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امام خمینی )ره(:
یکی از کرامتهایی که اهل بهشت 
دارند آن، برادری و دوستی و َمحبّت 
است و این باید از این جا تهیه بشود.

صفحه 2

خبرگزاری

مدیرکل امور استان های ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور اعالم کرد

فعالیت ۱۴ هزار کتابخانه در 
کانون های مساجد کشور
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مراکزی  فعالیت  گفت:  کمالی  سردارپاسدار 
همچون فرهنگسراها الزم است زیرا برخی 
بنابراین  نمی آیند  مساجد  به  دلیلی  هر  به 
برنامه های  اجرای  طریق  از  را  آنان  می توان 
جالب در فرهنگسراها، به مساجد جذب کرد.

مساجد  اینکه  بیان  با  کمالی«  »حمید  پاسدار  سردار 
نقطه آغاز حرکت انقالب اسالمی بودند، اظهار کرد: ما 
هر چه داریم از مساجد است و هر کاری که می خواهیم 
انجام دهیم به دلیل صبغه دینی، باید در مساجد انجام 
سپاه  مشترک  ستاد  بازرسی  انتصابات  مسئول  شود. 
پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: ما باید مساجد 
را تقویت کنیم که استقرار پایگاه های بسیج در مساجد 

در همین راستا بوده است.
وی با بیان اینکه شکل گیری فرهنگسراها برای انجام 
فعالیت هایی جدای از کارکردهای مساجد است، گفت: 
زیرا  بگیرد  را  مسجد  جای  تواند  نمی  مرکزی  هیچ 

مسجد، ریشه دینی دارد.
مراکزی  فعالیت  کرد:  اضافه  کمالی  پاسدار  سردار 

همچون فرهنگسراها الزم است زیرا برخی به هر دلیلی 
به مساجد نمی آیند بنابراین می توان آنان را از طریق 
به مساجد  فرهنگسراها،  در  جالب  برنامه های  اجرای 

جذب کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

انقالب اسالمی، تقویت جایگاه مساجد در کشور است، 
انقالب  تقویت  منزله  به  مساجد  تقویت  کرد:  تاکید 
اسالمی است و به همین دلیل بارها مقام معظم رهبری 
اهمیت جایگاه مساجد در مدیریت فرهنگی و اجتماعی 

کشور را یادآور شده اند.

حجت االسالم قمی با بیان اینکه مسئله یک امروز کشور »داشتن اراده اجتماعی برای ایستادگی در مسیر تمدن سازی« است، گفت: هیئت های مذهبی 
باید مسئله یک کشور را دنبال کنند و احساسات و عواطف را به خدمت این مسئله بیاورند.

حجت االسالم والمسلمین »محمد قمی« در نشست تخصصی »الگوی هیئت های مذهبی در ارتقای معنویت، اخالق و سبک زندگی اسالمی ایرانی« که در سالن همایش های سازمان دارالقرآن 
الکریم انجام شد با بیان اینکه هیئت یک نگاه جدید و جامع شناسانه نیاز دارد تا بتواند به صورت کامل و جامع به خدمت انقالب اسالمی بیاید، گفت: همه می دانیم که هیئت ها علت محدثه و 
مبقیه انقالب اسالمی هستند؛ بنابراین باید کارکردهای آن را بهتر کنیم. رییس سازمان تبلیغات اسالمی در ادامه آسیب های اجتماعی را یکی از مشکالت اصلی کشور دانست و اظهار کرد: شناخت 
رویش ها و آسیب ها در فهم دقیق ما نسبت به انقالب اسالم ضروری است. وی ادامه داد: عده ای مدعی کاهش دین داری و استقبال مردم از آموزه های دینی در جامعه هستند در حالی که استقبال 
گسترده جوانان و آحاد مردم از هیئت های مذهبی مهمترین ردیه بر این فرضیه است. حجت االسالم قمی در ادامه با بیان اینکه رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی فرمودند: باید معنویت 
جهت دهنده سایر حوزه ها از جمله سیاست، علم و فناوری باشد، اضافه کرد: استاد ما فرمودند ایمان نیمی و عمل نیم دیگر اسالم است؛ بنابراین هر قدر میزان ایمان و معنوی در جامعه افزایش یابد، 

شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود. 

هیئت های مذهبی احساسات و عواطف مردم را به مسیر اولویت های کشور هدایت کنند

مسئول انتصابات بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران؛

 جذب قشر خاکستری به مساجد
 از طریق فرهنگسراها

نمایــه

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

برگزاری مراسم سالروز شهادت 
»زید بن صوحان« در مسجد 

»صعصعه بن صوحان«

آن  به  وابسته  مزارهای  و  کوفه  مسجد  تولیت 
را  صوحان«  بن  »زید  شهادت  سالروز  مراسم 

برگزار کرد.

این مراسم با حضور مومنان و عزاداران در مسجد صحابی 
»صعصعه بن صوحان« برادر »زید بن صوحان« برگزار شد.

این  القریشی« درباره سیره  خطیب حسینی شیخ »صاحب 
صحابی و مجاهدت های ایشان که در نهایت در جنگ جمل به 
شهادت رسید، سخنرانی کرد. زیدبن صوحان عبدي، معروف به 
»زید الخیر«، از اصحاب خاص امام علی)ع(، اهل کوفه یا حجاز 
بود و در کوفه، مدائن و بصره سکونت داشت. طبق گزارشي، 
وي روزگار زندگي پیامبر گرامي اسالم)ص( را درک کرد و در 

حضور آن حضرت)ص( اسالم آورد.

برگزاری  اشاره به  با  ستاری  حجت االسالم 
در  انتخابات  درباره  بصیرت افزایی  جلسات 
نشست  گفت:  کیانشهر،  منطقه  مساجد 
ائمه جماعات مساجد تهران با حضور امام جمعه 
رقیه)س(  حضرت  مسجد  در  تهران  موقت 

برگزار می شود.

بیان  با  ستاری«  »یونس  والمسلمین  حجت  االسالم 
اینکه مساجد در کمک رسانی به سیل زدگان سیستان 
در  ستادی  کرد:  اظهار  هستند،  پیشگام  بلوچستان  و 
مسجد جامع حضرت رقیه )س( کیانشهر تشکیل شده 
که کمک های نقدی و غیرنقدی نمازگزاران مساجد و 
سایر شهروندان این منطقه از تهران را جمع آوری کرده 
و از طریق سپاه پاسداران تهران به مناطق آسیب دیده 

ارسال می کند.
امام جماعت مسجد حضرت رقیه)س( در ادامه به موضوع 
انتخابات دوم اسفندماه اشاره کرد و گفت: جلسات بصیرت 

افزایی درباره مشارکت مردم در این انتخابات با سخنرانی 
برخی از شخصیت های حوزوی و دانشگاهی و برخی از 
چهره های سیاسی در مساجد منطقه کیانشهر برگزار شده 
است. هدف ما ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری در 

این رویداد مهم و پاسخ گویی به شبهات مربوطه است.
وی افزود: نشست ائمه جماعات مساجد تهران، در همین 
ارتباط، چهارشنبه، دوم بهمن ماه از ساعت 14 تا 16 در 
مسجد جامع حضرت رقیه)س( کیانشهر برگزار می شود.

برگزاری نشست ائمه جماعات مساجد تهران با موضوع انتخابات

اجرای تئاتر مردمی بچه های 
مسجد حسینیه قرارگاه خاتم 

االوصیای زنجان آغاز شد

گروه های تئاتر مردمی بچه های مسجد در راستای 
تقویت بُعد هنری در مساجد اجرای نمایش هایی با 

رویکرد دینی و مذهبی آغاز کرده اند.

همت  به  عنایت«  و  »عبادت  نمایش  اجرای  هم  بار  این 
تئاتر مردمی بچه های مسجد حسینیه قرارگاه فرهنگی خاتم 
االوصیاء زنجان، در گروهی متشکل از سه نفر بطور روزانه و 

مستمر در دستور کار است.
نمایش »عبادت و عنایت« به نویسندگی رحمان محمدی و 
کارگردانی فرشید تاور است که در جهت ترغیب و تشویق 
نوجوانان و جوانان به اهمیت فرضیه نماز و دارای پیامهای دینی 
و اخالقی می باشد که گروهی از نوجوانان و جوانان زنجانی در 

حال تمرین این نمایش می باشند.
این نمایش روایتگر این است که فریضه نماز به سبب ثمرات 
احیای نماز دارای آثار ارزشمند فردی و اجتماعی فراوانی از 
جمله اتحاد، همبستگی عمیق دینی و پیشگیری آسیب های 

اجتماعی در جامعه است.
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اسکندری گفت: کانون فرهنگی و هنری حضرت ابوالفضل)ع( رودبار با اجرای طرح »فعال سازی مساجد نیمه فعال رودبار« به فعال سازی مساجدی می پردازد 
که به دلیل عدم استقرر روحانی و مشکالت دیگر غیرفعال هستند.

»مازیار اسکندری« با اشاره به لزوم احیا کارکردهای مساجد گفت: مساجد پایگاه دینی مسلمانان محسوب می شدند که عالوه بر امور دینی و عبادت به عنوان پایگاه های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی، قضایی و حتی اقتصادی نیز به شمار می روند. مسئول کانون حضرت ابوالفضل)ع( روستای نصفی رودبار ادامه داد: باید نقش های مساجد را در جامعه پررنگ تر کرد تا 
بتوان نشاط به دور از ابتذال را به جامعه تزریق کرد. وی با تاکید بر بازنگری در کارکرد مساجد با توجه به نیازهای روز اظهارداشت: مساجد ضمن پاسخگویی به نیازهای نوجوانان و جوانان 
باید به محل تجمع این قشر تبدیل شوند تا محور تمام فعالیت های قشر جوان قرار گیرند. اسکندری الزمه مسجدمحوری فعالیت ها را در فعال سازی مساجد غیرفعال دانست و بیان 
کرد: در این راستا کانون فرهنگی و هنری حضرت ابوالفضل)ع( رودبار با اجرای طرح »فعال سازی مساجد نیمه فعال رودبار« به فعال سازی مساجدی می پردازد که به دلیل عدم استقرر 
روحانی و مشکالت دیگر غیرفعال هستند.وی ادامه داد: اعضای کانون به همراه امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل)ع( چهارشنبه هر هفته در یکی از مساجد روستایی شهرستان 

حضور پیدا کرده و ضمن اقامه نماز مغرب و عشا به بررسی مشکالت موجود و ارائه راهکار می پردازند.
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طرح » فعال سازی مساجد نیمه فعال رودبار« اجرا می شود

پنجــره

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

برگزاری جلسه آموزش قرآن 
در امام زاده پنج تن و مسجد 

شاه آ بادی

جلسه آموزش قرآن کریم با تدریس حسن ربیعیان، 
شرق  شمال  محدوده  در  کشور  بین المللی  قاری 

تهران برگزار می شود.

این جلسه در امامزاده پنج تن واقع در لویزان، چهارشنبه شب ها 
از ساعت 1۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ و در نیمه اول سال، دوساعت 
پیش از اذان مغرب و عشا برپا می شود.این جلسه پیش از 
این با تدریس مرحوم علی اربابی، برگزار می شد و پس از 
آن ربیعیان اداره این جلسه را برعهده گرفت که آموزش 
فنون قرائت، صوت و لحن و نکات تجویدی در این جلسه 

ارائه می شود.
همچنین جلسه دیگر حسن ربیعیان از سال 6۷ تاکنون 
در مسجد شهید شاه آبادی واقع در محله اختیاریه جنوبی، 

شنبه ها از ساعت 1۸ تا ۲۰ در حال برگزاری است.

استان  علمیه  های  معاونین حوزه  و  مدیر 
االسالم  با »حجت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فقیه  ولی  نماینده  حسینی«  سیدنصیر 
گو  و  گفت  و  دیدار  یاسوج  جمعه  امام  و 

کردند.

حجت االسالم »سیدنصیر حسینی« در این نشست، از 
تالش های مدیریت حوزه های علمیه استان کهگیلویه 
و بویراحمد در راستای تربیت طالب و روحانیون ارزشی 
تقدیر و تشکرد کرد و گفت: مهم ترین کار فرهنگی و 
اجتماعی، تربیت طلبه هایی ارزشی در راستای اهداف 

اسالم و انقالب اسالمی است.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه خداوند نظام تربیتی را برعهده انسان ها گذاشته، 
ادامه داد: رسالت تربیت انسان ها بعد از انبیاء و اولیای 

الهی، بر عهده حوزه های علمیه است.
وی ضمن تاکید بر اینکه روحانیون دغدغه دین دارند و 
به دنبال تحقق ارزش های الهی و دینی هستند، اضافه 
کرد: حضور ۲1۰ مبلغ به منظور آموزش و تبلیغ امور 
دینی در مناطق مختلف استان کاری ارزشمند و ستودنی 

است.

و  طالب  کرد:  خاطرنشان  حسینی  االسالم  حجت 
روحانیون حوزه علمیه باید هم دل و هم فکر به منظور 

تحقق نقشه راه ترسیم شده، تالش کنند.
امام جمعه یاسوج به تالش های دشمن با استفاده از 
ابزارهای مختلف جهت ضربه زدن به نظام و ارزش های 
اسالمی و الهی اشاره کرد و یادآور شد: حوزه های علمیه 

های  توطئه  کردن  خنثی  راستای  در  سنگینی  وظیفه 
دشمنان برعهده دارند و باید تالش خود را مضاعف کنند.
وی یکی از ظرفیت های حوزه ها را طالب و روحانیون 
و یکی از مهم ترین پایگاه ها را مساجد دانست و ابراز 
داشت: بسیاری از مساجد ما روحانی ندارند یا روحانی 

دارند، ولی مسجد آنها فعال نیست.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد:

روحانی باید مسجد را فعال و پویا نگه دارد

 آمادگی مجموعه »اویس«
  مسجد جمکران برای همکاری

 با تشکل های انقالبی

ستاد  مساجد«  »کارگروه  نشست  چهارمین 
بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی در محل ستاد هماهنگی کانون های 

فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد.

حجت االسالم »علی فاتح« در این نشست با بیان این که 
سند چشم انداز فرهنگی کشور که بحث مهدویت را مطرح 
کرده است، یادآور شد:  از طرف دیگر صدور بیانیه گام دوم 
انقالب و آمادگی برای ظهور و تمدن نوین اسالمی اگر بتوانیم 
یک ارتباطی بدهیم خیلی جالب می شود، مثال بگوییم دهه 
فجر تا دهه مهدویت را با عنوان فجر نور تا میالد نور ارتباطی 
برقرار کنیم و یک پیوستگی ایجاد کنیم. مدیر خدمات معارفی 
مسجد مقدس جمکران در ادامه با تأکید بر این که می  توان 
آغاز برنامه ها را در دهه فجر و پایان آن را نیمه شعبان اعالم 
کرد، گفت: می  توانیم یک محوری برای مسابقه ای اعالم 
کنیم که از دهه فجر آغاز شده و تا میالد امام حسین)ع( تمام 
شود و میالد امام زمان)عج( نیز زمان برگزاری همایش باشد 
که ما در زمینه فرهنگی و هنری می  توانیم همکاری کنیم. 
حجت االسالم فاتح عنوان کرد: رهبر معظم انقالب در ارتباط 
با دشمن شناسی مطالب مهمی را روز هجدهم دی ماه مطرح 
کردند، ما در ارتباط با آمریکا و صهیونیسم و استکبار  مسجد 
جمکران یک نمایشگاه داریم و اگر محتوا و مطالب جدیدی 

داشته باشید استقبال می  کنیم.

حجت االسالم نقی یارمحمدی از افتتاح ۱۰ باب کانون فرهنگی و هنری 
همزمان با ایام اهلل دهه فجر در مساجد استان زنجان خبر داد.

مسئول ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان ضمن تشریح برنامه های 
دهه فجر در کانون های مساجد اظهار کرد: به همین مناسبت نمایشگاه روزنامه های 
روزشمار انقالب در کانون های امام علی)ع(، کوثر، نبی اکرم)ص( و صراط دایر خواهد 

شد.
حجت االسالم نقی یارمحمدی از برگزاری مسابقات جام دیجیتال در کانون های امام 
علی و کرامت خبر داد و گفت: به یاد شهدای انقالب، شهدای مدافع حرم و شهید قاسم 

سلیمانی یادواره های شهدا در تمام کانون های مساجد استان برگزار می شود.
وی همچنین از تاسیس 1۰ باب کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان زنجان خبر 
داد و گفت: در ایام اهلل دهه فجر محافل انس با قرآن کریم در مراکز مجری طرح تالوت 
نور برپا و ثواب آن به روح پاک انقالب و شهدای مدافع حرم و انقالب اهداء خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول شرکت اعضای کانون های مساجد در راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
ارسال پیامک های مناسبتی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محله، برگزاری جلسات 
خاطره گویی، دیدار با خانواده های شهدا و آذین بندی مساجد در طول دهه فجر از دیگر 

برنامه های کانون های مساجد در این ایام خواهد بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان به برگزاری مسابقه فجرآفرینان 
در کانون شیفتگان مولی اشاره کرد و گفت: در کانون شهدای خیبر هم مسابقه نقاشی 

با موضوع انقالب برگزار خواهد شد.

افتتاح ۱۰ باب کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان زنجان
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زارع بابیان اینکه مازندران بیش از هزار کانون فرهنگی هنری دارد که بسیاری از این تعداد در ایام نوروز به مسافران و گردشگران نوروزی خدمات ارائه 
می دهند، گفت: ظرفیت کانون های مساجد برای اجرای برنامه های نوروزی بکار گرفته می شود.

»عباس زارع« در جلسه ستاد تسهیالت سفر مازندران در استانداری دیار علویان با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در ایام نوروز 99، از برپایی جشنواره نوروزی 
»ترنه وا« خبر داد و گفت: این جشنواره در دو بخش »مازندران پاک و بانشاط« هم زمان با ایام نوروز برگزار می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران همچنین از برپایی نمایشگاه فرهنگی و 
صنایع دستی در این ایام خبر داد و افزود: از ظرفیت کانون های مساجد نیز برای برگزاری برنامه های فرهنگی بهره گیری می کنیم. وی بابیان اینکه مازندران بیش از هزار کانون فرهنگی هنری 
دارد که بسیاری از این تعداد در ایام نوروز به مسافران و گردشگران نوروزی خدمات ارائه می دهند، گفت: ترویج فرهنگ بومی با محوریت نوروز خوانی، آئین »مارمه« و »عید باستانی« از دیگر 
برنامه های نوروز امسال است.زارع به تقاضا جامعه هنری برای برگزاری اجرای زنده موسیقی در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: تالش داریم از فضاهای غیراستاندارد برای اجرای برنامه های 

هنری استفاده نشود.
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ظرفیت کانون های مساجد برای اجرای برنامه های نوروزی بکار گرفته می شود

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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براتی با اشاره به فعالیت نیمی از کانون های 
مساجد در روستاها گفت: ۱۴ هزار کتابخانه 
که  است  فعال  کشور  مساجد  درکانون های 
نظام نامه جامع و هدفمندی برای فعالیت آنها در 

حال تدوین است.

»حسین براتی« با اشاره به فعالیت 14 هزار کتابخانه در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، اظهار کرد: 
تمامی برنامه ها و فعالیت های کانون های فرهنگی هنری 
مساجد با اشراف و نظارت امام جماعت مساجد صورت 

می گیرد.
هماهنگی کانون های  ستاد  استان های  امور  کل  مدیر 
فرهنگی هنری مساجدکشور با بیان این که طبق اساسنامه 
شورای هماهنگی کانون های مساجد کشور، امام جماعت، 
فرمانده پایگاه مقاومت و رئیس هیأت امنای مسجد جزو 
عضو هیأت امنای کانون نیز شناخته می شوند، افزود: 
هدف اصلی ستاد ایجاد همگرایی و انسجام در فعالیت ها و 

پرهیز از موازی کاری است.
وی با بیان این که بیش از نیمی از کانون های فرهنگی 
هنری کشور در روستاها فعالیت می کنند و اغلب در نقاط 
دورافتاده و محروم از امکانات فرهنگی راه اندازی شده اند، 
گفت: آذربایجان شرقی در حوزه کتابخانه های مسجدی، 

جزو استان های برتر به لحاظ کمی و کیفی است. براتی با 
بیان این که 14 هزار کتابخانه در کانون های مساجد کشور 
فعال است که نظام نامه جامع و هدفمندی نیز برای این 
عرصه در حال تدوین است، ابراز کرد: سند تحول ستاد 
هماهنگی  کانون های فرهنگی هنری کشور به همت 
استادان برجسته حوزوی و دانشگاهی تدوین شده که 
چشم انداز خوبی برای کانون های مساجد محسوب می 

شود.

مدیرکل امور استان ها و حقوقی ستاد ادامه داد: یکی از 
ملی  رویداد  اجرای  کشوری؛  ستاد  جدید  رویکردهای 

پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران )فهما( است.
حضرت  میالد  سالروز  با  همزمان  این که  بیان  با  وی 
زهرا)سالم اهلل علیها( شاهد انتخاب و تجلیل از کانون های 
برگزیده در بخش های مختلف این رویداد ملی خواهیم 
بود، گفت: کانون های برگزیده در هر بخش مورد حمایت 

ویژه قرار می گیرند.

مدیرکل امور استان های ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور اعالم کرد

فعالیت ۱۴ هزار کتابخانه در کانون های مساجد کشور
چهارمین نشست »کارگروه 
مساجد« استان قم برگزار شد

ستاد  مساجد«  »کارگروه  نشست  چهارمین 
پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  بزرگداشت 
ستاد  محل  در  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی 

استان قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین »سعید روحانی« رئیس کارگروه 
مساجد استان قم با اشاره به برنامه های این کارگروه در 
مساجد شاخص استان قم و همچنین تهیه ابالغیه برای 
ارسال به همه مساجد بر لزوم تبیین چرایی انقالب برای 
جوانان در ایام دهه فجر تأکید کرد. وی با اشاره به این که از 
طرف کارگروه مساجد به همه مساجد نیز پیشنهادهایی داده 
می  شود، گفت: به عنوان مثال برخی از مساجد از ما گروه 
سرود می  خواهند هرچند جزو مساجد شاخص نیستند، ما می  
فرستیم و یا اگر به اقالمی نیاز دارند به آنها کمک می  کنیم 
بنابراین قصد داریم در این جلسه ابالغ هایی را تهیه و برای 
ارسال کنیم. حجت االسالم »علی اسماعیلیان«  مساجد 
مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در ارتباط 
با خدماتی که مساجد می توانند در ایام دهه فجر ارائه کنند، 
بر لزوم تشویق مردم در ایام دهه فجر برای حضور حداکثری 

پای صندوق های رأی تأکید کرد.

 برنامه های فرهنگی مساجد
 در دهه فجر برای جوانان 

جذابیت داشته باشد

ستاد  مساجد«  »کارگروه  نشست  چهارمین 
بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی در محل ستاد هماهنگی کانون های 

فرهنگی هنری مساجد استان قم برگزار شد.

حجت االسالم »عبداهلل زارع« در بخشی از این نشست با 
اشاره به پیشنهادهایی در ارتباط با بهتر شدن برنامه های 
فرهنگی مساجد در ایام دهه فجر ابراز داشت: برنامه ها 
باید برای قشر جوان و نسل دوم و سوم جذاب باشد چراکه 

برنامه های روتین سخنران دیگر خریدار چندانی ندارد.
نماینده اداره کل تبلیغات اسالمی قم در ادامه عنوان کرد: 
تبیین دستاوردهای انقالب خیلی مهم است چراکه دشمنان 
و  کردن  کار  حال  در  مجازی  فضای  در  به شدت  امروز 
به دنبال سیاه نمایی هستند، بنابراین بیان خدمات چهل 
ساله انقالب هم موجب بارقه های امید در بین دوستداران 
انقالب می  شود و هم کسانی که با انقالب زاویه دارند را 

نیز ممکن است اصالح کند.

کانون های فرهنگی هنری مساجد از بازوان پرتوان خانه های خدا در مسیر 
حرکت به سوی »مسجد تراز اسالمی« هستند که با لبیک به مطالبات مقام 
معظم رهبری در حوزه های مختلف اعم از فعالیت های قرآنی، کتابخوانی، 

سرود و ... توانسته اند نقشی مهم در خاکریز فرهنگ ایفا کنند.

از این رو در سلسله گزارش هایی فعالیت کانون های فعال و ممتاز مسجدی مرور می شود:
***

ابیطالب)ع(  ابن  کانون فرهنگی هنری »گلستان مهدیه)عج(« در جوار مسجد علی 
استان هرمزگان ازجمله این کانون ها است که توانسته با اجرای برنامه های متنوع ذیل 
شاخص های هشت گانه طرح ملی »فهما )پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران(« 1۲ 
هزار و ۸۸ امتیاز کسب و نام خود را در زمره فعاالن و برترین های این طرح ثبت کند. 
این کانون مسجدی با 65۷ عضو مجری برنامه های متنوع در رشته های مختلف با 
توجه به ذائقه، جنسیت و شرایط سنی مخاطبان است که در ذیل برخی از آنها مرور می 
شود. ورزش و سالمت یکی از محورهای اصلی فعالیت این کانون مسجدی است که 
ذیل آن دوره های والیبال، تیراندازی، ورزش های رزمی، کوهپیمایی، پیاده روی های 
جمعی و خانوادگی، والیبال، فوتبال، فوتسال و ... ویژه گروه های سنی مختلف برگزار 

می شود و نشان از اهتمام این کانون به سالمت جسم اعضا و فعاالن خود در عین 
توجه به روح و استعدادهای آنها دارد.

***
آموزش و توانمندسازی از دیگر محورهای فعالیت کانون فرهنگی هنری »گلستان 
مهدیه)عج(« است که ذیل آن دوره های درسی تقویتی، زبان های خارجی، آموزش 
ارائه خدمات رایانه ای، شناسایي  سواد رسانه ای، آموزش های فنی و حرفه ای، 
و تشکیل هسته هاي علمي پژوهشي، مهارت هاي هفت گانه رایانه اي، مهارتی، 
اخالقی، بصیرتی و اعتقادی برگزار می شود و توانسته مخاطبان بسیاری را به خود 

جذب کند.

عوامل پیشتازی کانون »گلستان مهدیه)عج(« در رویداد ملی »فهما«
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مدیر کانون فرهنگی هنری رسول اکرم )ص(:

 کمک های خیرین
 به سمت انجام فعالیت های 

فرهنگی سوق پیدا کند

محمدی گفت: بیشتر کمک های خیرین در زمینه 
های عمرانی است در صورتی که اگر کمک هایی 
را برای فعالیت فرهنگی اختصاص دهند می توان 
اقدامات ویژه ای را در زمینه فرهنگی و اجتماعی 

انجام داد.

»حجت االسالم سید عبداهلل محمدی« اظهار کرد: این کانون 
بیشتر در زمینه فعالیت های تخصصی قرآن تمرکز کرده که 

تاکنون نتایج مطلوبی را کسب کرده است.
مدیر کانون فرهنگی هنری رسول اکرم )ص( اهواز از برگزاری دوره 
تخصصی آموزش فنون تالوت قرآن کریم در این کانون خبر داد 
و افزود: این دوره ویژه نوجوانان بوده و مدرس آن قاسم مقدمی 

قاری بین المللی قرآن کریم است.
وی با بیان اینکه استقبال از این دوره تخصصی و رایگان بسیار 
مطلوب بوده است اضافه کرد: با توجه به فصل امتحانات و 
درگیری نوجوان به درس، در حال حاضر برنامه ویژه ای برای 
اوقات فراغت دانش آموزان در نظر گرفته نشده اما کالس های 

کمک درسی به صورت هفتگی در این کانون برگزار می شود.

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم گفت: تاکنون ۲۵ هزار و ۵۲ نفر از اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان این استان با 
ثبت نام در سامانه بچه های مسجد عضو کانون های فرهنگی و هنری مساجد این استان شده اند.

حجت االسالم »علی چراغی پور« بابیان این مطلب، اظهار کرد: استان ایالم دارای ۳۰۷ کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد این استان است. وی بابیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد امروز به پایگاه های مهم فرهنگی، هنری و دینی در کنار مساجد برای حضور جوانان و نوجوانان تبدیل شده است، افزود: استقبال جوانان و نوجوانان استان به ویژه در مناطق روستایی 
و محروم از برنامه ها و فعالیت های کانون های مساجد چشم گیر و گسترده است. مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم با اشاره به اجرای طرح ملی فهما در این استان، 
اظهار کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور باید با مراجعه به سامانه طرح ملی فهما )فرهنگی و هنری مساجد ایران( نسبت به ثبت اعضا و فعالیت ها و برنامه های خود بر 
اساس شاخص های اعالم شده اقدام کنند تا با کسب امتیازات الزم در فرایند معرفی کانون فرهنگی و هنری برتر کشور قرار گیرند. وی ابراز کرد: طرح ملی فهما به منظور ثبت فعالیت کانون ها، 
شناسایی افراد فعال و توانمندی کانون ها و همچنین تشویق و تقدیر از فعاالن نمونه در کانون های فرهنگی هنری مساجد اجرا می شود که نقش مهمی در ارزیابی برنامه ها و فعالیت های 

کانون های مساجد دارد و از زمان اجرای طرح شاهد تحرک گسترده و پویایی کانون های مساجد هستیم.

ثبت نام بیش از ۲۵ هزار نفر ایالمی در طرح ملی فهما

حجت االسالم شکری با اشاره به تمدید مهلت 
زمانی طرح فهما گفت: میانگین مشارکت فعاالن 
کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز در طرح 

فهما بیش از ۹۰ درصد است.

» حجت االسالم کاظم شکری« در خصوص اجرای طرح 
فهما گفت: میانگین مشارکت فعاالن کانون های فرهنگی 
هنری مساجد البرز در طرح فهما بیش از 9۰ درصد است.

مسئول طرح فهما در استان البرز افزود: در جریان اجرای 
طرح » فهما« ، احکام شورای ستادهماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان البرز در محضر نماینده ولی 

فقیه در البرز ارائه شد.
اهلل  آیت  توصیه  نشست  آن  طی  داد:  توضیح  وی 
سیدمحمدمهدی حسینی همدانی مبنی بر حفظ اسناد 
آماری در سامانه فهما و محافظت از اطالعات داده ها 
مطرح شد که مورد تأکید و توجه دکتر حجت االسالم 
ارزانی، رئیس ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
داد:  توضیح  قرار گرفت. حجت االسالم شکری  کشور 

همزمان با اجرای طرح در سطح استان، شاهد انقالبی از 
رشد برنامه ها و رقابت ثبت فعالیت ها در سامانه فهما از 
طرف فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
البرز بودیم. وی با اشاره به رشد فعالیت های برنامه محور 

در سطح کانون های مساجد، عنوان کرد: از آنجا که برنامه 
های اثرگذار مانند شعر، تئاتر، سرود و دیگر موارد هنری و 
فرهنگی حائز رتبه بیشتری بودند، روند فعالیت کانون های 

مساجد نیز به این جهت سوق گرفت.

سهم مشارکت فعاالن کانون های فرهنگی هنری 
البرز در طرح » فهما « بیش از ۹۰ درصد است

پایگاه های فعال در جوار  کانون های فرهنگی هنری مساجد از جمله 
مختلف  اقشار  جذب  در  اند  توانسته  که  هستند  خدا  های  خانه 
کنند.  ایفا  موثر  و  مهم  نقش  مسجدی،  های  برنامه  و  ها  فعالیت  به 
و  فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  با  که  موفق  های  کانون  جمله  از 
عمل  موفق  مسجد  به  جوانان  و  نوجوانان  جذب  در  توانسته  دینی 
بلوار  در  واقع  قائم)عج(  حضرت  مسجد  »عصرانتظار«  کند،کانون 
امام رضا)ع( میدان پارچین شهرستان پاکدشت استان تهران است. 
این کانون فرهنگی هنری از سال ۹۴ با مجوز ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد استان تهران فعالیت خود را آغاز کرد و 
امروز به عنوان یکی از کانون های فرهنگی هنری فعال در این استان 

شناخته شده است.

بخشی از موفقیت این کانون در بخش های مختلف به مدیریت خوب این کانون نیز 
مربوط می شود؛ »زهرا باجالن« از همان بدو تاسیس کانون به عنوان مدیر مسئول 
کانون فرهنگی هنری عصر انتظار در دستاوردهای این کانون مسجدی نقشی مهم 
داشته است. چرا که وی قبل از آنکه در کانون فرهنگی هنری عصر انتظار مشغول به 
فعالیت شود، تجربه فعالیت در دیگر مجموعه های فرهنگی و دانشگاه را داشته و امروز 
با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و دیگر سازمان ها و نهادها در تالش است دورهای 

مهارت افزایی، هنری و فرهنگی را برای اعضا و فعاالن این کانون مسجدی برگزار کند.
باجالن با اشاره به اهداف نامگذاری این کانون با عنوان »عصر انتظار« گفت: ما به 
عنوان سربازان امام زمان)عج( تالش می کنیم که مهم ترین رویکرد کانون ترویج 
مباحث مهدویت، پاسخ به سواالت جوانان در حوزه اعتقادی و شبهات روز و والیت 

باشد، به همین جهت هم نام کانون را »عصر انتظار« گذاشتیم.
برگزاری دوره های آموزش سرود و تشکیل گرو سرود دختران، تئاتر برای نوجوانان 
آفرینی  مهارت  های  دوره  خوشنویسی،  گرافیک،  دستی،  صنایع  نقاشی،  دختر، 
کانون  مدیر  گفته  به  است،  هنری  محور  در  کانون  این  های  فعالیت  از  بخشی 
فرهنگی هنری عصر انتظار با توجه به اینکه پاکدشت جزو مناطق محروم استان 
کانون  در  ها  برنامه  این  برگزاری  با  به همین جهت  تهران محسوب می شود، 
بسیاری از خانواده های بی بضاعت که توان پرداخت هزینه باالی کالس های 
دیگر مراکز فرهنگی را ندارند، از بهترین آموزش ها به صورت رایگان توسط مربیان 

مجرب بهره مند می شوند.
یکی دیگر از برنامه های کانون عصر انتظار اجرای طرح »معراج السعاده« است، به گفته 
باجالن رویکرد این طرح دینی است که تالش می شود رفتارها و اخالق پسندیده مورد 

تایید اسالم را در میان مخاطبان به شیوه عملی ترویج دهد.
برگزاری دوره های آموزش قرآن کریم، تواشیح، روخوانی و روانخوانی، ابتهال، نهج 
البالغه شناسی، تفسیر قرآن، حفظ قرآن کریم، صحیفه سجادیه، جلسات هفتگی دعای 
کمیل و توسل از دیگر برنامه هایی است که در محور قرآن و عترت به همت کانون 

عصر انتظار در مسجد حضرت قائم)عج( برگزار می شود.

کانونی موفق در توانمندسازی بچه های مسجد و دور زدن محرومیت ها

 تربیت نیروهای مخلص از 
رسالت های اساسی مسجد است

اسالمی  انقالب  گفت:  ذوالفقاری  االسالم  حجت 
تربیت  و  دارد  الزم  متخصص  و  متعهد  نیروهای 
نیروهای مخلص از رسالت های اساسی مسجد است

حجت االسالم »مصطفی ذوالفقاری« در کارگروه مساجد ستاد 
دهه فجر استان مرکزی گفت: مبارزه با استکبار در نوک پیکان 

اهداف و آرمان های مردم ایران اسالمی قرار دارد.
مسئول کارگروه مساجد ستاد دهه فجر استان مرکزی افزود: 
شمشیر انقالب اسالمی بعد از گذشت 41 سال برنده تر از 
قبل شده و حضور میلیونی مردم در مراسم شهادت سردار 
بزرگ ایران اسالمی سپهبد قاسم سلیمانی این مهم راتایید 

می کند.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی از مساجد آغاز شد ادامه داد: 
مسجد در تحقق توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم انقالب قسم عمده ای را در بر می گیرد؛ زمینه اصلی 
معنویت و اخالق درمسجد است. مدیرستاد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان مرکزی اظهار کرد: انقالب اسالمی نیروهای 
متعهد و متخصص الزم دارد؛ انقالب اسالمی برای ادامه تداوم 
و حرکت در مسیر نیاز به فکر دارد؛ تربیت نیروهای مخلص از 

رسالت های اساسی مسجد است.
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حجت االسالم نقی یارمحمدی از افتتاح ۱۰ باب کانون فرهنگی و هنری همزمان با ایام اهلل دهه فجر در مساجد استان زنجان خبر داد.

مسئول ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان زنجان ضمن تشریح برنامه های دهه فجر در کانون های مساجد اظهار کرد: به همین مناسبت نمایشگاه روزنامه های روزشمار انقالب در 
کانون های امام علی)ع(، کوثر، نبی اکرم)ص( و صراط دایر خواهد شد.

حجت االسالم نقی یارمحمدی از برگزاری مسابقات جام دیجیتال در کانون های امام علی و کرامت خبر داد و گفت: به یاد شهدای انقالب، شهدای مدافع حرم و شهید قاسم سلیمانی یادواره 
های شهدا در تمام کانون های مساجد استان برگزار می شود. وی همچنین از تاسیس 1۰ باب کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان زنجان خبر داد و گفت: در ایام اهلل دهه فجر محافل 

انس با قرآن کریم در مراکز مجری طرح تالوت نور برپا و ثواب آن به روح پاک انقالب و شهدای مدافع حرم و انقالب اهداء خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول شرکت اعضای کانون های مساجد در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ارسال پیامک های مناسبتی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محله، برگزاری جلسات خاطره گویی، 

دیدار با خانواده های شهدا و آذین بندی مساجد در طول دهه فجر از دیگر برنامه های کانون های مساجد در این ایام خواهد بود. 

افتتاح ۱۰ باب کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان زنجان

نمــای نزدیــک

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

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 428. دوشــنبه 30 دی مــاه 1398

جهت  معکوس  شمارش  گفت:  فرد  ناهیدی 
امتیاز بیشتر  ثبت اطالعات کانونها و کسب 
در سامانه بچه های مسجد خود باعث ایجاد 
در  کانونها  بیشتر  مشارکت  با  همراه  تکاپوی 

ارتقا رتبه شده است.

»حمیدرضا ناهیدی فرد« گفت: آخرین مهلت برای ثبت و 
بارگذاری اطالعات کانون ها در سامانه بچه های مسجد 
استقبال اعضای  به  با توجه  بود که  ۲5 دی ماه جاری 
در  نام  ثبت  برای  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
سامانه بچه های مسجد مهلت ثبت نام تا 4 بهمن ماه 

سال جاری تمدید شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد 
استان همدان افزود:  طرح ملی فهما در راستای تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب و عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و سند تحول کانون های مساجد استان اجرا 

می شود.
وی بیان کرد: فهما دستاوردهای بیشتری به همراه دارد که 
به پایش، بازسازی و رقابتی کردن کانون های فرهنگی 

هنری مساجد منجر می شود و در پایان این طرح ملی سه 
استان کاندیدای اصلی برای دریافت عنوان پایتخت فرهنگ 
و هنر مساجد ایران »فهما« معرفی و یک استان برگزیده 

اعالم می شود.
ناهیدی فرد با اشاره به اینکه رویداد ملی فهما به عنوان 

فرصتی درخشان برای عرصه توانمندی های کانون های 
اعضای  و  مدیران  افزود:  است،  مساجد  هنری  فرهنگی 
محترم کانون های فرهنگی هنری مساجد باید این مسئله را 
مورد توجه داشته باشند که اولین  دروه رویداد ملی فهما در 

حال برگزاری است .

امام جمعه شهرجورقان عضو 
سامانه »فهما« شد

حجت االسالم »محمد سلطانی«، امام جمعه شهر 
جورقان در سامانه بچه های مسجد ثبت نام کرد و 

به طور رسمی به رویداد بزرگ فهما پیوست.

بر این اساس نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر جورقان ، 
ضمن بازدید از فعالیت های رابطان فهمای  شهر جورقان ، 
به طور مستقیم در جریان نحوه ثبت فعالیت ها، ارزش گذاری 
و امتیاز بندی اقدامات کانون ها در سامانه بچه های مسجد 

قرار گرفت.
»فهما«  ایران  مسجد  هنر  و  فرهنگ  پایتخت  انتخاب 
موجب رقابت فرهنگی در بین کانون های مساجد استان  
همدان شده و بازتاب مناسبی از فعالیت ها و برنامه های 
های مسجد  بچه  سامانه  در  استان  مساجد  های  کانون 

انجام شده است.
ثبت فعالیت های کانون های مساجد در سامانه »بچه های 
مسجد« تا 4 بهمن سال جاری تمدید شده است و مسئولین 
کانون های مساجد استان  می توانند به خوبی از این فرصت 
استفاده و هرلحظه در حال بروز رسانی فعالیت های خود در 

سامانه »بچه های مسجد« باشند.

مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان همدان؛

آغاز شمارش معکوس در نخستین دوره رویداد ملی فهما

 اجرای طرح ملی فهما 
در ۵۷۵ کانون مساجد کردستان

گلباغی با اشاره به اجرای طرح ملی فهما در کردستان 
گفت: ۵۷۵ کانون فرهنگی هنری مساجد استان در 

زیست بوم بچه های مسجد ثبت نام کردند.

کامل گلباغی درنشست خبری بااصحاب رسانه استان که با 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان برگزار شد،با 
تسلیت شهادت سردار سلیمانی و همراهانش اظهارداشت: حدود 
6۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد با ۲ هزار و 96 مسجد در 

استان وجود دارد.
وی افزود: ۷۰ هزار مکان مذهبی در کشور فعال است که از این 

تعداد سه هزار مکان مذهبی در استان است.
گلباغی اذعان کرد:به ازای هر 5۲۰ نفر در کردستان یک مکان 
مذهبی وجود دارد در حالیکه براساس سرانه کشوری به ازای هر 

یک هزار و ۲۰ نفر یک مکان مذهبی در کشور داریم.
شاید  و  است  کم  استان  مذهبی  اماکن  امکانات  افزود:  وی 

پاسخگوی انتظارات مردم نباشد.
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسوول 
کردستان خاطرنشان کرد: برای رفع خال قانونی که داشتیم 
بر همین اساس سند تحول تدوین شد که نجات بخشی از 
فعالیت های دینی مذهبی بود که در اردیبهشت 9۷ توسط وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت ابالغ شد.

ملی  طرح  گفت:  بیگی  اباذر  االسالم  حجت 
مادران ایرانی، مربیان قرآنی با هدف آموزش 
غربی  آذربایجان  در  اسالمی  زندگی  سبک 

برگزار می شود.

آموزش  گفت: طرح  بیگی«  اباذر  االسالم  » حجت 
آموزش  و  ترویج  هدف  با  قرآنی  مربی  ایرانی،  مادر 
و  قرآنی  رویکردمفاهیم  با  و  اسالمی  زندگی  سبک 
تربیت دینی اجتماعی در شهرستان میاندوآب برگزار 

می شود.
مربیان  ایرانی،  مادران  ملی  اینکه طرح  بیان  با  وی 
استانی در  قالب همایش  به مدت 1 روز ودر  قرآنی 
)۳۰ دی( سال جاری با دستورالعمل ابالغی از ستاد 
توسط  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
استاد فاضلی از مدرسین برجسته کشوری در ارومیه 
برگزار می شودذغ تصریح کرد: توجه به اسیب های 
اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان و رویکرد هر 
چه بیشترآموزش  خانواده ها به شیوه اجرا آموزه های 

دینی و اخالق اسالمی از مهمترین اهداف برنامه ها 
و سیاستهای اجرایی کانونهای مساجد به مسئله در 
حوزه فرهنگ عمومی است که اهتمام ویژه ای به این 
امر در بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری درگام 

دوم انقالب شده است.

مدیر کانون های مساجد استان ضمن تشریح برنامه 
ملی طرح کوثر، خاطرنشان کرد: این فعالیت ها در 
راستای ارتقا سطح آموزش مادران و برای تربیت دینی 
و آموزش خانواده در حوزه سبک اسالمی عنوان شده 

است.

طرح ملی »مادران ایرانی، مربیان قرآنی« در آذربایجان غربی برگزار می شود
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کبیری گفت: اگر به مسجد پرداخته شود و جایگاه اصلی خودش را در جامعه پیدا کند، از وقوع بسیاری از آسیب ها و مشکالت اجتماعی در جامعه 
پیشگیری خواهد شد.

»سید تقی کبیری«، اظهار کرد:  اگر به مسجد پرداخته شود و جایگاه اصلی خودش را در جامعه پیدا کند، از وقوع بسیاری از آسیب ها و مشکالت اجتماعی در جامعه پیشگیری خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی افزود: از 4۰ سال قبل مساجد جز مهمترین اماکنی هستند که با تهاجم فرهنگی مقابله کردند و مسجد ارتباط تنگاتنگ 
بین جامعه و مباحث فرهنگی داشته و در جای جای دنیا نفوذ داشته وشناخته شده است. وی در ادامه سخنان خود به نقش تاثیرگذاری امامان جماعت با کانون های فرهنگی و هنری، تصریح 
کرد: امام جماعت رکن، رکین مساجد است و مدیریت مسجد توسط امام جماعت، یک تخصص است. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نگاه امام جماعت نباید فقط برگزاری نماز در مساجد  
باشد بلکه باید ارتباطات مختلف فرهنگی و اجتماعی را در کانون  های فرهنگی و هنری مساجد ایفا کنند به نحوی  که می توان گفت مرکز ثقل و شاه کلید مساجد هستند. کبیری عنوان 

کرد: بهتر است امامان جماعت در انجام  فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد مشارکت داشته  و  با مسئول کانون های فرهنگی و هنری هم پوشانی داشته باشند.

پرداختن به جایگاه اصلی مساجد، از وقوع بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه پیشگیری می کند

هادی نیا گفت: ۶۰ درصد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان آذربایجان شرقی روستایی 

هستند.

شورای  جلسه  نخستین  در  امروز  هادی نیا«  »محمد 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی 
در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  که  آذربایجان شرقی 
استان برگزار شد، به ارایه گزارشی از آخرین وضعیت 

کانون های مساجد استان پرداخت.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی اظهار داشت: هم اکنون 1۰ کانون در 
استان دارای خانه دیجیتال بوده و 1۷۳۸ مسجد مجری 
شهری و روستایی مجری طرح تالوت نور هستند که 

روزانه یک صفحه از قرآن کریم قرائت می شود.
وی با بیان این که بیش از ۷۰۰ مسجد به همت کانون 
های فرهنگی هنری در حوزه تفسیر کوتاه فعالیت دارند، 
گفت: 5 کانون فرهنگی هنری در مساجد دانشگاهی و 
۲۲ کانون در مساجد جامع و مصالهای شهرهای استان 

فعال هستند.
کانون  اندازی  راه  آماده  این که  اعالم  با  نیا،  هادی 

تبریز  امام خمینی)ره(  فرهنگی هنری مصالی اعظم 
نیز هستیم، افزود: 15 هزار صندلی مطالعه در قرائتخانه 
میزبان  روزانه  که  است  فعال  استان  مسجدی  های 

هزاران نفر از نوجوانان و جوانان هستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 

آذربایجان شرقی با بیان این که 6۰ درصد کانون های 
استان در روستاها فعالیت دارند، گفت: اثرگذاری فعالیت 
مختلف  مناطق  و  محالت  در  مساجد  های  کانون 
شاهد  فهما  ملی  رویداد  اجرای  با  و  بوده  محسوس 

گسترش این فعالیت ها خواهیم بود.

کانون سجادیه آمل از 
عالقه مندان به شرکت در مسابقات 

والیبال و فوتبال ثبت نام می کند

بناگر از برگزاری مسابقات والیبال و فوتبال باهدف 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خبر داد و گفت: 
عالقه مندان برای نام نویسی در مسابقات والیبال و 
فوتبال با مراجعه به کانون فرهنگی هنری سجادیه 
آمل ویا تماس با شماره ۰۹۱۱۳۲۵۶۶۱۴ اقدام نمایند.

»قاسم بناگر« ضمن تشریح فعالیت های کانون فرهنگی هنری 
سجادیه آمل در مناسبت های ملی و مذهبی گفت: حماسه ششم 
بهمن آمل که از آن به حماسه جنگل نیز یاد می شود و امام خمینی 
)رحمت اله علیه( در وصیت نامه سیاسی الهی خویش نیز از حماسه 
مردم هزار سنگر یادکرده است هرساله توسط اعضای این کانون با 

برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی گرامی داشته می شود.
مدیرمسئول کانون فرهنگی و هنری سجادیه مسجد امام سجاد )ع( 
آمل از برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی والیبال )یادبود شهدای 
ششم بهمن شهرستان آمل و گرامیداشت سپهبد شهید حاج »قاسم 
سلیمانی«( در این کانون خبر داد و افزود: ثبت نام در این مسابقه 

۲۸ دی ماه شروع شده و تا چهارم بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.

نما ر و د
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد آذربایجان شرقی:

۶۰ درصد کانون های آذربایجان شرقی روستایی است

 ثبت ۱۴۷ عنوان فعالیت
  کانون محبان الزهرا)س( 

در رویداد »فهما«

مسجد  علیها  اهلل  سالم  الزهرا  محبان  کانون 
حسینیه فاطمیون شهر اسفراین با داشتن ۴۶۲ 
فعالیت  عنوان   ۱۴۷ ثبت  به  موفق  فعال  عضو 
فرهنگی، هنری و ورزشی و کسب ۱۰هزارو ۶۶۱ 

امتیاز در رویداد ملی »فهما« شده است.

این کانون در حال حاضر 46۲  افزود:  امیري«  »غالمحسن 
عضو، متشکل از ۲۲۷ عضو خواهر و ۲۳5 عضو برادر دارد. 
مدیر کانون محبان الزهرا سالم اهلل علیها مسجد حسینیه 
فاطمیون شهر اسفراین با بیان اینکه 1۰۰درصد اطالعات و 
فعالیت های کانون در سامانه بچه های مسجد به ثبت رسیده 
است، افزود: امتیاز کانون در رویداد فهما 1۰هزارو 661 امتیاز 
اینکه کادر و چارت کانون در 1۳ عنوان  بیان  با  است. وی 
ارزیابی  به  توجه  با  اظهارداشت:  است،  شده  تعریف  فعالیت 
فعاالن کانون در بخش های  اعضای کانون،  فعالیت های 
مسئول جذب و ساماندهی، رابط کانون، مسئول کتابخانه، 
مسئول آموزش و پژوهش، مسئول قرآنی و فرهنگی و .... 
کادربندی شده اند. امیری از ثبت 14۷ عنوان فعالیت اجرای 
برگزاری  نیازمندان،  اطعام  افزود:  و  داد  خبر  کانون  در  شده 
اردوهای جهادی، برپایی ایستگاه های خوشنویسی در مناسبت 

های ملی و... از جمله این عناوین است.

هنری  فرهنگی  کانون  باب   ۲۲ افتتاح  از  کار  سبزه  االسالم  حجت 
همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر در خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: در هر شهرستان یک کانون مزین به نام سردار دلها خواهد 

شد.

حجت االسالم »ابراهیم سبزه کار« در کارگروه مساجد ستاد دهه فجر با گرامیداشت یاد 
و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: همه مسئوالن باید تمام تالش 
خود را بکنند که مساجد در راس تمامی امور قرار گیرد و جایگاه خود را همچون صدر 

اسالم در تمام امور باز یابند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی بهترین مکان برای تشریح 
دستاوردهای انقالب را مساجد ذکر کرد و گفت: این اماکن مقدس که متشکل از امام 
جماعت، هیات امناء، کانون های فرهنگی هنری، پایگاه های مقاومت بسیج و ... هستند 

بهترین مکان برای عملی کردن اهداف اسالم و انقالب هستند.
وی به حضور یک کاروان از قم در استان در ایام دهه مبارک فجر هم اشاره کرد و افزود: 
این کاروان متشکل از مربی، روحانی، روایتگر و ... است که قرار است در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر در نقاط مختلف استان به اجرای برنامه بپردازد. حجت االسالم سبزه کار 

اجرای طرح 1۰ شب- 1۰ مسجد، جشن انقالب در نقاط مرزی استان، جشنواره غذاهای 
بومی و محلی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در ایام اهلل دهه مبارک فجر برشمرد 
و ادامه داد: همچنین برگزاری جشنواره هنری ادبی سردار آسمانی در بخش های عکس، 

فیلم، دلنوشته، نقاشی، سرود و شعر ویژه این ایام پیش بینی شده است.

مدیر ستاد کانون های مساجد خراسان جنوبی:

۲۲ باب کانون فرهنگی هنری در دهه مبارک فجر افتتاح می شود
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امام حسن )ع(: هرکس خدا را بشناسد، )در عمل و گفتار( او را 
دوست دارد و کسي که دنیا را بشناسد آن را رها خواهد کرد.
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