
عناوین روزهای  دهه کرامت اعالم شد 

و   مساجد  های  کانون  هنری  فرهنگی  معاون  طاهریان،  مرتضی 
در  کشور،  کرامت  دهه  بزرگداشت  هماهنگی  شورای  مسئول  جانشین 
نشست هماهنگی دهه کرامت استان اصفهان اظهار داشت: جشنواره امام 
و وسعت  است  داشته  در سطح کشور  را  به رشدی  رو  )ع( عملکرد  رضا 

های  دستگاه  ها  سال  گذشت  با  افزود:  است.وی  کرده  پیدا  المللی  بین 
اداری همانند وزارت علوم، آموزش و پرورش و کانون های پرورش فکری 
کودکان و نوجوان نیز به جمع برگزارکنندگان پیوسته اند.طاهریان به عدم 
عمومیت جشنواره امام رضا )ع( تا قبل از سال 86 گفت: با فعالیت بخش 
مردمی جشنواره امام رضا )ع( از سال 86 تاکنون خال حضور عمومی از بین 

رفته و همه اقشار مردم از این بستر و برنامه ها استفاده می برند.
وی با بیان این که 3 آستان مقدس امام رضا )ع(، حضرت معصومه 
)س( و شاهچراغ )ع( 3 رکن اساسی برگزاری دهه کرامت هستند، تصریح 
کرد: 27 نهاد دولتی و مردمی در برگزاری این برنامه ها مشارکت دارند و 
سند مشترکی برای برنامه های این دهه تدوین شده است.وی یادآورشد: 
برنامه های دهه کرامت همراه با شور و نشاط است و فرصت برای تبلیغ و 
ترویج فرهنگ اهل البیت )ع( می باشد. جانشین مسئول شورای هماهنگی 
بزرگداشت دهه کرامت کشور  گفت: برنامه های ستاد به صورت الزامی و 
دستورالعملی پیش نمی رود بلکه بسترسازی برای استفاده از ظرفیت های 
کانون های مساجد برای امام رضا )ع(، حضرت معصومه )س( و شاهچراغ 

)ع( و سایر ائمه معصومین است.
این  و  رفته  پیش  خوبی  به  تاکنون  ستاد  های  برنامه  داد:  ادامه  وی 
فعالیت ها تا به جایی ادامه دارد که مناسبت دهه کرامت همانند مناسبت 
های بزرگ در بین مردم نهادینه و مردم خودگردان برگزاری این جشن ها 

باشند و دولت تنها نقش پشتیبانی داشته باشد. 

مسجد پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانان 
است و نماز جماعت و تشکیل صفوف به هم 
فشرده نمازگزاران به خوبی بیانگر هماهنگی و 
انسجامی است که حضور درمسجد فراهم می 
همچون  نمازگزار  افراد  که  اینجاست  در  آورد. 
قطره های آب به یکدیگر می پیوندند تا دریایی 
کنار  در  و همه  درآورند  نمایش  به  را  اتحاد  از 
یکدیگر در برابر پروردگار یکتا روبه سوی یک 
قبله می کنند و هماهنگ با یکدیگر سرود توحید 
را زمزمه می کنند.به روایت تاریخ، پیامبر گرامی 
اولین مسجد است و در  پایه گذار  اسالم)ص( 
گذشته همه امور مسلمین در ابعاد مختلف مانند 
عقاید و فعالیت های فرهنگی، عبادی، سیاسی 

و اقتصادی در مساجد انجام می شد.
ذکر  کریم  قرآن  در  بار   28 مسجد  واژه 
شده که 22 مرتبه به صورت مفرد و 6 مرتبه 
به صورت جمع آمده است، در آیات به اهمیت 
پرداخته  اسالم  در  به مساجد  توجه  و ضرورت 

شده است.
انجام  به  محدود  اسالم،  در  مسجد  نقش 
پررنگی در عرصه  نبوده و حضور  امور عبادی 
ارتباطات اجتماعی و سیاسی داشته است. عالوه 
بر تشکیل جلسه های وعظ و ارشاد، حلقه ها و 
در مساجد تشکیل  نیز  و بحث  مجالس درس 
می شده است.در حال حاضر در کشور 63 هزار 
مسجد فعال است که سهم استان اصفهان به 
 5 اسالمی،  تمدن  و  فرهنگ  پایتخت  عنوان 
باید بر خود  این راستا  هزار مسجد است و در 
ببالیم که شهر اصفهان با گنبدهای فیروزه ای 
مساجد معروف و تاریخی خود توانسته لقب شهر 
گنبدهای فیروزه ای را از آن خود کند. مساجد 
امام،  مسجد  مانند  اصفهان  معروف  و  تاریخی 
مسجد شیخ لطف اهلل، مسجد جامع هر ساله 

پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است و 
چشم هر بیننده ای را با معماری های اصیل 

اسالمی و ایرانی نوازش می دهد.
 با نگریستن به مساجد به ویژه مساجد 
عالم  به  اتصال  با  انسان  روح  تاریخی، 
باقی، در آسمان معنویت به پرواز درمی آید.

    مساجد؛ کانون پرورش اخالق و 
معارف اجتماعی

نژاد،  بهشتی  حسین  سید  االسالم  حجت 
اصفهان  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  مدیر 
گفت: مسجد، مکانی است که انسان باید در آن 
آموزه های دینی و اخالقی و اجتماعی را آموزش 
کانون  توان  را می  در حقیقت مساجد  و  ببیند 
پرورش اخالق و معارف اجتماعی دانست.حجت 
مساجد  متولیان  افزود:  نژاد  بهشتی  االسالم 
باید تمام تالش خود را برای جذب نوجوانان و 
جوانان به مساجد به کار گیرند چرا که ما برای 
مساجد در حال حاضر نیز نقشی فراتر از انجام 

صرف فرائض عبادی دینی قائل هستیم.
دیانت  تنظیم  محل  مسجد  افزود:  وی 
فردی،  اجتماعی،  اداری،  اخالق  اخالق،  و 
اگر  و  می رود  شمار  به  سیاسی  و  حکومتی 
باید  باشیم،  داشته  سالم  جامعه ای  می خواهیم 
کنیم.حجت  توجه  مساجد  به  بیش  از  بیش 
االسالم بهشتی نژاد با تاکید بر اینکه روحانی 
مسجد باید فردی خوش فکر و با بصیرت باشد، 
افزود: روحانی مسجد می تواند با برنامه ریزی 
مردم  حداکثری  حضور  باعث  جامع  و  صحیح 
برگزاری جلسات مختلف  با  و  در مسجد شود 
قرآنی و تشکیل حلقه های معرفتی،  نوجوانان 
و جوانان را با آموزه های دینی و اخالقی و 

ارزش های ناب اسالمی آشنا کند.
نیازمند  اسالمی  تراز  مسجد      

احیای کارکردهای مسجد
حـجـت االســالم 

کانون  دبیرخانه  مسئول  معتمدی،  رمضانعلی 
های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان 
زمینه های  در  باید  مساجد  کارکردهای  گفت: 
مختلف دینی، فرهنگی و هنری تقویت و احیا 
شود که این الزمه استفاده از ابزارهای دینی و 

فرهنگی است.
عبادت  محل  تنها  داد:مساجد  ادامه  وی 
نیست و مسئوالن و مردم باید باهم اندیشی و 
آموزشی،  های  حوزه  در  را  مساجد  فکری  هم 
فرهنگی و هنری نیز فعال کنند چرا که مساجداز 
مهم ترین پایگاه های دینی و فرهنگی محسوب 

می شوند.
حجت االسالم معتمدی با بیان اینکه امام 
جماعت مسجد نیز یکی از عوامل احیای مسجد 
تراز اسالمی است، افزود: امام جماعت با بصیرت 
و تفکرصحیح و برنامه ریزی صحیح و جامع می 
تواند نوجوانان و جوانان را به مساجد جذب کند. 
وی با اشاره به کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد و نقش موثر آنها در کارکردهای مساجد 
گفت: استان اصفهان با 1500 کانون فرهنگی و 
هنری مساجد، یک دهم کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد کشور را در خود جای داده 
است که با ارائه برنامه های دینی، فرهنگی 
و هنری در تمام نقاط استان حتی روستاهای 
دورافتاده توانسته نوجوانان و جوانان را به 

مساجد جذب کند.
وی افـزود: سـبـک 

زندگی اسالمی در مساجد با بیان زیبا و معرفی 
الگوهای شایسته ای همچون پیامبر )ص( و ائمه 
)ع( محقق می شود، چرا که مخاطبان  اطهار 
الگوهای  ارائه  در  و  افراد هستند  مسجد، همه 
مناسب و مطالب آموزنده ای که در اسالم وجود 
دارد مسجد می تواند سبک زندگی اسالمی را به 

مردم بیاموزد.
رتبه  مساجد  تعداد  نظر  از  اصفهان      

سوم کشوری را به خود اختصاص داده است
حجت اهلل امینی، معاون مرکز رسیدگی به 
اینکه پنج  بیان  با  امور مساجد استان اصفهان 
برای  استان وجود دارد، گفت:  هزار مسجد در 
رسیدن به معیار یک مسجد به ازای هر 500 
نفر، با کمبود یک هزار و 600 مسجد در استان 

اصفهان رو به رو هستیم.
گانه  چهارده  مناطق  در  کرد:  اضافه  وی 
از  نفره  هفت  تا  پنج  شوراهای  اصفهان  شهر 
ائمه جماعات به منظور رسیدگی به امور مساجد 
دارد.وی  وجود  آنها  بر  نظارت  و  ساماندهی  و 
ویژه  جماعت  نمازهای  برگزاری  از  همچنین 
نوجوانان و کودکان و نیز دایر بودن مهدکودک 
برای کودکان نمازگزاران در زمان اقامه نماز در 

برخی از مساجد خبر داد.
امینی گفت: مسجـد، محـل گــردهمایی 
و  انسجام  پرشکوه  گاه  تجلی  و  مسلمانان 
یکپارچگی ملت مسلمان و حافظ سالمت دین 
و  وحدت  نمایش  حقیقت  در  و  است  جامعه  و 
همدلی نمازگزاران، بقای اسالم را تضمین می 
کند. گفتنی است، بنا به در خواست جمهوری 
اسالمی ایران ، 21 آگوست )31 مرداد ماه ( از 
سوی سازمان کنفرانس اسالمی به عنوان روز 
جهانی مسجد نام گذاری شده است که متعاقب 
 ، تکریم  هفته   ، هفته  یک  تاریخ  این  از  آن 
 21. است  مساجد  اکرام  و  اعزاز   ، تجلیل 
آگوست مصادف است با به آتش کشیدن 
مسجد االقصی توسط صهیونیست ها که 
با کشتار مردم در مسجد گوهرشاد توسط 
هفته  و  است  شده  زمان  هم  رضاخان 
تا  از »30 مرداد  تکریم و تجلیل مساجد 
5شهریور« در کشور ایران به طور گسترده 

برگزار می شود.
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بخش مردمی 
جشنواره امام رضا )ع( 

خال حضور عمومی را از بین برد 

رجایی و باهنر الگوی مسئوالن باشند
اقامه نماز یک قانون در ادارات بود

3

خدمت به خلق 
صبر و استقامت می خواهد

2

مساجد
 سنگر تداوم ارزش های اسالمی در جامعه

3

خبرنگاران قدرتمندترین پل ارتباطی 
مردم و نیروی انتظامی هستند

3

ششمین همایش آموزشی
 اندیشه های آسمانی در مشهد

2

نمایشگاه ترجمه تصویری
 قرآن کریم در گلپایگان

2

کانون های فرهنگی هنری مساجد را فراموش نکنید
ــیج.بد است که بین  ــاجد را فراموش نکنید، البته با همکاری بس ــفارش می کنم که کانون های فرهنگی هنری مس »من س
ــیج مسجد اختالف به وجود بیاید. با همکاری بسیج این کانون های فرهنگی هنری مساجد را مؤثر کنید.  ــجد و بس روحانی مس

برایش کار کنید. 
ــب با نیاِز آن جوانی است که آن جا حضور پیدا می کند ، فراهم کنید. ــخنی که متناس ــینید فکر کنید، مطالعه کنید و  س بنش

مطالعه کنید. کتاب هایی وجود دارد که می شود از این کتاب ها استفاده کرد. کتاب هایی هست، بروید بپرسید،تحقیق کنید از 
کسانی که اهلش هستند. خودتان را مجهز کنید . مسلح کنید به سالح معرفت و استدالل .بعد به کانون های فرهنگی هنری 

بروید و پذیرای جوان ها باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید . با سماحت و  مدارا.«



ماهنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان، شماره 9، شهریور 1392

آیت اهلل مظاهری، مرجع تقلید و 
رئیس حوزه علمیه اصفهان

سرهنگ محمد ادیب، 
رئیس سازمان بسیج دانش آموزی 

استان اصفهان

نمایشگاه
 ترجمه تصویری قرآن کریم 
در شهرستان گلپایگان 
گشایش یافت

بیش از یک هزار 
دانش آموز اصفهانی 
در طرح والیت بسیج 

شرکت کردند 

خدمت به خلق صبر و 
استقامت می خواهد

محمد حسین محمدی فشارکی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گلپایگان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار رواق گفت: در این 
نمایشگاه 220 تابلو نفیس رنگ روغن، تصویری از چگونگی خلقت انسان، معاد، حسابرسی روز قیامت و بهشت و جهنم را نشان می دهند.

وی افزود:این نمایشگاه با هدف توجه بیشتر به زندگی ایرانی و اسالمی و ترویج فضایل اخالقی برگزار می شود و با توجه به ارتباط و انس مردم با قرآن 
کریم، در صورتی که قرآن با زبان تصویر به مردم ارائه شود، باعث افزایش اعتقاد آنان به مسائل مذهبی و دینی خواهد شد. 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گلپایگان افزود: این نمایشگاه تا ششم شهریور صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 17تا 21 در 
تاالر اندیشه اداره فرهنگ و اسالمی این شهرستان در بوستان هفده تن برای بازدید عموم دایر است.

محمدی فشارکی با تاکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ علوم قرآنی در جامعه افزود: برگزاری نمایشگاه های قرآنی یکی از راه های ترویج علوم قرآنی 
و ترغیب اقشار مختلف مردم برای انس با قرآن و تدبر در آیات آن است.

بـه گـزارش خبـرنگار 
رواق، حجـت االســالم 
محمـدرضا صـالحـیان، 
مـدیـر اجــرایی مـرکـز 
رسیدگی به امـور مسـاجد 
استان اصفهان در نشست 
خبــری خـود نـامگـذاری 
نام  به  روزی 

ــه یاد بودن به این مکان  ــجد با هدف ب روز جهانی مس
مقدس در تمام جهان اسالم را ضروری دانست. 

ــادل و دوری از افراط و تفریط را  ــش و تع وی، آرام
ــاره کرد:  ــت و اش نکته کلیدی در زندگی دانس
ــروعی برای  وجود آرامش در زندگی نقطه ش
دست یابی به دیگر داشته هاست و این مهم 
ــود. ــر می ش ــه خدا و با یاد خدا میس در خان

ــالم صالحیان با اشاره به اینکه  حجت االس
ــاندن  پخش ندای توحیدی اذان مقدمه کش
ــت، گفت: با تشکیل  ــجد اس مردم به مس
ــاد به دنبال پخش  ــتاد اذان در این نه س
ــهر  زنده 3 وعده اذان از نقاط مختلف ش
هستیم.وی تاکید کرد: نیاز به فقه شرعی 
و فقه سیاسی از نیازهای اساسی انسان 
ــی در مسجد  ــت و فقه سیاس اس
تامین می شود.حجت االسالم 
کرد:  ــان  نش ــان خاطر  صالحی
ــهم خود را  حکومت و نظام س
به مساجد نمی پردازند و تاکنون 
با تالش بسیار فقط آب، برق و 

گاز مساجد رایگان شده است
ــت: حق حوزه دین  .وی گف

ــاجد از درآمد کشور داده نمی شود و تامین هزینه  و مس
های مساجد نباید صرفا دولتی و یا صرفا مردمی باشد، 
ــیب به مساجد است. چرا که این امر موجب آفت و آس

ــتان  ــاجد اس ــیدگی به امور مس مدیر اجرایی مرکز رس
ــاره به اینکه مساجد باید کوچک، ساده و  اصفهان با اش
به تعداد زیاد ساخته شود و ساختن مناره، گنبد و کاشی 
ــی مساجد امروز  کاری میلیاردی مخالف نیازهای اساس
ــیدگی به امور مساجد  ــت، گفت: سیاست مرکز رس اس
استان اصفهان ترویج فرهنگ ساخت مسجد به فاصله 

40 خانه به 40 خانه است.
ــاره به اینکه مرکز  ــالم صالحیان با اش حجت االس
ــیدگی به امور مساجد در قسمت نرم افزاری و ارائه  رس
ــرد: مرکز  ــی کند، تاکید ک ــاوره فعالیت م طرح و مش
ــاجد ریالی بابت مساجد اعتبار و  ــیدگی به امور مس رس

بودجه ندارد.
ــاجد برای  ــقف دار کردن حیاط مس ــت: س وی گف
افزایش مساحت مسجد کاری بیهوده و ناشایست است 
ــاط و جذابیت را از مسجد می گیرد و در این  چراکه نش
ــاوره عمل کرد.مدیر  ــی و مش زمینه باید با نظر مهندس
ــیدگی به امور مساجد استان اصفهان  اجرایی مرکز رس
ــجد عالوه بر یک روحانی باید  افزود: امام جماعت مس
ــناس، خوش اخالق، دارای بصیرت باال و جوان  روانش

ــجد  ــار مختلف را به مس ــد تا زمینه جذب اقش گرا باش
فراهم کند.

وی تاکید کرد: فقط داشتن مسجد زیبا با معماری 
و کاشی کاری جذاب کافی نیست، بلکه هیات امنای 
مساجد نیز باید خود را با نیازهای مردم محل هماهنگ 
کنند و در جهت پاسخگویی به آن، فعالیت های مختلف 
تقسیم  با  اظهار داشت:  انجام دهند.وی  را در مساجد 
و  مساجد  نفره   7 تا  امنای5  هیات  در  وظایف  بندی 
با تخصص  افراد  به  واگذاری مسئولیت های مختلف 
مرتبط در جهت بسترسازی انجام فعالیت های مختلف 
در مسجد گام هایی برداشته شده است. مدیر اجرایی 
اصفهان گفت:  استان  امور مساجد  به  رسیدگی  مرکز 
جامعه  در  اسالمی  ارزش های  تداوم  سنگر  مساجد؛ 
هستند که برای توسعه و پیشرفت آنها باید تالش کرد.

ــعار  ــال با ش ــن های مردمی رضوی، امس جش
»اهل بیت)ع(، مظهر زندگی کریمانه و مجاهدانه« 
ــور آغاز  ــر کش از اول تا یازدهم ذی القعده در سراس

ــود. می ش
ــت  ــورای هماهنگی بزرگداش بنابراین گزارش ش
ــن روزهای دهه کرامت را نیز به  دهه کرامت، عناوی

شرح زیر اعالم کرد:
ــرت معصومه )س(، الگوی  اول ذی القع�ده؛ حض

مجاهدت و کرامت بانوان
ــت )ع(، الهام  ــل بی ــه اه دوم ذی القع�ده؛ کریم

بخش زندگی مومنانه
س�وم ذی القعده؛ شهر مقدس قم، مبدا و مقصد 

منادیان کرامت
چهارم ذی القعده؛ ایران اسالمی، مرهون الطاف 

خاندان محمدی
پنجم ذی القع�ده؛ امامزادگان، پیام آوران محبت 

و مودت
شش�م ذی القع�ده؛ حضرت احمد بن موسی)ع(، 

نگین درخشان بوستان نبوی
ــهر مقدس شیراز، حرم سوم  هفتم ذی القعده؛ ش

اهل بیت )ع(، مامن امامزادگان
ــالمی، پرتوی از  هش�تم ذی القع�ده؛ کرامت اس

سبک زندگی اهل بیت)ع(
ــد )ص(، مروج  نه�م ذی القع�ده؛ عالم آل محم

مکتب توحیدی، مدافع آیین احمدی 
ــان افتخار  ده�م ذی القع�ده؛ والیت پذیری، نش

محبین رضوی
یازدهم ذی القعده؛ آستان قدس رضوی، پایتخت 

معنوی ایران اسالمی
ــده مصادف با والدت  ــا یازدهم ذی القع از اول ت
ــی)ع(  حضرت معصومه)س(، حضرت احمد بن موس

و امام رضا)ع( دهه کرامت نام گذاری شده است.

حجت االسالم محمدرضا صالحیان، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان

مساجد؛ سنگر تداوم 
ارزش های اسالمی در جامعه هستند

عناوین روزهای دهه کرامت اعالم شد

ششمین همایش آموزشی اندیشه های آسمانی 
در مشهد آغاز بکار کرد

نشریات کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
قانونمند می شود

محمدرضا  مشهد،  از  رواق  خبرنگار  گزارش  به 
جعفری، معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون 
های فرهنگی هنری مساجد کشور در آیین افتتاحیه 
ششمین همایش آموزش اندیشه های آسمانی اظهار 
کرد: برنامه های این دوره از همایش آموزشی اندیشه 
اصول و سیاست های ستاد  اساس  بر  آسمانی  های 
عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد تدوین شده 

است.
وی با بیان این که یکی 
ــای این دوره از  از تفاوت ه
ـــه هـای  همـایـش انـدیش
آسمـانـی نسبت به سنـوات 
به  ــالب  ط ــته حضور  گذش
ــه  ــی ب ــخ گوی ــور پاس منظ
فعاالن  ــؤاالت  س و  شبهات 
شرکت  ــجدی  مس فرهنگی 
ــت،  ــده در این دوره اس کنن
آمـوزشـی  همــایش  گفت: 

اندیشه های آسمانی برای دستیابی به اهداف متعالی 
طراحی شده است.

ــال از  ــه این مطلب که 20س ــاره ب جعفری با اش
تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد می گذرد، 
ــال های اخیر رشد  ــاجد در س گفت: کانون های مس

چشمگیری در حوزه های مختلف داشته اند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این که 
انسان برای جهت دار شدن زندگی خود باید در مسیر 
الهی قرار گیرد، بیان داشت: انسان ها می توانند برای 
جهت بخشی به زندگی خود از دستورات الهی پیروی 

ــی به زندگی  ــد و بهترین مکان برای جهت بخش کنن
مسجد است.

ــتاد عالی کانون های  معاون آموزش و پژوهش س
مساجد خاطر نشان کرد: زندگی جهت دار یعنی عالوه 
ــالم(،  بر الگو گرفتن از زندگی ائمه اطهار )علیهم الس
ــهدا و مقام معظم  ــد از زندگی امام خمینی )ره(، ش بای

رهبری )مدظله العالی( نیز الگو گرفت.
وی همچنین به دالیل ماندگاری انقالب اسالمی 
ــاره کرد و افزود: یکی از  اش
دالیل مــاندگــاری انقالب 
ایــران مشخـص  اسـالمی 
ــت این  ــدف و جه بودن ه
ــیر  ــالب بود چرا که مس انق
انقالب  بزرگ  معمار  زندگی 

دارای جهت بود.
مــراســـم  ادامـــه  در 
محمدرضــا فـرقـانی، دبیـر 
ــه  اندیش ــمین همایش  شش
ــمانی اظهار کرد:این دوره از همایش اندیشه  های آس
ــمانی به منظور همفکری و بررسی کلید واژه  های آس
ــری در رابطه با فعالیت  ــای بیانات مقام معظم رهب ه

های فرهنگی برگزار می شود.
فرقانی ادامه داد: در این دوره از همایش آموزشی 
اندیشه های آسمانی کالس های آموزشی به صورت 
یابی  دست  برای  و  بوده  تجربیات  تبادل  جلسات 
مقدس  نظام  راحل،  امام  های  آرمان  و  اهداف  به 
گام  رهبری  معظم  مقام  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

برمی داریم.

ــاون فرهنگی هنری  ــی طاهریان، مع مرتض
ــتاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد  س
ــریه  ــش از یک هزار نش ــایی بی ــور از شناس کش
ــاجد  ــی در کانون های فرهنگی هنری مس تجرب
ــار این نشریات در  ــور خبر داد و گفت: انتش کش
ــاجد با استفاده  کانون های فرهنگی و هنری مس
ــوان نیروهای خوش ذوق جوان و  از ظرفیت و ت

نوجوان صورت می گیرد.
به  ــــاره  اش با  وی 
شدن  قانونمدار  اهمیت 
افزود:  ــــریات  نش این 
ـــاس این اهمیت  بر اس
و  قانونمندی  مـوضـوع 
وجود آیین نامه منسجم 
برای انتشار نشریات در 
معـاونت امور مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بررسی شد که 

ــی شده نشریات  با انجام فعالیت-های کارشناس
ــاجد همانند نشریات دانشجویی  کانون های مس
ــاس آیین نامه مورد تایید وزارت  قانونمند و بر اس
ــی کنند  ــالمی فعالیت م ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــاد  ــط وزیر فرهنگ و ارش که آیین نامه آن توس

اسالمی ابالغ شده است.
طاهریان ادامه داد: آیین نامه و صدور مجوز 
نشریات رونمایی می شود و کانون های مساجد 
ابالغی  ظوابط  و  نامه  آیین  این  اساس  بر  باید 
فعالیت نمایند که در سطح استان ها نیز کارگروه 

کانون  نشریات  به  رسیدگی  برای  ای  کمیته  و 
های مساجد پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: مسئولیت محتوای نشریات و 
پاسخگویی نسبت به آن بر عهده مدیر مسئوالن 

کانون های فرهنگی هنری مساجد است.
این که جشنواره جوانان مسجد  بیان  با  وی 
تصریح  شود،  می  برگزار  و  دنبال  جدیت  با  نیز 
اقدامات  نیازمند  مسجد  جوانان  جشنواره  کرد: 
زیربنایی و بنیادی است 
قانونمند  و  مجوز  که 
شدن نشــریات تجربی 
این  از  بخـش  که یک 
جشنــواره است نمـونه 
ای از اقدام زیربنایی در 

حوزه جشنواره است.
یادآورشد: یکی  وی 
ــاز  ــورد نی ــائل م از مس
ــا وجود  ــنواره ه در جش
ــود که با ارائه  ــریات ب قوانین و ضوابط برای نش
ــد و توسعه این بخش از  این آییننامه جدید به رش

جشنواره کمک می کند.
معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور از فعالیت 10 هزار 
ــاجد در سطح کشور نیز  کتابخانه کانون های مس
خبر داد و گفت: اعطای مجوز رسمی به کتابخانه 
ــاجد اقدامی بود که از سال  های کانون های مس
ــده که رونمایی از این مجوزها  گذشته پیگری ش

در سال جاری صورت می گیرد.

ــرهنگ محمد ادیب، رئیس سازمان بسیج  س
دانش آموزی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ــش آموزی در  ــرای طرح والیت دان ــه اج رواق ب
ــت: این  ــاره کردو اظهار داش ــتان اش فصل تابس
ــه دانش آموزان  ــده ک ــاله برگزار ش طرح همه س
ــتان در این طرح  ــان اس ــتعداد درخش نمونه و اس

ــرکت می کنند. ش
وی از حضور بیش از یک هزار نفر دانش آموز 
ــتان اصفهان خبرداد  ــیج در اس در طرح والیت بس
ــدت 20 روز در اردوگاه  ــرح به م ــزود: این ط و اف
ــتان اصفهان  ــتی اس ــهید بهش فرهنگی تربیتی ش
برگزار می شود و دانش آموزان در دوره های سه-

روزه از برنامه های این طرح استفاده می کنند.
استان  آموزی  دانش  بسیج  سازمان  رئیس 
اجتماعی  مفاهیم عقیدتی، سیاسی،  ارائه  اصفهان 
و فرهنگی را از مهم ترین سرفصل های آموزشی 
در این طرح عنوان کرد و اذعان داشت: این طرح 
فرصتی برای ارتقای سطح دانش عمومی وسیاسی 

دانش آموزان است.
اردوهای  این  ادامه داد: دانش آموزان در  وی 
شبانه روزی با وظیفه خود نسبت به نظام جمهوری 
اسالمی بیش از پیش آشنا شده و مباحث اجتماعی 
و سیاسی روز را فرا می گیرند که در این خصوص 
اصفهان  استان  سطح  در  ای  برجسته  اساتید  از 

استفاده شده است.
ادیب خــاطــرنشان کــرد: ایــن اردوها ویژه 

خواهران و برادران برگزار می شود.

آیـت اهلل حسیـــن 
مظــاهری، از مــراجع 
تقلیــد و رئیــس حوزه 
علمیــه اصفهان با بیان 
اینکه در اسالم تاکید به 
ــده  ــت به خلق ش خدم
ــت:  داش اظهار  ــت،  اس

ــتقامت می خواهد و اگر  خدمت به خلق صبر و اس
ــی این کار را  ــیم ول قادر به کمک به دیگران باش
انجام ندهیم گناه خیلی بزرگی را مرتکب شده ایم.
و  تهمت  برابر  در  دیگران  از  دفاع  افزود:  وی 
به  ترین عرصه خدمت  و تخریب ها مهم  شایعه 
خلق است و در مرحله دوم خدمت به روش های 
بر  تاکید  با  مظاهری  اهلل  است.آیت  مطرح  دیگر 
صبر در دفاع از مظلومان تصریح کرد: نباید غیبت، 
تهمت انجام دهیم و شنیدار تهمت و غیبت دیگران 
باشیم، بلکه باید در غیاب و حضور از افراد مظلوم 

دفاع کنیم و به فریاد آبروی مردم برسیم.
که  ای  اندازه  و  هر صورت  به  داد:  ادامه  وی 
قادریم باید به فریاد مظلومان برسیم و با شنیدن 
و  مهربانی  با  دیگران  به  نسبت  تهمت  و  غیبت 
وظیفه  که  کنیم  دفاع  آبروی شخص  از  عطوفت 
ای بر ما است که نشنویم و تایید نکنیم بلکه دفاع 
کنیم.رئیس حوزه علمیه اصفهان اهانت، غیبت و 
اذعان  و  کرد  عنوان  بزرگ  گناهان  از  را  تهمت 
داشت: اگر نسبت به تهمت ها و توهین های افراد 
به دیگران بی تفاوت باشیم شریک جرم و گناهیم 

و جهنم سوزان در انتظارمان قرار می گیرد.
به  اهانت  برابر  در  نباید  که  این  بیان  با  وی 
ترک  را  تفاوتی  بی  گفت:  کنیم،  سکوت  دیگران 
کنیم و از واجبات در اسالم دفاع از افراد مظلوم و 
بی گناه در پشت سر و در رو در رو است که پیش 

افراد بعضا متروک شده و بی تفاوتی می کنیم.

اخبار

 
امام جماعت مسجد 

عالوه بر یک روحانی باید 
روانشناس، خوش اخالق،

 دارای بصیرت باال 
و جوان گرا باشد
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

ماهنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان، شماره 9، شهریور 1392

رجایی و باهنر الگوی 
مسئوالن باشند،اقامه نماز یک 
قانون در ادارات بود

هسته مرکزی یاوران 
نماز استان اصفهان 

تشکیل می شود

اعزام فعاالن
 کانون های مساجد 
اصفهان به همایش 

اندیشه های آسمانی 

آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر، مردان خالص نیت، خداپرست 
و خدا دوست و آشنا با اهل البیت)ع( بودند که الگویی برای سران کشور و مسئوالن باید باشند. وی افزود: شهید رجایی در سال های 53 و 54 در زندان های 
انفرادی زیر شکنجه های روحی و روانی برای اسالم و نظام بود و این همه سختی را تحمل نمود. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به 
سخنان شهید رجایی و و دعا و تفسیر آن شهید در سخنرانی ها، تصریح کرد: شهید رجایی توجه ویژه ای به قرآن و تفسیر قرآن داشتند و در سخنرانی ها یخود 
به این موضوع مهم می پرداختند.وی با تاکید بر توجه به نماز به عنوان یکی از مهمترین کارهای روزانه انسان، گفت: اقامه نماز اول وقت در ادارات و نهادها 
یک قانون مهم در زمان شهید رجایی بود که امروز این موضوع مورد بی مهری مسئوالن در ادارات و نهادها قرار گرفته و باید در ادارات و نهادها نماز اول وقت 
پر شکوهی بارعایت زمان برگزار شود. آیت اهلل طباطبایی نژاد، به نامگذاری روز تروریست اشاره کرد و اذعان داشت: ترور افرادکاری ناجوانمردانه و خبیث است 
که کشورهای صهیونیستی به صورت آشکار و علنی به این عمل خبیث می پردازند و جان مظلومان را می گیرند.وی ادامه داد: توطئه های دشمنان و کشتار 

افراد مظلوم مسلمان و این همه آتش افروزی دشمنان روزی نه چندان دور گربیان گیر استکبارجهانی خواهد شد.

ــالم محمد قطبی، مدیر  به گزارش خبرنگار رواق، حجت االس
ــتان اصفهان درنشست خبری  ــالمی اس ــاد اس کل فرهنگ و ارش

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان اظهارداشت: نمایشگاه 
کتاب یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی استان است 
ــرورت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ  که با توجه به ض

مطالعه و کتاب خوانی در جامعه باید این نمایشگاه باشکوه 
هرچه بیشتر برگزار شود.

ــول  ــمندترین محص ــاب ارزش ــه داد: کت وی ادام
ــاب و کتاب خوانی  ــی و توجه به کت فرهنگ
ضروری است، چـرا که در زنـدگی استفـاده 

ــت و  ــاب از جـایگاه خاصی برخوردار اس از کتـ
ماندگارترین آثار از تمام نسل ها، کتاب است.

حجت االسالم قطبی گفت: یکی از مهم ترین دالیل 
ــاب، ترویج و نهادینه کردن  ــگاه های کت برگزاری نمایش

فرهنگ استفاده از کتاب و کتاب خوانی است.
ــا نیازمند کتاب های  وی افزود: امروز م

کـاربـردی در زمینـه هـای مختـلف 
ــتیم که بتوانند نیازهای جامعه را  هس
پاسخ دهند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
ــا زندگی آحاد جامعه  ــاب با موضوعاتی که ب ــا و حتی صدها کت ده ه

مربوط باشد، وجود دارد که نیازمند بررسی هرچه بیشتر آنها هستیم. وی 

ــیاری از موضوعات دیگر،  ــته تحصیلی و بس گفت: ما برای خرید منزل، انتخاب شغل، رش
نیازمند شناسایی پارامترهایی هستیم که همه آنها می تواند در قالب یک کتاب ارائه 
ــالم قطبی گفت: زمانی که کتاب هایی با موضوعات  ــود.حجت االس ش

متنوع در دسترس عموم باشد، فرهنگ کتاب خوانی توسعه می یابد.
وی گفت:کتاب باید در متن زندگی مردم باشد و یکی ازموضوعاتی 
ــود سبک زندگی اسالمی است.مدیر  که باید به آن پرداخته ش
ــاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه  کل فرهنگ و ارش
ــگاه بزرگ کتاب اصفهان از چهارم شهریور  نهمین نمایش
ــگاه های بین  به مدت یک هفته در محل دائمی نمایش
المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان همه روزه 
ــود،  ــاعت 9 تا 12:30 و 16 تا 22 برگزار می ش از س
افزود:کلیه کتب این نمایشگاه با تخفیف 40 درصد 

به فروش می رسد.
وی به بن های خرید کتاب درنهمین 
ــگاه بزرگ کتاب اصفهان نیزاشاره  نمایش
ــت وگفت: بن خرید 20 هزار تومانی  ای داش
ویژه عموم، 30 هزار تومانی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی و 50 
هزار تومانی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و باالتر است.

حجت االسالم قطبی بر اطالع رسانی درخصوص برپایی نمایشگاه 
ــتان تاکید و تصریح کرد:  ــتگاه های مختلف اس ــط دس کتاب توس
ــتگاه ها می توانند در جهت حضور کارکنان خود و خرید کتاب  دس

تخصصی اقدام کنند.

حجت االسالم محمد قطبی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

ترویج و نهادینه کردن
فرهنگ کتاب خوانی ضروری است

ــید محمد  ــزارش خبرنگار رواق، س به گ
قلمکاریان، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ 
ــتان اصفهان درنشست  ــاد اسالمی اس و ارش
خبری نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان 
ــت فرهنگ و  ــت: اصفهان، پایتخ اظهارداش
تمدن ایران اسالمی است و بدون شک این 

نمایشگاه یک رویداد عظیم فرهنگی است.
وی با بیان اینکه در سال جاری به دلیل 
مشکالت مالی، نمایشگاه کتاب در تعدادی از 
استان ها برگزار نشد، گفت: دراستان اصفهان 
با درایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
همکاری دستگاه ها موفق به برگزاری نهمین 
نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان شده ایم.وی 
ــاره به برگزاری نهمین نمایشگاه بزرگ  با اش
کتاب اصفهان از »4 شهریور« به مدت یک 
ــر داخلی و خارجی در  ــه افزود: 450 ناش هفت
این نمایشگاه حضوردارند.قلمکاریان با توجه 
به تغییر زمان برگزاری نمایشگاه از اسفندماه 
به شهریور گفت: امسال مطمئنا شاهد حضور 
ــگاه هستیم.وی  ــتر مردم در این نمایش بیش
افزود: امسال سعی کرده ایم کتاب ها بیشتر 

تخصصی  ــه  جنب
و  ــد  باش ــته  داش
تخصصی  ناشران 
و معتبـر کشوری 
ــگاه  نمــایـش در 
ــد. حضـــوردارن

ــی کتاب،  ــد و بررس ــت: نق ــان گف قلمکاری
ــتگاه های مطالعه کودکان، سرود و تئاتر  ایس
ــابقات کتاب  ویژه کتاب خوانی، برگزاری مس
ــگاه  ــی از برنامه های جنبی این نمایش خوان
ــاد کتابخانه ها،  ــکاری نه ــا هم ــت که ب اس
ــی و هنری  ــای فرهنگ ــه کانون ه دبیرخان
مساجد استان اصفهان و سازمان فرهنگی و 
تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

ــه های  ــار و برنام ــش اخب ــر پوش وی ب
ــط  ــاب اصفهان توس ــزرگ کت ــگاه ب نمایش
خبرگزاری ها، مطبوعات و صدا و سیما تاکید 
داشت و افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه 
ــب مسابقه ای با موضوع کتاب  کتاب، هر ش
ــیما پخش خواهد  و کتاب خوانی از صدا و س

شد.

امور  مسئول  رنجبر،  ابراهیم  االسالم  حجت 
اظهار  اصفهان  استان  نماز  اقامه  ستاد  فرهنگی 
اصفهان  استان  نماز  یاوران  مرکزی  داشت:هسته 
آغاز به فعالیت می کند که این هسته فعال کار خود 
را با آموزش مبلغان خواهر، معلمان و روحانیان آغاز 
می کند و با آموزش های خاص به آنها از این افراد 
به عنوان یاوران نماز در راستای ترویج و نهادینه 
کردن فرهنگ اقامه نماز بهره می گیرد.وی ادامه 
داد: در راستای اشاعه فرهنگ اقامه نماز با همکاری 
با حضور  نماز  باموضوع  برنامه هایی  صدا و سیما 
کارشناسان متخصص از شبکه استانی پخش می 
نشست  کرد:  تصریح  رنجبر  االسالم  شود.حجت 
های دانش آموزی و خانوادگی پیرامون نماز را از 
اول مهرماه با همکاری آموزش و پرورش در مدارس 
نشست  برگزاری  به  کنیم.وی  می  برگزار  استان 
اثرات آن  اقامه نماز و  های دانشجویی با موضوع 
بر زندگی فردی و اجتماعی اشاره داشت و گفت: 
برای  نماز  دوره های مختلف تخصصی  همچنین 
کنیم. برگزار می  مدارس  و  ائمه جماعات مساجد 

مسئول امور فرهنگی ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
افزود: برای نخستین بار نشست های »ثانیه های 
انس« در تعدادی از مدارس راهنمایی و دبیرستان 
دخترانه با حضور مربیان تخصصی نماز برگزار می 
شود که برای هر کالس 3 الی 4 جلسه پیرامون 
مساله نماز برگزار و مربیان به سواالت و شبهات 

دانش آموزان پاسخ می دهند.
مسابقه  سال،  سومین  برای  کرد:  تصریح  وی 
برگزار  ملی  صورت  به  نماز  نویسی  وبالگ  ملی 
می شود و حضور کاربران و مطالب با موضوع نماز 
در فضای مجازی و ترویج نماز یکی از مهم ترین 

اهداف برگزاری این مسابقه است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد استان اصفهان از اعزام  فعاالن کانون های 
آسمانی  اندیشه های  به همایش  اصفهان  مساجد 
خبر داد.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، مسئول 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  دبیرخانه 
دوره  این  مخاطب  گفت:جامعه  اصفهان  استان 
فعالین 17هزار کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر 
کشور هستند که با کلیات و چارچوب مفهومی عقل 
معاش انقالبی و کلید واژه های این ادبیات آشنا می 
شوند.وی افزود:ششمین دوره همایش اندیشه های 
آسمانی با هدف ارائه الگو و فرانمای فرد طراز در 
زمینه عقل معاش یا سبک زندگی انقالبی در مشهد 
معتمدی  االسالم  شود.حجت  می  برگزار  مقدس 
گفت: در این دوره از همایش 85 نفر از برادران فعال 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان 
از “3 لغایت 8 شهریور” با دو دستگاه اتوبوس به 
مشهد مقدس اعزام شدند تا با مباحثی مانند انقالبی 
بودن، فرهنگ و کار فرهنگی، تشکیالت انقالبی، 
عقل معاش یا سبک زندگی و الگوها بررسی می 
شود و به فراخور زمان و موضوع بحث، مخاطبین 
با بخش هایی از منظومه فکری مقام معظم رهبری 
آشنا شوند.وی همچنین از اعزام 75 نفر از مسئوالن 
واحد خواهران کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان از “17 لغایت 21 شهریور” خبر داد و افزود: 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد از مهم ترین 
مراکز فرهنگی هستند که باید با برنامه ریزی جامع 
و صحیح برای آنها، مدیرانی با تدبیر و لیاقت برای 

آینده کشور پرورش دهیم. 
حجت االسالم معتمدي گفت: همچنین 24 نفر 
از خواهران و 24 نفر از برادران عضو کانون هاي 
فرهنگي و هنري مساجد که از نخبگان روستائي 
بودند نیز از “9 لغایت 14 شهریور” براي حضور در 
همایش نخبگان روستائي به مشهد مقدس اعزام 

شدند.

سرستون ها  اخبار
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هنر؛ گویاترین، موثرترین و سریع ترین راه برای 
شناخت و معرفی ائمه اطهار)ع(

نمایشگاه کتاب
 رویداد عظیم فرهنگی است

ــی، مدیر کانون  محمدرضا معصوم
ــان در  ــوزی جوانه های کاش دانش آم
ــیه پنجمین همایش »از محراب  حاش
ــون جوانه های  ــراج« در کان تا مع
ــن همایش  پنجمی گفت:  ــان  کاش
ــراب تا  ــری »از مح ــی هن فرهنگ
ــا هدف  ــون ب ــن کان ــراج« ای مع
شناسایی شخصیت واال و ارجمند 
ــی)ع( به  ــن امام عل امیرالمومنی
ــری از این  ــل جوان و الگوپذی نس
ــی رفتار در  ــوی واقعی عمل الگ
ــرد ایمان  ــن م ــریت و اولی بش
آورنده به اسالم برگزار شد.وی 
ــارکت یک صد  ــاره به مش با اش
ــدان، دانش آموزان و  نفر از هنرمن
ــانی افزود: این همایش  دانشجویان کاش
ــت و مهربانی حضرت  ــا موضوع عدال ب
علی)ع( و خلق اثر در 6 رشته هنری 
گرافیک، نقاشی، صنایع دستی، 
ــی، حجم و عکاسی  خوشنویس
برگزار شد.مدیر کانون جوانه های کاشان در ادامه 

ــناخت و شناسایی امام علی)ع( به عنوان  با تاکید بر ش
ــایی  ــریت گفت: شناس ــعادتمند بش الگوی واقعی و س
شخصیت بزرگوار امام علی)ع( به زبان روز نسل جوان 
و در قالب برنامه های فرهنگی هنری به عنوان رسالت 
مراکز و نهادهای آموزشی متولی نشر فرهنگ و معارف 
ــالمی بویژه در حوزه آموزش و پرورش اقدامی قابل  اس
ــل جوان است.معصومی با تاکید  تامل و ضروری به نس
بر اینکه هنوز ابعاد زندگی سراسر نور و برکت اولین امام 
و پیشوای شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع( 
ــت 14 قرن مانند یک راز سر به مهر مانده است  باگذش
ــی این امام  ــیره عمل ــیعیان آن حضرت از س و حتی ش
بزرگوار شناختی ندارند، افزود: آگاهی از سیره عملی آن 
ــالم اهلل علیهم اجمعین( حضرت و دیگر معصومین )س

نقش موثری در ایجاد مسیر سعادتمند و موفق و سالم 
ــر را گویاترین، موثرترین و  ــراد دارد.وی، هن زندگی اف
ــریع ترین راه اثرگذاری برای معرفی و شناخت ائمه  س
طاهرین)علیهم السالم( دانست و گفت: رسالت ما امروز 
ــا را از طریق ابزار و  ــت که آنه در قبال جوانان این اس
ــذار روز و مطابق با ذوق و  ــی و تاثیر گ ــایل آموزش وس
ــلیقه آنها در مدار اندیشه اسالمی و اخالق محوری  س

در زندگی قرار دهیم.

خبرنگاران قدرتمندترین پل ارتباطی مردم و نیروی انتظامی هستند

ـــردار عبد الرضا  بـه گـزارش خبـرنگار رواق، س
ــتان اصفهان،  ــی، فرمانده نیروی انتظامی اس آقاخان
در نشست خبری خود به مناسبت گرامی داشت روز 
ــار کرد: همیاری و همکـاری خوب با  خبرنگار، اظه
ــی به مردم و افراد  ــروی انتظامی و روحیه بخش نیـ
ـــاخـص خبـرنگاران  پلیس، از جمله ویژگی های ش

ــت.  اصفهان اس
ــناور  ــان اینکه خبرنگاران، رده های ش وی با بی
نیروی انتظامی محسوب می شوند، تصریح کرد: در 
ــگرد های خبرنگاری  ــیاری اوقات، روش ها و ش بس

ــت. کمک حال نیروی انتظامی اصفهان بوده اس
ــتان اصفهان با اشاره   فرمانده نیروی انتظامی اس
ــال جاری، به تمام معنا برکت  به اینکه ماه رمضان س
ــات  ــای داد، تاکید کرد: افزایش جلس ــود ج را در خ
قرآنی، همکاری مردم برای حراست از مراسم عبادی 

و کمترین حرمت شکنی ها، در این ماه صورت گرفت.
ــرقت  ــف و برخورد با بزرگترین باند س ــی کش آقاخان
ــوء استفاده از پوشش افراد  خودروهای سنگین )با س

نیروی انتظامی(، دستگیری 
ــتانی  اس بین  ــرقت  س باند 
احشام در چهار استان یزد، 
چهـارمـحـال و بختیـاری، 
یاسـوج و اصفهـان، کشف 
بزرگترین باند سرقت منازل 
و شناسایی محموله قاچاق 
450 میـلیـون تومانی را از 
دیگر دست آوردهای نیروی 
انتظـامی در مـاه رمـضـان 

ــال جاری برشمرد و افزود: کشف باند قاچاق تلفن  س
ــناد نیز از دیگر موفقیت های پلیس  همراه و جعل اس

در ماه گذشته است.
 وی ادامه داد: در سال جاری کشفیات مواد مخدر 
ــتان اصفهان 13.5 تن بوده است  نیروی انتظامی اس
که این امر نشان از افزایش 
ــف مواد  ــدی کش 18 درص
ــه ویژه تریاک دارد.  مخدر ب
انتظامی  ــروی  نی ــده  فرمان
استان اصفهان با بیان اینکه 
در طول ماه مبارک رمضان 
با  تلفنی  ــای  تماس ه تعداد 
شـمـاره 197، هفـت هـزار 
ــت، تصریح  تماس بوده اس
کرد: ماموران نیروی انظامی 
ــوخت قاچاق را کشف کردند. 84 هزار و 300 لیتر س

ــتفاده نکردن  ــاره به اینکه در مورد اس آقاخانی با اش

ــتان  رانندگان از تلفن همراه، وضعیت مطلوبی در اس
ــتفاده موتورسواران  وجود ندارد، تاکید کرد: در امر اس
ــخت گیری را  از کاله ایمنی، افزایش37 درصدی س

شاهد بوده ایم.
وی گفت: در طول ماه مبارک رمضان بیش از 80 
ــماره 110 صورت گرفته  هزار فقره تماس تلفنی با ش
است. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خطاب 
ــت:توجه  ــهروندان اصفهانی، بیان داش ــوم ش به عم
نکردن به پیامک های اقتصادی و اهدای جایزه، ملزم 
شدن ماموران نیروی انتظامی برای استفاده از کارت 
ــایی در زمان سوال و جواب، انجام معامالت با  شناس
ــمی، جلوگیری از افشا شدن  ــتفاده از مدارک رس اس
ــتفاده  ــه والدین برای اس ــخصی و توج اطالعات ش
ــان از مراکز آموزشی از جمله مواردی است  فرزندانش

که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.



به گزارش خبرگزاری شبستان از بیرجند، تصورش 
سخت اس��ت؛ مگر می شود مسجدی 17 روزه ساخته 
شود؟ ش��اید تا نبینی باورش برایت سخت باشد. برای 
من هم س��خت بود! اما این بار اهالی ش��هرک بعثت 
روس��تای علی آب��اد در خراس��ان جنوب��ی فعل جمله 
»ایران��ی می تواند« را ب��ا غرور تغیی��ر دادند و گفتند 

»ایرانی توانست«.
آری بای��د احس��نت گف��ت و خدا قوت ب��ر بازوان 
توانمند پیر و جوان، زن و مرد روس��تای علی آباد لوله 
که از هیچ کمکی دریغ نکردند تا بتوانند یک مسجد را 
با همت باالی خود 17 روزه بسازند! این صیقل و روح 
و جسم برای ورود به ضیافت الهی جای ستودن دارد.

عبدالباسط محمددوست، روحانی طرح هجرتی که 
سال 91 از زاهدان به بیرجند هجرت کرد.هجرتی که 
ش��اید موجب شد آغازی زیبا را برای اهالی یک روستا 
رقم بزند. روس��تایی که از س��ال 72 تا 80 درگیرودار 
تامی��ن یک قطعه زمین برای س��اخت مس��جد جدید 
بودند. مس��جدی ک��ه امروز هر کس م��ی بیند و می 

شنود ناخودآگاه زبان 
به اعتراف به همت و 
سعی و تالش واالی 
ای��ن زن��ان و مردان 

می گشاید.
روح��ان�ی  ای�ن 
جوان که ای�ن روزها 
امام جماعت مسج�د 
ت��ازه س��از حضرت 
اب��والفض���ل )ع( در 
ش�ه����رک بعث��ت 

روستای علی آباد لوله است از روزهای ساخت مسجد 
اینگونه توضیح داد: در یک سال حضورم در این روستا 
به دلیل وجود یک مس��جد قدیمی، امکان برپایی نماز 

جماعت به صورت باش��کوه فراهم نبود به همین دلیل 
تصمی��م گرفتم به همت اهالی روس��تا و هیات امنای 

مساجد ساخت مسجد جدید را پیگیری کنم.
حجت االس��الم محمددوس��ت ادام��ه داد: در ماه 
مبارک رمضان س��ال قب��ل در منزل��ی در کنار زمین 
مس��جد با اج��ازه صاحب خان��ه اقدام ب��ه برپایی نماز 
جماعت کردی��م که این موضوع موج��ب جلب توجه 
مردم و اس��تقبال آنها از نماز جماعت و حضور پرش��ور 

آنها در مراسم احیا شد.
   آغاز ساخت مسجد با 8 میلیون تومان

وی با اشاره به اینکه در شبهای احیای ماه رمضان 
سال قبل مبلغ 2 میلیون و 50 هزار تومان کمک برای 
ساخت مسجد از مردم روس��تا جمع آوری شد، عنوان 
ک��رد: 6 میلی��ون تومان نیز از س��وی اداره کل اوقاف 

خراسان جنوبی برای ساخت این مسجد کمک شد.
وی با تاکید بر اینکه از قبل بتن کف ریخته ش��ده 
بود؛ بنابراین به اینها بس��نده نکردیم و در 13 ش��عبان 
امس��ال تصمیم بر این ش��د ب��ا کمک اهالی روس��تا 
مس��جد جدید ساخته شود 
تا نمازهای جماعت در ماه 
مبارک در مسجد تازه ساز 

اقامه شود.
ام�ام جم�اعت مسج�د 
)ع(  اب�والفض��ل  حض�رت 
روست�ای ع�لی آب�اد ادام�ه 
داد: 17 روز مانده بود تا ماه 
مبارک؛ فرص��ت کمی بود 
ول��ی باید کار ش��روع می 
ش��د. از اهالی روستا برای 
همکاری دعوت شد، همه آمدند؛ زن و مرد، پیرو جوان.

 17 روز خاط��ره انگیز. مردم مش��تاق تر از هیات 
امنای مس��جد در ساخت خانه خدا. دیدن صحنه های 

اش��تیاق مردم به س��اخت خانه خدا موجب شد هیات 
امنا و روحانی مسجد نیز لباس کارگری بر تن کرده و 
از دادن آجر و درس��ت کردن سیمان و آب آوردن و... 
خالصه هر کاری که از دس��ت آنها ب��ر می آمد دریغ 

نکنند.
در  روست�ا  ب�ان�وان 
تهی��ه صبح�انه،  کن�ار 
نه���ار و عص�رانه برای 
استادک�ارها و ک�ارگران 
و... خود نیز از دادن آجر 
و هر کاری که از دست 
آنها بر می آمد کوتاهی 

نمی کردند.
روزها 38  از  بعضی 
نفر به طور همزمان در 
کمک  مس��جد  ساخت 

می کردند ک��ه 20 نفر از آنها را جوانان تش��کیل می 
دادند. برخی اوقات 4 استادکار به طور همزمان مشغول 

کار بودند تا کار سریع پیش برود.
 خستگی کار با برگزاری اولین نماز جماعت از تن 
اهالی روس��تا رخت بربست. ساخت این مسجد پس از 
17 روز به پایان رسید و خستگی کار با برگزاری اولین 
نم��از جماعت در اولین روز از ماه مبارک رمضان از تن 

اهالی روستا رخت بربست.
حجت االس��الم محمددوس��ت تاکید کرد: برپایی 
نم��از جماعت تنها یک��ی از برنامه های م��اه مبارک 
امس��ال بود. شادی و شیرینی س��اخت مسجد در کام 
اهالی روس��تا ب��ه گونه ای بود که در تم��ام طول روز 

برنامه های فرهنگی در مسجد برگزار می شد.
تفس��یر نهج البالغ��ه بعد از نماز صب��ح، برگزاری 
مراس��م جزء خوانی بانوان از ساعت 10 صبح همراه با 
آموزش قرآن، بیان احکام روزه بین نماز ظهر و عصر، 

تفسیر س��وره حج و مومنون ویژه جوانان و نوجوانان، 
مراس��م جزء خوانی ویژه برادران قبل از نماز مغرب و 
عشا از جمله این برنامه ها در طول ماه مبارک رمضان 

بود. 
همچنین در طول 30 روز ماه مبارک رمضان سفره 
های س��اده افط��اری به 
همت اهالی در مس��جد 
په��ن و در طول این ماه 
6 ه��زار نفر روزه خود را 
در مس��جد افطار کردند.

برنامه شب های 19، 21 
و 23 ماه مبارک رمضان 
نیز با حضور پرشور مردم 
برگزار و به 2 هزار نفر از 

مردم سحری داده شد.
مس��جد  س��اخت   
در 17 روز تنه��ا و تنها نمایش��ی عملی از وحدت بین 
مس��لمانان را می تواند به رخ همگان بکشاند که این 
گونه است ایرانی می تواند به خوبی فعل»می توانیم«را 

به »توانستیم« تغییر و آن را صرف کند!

مسجدی که ۱۷ روزه بنا شد زن مسیحی مدافع 
حجاب، محجبه شد

به گ��زارش خبرن��گار رواق، از 
چن��د هفته پیش جنبش��ی در 
برخی مناطق و کشورهای 
اروپایی و از جمله س��وئد 
غیرمسلمان  زنان  توسط 
آغاز ش��ده ک��ه هدف از 
آن دف��اع از حجاب زنان 

مسلمان است.
شیعه آنالین،  گزارش  به 
در همین راستا رسانه های محلی 
سوئد گزارش داد، این اقدام بخشی از کمپین »فریاد 
حجاب« است که بانوان سوئدی از جمله تعدادی از 
سیاستمداران و شخصیت های رسانه ای این کشور 
به راه انداختند.زنان غیر مسلمان شرکت  کننده در 
ای��ن کمپین، عکس های مختلفی با حجاب  از خود 
را در فضای مجازی و صفحات ش��خصی شان در 
س��ایت های اجتماعی منتش��ر کرده اند تا تأیید و 
حمای��ت خود از کمپین »فری��اد حجاب«  را اعالم 
کرده باش��ند.این زنان غیرمسلمان و فعال از دولت 
سوئد خواسته اند، حق برخورداری از »آزادی دینی 

و مذهبی« را در این کشور تضمین کند. 
آن���ان همچن�ین از دولت خواس��ت�ه اند »حق 
برخ�ورداری زن�ان مس���لم�ان س�وئ�دی از آزادی 
مذهب��ی« را تضمین کن��د. این زنان فع��ال ابراز 
امی��دواری کرده اند که ای��ن اقدام آنان در افزایش 
آگاهی عم�ومی درب���اره »تبعی�ض هایی که زنان 
مس��لمان« را در س��وئد تحت تاثیر قرار داده، موثر 
باشد.این زنان غیرمسلمان که مدافع زنان مسلمان 
هس��تند، با انتشار بیانیه ای اعالم کردند: ما عقیده 
داری��م که وقتی در یک کش��ور تعداد جرائم نفرت 
گزارش ش��ده بر ضد مسلمانان رو به افزایش است 
و زنان روس��ری های خود را محکم تر می بندند تا 
از سرش��ان کشیده و پاره نش��ود دلیل کافی برای 
نخس��ت وزیر و سایر سیاس��تمداران وجود دارد که 
برای توقف پیشروی فاشیسم اقدام کنند.قابل ذکر 
اس��ت،  کمپین »فریاد حج��اب« در پی حادثه چند 
روز گذشته در حومه استکهلم، تشکیل شده است. 
در آن حادث��ه ی��ک فرد مهاجم به ی��ک زن باردار 
مس��لمان، حمله کرد و با کش��یدن روس��ری وی، 

سرش را به یک خودرو کوبید.

خبر

به گزارش خبرنگار رواق از مشهد،»آنتون آندری 
ای ویچ از اورنبورگ روس��یه« که 30 سال سن دارد 
طی مراسمی با حضور کارشناسان دینی اداره ارتباطات 
اسالمی و امور زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی، 
پس از مسلمان شدن نام »علی« را برای خود برگزید.
وی درب��اره علت گرایش خود به دین اس��الم گفت: 

اسالم دین کاملی اس��ت که می تواند همه نیازهای 
دینی انسان را تامین کند و دستورات جامعی را برای 
خوب زیس��تن و خوب زندگی ک��ردن دارد.این جوان 
روس��ی اظهار داشت: زمان بس��یاری برای مطالعه و 
تحقیق درباره دین اس��الم صرف ک��ردم و با مطالعه 
ق��رآن و کتاب-هایی از زندگی نام��ه ائمه اطهار )ع( 

دین اس��الم را دین متعادل یافتم که نسبت به ادیان 
دیگر هی��چ گونه انحرافی در آن دیده نمی ش��ود.بنا 
بر گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی، 
وی ب��ا بیان اینکه از طریق یکی از دوس��تان خود با 
دین اس��الم آش��نا شده اس��ت، افزود: طی سفری به 
مش��هد مقدس در زمستان س��ال گذشته کتاب های 

مرتبط با اصول دین اسالم را تهیه و مطالعه کردم که 
باعث گرایش زودتر من به دین اسالم شد.»علی« با 
اشاره به وجود مسلمانان بسیار در کشور روسیه گفت: 
ترجم��ه کتاب ه��ای دینی به زبان روس��ی و پخش 
برنامه های تلویزیونی با موضوع دین اسالم می تواند 
در گسترش این دین در کشور روسیه تاثیرگذار باشد.

»آنتون آندری ای ویچ ۳۰ ساله روسی« در حرم رضوی مسلمان شد

17 روز مانده بود تا ماه مبارک؛ 
فرصت کمی بود ولی باید کار 
شروع می شد. از اهالی روستا 

برای همکاری دعوت شد، همه 
آمدند؛ زن و مرد، پیرو جوان.

 17 روز خاطره انگیز. مردم 
مشتاق تر از هیات امنای مسجد 

در ساخت خانه خدا
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