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جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیره امام هادی (ع)
حجــت االســام و المســلمین معیــن شــرافتی
ســخنران و پژوهشــگر دینــی ،دربــاره دوران امامت
امــام هــادی (ع) بــه خبرنگارحــوزه قــرآن و عترت
گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،گفت:
روزهــای امامــت امــام هــادی (ع) از نظــر انحرافات
عقیدتــی از دوران پــر تالطــم تاریخ اســام اســت.
ایــن دوران بــا حاکمیــت مســتبدانه بنــی عبــاس
همــراه بــود؛ امــا بــه دلیــل اینکــه امــام همــواره
وظیفــه هدایــت و مبــارزه بــا جهالــت و گمراهــی
دارد ،امــام هــادی (ع) مبــارزات خــود را تحــت هــر
شــرایطی تعطیــل یــا متوقــف نکردنــد.
وی بــه اقدامــات امــام هــادی (ع) در دوران امامــت
خــود اشــاره کــرد و افــزود :امــام دهــم شــیعیان با
اقــدام عملــی در راســتای امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر و پایــه گــذاری نظــام وکالــت و تربیــت
شــاگردانی برجســته و اعــزام آنهــا بــه اقصــی
نقــاط بــاد اســامی بــه وظیفــه خویــش عمــل
کردنــد.
حجــت االســام شــرافتی بــه یــک نمونــه از امر به
معروفهــای امــام هــادی (ع) اشــاره کــرد و گفت:
ایشــان در مدینــه یــا در دوران تبعیــد بــه ســامرا
از هــر فرصتــی بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر و مبــارزه بــا انحرافــات اســتفاده نمودنــد؛ از
ایــن رو میبینیــم حضــرت بــا معرفــی جایــگاه
امیــر المؤمنیــن (ع) و انشــای زیــارت غدیریــه بــه
بزرگتریــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه
همــان دعــوت بــه والیــت و ســرکوب حاکمــان
جــور بــود ،پرداختند.جایــگاه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر در ســیره امــام هــادی (ع) /ایجــاد
نظــام وکال؛ اولویــت امــام دهــم شــیعیانوی ادامــه
داد :زیــارت غدیریــه کــه امــام هــادی (ع) روز عید
غدیــر و در حــرم امــام علــی (ع) بیــان فرمودنــد،
بــه بیــش از  ۲۰۰فضیلــت امیرالمومنیــن (ع) از
آیــات و روایــات اشــاره دارد تــا حجــت بــرای
آنــان کــه قــرآن و نبــوت را قبــول ندارنــد ،تمــام
شــود.این ســخنران و کارشــناس مذهبــی بــه

یکــی دیگــر از آثــار بــه جــا مانــده از امــام دهــم
شــیعیان اشــاره کــرد و بیــان داشــت :زیــارت
جامعــه کبیــره از دیگــر آثــار حضــرت هــادی (ع)
اســت کــه تمام ـاً دانشــگاه امــام شناســی اســت.
ایــن زیارتنامــه مقــام معنــوی و علمــی ائمــه (ع)
را یــادآور ســاخته و جایــگاه تبعیــت از آنهــا و
خطــرات مهلــک دوری از ایشــان را یــادآور شــده
اســت.جایگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در
ســیره امــام هــادی (ع) /ایجــاد نظــام وکال؛ اولویت
امام دهم شــیعیانحجت االســام شــرافتی توضیح
داد :امــام هــادی (ع) در تبییــن امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر بــه احادیــث بســیاری دربــاره
چگونگــی انجــام ایــن فریضــه الهــی و اهمیــت
پذیــرش آن اشــاره کــرده انــد .بــه عنــوان مثــال
اینکــه «بایــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
افــراد دلســوز را پذیرفــت» یــا «پذیــرش امــر
بــه معــروف کاری حکیمانــه اســت»؛ قطــرهای
از ســفارشهای نورانــی امــام دهــم اســت.وی
نمونــهای از ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف
ونهــی از منکــر در ســیره امــام دهــم را بیــان کــرد
و گفــت :حضــرت هــادی (ع) حتــی خــود بــرای
نهــی از منکــر اقدامــات عملــی بســیاری انجــام
دادنــد گاهــی بــه شــاگردان مأموریــت میدادنــد تا
یکــی از اهــل منکــر را توبیــخ نماینــد و فرمودنــد:
إن اهللَ إِذا أَرا َد بــه عبــد
«عاتِــب فالنــا َو قــل ل ـ ُهَّ :
ـب َق ِبـ َ
ـل»؛ فالنــی را توبیــخ کــن و به
ـرا إِذا ُعوتِـ َ
خَ یـ ً
او بگــو :خداونــد ،چــون خیــر بندهــای خواهــد،
وی را توبیــخ نمایــد ،تــا بــا توبیــخ شــدن آن را
بپذیــرد و اصــاح شــود.جایگاه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر در ســیره امــام هــادی (ع) /ایجــاد
نظــام وکال؛ اولویــت امــام دهــم شــیعیانحجت
االســام شــرافتی ادامــه داد :گاهــی امــام هــادی
(ع) حاکمــان جــور روزگار خویش را شــخصاً مورد
نهــی از منکــر قــرار میدادنــد و هرگــز از قــدرت
آنــان نمیهراســیدند .مث ـ ً
ا بــه متــوکل عباســی
ممــن
اینگونــه عتــاب کردنــد« :ال تَطلــب َّ
الصفــا ّ

ــت ُســو َء
ممــن َص َر ْف َ
ــد َ
َک ّ
رت علَیــهِ ،وال الن ُّْص َ
ــح ّ
َ
ـک کقل ِبــکَ
ک لـ َ
ـب غی ـ ِر َ
َ
ظ ِّنــک إلی ـهِ ،فإن ّمــا قلـ ُ
لَــ ُه»؛ از کســى کــه آزرده اش کــرده اى صفــا و
یکرنگــى مجــوى و از کســى کــه تیــر بدگمانیــت
را بــه او نشــانه رفتــه اى خیرخواهــى مجــوى؛ زیرا
دل دیگــران بــا تــو همچــون دل تــو بــا دیگــران
اســت.
جایــگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر در ســیره
امــام هــادی (ع) /ایجــاد نظــام وکال؛ اولویــت امــام
دهــم شــیعیاناین کارشــناس مذهبی توضیــح داد:
امــام علــی النقــی (ع) بــه خوبــی میدانســتند که
حلقــه ارتبــاط بــا امــام هــر روز تنگتــر شــده و
بــر شــدت ممنوعیــت ارتبــاط مــردم بــا ایشــان
افــزوده میشــود .بــه عــاوه آنکــه مکتــب امامــت
دو غیبــت صغــری و کبــری را در پیــش دارد کــه
امــکان ارتباط مســتقیم در آن دوران وجــود ندارد؛
پــس بــرای ادامــه دار بــودن امــر بــه معــروف و
جلوگیــری از نشــر منکــرات میبایســت نظــام
ویــژهای پایــه ریــزی شــود .از ایــن جهــت حضرت
نظــام وکالــت را پیگیــری فرمودنــد.
جایــگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر در ســیره
امــام هــادی (ع) /ایجــاد نظــام وکال؛ اولویــت امــام
دهــم شــیعیاناو گفــت :در حقیقــت امــام دهــم
شــیعیان در کنــار تربیتهــای همگانــی ،عــدهای
خــاص را انتخــاب کــرده و بــرای معرفــت افزایــی
آنهــا بیــش از دیگــر شــاگردان اقــدام کردنــد.
افــرادی شایســته پــس از طــی مراحــل علمــی
و عملــی بــه نقــاط مختلفــی از بــاد اســامی
رهســپار میشــدند تــا نــور هدایــت علــوی را
درســرزمینها گســترش دهنــد.وی دربــاره نظــام
وکالتــی کــه در زمــان امــام دهــم ایجــاد شــد،
تصریــح کــرد :حضــرت هــادی (ع) چنــد نماینــده
را در نقــاط خــاص و پــر اهمیــت بــه عنــوان ســر
وکیــل انتخــاب و بــرای هــر محــل و شــهر کوچک
دیگــری نیــز وکالیــی قــرار داد کــه زیــر نظــر ایــن
ســر وکیلهــا بــه انجــام وظیفــه میپرداختنــد.

یکــی از ایــن وکال حضــرت عبدالعظیــم حســنی
بــا آن مقــام و جاللــت و جایــگاه اســت.جایگاه
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ســیره امــام
هــادی (ع) /ایجــاد نظــام وکال؛ اولویــت امــام دهم
شیعیا ن
وی در ادامــه وظیفــه وکال را ترســیم کــرد و گفت:
وکال در اصــل والیــت داشــتند تــا امــور معنــوی،
فقهــی و اعتقــادی مــردم را ســامان داده و تــا آنجا
کــه در تــوان دارنــد از بــروز انحــراف در عصــر
دوری از امــام عصــر (عــج) جلوگیــری کننــد.
حجــت االســام شــرافتی در ادامــه افــزود :امــام
هــادی (ع) بــرای یافتــن انســانهای مســتعد در
نظــام وکالــت بــه ســن و ســال نــگاه نمیکردنــد؛
بــه عنــوان مثــال ایشــان مبــادرت بــه تربیــت
عثمــان بــن ســعیدی کردنــد که یــازده ســاله بود
و آن قــدر لیاقــت و جاللــت داشــت کــه بعدهــا
بــه عنــوان یکــی از نــواب خــاص چهارگانــه
حضــرت مهــدی (عــج) منصــوب شــد.جایگاه
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در ســیره امــام
هــادی (ع) /ایجــاد نظــام وکال؛ اولویــت امــام
دهــم شــیعیان.این کارشــناس مذهبــی جایــگاه
وکال و مراجــع تقلیــد را بــا یکدیگــر مقایســه
کــرد و گفــت :در عصــر امــروز بایــد مراجــع
عظــام تقلیــد را ماننــد نماینــدگان امــام هــادی
(ع) بدانیــم کــه در هــر شــهر و محلــی هســتند
تــا مــردم بــه راحتــی بــا آنهــا کــه نــواب عــام
امــام زمــان (عــج) محســوب میشــوند ،ارتبــاط
داشــته باشــند و بــا مراجعــه بــه آنهــا معضــات
و مشــکالت فقهــی ،اعتقــادی و اخالقــی خــود را
رفــع کننــد.وی در پایــان بیــان کــرد :امــام هادی
(ع) بــا ایجــاد نظــام وکالــت بقــای مکتــب تشــیع
را پایــه ریــزی و اطاعــت از آنهــا را از دیگــران
طلــب کردنــد .در نتیجــه امــام عصــر (عــج) نیــز
تبعیــت از مراجــع عظــام تقلیــد را بــه عنــوان
نماینــدگان ایشــان در زمــان غیبــت از شــیعیان
و دوســتداران خــود طلــب میکننــد.

برگزاری  ۱۶۰۰جشن خیابانی به مناسبت غدیر در سراسر کشور
حــاج علــی اکبــر مداحــی ،مدیــر ســتاد
مرکــزی هیــات رزمنــدگان اســام در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار هیــات ضمــن
اشــاره بــه ویــژه برنامــه هــای ایــن هیــات
بــه مناســبت دهــه امامــت و والیــت و عیــد
ســعید غدیرخــم گفــت :امســال همچــون
ســا لهای قبــل برپایــی کاروا نهــای
شــادی غدیــر را در سراســر کشــور بــه
همــراه احســان غدیــر بــا عنــوان « کاروان
احســان و شــادی » بــه همــت هیــات و
کمیتــه کاروان شــادی بنیــاد بیــن
المللــی غدیــر خواهیــم داشــت.
وی افــزود :ایــن کاروا نهــا در سراســر
کشــور در دهــه والیــت و امامــت بــه
خصــوص در شــب عیــد غدیــر و همچنیــن
از روز عیــد غدیــر حضــور پیــدا میکننــد.
مداحــی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان
تهــران  ۴۰۰جشــن خیابانــی توســط ۶۰
کاروان شــادی و  ۱۲۰۰جشــن توســط
 ۲۰۰کاروان شــادی و احســان غدیــر در
اســتا نها برپــا خواهــد شــد ،تصریــح
کــرد :ایــن کاروا نهــا در مناطــق مختلــف
کالن شــهرها و شــهر تهــران حاضــر
خواهنــد شــد .در ایــن کاروان مبلّغــی
بــه مــدت  ۱۰دقیقــه بــه روایتگــری
غدیــر میپــردازد و نــوگالن ،نوجوانــان
و جوانــان حســینی بــه مدیحــه ســرایی و
شــعرخوانی میپردازنــد.
برگــزاری  1600جشــن خیابانــی بــه
مناســبت غدیــر در سراســر کشــور
برگــزاری  ۱۶۰۰جشــن خیابانــی بــه
مناســبت غدیــر در سراســر کشــور
مدیــر ســتاد مرکــزی هیــات رزمنــدگان

اســام بــا بیــان اینکــه هــدف از ایــن
برنامــه شناســاندن غدیــر بــه مــردم
بــه ویــژه نســل جوانــان ،نوجوانــان
و نونهــاالن اســت ،خاطرنشــان کــرد:
تفــاوت برنامــه امســال بــا ســال هــای
قبــل بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور
ایــن اســت کــه واژه «احســان» را بــه
عنــوان اصلــی ایــن کاروان هــا اضافــه
کردیــم .یعنــی امســال عــاوه بــر برنامــه
جشــن و شــادی ،برنامــه احســان را در
دســتور کار قــرار دادیــم.
وی دیگــر برنامــه ایــن هیــات را برپایــی
جشــن در میــدان آیینــی امــام حســین
علیــه الســام دانســت و خاطرنشــان
کــرد :بــرای برگــزاری ایــن مراســم
منتظــر تائیــد نهایــی ســتاد ملــی کرونــا و
ســتاد کرونــا تهــران هســتیم .ایــن مراســم
بناســت در شــب عیــد غدیــر بــا ســخنرانی
حجــت االســام حســینی قمــی و مدیحــه
ســرایی حــاج ســید مجیــد بنــی فاطمــه
و کربالیــی محمدحســین پویانفــر برگــزار
شــود.
حــا ج علــی اکبــر مداحــی در پایــان ضمــن
قدردانــی از زحمــات کلیــه نهادهــا و
ســازمان هایــی کــه پشــتیبان هیــأت
رزمنــدگان اســام در برپایــی ایــن کاروان
هــا و خیــر عظیــم بودنــد گفــت :ایــن
کاروان هــا همزمــان بــا عیــد غدیــر،
امســال در شــهر تهــران بــا مشــارکت و
همــکاری آســتان قــدس رضــوی ،ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه ،ســازمان تبلیغــات
اســامی ،ســازمان بســیج مســتضعفین و
ناجــا برگــزار خواهــد شــد.

ایجاد انحراف در عزاداری محرم هدف دشمنان است
کارشــناس مذهبــی و مســوول نمایندگــی
ولیفقیــه در ســپاه الغدیــر اســتان یــزد
گفــت :دشــمنان انقــاب بــه دنبــال ضربــه
زدن بــه اســام نــاب محمــدی (ص)
بــا ایجــاد انحــراف در عــزاداری محــرم
هیاتهــای مذهبــی هســتند.
حجتاالســام علــی گندمــی افــزود :بــا
توجــه بــه اینکــه یــزد بــه حســینیه ایــران
شــناخته مــی شــود ،دشــمن بــه صــورت
ویــژه بــه ایــن اســتان و عــزاداری هــای آن
توجــه کــرده و ســعی در تخریــب وجــه ایــن
عــزاداری هــا دارد.
بــه وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان اســام
در نوشــتههای خــود بهتریــن ظرفیــت
بــرای مقابلــه بــا نظــام ایــران را انحــراف
حســینیهها و عزاداریهــا دانســتهاند،
ادامــه داد :بــر ایــن اســاس آنهــا ســعی بــر
تحریــک افــراد بــه ویــژه در حســینیهها و
مراســمهای عــزاداری دارنــد.
ایــن مســوول خاطــر نشــان کــرد :زیبایــی کار
و نــوع شــور و شــعوری کــه در هیاتهــای
عــزاداری مــاه هــای محــرم و صفــر وجــود
داشــته بایــد بــه نســل جدیــد منتقــل شــود

پایتخت نهج البالغه کشور
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
شهرســتان کاشــان از معرفــی ایــن شهرســتان
بــه عنــوان پایتخــت نهــج البالغــه کشــور
همزمــان بــا عیــد ســعید غدیــر خبــر داد.
«میثــم نمکــی» گفــت :همزمــان بــا دهــه
والیــت و عیــد ســعید غدیــر ،شهرســتان
کاشــان بــه عنــوان پایتخــت نهــج البالغــه
کشــور معرفــی مــی شــود.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
شهرســتان کاشــان افــزود :ایــن عنــوان
بــه مــدت دو ســال بــه شهرســتان کاشــان
اختصــاص مــی یابــد و امیدواریــم در ایــن
مــدت بتوانیــم فعالیــت هــای فاخــری را در
حــوزه نهــج البالغــه ارائــه کنیــم.
نمکــی افــزود :ســتادی در تهــران در ایــن
خصــوص تشــکیل شــده اســت و یکــی از

فعالیــت هــای آن بــه مناســبت پایتختــی
کاشــان در حــوزه نهــج البالغــه ،تدویــن کتابــی
بــا عنــوان معروفــات و منکــرات از دیــدگاه
امیرمومنــان (ع) و نهــج البالغــه اســت.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان
خاطــر نشــان کــرد :تربيــت  ۵۰حافــظ كل
نهجالبالغــه ۱۵ ،حافــظ کل قــرآن و نهــج
البالغــه و صحیفــه ســجادیه و  ۱۵۰حافــظ
کل قــرآن از ظرفیتهــای مهــم شهرســتان
کاشــان بــه عنــوان پایتخــت نهــج البالغــه
کشــور اســت.
میثــم نمکــی افــزود :مؤسســه فرهنگــی قرآنی
اميرالمؤمنيــن(ع ) یکــی از مؤسســات فعــال در
حــوزه تخصصــی قــرآن و نهــج البالغــه در
کاشــان اســت کــه از ســال  ۱۳۸۲تاکنــون
در زمینــه تربيــت و معرفــی نخبــگان قــرآن و
نهجالبالغــه بــه جامعــه اســامی بســیار موفــق
عمــل کــرده اســت و تعــداد زیــادی از تربیــت
یافتــگان ایــن موسســه موفــق بــه کســب رتبــه
هــای برتــر کشــوری شــده انــد/.

انتخابات مجمع کانونهای مداحان استان بوشهر برگزار شد
جلســه انتخابــات مجمــع کانونهــای مداحــان
اســتان بوشــهر بــا حضــور مدیــرکل تبلیغــات
اســامی و رؤســای کانونهــای مداحــان
شهرســتانهای اســتان در ســالن اجتماعــات اداره
کل تبلیغــات اســامی برگــزار شــد.
جلســه انتخابــات مجمــع کانــون هــای مداحــان
اســتان بوشــهر بــا حضــور حجتاالســام عبدالرضا
سروســتانی مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان
و رؤســای کانونهــای مداحــان شهرســتانهای
اســتان در ســالن اداره کل تبلیغات اســامی استان
برگــزار شــد.
مدیــرکل تبلیغات اســامی بوشــهر در این جلســه
در ســخنانی بــر لزوم افزایش ســطح اخــاق مداری

مداحــان بــه نحــوی کــه در شــأن جایــگاه رفیــع
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) باشــد ،تأکیــد
کرد.حجتاالســام سروســتانی در بخــش دیگری
از ســخنان خــود آمــوزش و ارتقاء ســطح معلومات
مذهبــی مداحــان در حوزههــای قــرآن کریــم،
اخــاق مداحــی ،آشــنایی و شــناخت بیشــتر بــا
تاریــخ اســام را از سیاسـتهای ســازمان تبلیغات
اســامی برشــمرد.
در ایــن جلســه پــس از برگــزاری انتخابــات مجمع
کانــون هــای مداحان اســتان ،ســید علــی فاطمی،
مصطفــی ســاعدی ،خضــر صحتپــور و عبــاس
فریــد جهــت عضویــت در کانــون مداحــان اســتان
توســط رای دهنــدگان انتخــاب شــدند.

برگزاری نماز جماعت در دزفول

کارشناس مذهبی:

و ایــن موضــوع از ارزش بســیار باالیــی
برخــوردار اســت.
گندمــی اظهــار کــرد :ســال گذشــته بــا
بررس ـیهای صــورت گرفتــه  ۶عنصــر شــعرا،
مداحــان ،مــردم ،میزبانــان و صاحبــان عــزا،
مدیــران هیــات هــای مذهبــی و مســووالن
بــه عنــوان محــور عزاداریهــا مــورد توجــه
قــرار گرفــت.
وی بیــان کــرد :در ارتبــاط بــا هــر یــک از
ایــن عناصــر بایــد جلســات و هماهنگیهــای
الزم انجــام داد ،در صورتــی کــه بخواهیــم
مشــکل و انحرافــی نداشــته باشــیم بایــد
همــه ایــن مــوارد را بــا هــم ببینیــم.
مســوول نمایندگــی ولیفقیــه در ســپاه
الغدیــر یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از
افــرادی کــه ســال گذشــته در محــرم بــه
صــورت کامــل همراهــی کردنــد و از اشــعار
خوبــی در عزاداریهــا اســتفاده کردنــد
تجلیــل شــود افــزود :نبایــد همیشــه بــه
دنبــال برخــورد باشــیم و در بــاب اقدامــات
ایجابــی بایــد از ایــن افــراد تجلیــل کنیــم
تــا دیگــران هــم تشــویق بــه ایــن موضــوع
شــوند.

معرفی کاشان به عنوان

امور چاپ :چاپخانه ریحان

گندمــی ادامــه داد :افــرادی هــم پشــت
انحــراف هســتند کــه بــا هوشــیاری و
آگاهــی کامــل در حــال رقــم زدن جریــان

تخریبــی بــرای ایجــاد انحــراف در مراســم
هــای عــزاداری هســتند کــه حتمــا بایــد بــا
ایــن افــراد اقــدام ســلبی صــورت گیــرد.

رئیــس اداره تبلیغــات اســامی دزفــول گفــت:
بنــا بــر دســتور ســتاد اســتانی مبــارزه بــا کرونا
و تصویــب رئیــس ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در
شهرســتان دزفــول ،و پیگیریهــای مجدانــه
امــام جمعــه محتــرم شهرســتان دزفــول ،مجوز
برگــزاری نمــاز جماعــت بــا رعایــت تمامــی
پروتکلهــای بهداشــتی در ایــن شهرســتان
صــادر شــد.برگزاری نمــاز جماعــت در دزفــول
حجتاالســام احســان خاکــی افــزود :فعالیــت
مســاجد همزمــان بــا دهــه والیــت و رعایــت
دســتورات بهداشــتی از ســر گرفتــه میشــود.
وی ادامــه داد :هیئتامنــای مســاجد جهــت
دریافــت دســتورالعملهای بهداشــتی و
هماهنگیهــای الزم بــه اداره تبلیغــات
اســامی شهرســتان دزفــول از ســاعت ٩
لغایــت  ١١صبــح مراجعــه نماینــد.
حجتاالســام خاکــی ،بــا اشــاره بــه شــرایط
الزم جهــت بازگشــایی مســاجد و اقامــه نمــاز

جماعــت ،گفــت :داشــتن محیطــی مناســب
جهــت اقامــه نمــاز ،رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی و اخــذ مجــوز از اداره تبلیغــات
اســامی دزفــول ،از جملــه شــرایط الزم جهــت
بازگشــایی مســاجد میباشــد.
رئیــس اداره تبلیغــات اســامی دزفــول
خاطــر نشــان کــرد :تعطیلــی آبدارخانــه،
ســرویسهای بهداشــتی و وضوخانــه،
ضدعفونــی هــر وعــده توســط هیئتامنــا
و جلوگیــری از ورود نمازگزارانــی کــه
پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت
نمیکننــد ،از وظایــف دســتاندرکاران
مســاجد میباشــد.
«فاصلهگــذاری مناســب در بیــن صفــوف
نمــاز»« ،اقامــه نمــاز جماعــت بــدون قرائــت
تعقیبــات» و «حــذف مهــر و آوردن ســجاده از
منــازل» را بــه عنــوان دیگــر ضوابــط بازگشــایی
مســاجد اعــام کــرد.

