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ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻘﯽ ﻣﻬﺪویﺧﻮاه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﻓﻄﺎر را ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ری ﺷﻬﺮی ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ)ع( اﻇﻬﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  8ﻫﺰار ﻃﻠﺒﻪ و روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻧﺸﺮ
ﻣﻌﺎرف ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎری ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ را ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺗﻬﺮان
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻘﯽ ﻣﻬﺪویﺧﻮاه ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﭘﯿﺮو ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ری ﺷﻬﺮی ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود ﻫﺰار ﻃﻠﺒﻪ و روﺣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎری ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ)ع( دﻋﻮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎری ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر،
در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﻠﯽ ﺷﻬﺮ ری ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻃﻼب و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺑﻪ ﻃﻼب و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻃﻼب در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎ اﻫﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺨﻮاه در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻃﻼب از ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر ﺣﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ
ﺣﺴﻨﯽ)ع( ،ﮔﻔﺖ :ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ در ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

