
انقالب/ شمار  روز  موضوعات  با  فجرانقالب  هنری   ، فرهنگی  نمایشگاه 
/اعتیاد  اسالمی  زندگی  مقدس/سبک  /دفاع  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
و دجال واره مورد بازدید عالقمندان قرار گرفت . این  نمایشگاه با حضور 
فرماندهی  سپاه ناحیه شهرستان و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج 

شهرستان و ریاست اداره تبلیغات اسالمی شهرستان مبارکه افتتاح شد.
دفاع  و  فجر  دهه  موضوعات  با  نقاشی  مسابقه  همچنین  نمایشگاه  این  در 

نمایشهای  اجرای  و  پنجمین جشنواره مردمی عمار  فیلمهای  مقدس/اکران 
خیابانی با موضوع شبکه های اجتماعی همه روزه اجرا می گردید 

شایان به ذکر است این نمایشگاه به همت کانون بسیج مهندسین،کانون بسیج 
فاطمه )س( ، حوزه حضرت  ،پایگاه زینب کبری)س( شهردیزیچه  هنرمندان 

شورای امر به معروف و نهی از منکر حوزه حضرت زهرا س و همکاری پایگاه 
صاحب الزمان عج برگزار گردید.

مهندس ثابت راسخ ، شهردار شهر دیزیچه :

دومین همایش نکوداشت شهید آوینی
 و روز بسیج هنرمندان برگزار شد

شهید آوینی تجسم عینی هنر تعالی بخش است

نامگذاری سال 94 به عنوان سال »دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی« واجد پیام 
بسیار مهمی برای آحاد ملت و دولتمردان است که وظایف و حقوق بین دولت 

و ملت را مسئولیتی دوطرفه و تعاملی ترسیم می کند.
ترین  مهم  )ره(،  خمینی  امام  سیاسی  اندیشه  در  دولت  جایگاه  بر  گذری  با 
قانونمدار،  فرمانروا،  نه  خدمتگزار  از:  عبارتند  اسالمی  دولت  یک  صفات 
امانتدار و رابطه دولت و ملت در اندیشه ایشان؛ رابطه تفاهمی، نظارت متقابل 

و اخوت و برادری است.
در اندیشه امام خمینی )ره( عمده ترین وظایف دولت در برابر مردم، احترام به 
آرای ملت، تامین استقالل و آزادی، احقاق حقوق و برقراری عدالت اجتماعی 
است و از طرفی حقوق دولت بر مردم عبارتند از: حمایت و پشتیبانی، نظارت و 

مشورت و حضور و مشارکت عمومی در برنامه های سیاسی.
در  تری  پیچیده  و  حساس  شرایط  در  اسالمی  جمهوری  اخیر  های  سال  در 
تبدیل  منادی گسترش اسالم و  به عنوان  قرار گرفته و  المللی  بین  عرصه های 
شدن به قدرت موثر منطقه ای، به انحای مختلف مورد هجمه و شیطنت بین 
المللی قرار گرفته و دشمنان نقطه هدف خود را تقابل دولت و ملت و تضعیف 
بنیه درونی نظام دانسته اند و تمام قوای رسانه ای خود را در این عرصه بسیج 
اسالمی،  جمهوری  آفرین  قدرت  عناصر  ترین  مهم  دانند  می  زیرا  اند  کرده 
ساختار حکومت مردم ساالر، مشارکت سیاسی مردم در انتخاب های مختلف، 
و  کارآمد  رهبری  اجتماعی،  همبستگی  و  ملی  انسجام  نظام،  سیاسی  ثبات 
اثربخش، قدرت بازدارندگی نظامی، اعتماد به نفس ملی، هویت دینی، ظرفیت 

تمدنی، روحیه شهادت طلبی و... است.
لذا نقش رسانه ها به عنوان میانجی و تسهیل گر تحقق شعار سال بسیار مهم و 
اثرگذار است. فعالیت دولت در اکثر موارد بایستی مورد حمایت و پشتیبانی 
رسانه ای قرار گیرد. در برخی موارد، رسانه ها نقش نظارتی و تعدیلی خواهند 
داشت و در مواقعی نقش مطالبه گری ایفا خواهند کرد چرا که دولت و ملت 
دارای حقوق و وظایف متقابل هستند و هرگونه اهمال یا یکجانبه گری ممکن 

است عواقب دیگری داشته باشد.

سرمقاله :

نقش رسانه ها در تحقق
            شعار همدلی و هم زبانی

ی فر
ضا اسالم

علیر

eslamifa
r1343297@gmail.c

om

کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه در رشته های زیر عضو می پذیرد : 
هنرهای نمایشي ، هنرهای تجسمی ، رسانه ، آواها و نواها ، شعر و ادب  و . . .

امتیازات ویژه : صدور کارت فعال و عادی ، حمایت مادی و معنوی از آثار هنری ، ادبی و شرکت در جشنواره های کشوری و استانی
جهت ثبت نام  و تشکیل پرونده همه روزه از ساعت 16 الی 19  به دفتر کانون واقع در فرهنگسرای غدیر مراجعه گردد .   تلفن :   9455  5241

دیدار با خانواده هنرمند شهید
حجت اله ابراهیمی

دیدار با خانواده  هنرمند شهید 
اسداله شیخی

اکران فیلمهای پنجمین جشنواره عمار
در سطح شهرستان

نمایشگاه خط ونقش 
در فرهنگسرای غدیربرگزارشد

دیدار مسئولین سازمان بسیج هنرمندان 
استان از کانون بسیج هنرمندان شهرستان

تجلیل از پیشکسوتان رشته نمایش
شهرستان مبارکه

دیدار مسئولین سازمان بسیج هنرمندان 
استان از شرکت فوالد مبارکه

دیدار با خانواده  هنرمند شهید 
اکبر رفیعی

دیدار با خانواده  هنرمند شهید 
احمدرضا علیرضایی

در این همایش از سردار شهید نعمت اله ربیعی
 به عنوان شهید فجرآفرین انقالب در شهر مبارکه تجلیل به عمل آمد .

امام جمعه محترم شهر مبارکه :
من در مقابل این ارزش های مجسم احساس شرمساری می کنم ،خانواده ای که هم پدر و هم فرزند 

خود را در راه اسالم و انقالب  قربانی نمود، به نظرمن هنرمندان واقعی اینان هستند. 

صفحه 1

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2صفحه 2

برپائی نمایشگاه فرهنگی ، هنری فجرانقالب با موضوع دجالواره و سبک زندگی

دیدار با خانواده  هنرمند شهید
صفحه 2حسین شفیعی

صفحه 3 صفحه 3صفحه 3صفحه 3صفحه 3

همزمان با جشن فجر 37 آئین تجلیل از 
فعالین بسیج هنرمندان برگزار گردید

دیدار با خانواده شهید هنرمند محمدعلی ضیائی   
هنرمند شهیدی که هنر شهادت را از پدر شهیدش به ارث برد
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دیدار با خانواده معظم هنرمند شهید اکبر رفیعی

زمان :  بهمن ماه 1393                       مکان :  منزل شهید
توضیحات : در این دیداربعد از بیانات امام جمعه محترم ، نسبت به تهیه مستند تصویری اقدام شد .

دیدار با خانواده معظم هنرمند شهید اسداله شیخی

زمان :  مهر ماه 93                   مکان :  منزل شهید 
توضیحات : در این دیداربعد از بیانات امام جمعه محترم  ، نسبت به تهیه مستند تصویری اقدام شد .

دیدار با خانواده معظم هنرمند شهید احمدرضا علیرضایی

 زمان : آذر ماه 93                  مکان :  منزل شهید
توضیحات : در این دیداربعد از بیانات امام جمعه محترم شهر دیزیچه ،  نسبت به تهیه مستند تصویری اقدام شد .

دیدار با خانواده معظم هنرمند شهید حسین شفیعی

 زمان : فروردین ماه 94                  مکان :  منزل شهید
توضیحات : در این دیداربعد از بیانات امام جمعه محترم  ،  نسبت به تهیه مستند تصویری اقدام شد .

دیدار با خانواده معظم هنرمند شهید حجت اله ابراهیمی

زمان : آبان ماه 93                مکان :  منزل شهید
توضیحات : در این دیداربعد از بیانات امام جمعه و خانواده محترم ، نسبت به تهیه مستند تصویری اقدام شد .

دیدار شورای کانون بسیج هنرمندان  به همراه 
مسئولین شهرستان با خانواده معظم شهدای هنرمند

محافل انجمن شعر و ادب کانون بسیج هنرمندان ،  پنجشنبه های آخر هرماه در فرهنگسرای غدیر شهرداری مبارکه برگزار می گردد .

اسالمی فر)مسئول کانون بسیج هنرمندان( : 
علی  شهید  سردار  فرزند  ضیائی  محمدعلی  پاسدارشهید 
محمد ضیائی به علت سرودن شعر »ای طلوع صبحدم در 
دیده ی بیدار من« که در کتاب شهیدان شاعر توسط بنیاد 
شهید و امور ایثارگران مرکز انتشار یافته است  به عنوان یکی 

از شهدای هنرمندشهرستان مبارکه محسوب می گردد .
حجت االسالم والمسلمین محمدی)امام جمعه مبارکه(:

احساس شرمساری  های مجسم  ارزش  این  مقابل  در  من 
می کنم ، خانواده ای که هم پدر و هم فرزند خود را در 
راه اسالم و انقالب  قربانی نمود، به نظرمن هنرمندان واقعی 

اینان هستند. 
استاد قدرت اهلل ضیائی برادرمعظم شهید:

فرهنگ شهادت مسئله ی بسیار مهمی است اما آنچه در 
جامعه ی امروز از آن مهم تر است ، پاسداری از این فرهنگ 
و شناخت آسیب های آن است. محمد علی وقتی از جبهه 
برگشت به من گفت آنجا یک دنیای دیگر است . او جبهه 

را رها نکرد تا به آن چه سزاوارش بود رسید.
آقای علی ضیائی برادرمعظم شهید:

محمد علی بسیار مهربان و پاک دامن بود. شجاعت و دلیری 
در وجودش موج می زد و از مرگ نمی ترسید. او برای ما 
هم پدر بود و هم برادر و همیشه ما را نصیحت می کرد و راه 

و رسم زندگی را به ما می آموخت . 
آقای محمد جمشیدی راد ) از همرزمان شهید ( :

محمد علی یک سنگر جداگانه هم برای خودش درست 
کرده بود که من نام آن جا را عبادتگاه ضیایی گذاشته بودم. 
او هیچ کس را به سنگرش راه نمی داد و خودش در آن 

همیشه مشغول عبادت بود و حال خاصی داشت. 
آقای رضا فخری )از همرزمان شهید ( :

از سال 59 با این شهید بزرگوار آشنا شدم . ما با هم در واحد 
تبلیغات سپاه فعالیت می نمودیم و مجله هایی امید انقالب و 
پیام انقالب را توزیع و تا پاسی از شب امور مربوط به شهدا 

و برنامه های تشییع جنازه ی شهیدان را آماده می کردیم.
آقای ناصر رنجکش )ازدوستان شهید( :

آشنایی من با شهید از کالس های قرآنی که از سالهای قبل 
از انقالب در مسجد چهارده معصوم )ع(محله قهنویه تشکیل 
می دادیم آغاز شد. اعالمیه های حضرت  امام )ره( را در 
پاکت می گذاشتم و به واسطه افراد مورد اعتمادی چون 

شهید محمد علی آنها را به مردم می رساندیم. 
وقتی جنازه ی او را آوردند و من برایش مداحی می کردم. 
مادر شهید  آن لحظه جمله ای گفتند که قلب مرا آتش زد، 
ایشان گفتند :مثل این که قسمت من است که همیشه یتیم 
داری کنم.از فرزندان شوهرم مراقبت کردم و حاال باید دختر 

کوچک پسرم را حمایت کنم. 
هنوزکه هنوزاست صدای محمد علی)که اولین کسی بود 
که شعار مرگ بر شاه رادر محله قهنویه فریاد زد( در گوشم 

طنین انداز است
همسر مکرمه شهید: 

بیشتر ازسه سال لیاقت نداشتم که در کنار محمد علی باشم. 
را  نصیبه  سفارش  علی  محمد  چقدر  که  آمد  می  یادش 
می کرد که با اصول اخالقی و اسالمی بزرگ شود بعد از 
شهادت پدر شوهرم از محمد علی خواستم که جبهه نرود 

ولی او در پاسخم این اشعار خواند:
در راه خدا تن به خطر باید داد               در مقدم انقالب سر باید داد  

آن شیرزنی که شوهرش گشته شهید    می گفت در این راه پسر باید داد 
همسرم بسیار با تقوا و مهربان بود. حجب و حیای بسیاری 
داشت . نگاهش را به زمین می دوخت و می گفت اگر 
کسی از خویشاوندان را دیدی به من بگو. عادت کرده بودم 

که صبح ها با صدای صوت زیبای قرآن او بیدار شوم.

او عادت داشت هر صبح حیاط را آب و جارو می کرد و 
می گفت این کار ثواب دارد.

المال  بیت  از  نمی آمد و  به خانه  با موتور سپاه  هیچ گاه 
استفاده ی شخصی نمی کرد. یک بار که به جبهه رفت و 
موج انفجار او را فرا گرفت آن قدر حالش وخیم بود که 

مرا نمی شناخت !
درآخرین نامه اش  گفته بود که منتظر من نباشید که به زودی 
می آیم .روز سوم ماه مبارک رمضان بود که برای نماز صبح 
به مسجد رفتم و دیدم نگاه همسایه ها متفاوت است. به خانه 
ی مادر شوهرم رفتم و در آن جا متوجه شهادت محمد علی 
شدم . نمیتوانم لحظاتی را که بر من گذشت توصیف کنم...

محمد علی لیاقت شهادت را داشت و به آرزوی همیشگی اش 
رسید . امیدوارم توانسته باشم دینم را به او ادا کنم.

دخترمکرمه شهید:
یک سال بیشتر نداشتم که با واژه ی یتیم آشنا شدم و از همان 
سال های کودکی ام فهمیدم که یتیمی ، درد بی درمانی است 

که هیچ گاه برایش تسکینی پیدا نخواهد شد. 
یک سال بیشتر نداشتم که فهمیدم اشک ، غریبانه ترین کالم 
دل های شکسته است و من حرف های غریبانه ی مادرم را 
از ال به الی اشک هایش به زیبایی درک می کردم.  یک 
سال بیشتر نداشتم که احساس کردم چیزی شبیه یک سایه 
سار امن ، شبیه یک چتر هنگام آمدن باران در زندگیم کم 
است و من در میان ازدحام سایه های پریشان خواب هایم 

همواره تنها بودم. 

پدر عزیزم ...  دخترانه می گویم ... چقدر دوست داشتم در 
کنارت قدم بزنم، دست هایت را با غرور در دستانم بفشارم 
و برایت از آنچه در طول روز بر من گذشته است سخن 

بگویم.
اما بهترینم ...   همان یک سال نفس کشیدن در هوای لبخند 
های همیشگی ات موهبتی بزرگ از جانب پروردگارم بود 
و من آن یک سال آغوش های پدرانه ات را ، آن یک سال 
نگاه های صادقانه ات را و این شعرهای به جا مانده از طبع  
لطیف و عاشقانه ات را با هیچ چیز در دنیا معاوضه نخواهم 

کرد ...
مادرم می گفت وقتی پدرت می خواست برود تو را روی 
ساک او گذاشتم و گفتم نرو. اما پدرت تو را بلند کرد ، در 

آغوش گرفت و بوسید و گفت باید بروم ...
در پایان قطعه شعری که شهید خطاب به دخترش نصیبه 
سروده و در وصیت نامه خود مرقوم نموده است تقدیم 

می گردد :

دیدار با خانواده شهید هنرمند محمدعلی ضیائی   
زمان دیدار: بهمن ماه 1393 /  مکان  دیدار : منزل شهید  / رشته هنری شهید: سرودن شعر

استاد قدرت اله ضیایی )برادر شهید ( : محمد علی وقتی از جبهه برگشت به من گفت آنجا یک دنیای دیگر است . 
او جبهه را رها نکرد تا به آن چه سزاوارش بود رسید . 

بیـدار مـن ای طلـوع صبحـدم در دیـده ی 

ای فـروغ چشـم مـادر، کوکب شـب هـای تار

پر گشـا سـوی پدر ای مـرغ زرین بال عشـق

کاشـتی محبـت  بـذر  دلـم  بـاغ  در  کـه  ای 

بـار مـن ای گل سـرخم، نصیبـه میـوه ی پـر 

غنچـه ی اشـک منـی در دیـده ی بیـدار مـن

طوطـی خـوش صحبتـم، ای حاصـل گلـزار من

   ای کـه پژمرده اسـت دور از تو گل رخسـار من
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کالسهای طراحی و نقاشی توسط سرکار خانم کاظمیان روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 17 الی 18:30 در فرهنگسرای غدیر برگزار می گردد .

گزارش تصویری فعالیت های کانون بسیج هنرمندان
 در 6 ماهه دوم سال 1393

 

همزمان با بیســتم فروردین سالروز شهادت سیدشهیدان اهل قلم و روز هنر 
انقالب اســالمي ، دومین همایش بررسي اندیشه هاي شهید مرتضي آویني 
با حضور فرماندار، امام جمعه شهردار،اعضاي شوراي اسالمي شهر،مسئول 
بازرســي سپاه ناحیه، مســول حوزه بسیح امام حســین )ع( ، شوراي قشرو 
اعضاي عادي و فعال کانون بسیج هنرمندان شهرستان واقشار مختلف مردم 

در فرهنگسراي بهمن شهر دیزیچه برگزار گردید.
در ایــن همایــش که به همت کانون بســیح هنرمندان شهرســتان و روابط 
عمومي شــهرداري دیزیچه برگزار گردید ، حســین جودوي، پژوهشگر و 
فعال رسانه اي در حوزه دفاع مقدس و نویسنده کتاب سیري در اندیشه هاي 
شــهید آویني طي ســخناني درخصــوص پویا بودن اندیشــه هاي شــهید 
ســیدمرتضي آویني در میان نسل امروز،گفت: شهیدمرتضي آویني قبل از 
اینکه یک هنرمند باشد، یک متفکر مسلمان است و تفکر اوست که باعث 

ایجاد هنر انقالب اسالمي مي شود .
وي با بیان اینکه شــهادت مرتضــي آویني، تفکر و نــگاه او را جاودانه تر 
 کرد، گفت: جامعه و نســل امروز نیاز بیشتري به شــناخت تفکرات شهید 

آویني دارد .
جودوي افزود: تفکر شــهید آوینــي به هیچ جریان سیاســي خاصي تعلق 
ندارد؛ او نگین پرورش یافته انقالب اســالمي است البته پرورش یافته نه به 
این معنا که از ابتداي انقالب اسالمي تحول یافته بود، بلکه انقالب اسالمي 
بزرگترین نقطه عطف زندگي مرتضي آویني اســت. او مصادیق هنر غرب 

را کاماًل  شناخت و خود را با مصداق هاي انقالب اسالمي جمع  زد. 
وي اضافه مي کند: شــهید ســید مرتضي آوینــي داراي دو بعد عمومي و 
تخصصي است؛ خود واژه »شــهادت« موجب ماندگاري آقا سید مرتضي 
آوینــي بوده و دلیل دیگر براي ماندگاري وي روایتگري جنگ اســت؛ به 
طــوري که هنوز هم صــداي خواندن متن فیلم روایــت فتح در ذهن تک 
تک فارســي زبانان مانده است و براي آیندگان نیز به عنوان میراثي جاودان 

خواهد ماند. 

این نویســنده و محقق عرصه حماسه و مقاومت افزود: سیدمرتضي آویني 
در ســال هاي پیش از انقالب با تغییر رویکردي که پیدا کرده بود به دنبال 
نوعــي تفکر و تمدني بود که بشــود آن را جایگزین تمدن غرب کرد لذا 
با تشــکیل انقالب اســالمي در ایران توســط امام خمیني )ره( این درخت 
اندیشه به ثمر رسید و شهید آویني جزو معدود افرادي بود که پیرامون هنر 

و اندیشه انقالب اسالمي تالش هاي فراواني انجام داد. 
دراین همایش همچنین مهندس ثابت راســخ شــهردار شــهر دیزیچه طي 
ســخناني ضمــن خیرمقدم به شــرکت کنندگان در همایش،شــهید ســید 
مرتضي آویني را مظهر هنراســالمي دانســت و گفت: ابعاد مختلف هنر و 
ادب همچون نقاشــي، شعر، ادبیات،مستند ســازي،هنر سینما و... دروجود 
شــهید سید مرتضي آویني نهفته بود و چه زیبا رهبر فرزانه انقالب از ایشان 

به عنوان سید شهیدان اهل قلم نام بردند .
در ادامه این مراســم آقایان بهرامي و غالمي وســرکارخانم شــوقي) اعضا 
انجمن شــعر و ادب کانون بسیح هنرمندان شهرستان( به قرائت اشعاري در 

خصوص شهید آویني و مقوله هنر پرداختند .
همچنین بعداز اجراي زیباي گروه ســرود کانون بسیج هنرمندان ، سرکار 
خانم اســدي به قرائت گزیده اي ازسخنان شهید آویني پرداخت، از دیگر 
برنامه هاي جذاب این همایش اجراي آقاي حمید قرباتي )خواننده بسیجي 

استان اصفهان( با موضوع شهداي هنرمند و ایران بود .
در پایان این همایش علیرضا اســالمي فر)مســئول کانون بســیج هنرمندان 
شهرســتان مبارکه(طي سخنان کوتاهي ضمن تشــکر از شهردار و اعضاي 
شــوراي اســالمي شــهر دیزیچه که در برپایي این همایش با کانون بسیج 
هنرمندان ســپاه ناحیه مبارکــه همکاری نمودند گفت: شهرســتان مبارکه 
داراي ۲4 ســهید هنرمند در رشــته هاي مختلف ادبي و هنري مي باشد که 
ان شاءاله با مســاعي و کمک مسئولین شهرستان شــاهد برگزاري یادواره 

شهداي هنرمند شهرستان درآینده خواهیم بود .

دومین همایش بررسی اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی در شهر دیزیچه 
 مهندس ثابت راسخ شهردار شهر دیزیچه :

ابعاد مختلف هنر و ادب در وجود شهید سید مرتضي آویني نهفته بود .

به منظور آشنائی با روند تولید بزرگترین  صنعت بزرگ فوالد خاورمیانه 
فوالد  شرکت  از  اصفهان  استان  هنرمندان  بسیج  کانونهای  ،مسئولین 

مبارکه بازدید نمودند
اداری  ساختمان  شاهد  اجتماعات  سالن  در  دیدارکه  این  درابتدای   
بسیج  کانون  )مسئول  فر  اسالمی  علیرضا   ، گرفت  صورت  د  فوال 
را  کانونها  و  سازمان  مسئولین  حضور   ) مبارکه  شهرستان  هنرمندان 
حسین  سرهنگ  جناب   ادامه  در  گفت  خیرمقدم  مبارکه  شهرستان  به 
الهی دوست)مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان ( طی سخنانی 
کوتاه گزارشی از برنامه های آتی سازمان بسیج هنرمندان را ارائه نمود 

در  خود  های  دیدگاه  بیان  به  استان  هنرمندان  بسیج  مسئولین  آنگاه   
خصوص فعالیت های کانونها پرداختند .

سپس مسئولین سازمان و کانونها از واحد های انباشت و برداشت مواد خام/
ُگندله سازی/آهک سازی/احیای مستقیم/ ریخته گری/آماده سازی تختال  
نورد گرم/  نورد سرد/ تصفیه و توزیع آب/واحد اکسیژن و هیدروژن و .... 

همراه با توضیحات یکی از مسئولین شرکت ، دیدار نمودند .
در پایان این دیدار حاضرین با حضور در یادمان دوشهید گمنام مدفون 
در شرکت فوالد مبارکه با آرمان های مقدس این شهیدان تجدید پیمان 

نمودند.

دیدار مسئولین کانون های بسیج هنرمندان استان اصفهان از شرکت فوالد مبارکه

زمان :  آبان ماه 93            موضوع :  تهران 

زمان :  بهمن ماه 93            مکان :  سطح شهرستان 

زمان :  محرم 93  مکان :  روستاهای اراضی ، باغملک و آدرگان 

زمان :  آبان ماه 93            مکان :  شهر تهران 

زمان :  اسفند ماه 93            مکان :  فرهنگسرای غدیر 

زمان :  پاییز 93            مکان :  دفتر کانون

حضور مسئولین کانون ها در زیارتگاه کهف الشهدا

اکران فیلمهای جشنواره عمار

حضور مسئول کانون در هیئت بازرسی تعزیه استان

 شرکت دوره آموزشی مدیران و مربیان کانون ها

تجلیل از پیشکسوتان رشته نمایش شهرستان

دیدار مسئولین شهرستان از کانون بسیج هنرمندان

زمان :  بهمن ماه 93            مکان :  دفتر کانون 

دیدار مسئولین کانون بسیج هنرمندان استان از کانون 



*******     سامانه پیام کوتاه کانون :   6600031071    ******* 

همزمان با جشــن فجــر 37 ،آئین تجلیل از فعالین کانون بســیج هنرمندان  با 
حضور پرشور هنرمندان بســیجی وخانواده های ایشان در عصر ۲۲ بهمن93 

فرهنگسرای غدیر شهرداری مبارکه برگزارگردید .
در این مراسم باشکوه که حجت االسالم محمدی)امام جمعه مبارکه(،مهندس 
احمدی)فرماندار(،مهندس شرفا)شــهردار(،طاهری)رئیس شــورای اسالمی 
شهر(،عزیزخانی)جانشــبن فرماندهی ســپاه(الهی دوست)ریاســت سازمان 
بســیج هنرمندان استان اصفهان(،سلطانی)مســئول انجمن های سازمان بسیج 
هنرمندان( و جمعی از اعضای شــهر نیز حضور داشــتند ابتدا گروه ســرود 
کانون بســیج هنرمندان به اجرای برنامه پرداختند درادامه اسالمی فر)مسئول 
کانون بســیج هنرمندان شهرســتان ( ضمن تبریک فرارسیدن سی وهفتمین 
بهارآزادی ،گزارشــی از فعالیتهــای کانون در بخش هــای ادبی و هنری و 

نکوداشت شهدای هنرمند بیان داشت.
ایشان در قسمتی دیگر از سخنان خود  به معرفی شهید فجرآفرین انقالب در 

شهر مبارکه ،سردارشهید نعمت اله ربیعی پرداخت .
ایشــان از شهید ربیعی به عنوان یکی از فعالین و پیشکسوتان نهضت اسالمی 
در شهرســتان مبارکه نام برد و گفت: برپایی اولین راهپیمایی دانش آموزان 
دبیرســتان  فاضل مبارکه به بهانه کمبود امکانات آموزشــی و ســازماندهی  

تظاهــرات و قیــام مــردم در روز 18 دی 57 کــه منجر به ســقوط پاســگاه 
ژاندارمری و اعالم حکومت اسالمی در شهر مبارکه گردید از ابتکارات این 

شهید فجرآفرین و دیگر دوستان ایشان بود .
    وی در قسمتی از سخنان خود از شهیدربیعی به عنوان یکی از بنیانگذاران 
ســپاه،جهاد و کمیته انقالب در شــهر مبارکه نام برد و گفت:شهید ربیعی با 
شــروع جنگ تحمیلی ، به نیروهای شــهید چمران و علم الهدی در حمیدیه 
و هویزه پیوســت و بعد از عملیات طریق القدس به فرماندهی ســپاه بســتان 
منصوب شد که مشاجره شهید ربیعی با بنی صدر مخلوع  درخصوص کمبود 
امکانات رزمی در آن زمان گویای اوج بصیرت این شهید بزرگوارمی باشد

در ادامه برنامه با حضور خانواده معظم شهید ربیعی و مسولین از تمثال نقاشی 
شده  فجرآفرین شهید نعمت اله ربیعی پرده برداری شد .

اجرای زیبای هنرمندان بسیجی داودرحیمی و بهمن باقری ازدیگر برنامه های 
این مراسم بود .

در ادامه بعد ازقرائت اشــعار خانم شــوقی و آقای غالمی )دوتن از شاعران 
کانون(  از دوتن از هنرمندان دوران دفاع مقدس آقایان مجتهدزاده)شــاعر(

ومقیمی)خطاط( و همچنین فعالین برتر کانون بسیج هنرمندان با لوح تقدیر و 
اهدای هدایا توسط مسئولین شهرستان تجلیل به عمل آمد.

نمایشــگاه مجموعه آثار تجسمی  خانمها کریمی و رحمانی و آقای محمد ابراهیمی   
) از هنرمندان رشته هنرهای تجسمی کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه ( تحت 

عنوان نمایشگاه خط و نقش در فرهنگسرای غدیر شهرداری مبارکه برپا گردید .
ایــن نمایشــگاه که ده روز ادامه داشــت ، مورد بازدید عموم مــردم بویژه هنرمندان  

شهرستان قرار گرفت. 
گفتنی اســت حجت االســالم محمــدی »امام جمعه شــهر مبارکه« ، مهندس شــرفا 
»شــهردار«، ســرگرد عزیز خانی »جانشــین فرمانده ناحیه« ،طاهری »رئیس شــورای 

اسالمی« و مسئولین هنری شهرستان  از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
در این  دیدار علیرضا اســالمی فر مســئول کانون بســیج هنرمندان شهرســتان ضمن 
خیرمقدم به مسولین گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه خط و نقش را ارایه نمود 

به گفته محمدعلی ایرانپور )مسئول انجمن های کانون بسیج هنرمندان ( از3۶ اثر ارائه 
شده به این نمایشگاه ، تعداد ۲5 اثرخط و نقاشی متعلق به سرکارخانم کریمی ، تعداد 
5 اثر نگارگری متعلق به ســرکارخانم رحمانی و تعداد ۶ اثر خوشنویسی نیز متعلق به 

آقای محمدابراهیمی از هنرمندان برتر کانون بســیج هنرمندان شهرستان می باشد که 
درمعرض بازدید عالقه مندان قرار گرفته بود.

در مراســم اختتامیه ، لوح ســپاس و جوایزی توســط امام جمعه ، شــهردار و رئیس 
شورای شهر به برگزار کنندگان این نمایشگاه اهدا گردید.

همزمان با سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی و روز بسیج هنرمندان از بهمن باقری 
ناحیه مبارکه و  امور شهدای کانون بسیج هنرمندان سپاه  مسئول روابط عمومی و 
محمدرضا باقری عکاس بسیجی و خادم الشهدای راهیان نور 1394 در نماز جمعه 
شهر دیزیچه تجلیل و لوح سپاس توسط حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر 

صانعی به ایشان اهدا گردید .
امام جمعه شهر دیزیچه  در خطبه دوم نماز جمعه ضمن گرامی داشت یاد و نام سید 
شهیدان اهل قلم ، روز هنر و انقالب اسالمی و وروز بسیح هنرمندان را به تمامی 

هنرمندان متعهد کشور بویژه هنرمندان شهرستان تبریک گفت .

برپائی آئین تجلیل از فعالین کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه

نمایشگاه خط ونقش در فرهنگسرای غدیربرگزارشد

تجلیل ازهنرمندان بسیجی نمونه شهرستان 
در نماز جمعه شهر دیزیچه 

نمایشگاه صنایع دستی نقش جهان ) آثار قلم زنی ( استاد اخوان برگزار شد
زمان : از عید قربان تا عید غدیر  / مهرماه 1393     مکان : فرهنگسرای غدیر     برگزار کننده : کانون بسیج هنرمندان با همکاری روابط عمومی شهرداری مبارکه

گزارش تصویری فعالیت های کانون بسیج هنرمندان
 در 6 ماهه دوم سال 1393

 

زمان :  بهمن ماه 93            مکان :  نماز جمعه شهر مبارکه 

زمان :  دی ماه 93            مکان :  شهر اردبیل 

زمان :  شهریور 93         مکان :  فرهنگسرای غدیر 

زمان :  بهمن ماه 93            مکان :  فرهنگسرای غدیر 

زمان :  بهمن ماه 93            مکان :  صداوسیمای مرکز اصفهان 

تجلیل از جوان ترین کارگردان جشنواره فیلم عمار

شر کت در کنگره شهدای رشته تئاتر  کشور

محفل شعر ویژه روز نکوداشت استاد شهریار

پنجمین شورای قشر کانون بسیج هنرمندان 

اجرای گروه سرود کانون در سیمای مرکز اصفهان

استاد محمدحسن اخوان / مسئول انجمن صنایع دستی کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه


