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امام خمینی )ره(:
مردم دیندار، آدم خدمتگزار به دین 
می خواهند؛ هر کس برجسته تر شد، 
او را دوست می دارند. عالقه مردم به 
ما برای دین است.

صفحه 5

خبرگزاری

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی:

رویداد فهما راهی برای ارتقاء کانون های 
مساجد در راستای استفاده از ایده ها است
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هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد 
ایام  فرا رسیدن  مناسبت  به  مساجد کشور 
سالگرد  یکمین  و  چهل  و  فجر  دهه  اهلل 
های  برنامه  ویژه  اسالمی  انقالب  پیروزی 
متنوعی را تدارک دیده است. به منظور اطالع 
از این برنامه ها با »سعید سعادتی«، معاون 
های  کانون  هماهنگی  ستاد  هنری  فرهنگی 
که  ایم  داشته  وگویی  گفت  کشور  مساجد 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد 
مساجد کشور ویژه برنامه های دهه فجر انقالب 
اسالمی را با چه محوری طراحی کرده و اجرا می 

کند؟
بیانیه »گام دوم انقالب« محور اصلی کانون های فرهنگی 

هنری مساجد کشور در بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر است.
و  فرهنگی  فعالیت های  پایگاه  مسجد  داشت  توجه  باید 
اجتماعی است و در تقویت بنیه فکری، اعتقادی، اخالقی و 
ترغیب مردم به فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
نقش اساسی دارد. همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند: 
مساجد هسته مقاومت، به ویژه مقاومت فرهنگی هستند و اگر 
حصار و خاکریز فرهنگی نباشد، همه چیز از دست می رود. 
مسجد در تاریخ اسالم و انقالب نیز مرکزی برای مشورت، 
همکاری و تصمیم گیری در مسائل مهم فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و نظامی بوده است. از این رو، همانطور که در دهه 
پنجاه شمسی مساجد در شکل گیری انقالب اسالمی موثر 

بودند در دهه ۹۰ هم چنین نقشی را ایفا می کنند.
مسجدمحوری در اجرای ویژه برنامه های دهه 
فجر انقالب اسالمی از چه باب اهمیت و ضرورت 

دارد؟
باید توجه داشت که نقش مساجد در تداوم انقالب و تقویت 
امور فرهنگی و اجتماعی آن، مهم و تاثیرگذار است و مردم 

بویژه نسل نوجوان و جوان را مقابل نفوذ فرهنگی و توطئه 
های دشمنان آگاه و صیات می کنند. به عبارتی می توان 
گفت: مساجد می توانند با تقویت بنیان فکری و ارزش  
های اسالمی، عبادی و ایمان مردم، سدی محکم در برابر 
جنگ نرم دشمنان باشند و هر چه پایه های هسته فرهنگی 
مستحکم باشد، موفقیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

در نظام اسالمی پررنگتر خواهد شد.
کانون های فرهنگی هنری در بصیرت افزایی 
نسبت به کارآمدی های انقالب چه رسالتی دارند 
و این رسالت را چگونه با استفاده از ابزار فرهنگ 

و هنر انجام می دهند؟
به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، مساجد و ائمه جماعات 
نقش مهمی در آگاهی  بخشی و تقویت هسته مقاومت 
فرهنگی دارند. در این میان کانون های مساجد به عنوان 
یک نهاد فرهنگی هنری که مولود انقالب و فرزند مسجد 
هستند می تواند بسیار نقش آفرین باشند و دهه فجر 
فرصتی برای بازآفرینی و تقویت این نقش و مسئولیت 
خطیر است تا کانون های فرهنگی هنری مساجد ضمن 
بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب و دهه مبارک فجر و بیان 
دستاوردها و ارزش های مادی و معنوی آن و برگزاری جشن 

های مردمی و اجرای برنامه های متنوع، نقش خود در تداوم 
و صدور پیام انقالب را بازتعریف کنند.

چه برنامه هایی در ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد کشور برای این مهم طراحی و تعریف 

شده است؟
برای این منظور ستاد به دنبال بسترسازی برای فعال کردن 
ظرفیت های خودجوش مردمی و فعالیت های خالقانه و 
ابتکاری بچه های مسجد با لحاظ اقتضائات بومی و محلی 
و همچنین افزایش مشارکت های مردمی بویژه کنشگری 
نسل نوجوان و جوان است. در این خصوص برنامه های دهه 
فجر در قالب ۲۲ عنوان برنامه شاخص در سه سطح ملی، 
استانی و کانونی برای سه گروه  مخاطب کودک، نوجوان و 
جوان طراحی و تدوین شده و پیش بینی می شود در بیش 
از ۲5 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد شهری و روستایی 

اجرا شود.
چه بازه زمانی برای اجرای این برنامه ها پیش 

بینی شده است؟
اجرای این برنامه ها از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده و تا ۳۰ بهمن 
ادامه دارد و محور همه آنها متن بیانیه گام دوم انقالب مقام 

معظم رهبری است.

حجت االسالم روحی یزدی با اشاره به اهمیت اجرای طرح فهما در جهت ایجاد هسته مقاومت فرهنگی گفت: اجرای طرح ملی فهما زمینه بسط و 
گسترش فرصت های فرهنگی با محوریت مساجد است.

 حجت االسالم »روحی یزدی« در خصوص اجرای طرح فهما گفت: این طرح زمینه رقابت سازنده و هدفمند میان فعاالن کانون های فرهنگی هنری مساجد است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی البرز با اشاره به رویکرد مسجد محوری در برنامه های فرهنگی افزود: اجرای طرح ملی فهما زمینه بسط و گسترش فرصت های فرهنگی با محوریت 
مساجد است. وی با بیان اهمیت احیاء مساجد برمبنای مسجد تراز اسالمی توضیح داد: حضور نیروهای کارآمد و فعال در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ظرفیت بی نظیر نیروی 
انسانی در جهت پیشبرد اهداف برنامه های فرهنگی در گستره اجتماع است. حجت االسالم روحی یزدی توضیح داد: مساجد به عنوان هسته مقاومت در عرصه های متعدد فرهنگی، اجتماعی و 
... همواره مانع بسیاری از فتنه ها و ناهنجاری ها بوده اند و این در حالی است که رعایت اصل مشورت، همیاری، هم افزایی فعاالن مسجدی با امام مسجد این امر را بیش از پیش نشان می دهد.

اجرای طرح ملی فهما زمینه بسط و گسترش فرصت های فرهنگی با محوریت مساجد است

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور اعالم کرد

 بیانیه گام دوم انقالب؛
 محور برنامه های ستاد »فهما« در دهه فجر

نمایــه

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

عضویت ۶۳ هزار کهگیلویه و 
بویراحمدی در طرح ملی »فهما«

اعضای  از  نفر  هزار   ۶۳ تاکنون  گفت:  آبادی  دولت 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه 
و بویراحمد در سامانه »بچه های مسجد« و طرح ملی 

»فهما« ثبت نام کرده اند.

»علیرضا دولت آبادی«گفت: طرح ملی »فهما« )پایتخت فرهنگ 
و هنر مساجد ایران( یک رویداد ملی بوده که اعضای کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان ها برنامه ها و فعالیت های خود 

را در آن ثبت می کنند.
مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کهگیلویه و 
بویراحمد اظهار داشت: این طرح چند وجهی برای نخستین بار در 

استان و کشور آغاز و تاکنون در سه مرحله اجرایی شد.
وی با بیان اینکه مرحله نخست ثبت مشخصات کانون  های 
فرهنگ هنری مساجد در سامانه ملی »بچه  های مسجد« است، 
ادامه داد: مرحله دوم این طرح ثبت و بارگزاری مشخصات اعضای 
کانون بوده که تا ۲5 دی ماه فرصت وجود داشت و با موافقت 
رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور 

تا چهارم بهمن ماه تمدید شد.
فعالیت  های  بارگزاری  پایانی  آبادی اضافه کرد: مرحله  دولت 
فرهنگی، هنری، مذهبی، ملی و اجتماعی است که شامل فضای 
مجازی، سرود، تولید محتوا، سواد رسانه  ای، کارگاه آموزشی و 

آسیب  های اجتماعی است.

برپایی موکب حضرت زهرا)س( 
در کانون »دوستان آسمانی« 

جهرم

گواهیان گفت: موکب حضرت زهرا)س( همزمان با 
سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان اسالم در کانون 
فرهنگی هنری »دوستان آسمانی« شهرستان جهرم 

برپا می شود.

»مسعود گواهیان« گفت: در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا 
)س( کانون فرهنگی و هنری »دوستان آسمانی« مسجد امام 
حسین)ع( جهرم در تدارک برنامه های سوگواری و عزاداری بی 
بی ۲ عالم است. مدیر کانون فرهنگی هنری »دوستان آسمانی« 
شهرستان جهرم افزود: برپایی موکب حضرت زهرا)س( از جمله 
برنامه هایی است که توسط این کانون در حال آماده شدن بوده 
تا در سالروز شهادت حضرت زهرا )س( پذیرای عزاداران فاطمی 
باشد. وی با اشاره به اینکه این موکب به یاد سردار شهید »قاسم 
سلیمانی« و »شهدای مقاومت« برپا می شود، بیان کرد: هزینه 
های این موکب مردمی بوده و اعضای کانون فرهنگی و هنری 

»دوستان آسمانی« نیز در تامین آن مشارکت دارند.

حجت االسالم حسین آبادی با اعالم برنامه های مسجد مقدس جمکران ویژه 
ایام شهادت حضرت زهرا)س(، گفت: برگزاری مراسم عزاداری با سخنرانی 
حجت االسالم علیرضا پناهیان و برپایی نمایشگاه »عفاف و حجاب« از 

جمله این برنامه ها است.

حجت االسالم والمسلمین »یاسین حسین آبادی« با اعالم برنامه های مسجد مقدس 
جمکران ویژه ایام فاطمیه دوم، اظهار کرد: ویژه برنامه میعادگاه منتظران برای ایام شهادت 
حضرت زهرای مرضیه سالم اهلل علیها از جمعه، چهارم بهمن ماه و با مشارکت هیئت 
محبین اهل بیت علیهم السالم آغاز شده است. معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 
ادامه داد: سخنرانی حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان، استاد حوزه در جمع 
منتظران و مهدی باوران و مداحی ذاکران اهل بیت)ع( از بخش های این ویژه برنامه است.

تدارک مسجد مقدس جمکران برای فاطمیه
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حجت االسالم رضایی از انتخاب پایگاه های نمونه بسیج مساجد ذیل سه محور و از طریق جشنواره »اسوه« خبر داد و گفت: هدف اصلی ما اشتراک تجارب 
موفق میان پایگاه های مقاومت بسیج در سراسر کشور است و ارزیابی و انتخاب پایگاه های نمونه، هدف ثانویه ما است.

حجت االسالم والمسلمین »احسان رضایی« با بیان اینکه انتخاب و معرفی پایگاه های نمونه بسیج از طریق جشنواره »توانمندی های بسیج مساجد )اسوه(« در سه محور انجام می شود، اظهار 
کرد: محور اصلی، فعالیت های رایج در پایگاه های بسیج است که شامل 6۰ درصد نمره ارزیابی از سوی داوران می شود. فعالیت های مختلف در حوزه های فرهنگی، هنری، فضای مجازی، 
امنیت و علمی ذیل این محور قرار می گیرند. رئیس سازمان بسیج مساجد و محالت افزود: ۳۰ درصد نمره نیز به ابتکارات و خالقیت های حوزه های بسیج اختصاص یافته است که البته این 
فعالیت ها باید اثرگذار و چشمگیر باشند. وی اضافه کرد: ۱۰ درصد نمره نیز شامل ارائه هنرمندانه فعالیت ها و برنامه ها در پایگاه های مقاومت بسیج است زیرا گاهی مجموعه ای برنامه های 
خوبی برگزار می کند اما نمی تواند آن را به صورت هنرمندانه به مردم معرفی کند؛ بنابراین هنر ارایه، محور سوم ما در ارزیابی پایگاه های بسیج مساجد کشور است. رضایی با تاکید بر اینکه 
ارزیابی و انتخاب پایگاه های نمونه برای ما مالک ثانویه به حساب می آید، گفت:  هدف اصلی ما انتقال تجارب موفق پایگاه های مقاومت بسیج و سایر گروه های مردم در سراسر کشور است.
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معیارهای برتری پایگاه های بسیج مساجد در جشنواره »اسوه«

پنجــره

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

 ابراز رضایت استاندار البرز 
 از فعالیت  کانون های مساجد

 این استان

با اشاره به رویکرد جدید ستاد کانون های  شهبازی 
مساجد کشور گفت: زیرساخت  الزم در کانون های 
مساجد در حال به روزرسانی است که نوید یک اتفاق 

خوب را می دهد.

ملی  رویداد  اجرای  به  اشاره  با  شهبازی«  اهلل  عزیز   «
فهما)پایتخت فرهنگ هنر مساجد ایران( اظهار کرد: اهداف 
تشکیل ستاد هماهنگی کانون های مساجد احیای نقش واقعی 
فرهنگی، آموزشی، هنری و تبلیغی مساجد، تربیت و رشد 
نیروهای متعهد، انقالبی و کارآمد در حوزه فرهنگ و هنر، 
توسعه فرهنگ اصیل اسالمی در شهرها و روستاها و مقابله 

با تهاجم فرهنگی دشمنان است.
استاندار البرز با اشاره به اهمیت اجرای طرح فهما به عنوان طرح  
فراگیر ملی گفت: این طرح بنابر توضیحات ارائه شده می تواند 
بستر مناسب اطالع رسانی شفاف از روند برنامه های فرهنگی 
هنری و آموزشی در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد 
تلقی شود. شهبازی با تاکید بر این نکته که در تالش هستیم 
تا کانون های این استان به جایگاه واقعی خود برسند، افزود: در 
این باره بایستی توسط دبیرخانه به معرفی کانون های موفق و 
همچنین توجیه مدیران کانون های تازه تاسیس، راهکارهایی 

در خصوص پویایی بیشتر کانون ها ارائه شود.

اجرای  از  قدیریان  حجت االسالم 
انقالب  پیروزی  سالگرد  ویژه برنامه های 
اسالمی در ۱۳۰۰ کانون مساجد تهران خبرداد 
و گفت: پویش ملی »# مسجد، کانون انقالب 
اسالمی« و ویژه برنامه »انقالب اسالمی به 

روایت هنر« در این کانون ها اجرا می شود.

برگزاری  اعالم  با  قدیریان«  »غالمعلی  االسالم  حجت 
جشن های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ۱۳۰۰ کانون 
فرهنگی هنری استان تهران، اظهار کرد: ویژه برنامه »انقالب 
اسالمی به روایت هنر« در موضوعات شعر، سرود، نمایش، 
پخش فیلم و خاطره نویسی در دهه فجر انقالب اجرا می 

شود.
 مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان تهران افزود: همزمان با این ایام از خانواده شهدای 
انقالب اسالمی و هنرمندان انقالبی، در مساجد تجلیل به 

عمل می آید.
های  برنامه  ویژه  به  اشاره  با  قدیریان  االسالم  حجت 
بزرگداشت شهید واالمقام سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای 
مقاومت در ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی، ابراز کرد: 
شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، برپایی محافل انس با قرآن 
کریم و قرائت دسته جمعی سوره مبارکه فجر در قالب طرح 

تالوت نور نیز همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی 
اجرا می شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
های  نشست  سلسله  برپایی  به  همچنین  تهران  استان 
آموزشی با موضوع انقالب اسالمی در کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان تهران اشاره کرد و گفت: همزمان با 
این ایام، اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 

تهران در پویش ملی »# مسجد، کانون انقالب اسالمی« 
شرکت می کنند.

حجت االسالم قدیریان آذین بندی و نصب پرچم و تزئین 
مساجد محالت و عطرافشانی مزار شهدای انقالب و هشت 
سال دفاع مقدس مقدس را از دیگر ویژهبرنامه های کانون 
ایام اهلل دهه فجر انقالب  های مساجد استان تهران در 

اسالمی معرفی کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد استان تهران اعالم کرد

 میزبانی ۱۳۰۰ کانون مساجد تهران
 از جشن های انقالب

 برگزاری همایش مادرانه
 با رنگ و بوی فاطمیه

فهیمه برخان گفت: کانون فرهنگی هنری فاطمیه کهنوج 
به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا )س( و بزرگداشت 

مقام واالی این بانو، همایش مادرانه را برگزار کرد.

»فهیمه برخان«، گفت: کانون فرهنگی هنری فاطمیه کهنوج 
به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا )س( و بزرگداشت مقام 
واالی این بانو، همایش مادرانه را برگزار کرد. مدیر کانون فاطمیه 
کهنوج افزود: این کانون فرهنگی هنری هر ساله به مناسبت ایام 
فاطمیه در دهه اول و دوم مراسم عزاداری همراه با قرائت حدیث 
کساء ویژه بانوان برگزار می کند و امسال نیز عالوه بر برگزاری 
مراسم عزاداری در دهه اول، در حال برگزاری مجالس عزاداری 
دهه دوم فاطمیه است. وی اظهار داشت: البته امسال تصمیم 
گرفتیم برنامه ای خاص و متفاوت تر از سال های گذشته برگزار 
کنیم بنابراین اقدام به برگزاری همایش مادرانه کردیم. برخان 
با بیان این مطلب که این همایش با حضور جمع کثیری از 
بانوان برگزار شد، اضافه کرد: محوریت سخنرانی این همایش، 
بیان سیره و سبک زندگی حضرت زهرا )س( و نقش مادر در 

تربیت فرزندان بود.

حجت االسالم نصیرنژاد از اجرای طرح »۱۰ شب، ۱۰ مسجد« همزمان با 
ایام اهلل دهه فجر در شهر رشت خبر داد.

حجت االسالم »حاتم نصیرنژاد« با اشاره به چهل و یکمین سال پیروزی انقالب و لزوم 
فعال کردن سایت ها،  با  ایام  این  در  باید  ایام گفت:  این  در  نظام  دستاوردهای  تبیین 
پایگاه های خبری، تحلیلی و شبکه های اجتماعی بسیج با موضوع دهه فجر و فعال 
کردن پایگاه های بسیج همراه با بر تبیین خدمات نظام در طول این چهل سال پرداخت.

مسئول سازمان بسیج مساجد و محالت سپاه قدس گیالن با تاکید بر برگزاری برنامه های 
دهه فجر با محوریت مساجد از اجرای برنامه انقالبی »۱۰شب، ۱۰مسجد« خبر داد و 
افزود: این برنامه هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در یکی از مساجد شهر و به منظور 
تبیین اندیشه های امام خمینی)ره( و فلسفه شکل گیری انقالب اسالمی همراه با سرود 
فاطمه  محوری  مساجد  داد:  ادامه  وی  می شود.  برگزار  انقالبی  مبارزان  خاطره گویی  و 
الزهرا)س(، امام حسین)ع(، شهدای دیانتی، امام رضا)ع( گلسار، صاحب الزمان)عج( سیاه 

اسطلخ، امیرالمومنین)ع( بلوار شهید افتخاری، الهادی)ع( شهید بهشتی، فاطمه الزهرا)س( 
مسکن مهر و خواهر امام رشت از مساجد پیشنهادی برای اجرای این برنامه هستند که با 

همکاری کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان برگزار می شود.

طرح »۱۰ شب، ۱۰ مسجد« در رشت اجرا می شود
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حجت االسالم نوری زاده با بیان اینکه درس مهم سردار شهید قاسم سلیمانی این بود که باید سرباز و مطیع امر والیت باشیم، گفت: اگر می خواهیم جوانان و 
نوجوانان از بسیاری از خطرات دشمنان محفوظ باشند باید آنها را با مساجد پیوند دهیم.

حجت االسالم »سید ناصرالدین نوری زاده« در مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی و مراسم فاطمیه که در مسجد امام رضا )ع( شهرستان ورامین برگزار شد، اظهار کرد: خوش به حال سردار 
سلیمانی که عمری در حال جهاد بود و در پایان عمرش ُمهر شهادت بر روی کارنامه اش خورد. وی با بیان اینکه شهید سلیمانی در طول چهل سال انقالب مدام مشغول جهاد بود، ادامه داد: 
شما در هیچ جا مشاهده نکردید که ایشان وابسته به عنوان هایی از جمله سردار، سپهبد و ... باشند، بلکه همیشه خود را سرباز والیت می دانستند و بعد از شهادت خود در وصیت نامه شان آوردند 
که بر روی سنگ قبرم بنویسید سرباز انقالب هستم. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: داعش آمده بود در منطقه بماند اما سردار سلیمانی و یارانش آن را نابود کردند. سردار سلیمانی 

چهره ای بین المللی بود و همانگونه که در احادیث مشاهد کرده ایم کسی که برای خدا قدم بردارد، خدا به او عزت می دهد. حقیقتا سردار قاسم سلیمانی برای خدا جهاد کرد.
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پیوند با مسجد جوان را بیمه می کند

دریچــه نور

4با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.

نشــریه الکترونیکــی شبســتان. شــماره 434. دوشــنبه 7 بهمــن مــاه 1398

حجت االسالم حسینی بر فعال سازی مساجد 
در همه مناطق کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
احیای  و  مساجد  سازی  فعال  بر  رهبری 
کارکردهای واقعی آن، روحانیون مبلغ باید در 

این زمینه پیش قدم باشند.

حجت االسالم »سیدنصیر حسینی« در دیدار مدیرکل، 
معاون فرهنگی و اجتماعی و مبلغین طرح سوگواره 
»یاس نبوی« اداره کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه 
و بویراحمد با امام جمعه یاسوج، اظهار داشت: مبلغین 
اعزامی باید برای کارهای خود برنامه ریزی الزم را 
داشته باشند، ضمن اینکه محتوا باید ارزشمند و اثرگذار 

باشد.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن 
تاکید بر انجام فعالیت های فرهنگی در مناطق مختلف 
استان، از مبلغین اعزامی خواست تا آسیب شناسی الزم 
را در مناطقی که حضور دارند انجام دهند و مسائل 
مختلف، آسیب ها و چالش ها را احصاء و راهکارهای 

الزم برای رفع آنها را به صورت مکتوب به دفتر استان 
تحویل دهند.

وی بر فعال سازی مساجد در همه مناطق استان تاکید 
کرد و ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
بر فعال سازی مساجد و احیای کارکردهای واقعی آن، 

روحانیون مبلغ نیز باید در این زمینه پیش قدم باشند.
حجت االسالم حسینی کار مبلغین را برنامه ریزی 
و جذب مردم دانست و اضافه کرد: طلبه هایی که 
تکریم  مورد  باید  کنند  می  پیدا  تبلیغ حضور  برای 

قرار گیرند. 

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد:

روحانیون در زمینه احیای کارکردهای واقعی مساجد 
پیش قدم باشند

برگزاری جشنواره بهترین »تزئین 
مسجد« در مساجد البرز

حجت االسالم شکری با اعالم برپایی ۴۱ محفل 
یکمین  و  به مناسبت چهل  کریم  قرآن  با  انس 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گفت: برگزاری 
اجرای  و  مسجد«  »تزئین  بهترین  جشنواره 
ویژه برنامه »انقالب به روایت هنر« نیز برای 

این ایام تدارک دیده شده است.

حجت االسالم »کاظم شکری« با اعالم ویژه برنامه های کانون 
های فرهنگی هنری مساجد استان البرز به مناسبت چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: جشنواره 
بهترین »تزئین مساجد« به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی در 
این استان برگزار می شود، در این راستا به مساجد و کانون های 
فرهنگی هنری مسجدی اقالم تزئین مساجد ارایه و به مساجدی 

که بهترین تزئین را داشته باشند، جوایزی اهدا می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
البرز از برپایی 4۱ محفل انس با قرآن کریم به مناسبت چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد و گفت: اجرای 
ویژه برنامه »۱۰ جشن، ۱۰ مسجد«، تجدید میثاق با آرمان 
های امام خمینی)ره(، آذین بندی کانون های فرهنگی هنری و 
مساجد، برگزاری مسابقات فرهنگی و قرآنی و حفظ سوره مبارکه 

فجر از دیگر برنامه های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است.
حجت االسالم شکری با اشاره به اعزام مبلغ به مساجد، کانون 
های فرهنگی هنری و دیگر مراکز مذهبی به مناسبت دهه فجر، 
برپایی  افتتاح کانون فرهنگی هنری و کتابخانه،  اعالم کرد: 
محافل خاطره گویی با حضور مبارزان انقالبی و اجرای شب شعر 
انقالب بخش دیگری از برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت 

چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است.

مراسم نکوداشت آیت اهلل 
»ضیاء الدین نجفی« برگزار می شود

به  محراب«،  »ستارگان  نشست  سی وچهارمین 
منظور تجلیل از مقام آیت اهلل ضیاء الدین نجفی، 
روز  اکرم)ص(،  نبی  جامع  مسجد  جماعت  امام 
دوشنبه، ۱۴ بهمن ماه 98 همزمان با نماز مغرب و 

عشاء برگزار می شود.

دبیر  بوشهری،  حسینی  اهلل  آیت  گزارش،  این  اساس  بر 
شورای عالی حوزه های علمیه سخنران این مراسم است.

آیت اهلل ضیاء الدین نجفی در سال ۱۳۲5 شمسی در شهر 
مقدس نجف اشرف، جوار مرقد مطهر حضرت امیرالمومنین 
علی )ع( در بیت فقاهت دیده به جهان گشود و نام او را ضیاء 
الدین گذاردند. خاندان نجفی عموماً از فقهای نامدار شیعه و 

از مفاخر رجال مرجعیت و روحانیت عصر خویش بوده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس اجرای رویداد ملی »فهما« 
را گامی موثر در تبیین جایگاه کانون های فرهنگی هنری مساجد در کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: مزایای بی شماری را می توان برای اجرای 
این طرح برشمرد که از آن جمله می توان به رونق بخشی فعالیت های 

فرهنگی و هنری در سطح استان اشاره کرد.

از سوی ستاد هماهنگی  بود که  »صابر سهرابی« گفت: رویداد ملی »فهما« طرحی 
کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به شورای سیاست گذاری کانون ها ارائه و تصویب 

شد و هم اکنون با همکاری بیش از ۲5 هزار کانون در حال برگزاری است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس با اشاره 
به مشارکت بیش از یک هزار و ۲۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان فارس در اجرای 
رویداد ملی »فهما«، خاطرنشان کرد: در قالب این طرح فعالیت های کانون در سامانه 
»بچه های مسجد« ثبت می شود که از این رهگذر می توان با احصای برنامه ها و آنالیز 

داده ها، برنامه ریزی های مدون و موثری را برای ارتقای سطح فعالیت ها انجام داد.
سهرابی اجرای رویداد ملی »فهما« را گامی موثر در تبیین جایگاه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد در کشور دانست و خاطرنشان کرد: مزایای بی شماری در اجرای این طرح 

وجود دارد که از آن جمله می توان رونق بخشی به فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح 
استان را نا برد.

رویداد ملی »فهما«؛ گامی موثر در تبیین جایگاه کانون های مساجد
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برگزاری دوره آموزشی مبشران 
ویژه روحانیون مستقر استان یزد

سازی  توانمند  هدف  با  مبشران  آموزشی  دوره 
روحانیون مستقر در استان یزد برگزار شد.

حجت االسالم هادی نوروزی در این دوره آموزشی، گفت: پس از 
ارزیابی های صورت گرفته روحانیون مستقر استان در چهار گروه 
امام، هادی، سفیر و امین سطح بندی شده اند و به عنوان بازوان 
اجرایی سازمان در روستاها و مناطق کم برخوردار به عنوان اولین 

گروه هدف تحت آموزش قرار گرفته اند.
کارشناس آموزش اقشار تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان یزد با بیان اینکه تاکنون یک مرحله از طرح مبشران در 
استان برگزار شده است افزود: آموزش های روحانیون مستقر در 

سه مرحله مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می شود.
وی افزود: دومین مرحله این طرح با موضوعات دین فطری، 
سالمت و سبک زندگی، آسیب های طرح امامت ، آشنایی با 
مسائل مبتالبه و آشنایی با روش سخنرانی و تهیه محتوی 
برگزار شد. نوروزی گفت: در دومین مرحله این طرح حجت 
االسالم دهقان، حجت االسالم دادآفرین،حجت االسالم موسوی 
و حجت االسالم رضایی مسئول منطقه ای طرح امام محل به 
ارائه بحث پرداختند. کارشناس آموزش اقشار تاثیرگذار اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان افزود: دومین مرحله با حضور ۳۰ نفر از 

روحانیون مستقر استان برگزار شد.

ــگ گلبان
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حجت االسالم بیگی گفت: در این طرح هزار و ۲۳۱ کانون های فرهنگی و هنری شهری و روستایی استان آذربایجان غربی در 8 شاخص عمده مورد سنجش 
و ارزیابی فعالیت ها قرار می گیرند.

»حجت االسالم و المسلمین اباذر بیگی«، اظهار کرد: در این طرح هزار و ۲۳۱  کانون های فرهنگی و هنری شهری و روستایی  استان آذربایجان غربی در 8 شاخص عمده مورد سنجش و 
ارزیابی فعالیت ها قرار می گیرند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی افزود: در این تعداد کانون شهری و روستایی استان 87 هزار نفر عضو هستند.

این مقام مسئول تصریح کرد: کانون ابالفضل تکاب، کوثر نور خوی، نوراالنوار ارومیه، حافظون بوکان، محدثه ارومیه، حضرت سکینه چایپاره، علمداران والیت تکاب، غنچه های باغ کوثر جز 
کانون های الویت دار در طرح رویداد ملی فهما هستند. حجت االسالم و المسلمین بیگی خاطر نشان کرد: این طرح فرصتی را برای دیده شدن حرکت هایی که در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد اتفاق می افتد شکل گرفته، و از سوی دیگر با امتیازاتی که تعریف شده فرصت های رقابتی را برای کانون های فرهنگی هنری مساجد مهیا کرده است.

فعالیت بیش هزار کانون استان آذربایجان غربی در رویداد ملی فهما

ابدالی تکلو با تاکید بر اینکه رویداد ملی فهما می 
تواند انسجام بیشتری در کارکرد مساجد ایجاد 
کند، گفت: رویداد فهما راهی برای ارتقاء کانون 
های فرهنگی هنری مساجد در راستای استفاده از 

ایده ها است.

ایام  مناسبت  به  تسلیت  ضمن  تکلو«  ابدالی  »محمد 
شهادت حضرت فاطمه)س( با بیان اینکه ظرفیت های 
فرهنگی و هنری مسجد یک مفهوم محوری در تمدن 
اسالمی و در مدل و سبک زندگی ایرانی اسالمی است، 
افزود: رویداد ملی فهما نوعی شبکه سازی اجتماعی هست 
و این شبکه سازی اجتماعی کمک می کند تا آن جمع 
هایی که قبال به شکل حضوری داشته ایم اکنون با کمک 
فناوری های نوین توسعه چند ده برابری در فضای ایران 

پیدا کند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی 
رویداد ملی فهما را یک اقدام سازنده برای احصای کانون 
رویداد  این  دانست و گفت:  فعال  های فرهنگی هنری 
بستری مهم برای رشد و تعالی کانون های فرهنگی هنری 

محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه کانون های فرهنگی و هنری در 
مساجد حلقه وصلی می شوند که بسیاری از ظرفیت ها، 
افزود:  پتانسیل ها و جوانان را دور هم جمع می کنند، 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید عالوه بر فعالیت 
های عمومی به سمت انجام فعالیت های تخصصی هم 

حرکت کنند. ابدالی تکلو با اشاره به اینکه رویداد ملی فهما 
اندازی  راه  با  افزود:  داشت،  خواهد  خوبی  بسیار  برکات 
سامانه فهما، نسل جوان آموزش عملی برای استفاده از 
رسانه های روز را می بینند و یک فضای وسیعی برای تبلیغ 

در حوزه دین و جوانان ایجاد خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی:

رویداد فهما راهی برای ارتقاء کانون های 
مساجد در راستای استفاده از ایده ها است

مسئول کانون الغدبر، رییس مجمع 
بسیج شهرستان گلپایگان شد

مجمع بسیج شهرستان گلپایگان در نشست ساالنه 
خود که در سالن بصیرت شهرستان برگزار شد، پس 

از دو سال به تغییر هیات رئیسه رای داد.

در این نشست، حجت االسالم »مصطفی شیخ علی«  با 67 
رای به عنوان رئیس مجمع، مهدی جمالی با ۳4 رای به عنوان 
نائب رئیس و سمیه شهابی  با ۲7 رای به عنوان عضو هیات 
انتخاب شد. حجت االسالم »مصطفی شیخ  رئیسه مجمع 
علی« مسئول کانون فرهنگی هنری »الغدیر« مسجد آمسیح، 
امام جمعه موقت شهر گلپایگان و مسئول سابق اداره تبلیغات 

اسالمی شهرستان گلپایگان است.

حجت االسال م یوسف اماملو گفت: در دهه 
سردار  گرامیداشت  برنامه   ۴۰ امسال  فجر 
مسجد   ۲۰ در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 

شاخص استان زنجان برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان زنجان 
تبلیغات  توسط  فجر  دهه  های  برنامه  تشریح  ضمن 
اسالمی استان اظهار کرد: به همین منظور ۲4۰ مبلغ 

به مناطق مختلف استان اعزام می شوند.
حجت االسالم یوسف اماملو با اشاره به اجرای ۳۰۰ برنامه 
در روستاهای استان زنجان در ایام دهه فجر گفت: به 
استفاده  مستقر  روحانی  ظرفیت 7۰  از  منظور  همین 
خواهد شد. وی گفت: 4۰ برنامه گرامیداشت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در ۲۰ مسجد شاخص استان زنجان 

برگزار می شود.
این مقام مسئول بر ضرورت معرفی دستاوردهای انقالب 

اسالمی در جامعه تاکید کرد و گفت: دهه فجر بهترین 
فرصت برای بیان دستاوردهای نظام است.

ائمه  توسط  تبیینی  نشست  برگزاری  اماملو  گفته  به 

جماعت، برگزاری محافل طلیعه نور، برگزاری نمایشگاه 
قرآن با رویکرد قرآن و انقالب اسالمی، برگزاری محافل 

انس با قرآن کریم از برنامه های مهم دهه فجر است.

برگزاری مراسم گرامیداشت شهید سلیمانی در ۲۰ مسجد شاخص زنجان

http://shabestan.ir/detail/News/885630
http://shabestan.ir/detail/News/885006
http://shabestan.ir/detail/News/885540
http://shabestan.ir/detail/News/885348
http://shabestan.ir/detail/News/884963
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اسحاقی گفت: رویداد ملی »فهما« نشانه ایجاد تحول و ترقی فرهنگی در کانون های مساجد است تا زمینه حضور نوجوانان و جوانان در مساجد 
فراهم شود.

»سید ناصر اسحاقی« گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل در سال های اخیر جایگاه برتر کشور را کسب کرده و امسال نیز در رویداد ملی »فهما« جایگاه مناسبی را از آن 
خود خواهد کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل تصریح کرد: رویداد ملی »فهما« نشانه ایجاد تحول و ترقی فرهنگی در کانون های مساجد است تا زمینه حضور نوجوانان 
و جوانان در مساجد فراهم شود. این مقام مسئول افزود: ارائه الگوهای تربیتی به نوجوانان و جوانان می تواند زمینه رشد فکری و تربیتی آنها را فراهم کند و کانون های مساجد به عنوان خط 
مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در این مورد باید پیشقدم باشد. وی اذعان داشت: بازتاب کارهای فرهنگی در درازمدت دیده می شود و فعالیت های فرهنگی امروز در مساجد موجب 
پرورش نسلی با ایمان و غیرت در جامعه را فراهم خواهد کرد. اسحاقی افزود: بچه های مسجد در همه زمینه موجب سربلندی خانواده، محله و مساجد می شود و با اتکا به این نیروی انسانی 

با ایمان می توان به گسترش آرمان های انقالب برای نسل های آینده امیدوار شد.

رویداد ملی »فهما« نشانه ترقی فرهنگی در کانون های مساجد است

نمــای نزدیــک

6با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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عامل  را  مسجد  های  بچه  سامانه  هادی نیا 
تحرک و پویایی کانون های مساجد با استفاده از 

مشارکت جوانان و عموم مردم دانست.

»محمد هادی نیا« در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
با محوریت رویداد ملی فهما برگزار شد، اظهار داشت: راه 
اندازی پورتال بچه های مسجد پاسخ منطقی به نیازهای 
مدیریتی، برنامه ریزی و آینده نگری این نهاد فرهنگی بوده 

است.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی سامانه بچه های مسجد را عامل تحرک 
و پویایی کانون های مساجد با استفاده از مشارکت جوانان 
و عموم مردم دانست و خاطرنشان کرد: رویداد ملی فهما 
فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری، قرآنی، 
رسانه ای و ... کانون های مساجد در راستای اهداف ترسیم 

شده است.
وی با بیان این که آذربایجان شرقی در حوزه کتابخانه ای 
جزو استان های فعال و برتر کشور شناخته می شود، گفت: 
بر اساس آمارهای موجود در هر یک از این کتابخانه ها 
به صورت میانگین حدود ۱۰۰ نفر از اقشار مختلف اعم 
از دانش آموزان، دانشجویان، بانوان و دانشگاهیان عضو 
هستند که از خدمات علمی و پژوهشی بهره مند می برند.
های  کتابخانه  در  موجود  های  کتاب  مجموع  هادی نیا 

کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی را 
بین 5۰۰ تا 6۰۰ هزار جلد اعالم کرد، خاطرنشان کرد: 
تعداد کل مساجد آذربایجان شرقی 5 هزار و 75۹ باب 
است که از این تعداد، یک هزار و ۳88 مسجد دارای کانون 

فرهنگی هنری هستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
آذربایجان شرقی با بیان این که بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه کشور باید این رقم در پایان این برنامه به تعداد 
۲ هزار و ۱۲۲ مسجد افزایش پیدا کند، گفت: بیشترین 

تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مربوط به 
شهرستان تبریز با ۲5۱ کانون است.

وی ادامه داد: شهرستان های مرند با ۱۲6 کانون، سراب 
با ۹6 کانون، میانه با 87 کانون، اهر و هوراند با 78 کانون، 
شبستر با 7۳ کانون و کلیبر با 7۲ کانون در رده های بعدی 
قرار دارند. همچنین شهرستان های جلفا با ۱8 کانون، 
بستان آباد با ۲۱ کانون، اسکو با ۲۲ کانون و بناب با ۳5 
کانون در رده های پایین تعداد کانون های فرهنگی هنری 

آذربایجان شرقی قرار دارند.

فرماندار شهرستان سرعین به رویداد 
ملی »فهما« پیوست

سقاء گفت: »حسن حسن پور« فرماندار شهرستان 
مسجد  های  بچه  مجازی  بوم  زیست  به  سرعین 

رویداد ملی »فهما« پیوست.

»نادر سقاء« گفت: »حسن حسن پور« فرماندار شهرستان 
سرعین به زیست بوم مجازی بچه های مسجد رویداد ملی 

»فهما« پیوست.
فرهنگی هنری مساجد  کانون های  مدیر ستاد هماهنگی 
معاون  راشدی شرفه«  کرد: »محرم  تصریح  اردبیل  استان 
فرمانداری شهرستان سرعین نیز برای حمایت از فعالیت های 

کانون های مساجد به این طرح پیوست.
وی ادامه داد: فرماندار شهرستان سرعین اولین فرماندار استان 
اردبیل هستند که با پیوستن به این طرح مشارکت جدی خود 

را از کانون های مساجد اعالم کردند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد آذربایجان شرقی:

 رویداد ملی فهما فرصتی برای معرفی 
ظرفیت  کانون های مساجد است

 امام جمعه مهاباد،
اولین امام جمعه اهل سنت ثبت 

نام کننده طرح فهما

امام جمعه مهاباد به عنوان اولین امام جمعه اهل 
سنت ثبت نام کننده طرح سامانه بچه های مسجدی 

)فهما( معرفی شد.

»ماموستا امامی« گفت: مسجد و فعالیت های مسجدی باید با 
رنگ و بوی دین و علم روز آمیخته باشد.

امام جمعه مهاباد با بیان اینکه باید با برنامه های به روز و جوان 
پسند زمینه های حضور جوانان به مساجد را فراهم آوریم، 
تصریح کرد: باید با تحقیق و پژوهش بتوانیم دین و معنویت 
را در غالب برنامه های فرهنگی و منطبق با نیز های روحی و 

روانی جوانان به آنها آموزش دهیم.
 وی اضافه کرد: مسجد برترین قطب فرهنگی در جامعه است 
و باید با تالشی روز افزون بر این ظرفیت تکیه کرده و جوانان 

خود را مسجد محور تربیت کنیم.
امامی با اشاره به طرح جامع فهما، گفت: با اجرایی شدن این 
طرح تمامی فعالیت های کانون ها ثبت شده و می توان با 

گذشت زمان  برنامه ها هدفمند و کاربردی تر اجرا شود.

حجت االسالم بیگی گفت: در این طرح هزار 
و ۲۳۱ کانون های فرهنگی و هنری شهری و 
روستایی استان آذربایجان غربی در 8 شاخص 
عمده مورد سنجش و ارزیابی فعالیت ها قرار 

می گیرند.

معاونت  شاخص  برنامه های  از  یکی  گفت:  سراجق 
انقالب  پیروز  سالگی   4۱ در  شهرداری  فرهنگی 
جشن   4۱ مسجد،   4۱ محله،   4۱« طرح  اسالمی، 
همدان  شهر  گانه   4 مناطق  در  که  است  انقالب« 

اجرا خواهد شد.
معاونت  برنامه های  به  اشاره ای  سراجق«  »رضا 
داشت  فجر  دهه  ایام اهلل  در  شهرداری  فرهنگی 

عنوان   7۰ از  بیش  فجر  دهه  با  همزمان  گفت:  و 
برگزار  شهر  در سطح  مختلف  حوزه های  در  برنامه 

خواهد شد.
مدیر تاالر قرآن همدان ادامه داد: یکی از برنامه های 
شاخص معاونت فرهنگی شهرداری در 4۱ سالگی 
پیروز انقالب اسالمی، طرح »4۱ محله، 4۱ مسجد، 
4۱ جشن انقالب« است که در مناطق 4 گانه شهر 

همدان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه سعی شده تا جشن های انقالب به 
صورت مردمی برگزار شود ابراز کرد: هر شب در هر 
منطقه از شهر، یک مسجد مجری جشن 4۱ سالگی 
ایام هر شب  این  در  به عبارتی  بود  انقالب خواهد 
انقالب  پیروزی  شاد  برنامه های  ویژه  مسجد   4 در 

برگزار خواهد شد.
سراجق با اشاره به اینکه جشن ۲۲ بهمن به صورت 

برگزار  شهر  بزرگ  سالن های  از  یکی  در  مردمی 
در  نیز  شهرداری  فرهنگسرا   ۱5 گفت:  شد  خواهد 
مسابقات  همچون  محتلفی  برنامه های  فجر  دهه 
برگزار   .... و  جشن  ادبی،  نشست های  کتابخوانی، 

خواهند کرد.

طرح »۴۱ محله، ۴۱ مسجد، ۴۱ جشن« در همدان اجرا می شود
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مظاهری گفت: مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در بیش از ۴۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می 
شود.

»محمدرضا مظاهری« گفت: با توجه به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( مراسم عزاداری و سوگواری به همت کانون های فرهنگی هنری در مساجد چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری افزود: مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( از 6 بهمن آغاز و به مدت 4 شب 
بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد سطح استان ادامه دارد. وی ابراز کرد: ترویج سبک زندگی فاطمی و تبیین سیره و روش زندگی ائمه معصومین )ع( از رویکردهای برگزاری مراسم عزاداری 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در مساجد چهارمحال و بختیاری است. مظاهری، سلسله جلسات پاسخ به شبهات فاطمیه، سیاه پوش کردن مساجد سطح استان، سخنرانی و تواشیح، 
مداحی و مسابقات کتابخوانی با موضوع حضرت زهرا )س( را از جمله برنامه های اجرایی مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در مساجد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

برگزاری سوگواری فاطمیه در بیش از ۴۰۰ کانون فرهنگی هنری چهارمحال و بختیاری

بارگاهی بیان کرد: کانون های فرهنگی هنری 
و  تخصصی  های  نشست  برگزاری  با  مساجد 
همچنین گسترش فعالیت های خود می توانند 
در  جماعت  نماز  صفوف  به  را  زیادی  افراد 

مساجد سراسر استان اضافه کنند.

»احمد بارگاهی« در نشست هم اندیشی ستاد دهه فجر 
مساجد استان بوشهر با اشاره به اهمیت حضور جوانان در 
مساجد اظهار داشت: جوانان زینت بخش محافل و برنامه 
های اجرایی در مساجد هستند که الزم است با برنامه 
ریزی مناسب و جذاب فرهنگی زمینه حضور پرشور جوانان 

را در مساجد فراهم کنیم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر 
بوشهر با تاکید بر لزوم برگزاری نشست های تخصصی 
توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد تصریح کرد: 
کانون های فرهنگی هنری مساجد با برگزاری نشست 
های تخصصی و همچنین گسترش فعالیت های خود می 

توانند افراد زیادی را به صفوف نماز جماعت در مساجد 
سراسر استان اضافه کنند. وی با اشاره به اینکه کانون 
های مساجد بهترین ظرفیت برای جذب جوانان به مساجد 

می باشند ادامهداد: الزم است با نگاهی متفاوت به مسائل 
فرهنگی بنگریم و با دیدگاه های نوین و به روز درجذب 

جوانان به مساجد تالش کنیم.

استاندار گلستان به فهما پیوست

هماهنگی  ستاد  در  حضور  با  گلستان  استاندار 
به  گلستان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 

رویداد ملی فهما پیوست.

)یکشنبه 6  دیروز  گلستان  استاندار  شناس«  »هادی حق 
روند  از  شبستان،  خبرگزاری  در  حضور  حاشیه  در  بهمن( 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  های  فعالیت 

گلستان و فعالیت های رویداد ملی فهما بازدید کرد.
وی در این بازدید عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان گلستان شد و به طور رسمی به رویداد ملی فهما 

پیوست.
هادی حق شناس، در این بازدید اقدام کانون های مساجد 

را خوب ارزیابی کرد.
استاندار گلستان از جمله مسئوالنی است که از فعالیت های 
فرهنگی مذهبی استان حمایت کرده و در بیشتر مراسمات و 

رویدادهای ملی مذهبی شرکت می کند.

نما ر و د
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رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر؛

 لزوم برگزاری نشست های تخصصی
 توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد

لزوم توجه مدیران فرهنگی به 
کانون های مساجد مستقر در 

روستاها

لویمی با بیان اینکه متاسفانه ارگان های فرهنگی 
از همکاری با کانون مساجد عرفه اهواز به دلیل 
دور بودن از شهر خودداری می کنند گفت: فعالیت 
فرهنگی در یک روستا با توجه به محدود بودن 

جمعیت بیش از8۰ درصد اثرگذاری دارد.

»عامر لویمی« اظهار کرد: کانون فرهنگی هنری عرفه اهواز با 
توجه اینکه در روستای تصفیه نیشکر فعالیت خود را انجام می 
دهد اما در زمینه فعالیت های فرهنگی نقش موثری در منطقه 

خود یافته است.
مدیر کانون فرهنگی هنری عرفه اهواز افزود: یکی از مهمترین 
دوره هایی که در این کانون به صورت فصلی برگزار می شود 
حضور  با  که  است  اعتیاد  از  پیشگیری  های  دوره  برگزاری 
حداکثری اهالی منطقه صورت می گیرد، عالوه بر آن از طریق 
تراکت زمینه کاهش آسیب اعتیاد در خانواده ها را فراهم کرده 
ایم. وی با بیان اینکه این کانون از منابع مالی محدودی برخوردار 
است تصریح کرد: متاسفانه ارگان های فرهنگی از همکاری با 
این کانون به دلیل دور بودن از شهر خودداری می کنند و این 

انتقادی به مدیران فرهنگی است.
لویمی با اشاره به اینکه فعالیت فرهنگی در یک روستا با توجه 
به محدود بودن جمعیت بیش از 8۰ درصد اثرگذاری دارد اضافه 
کرد: در صورتی که منابع مالی به این کانون تزریق شود  میتوان 
با برگزاری اردوهای علمی برای اعضا کانون تاثیرگذاری فرهنگی 

دوچندان به وجود آید.

ناهیدی فرد گفت: رویداد ملی »فهما« فضای رقابتی مطلوبی را فراهم 
کرد تا کانون های مساجد هم با یکدیگر در تعامل باشند و هم کارها و 

ایده های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

»حمیدرضا ناهیدی فرد« گفت:  رویداد ملی فهما  با هدف به کارگیری خالقیت های 
فرهنگی و هنری در قالب شاخص های هشت گانه شامل؛ قرآن و عترت، کتاب و کتابخوانی، 
شبکه سازی و هنر متعالی، فضای مجازی و رسانه، غنی سازی اوقات فراغت و خالقیت و 

نوآوری ارزیابی می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان همدان با بیان اینکه اجرای این طرح 
در راستای معرفی پایتخت فهما در کشور است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی فرصتی 
برای بروز و شناسایی استعدادهای بچه های مسجدی است پس باید از این فضا در راستای 

پویایی و تحرک بین کانون های فرهنگی و هنری استفاده کرد.
ناهیدی فر با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد می توانند با جذب جوانان و 
نوجوانان در راستای تربیت دینی نسل جوان و بصیرت افزایی گامهای موثر را بردارند، تقویت 
و تزریق فرهنگ دینی به جامعه را یکی از رسالت های کانون های فرهنگی و هنری عنوان 

کرد و گفت: بایستی اهداف رویداد ملی »فهما« برای همه اقشار جامعه بیان شود.
وی در ادامه به ثبت فعالیت ها توسط کانونها در سامانه زیست بوم مجازی بچه های 
مسجد اشاره کرد و اعالم کرد: تاکنون در رویداد فهما و سامانه بچه های مسجد از سوی 

کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان 6۳ طرح سحاب، یکصد عنوان برنامه 
مربوط به فعالیت اربعین، 6۰۰ عنوان برنامه فعالیت های ملی و مذهبی، ۱8۳ عنوان طرح 
شنبه های کتاب، ۲45 ایده، ۱4 گروه نمایش، ۲۳ گروه سرود، 6 گروه فیلم ثبت شده و 
بیش از ۳4 هزار نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان عضو 

سامانه بچه های مسجد هستند.

تجمیع و ثبت وضعیت کانون های مساجد همدان در نخستین رویداد ملی فهما
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امام علی )ع(:هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که 
مشورت نماید پشیمان نگردد.
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8با کلیک روی تیتر اخبار، شرح کامل خبر را در سایت منبع مشاهده نمایید.
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