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مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی 
حساسیت داشته باشند، متوجه مسأله تهاجم 
فرهنگی خواهند شد.

صفحه 3

خبرگزاری

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور اعالم کرد

ارسال بیش از ۱۲ هزار ایده و ۳ هزار طرح 
فرهنگی هنری به سامانه »بچه های مسجد«
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حجت االسالم دکتر ارزانی گفت: تاکنون بیش 
از ۲۵ هزار نفر در مسابقه های کتابخوانی و 
تفسیر قرآن سامانه فهما شرکت کرده اند و 
استقبال  به  توجه  با  رشد  به  رو  روند  این 

گسترده کانون ها همچنان ادامه دارد.

حجت االسالم والمسلمین »حبیب رضا ارزانی« اعالم 
کرد: متناسب با تقویت و انسجام بیش از پیش فعالیت 
های کانون ها در چارچوب های تعیین شده در زیست 
و  پرورش  کشف،  که  مسجد  های  بچه  مجازی  بوم 
های  بچه  هنری  فرهنگی  های  خالقیت  بکارگیری 
را  اطالعات  ارزیابی  و  پایش  رصد،  امکان  با  مسجد 
ارتقاء سطح  و  آموزش  مقوله  دارد؛  قرار  کار  در دستور 
پرسنل  و  مساجد  کانون های  فعاالن  های  توانمندی 
ستادهای استان و مرکز به صورت ویژه مورد توجه است.

هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
مساجد کشور تصریح کرد: یکی از قابلیت های سامانه 
به  مجازی  و  الکترونیک  آموزش  خدمات  ارائه  فهما 
اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد است که در 
قالب سامانه خدمات آموزشی)آموزش الکترونیک بچه 
های مسجد( نقِش ابرازی کارآمد و در دسترس را برای 
ارتقاء آموزش های کاربران سامانه فهما در اقصا نقاط 

کشور را ایفا می کند.
وی در ادامه ابراز کرد: این سامانه امکان بارگذاری آزمون 
مختلف)کانونی،  سطوح  در  آموزشی  های  دوره  و  ها 
بچه  برای  را  ملی(  و  ای  منطقه  استانی،  شهرستانی، 

های مسجد فراهم کرده است.
حجت االسالم ارزانی، با بیان اینکه شرکت در آزمون 
و  مساجد  های  کانون  برای  آموزشی  های  دوره  و  ها 
ستاد های استانی در سامانه فهما امتیاز لحاظ می شود، 

تفسیر)اهمیت  دوره  آزمون  حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
با محوریت »کتاب  قرآن کریم( و مسابقه کتابخوانی 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  فرهنگی  های  دغدغه 
العالی(« در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، 
دغدغه  با  مساجد  های  کانون  پیش  از  بیش  آشنایی 
های فرهنگی رهبر معظم انقالب و حرکت در مسیر 
تحقق بیانیه گام دوم انقالب در این سامانه بارگذاری 

شده است.

حجت االسالم »حجت اهلل ذاکر« از حمایت مرکز رسیدگی به امور مساجد از مساجد مستقر در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خبرداد و اظهار کرد: 
۲7 مسجد در مسیر راهیپیمایی ۲۲ بهمن قرار دارد، که مرکز رسیدگی به امور مساجد از این مساجد حمایت های مادی و معنوی خواهد داشت، تا این 

مساجد برای شرکت کنندگان در مسیر راهپیمایی برنامه های فرهنگی تدارک ببینند.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به برنامه های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: جلسات گارگروه تخصصی کمیته مساجد دهه فجر انقالب اسالمی نیز 
در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی در حال برگزاری است، ضمن اینکه با مسئوالن مساجدی که در مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن واقع شده اند، جلساتی در حال برگزاری است تا امسال با 
شور و اشتیاق خاص برنامه های این ایام را اجرا کنند. حجت االسالم ذاکر تصریح کرد: ویژه نامه دهه فجر انقالب اسالمی در پایگاه تخصصی مسجد بارگذاری شده است و اینفوگرافی نیز به 
منظور تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی آماده شده و در اختیار مساجد قرار می گیرد. وی از برپایی نمایشگاه تخصصی »مدیریت مسجد« همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد و 

گفت: بسته پیشنهادی مرکز رسیدگی به امور مساجد به همین مناسبت تهیه و به مساجد استان تهران ابالغ می شود.

حمایت از مساجد مستقر در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور اعالم کرد

شرکت بیش از ۲۵ هزار نفر در مسابقه های 
کتابخوانی و تفسیر قرآن رویداد ملی »فهما«

نمایــه

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

آسیب ۵ کانون مسجدی در سیل 
سیستان و بلوچستان

موکب  فعال سازی  از  پودینه  حجت االسالم 
برای  بلوچستان  و  سیستان  مساجد  کانون های 
کمک به سیل زدگان این استان خبر داد و گفت: 
گروه های جهادی کانون های مساجد در کمک رسانی 

به مردم سیل زده فعال شده اند.

حجت االسالم »مهدی پودینه« از جمع آوری کمک های 
مردمی برای مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
خبر داد و اظهار کرد: با همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه 
و سازمان تبلیغات اسالمی استان و کانون های مساجد، کمک 
های جمع آوری شده برای مردم سیل زده در حال ارسال است.

مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  مدیرستاد 
استان سیستان و بلوچستان افزود: با همکاری آستان حضرت 
معصومه)س( مقرر است در روزهای آینده موکبی از سوی 
کانون های مساجد در مناطق سیل زده برپا شود و در زمینه 
پخت و پز و نیز اهدای لوازم گرمایشی به مردم، تعمیر و ساخت 

خانه هایی که دچار آسیب شده اند، فعالیت کند.
وی تصریح کرد: عالوه بر این، از زمان بحران سیل سه مسجد 
زاهدان اقدام به برپایی موکب های کمک رسانی و پخت غذا 
کرده اند و روزانه 1500 پرس غذای گرم طبخ و در میان مردم 
سیل زده توزیع می شود. عالوه بر این، گروه های جهادی 
کانون های مساجد در کمک رسانی به مردم سیل زده فعال 

شده اند.

اخوت از اجرای طرح »فهما« )پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران( در 
کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس خبر داد.

»محمدابراهیم اخوت« با بیان اینکه طرح ملی »فهما« یک اقدام ملی برای ساماندهی هر 
چه بهتر کانون ها و فعالیت های آن ها و همچنین حمایت هدفمند از کانون ها است، گفت: 
رویداد »فهما« )پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران( از فرایندهایی محسوب می شود که 

در راستای ثبت، رصد و پایش فعالیت کانون های مساجد شکل گرفته است.
مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس افزود: هر کانون وظیفه دارد عملکرد 
خود را در سامانه بچه های مسجد ثبت کند و در ارزیابی ها، ثبت فعالیت؛ مبنای داوری 

برای عملکرد مساجد است.
وی بیان کرد: از بین 180 باب کانون های فرهنگی هنری مساجد در جنوب فارس، تا 

کنون 23 هزار نفر به طرح ملی فهما پیوستند.
اخوت به چهار راهبرد اصلی طرح ملی فهما اشاره و اظهار کرد: شبکه سازی، توانمندسازی 

ظرفیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی اهالی مساجد، کشف و پرورش خالقیت های 
فرهنگی هنری، تالش برای افزایش بهره مندی از محصوالت فرهنگی دین محور و حضور 
هدفمند و جریان سازی فرهنگی در فضای مجازی از رویکردهای مهم این طرح ملی است.

اجرای طرح ملی »فهما« در کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس

عزاداری ایام فاطمیه در مسجد 
دانشگاه امام صادق)ع(

ویژه برنامه عزاداری ایام فاطمیه در مسجد دانشگاه 
امام صادق)ع( سه شنبه، اول بهمن ماه ساعت ۱۹ و 

۳۰ برگزار می شود.

این مراسم عزاداری با سخنرانی حجج اسالم » فقیه ایمانی«  
و »علوی تهرانی« و با مداحی »میثم مطیعی« به یاد شهید 

» محمد علیم عباسی« در این مسجد برگزار می شود.
بزرگراه  امام صادق)ع( در  دانشگاه  یادآور می شود، مسجد 

چمران، پل مدیریت واقع شده است.

http://www.shabestan.ir/
http://shabestan.ir/detail/News/882744
http://shabestan.ir/detail/News/882864
http://shabestan.ir/detail/News/882973
http://shabestan.ir/detail/News/882843
http://shabestan.ir/detail/News/882914


حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه برکت در رزق و روزی مادی و معنوی خود را از خداوند درخواست کنید، گفت: اگر انسان خودبین نباشد و رضای الهی 
را طلب کند، امام زمان)عج( به دیدار او خواهد آمد.

حجت االسالم والمسلمین »کاظم صدیقی« در جلسه درس اخالق این حوزه علمیه اظهار کرد: مرحوم مجلسی محققی کارآزموده دارای مهارت های بسیار، مجتهد و صاحب نظر بود.
تولیت حوزه علمیه امام خمینی)ره( افزود: عالمه مجلسی در کتاب بحاراالنوار آورده است که امام سجاد)ع( در روایتی هشدار دادند وقت اولیاء الهی را بیهوده نگیرید زیرا آنها برای 
شبانه روز و خود برنامه دارند. حجت االسالم صدیقی ادامه داد:  اینکه انسان وقت بزرگان را با کیل خود بگیرد، بی معرفتی و نوعی بی وجدانی است، زیرا آنها برای هر 2۴ ساعت خود 
برنامه هایی در راستای بندگی الهی دارند که ما نباید با گرفتن زمان از آنها، سبب شویم وقت آنها تلف شود. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه وقت دیگران را گرفتن نوعی خودبینی 
است، ابراز کرد: اگر انسان خودبین نباشد رضای الهی را طلب کند امام زمان)عج( به دیدار او خواهد آمد، همچون آن قفل سازی که در شهر نجف زندگی می کرد و امام زمان)عج( به 
دلیل منصف بودن همواره به دیدار ایشان می رفتند. حضرت حجت)عج( خطاب به یکی از محبان خود هم می فرمایند: با مردم انصاف داشته باشید اخالق و رفتار خود را درست کنید 

ما خود به دیدار شما می آییم. 
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شرط امام زمان)عج( برای دیدار محبان

پنجــره

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

کمک قابل توجه اهالی مسجد 
المهدی)عج( به سیل زدگان 

سیستان و بلوچستان

 ۱۲ گفت:  میرخلیلی  والمسلمین  حجت  االسالم 
قابل توجهی  مقدار  و  نقدی  کمک  تومان  میلیون 
المهدی  مسجد  نمازگزاران  غیرنقدی  کمک های 
)عج( به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان، 
قرار  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  اختیار  در 

گرفت.

حجت  االسالم والمسلمین »سیدعلی اکبر میرخلیلی« با اشاره 
به پیشگامی مسجدی ها و هیئتی ها در کمک به نیازمندان، 
اظهار کرد: به همت این دو گروه بود که نیازهای اولیه و 
سرپناه بسیاری از سیل زدگان استان های گلستان، لرستان 
و خوزستان و زلزلهزدگان کرمانشاه تامین شد روندی که در 
طول سال در زمینه دستگیری از نیازمندان مجاور مساجد هم 
انجام می شود. امام جماعت مسجد المهدی )عج( تصریح 
کرد: مسجدی ها و هیئتی ها در کمک رسانی به هموطنان 
آسیب دیده در سیالب سیستان و بلوچستان نیز شتافتند و 
نشان دادند ایرانیان همواره در کنار هم ایستاده اند و در این 

زمینه کاری به رنگ، نژاد و مذهب افراد ندارند.

سعادتی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم 
رویداد ملی فهما »ارائه طرح ها و ایده های 
گفت:  است،  مساجد«  کانون های  بومی 
نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۲۶ ایده و ۳ هزار و 
۲۱۱ طرح فرهنگی هنری به سامانه بچه های 

مسجد ارسال شده است.

»سعید سعادتی« در تبیین اقدامات انجام شده در »رویداد 
ملی فهما« گفت: در این رویداد 8 عرصه ی محتوایی 
برای ثبت فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور در نظر گرفته شده که یکی از محورهای مهم این 

عرصه »ارائه طرح ها و ایده های بومی کانون ها« است.
کانون های  هماهنگی  ستاد  هنری  فرهنگی  معاون 
فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار کرد: این طرح در 
قالب سامانه  سحاب و از طریق »پرتال ملی بچه های 
مسجد« اجرا می شود که طی آن کانون ها می توانند طرح 
ها و ایده های فرهنگی و هنری خود را که با توجه به 
ظرفیت مساجد قابلیت اجرایی دارد در بخش مربوط به 

ثبت طرح ها و ایده ها در سامانه ثبت و ارسال کنند.
سعادتی تصریح کرد: طرح ها و ایده های ارسالی پس از 
بارگذاری از طریق مدیر کانون ابتدا در سطح استان مورد 
ارزیابی اولیه قرار می گیرند و پس از تایید استانی، توسط 
هیئت ارزیابی در ستاد مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند.

وی با اشاره به میزان امتیاز در نظر گرفته شده برای طرح 
ها و ایده های ارسالی اعضای کانون ها، ابراز کرد: برای 
هر طرح یا ایده  ارسالی تا سقف 500 امتیاز در نظر گرفته 
شده و تا امروز قریب به 12 هزار و 52۶ ایده و 3211 

طرح فرهنگی هنری به سطح ملی راه یافته است.

***
اعضای  خوب  استقبال  به  اشاره  با  ادامه  در  سعادتی 
کانونهای فرهنگی هنری مساجد از این طرح گفت: با 
توجه به تعداد طرح ها و ایده هایی که تاکنون در سامانه 
سراسر  مساجد  کانون های  گفت  می توان  شده  ثبت 
کشور مشارکت خوبی در این خصوص داشتند و این 
اجتماعی  سرمایه های  به  ما  هرگاه  که  معناست  بدان 
کشور  مختلف  مناطق  در  خود  انسانی  و ظرفیت های 
این  در  که  چرا  گرفتیم؛  بهتری  نتیجه  کردیم  اعتماد 
اعتماد از یک سو شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای 
انسانی هستیم و سوی دیگر شاهد طرح های ابتکاری 
و جذاب که با ذائقه نسل امروز و اقتضائات جغرافیایی 
اعضای کانون ها سازگاری دارد و می تواند ما را در 

جذب این نسل یاری کند.
بخش  در  فهما  ملی  رویداد  محتوایی  کمیته  مسئول 
دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این طرح 
برای اولین بار در سطح کشور تصریح کرد: با توجه به 
اینکه امسال اولین سالی است که ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد به صورت رسمی و جدی 
نسبت به فراخوان طرح ها و ایده های فرهنگی و هنری  
بچه های مسجد فراخوان داده است، کاماًل طبیعی است 
که بعضی از اعضای کانون ها به دلیل محدودیت های 
زمانی و اطالع رسانی، فرصت شرکت در این طرح را 
نیافته باشند. به همین دلیل پیش بینی ما این است که 
این طرح  بیشتری در  آینده شاهد مشارکت  در سال  

خواهیم بود. 

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور اعالم کرد

ارسال بیش از ۱۲ هزار ایده و ۳ هزار طرح 
فرهنگی هنری به سامانه »بچه های مسجد«

امام جمعه رودان به زیست بوم 
مجازی بچه های مسجد پیوست

حجت االسالم پهلوانی گفت: امام جمعه شهرستان 
رودان با ثبت نام در سامانه بچه های مسجد و انتخاب 
کانون فرهنگی هنری علویون، به  زیست بوم مجازی 

بچه های مسجد پیوست.

حجت االسالم » احمد پهلوانی «، مدیر ستاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان اظهار کرد: حجت االسالم 
» مهدی درُی «، امام جمعه رودان صبح امروز با حضور در کانون 
فرهنگی هنری علویون و ثبت نام در رویداد ملی فهما به عضویت 
زیست بوم مجازی بچه های مسجد درآمد. وی به معرفی طرح 
ملی فهما پرداخت و افزود: این طرح از ابتکارات مدیریت جدید 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و 
در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب و عملیاتی شدن منویات 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر  است.  انقالب  معظ  رهبر 
فرهنگی و هنری مساجد هرمزگان عنوان کرد: عملیاتی کردن 
سند تحول کانون های مساجد با اهداف مختلف نظیر رصد و 
ارزیابی فعالیت های کانون ها در سطح مساجد شهری و روستایی، 
ایجاد فضای  ایده های خالق،  بروز استعدادها و  ایجاد فرصت 
منسجم و هماهنگ در فعالیت کانون ها، ایجاد بستری جهت 
رقابت سالم و تقویت تعامل کانون ها در سراسر کشور از دیگر 

اهداف اجرای طرح ملی فهماست.

مرکز رسیدگی به امور مساجد مراسم بزرگداشت آیت اهلل ضیاءالدین 
نجفی تهرانی، امام جماعت مسجد جامع و تولیت حوزه علمیه نبی 
اکرم )ص( را در ادامه نشست های ستارگان محراب، سه شنبه، ۱۵ 
بهمن ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در این مسجد برگزار می 

کند.

بنا بر این گزارش، آیت اهلل سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسالمی 
فرهنگستان علوم ایران و استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم سخنرانی و رضا روحانی، 

مداح اهل بیت )ع(، در آن مدیحه سرایی می کند.
این گزارش می افزاید، مرکز رسیدگی به امور مساجد در دوره مدیریت حجت االسالم و 
المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری، برگزاری نشست های ستارگان محراب را آغاز 
کرد که بزرگداشت آیت اهلل برهان، آیت اهلل شیخ محمد حسین زاهد، آیت اهلل شاه آبادی، 
آیت اهلل مهدوی کنی، آیت اهلل خوانساری، آیت اهلل خوشوقت، آیت اهلل شیخ مرتضی 
زاهد، آیت اهلل حدیدی، آیت اهلل فیروز آبادی و آیت اهلل ایروانی و آیت اهلل انواری و مالعلی 
کنی، آیت اهلل محمد تقی آملی، سید محمدرضا علوی تهرانی و آیت اهلل محمود 

تحریری و آیت اهلل آشتیانی از جمله آنها بوده است.
یادآور می شود، مسجد جامع نبی اکرم )ص( در تهران، بزرگراه شهید محالتی، بلوار نبی 

اکرم )ص(، بعد از میدان اول نبی اکرم)ص(، برگزار می شود.

تقدیر از چند دهه خدمات آیت اهلل نجفی تهرانی در همایش »ستارگان محراب«
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حجت االسالم تدینی رویداد ملی فهما را بستر حضور مناسب فعاالن مسجد در عرصه فضای مجازی دانست وگفت: تقویت این بستر برای فعالیت فعاالن 
مساجد گامی مهم در مقابله با توطئه های دشمنان است.

»حجت االسالم اسماعیل تدینی« با اشاره به راه اندازی سامانه بچه های مسجدگفت: فضای مجازی تأثیر گذارترین و پر مخاطب ترین رسانه ای است که در میان سایر رسانه ها، نقش تعیین 
کننده ای در فرهنگ سازی، در سطح جوامع دارد.  مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان سمنان با تاکید بر استفاده درست وبهینه از ظرفیت فضای مجازی ادامه داد:اگر بتوانیم درست و صحیح 
از فرصت فضای مجازی استفاده کنیم می توانیم ائمه جماعات، هیات امناء، خادمین و همه کسانی که در حوزه مسجد فعالیت می کنند و دغدغه مسجد دارند را تغذیه فکری کنیم و به سمت 
عملیات هدایت کنیم. وی با بیان اینکه اگر ما در حوزه فعالیت فضای مجازی غافل شویم دشمن از این فضاها در جهت پیشبرد اهداف سوء خود استفاده می کند اضافه کرد: پیوند مسجد با 

فضای مجازی بسیار موثر است چرا که می توان از ظرفیت معرفتی، معنوی، دینی و اعتقادی جوانان در مساجد که نیروهای سرزنده هستند استفاده کرد.
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رویداد ملی فهما بسترحضور فعاالن مسجد در عرصه فضای مجازی است

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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مساجد از دیرباز نه تنها کانون عبادت بلکه 
قضاوت،  دادخواهی،  تربیت،  و  تعلیم  مرکز 
با  نیروهای  شناسایی  و  اجتماعی  تعاون 
نقش آفرین  تاریخ  طول  در  و  بوده  استعداد 
پایگاه  همواره  مقدس  اماکن  این  بوده اند. 
تصمیم گیری های  مرکز  و  مسلمانان  وحدت 
سیاسی، نظامی و اجتماعی بوده و نقش مهمی 

در ترویج احکام دینی دارند.

در هجمه فرهنگی امروز که دشمن هویت و باورهای 
دینی جوانان را نشانه گرفته و با ترویج عرفان های کاذب 
در کمین جوانان است باید مساجد با نوآوری و خالقیت 
احساسات پرشور نوجوانان و جوانان را در مسیر درست 

هدایت کنند.
در این راستا کانون های فرهنگی و هنری مساجد به منظور 
بهره گیری از همه کارکردهای معنوی و فرهنگی مسجد 
برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن تاسیس 
شد. در واقع فلسفه تشکیل کانون های مساجد مبارزه با 
تهاجم فرهنگی است و فعاالن این عرصه پرچمدار این 

مبارزه هستند.
در راستای تبیین عملکرد کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد گیالن گفت و گویی با حجت االسالم »محمدعلی 
رضوانی نژاد« مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد گیالن انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
چه  از  مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
این  از تشکیل  و هدف  تاسیس شده  سالی 

کانون ها چه بوده است؟
در   13۷1 سال  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
انقالب در حوزه  راستای رفع دغدغه های رهبر معظم 
فرهنگی کشور با ابالغ شورای عالی انقالب فرهنگی 
تاسیس شدند. این کانون ها در تالش هستند تا با احیا 
کارکردهای مساجد و جذب جوانان و نوجوانان، مسجد را 
به مانند گذشته محور تمام فعالیت ها و برنامه ریزی ها قرار 
دهند زیرا مسجدمحوری می تواند یکی از ابزارهای قوی 
در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری به ویژه در 

بیانیه گام دوم انقالب باشد.
مساجد پایگاه انقالب و محور وحدت هستند و دشمنان 
فعالیت های مسجدی  کردن  کمرنگ  برای  در تالش 

و آسیب زدن به این اماکن مقدس هستند تا بتوانند به 
نقشه های شوم خود با خدشه به اتحاد مردم دست یابند، اما 
کانون های مساجد سدی در برابر آنان با احیا کارکردهای 

مسجد و مسجد محوری هستند.
و هنری  فرهنگی  کانون  در حال حاضر چند 
فعالیت  و  شده  تاسیس  استان  مساجد  در 

می کنند؟
در  که  دارد  وجود  گیالن  در  مسجد  هزار  سه  حدود 
کانون  استان،  مساجد  سوم  یک  معادل  ۹20مسجد 
فرهنگی و هنری تاسیس شده است. این کانون ها در 
کنار بسیج و هیئت امنای مساجد با محوریت ائمه جماعت 

مرکز فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی هستند.

رقابت کانون های مساجد گیالن در رویداد ملی فهما
هجدهمین جشنواره هنرهای 

 نمایشی کانون خوزستان
 آغاز به کار کرد

هنرهای  جشنواره  هجدهمین  استانی  مرحله 
نمایشی کانون خوزستان صبح دیروز )دوشنبه 
۳۰ دی( رقابت ۱۱ گروه نمایشی از ۹ شهر استان 

در اهواز آغاز به کار کرد.

»وحید کیانی« در مراسم افتتاحیه مرحله استانی هجدهمین 
جشنواره هنرهای نمایشی کانون خوزستان اظهار کرد: دوران 
کودکی مهمترین و حساس ترین دوران شکل گیری شخصیت 
هر فرد است و بی توجهی به این مهم نتایج جبران ناپذیری را 
در پی خواهد داشت. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خوزستان با بیان اینکه پایه و اساس آینده جامعه بر 
عهده کودکان امروز است تصریح کرد: اگر در جامعه ای به 
کودکان توجه کمتری شود، ناهنجاری، بزهکاری و آسیب های 
اجتماعی افزایش پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه رفتارهای 
اجتماعی از طریق مشاهده و تمرین و بر اساس ویژگی ها و 
محیط زندگی افراد آموزش داده می شود و توسعه پیدا می کند 
افزود: مهارت های اجتماعی همچون همیاری، جرات ورزی، 
خود مهارگری و مسئولیت پذیری رفتارهایی هستند که به فرد 
کمک می کند بتواند تعامل بهتر و مؤثرتری با دیگران داشته 
باشد و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. کیانی 
به برگزاری هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون استان 
اشاره کرد و اذعان داشت: این جشنواره با شعار »نمایش، تمرین 
زندگی، ساختن آینده« از امروز )یکشنبه 30 دی( آغاز شده و تا 

)1 بهمن( ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
مازندران عضو سامانه بچه های 

مسجد شد

با  مازندران  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
عضویت در سامانه بچه های مسجد و انتخاب کانون 
فرهنگی هنری شهدای مصلی نماز جمعه شهرستان 
ساری به طور رسمی تشکیالت هدفمند رویداد ملی 

»فهما« را همراهی می کند.

جناسمی«  حیدری  »ابراهیم  حجت االسالم والمسلمین 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران و عضو شورای 
با  استان،  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی 
خمینی  امام  بزرگ  مصلی  شهدای  کانون  در  عضویت 
مجازی  زیست بوم  به  ساری  شهرستان  علیه(  )رحمت اهلل 
»فهما« پیوست و این طرح ملی را همراهی می کند. مازندران 

یک هزار و 1۶۴ کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد.

کمک های مردمی به سیل زدگان در مساجد قزوین و در قالب قرارگاه مردمی 
شهید حاج قاسم سلیمانی جمع آوری می شود.

کمک های مردمی به سیل زدگان در هشت مسجد قزوین و در قالب قرارگاه مردمی شهید 
حاج قاسم سلیمانی جمع آوری می شود.

بر این اساس مسجد حسینی در خیابان راه آهن، مسجد سوخته چنار در خیابان نادری، 
مسجد زینبیه در خیابان مجاهد، مسجد امام خمینی )ره( در خیابان غیاث آباد، مسجد امام 
حسین )ع( در سرپل طالقانی، مسجد والیت در ابتدای خیابان شهید بابایی، مسجد حضرت 
امیر در پونک- بلوار امیرکبیر و مسجد جامع المهدی در مینودر- فلکه حافظ، کمک هایی 

نقدی و غیرنقدی را برای مردم سیل زده سیستان و بلوچستان جمع آوری می کنند.
گفتنی است قرارگاه مردمی شهید حاج قاسم سلیمانی تحت نظارت دفتر نماینده ولی فقیه 

در استان قزوین فعالیت می کند.

جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان در مساجد قزوین
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کسب بیش از ۸ هزار امتیاز در 
رویداد ملی »فهما«

پویان صدر از راه اندازی کمد جایزه برای ایجاد 
فرهنگی  کانون  اعضای  بین  در  عالقه  و  رغبت 
هنری فدک بیرجند خبر داد و گفت: تاکنون این 
کانون موفق به کسب ۸ هزار و ۲۹۱ امتیاز در 

رویداد ملی »فهما« شده است.

»مجتبی پویان صدر« با بیان اینکه کانون فرهنگی هنری فدک 
مسجد علی بن ابی طالب)ع( بیرجند در سال ۷2 که زیرمجموعه 
خراسان بزرگ بود، مجوز خود را دریافت کرد، افزود: در حال حاضر 
حدود 120 عضو ثابت از خدمات این کانون بهره مند می شوند.

مدیرکانون فرهنگی هنری فدک بیرجند با اشاره به اجرای فعالیت 
برای بچه های مسجد، گفت:  های مختلف در طول سال 
تابستان امسال 12 کالس اوقات فراغت با حضور 1۶0 نفر از 

سنین مختلف برگزار شد.
پویان صدر از برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و کالس های 
احکام و اخالق در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: همچنین 
پنج اردوی داخل استانی و یک اردوی مشهد مقدس انجام شده 
است. وی با بیان اینکه حلقه های صالحین بسیج را به صورت 
مشترک با کانون فرهنگی و هنری با موضوعات روز جامعه برگزار 
می کنیم، ادامه داد: طرح »شنبه های با کتاب« به همت این 

کانون در مسجد اجرا می شود. 

ــگ گلبان

با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید. 5
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جشنواره مجازی »کودکانه فهما« به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و 
بختیاری برگزار می شود.

جشنواره مجازی »کودکانه فهما« به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در هفت رشته برگزار می 
شود. مسجد کانون انقالب، امام مهربانی ها، کودکان امروز، آینده سازان انقالب و خانواده انقالبی از محورهای جشنواره مجازی »کودکانه فهما« است.

جشنواره مجازی »کودکانه فهما« در رشته های خوشنویسی، قصه گویی، نقاشی، سرود، شعر، نقالی و پرده خوانی برگزار می شود.
جشنواره مجازی »کودکانه فهما« در رده سنی ۷ تا 12 سال برگزار می شود و مهلت ارسال آن 30 بهمن سال جاری است.

خاطرنشان می شود: جهت ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر به پورتال بچه های مسجد به نشانی bachehayemasjed.ir مراجعه کنند.

جشنواره مجازی »کودکانه فهما« در کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

پل  را  فهما  رویداد  پور  همت  االسالم  حجت 
ارتباطی بچه های مسجد با فضای مجازی دانست 
های  کانون  ملی همه  این رویداد  در  و گفت: 
مساجد می توانند به بهترین شکل ممکن خود 

را معرفی کنند.

»حجت االسالم مرتضی هت پور« رویداد فهما را پل 
دانست و  با فضای مجازی  بچه های مسجد  ارتباطی 
اظهار کرد: در این رویداد ملی همه کانون های مساجد 
حتی دورترین کانون های روستایی نیز می توانند به بهترین 

شکل ممکن خود را معرفی کنند و دیده شوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
خوزستان تصریح کرد: با راه اندازی سایت بچه های مسجد 
شاهد ثبت فعالیت های فاخر فرهنگی و هنری و شناسایی 

استعدادهای گمنام در مساجد هستیم.
وی با اشاره به اینکه امروزه فضای مجازی به فرصتی 
برای بروز و شناسایی استعدادهای مسجدی تبدیل شده 
است اضافه کرد: باید از این فضایی که ایجاد شده به خوبی 

استفاده کرد.

حجت االسالم همت پور افزود: در نخستین رویداد ملی 
فهما موفق شدیم در 25 شهرستان استان حضور پیدا 
کنیم و دیدار چهره به چهره با مدیران کانون های مساجد 
با مشکالت و  نزدیک  از  و  باشیم  شهرستان ها داشته 

توانمندی های این کانون ها آشنا شویم.

 وی عنوان کرد: در این رویداد ملی شاهد یک رقابت سالم 
فرهنگی و هنری در سایت بچه های مسجد هستیم که 
در فضایی صمیمی و دوستانه به فعالیت مشغول هستند و 
عالوه بر ثبت فعالیت ها از ایده ها و تجربیات یکدیگر نیز 

استفاده می کنند. 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خوزستان:

 رویداد ملی فهما پل ارتباطی بچه های مسجد 
با فضای مجازی است

آیت اهلل عابدینی گفت: امروز بیشتر از هر زمان دیگر مساجد پایه  
های امنیت ملی کشور به حساب می  آیند و مساجد باید دژهای محکمی 

در مقابل فتنه ها و دشمنی ها باشند.

آیت اهلل »عبدالکریم عابدینی« در نشست ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد شهر 
قزوین گفت: ظرفیتی که مساجد می توانند در اختیار جامعه اسالمی و مسلمانان بگذارند 
بسیار مهم تر، مفیدتر و کارآمدتر از وضعیت فعلی به حساب می آید و جامعه اسالمی در 

حال حاضر به نوعی حداقل استفاده را از ظرفیت مساجد می برد.
 نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: همانگونه که برای موضوعاتی مانند عاشورا 
چندین دهه فرصت گذاشته و موضوعات مختلف نهضت امام حسین )ع( برای مردم 
تبیین می شود به همان صورت برای مسجد هم چندین دهه باید وقت گذاشته شود و 

موضوعات مسجد برای مردم تبیین شود.
وی عنوان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که مسجد برای خداست و این 
مهم در حالی است که گاهی اوقات مساجدی را مشاهده می کنیم که گویی در اختیار و 

تصرف یک شخص یا گروهی است.
آیت اهلل عابدینی اعالم کرد: اسم، عنوان و نفوذ هیچ کس غیر از خدا نباید در مساجد 
باشد و هیئت امناء، بانیان و همه افراد ذی نفوذ و حاضر در مسجد باید این دغدغه را 

در مسجد داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

مساجد پایه  های امنیت ملی کشور به حساب می آیند

رویداد ملی »فهما« کمک به رشد 
و تعالی فعالیت کانون های فرهنگی 

هنری مساجد است

ناهیدی فرد گفت: رویداد ملی »فهما« یک نشاط 
راستای  در  مساجد  کانون های  فعاالن  برای  معنوی 
افزایش فعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی را به 
دنبال دارد که در سطح کشور طرح ریزی و اجرا شد.

حمیدرضا ناهیدی فرد« گفت:  تداوم و برنامه ریزی پیوسته در 
رویداد ملی »فهما« به رشد و تعالی کانون های مساجد کمک 
می کند و می تواند رویکردی برای افزایش توانمندی این مراکز 
کانونهای  هماهنگی  ستاد  مدیر  باشد  مساجد  در  فرهنگی 
فرهنگی و هنری مساجد استان همدان  ادامه داد: حمایت و 
تربیت نیروی جوان مسجدی یکی از بزرگترین رسالت های 
کانون های مساجد است که باید نقش تربیتی و آموزشی در 
آن احیا و بازتاب داشته باشد. وی با بیان اینکه فهما، پایتخت 
فرهنگی هنری و مساجد ایران اسالمی و رویدادی برای رقابت 
مومنانه، جریان ساز و اثربخش است، اظهار داشت: مشارکت در 
انجام فعالیت ها، به اشتراک گذاشتن یافته ها و باالبردن توان 
کانون ها هم جهت با راهبردها  از جمله اهداف رویداد ملی فهما 

محسوب می شوند.
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حجت االسالم ذوالفقاری گفت: مسابقه روزنامه دیواری»ایران قدرتمند« به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ویژه اعضای کانون 
های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی برگزار می شود.

حجت االسالم »مصطفی ذوالفقاری« از برگزاری مسابقه روزنامه دیواری باعنوان »ایران قدرتمند« خبر داد و به خبرنگار خبرگزاری شبستان در اراک، گفت: این مسابقه به مناسبت چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی برگزار می شود.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با بیان اینکه این مسابقه در دو بخش خواهران و برادران و رده سنی ۹ تا 15 سال برگزار می شود، افزود: مسابقه روزنامه دیواری 
»ایران قدرتمند« به صورت حضوری و گروه های 3 تا 5 نفره در برخی از مساجد استان مرکزی برگزار می شود. وی با بیان اینکه خلق ایده و ابتکارات از امتیاز ویژه ای برخوردار است، ادامه 
داد: مسجد محله ما و انقالب اسالمی، شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای مقاومت، ایران قدرتمند و بخش آزاد موضوعاتی است که عالقمندان می توانند در این 

مسابقه شرکت کنند.

کانون های فرهنگی هنری مساجد مرکزی »ایران قدرتمند« را می سازند

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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حجت االسالم محمدرضا نیستانی 
آحاد  همیاری  و  کمک  لزوم  به 
مردم به سیل زدگان سیستان و 
گفت:  و  کرد  اشاره  بلوچستان 
به  ملی  همبستگی  جهاد  طرح 
فرهنگی  کانونهای  کمک  منظور 
هنری مساجد استان اصفهان به 
این سیل زدگان در حال اجراست

حجت االسالم »محمدرضا نیستانی« با 
اشاره به لزوم کمک و همیاری آحاد مردم 
به سیل زدگان سیستان و بلوچستان گفت: 
منظور  به  ملی  همبستگی  جهاد  طرح 
کمک کانونهای فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان به این سیل زدگان در حال 

اجراست.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی 
اظهار  اصفهان  استان  مساجد  هنری 

داشت: اعضای کانونهای فرهنگی هنری 
می توانند کمک های نقدی خود را به 
شماره کارت ۶03۷۹۹۷5۹۹0۶05۹8 به 

نام »محبان الزهرا سالم اهلل علیها« واریز 
نمایند.

ارسال  قصد  که  کانونهایی  افزود:  وی 

کمکهای غیرنقدی دارند با شماره تلفن 
و  کنند  حاصل  تماس   0۹13۶858058

هماهنگی های الزم را انجام دهند.

اعزام ۴۰ مبلغ و مبلغه به مساجد و 
اماکن مذهبی صومعه سرا

حجت االسالم اسدی گفت: به مناسبت ایام فاطمیه ۴۰ 
مبلغ و مبلغه به مساجد و اماکن مذهبی صومعه سرا 

اعزام می شوند.

سوگواری  ایام  تسلیت  با  اسدی«  حجت االسالم»مرتضی 
حضرت فاطمه زهرا)س( اظهار کرد: همزمان با آغاز فاطمیه 
دوم ۴0 مبلغ و مبلغه به مساجد، هیئت های مذهبی و مدارس 

اعزام می شوند.
اعزام  از  هدف  افزود:  صومعه سرا  اسالمی  تبلیغات  رییس 
مبلغین و مبلغات، تشریح ابعاد شخصیت حضرت زهرا)س(، 
تبیین جایگاه والیت، بیان احکام و مسائل دینی، ایجاد انس 
و الفت هر چه بیشتر بین جوانان و نوجوانان با محافل دینی 
است. وی با بیان اینکه در این ایام 20 مداح هم به مساجد و 
هیئت های مذهبی اعزام می شوند گفت: 20 هیئت مذهبی و 
50 مسجد شهری و روستایی این شهرستان میزبان عزاداران 
فاطمی)س( است. حجت االسالم اسدی تصریح کرد: عزاداری 
محوری در سطح شهر، حرکت دستجات عزاداری، سیاهپوش 
برنامه های  دیگر  از  مساجد  و  شهر  ادارات  سردرب  کردن 

تبلیغات اسالمی در ایام فاطمیه)س( است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان خبر داد

 همبستگی ملی کانون های مساجد اصفهان 
برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

تکذیب خبر فرو ریختن سقف 
مسجد اتابک مراغه

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مراغه گفت: بارش برف فقط موجب خراب شدن 

بخش الحاقی ضلع شرقی مسجد شده است.

طالبی خاطرنشان کرد: سازه فرو ریخته، بخش الحاقي ضلع 
شرقي محوطه بود که به عنوان حسینیه مورد استفاده عزاداران 
حسیني قرار مي گرفت و این بخش از مسجد تاریخي اتابک جدا 
است. بنابر این گزارش، زیربنای مسجد تاریخي اتابک مربوط به 
دوره ایلخانان است ولي مسجد کنوني در دوره قاجاریه در محله 
قدیمي شجاع الدوله بنا شده است. گفتنی است، برخی کانال های 
خبری در فضای مجازی از فروریختن سقف این مسجد به علت 

بارش سنگین برف خبر داده بودند.

مسئول امور اجتماعی مرکز رسیدگی به امور 
مساجد خراسان جنوبی گفت: جشنواره ایده 
گام  راهکارهای  تحقق  با هدف  های مسجدی 
دوم انقالب با محوریت شعار »باید قوی شویم« 

در استان برگزار شود.

خراسان  دهه  مساجد  کارگروه  در  تهوری«  »رضا 
بر  بیرجند  شهرستان  مساجد  داشت:  اظهار  جنوبی 
اساس جغرافیا به ۶ منطقه  تقسیم شده اند و برای 

هر کدام یک کارگروه تعریف شده است.
امور  به  رسیدگی  مرکز  اجتماعی  امور  مسئول 
مساجد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به زودی 
برنامه های محوری و شاخص این کارگروه ها در 
افزود:  شود،  می  اعالم  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام 
اهالی  از  متشکل  کاروان  یک  شود  می  تالش 
کرمان  به  دلها  سردار  اربعین  با  همزمان  مسجد 

اعزام شود.
پنج  انقالبیون  خاطرات  داد  پیشنهاد  وی همچنین 
شود  تدوین  و  آوری  جمع  بیرجند  محوری  مسجد 

مسجدی  های  ایده  جشنواره  برگزاری  خواستار  و 
با  انقالب  دوم  گام  راهکارهای  تحقق  هدف  با 

محوریت شعار »باید قوی شویم« در استان شد.

با هدف تحقق گام دوم انقالب

جشنواره »ایده های مسجدی« در خراسان جنوبی برگزار شود
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ربیعی پور با اشاره به خبر برپایی دوره آموزشی سواد رسانه با همکاری گفت: فعاالن کانون فرهنگی هنری مسجد امام حسین)ع( به ضرورت 
یادگیری سواد رسانه باور دارند.

» فریبا ربیعی پور« در خصوص اعالم خبر برپایی دوره آموزشی سواد رسانه گفت: این دوره با هدف افزایش میزان سطح سواد رسانه ویژه فعاالن مسجدی منطقه مهرشهر کرج برگزار می شود.
مدیرکانون فرهنگی هنری انصارالحسین)ع( مسجد امام حسین)ع( افزود: امروزه یکی از ضرورت های آموزشی بهره مندی از سواد رسانه است که در این خصوص فعاالن کانون فرهنگی 
هنری این مسجد بر آن اتفاق نظر دارند. وی با اشاره به اهمیت جایگاه برنامه های آموزشی توضیح داد: یکی از بسترهای ایجاد شده در فضای کانون فرهنگی هنری مسجد انصارالحسین)ع( 

عباس آباد مهرشهر برپایی برنامه های آموزشی و تربیت مربیانی در حوزه های فرهنگی هنری است.
ربیعی پور تصریح کرد: دوره مقدماتی، میانی و پیشرفته آموزش سواد رسانه با حضور امین بسطامی، فیلمساز و پژوهشگر علوم رسانه به مدت 10 روز با هدف ارتقاء سطح آگاهی رسانه ای با 

همراهی کانون فرهنگی هنری انصارالحسین)ع( در نظر گرفته شده است.

فعاالن کانون فرهنگی هنری مسجد امام حسین)ع( ضرورت یادگیری سواد رسانه را باور دارند

خراسان  در  اینکه  به  اشاره  با  تکلو  ابدالی 
رضوی ۱۸۰۹ کانون در مساجد وجود دارد که 
7۴7 کانون فقط در شهرهای استان وجود دارد، 
گفت:رویداد فهما انسجام بیشتری در کارگرد 

مساجد ایجاد می کند.

»محمد ابدالی تکلو« در نشست خبری با اصحاب رسانه 
با بیان اینکه 180۹ کانون با 88 هزار عضو در استان 
رضوی  خراسان  کانون   180۹ از  گفت:  است،  فعال 
۷۴۷ کانون شهری و 10۶2 کانون روستایی هستند و 
کانون ها فرهنگی و هنری بیشترین مخاطب را پس از 
پایگاه های بسیج دارند همچنین از مجموع کانون های 
استان 3۹0 کانون در مشهد،23 کانون در دانشگاه ها، 
25 کانون ویژه اهل سنت است و1300 کانون هم از 
مجموع کانون ها دارای کتابخانه بوده و 2100 مسجد 

استان نیز طرح تالوت نور دارند.
خراسان  مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
اخیر  گرفته  صورت  اقدامات  از  کرد:  تصریح  رضوی 
راه اندازی سامانه فهما )فرهنگ و هنر مساجد ایران( در 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی 
استقرار  ایده پردازی،  حوزه   ۴ در  سامانه  این  که  بوده 
کارهای  و  تشکیالتی  کار  ارزیابی،  برای  فهما  نظام 
فرهنگی منسجم فعالیت دارد و فهما پله ای برای اجرای 
برنامه ها و ایده های فرهنگی است، در این سامانه بر 
اساس عملکردها هر سال یک استان به عنوان پایتخت 

فرهنگی و هنری کشور انتخاب می شوند که نخستین 
پایتخت در ۴ بهمن ماه امسال انتخاب می شود.

وی تاکید کرد: بیش از ۴800 مسجد در سطح استان 
داریم، گرچه تمامی آن ها برنامه های فرهنگی را دارند 
و  هماهنگ  به صورت  کانون دار  مسجد   180۹ اما 
مویرگی فعالیت می کنند و هدف اصلی ما هم تربیت 
پایان  تا  باید  برنامه ها  طبق  است،  مسجدی  هنرمند 
برنامه ششم توسعه کلیه مساجد کشور کانون دار شوند 
و امیدواریم مشکالت زیرساختی، مالی و نیروی انسانی 
برنامه  تمامی مساجد کشور طبق  و  برطرف شود  آن 

تدوینی کانون دار شوند.
ویژگی های  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  تکلو  ابدایلی 
فعاالن  میان  در  رقابت  ایجاد  فهما  سامانه  شاخص 
که  می خواهیم  کرد:  بیان  است،  مساجد  فرهنگی 
را  فرهنگی  رقابت های  دشمن  نرم  جنگ  دوران 
و  دهیم  گسترش  مساجد  فرهنگی  فعاالن  میان  در 
نوجوانان و جوانان جامعه در برابر تهدیدات دشمنان 
ما  اقدامات  دیگر  یکی  و  باشند  گذشته  از  ایمن تر 
با  استان  مساجد  برتر  کانون های  تجلیل  و  معرفی 

همکاری اصحاب رسانه خواهد بود.

کانون »سلمان فارسی« موفق به 
کسب حدود ۱۱ هزار امتیاز در 

رویداد ملی »فهما« شد

مدیر کانون فرهنگی و هنری سلمان فارسي مسجد 
فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها بجنورد، از کسب ۱۰ 

هزارو ۸۳۰ امتیاز در رویداد ملی »فهما« خبر داد.

»مهدي یزداني« به عضویت 31۹ عضو فعال متشکل از 181 
عضو برادر و 138 عضو خواهر در کانون فرهنگی و هنری 
سلمان فارسی بجنورد اشاره کرد و افزود: تمام اطالعات و 
فعالیت های کانون در سامانه بچه های مسجد به ثبت رسیده 

است.
مدیر کانون فرهنگی و هنری سلمان فارسي مسجد فاطمه 
الزهرا سالم اهلل علیها بجنورد با اشاره به کسب 10 هزارو 830 
امتیاز در رویداد »فهما« بیان کرد: اطالعات و فعالیت های 
کانون در سرفصل های اوقات فراغت، اخبار و آگهی، طرح 
های بومی، فعالیت های اربعین، شنبه های کتاب، فعالیت 
های ملی و مذهبی، فضای مجازی، ثبت گروه های هنری، 
فعالیت های کتابخانه ای، تالوت نور و آموزش و آزمون به 
ثبت رسیده است. یزدانی به ثبت 21 عنوان فعالیت فرهنگی 
و هنری در سامانه بچه های مسجد اشاره کرد و گفت: 
تشکیل حلقه های معرفتی، برگزاری اردوهای جهادی، طرح 
تالوت نور، اجرای طرح »مسجد مدرسه و خانواده«، برگزاری 
اردوهای زیارتی و سیاحتی و طبخ ۶ ُتن آش در مناسبت های 

مذهبی بخشی از این برنامه هاست.

نما ر و د
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مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی:

 رویداد فهما  انسجام بیشتری 
در کارکرد مساجد ایجاد می کند

پوستر طرح ملی » فهما« در البرز 
رونمایی شد

از  جمعی  حضور  با  فهما«   « ملی  طرح  پوستر 
مسئوالن  و کارشناسان ستادهماهنگی کانون های 

فرهنگی هنری مساجد البرز رونمایی شد.

» حجت االسالم کاظم شکری« طی رونمایی این طرح گفت: 
طرح ملی » فهما« به عنوان یکی از طرح های سازماندهی 
شده و منسجم با هدف ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگی 

هنری مساجد است.
مدیرستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز 
افزود: این طرح بسترساز انسجام و وحدت رویه در روند برنامه 
های موثر و سازنده کانون های فرهنگی هنری مساجد است 
که با رویکرد کشف استعدادهای فعاالن مسجدی اجرا می 

شود.
از  فعالیت ها  روند  به  انسجام بخشی  وی خاطرنشان کرد: 
مهمترین رویکردهای اجرای طرح فهما است که با این رویکرد 
انتظار می رود شاهد دستاوردهای موثری در زمینه اجرای برنامه 

های فرهنگی هنری در مساجد استان البرز باشیم.

فرهنگی  های  کانون  مدیرستادهماهنگی 
به  اشاره  با  کرمان  استان  مساجد  هنری 
اینکه ما برای انقالب خون ها دادیم؛ گفت: 
گذار  در  که  انقالب  برای}ایجاد{  فقط  نه 
شهادت  و  ایثار  مقوله  به  اسالمی  انقالب 

نیازمند هستیم.

حجت االسالم مصطفی گرجی، در نشست اعضای کمیته 
مساجد ستادبزرگداشت دهه فجر استان در سخنانی گفت: 
امام راحل با توجه به تلمذ دائمی در محضر قرآن و اهل 
بیت، تلفیقی از حماسه و عرفان ایجاد کرد و فهم عمیق 

دینداری را در حوزه اجرا نشان داد.
مدیرستادهماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان کرمان با اشاره به اینکه ما برای انقالب خون ها 
دادیم؛ خاطرنشان کرد: نه فقط برای انقالب که در گذار 

انقالب اسالمی به مقوله ایثار و شهادت نیازمند هستیم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، این شاگرد همگام 
و همراه امام، با توانایی خود جامعه را به سکونت و آرامش 
خود  بر  را  انقالب  باید حفظ  همه  کرد:  تأکید  رسانده؛ 
تکلیف بدانند و از این رو نمادهای انقالب از جمله جشن 
های سالگرد پیروزی انقالب باید در جلوی دیدگان مردم 
باشد و دهه فجر باید گرامی داشته شود زیرا انگیزه ای 

برای ادامه راه است.
گرجی با تأکید بر اینکه برای حفظ انقالب؛ باید دولت و 
مردم در کنار هم باشند؛ افزود: البته در این مسیر سفاکانی 
به}مدد{  اما  کنند  خاموش  را  شمع  این  خواهند  می 
گور  به  را  آرزو  این  انقالبی  مردم  و  انقالبی   حاکمیت 

می برند .

پیمودن مسیر انقالب نیازمند ایثار و شهادت است

http://shabestan.ir/detail/News/883132
http://shabestan.ir/detail/News/882956
http://shabestan.ir/detail/News/883003
http://shabestan.ir/detail/News/883074
http://shabestan.ir/detail/News/883122


خبرگزاری

امام حسین )ع(: با گذشت ترین مردم آن است که در موضع 
قدرت عفو کند.
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