ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر از
ﺑﺎرﮔـﺎه اﻣـﺎﻣﺰاده ﺳـﯿﺪﻣﻈﻔﺮ)ع(
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺪر از ﺳﺎﻋﺖ
 23و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ ،ﻣﺪاﺣﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮآن ﺑﺮﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺪس ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه از ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :روزهداران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر را از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺪﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼﻏﯽ از
ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ازاﯾﻦرو از ﺗﻤﺎﻣﯽ روزهداران اﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر را در ﻣﻨﺰل و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و
ﮐﺘﺎب دﻋﺎ ،ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺐ  19رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ
و ﻣﺪاﺣﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮزاده ،ﺷﺐ  21رﻣﻀﺎن
ﺳﺨﻨﺮان ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺬاﯾﯽ و ﻣﺪاﺣﯽ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﻔﺮی،ﺣﺴﯿﻦ
ـﺨﻨﺮاﻧﯽ
ـﺎ ﺳـ
ـﺪر ﺑـ
ـﺐ ﻗـ
ـﻢ ﺷـ
ـﺰ ﻣﺮاﺳـ
ـﺎن ﻧﯿـ
ـﺐ  ۲۳رﻣﻀـ
ـﻬﺮاﺑﯽ در ﺷـ
ﺳـ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدی زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﺪاﺣﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ ﻣﺤﺒﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﯿﺌﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:15در اﻣﺎمزاده ﺳﯿﺪﻣﻈﻔﺮ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺪون اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

