
 گـشارش اجوبلی بزگـشاری

 نماز و فضای مجازی خراسان رضویجشنـواره      ملی  
 6931 سال  –مشهد مقدس 

 

 با مشارکت و همیاری خىب 6931ستاد ااقهم نماز استان خراسان رضىی رد سال 
ری خراسان رضىی، ادار  ااگشني اهکل صرهنگ و ارشاد اسالمی، اواقف و امىر خیرهی، آمىزش و شیورش، معاونت صرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهذ  نهاد نمایىذگی ولی فقیً رد د ياستانذا

 س فتا خراسان رضىی، بسیج رساهن خراسان رضىی و سازمان فنی و حرهف ای خراسان رضىیصرمانذهی پلی  ،مجتمع صرهنگی داتیجیل امام رضا)ع(، طذا و سیمای خراسان رضىی ،پاالاگشیي گاز شهیذ اهشمی ژناد خاوگیران  سرخس  
 

 

 

 
 



 

 : هقذهِ

ز و طذهق جارهی است .  تىفیك خذمتگزاری هب نماز ، نىر چشم ایپمبراکرم)ص( باالرتیه هذهی الهی است  وبهتریه پس انذا

ونذ متعال و با تىهج هب بیاانت مقام معظم   رهبری)مذ ظلً العالی (  هک صرمىدنذ :با استعانت از خذا
باید با استفادٌ اس تًاوائی َا ي استعدادَای جًان کشًر ي با سیاست گذاری صحیح   ي اقدامات سىجیدٌ در عزصٍ فضای  مجاسی ي حضًر "

 "فعال ي تاثیش گذار ي تًلید محتًای اسالمی متقه ي جذاب حزکت کىیم   

گايهب همیه منظىر ستاد ااقهم نماز  کاری ساری دست م هب ربگزاری جشنىاري زبرگ نماز و فضای مجازی با هذف رشذ و  استان خراسان رضىی با مشارکت و هم اهی صرهنگی و مرتبط اقذا
اهی دینی هب وسیي رتویج  سمت آمىزي هببالىذگی ااقهم نماز رد جامعً  و تىلیذ و ااشتنر محتىااهی افخر و ارزنذي با مىضىع نماز رد فضای مجازی، سىق دادن فعاالن فضای مجازی 

اهی مىفك رد زمینً رتویج صرهنگ نماز و تشىیك و تقذری از آانن  هب اجراء رد آمذ و امروز هب محضر شما  صرهنگ نماز، شىاسائی و شىاسانذن فعاالن فضای مجازی و کاانل اه و گروي
ن   گزارش اجمالی از ایه ربانهم  تقذیم می گردد ات ا  نشاء ا...  مىرد قبىل حك افتذ و رخیري  ربای  قیامت باشذ .ارادتمىذا

 هزاحل اجزا:

ِ هذیز عتبد اقبهِ ًوبس اعتبى ثب اؽبرُ ثِ ػٌَاى غکبرگزٍُ فضبی هجبسی اعتبى ثب حضَر اػضب در هحل اعتبًذاری خزاعبى رضَی تؾکیل ؽذ. در ایي جلجلغِ 

َاى دارین تب ثیغت ٍ ؽؾویي اجالط عزاعزی ًوبس کؾَر کِ ًوبس ٍ فضبی هجبسی هی ثبؽذ، اػالم کزد تب در اعتبى ًیش قصذ ثزگشاری جؾٌَارُ ای ثب ّویي ػٌ

 فِ ای جْت اعتفبدُ اس آى در ًؾز ٍ تجلیغ فزٌّگ ًوبس داؽتِ ثبؽین. ػالٍُ ثز ؽٌبعبیی اعتؼذادّب ٍ ًیزٍّبی سثذُ در ایي سهیٌِ، هحتَا ٍ آثبر حز

 

 



 تشکیل جلسات تخصصی در  حَزُ فضای هجازی :

 :ٍ تٌظین تفبّن ًبهِ  خزاسبى رضَی  فزهبًذّی پلیس فتبجلسِ بب 

  

 : خزاسبى رضَی ي سیوب ٍ  فضبی هجبسی صذا ٍ سیوبیهؼبًٍی هذیز کل ٍ  بب جلسبت بزًبهِ ریشی جطٌَارُ 

 

 

 



  : خزاسبى رضَی تطکیل جلسِ بب هذیز کل  سیبسی اجتوبػی  استبًذاری

 

 جلسِ بب هذیز کل ٍ هؼبًٍیي ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی خزاسبى رضَی

 

 استبى یٍ هزکش رضذ پبرک ػلن ٍ فٌبٍر یستبد اقبهِ ًوبس خزاسبى رضَ یجلسِ ّوکبر

 



 

 حَسُ يیاس ًخبگبى ٍ فؼبالى ا یبب ضزکت جوؼ یهجبس یًوبس ٍ فضب یکبرگزٍُ تخصصتطکیل 

 استبى ٍ  تبلیجید یٍ اطالػبت ٍ رسبًِ ّب یبب حضَر سزپزست ادارُ فٌبٍر 

 یفتب در هحل ستبد اقبهِ ًوبس استبى خزاسبى رضَ سیپل ٌذُیًوب

  

 

 

 

 



 بب  هسئَل بسیج رسبًِ استبى ٍ ضزکت در کبرگبُ آهَسضی فضبی هجبسی ًطست 

 

 

 

 

 

 

 بب حضَر هؼبًٍیي صذاد ٍ.سیوب ٍ  فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی استبى رًٍوبیی اس  پَستز جطٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی

 

انهم رزیی و زمان بىذی فعالیت اهی انجام گرفتً و همچنیه ایجاد مىج تبلیغات جهت حضىر رههچ رتشیب و با کیفیت رت ستاد ااقهم نماز خراسان رضىی هب عنىان هماهنگ کنىذي و دبیرخاهن ایه جشنىاري وظیفً رب
یا و بخش اهی مختلف شرکت کنىذگان را ربعهذي داشت. جشنىاري را بصىرت دقیك   ستاد ااقهم نماز با همفکری اعضا کارگروي عىاویه و بخش اهی ایه جشنىاري را تعییه و پس از بحث و ربرسی، میسان هذا

از پىستر جشنىاري رونمایی نمىد.  6931مشخض  نمىدي و سپس رد صراخىان عمىمی ایه جشنىاري رد مهرماي سال 

 
 



  

 :ع رسبًی فزاخَاى جطٌَارُ در خبزگشاری ّب ٍ سبیتْب اطال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بب ّوکبری هذارس اهبم رضب )ع( بزگشاری ّوبیص تخصصی ًوبس ٍ رسبلت جَاًبى در فضبی هجبسی

 

 ؼِیخبدم الطز یفزٌّگسزا یهجبس یًطست ًوبس ٍ فضب

 

 

 

http://www.safiresobh.com/index.php/news/2705-2017-12-16-05-23-33
http://www.safiresobh.com/index.php/news/2705-2017-12-16-05-23-33


 

 بزگشاری کبرگبُ آهَسضی ًوبس ٍ فضبی هجبسی در داًطگبُ آساد اسالهی گٌبببد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ تیشر جطٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی بب ّوکبری هجتوغ فزٌّگی دیجیتبل اهبم رضب )ع(

 

 

 



 ** بیبًیِ ّیئت داٍراى**

ّب ٍ  یبب استفبدُ اس تَاًبئ ذیبب" تَجِ بِ بیبًبت هقبم هؼظن رّبزی)هذ ظلِ الؼبلی (  کِ فزهَدًذ :ٍ بب بب استؼبًت اس خذاًٍذ هتؼبل 

 ذیگذار ٍ تَل شیٍ حضَر فؼبل ٍ تبث یهجبس  یفضب ػزصِ در ذُیٍ اقذاهبت سٌج   حیصح یگذار بستیجَاى کطَر ٍ بب س یاستؼذادّب

 ییضزکت کٌٌذگبى هؤهي ٍ خذاجَ ی، ضوي ارج ًْبدى بِ حضَر ٍ تالش ارسضوٌذ توبه  "   نیهتقي ٍ جذاة حزکت کٌ یاساله یهحتَا

فزاخَاى  داٍری جیًتب لِیٌَسیاًذ ، بذ بفتِیحضَر  یفزاخَاى هؼٌَ يیگفتِ ٍ در ا کیرا لب یکِ دػَت ستبد اقبهِ ًوبس خزاسبى رضَ

 گزدد . یه م، اػال یخزاسبى رضَ یهجبس یجطٌَارُ ًوبس ٍ فضب
 : ذاد آثبر رسیذُ بِ جطٌَارُ تؼ

 شرکت نمىدنذرث رد دو بخش حرهف ای و آماتىر  ا 0011رد ایه صراخىان تعذاد 
 بب هَضَػبت : 

 آاثر رنم اصزاری  ، صىت و تصىری ، طرح اهی گرافیکی ،نشر محتىی رد فضای مجازی 
 ًتیجِ داٍری : 

 .ارث  هب عنىان آاثر ربگزیذي  انتخاب شذنذ 02ایه آاثر ، تعذاد  رزیابی  هیأت داوران از میانبا ا

 

 

  بخص ًزم افشار

 رتبِ استبى ًبم  اثز ًبم پذر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

2عجذُ گبُ یًَظ هزتضی غٌی لَ  اٍل سًجبى 

بىیدػبگَ ذایآ -یرضَاً جِیع فیقجل اس تکل يیتوز    دٍم هؾْذ 

 عَم هؾْذ هؼزاج هَهي  اهیزحغیي ثیبت

 بخص صَت ٍ تصَیز
 اٍل تْزاى هَؽي گزافی ٍضَ ػلی فبعوِ سًذی

 دٍم هؾْذ کلیپ اّویت ًوبس حغیي هحوذ ثزاتی

 عَم قن پبدکغت صَتی  فبعوِ هصغفی سادُ

 ؽبیغتِ تقذیز قن پبدکغت صَتی ػلی هْذی کبظوی

گزافیکیبخص طزح ّبی   

ًوبس ، ٍضَ غغل تیون  رعَل اثَلقبعن جَپبری  دٍم قن 

 عَم عوٌبى پَعتز  ایوبى یشداى پضٍُ

کبظن عیذ حوشُ ػلَی  ؽبیغتِ تقذیز خزاعبى رضَی پَعتز 

فزسًذغالم فبعوِ هزادپَر  ؽبیغتِ تقذیز ثَؽْز پَعتز غالم 

 ؽبیغتِ تقذیز هؾْذ تبثلَ هقبلِ ػجبعؼلی هحغي حزٍفی فزیوبًی

 ؽبیغتِ تقذیز هؾْذ اعتیکز عیذ اثَلفضل عیذُ الْبم تبجیك

 بخص ًطز هحتَی در فضبی هجبسی

 اٍل تْزاى داًؾٌبهِ ًوبس تحت ٍة  عیذ هحوذجَاد حغیٌی

11ٍاحذ  -چٌبراى ٍة عبیت ًغین صالُ هحغي اهیزحغیي صذاقت  ًفز دٍم 

تقذیزؽبیغتِ  سًجبى ٍثالگ راس ٍ ًیبس ػِلن اهلل رحوبى ًجفی  

1ٍاحذ  -هؾْذ کبًبل ًوبس عزٍد ػؾق  فبعوِ کوبلی  ؽبیغتِ تقذیز 

 ؽبیغتِ تقذیز هؾْذ کبًبل اعزار ًوبس ػشیش ا... سّزا عؼیذی

 بخص آهبتَر

 اٍل اراک عکس ػیغی ّبدی عبجذی

جْزم -فبرط  عکس خذاثخؼ فبعوِ عزهذی ًیب  دٍم 

 عَم اَّاس عکس رجت هحوذ آٌّگز

1ٍاحذ  -هؾْذ عکس هْذی  هْذیِ ثبقزی  ؽبیغتِ تقذیز 

 ؽبیغتِ تقذیز  7ٍاحذ  -هؾْذ  کلیپ  عجب عبالری

6ٍاحذ -هؾْذ  نرم افزار  هلیکب عؼیذی فز  ؽبیغتِ تقذیز 



 در ّتل ًوبس هطْذ یهجبس یجطٌَارُ ًوبس ٍ فضب ِیاختتبهبزگشاری هزاسن 

 : اختتامیً  ارسال دعىتىاهمتهیً ، چاپ و 

 

 

 تهیً لىح اهی تقذری ربگزیذگان و کارت هذهی آانن : 
 

 



 

 ًوًَِ ای اس آثبر بزگشیذُ جطٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًوبس هذرس هجوَػِ هحتَایی دیجیتبل بب ػٌبٍیي رسن ػبضقی ٍ تزبیت  2رًٍوبیی اس 

 ( هجوَػِ رسن ػبضقی:1

ثاًیِ  011فرٌّگسرای دیجیتال اهام رضا)ع( هجوَعِ کلیپ ّای ٍ  رٍابط عوَهی ستاد اقاهِ ًواز خراساى رضَی ّوکاریدر حاشیِ ایي هراسن ٍ با   

هجوَعِ دربردارًذُ بیش از ایي  ای با هَضَع ًواز تَلیذ ٍ آهادُ پخش ٍ عرضِ جْت استفادُ در هراکس علوی، عوَهی ٍ فضای هجازی هی باشذ.

است کِ  آیات ًوازٍ  احادیث ًواز،  شیَُ ّای دعَت بِ ًواز، ز ٍ خاًَادًُوا، ًواز شٌاسی ، زیباخَاًی ًواز، اسرار ًوازیکصذ ٍیذئَ با هَضَعاتی دربارُ 

. اساتیذ فیض آبادی، کاظوی، جعفری پَر، تائب، باقی، دیاًت ٍ گلچیي کِ از اساتیذ هرکس تخصصی ًواز گیرد هٌذاى قرارهی بسٍدی در اختیار عالقِ

 را بیاى ًوَدُ اًذ. هشْذ ٍ قن هی باشٌذ در قالب کلیپ ّای کَتاُ هباحث هطرخ شذُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( هجوَػِ تزبیت هذرس ًوبس:2

تي از اساتیذ برجستِ هشْذ ٍ قن برگسار شذ کِ ایي هجوَعِ شاهل صَت ٍ تصَیر 01دٍرُ تربیت هذرس ًواز هرکس تخصصی ًواز هشْذ با حضَر 

یک دٍرُ آهَزشی غیرحضَری ٍ ّن بِ عٌَاى یک هکول ٍ پکیج افسایش  جلسات آهَزشی ایي دٍرُ تَسط اساتیذ هی باشذ کِ هیتَاًذ ّن بِ عٌَاى

استاد ایي  01حلقِ دی ٍی دی از  20ایي هجوَعِ کِ شاهل  .هْارت ٍ داًایی برای ائوِ جواعت، هبلغیي ٍ هذرسیي ًواز هَرد استفادُ قرار گیرد

ُ ّای دعَت بِ ًواز، شیَُ ّای بیاى احکام ًواز، اسرار ًواز، راُ ّای تکویل دٍرُ هی باشذ شاهل هباحثی از قبیل تفسیر آیات ًواز، رٍایات ًواز، شیَ

 .ًواز ٍ ًواز شٌاسی، بررسی علل ترک ًواز، هذیریت فرٌّگی هشجذ، جریاى شٌاسی فرقِ ّای ًَظَْر ٍ... را شاهل هی شَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خزاسبى رضَی جطٌَاری ًوبس ٍ فضبی هجبسی  گشارش هزاسن اختتبهیِ 



 
اختتبهیِ جؾٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی ظْز اهزٍس در ّتل ًوبس هؾْذ ثب حضَر جوؼی اس هغئَالى ثزگشار ؽذ. ثِ گشارػ رٍاثظ ػوَهی عتبد 

اعفٌذهبُ در اختتبهیِ  21ًیب، رئیظ عتبد اقبهِ ًوبس خزاعبى رضَی، ظْز اهزٍس  االعالم اهزاهلل عجحبًی اقبهِ ًوبس خزاعبى رضَی، حجت

ّبی ؽْیذ هزتضی هغْزی، ؽٌبخت درعت  وبس ٍ فضبی هجبسی کِ در ّتل ًوبس هؾْذ ثزگشار ؽذ، ثب ثیبى ایٌکِ یکی اس ٍیضگیجؾٌَارُ ً

 ایؾبى اس سهبى خَد ثَد، اظْبر کزد: ؽْیذ هغْزی ّیچ کتبثی ًٌَؽت هگز آًکِ دارٍی ضزٍری جبهؼِ آى سهبى ثَد. 

هزٍس ػلوبی دیٌی اس فضبی هجبسی در جْت اؽبػِ دیي اعتفبدُ ًکٌٌذ، دیگزاى ایي فزصت را ًیب ثب تأکیذ ثز ایٌکِ اگز ا حجت االعالم عجحبًی

اهزٍسُ ثبیذ ثِ اثشاری کِ در اختیبر هبعت، جْت دّی   کٌٌذ، اداهِ داد: غٌیوت ؽوزدُ ٍ اس آى در جْت ثزآٍردُ کزدى اهیبل خَد اعتفبدُ هی

ثیبى ایٌکِ تقَا یؼٌی ایٌکِ اًغبى در دل جبهؼِ هغتحکن، تأثیزگذار ٍهتذیي ثبؽذ، افشٍد: درعتی داد. رئیظ عتبد اقبهِ ًوبس خزاعبى رضَی ثب 

ّبی پزعزفذار را  ای اس هغئَالى فزٌّگی اعتبى، کبرّبی خَثی در راعتبی ایي جؾٌَارُ اًجبم دادین؛ در فضبی هجبسی کبًبل ثب ّوت هجوَػِ

 .کٌین ؽٌبعبیی کزدُ ٍ تَلیذات خَد را در آى ػزضِ هی

اثز ثِ دثیزخبًِ جؾٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی  2۲۲اثز ثِ جؾٌَارُ ًوبس ٍ فضبی هجبسی ٍی ثب تأکیذ ثز ایٌکِ ّشار ٍ  2۲۲ارعبل ّشار ٍ  

 رآثب ثیؾتزیي آهبتَر ثخؼ در ؽذ؛ اًتخبة آهبتَری ٍ ای حزفِ ثخؼ دٍ در  اثز ثزگشیذُ 2۲اثز،  2۲۲رعیذُ اعت، ثیبى کزد: اس ثیي ایي ّشار ٍ 

 ( ارعبل کزدُ ثَد.ع)رضب اهبم هذرعِ را

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ّب  در اداهِ ایي هزاعن هحغي کبّبًی، هذیز گزٍُ کبهپیَتز داًؾگبُ فزدٍعی، ثب ثیبى ایٌکِ اهزٍس ؽبّذ گغتزػ تکٌَلَصی در ّوِ ػزصِ 

ّغتین، اظْبر کزد: ثب گغتزػ فضبی هجبسی، اهکبى تؼبهل سیبدی ثیي ّوِ افزاد جبهؼِ ثب جْبى ثِ ٍجَد آهذُ اعت ٍ تأثیز ایي فضب ثز ّیچ 

 ُ ًیغت. کظ پَؽیذ

ای  اًقالة اعالهی اّویت دارد ٍی ثب تأکیذ ثز فزهبیؼ رّجزی هجٌی ثز ایٌکِ اهزٍسُ فضبی هجبسی ثِ اًذاسُ  اهزٍسُ فضبی هجبسی ثِ اًذاسُ

درصذ  ۰۲ای ثزخَردار اعت ٍ حذٍد  اًقالة اعالهی اّویت دارد، ػٌَاى کزد: اهزٍسُ جبیگبُ اًذیؾِ ٍتفکز در ػزصِ تکٌَلَصی اس اّویت ٍیضُ

 را..  ٍ تلگزام ٍ ایٌغتبگزام جولِ اس خَد اجتوبػی ّبی ؽجکِ اٍل  عبل عي دارًذ، ثؼذ اس ثیذار ؽذى اس خَاة، 2۲تب  18اس کبرثزاًی کِ ثیي 

 . کٌٌذ هی چك

 6۲بل ػوَهی اعت، اثزاس کزد: حذٍد کبً 6۲۲ فؼبل، تلگزاهی کبًبل ّشار ۰۰۰ حذٍد اس ایٌکِ ثیبى ثب فزدٍعی داًؾگبُ کبهپیَتز گزٍُ هذیز

 درصذ اس تزافیك ایٌتزًتی کؾَر هزثَط ثِ تلگزام اعت. 

 ّبی ػوَهی در  دّی درعت در اعتفبدُ اس فضبی هجبسی ٍی ثب تأکیذ ثز آهبر اعتفبدُ تلگزام ٍ ٍجَد کبًبل ضزٍرت جْت

 دّی ؽَد.  ّبی اجتوبػی، ثیبى کزد: ثبیذ اس ایي فضب ثِ درعتی اعتفبدُ ٍ ثزای جَاًبى جْت ؽجکِ

 ّبی اجتوبػی را ثِ درعتی ثؾٌبعین، ػٌَاى کزد: کبّبًی ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ ثبیذ هؾخصبت فضبّب ٍ ؽجکِ

گَی ًیبس  این در آى ثِ درعتی ػزضِ کٌین، تب پبعخ  کزدُتَاًین هحصَلی را کِ تَلیذ  تب ؽٌبخت دقیقی اس ایي فضبّب ًذاؽتِ ثبؽین، ًوی 

عِ  اهزٍسی جبهؼِ هب ثبؽذ. هذیز گزٍُ کبهپیَتز داًؾگبُ فزدٍعی ثب ثیبى ایٌکِ اهزٍسُ در حبل ًشدیك ؽذى ثِ ایٌتزًت اؽیب ٍ در ٍاقغ ٍة 

ّبی کغت ٍ کبر  ّغتین، لذا در هغیز هحتَاعبسی ثبیذ ثِ هذل ّب ًیش ّب ثب ّن، ؽبّذ تؼبهل هبؽیي داد: اهزٍسُ ثِ جش تؼبهل اًغبى ّغتین، اداهِ

  اجتوبػی ّبی ؽجکِ پؾت در خغزًبک ایذئَلَصی ًیش تَجِ داؽتِ ثبؽین. ٍجَد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ػزصِ در ایٌکِ ثیبى ثب ًوبسکؾَر اقبهِ عتبد ّبی اعتبى اهَر ٍ ػوَهی رٍاثظ هجبسی، هذیزفضبی دریظ، هغؼَد هزاعن ایي اداهِ در ّوچٌیي

 : کزد اظْبر اعت، ؽذُ اًجبم خَثی ٍ هْن کبرّبی رضَی خزاعبى در هجبسی فضبی ٍ ًوبس

ّبی اجتوبػی در جبهؼِ ّز رٍس در حبل گغتزػ اعت، ایذئَلَصی خغزًبکی  در پؾت تکٌَلَصی اهزٍسی کِ ثِ ػٌَاى فضبی هجبسی ٍ ؽجکِ

کِ خذا را در چؾن کبرثزاى کَچك ٍ دًیب را ثشرگ جلَُ دّذ. در فضبی هجبسی ٍجَد دارد کِ توبم تالػ خَد را ثز ایي هحَر ثٌب ًْبدُ اعت 

اهِ ثبیذ ػبلوبًِ ٍ هغؤالًِ حضَر یبفت ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ثبیذ ایي تکٌَلَصی را ثِ درعتی ثؾٌبعین ٍ اس فضبی آى ثِ خَثی اعتفبدُ کٌین، اد

رعبًی ثِ دیي اعتفبدُ  تَاى اس آى ثغتزی ثزای خذهت  ًِ ٍ هغئَالًِ ثبؽذ هیداد: اگز حضَر هب در ایي گًَِ فضب ػبلوبًِ، َّؽوٌذاًِ، آگبّب

 گیز آى ثبؽین، افشٍد:  ّبی داهي کزد. دریظ ثب اؽبرُ ثِ ایٌکِ اگزاس ایي فضب ؽٌبختی درعت پیذا کٌین، ثبیذ هٌتظز آعیت

آى ػقت هبًذ، لذا ثب تَجِ ثِ هغبلجِ رّجز هؼظن اًقالة ثبیذ اقذام هب در ایي فضب هؤثز، ثِ  تَاى اس ثب تَجِ ثِ گغتزػ ّز رٍسُ تکٌَلَصی ًوی

َاى هَقغ، اًقالثی ٍ جْبدگًَِ ثبؽذ. هذیز فضبی هجبسی رٍاثظ ػوَهی عتبد اقبهِ ًوبسکؾَر ثب تأکیذ ثز ایٌکِ در هقبثل دؽوي آًالیي، ًوی ت

دّی ایي فضب جَاًبى را اس ّزگًَِ آعیت ًجبت دّین.   ّبی اجتوبػی غفلت جبیش ًیغت ٍ ثبیذ ثب جْت آفالیي ثَد، اثزاس کزد: در ػزصِ ؽجکِ

 اس ثزگشیذگبى تقذیز ثؼول آهذ.گفتٌی اعت در پبیبى 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 گشاری ایي جؾٌَارُ ثب ؽکَُ  کوك ًوَدًذ ثَیضُثز عتبد اقبهِ ًوبس اعتبى خزاعبى رضَی اس ّوِ دعت اًذ کبراى کِ در  ى : در پبیب

 یؽْزدار یٍ اجتوبػ یآهَسػ ٍ پزٍرػ، هؼبًٍت فزٌّگ ِ،یزیاٍقبف ٍ اهَر خ ،یاعاله ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارؽبد ،یخزاعبى رضَ یاعتبًذار

اهبم رضب)ع(،  تبلیجید یعزخظ، هجتوغ فزٌّگ  زاىیًضاد خبًگ یّبؽو ذیگبس ؽْ ؾگبُیپبال  ،  در داًؾگبُ ّب ِیفق یٍل یٌذگیهؾْذ  ًْبد ًوب

 یخزاعبى رضَ یٍ حزفِ ا یٍ عبسهبى فٌ یرعبًِ خزاعبى رضَ جیثغ ،یفتب خزاعبى رضَ ظیپل یفزهبًذّ ،یخزاعبى رضَ یوبیصذا ٍ ع

 ستاد اقامٍ وماس خزاسان رضًی                                                              .         هی ًوبیذ تقذیز ٍ تؾکز صویوبًِ 


