ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺮو ﻣﺮﻣﺖ
ﻣﯽﺷﻮد
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣـﯽ ﺿﻤـﻦ روﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳـﺘﺮ
دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ،از
ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﺮو ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔــﺖ :اﻣﺴــﺎل ﺑــﺎ رﺷــﺪ
38درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ 888 ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎرس ،ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪای دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺟﻌﻔﺮی دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ وزارت

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
* ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ﻧﻮراﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﺣﺴـﯿﻨﯽ در اﺑﺘـﺪای ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ﺿﻤـﻦ ﯾـﺎدآوری اﻗـﺪام ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿـﺰ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در
ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،
ﺷﺎﻋﺮان و
ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻬﺮه ﻧﻮراﻧﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از اﺑﺰار ﻫﻨﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
درﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع(
ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
رﯾﺸﻪای در
ﺳﺎﺣﺖ ﻫﻨﺮ اﻓﺰود :در ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﭘﺮﻫﯿﺰ
از
ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی ﻣﺪن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
* اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﺎروان ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎدﯾﻦ از ﮐﺎروان اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
در روز
ﺟﻤﻌﻪ ) 24ﺷﻬﺮﯾﻮر( در ﻣﺮز ﺷﻠﻤﭽﻪ ﮐﻪ دروازه ورود اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ،
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻘﺎرن ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﻪ ﻓﺎل
ﻧﯿﮏ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ
و اﻣﻮر

اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺟﺸﻨﻮاره »ﻫﺸﺖ« ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻃﺮات رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
اﻟﻬﺎم از
ﺣﺮم رﺿﻮی ،ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎروان اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﺑﺪو ورود ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻗﺪﻣﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﻟﺬا در اﻗﻠﯿﺪ ﻓﺎرس،
ﺑﻬﺒﻬﺎن،
اﺑﺮﻗﻮ و ﺗﻔﺖ ﯾﺰد و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،وﯾﮋهﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو اﻣﺪادی  2000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﻣﺪادی
از ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
* آﻏﺎز دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از  28ﺷﻬﺮﯾﻮر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
از روز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ) 28ﺷﻬﺮﯾﻮر( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
اﯾﺸﺎن آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز وﻻدت ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع(
ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ در ﺣﺮم
ﺷﺎهﭼﺮاغ)ع( ﺑﺮادر اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( واﻗﻊ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :در  150ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
* ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺸﻨﻮاره در ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ
ﻣﮑﺘﻮب
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺤﯿﻔﻪ رﺿﻮﯾﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪﺧﻞ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﭼﺎپ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺪ آن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اداﻣﻪ داد :در ﻣﺠﻤﻮع  24ﻣﻮرد ﺗﺄﻟﯿﻒ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻫﺸﺖ

اﻣﺎم

ﺟﻠﺪی

رﺿﺎ)ع(

ﺑﻪ

زﺑﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ

و

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ
ﻓﺮازﻫﺎی از
ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﻣﺎﻻﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ
در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﺪه
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺿﻮی ﺑﻪ زودی ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت،
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺎم رﺿﺎ« از
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
* ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی رﺿﻮی در  10اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ  68ارﮔﺎن ،ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره
و از
آنﻫﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .وی ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره8 ،
ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد

ﻧﻈﺎرت
اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮ
ﺑﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻧﺤﻮه

اﻧﺠﺎم

ﺗﺸﮑﯿﻞ
و

ﺷﺪه

ﮐﯿﻔﯿﺖ

و

ﺑﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﻧﻈﺎرت

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد
ـﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ـﺘﺎن ﮐﺸـ
ـﻮی را در  10اﺳـ
ـﺎی رﺿـ
ـﺶ ﻫﻔﺘﻪﻫـ
ـﺎه ﭘﯿـ
و از  5ﻣـ
ﺷﺪه اﺳﺖ .وی
اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد در
ﺑﺮﮔﺰاری
»ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی رﺿﻮی« ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎلﻫﺎی

آﺗﯽ

ﻫﻤﻪ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی

ﮐﺸﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

* رﺷﺪ  38درﺻﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎری درﺑﺎره ﺟﻨﺸﻮاره دﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ و
اﻓﺰود :در ﻣﺠﻤﻮع  888ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  38درﺻﺪ رﺷﺪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی اﻓﺰود :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  54ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ 68
ﻣﻮﺿﻮع
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺣﺪودا
ﭘﻨﺞﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و
اﮐﻨﻮن  583ﻫﺰار اﺛﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وزﯾـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :ﺑﯿـﺶ از  124ﻫـﺰار ﺑﺴـﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣـﻞ
ﻧﺮماﻓﺰار،
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﺮک ﺑﻪ  186ﺷﻬﺮ در
 48ﮐﺸﻮر
دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
* ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ از »ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﺟﻌﻔﺮی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ
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ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس و در ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻨﯿﺎد و ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
* روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺸﻨﻮاره دﻫﻢ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،ﭘﻮﺳﺘﺮ دﻫﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد
ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
* ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺮو

ﺣﺴﯿﻨﯽ در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﺆاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎره ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در دﯾﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن داﺷﺘﻢ ،ﻃﺮح اﺣﯿﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ در ﻣﺮو ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺿﻤﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮدﯾﻢ
و ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺮو ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ دﯾﻮار
ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .اﮐﻨـﻮن در ﺣـﺎل آﻣﺎدهﺳـﺎزی ﻧﻘﺸﻪﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ
زودی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد.
* ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﻌﻔﺮی ،دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ
در آﯾﯿـﻦ اﺧﺘﺘـﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨـﻮاره دﻫـﻢ ﺗﺠﻠﯿـﻞ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :اﯾـﻦ ﺷﻬﯿـﺪ
ﺑﺰرﮔﻮار اﻫﻞ ﺑﻠﮋﯾﮏ
و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد

اﺳﺖ.

وی

ﺗﻮﺳﻂ

ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ

در

ﻣﺴﺠﺪ

اﻣﺎم

رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ را »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دﻫﺪو« ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد و اراﺋﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ در روز اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﺷﻬﯿﺪ دﻫﺪو اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ دﻫﺪو ،ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل
و در
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ »اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن و ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ« در ﺗﻬﺮان ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
* ﺗﺠﻠﯿﻞ از  8ﺧﺎدم رﺿﻮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺟﻌﻔﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب  8ﺧﺎدم رﺿﻮی

در ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎدﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺎدﻣﺎن رﺿﻮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﻫﺮ  5ﻗﺎره ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﯿﺮ و
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﺣﻮزه رﺿﻮی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
اﺛﺮ
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی درﺑﺎره اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اراﺋﻪ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

