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امام خمینی )ره(:
این باید یک سرمشق و یک الگو باشد 
که ببینیم که یک قدرت بزرگ 
وقتی پایگاه ملی ندارد، این قدرت 
نمی تواند بایستد سر پای خودش.

صفحه 5

خبرگزاری

امام جمعه تبریز:

کانون های مساجد در جذب کودکان و نوجوانان 
همت کنند
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ستاد  مختلف  های  حوزه  همه  گفت:  براتی 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
های  کانون  و  استانی  های  ستاد  با  کشور 
رویداد  اجرای  در  مساجد  هنری  و  فرهنگی 

ملی »فهما« همراه و همگام هستند.

وضعیت  بررسی  نشست  نشست  در  براتی«،  »حسین 
عمومی، مسائل و مشکالت ستاد هماهنگی و کانون 
به  اشاره  با  فارس  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های 
اجرای گسترده رویداد ملی »فهما« با مشارکت مجموعه 
های ستادی، استانی و کانون های مساجد، گفت: همه 
حوزه های مختلف ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد کشور با ستاد های استانی و کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد در اجرای رویداد ملی »فهما« 

همراه و همگام هستند.
سرپرست اداره کل هماهنگی استان ها و امور حقوقی 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور خاطرنشان 
کرد: سعی وافر شد و تاکیدات الزم شد که همه انرژی و 
توان برای اجرای شایسته طرح از سوی مرکز و ستادهای 
استانی به کار گرفته شده است و در حوزه های محتوایی، 

پشتیبانی،اطالع  و  تی  آی  سازی،  شبکه  و  ساماندهی 
رسانی و رسانه و خبرگزاری هر کدام نقشی را در اجرای 

این رویداد ملی و فاخر بر عهده دارند.
وی از برنامه ریزی جلسه های بررسی وضعیت و مسائل 
پیش روی ستاد های هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان ها خبر داد و گفت: تالش می 

شود که بصورت ماهانه حداقل 2 استان در جلسه شورای 
معاونین ستاد دعوت و حضور بهم رسانند و به ارائه گزارش 
فعالیت ها و برنامه های اجرایی و ارزشمند خود، طرح ها 
دغدغه ها و مسائل و مشکالت مرتبط با ستاد هماهنگی 
و کانون های مساجد استان و همچنین ارائه کار ویژه 

استان خویش بپردازند.

حجت االسالم امیدی گفت: رویداد ملی »فهما« در استان فارس با همکاری کانون های فرهنگی و هنری در ثبت فعالیت های انجام شده، در سامانه بچه 
های مسجد در حال اجرا است.

حجت االسالم »حسین امیدی«، در نشست نشست بررسی وضعیت عمومی، مسائل و مشکالت ستاد هماهنگی و کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس به ارائه گزارشی از روند 
اجرای رویداد ملی »فهما« در سطح استان فارس پرداخت و گفت: رویداد ملی »فهما« در استان فارس با همکاری کانون های فرهنگی و هنری در ثبت فعالیت های انجام شده، در سامانه بچه 
های مسجد در حال اجرا است. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس همچنین از پیگیری برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان فارس خبر داد و افزود: این نشست با مکاتبات انجام شده و پیگیری های صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس بزودی برگزار خواهد شد.

همچنین در این نشست کارشناسان ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس به طرح نظرات و بیان مشکالت پیش روی ستادهماهنگی و کانون های مساجد استان 
پرداختند که استقرار ستادهماهنگی در مکانی مستقل، توجه به کانون های فعال استان در رویداد ملی »فهما« و اختصاص بودجه های برنامه ای از مهمترین آن بود.

رویداد ملی »فهما« در فارس با همکاری کانون های فرهنگی و هنری در حال اجرا است

سرپرست اداره کل هماهنگی استان ها و امور حقوقی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور عنوان کرد 

همه حوزه های مختلف ستاد عالی با ستادهای 
استانی در اجرای رویداد »فهما« همراه هستند 

نمایــه

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

پایان نامه »روایات شأن نزول و 
 نقش آن در تفسیر قرآن« 

دفاع شد

موضوع  با  سه  سطح  پایان نامه  از  دفاع  جلسه 
»روایات شأن نزول و نقش آن در تفسیر قرآن« 

در جامعه الزهرا)س( برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن 
با موضوع »روایات شأن نزول و نقش آن در تفسیر قرآن« 

با ارائه خانم ندا صادق پور روشنی برگزار شد.
راهنمای  استاد  دارابی،  شفیعی  سیدحسین  حجت االسالم 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  و  بود  پایان نامه  این 

شکوری، داوری این پایان نامه را به عهده داشت.

مدیریت جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم 
رهبری از تمدید زمان ثبت نام آزمون معینه های 

حج تمتع، تا 5 بهمن ماه 98 خبرداد.

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اعالم کرد: 
با عنایت به درخواست دفاتر نمایندگی بعثه در استان ها و 
برخی از داوطلبان، زمان ثبت نام آزمون معینه های حج تمتع 

به مدت 10 روز تمدید شد.
براساس این گزارش، برای آن دسته از داوطلبانی که هنوز 
موفق به دفاع از پایان نامه سطح سه حوزه نشده اند و مشتاق 
خدمت در کسوت معینه کاروان هستند، در سال های آینده 
آزمون جذب معینه کاروان برگزار خواهد شد و این  افراد پس 
از دفاع از پایان نامه و اخذ مدرک سطح 3 می توانند در آن 

آزمون  ثبت نام و شرکت کنند.
حداکثر  می بایست  متقاضیان  است،  حاکی  گزارش  این 

یک هفته بعد از ثبت نام به دفاتر نمایندگی بعثه مقام معظم 
رهبری در محل سکونت خود مراجعه و اصل و کپی مدارک 

درخواستی را تحویل دهند؛ تا پس از تأیید و صحت سنجی، 
مجوز شرکت در آزمون  برای آنان صادر شود.

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون معینه های حج تمتع تا نیمه بهمن

برگزاری محفل انس با قرآن کریم 
در آستان عبدالعظیم حسنی)ع(

دو هزار  و نود  و چهارمین محفل انس با قرآن آستان 
شامگاه  الحسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت  مقدس 
نماز  اقامه  از  پس  دی ماه  هفتم  و  بیست  جمعه، 
جماعت مغرب و عشا با حضور زائران و مجاوران 

حرم برگزار شد.

در این محفل که با اجرای هادی ربیعی و در محل مصالی 
قاریان  از  پرویزی  مجتبی  ایزدپناهی،  هادی  شد،  برپا  ری 

بین المللی و ممتاز به تالوت پرداختند.
همچنین، در ادامه این مراسم نیز که از سوی مرکز آموش 
گروه  شد،  پیگیری  عبدالعظیم)ع(  حضرت  آستان  قرآن 

هم خوانی شمس الهدی به اجرای برنامه تواشیح پرداختند.
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حجت االسالم خوشرو گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد نقش مهمی در تربیت نسل جدید دارد و افرادی مسجدی و انقالبی تربیت می کند.

حجت االسالم » مهدی خوشرو « افزود: وجود کانون های فرهنگی هنری مساجد، ظرفیتی مناسب برای تربیت نسل انقالبی و در تراز انقالب است و باید در این راستا تالش شود.
دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بهشهر گفت: اینکه دشمن تالش فراوان دارد تا در دل و جان جوانان ما رخنه کند، بر همگان روشن است و باید در این بخش ضد حمله مناسب با حمله 
دشمنان در فکر و جان جوانان انجام شود. حجت االسالم خوشرو اظهار کرد: مساجد همواره پایگاه مناسبی برای رشد و توسعه فکری و دینی جوانان بوده است و نباید این نقش در 
جامعه کمرنگ شود؛ بلکه باید با توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مساجد جامعه را جامعه انقالبی تربیت کنیم. وی بیان کرد: در کانون های مساجد عالوه بر آموزش های 

معنوی و تحصیلی که الزمه مهم برای زندگی جوانان امروز ماست، باید تالش شود تا در مورد اشتغال و آینده جوانان هم برنامه ریزی و گره گشایی انجام شود.
دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بهشهر گفت: برای جذب جوانان به مساجد باید جذاب سازی مناسب انجام شود و در بخش های مختلف اقامه نماز، مشارکت اجتماعی و امور فرهنگی 

باید این جذاب سازی نمودار شود.
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تربیت نسلی انقالیی و مسجدی مهمترین خروجی کانون های مساجد است

پنجــره

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

جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی طالب برای ارسال به 

مناطق سیل زده

طالب و روحانیون و خانواده آنان می توانند کمک های 
به  به سیل زدگان  برای کمک رسانی  را  نقدی خود 

شماره حساب و کارت زیر واریز کنند.

شماره حساب: 0112049594000
شماره کارت: 6037991899985406

بانک ملی - مشارکت نورانی- مرکز خدمات حوزه
طالب می توانند از طریق سامانه سخا-تبرعات-کمک به 

سیل زدگان نیز کمک های نقدی خود را واریز کنند.
همچنین هم وطنان گرامی کمک های غیر نقدی خود را به 
مراکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور تحویل دهند.

دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص 
تهاجم فرهنگی موجب شد تا در سال 71 و 
انقالب  عالی  شورای   302 مصوبه  براساس 
فرهنگی تاسیس کانون های فرهنگی و هنری 
در جوار مساجد به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی محول شود.

در همین راستا فعالیت کانون های فرهنگی و هنری با هدف 
رونق بخشیدن به مساجد و جذب جوانان و مجهز کردن آنان 

به سالح بصیرت از سوی متولیان در این مراکز آغاز شد.
در جهت ساماندهی به فعالیت کانون های مساجد از سال 
گذشته هم اساسنامه کانون های مساجد توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید؛ با تشکیل شورای 
هماهنگی کانون های مساجد در استان ها با عضویت 9 نفر 
از متولیان مساجد، این فعالیت ها شتاب بیشتری به خود 

گرفت.
از همین رو خبرگزاری شبستان در زنجان پای صحبت 
حجت االسالم »نقی یارمحمدی« مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد استان زنجان نشست تا در جریان نحوه 
اجرای این اساسنامه و سند تحول راهبردی در استان قرار 

گیرد.
شورای هماهنگی کانون های مساجد با چه هدفی 

و در چه راستایی در استان تشکیل شده است؟
در  کانون های مساجد  اعضای شورای هماهنگی  تعداد 
استان ها 9 عضو دارد؛ امام جمعه به عنوان رئیس، استاندار 
نائب رئیس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی دبیر شورا 
و مدیرکل تبلیغات اسالمی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه، 
علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  نماینده  مرکز،  شهردار 
استان، فرمانده بسیج استان و مدیرستاد هماهنگی کانون 

های مساجد استان عضو شورا هستند.
شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 

ها می تواند، نقش بسزایی در جلوگیری از موازی کاری در 
فعالیت های مساجد داشته با شند، این شوراها می تواند در 
سطح کانون های مساجد موجب انسجام بخشی میان متولیان 

فرهنگی  و ارکان  فعال در سطح مساجد شود.
در کنار این اساسنامه، سند تحول راهبردی کانون های 
مساجد هم تشکیل شده است که فعالیت کانون های مساجد 

در چارچوب آن انجام می شود.
رویداد ملی فهما چیست و با چه هدفی اجرا می 

شود؟
زنجان:  استان  مساجد  های  کانون  هماهنگی  مدیرستاد 
رویداد ملی فهما مخفف عبارت فرهنگی، هنری مساجد 
ایران است؛ کلید این طرح خورده شده است و بستر آن 

سامانه بچه های مسجد است.
در این طرح که با هدف ایجاد شبکه ملی بین کانون های 
مساجد کشور ایجاد شده است، فعالیت کانون های مساجد 
سراسر کشور ثبت می شو؛ براساس امتیازی که به این 

فعالیت ها داده خواهد شد،پایتخت ملی فهما همزمان با 
سالروز والدت حضرت زهرا)س( اعالم می شود؛ همچنین 
یک استان برتر، یک شهرستان برتر، یک روستای برتر و 18 
باب کانون فرهنگی و هنری برتر در بستر رویداد ملی فهما 

تعیین می شود.
رویداد ملی فهما بستری برای رقابت سالم بین کانون های 
مساجد ایجاد می کند و همین رویداد شبکه ملی بین کانون 

های مساجد در کشور را فراهم کرده است.
ارزیابی و رتبه بندی کانون های مساجد براساس هشت 
شاخص تعیین شده در این سامانه انجام می شود که شامل 
ارتقای فعالیت های قرآنی، شبکه سازی و ساماندهی، ارتقای 
فعالیت های هنری و ادبی کانون ها، ارتقای فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی، غنی سازی اوقات فراغت، پاسداشت مناسبت 
ها و برنامه های ملی و مذهبی، فضای مجازی و رسانه و 
خالقیت و نوآوری به عنوان شاخص های مربوطه معرفی 

شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان تشریح کرد

تجلی نوآوری، خالقیت و توانمندی کانون های 
مساجد کشور در بستر رویداد ملی»فهما«

برگزاری سلسله نشست های آنالین 
فاطمی

فرهنگی  معاونت  کاربردی  های  آموزش  مرکز 
و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
سلسله نشست های آنالین فاطمی را برگزار می 

کند.

این نشست ها از 24 دی ماه تا 6 بهمن با عناوین موضوع 
شناسی منبر فاطمیه، مقتل شناسی فاطمیه، اصول خانواده 
موفق در زندگی حضرت فاطمه زهرا، جایگاه اجتماعی زن در 
اندیشه فاطمی و فرزند پروری در سیره فاطمی توسط اساتید 
حجت االسالم اصغر قائمی، آقای جعفر نژاد، حجت االسالم دکتر 
ساالری فر، حجت االسالم مهدی عباسی و سرکار خانم انصاری 

با حضور طالب و فضال 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 14 تا 16 در مسجد امام جعفر صادق )ع( برگزار کرد.

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 کردند. همچنین 
حجت االسالم حسین حوائیان و مرتضی طاهری در این مراسم، شعرخوانی و مداحی کردند.

تجمع مسجدی ها در گرامیداشت یاد شهدای اخیر در مسجد امام صادق)ع(
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حجت االسالم والمسلمین »محمود ابوترابی« مدیر حوزه های علمیه مازندران و عضو شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مازندران 
با ثبت نام در کانون فرهنگی و هنری شهدای مصلی شهرستان ساری در سامانه بچه های مساجد عضو شد.

پیوستن مسئولین و ائمه محترم جمعه و جماعات، مدیران کل دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، شهرداران و فرمانداران و... به »فهما« افتخاری است.
مطابق آخرین اطالع رسانی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور کانون های مساجد تا روز جمعه 4 بهمن ماه برای ثبت فعالیت در فهما فرصت دارند.

www.shabestan.irخبرگزاری

مدیر حوزه های علمیه مازندران به عضویت زیست بوم مجازی »فهما« درآمد

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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مهم ترین  را  مساجد  نوری زاده  حجت االسالم 
آحاد  میان  در  همدلی  و  وحدت  ایجاد  پایگاه 
ملت دانست و گفت: زمینه سازی برای اشتغال، 
نیازمندان،  به  کمک  ازدواج،  و  کارآفرینی 
جلوگیری از اعتیاد و طالق باید برنامه مساجد 

باشد.

حجت االسالم »سید ناصرالدین نوری زاده« در همایش 
آستان  صدوق  شیخ  تاالر  در  که  مسجد«  »مدیریت 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( برگزار شد، با اشاره به 
شهادت سردار شهید سلیمانی گفت: مقام معظم رهبری  
درباره شخصیت این شهید بزرگوار فرمودند شهید سلیمانی 
تدبیر،  اخالص،  و  داشتند  عظیم  و  جامع  شخصیتی 
شجاعت، دقت نسبت به شرع حتی در حوزه عملیات 
نظامی، جناحی عمل نکردن و حرکت در مسیر انقالب 
و امام)ره( از جمله ویژگی های بارز این شهید واال مقام 
بود و شهید سلیمانی نیز در خاطراتشان نقل کرده اند که 
من شهادت را از امام رضا)ع( گرفته ام، اما نمی دانم چه 

زمانی اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: امیرالمومنین)ع( در مزیت جهاد می فرمایند: 
آگاه باشید، جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند 
به روی انسان های خاصش این در را باز می کند و 
نیز لباس تقوا نیز در جهاد است. جهاد تنها منحصر به 

جهاد نظامی نمی شود، بلکه شامل بخش های نظامی، 
علمی، فرهنگی، سیاسی است و امروز اگر ما در همه ابعاد 
جهادگونه عمل کنیم، مشمول عنایت پروردگار می شویم. 
چراکه برای جلوگیری از خسران و رسیدن به سعادت و 
رستگاری نیز بهترین عمل جهاد است که مصداق عمل 

صالح و اخالص هم می شود.
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به در پیش 
بودن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بیان کرد: زمانی 
که انقالب اسالمی ایران پیروز شد، کسی باور نمی کرد 

که در مقابل رژیم مسلح با  آن دستگاه و تشکیالت، امام 
خمینی)ره( با سرمایه ایمان و اعتقاد به خداوند و حمایت 

مردم این پیروزی عظیم و چشمگیر را رقم بزند.
وی گفت: امام خمینی)ره( فرموده بودند که من با تشکیل 
انقالب اسالمی چند هدف را دنبال می کنم یکی نجات  
ایران از چنگال طاغوت و شاهنشاهیان و دیگری نجات 
اسالم، مسلمانان کل جهان و زمینه سازی برای ظهور 
است، که امید است انقالب اسالمی همه این اهداف را 

برای ما به ارمغان آورد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد:

امام جماعت باید به بصیرت سیاسی مسلح باشد
 تشریح بخشی از برنامه های
 »هفته قرآن و عترت« در 

شهرستان کهگیلویه و بویراحمد 

اینکه در جشنواره قرآن و  بیان  با  پور  خوب 
عترت برای همه شهرستان ها بخش هایی در 
نظر گرفته شده، ادامه داد: طبق تقسیم بندی 
و  »نماز  محوریت  با  خوانی  کتاب  مسابقه 
سبک زندگی« به میزبانی شهرستان بهمئی به 

جشنواره قرآن و عترت اضافه شده است.

با  »جان محمد خوب پور« در نشست شورای اداری که 
ارشاد اسالمی شهرستان های  حضور روسای فرهنگ و 
کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد ضمن تسلیت 
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و جمعی از هم وطنان در 
حوادث اخیر، اظهار داشت: همه ما باید در کارها خلوص 
داشته باشیم. مدیر حوزه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه 
سپهبد شهید سلیمانی در کارها اخالص داشت، گفت: هر 
وقت در کارها و فعالیت ها خلوص نیت وجود داشته باشد، 
شاهد نتایج معجزه آسایی خواهیم بود. وی در ادامه، با بیان 
اینکه هنرهای تجسمی در سال 96 بین شهرستان های 
استان تقسیم شد، گفت: امسال باتوجه به بحث مالی، مقرر 
شد که انجمن هنرهای تجسمی مسئولیت انجام برنامه های 

تجسمی جشنواره قرآن و عترت را برعهده داشته باشد.

ویژه ائمه جماعات استان تهران

همایش تخصصی »مدیریت 
مسجد« برگزار می شود

ائمه  ویژه  مسجد«  »مدیریت  تخصصی  همایش 
حجت االسالم  سخنرانی  با  تهران  استان  جماعات 

نوری زاده برگزار شد.

همایش تخصصی »مدیریت مسجد« ویژه ائمه جماعات 
حرم  صدوق)ره(  شیخ  تاالر  در  تهران،  استان  مساجد 
حضرت عبدالعظیم)ع( برگزار  شد. بر اساس این گزارش؛ 
این همایش با سخنرانی حجت االسالم سید ناصرالدین 
نوری زاده، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.

تحکیم  در  مساجد  بیان اینکه  با  باقری کنی 
مردم ساالری  عناصر  و  محورها  الگوها، 
اسالمی مطابق با فطرت انسانی نقش محوری 
و  ترویج  محور  باید  مساجد  گفت:  دارند، 
اجازه  و  باشند  اسالمی  بشر  حقوق  تبلیغ 
آموزه های  از  دور  به  و  مفاهیم جدید  ورود 

دینی را در این عرصه ندهند.

باقری کنی« در همایش »مدیریت مسجد«  »علی 
که در تاالر شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم)ع( 
اخالقی شهید  های  ویژگی  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
و  شجاعت  و  اخالص  کرد:  اظهار  سلیمانی  سردار 
زدنی  مثال  والیت  به  نسبت  سلیمانی  شهید  تدبیر 
کردند،  می  مدت سعی  این  عناصر طی  برخی  بود. 
دست به تخریب ویژگی های شخصیتی شهید سردار 
خدشه ای  کوچک ترین  نتوانستند  که  بزنند  سلیمانی 

به آن وارد کنند.
سلیمانی  ذهنی شهید  و  فکری  کرد: خط  بیان  وی 
رهبری  معظم  مقام  های  دیدگاه  و  راهبرد  همان 
بود و از معیارهای مدنظر رهبری پیروی می کرد و 
آمریکای جنایتکار از یک سال و نیم قبل برنامه ترور 
شهید سلیمانی را دنبال می کرد، تا با این اقدام خود 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی ضربه وارد کند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به برداشت 
جاری،  سال  ماه  آبان  حوادث  از  آمریکایی ها  غلط 
به فرصت  آبان ماه، ذهنیت دستیابی  گفت: حوادث 
براندازی نظام را به آنها داد، اما آنها همانند گذشته 
عمومی  نظم  برهم زنندگان  از  برخی  کردند.  اشتباه 
نوکر جیره خوار آمریکا بودند که با اقدامات خود بر 

حوادث اخیر دامن زدند.
وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع 
باشکوه  حضور  این  گفت:  مقاومت  شهدای  پیکر 

آمریکای جنایتکار را شوکه کرد.
باقری کنی در ادامه با بیان اینکه دشمن هدفمند و با 

برنامه برای تحقق اهداف خود در ضربه زدن به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی عمل می کند، تصریح کرد: 
تا  باشند،  آگاه  همواره  باید  مسئوالن  و  ایران  ملت 
توطئه های دشمنان مانند همیشه بی اثر بماند. چراکه 
مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی نقش اساسی و 
انسجام  اتحاد،  دیدن  با  آمریکا  و  کردند  ایفا  اصلی 
نمی  غلطی  هیچ  فهمید  ایران  ملت  والیتمداری  و 

تواند بکند.

مساجد باید محور ترویج و تبلیغ حقوق بشر اسالمی باشند
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 کانون »امامت« 
 موفق به کسب ۹ هزار امتیاز
 در رویداد ملی »فهما« شد

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامت مسجد محمد 
رسول اهلل روستای ناوه از توابع شهر بجنورد، از 
کسب 9 هزارو 108 امتیاز در رویداد ملی »فهما« 

خبر داد.

»ابوالقاسم یاهویی« گفت: همزمان با اجرای رویداد ملی »فهما« 
)فرهنگ و هنر مساجد ایران( که به ثبت و رصد اطالعات و 
فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مرتبط است، برنامه 
ها و فعالیت های کانون در سامانه بچه های مسجد ثبت شده 
است. مدیر کانون فرهنگی و هنری امامت مسجد محمد رسول 
اهلل روستای ناوه از توابع شهر بجنورد با بیان اینکه تا کنون 
اسامی 110 عضو خواهر و برادر این کانون در سامانه بچه های 
مسجد به ثبت رسیده است، افزود: با توجه به تمدید مهلت ثبت 
نام تا چهارم بهمن ماه، ثبت اعضا و فعالیت ها همچنان ادامه 
دارد. وی با بیان اینکه 14 نفر از اعضای کانون مسجد در چارت و 
کادر کانون قالب بندی شده اند، مسئول جذب و ساماندهی، رابط 
کانون، مسئول کتابخانه و مسئول فناوری اطالعات را بخشی از 

عناوین کادر کانون معرفی کرد.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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حجت االسالم صادقی به اجرای طرح»هر مسجد یک حقوقدان« اشاره کرد و گفت: مساجد باید پایگاه هدایت و آگاهی بخشی در مسائل اجتماعی و 
رعایت حقوق یکدیگر تبدیل شود

حجت االسالم»هادی صادقی« در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: همواره از استان گلستان ندای وحدت بلند شده و این مهم بسیار ارزشمندی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه وحدت در استان گلستان بسیار ارزشمند است، ادامه داد: معاونت فرهنگی در سراسر کشور برنامه های متنوعی برگزار می کند و تالش 
می کنیم که سطح اخالقی و اجتماعی همکاران ما ارتقاء یابد. حجت االسالم صادقی تاکید کرد: ترویج معارف اسالمی بین همکاران و خانواده، تکریم ارباب رجوع و افزایش 
پاسخگویی به مردم از اقدامات فرهنگی است که در قوه قضائیه دنبال می کند. وی افزود: سطح آگاهی مردم از مسائل قانون و قضایی باال نیست و پایین بودن این سطح 
آگاهی باعث بروز رفتار هایی می شود که باعث از بین رفتن حقوق دیگران و یا قانون شکنی می شود.معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: 17  میلیون پرونده هر سال در 

قوه قضائیه تشکیل می شود و بخش عمده این پرونده ها به دلیل عدم اشرافیت به قانون و مسائل قانونی است. 

مساجد پایگاه هدایت و آگاهی جامعه باشند

حجت االسالم والمسلمین آل هاشم گفت: کانون 
جذب،  در  باید  مساجد  هنری  فرهنگی  های 
نوجوانان  و  کودکان  دینی  تربیت  و  آموزش 

اقدامات الزم را داشته باشند.

آل هاشم«  والمسلمین »سیدمحمدعلی  حجت االسالم 
در نخستین جلسه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی 
مشکل  داشت:  اظهار  آذربایجان شرقی  مساجد  هنری 
اصلی مساجد کشور؛ موازی کاری زیادی است که از سوی 

نهادهای مختلف صورت می گیرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان این که گاه 
تعداد نهادهای متولی امور مساجد از تعداد نمازگزاران یک 
مسجد بیشتر است، خاطرنشان کرد: عامل اصلی عدم 
پیشرفت و تعالی برخی مساجد اختالفات موجود میان 

نهادهای متولی امور مساجد است.
وی از فعال شدن ستاد رسیدگی به امور مساجد استان 
باید چاره ای برای  آینده خبر داد و گفت:  طی روزهای 
رفع موازی کاری های موجود در فعالیت های متولیان امور 

مساجد اندیشید، همین مسأله در تشکل های فعال قرآنی 
نیز صادق است.

امام جمعه تبریز با تأکید بر این که کانون های فرهنگی 
دینی  تربیت  و  آموزش  جذب،  در  باید  مساجد  هنری 

کودکان و نوجوانان اقدامات الزم را داشته باشند، گفت: 
متأسفانه از نسل جدید غافل شده ایم، گاهی در نهایت 
تعجب و تأسف شاهدیم که از حضور کودکان و نوجوانان 

در مساجد جلوگیری می شود.

امام جمعه تبریز:

کانون های مساجد در جذب کودکان و نوجوانان 
همت کنند

مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم از برگزاری 
جشنواره کارآفرینی کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان به 
مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر به میزبانی روستای »گچ کوبان« خبر 

داد.

 حجت االسالم »علی چراغی پور« در این خصوص، اظهار کرد: فراخوان این جشنواره از 15 
دی ماه سال جاری در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اعالم شده و تاکنون نیز 

کارآفرینان مسجدی استان استقبال بسیار خوبی برای حضور در این جشنواره داشته اند.
وی بابیان اینکه این جشنواره 15 بهمن ماه سال جاری در روستا »گچ کوبان« از توابع شهرستان 
بدره با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن برگزار خواهد شد، تصریح کرد: شناسایی الگوهای 
موفق فعال در زمینه کارآفرینی و اشتغال زایی، شبکه سازی و تبادل کارآفرینان کانون های مساجد 
با یکدیگر، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های کارآفرینی اعضای کانون های فرهنگی و هنری، 
ترغیب و تشویق اعضای کانون های مساجد در راستای ورود به حوزه کارآفرینی و گفتمان سازی 

اقتصاد مقاومتی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
حجت االسالم چراغی پور، با اشاره به اینکه توجه به حوزه کارآفرینی و فرهنگ سازی در این زمینه 

یکی از برنامه های اساسی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم در طول سال است، 
یادآور شد: حمایت از طرح های کارآفرینی اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد به ویژه 
در مناطق روستایی استان با تعامل با سایر دستگاه های مرتبط و اجرایی و همچنین برگزاری 

جشنواره هایی از این قبیل، در دستور کار این ستاد قرار دارد. 

روستای »گچ کوبان« میزبان جشنواره کارآفرینی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم

رونق بخشی فرهنگی و اجتماعی 
مساجد در الگوی ایرانی و اسالمی 

از اهداف فهما است

طاهری گفت: رونق بخشی فرهنگی و اجتماعی 
موجب  که  اسالمی  و  ایرانی  الگوی  در  مساجد 
همزیستی مومنانه و خانواده محور در مساجد شود 

از اهداف رویداد ملی فهما است.

»حسین طاهری« گفت: کشف، پرورش و به کارگیری خالقیت 
های فرهنگی و هنری بچه های مسجد با امکان رصد، پایش و 
ارزیابی اطالعات، ایجاد فضای رقابتی بین کانون ها، هماهنگی و 
انسجام در آنها، استفاده بهینه و بهتر از فضای مجازی و فناوری 
نوین، مدیریت بهتر و نشاط آفرینی و تحول گرایی را از جمله 
اهداف راه اندازی رویداد »فهما« است. مسئول دفترنمایندگی 
ستاد کانون های مساجد تربت حیدریه افزود: رونق بخشی 
فرهنگی و اجتماعی مساجد در الگوی ایرانی و اسالمی که 
موجب همزیستی مومنانه و خانواده محور در مساجد شود از 
دیگر اهداف رویداد ملی فهما است. طاهری به مشارکت 100 
درصدی کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تربت 
حیدریه در ثبت اطالعات خود در سامانه بچه های مسجد اشاره 
کرد و اظهارداشت: تا کنون تعداد بسیاری از اعضای کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد شهرستان تربت حیدریه و زاوه در این 

سامانه ثبت نام کرده اند.
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مسئول دفتر نمایندگی کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه ویژه شهرستان بیله سوار گفت: رویداد ملی »فهما« یک جهاد فرهنگی برای تسریع 
در فعالیت های مساجد است.

»شهاب ملکی« گفت: کانون های فرهنگی هنری شهرستان بیله سوار تاکنون با مشارکت در رویداد ملی »فهما« توانسته جایگاه مناسبی را در بین کانون های مساجد سراسر کشور کسب 
کنند. مسئول دفتر نمایندگی کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه ویژه شهرستان بیله سوار تصریح کرد: کانون فرهنگی هنری شهدای قره قاسملو با کسب 13224 امتیاز در سامانه 
بچه های مسجد به عنوان پنجمین کانون برتر کشور شناخته می شود. وی ادامه داد: کانون فرهنگی هنری امام علی )علیه السالم(، کانون های فرهنگی هنری شهید عالیی، شهدای مرادلو 
و ذوالجالل نیز از شهرستان بیله سوار در رده های برتر کشوری و استانی قرار دارند. ملکی خاطر نشان کرد: 38 کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان بیله سوار فعال هستند که از 
این تعداد بیش از 60 درصد در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری قرار دارد.مسئول دفتر نمایندگی کانون های فرهنگی هنری مساجد منطقه ویژه شهرستان بیله سوار افزود: تالش 

خواهیم کرد با همکاری فعاالن کانون های مساجد جایگاه شهرستان بیله سوار در رتبه های کشوری و استانی به عنوان کانون های فعال حفظ شود. 

رویداد ملی »فهما« یک جهاد فرهنگی است

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 426. شــنبه 28 دی مــاه 1398

کانون   414 ثبت  از  کریمی  االسالم  حجت 
سامانه  در  قم  استان  مساجد  هنری  فرهنگی 
بچه های مسجد خبرداد و گفت: تا به امروز 
سراسر  های  کانون  بین  در  را  اول  رتبه  قم 

کشور دارا است.

حجت االسالم »اسداهلل کریمی« در نشست خبری »رویداد 
هنری  فرهنگی  کانون  هماهنگی  ستاد  که  فهما«  ملی 
اظهار داشت: کانون های  برگزار شد،  استان قم  مساجد 
فرهنگی هنری مساجد از سال 1371 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 414 کانون 
در این سامانه وارد شده و بر اساس شاخص های اعالم شده 

رتبه اول را استان قم دارا بوده است.

معاون استاندار لرستان به رویداد 
ملی فهما پیوست

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان 
با عضویت در سامانه بچه های مسجد به رویداد 

ملی فهما پیوست.

» محمدقاسم ولیزاده« پس از ثبت نام در رویداد ملی فهما 
توسط  گرفته  صورت  اقدامات  جریان  در  مستقیم  طور  به 
و  مدیریت  توسعه  معاون  گرفت.  قرار  فهما  شبکه  رابطان 
منابع استانداری لرستان در این مراسم 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 معاون استاندار لرستان بازگو شد.

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

تمدید ثبت طرح و برنامه برای 
رویداد »فهما« در استان مرکزی

حجت االسالم ذوالفقاری گفت: ثبت طرح و برنامه 
های کانون های فرهنگی هنری مساجد برای رویداد 

ملی »فهما« در سامانه بچه های مسجد تمدید شد.

حجت االسالم »مصطفی 
ثبت  گفت:  ذوالفقاری« 
طرح و برنامه های کانون 
هنری  فرهنگی  های 
ملی  رویداد  برای  مساجد 
بچه  سامانه  در  »فهما« 
شد  تمدید  مسجد  های 
می  ها  کانون  مدیران  و 
ماه  بهمن   4 تا  توانند 
برنامه های فرهنگی خود 
را در این سامانه به ثبت برسانند. مدیر ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی افزود: 575 کانون 
فرهنگی هنری در مساجد استان فعال هستند که از ابتدای 
آغاز رویداد ملی »فهما« با مشارکت در این طرح فعالیت های 
فرهنگی، قرآنی و هنری کانون را در سامانه بچه های مسجد 
ثبت کرده اند. وی اظهار داشت: بیش از 10 هزار عنوان فعالیت 
مختلف توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد در سامانه بچه 
های مسجد ثبت و تایید شده است. حجت االسالم ذوالفقاری 
اساسنامه  طبق  ها  کانون  های  فعالیت  محور  کرد:  تصریح 
رویداد فهما در هشت عرصه اصلی قرآن و عترت، آموزش و 
توانمندسازی، هنری، شبکه سازی و فضای مجازی، کتاب و 

کتابخوانی، فعالیت های اجتماعی و ورزش و سالمت است.

»سید حسن طاهری«، گفت: سی و هشتمین 
محوریت  با  اسالم  فداییان  شهدای  یادواره 
بزرگداشت سردار دل ها، حاج قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و یاران شهید این بزرگوار 
حجت  سخنرانی  با  قائمشهر  شهرستان  در 
االسالم »محمد جواد حاج علی اکبری«، رییس 
و  کشور  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای 
مداحی سید ایمان حسینی در این شهرستان 

برگزار می شود.

این  کرد:  اظهار  مازندران  اسالم  فداییان  مسئول 
مراسم )چهارشنبه 2 بهمن( بعد از نماز مغرب و عشا 
در مسجد جامع شهرستان قائمشهر، همچون سال 
های گذشته در خیابان آیت اهلل صالحی مازندرانی 
)تهران( با حضور اقشار مختلف مردم اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به گذشت 64 سال از شهادت سید مجتبی 

نواب صفوی و یارانش، بیان کرد: این مراسم در تاریخ 
فرهنگ برپایی یادواره در کشور، رتبه اول را دارد.

طاهری با تاکید بر اینکه برگزاری یادواره شهدا کمتر 

کرد:  ابراز  نیست،  خدایی  مردان  این  مجاهدت  از 
مراسم  این  نواب،  شهید  محوریت  با  جلوتر  38روز 

کلید خورد.

»حاج علی اکبری« سخنران سی و هشتمین یادواره شهدای 
فداییان اسالم در قائمشهر
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حجت االسالم شکری با اشاره به لزوم ارتقاء سطح کیفی و کمی آگاهی خانواده ها گفت: دومین کنگره ملی خانواده با رویکرد تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب برگزار می شود.

» حجت االسالم کاظم شکری« با اعالم خبر برپایی دومین کنگره ملی خانواده که با حخور فعاالن حوزه خانواده برگزار می شود گفت: هدف از برپایی این کنگره ارتقاء دانش نظری، تحلیلی 
و ظرفیت های تخصصی برای فعاالن عرصه خانواده در میان فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد است. مسئول ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: این 
کنگره با رویکرد توسعه درون زا و ارتقاء هرچه بیشتر سطح آشنایی و آگاهی برای پویایی خانواده با رویکرد تحقق بیانیه گام دوم انقالب برنامه ریزی شده است. وی با اشاره به همکاری و 
همراهی ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز با دیگر دستگاه های اجرایی و اداری برای برپایی کنگره ملی خانواده در البرز توضیح داد: این کنگره با محوریت خانواده 26 دی ماه سال 
جاری در تاالر شهیدان نژاد فالح برگزار می شود. حجت االسالم شکری تصریح کرد: یکی از بسترهای فعالیت کانون های فرهنگی هنری در مساجد ارتقاء سطح آگاهی و بینش خانواده ها 

است که نسبت به این امر اساسی برنامه های ویژه ای در قالب سخنرانی، همایش و نمایشگاه و ... در دستور کار است.

دومین کنگره ملی خانواده با رویکرد تحقق بیانیه گام دوم انقالب برگزار می شود

تدوین  اینکه  بیان  با  نیستانی  االسالم  حجت 
نظام فهما به منظور ایجاد رقابت سالم بین کانون 
ها، هماهنگی و انسجام بین آنها، نشاط افزایی 
فعالیتها صورت گرفته است،  و تحول گرایی 
گفت: استان اصفهان از لحاظ تعداد کانونها و 

تعداد اعضا در رتبه اول کشور قرار دارد.

با  نشست  در  نیستانی«  »محمدرضا  االسالم  حجت 
خبرنگاران با بیان اینکه در سطح استان اصفهان 1910 
باب کانون فرهنگی و هنری در جوار مساجد فعالیت می 
کنند، گفت: از این تعداد 1300 کانون فرهنگی هنری دارای 

کتابخانه هستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان با بیان اینکه برخی از این کانون ها به 
صورت تخصصی در زمینه های مهدویت، سرود، نمایش، 
شعر و ادبیات و... فعالیت می کنند، اظهار داشت: فعالیتهای 
ملی و مذهبی، فعالیتهای فراغتی، اجرای طرح تالوت نور، 
طرح شنبه های کتاب، فعالیتهای فضای مجازی، کتاب و 
کتابخوانی، سرود، نمایش، برگزاری کالسهای آموزشهای 
عمومی و مهارتی و... از دیگر فعالیتهای کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد است. وی در ادامه به نحوه شکل گیری 

کانونهای مساجد اشاره کرد و افزود: کانونهای فرهنگی 
هنری مساجد در سال 1371 با مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن شکل 
گرفت و سال گذشته اساسنامه ستاد هماهنگی کانونهای 
فرهنگی هنری مساجد کشور به تصویب شورای عالی 

انقالب فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهور ابالغ شد.

حجت االسالم نیستانی با بیان اینکه تصویب این اساسنامه 
در واقع شناسنامه ای برای کانونها است، تصریح کرد: بر 
اساسنامه شورای سیاستگذاری کانون های  این  اساس 
فرهنگی هنری مساجد با حضور 13 عضو در سطح کشور 
برگزار می شود و خط مشی و اهداف کانونها را تدوین 

می کنند.

اجرای سرود ۵۰۰ نفری اعضای 
کانون های فرهنگی و هنری 

مساجد استان ایالم

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان ایالم از برگزاری و اجرای سرود 
500 نفری اعضای کانون های فرهنگی و هنری این 
استان به مناسبت ایام اهلل دهه فجر سال جاری در 

این استان خبر داد.

حجت االسالم »علی چراغی پور« بابیان این مطلب، اظهار کرد: 
به منظور گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد 
پیروی انقالب اسالمی برنامه های متنوع فرهنگی هنری در سطح 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان برگزار می شود. 
وی بابیان اینکه یکی از برنامه های محوری این ستاد در ایام دهه 
مبارک فجر، اجرای سرود 500 نفری با حضور اعضای کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد است، ابراز کرد: برنامه ریزی الزم برای 
اجرای سرود 500 نفری در 12 بهمن هم زمان با ورود امام امت 
به ایران اسالمی انجام شده است. مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم بابیان اینکه طرح اجرای 
سرود 40 هزارنفری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی در سطح کانون های مساجد کشور برگزار می شود، گفت: 
این طرح به طور هم زمان در استان های مختلف کشور در دوازدهم 

بهمن با اجرای سرودهای انقالبی برگزار می شود.

نما ر و د

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 7
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اصفهان، رتبه نخست اعضای کانونهای مساجد

۹۸۲ عنوان فعالیت کانون های فرهنگی 
و هنری در رویداد »فهما« ثبت شد

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
عنوان   982 ثبت  به  شمالی،  خراسان  مساجد 
فعالیت کانون های فرهنگی و هنری در رویداد فهما 
و سامانه بچه های مسجد اشاره کرد و گفت: آمار 
عناوین فعالیت های کانون های سطح کشور 960 

هزار و 134 عنوان فعالیت است.

»هاشم شیرازیان«در نشست خبری با محوریت تبیین رویداد ملی فهما 
که با حضور »حجت االسالم یعقوبی« نماینده ولی فقیه در استان و در 
محل دفتر وی برگزار شد، گفت: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد کشور سال گذشته اساسنامه ستاد را به تصویب شورای 
عالی انقالب فرهنگی رساند و اولین برنامه ستاد، ثبت اطالعات و 
فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد بود. مدیر ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی  افزود: 
فعالیت کانون های فرهنگی و هنری در قالب شاخص های هشت گانه 
شامل قرآن و عترت، شبکه سازی و ساماندهی، هنر متعالی، کتاب و 
کتابخوانی، مناسبت های ملی و مذهبی، فضای مجازی و رسانه، غنی 
سازی اوقات فراغت و خالقیت و نوآوری ارزیابی خواهد شد و کانون 
های برتر بر اساس ارزیابی شاخص های عنوان شده، تقدیر خواهند شد.

رادمان گفت:رویداد ملی فهما می تواند فرصتی مطلوب برای ظهور 
خالقیتها و ایده ها را در کانون های مساجد ایجاد نماید و سرعت و 
شتاب فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و هنری را بیشتر از گذشته نماید.

»علیرضا رادمان« گفت: بزرگترین خدمت فرهنگی شناخت و تبلیغ و تعلیم معارف غنی 
اهل بیت )ع( است که کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به عنوان یکی از بزرگترین و 
گسترده ترین شبکه های فرهنگی و مذهبی کشور می توانند با نشر گسترده این مفاهیم 

ارزشمند نقش مهمی در تقویت فرهنگ اسالمی و هویت ایرانی داشته باشد.
مسئول دفتر نمایندگی کانون های مساجد سبزوار افزود: لزوم همکاری و همسویی 
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با یکدیگر با توجه به گستره وسیع کانونهای مساجد 
ضروری تر به نظر می رسد که بدین مهم ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور 

مبادرات به اجرای طرح ملی فرهنگ و هنر مساجد ایران ))فهما (( نموده است.
رادمان با اشاره به اینکه مدیران کانونهای مساجد با بارگزاری فعالیتها، طرح ها و ایده 
های خود می توانند ظرفیت عظیم تالشهای مسجد محور را به همه معرفی کنند، 
اظهارداشت:رویداد ملی فهما می تواند فرصتی مطلوب برای ظهور خالقیتها و ایده ها را 

ایجاد نماید و سرعت و شتاب فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و هنری را بیشتر از گذشته 
نماید.

مسئول دفتر نمایندگی کانون های مساجد سبزوار:

رویداد فهما فرصتی برای ظهور خالقیت ها را در کانون های مساجد 
ایجاد می کند

http://shabestan.ir/detail/News/881122
http://shabestan.ir/detail/News/880521
http://shabestan.ir/detail/News/880414
http://shabestan.ir/detail/News/881234
http://shabestan.ir/detail/News/881625


خبرگزاری

ایجاد  از  بهتر  کاری  واجبات،  انجام  از  بعد  رضا)ع(:  امام 
خوشحالی برای مؤمن، نزد خداوند بزرگ نیست.
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