابدالی تکلو« گفت: بر اساس جدول زمان بندی از پیش تعیین شده که منطبق با مصوبات شورای سیاست گذاری رویداد ملی فهما است، 25 دی سال جاری آخرین مهلت برای ثبت 
و بارگذاری اطالعات کانون ها در سامانه بچه های مسجد بود که با توجه به استقبال اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد برای ثبت نام در سامانه بچه های مسجد جهت انتخاب 
رویداد ملی فهما) فرهنگ وهنر مساجد ایران( مهلت ثبت نام تا ۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد. مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی گفت:الزم است که رابطان 
فهما این موضوع را به اطالع کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی برسانند تا آنها هم بتوانند در بازه زمانی باقیمانده اقدام به ثبت فعالیت های خود در سامانه بچه های مسجد 
کنند. وی با اشاره به اینکه رویداد ملی فهما به عنوان فرصتی درخشان برای عرصه توانمندی های کانون های فرهنگی هنری مساجد است، افزود: مدیران و اعضای محترم کانون های 
فرهنگی هنری مساجد باید این مسئله را مورد توجه داشته باشند که اولین رویداد ملی فهما در حال برگزاری است اما پس از اتمام مهلت هم می توانند نسبت به بارگذاری اطالعات، تولیدات 

و گزارشات اقدام کنند.

مهلت ثبت نام در رویداد ملی فهما تا ۴ بهمن ماه سال جاری تمدید شد

اجرای طرح  پور، گفت:  االسالم کالت  حجت 
کانون های  بهره مندی  موجب  »فهما«  ملی 

مساجد از الگوهای برتر می شود.

حجت االسالم افشین کالت پور در مورد طرح ملی »فهما« که 
در قالب تعیین شاخص های هشت گانه برای ارزیابی و رتبه بندی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان کرمانشاه در حال 
اجراست، اظهار داشت: فهما یک رویداد ملی در سطح مساجد 
کشور است که فعالیت ها را در این مکان مذهبی ساماندهی 
خواهد کرد. مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان کرمانشاه افزود: ارتقا فعالیت های قرآن و عترت، 
شبکه سازی و ساماندهی، ارتقا فعالیت های هنری و ادبی 
کانون ها، ارتقا فرهنگ کتاب و کتابخوانی، غنی سازی اوقات 
فراغت، مناسبت های ملی و مذهبی و فضای مجازی و رسانه 
و خالقیت و نوآوری شاخص های این طرح هستند. وی گفت: 
این طرح یک طرح زیست بوم مجازی و بانک اطالعاتی 
فراگیر از کانون های مساجد کشور در مباحث فرهنگی- هنری، 

مجازی و شبکه سازی است. حجت االسالم کالت پور، خاطر 
نشان کرد: بهره مند شدن مجموعه کانون های فرهنگی هنری 

مساجد از الگوهای برتر شناخته شده در این رویداد یکی از 
مهم ترین اهداف این طرح به شمار می رود.

برگزاری کالس های کمک 
درسی در مساجد اندیمشک

فرهنگی  های  کانون  مساجد،  از  زیادی  تعداد 
سطح  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  و  هنری 
سال  مختلف  فصول  در  اندیمشک  شهرستان 
کالس های آموزشی و کمک درسی برگزار می 
کنند و اکنون نیز همزمان با امتحانات نیم سال 

اول این کالس ها در حال برگزاری هستند.

»حجت االسالم علی بیرم وند« با بیان اینکه مساجد عالوه بر 
فعالیت های فرهنگی و مذهبی، مکانی برای برگزاری کالس 
درس و کالس های تقویتی ویژه نوجوانان و جوانان هستند 
اظهار کرد: در مسجد امام خمینی )ره( اندیمشک کالس های 
تقویتی و آموزشی در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی 

در فصول سال برگزار می شود.
مدیر کانون فرهنگی هنری روح اهلل اندیمشک با اشاره به اینکه 
نوجوانان و جوانان منطقه ای که این کانون در آن قرار دارد، 
دارای محرومیت و فقر مالی هستند و توان پرداخت هزینه به 
معلم خصوصی را ندارند افزود: با همکاری این مجموعه، کالس 
های تقویتی، آشنایی با مهارت های حل سواالت، برگزاری 

آزمون و رفع اشکال در حال برگزاری است.
وی اضافه کرد: این حرکت انقالبی و جهادی باعث می شود 
جذب در مسجد باال برود و در البه الی این کالس ها، احکام 
و تفسیر قرآن نیز بیان می شود که به راحتی می تواند اثرگذار 

باشد.

نما ر و د
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نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 425. پنــج شــنبه 26 دی مــاه 1398

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد کرمانشاه:

 طرح »فهما« موجب بهره مندی کانون های مساجد 
از الگوهای برتر می شود

طرح ملی »فهما« باعث اثربخشی 
فعالیت های فرهنگی و هنری در 

مساجد می شود

دولت آبادی با بیان اینکه فعالیت های کانون ها در 
طرح ملی فهما باید ثبت شوندف گفت: طرح ملی 
»فهما« باعث اثربخشی فعالیت های فرهنگی و 

هنری در مساجد می شود.

»علیرضا دولت آبادی« در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طرح 
فهما )پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران( یک رویداد ملی است.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: این طرح چند وجهی برای نخستین بار در 

استان و کشور آغاز و در سه مرحله اجرا می شود.
وی با بیان اینکه مرحله نخست ثبت مشخصات کانون  های 
فرهنگ هنری مساجد در سامانه ملی »بچه  های مسجد« است، 
ادامه داد: مرحله دوم این طرح ثبت و بارگزاری مشخصات اعضا 
کانون بوده که تا 25 دی ماه فرصت وجود داشت و هم اکنون 
با موافقت رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد کشور تا چهارم بهمن ماه تمدید شد.

ناهیدی فرد گفت: رویداد ملی فهما رقابتی 
سالم ، پویا و تعالی بخش به منظور رشد بهتر 
فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد 

در فضای مجازی ایجاد می کند.

»حمیدرضا ناهیدی فرد«، در همایش تقدیر از کتابداران 
کانونهای مساجد که در محل دوازدهمین نمایشگاه کتاب 
همدان برگزار شد، گفت: شهادت سردار سپهبد سلیمانی 

زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان کشید.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی  هنری مساجد استان 
اهداف ستاد کانونهای  از  اینکه یکی  بیان  با   ، همدان 
فرهنگی،  واقعی  نقش  احیای  مساجد  هنری  فرهنگی 
هنری، تبلیغی و آموزشی مساجد است، اظهار کرد: کمک 
به ساماندهی، راه اندازی و تجهیز کتابخانه های مساجد 

از برنامه های این ستاد به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: 293 کتابخانه مخزن دار در سطح 
کتابخانه های مساجد استان داریم که  از این تعداد 15۷ 
کتابخانه شهری و 136 کتابخانه روستایی است و این 

کتابخانه ها در شش سطح درجه بندی شده اند.

ناهیدی فر ادامه داد: یک میلیون و 50 هزار جلد کتاب 
در کتابخانه های مساجد برای 55 هزار نفر عموم مردم 
عرضه می شود همچنین برخی از مساجد استان با توجه 
با 191  نداشتند  فضا مخزن دار  ایجاد  اینکه شرایط  به 

کتابخانه باز در شبستان مساجد ارائه خدمات می دهند.

در  فرهنگی  مهندسی  اخیر  های  سال  در  افزود:  وی 
ساختار ستاد انجام و  رویداد ملی فهما برای ثبت و رصد 
فعالیت کانون ها تشکیل شد که فعالیت ها را نمایان 
و فضای رقابتی مطلوبی را برای کانون های فرهنگی 

مساجد کشور فراهم کرده است.

فهما رقابتی سالم و پویا در جهت رشد فعالیت های کانون های مساجد
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خبرگزاری

خانه  ای  داشتن  زندگی،  در  عیش  از  جعفرصادق)ع(:  امام 
اجاره  ای و نانی خریدنی است .
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