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 حضرت آیت اهلل خبهٌِ ای ٍلی اهر هسلویي:

 

ضَد. اهیذ است خذاًٍذ هتؼبل ثِ دست  * از ستبد ثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت تطکر ٍ قذرداًی 

ارادت هردم ػسیسهبى ثِ سبحت ٍاالی اّل اًذرکبراى ٍ ثبًیبى ایي ػول صبلح کِ ًطبًِ ای از 

 .ثیت ػصوت ٍ طْبرت ػلیْن افضل صلَات اهلل ٍ تحیبتِ است پبداش ضبیستِ ػٌبیت فرهبیذ

 * ٠ْؼٗی ؿحاد:

ٚؼیب ة٥ ٣یٟ ٚؼن دیکحاج٨ري و ز٤گ ةؼاي ٠ؼدم ٨ُٞ٠م ّؼاق ٣حیس٥ اي زؽ ویؼا٣ی، آوارگی ، ٚحٜ و 

 ٔارت ة٥ ١٦ؼاه ٣غاقح٥ اؿث. 

 قانآدار زظٟ دژظی١ان ٨٤٦ز از چ٧ؼه ٨٤٠ر ٠ـحذ٤ی ٣ت٨ده و ای٢ ا٠ؼ از ّحتات ٠ٛغؿ٥ ٣یؽدرای٢ ٠یان 

ا٠اک٢ ٠ٛغس ک٥ ٚٞب ّاٟٝ اؿالم وجكیِ  ٦غٗی زؽ ویؼا٣ی وجعؼیب دژظی١ان ةْخ پاك ٣كغه اؿث و

 ٠ی ةاقغ را ٣غاقح٥ ا٣غ.

ةض١غاهلل پؾ ازؿ٨ٛط رژیٟ ةْذی درّؼاق ةا آذرظف اوٝی٢ ٨٣ر ا٠یغ ک٥ ا٠کان صى٨ر در ةارگاه ٨٤٠ر 

ا٠یؼ ٤٠٨٠ان ّٞی )ع( و ؿؼور ق٧یغان اةاّتغاهلل اٝضـی٢)ع( و یاران ةا وٗایف ة٨ز٨د آ٠غ ؿحاد ةازؿازي 

یاي ّاقٛان و ة٥ جكعیل ٠ـئ٨ٝی٢ ا٠ؼ و ةا ٦غف ؿا٠ا٣غ٦ی و ٦غایث ٣ػورات و ٦غاّحتات ّاٝیات 

 دٝغادگان ا٦ٜ ةیث ّٞی٧ٟ اٝـالم در کك٨ر جكکیٜ قغ.

ّؽم ظ٨د را زؽم ٨١٣د جا ةا ةؼ٣ا٥٠ ریؽي، جضٛیٙ، ٠ٌاْٝات اوٝی٥ و ١٦کاري ةا ای٢ ؿحاد از ةغو جاؿیؾ 

ج٨ٝیث ٠ضحؼم صؼ٧٠اي ٧ٌ٠ؼ ةح٨ا٣غ ٗىایی ٤٠اؿب را ةؼاي دٝغادگان ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ، ک٥ ٣حیس٥ آن جؼ٠یٟ، 

و ٠ضتی٢ ائ٥١ ا٧ًار حؼش، ج٨ْیه، ةازؿازي و زدودن ٔتار چ٤غی٢ ؿا٥ٝ از ٠یْادگاه ّاقٛان ج١ْیؼ، گـ

 .ه اؿثد٨ةّٞی٧ٟ اٝـالم 

ظیؼی٢،  ١٦ثای٢ ا٠ؼ ةا   ة٥ یاري ظغاو٣غ جتارك وجْاٝی و ٤ّایات ا٦ٜ ةیث ّٞی٧ٟ اٝـالم١غاهللة٥ ص

 ٠ی ةاقغ. ا٣سامدرصال غه و یا ة٥ ا٣سام رؿی ا٦ٜ ةیث ّن١ث و٧ًارت)ع(ة٥ ّال٥ٚ ٤٠غان ودٝغادگان 
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 کلیبت:

 ٠غت ْٗاٝیث ازجاریط جأؿیؾ ٣ا٠ضغود اؿث. ص٨زه ْٗاٝیث آن ةی٢ ا١ٝٞٞی و و ،٠ؼد٠یؿحاد ْٗاٝیث 

 هَضَع فؼبلیت ستبد:

 .ّؼاق و ؿ٨ری٥( درو ا٦ٜ ةیث)ع( ةازؿازي ّحتات ّاٝیات)صؼم ٧ٌ٠ؼائ٥١ ٠ْن٠٨ی٢)ع( 

 استبى خَزستبى:اػضبء ّیئت اهٌبء ستبد ػتجبت ػبلیبت 

  ظ٨زؿحان ١٣ای٤غه ٠ضحؼم وٝی ٗٛی٥ دراؿحان -1

 اؿحا٣غار ٠ضحؼم اؿحان ظ٨زؿحان -2

 ظ٨زؿحان ٗؼ٠ا٣غ٦ی ٠ضحؼم ؿپاه وٝیْنؼ)ّر( -3

 ؿحادةازؿازي ّحتات ّاٝیات ظ٨زؿحان ٠ضحؼم ٠ـئ٨ل -4

 :تبثعَعتبدُبي 
٣ػورات، وک١ك ٦اي ٠ؼد٠ی اٚغام ة٥ ؿحاد در راؿحاي ا٣سام وَایٖ ظ٨د و زػب و ؿا٠ا٣غ٦ی ٦غایا، 

٨١٣ده ة٨د ک٥ ٠ٌاةٙ و قؼکث ٦اي ةؽرگ اؿحان  ، ق٧ؼ٦اق٧ؼؿحان ٦ا ایساد ؿحاد٦اي ٗؼّی درکٞی٥

 قؼح وَایٖ و دؿح٨را١ْٜٝ ٦اي اةالٔی ا٣سام وَی٥٘ ٠ی ک٤٤غ.

ؿپاه ،  ق٧ؼؿحا٣ی ٦یأت ا٤٠ایی ٠حكکٜ از ا٠ام ز٥ْ١ ٠ضحؼم ، ٗؼ٠ا٣غار ، ٗؼ٠ا٣غه  در کٞی٥ ؿحاد ٦اي

 ٠ـؤوٝی٢ و ٠ْح١غی٢ ٠ضٞی ةؼاي پكحیتا٣ی و ٣ُارت ةؼ ْٗاٝیح٧اي آن جكکیٜ ٠ی گؼدد.

 

 ثبصعبصی ػتجبت ػبلیبت اعتبى خْصعتبى گضاسػ ػولکشد عتبد

                                                                                                                    اّن اقذاهبت ستبدی:* 

                                                                                                       .اؿحانق٧ؼ27راه ا٣غازي ؿحاد٦اي جاة٥ْ در ج١ا٠ی  -

                                                    و ... ، قؼکث ٦اؿاز٠ا٧٣ا ادارات، ٠ـازغ، جْیی٢ ١٣ای٤غگان ٣ػوراجی در٠ضالت، ق٤اؿایی و -

                                                                   در اؿحان.ةا ٣ُارت ؿحاد ٠ؼکؽ ٣ػورات  ٠ح١ؼکؽ کؼدن صـاة٧اي ةا٣کی ز١ِ آوري ک١ک٧ا و -

ةا  ٚت٨ض دریاٗث ٣ٛغي و ًالزات ایساد صـاةؼؿی دٚیٙ وک٤حؼل دوره اي صـاة٧اي ةا٣کی و -

                                                                                                       .اقؼاٗیث ؿحاد ٠ؼکؽ

                                                                     ؿؼکكی ٦اي ٠ح٤اوب و ٗنٞی از ١ّٞکؼد ؿحاد٦اي جاة٥ْ. ا٣سام ةازرؿی و -
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                                                                                             :فرٌّگی ٍ اطالع رسبًیاّن اقذاهبت * 

                                                                                                                  .www.atabatkhz.ir اقدامات به آدرس:ی به منظوراطالع رسانی خبرراه اندازی پایگاه  -

                                                                                   35551023023023به شماره   راه اندازی سامانه دریافت و ارسال پیام کوتاه -

اطالع رسانی اخبار و فعالیت های ستاد در صفحات شبکه مجازی تلفن همراه.                                               -

 ان،عکاسان،خبرنگاران،گزارشگرانمدیران مسئول،روزنامه نگار ارتباط مستمر ومنسجم با -

                                                                                              .قدامات ستادماموریتها و ا رسانه ها بمنظوراطالع رسانی خبرگزاریها وو... 

اطالع رسانی شماره حسابهای  تقبل هزینه جلب مشارکت بانکهای طرف حساب در راستای -

                                                                                                          .و بروشور ، بنر، فلکسمربوطه بوسیله بیلبوردهای خیابانی، پوسترنذوراتی 

چهره به چهره و  راه اندازی شبکه سخنرانان استانی وشهرستانی به منظوراطالع رسانی -

                                                                                                                                    .مقدسه در مساجد و اجتماعات دعوت به مشارکت در بازسازی عتبات

      تهیه و انتشار فیلم مستند،کلیپ، تیزر و گیفت تبلیغاتی با موضوع پروژه های دست اقدام.                                             -

وانتشار  تولید از طریق (ع)جهت تعمیق وگسترش فرهنگ غنی مکتب اهل بیتتالش در -

                                                                    محصوالت فرهنگی در کنار موضوع اطالع رسانی.
 عنوان مقاله درخصوص لزوم عمران وآبادانی قبورانبیاء وائمه23تهیه وتکثیر -

همچنین پاسداشت میراث فرهنگ و معماری ایرانی و  روایات ؛)ع(ازمنظرآیاتمعصومین

 .شبهات اسالمی در عتبات مقدسه و پاسخ به

                                                                                   در ػوراى ٍ ثبزسبزی سبیر حرهْب: ثب سبیر ستبدّب *هطبرکت 

                  ّؼاق و ؿ٨ری٥.                                                                                                                 ٣٘ؼ ٣یؼوي ٠حعنل ٤ٗی ةؼاي ةازؿازي صؼم ٦اي ا٦ٜ ةیث)ع( در 1500ةاٝٓ ةؼ  اّؽام جْغاد -

                                                                            ج٢ ؿی١ان ة٥ اّحاب ٠ٛغؿ٥. 4700ةیف از ا٦غاء -

   .و٣یٟ دارةـحی ةا اجناالت ٠ؼة٥ً٨ قاظ٥ ٥ٝ٨ٝ یك ای٤چ 600 ا٦غاء -

         آن. ًالکاري و 66*312و 70*300ؿاظث دوّغد کحیت٥ ؿؼدرب صؼم ا٠ام صـی٢)ع(دراةْاد  -

.                                          ٥ آب قؼب صؼم صىؼت ّتاس)س(راه ا٣غازي جن٘ی٥ ظا٣ ؿاظث و - 

             ز٧ث پؼوژه ٦اي ّحتات ّاٝیات.ا٨٣اع ٠یٞگؼد  ج123٢ا٦غاء  –

                                      ایؼان. %زیؼٚی١ث ٠ن٨ب ازقؼکث ٠ٞی م٤ْحی ٨ٗالد20ةا ج٢ ٠یٞگؼد700ارؿال  و ظؼیغ ١٦ا٤٦گی، -

                                                                      ج٢ اٝکحؼود ز٧ث پؼوژه ٦اي ّحتات ّاٝیات.10ا٦غاء -

                                                                            .20و 18قاظ٥ جیؼآ٢٦ ١٣ؼه 190ا٦غاء -

 ورق ی٨٣٨ٝیث ةؼاي پؼوژه داراٝىیا٥ٗ در کؼةالي ٠ْٞی.٦900ؽار ٠حؼ ایؽوگام و10ةیف از ا٦غاء -
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سبیر ػالٍُ ثر هطبرکت در  خَزستبىى استبدرّویي راستب ستبد ثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت *

هستقل ٍ ثسرگی را  ّبی پرٍش9831ُاز سبل  هقذسِ، تبجهرثَط ثِ ثبزسبزی ػتپرٍشُ ّبی 

 :از جولِ ثِ اتوبم رسبًذُ ٍ تحَیل دادُ است هتؼْذ ٍ

 ّٞی٥ اٝـالم. ا٠ام ّٞی ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ و٨٤٠ر ٧ٌ٠ؼ صؼم ًالي ای٨ان وةازؿازي ٠ؼ٠ث ٦ؽی٥٤ جا٠ی٢ -1

 در ؿا٠ؼاء . اٝـالم ّٞی١٧ا ّـکؼیی٢ ا٠ا٠ی٢ صؼم درب 6 و ا٦غاء ؿاظث -2

 پؼوژه ٠ؼ٠ث و ةازؿازي گ٤تغ صؼم ٧ٌ٠ؼ ا٠ام ّٞی ّٞی٥ اٝـالم.جا٠ی٢ ٦ؽی٥٤  -3

 .درؿ٨ری٥ (س)٣ٛاط آؿیب دیغه صؼم صىؼت زی٤ب ج١ام ةازؿازي -4

 ةازؿازي و ًالکاري گ٤تغ صؼم صىؼت زی٤ب)س(. -5

 ٥ٌْٚ ٗؼش.80ا٦غاء ٠٘ؼوش کؼدن صؼم صىؼت زی٤ب)س( ةا   -6

 ا٦غاء و راه ا٣غازي یکغؿحگاه ٚاٝیك٨یی ةؼاي صؼم صىؼت زی٤ب)س(. -7

 صؼم صىؼت زی٤ب)س(. ا٦غاء و ٣نب ؿیـحٟ اً٘اء صؼیٙ و آجف ٣كا٣ی در -8

 اًؼاف وؼیش صؼم ٧ٌ٠ؼ ا٠ام ّٞی)ع(. )دی٨اره صائٜ ةی٢ آٚایان و ةا٨٣ان(ؿاظث و ٣نب ٚاًِ -9

 اًؼاف وؼیش صؼم ٧ٌ٠ؼ ا٠ا٠ی٢ ّـکؼیی٢)ع(. آٚایان و ةا٨٣ان()دی٨اره صائٜ ةی٢ ٣نب ٚاًِ ؿاظث و -10

 اًؼاف وؼیش صؼم ٧ٌ٠ؼ صىؼت اةاٝ٘ىٜ اْٝتاس)ع(.)دی٨اره صائٜ ةی٢ آٚایان و ةا٨٣ان(و٣نب ٚاًِ ؿاظث -11

 آةادان. در )ع(ّٛیٜ ة٢ ٠ـٟٞ صؼم درب دوو جض٨یٜ  ؿاظث -12

 .ثرای استراحت ٍاسکبى زایریي اهبهیي جَادیي)ع(هسقف سبزی خیبثبى صحي صبحت السهبى)ػج( حرم              -98

 ؿاظث و ٣نب یکغؿحگاه آب جن٘ی٥ ةؽرگ ةؼاي صؼم صىؼت اةاٝ٘ىٜ اْٝتاس)ع(. -14

 ؿاظث و ٣نب دوّغد کحیت٥ ؿؼ درب صؼم آٚا ا٠ام صـی٢)ع(. -15

 ؼم صىؼت زی٤ب)س(.ص٦ؽار٠حؼ٠ؼةِ ایؽوگام صؼم ا٠ام صـی٢)ع( و 20ج٧ی٥ وارؿال -16

 ؿی١ان ةؼاي صؼم ا٠ام ّٞی)ع( و صؼم ا٠ام صـی٢)ع(.ج٢ 4700ج٧ی٥ و ارؿال  -17

 دؿحگاه ک٨ٝؼ اؿپٞیث ةؼاي صؼم ا٠ام صـی٢)ع(. 200ج٧ی٥ و ارؿال  -18

 ج٢ جیؼآ٢٦ و ٠یٞگؼد و اٝکحؼود ةؼاي کؼةالي ٠ْٞی. 710ج٧ی٥ و ارؿال  -19

 ؿاظث و ٣نب ا٠ا٣حغاري صؼم ا٠ا٠ی٢ ّـکؼیی٢)ع(. -20

ا٠ا٠ی٢  صـی٢)ع(، ا٠ا٠ی٢ ز٨ادی٢)ع( و٦اي ا٠ام  آةـؼدک٢ ةؼاي صؼمدؿحگاه 25ا٦غاء  -21

 .٦ؽار٣٘ؼ زایؼ را جا٠ی٢ ٠ی ک٤غ 10ک٥ ١٦ؽ٠ان آب قؼب  ّـکؼیی٢)ع(
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 ازجولِ: در دست اقذام دارد در حبل حبضر چْبر پرٍشُ ثسرگ ستبد خَزستبى *

 (.  س)مض٢ صىؼت ز٦ؼاةا ؿاظث  ج٨ؿ٥ْ صؼم ا٠ام ّٞی)ع( پؼوژه٠كارکث در  -1

 در ؿ٨ری٥. صؼم صىؼت زی٤ب)س(ؿاظث ٠ىیٖ و ١٧٠ا٣ـؼاي  -2

  در کؼةالي ٠ْٞی. ؿاظث مض٢ صىؼت زی٤ب)س(ج٨ؿ٥ْ صؼم ا٠ام صـی٢)ع(  ٠كارکث در -3

 

 ة٥ قغه جْیی٢ ٠غت در ٧٠ٟ پؼوژهؿ٥  ای٢ ا٦ٜ ةیث)ع( دٝغادگان و ّاقٛان واالي ١٦ث ةا اؿث ا٠یغ

 .ةؼؿغ ا٣سام

  

    رسید و تحویل گردید:ام تما ستاد استان بهکه توسط اختصاصی  هایپروژه  تشریح *

ؿال پیف ة٥ دؿح٨ر ٣ادر قاه اٗكار ًالکاري قغه ة٨د 300صغودایوان طالی حرم امام علی)ع( -9

 ة٨د و دچار ظ٨ردگی قغهور٧ٚاي ٠ؾ  روکف ًالي ،ک٥ ة٥ دٝیٜ گػقث ز٠ان و ٨ّا٠ٜ ٗؼؿایكی

ة٤ا ة٥ درظ٨اؿث ج٨ٝیث صؼم  . پؾ از ؿ٨ٛط رژیٟ دیکحاج٨ري ةْخ، وؿیا٦ی ورق ٦اي ٠ؾ ١٣ایان قغ

ؿیـحا٣ی ؿحادةازؿازي ّحتات ّاٝیات ٠ح٨ٝی  ا١ُْٝی صىؼت آیث اهلل ٧ٌ٠ؼ و جاییغ ٠ؼزْیث ّاٝیٛغر

 .ةازؿازي ای٨ان گؼدیغ

 لی خشتهای ایوانقب وضعیت                          های ایوان        عملیات طالکاری خشت      

 

 

 

 

 

٦اي  درکارگاه92ؿالاز  : حرم مطهر امامین عسکریین)ع( در 6دومین پروژه مستقل ساخت  -2

ة٥ ؿا٠ؼاء ٤٠حٜٛ و ةا  94ؿالو پؾ از اج١ام  ٠ؼة٥ً٨ در ق٧ؼ٦اي ا٨٦از، آةادان، ا٠یغی٥ و ا٣غی١كك آٔاز

 .صى٨ر صىؼت آیث اهلل ٨٠ؿ٨ي زؽایؼي و ٦یئث ١٦ؼاه در صؼم قؼیٖ ٣نب گؼدیغ 
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 :مرمت و بازسازی گنبد حرم مطهر امام علی علیه السالم پروژه -3

  

ا٠ام ّٞی ّٞی٥ اٝـالم ةا گػقث ٣ؽدیك ة٥ ؿ٥ ٚؼن از ؿاظث آن ة٥ دؿث ٧ٌ٠ؼ گ٤تغ ًالي صؼم 

٠ٛغؿ٥ ةؼ ادؼ ٨ّا٠ٜ ز٨ي دچار ٗؼؿایف و  تاتٗؼ٤٦گی ّحایؼا٣یان ة٥ ٨٤ّان یکی از آدار جاریعی و 

 ٠ی ةاقغ.)ٍرق ّبی هس ثب رٍکص طال( ظكث ًال 10000ای٢ گ٤تغ ٠كح١ٜ ةؼ .ظ٨ردگی قغ

      

 ؿحادج٨ؿي  94ؿال ٠ضؼم اةحغاي از٨ّٞي  قؼیٖ صؼم گ٤تغ ةازؿازيا٣سام قغه  ج٨ا٤ٛٗا٥٠اؿاس  ةؼ

 ٦اي پكحیتا٣ی و ٤٧٠غؿی،٤٦ؼي ٠ؼاصٜ واگػار و ظ٨زؿحان ؿحاد ةازؿازي ّحتات ّاٝیات اؿحان ة٥ ٠ؼکؽ

١٦ؽ٠ان ةا ٠یالد ٣تی ٠کؼم 95درؿال و قغ جا٠ی٢ ظ٨زؿحان ٠غار والیث و ظیؼ ٠ؼدم ج٨ؿي آن ٠اٝی

 .ةا صى٨ر ٠ـئ٨الن ایؼا٣ی و ّؼاٚی رو١٣ایی گؼدیغ ٞی اهلل ّٞی٥ و آ٥ٝ وؿٟٞم اؿالم
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 :نقاط  آسیب دیده حرم حضرت زینب سالم هللا علیها در سوریهبازسازی  -4

 ٧ٌ٠ؼ صؼم ة٥ قغن ٣ؽدیك و د٠كٙ زی٤تی٥ ٥ٌٛ٤٠ ة٥ ٦س٨م از پؾ جک٘یؼي و جؼوریـحی ٦اي گؼوه

 کؼد٣غ. وارد صؼم جاؿیـات و اة٤ی٥ ة٥ زیادي ظـارات و آؿیت٧ا ّٞی٧ا اهلل ؿالم زی٤ب صىؼت

   

 ،صؼم اًؼاف از جؼوریـحی ٨ّا٠ٜ را٣غن ازّٛب پؾ٠غاْٗی٢ صؼم ةض١غاهلل ةا ایذار و از ظ٨دگػقحگی 

 آن دیغه آؿیب ٣ٛاط ةازؿازي ٠ح٨ٝی ٠ؼکؽؿحاد  ًؼف از ظ٨زؿحان اؿحان ّاٝیات ّحتات ؿحاد ةازؿازي

 ٦اي درب ٦ا، کاري کاقی ٠ٌال، گ٤تغ ازز٥ٞ١ دیغه آؿیب ةعك٧اي ج١ام جاک٨٤ن و گؼدیغ قؼیٖ صؼم

 ٦ا رواق و صؼم ایؽوگام ژ٣ؼاج٨ر٦ا، صؼارجی، و ةؼودجی ٦اي ؿیـحٟ ٠نٞی، ٦ا، رواق درب و ورودي ةؽرگ

  .گؼدیغ ةازؿازي اصـ٢ ٣ض٨ ة٥  …و

         

 (ترمیم محل اثابت گلوله آرپی جی)      (        محل اثابت کلوله روی گلدسته)    (             نصب داربست اطراف گلدسته)    
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 :درآبادان عقیل بن مسلم حرم درب دو ساخت -5

                         .قغ ا٣غازي راه آةادان در اٝـالم ّٞی٥ ّٛیٜ ة٢ ٠ـٟٞصىؼت  صؼم درب دو ؿاظث کارگاه

 ٦ا درب ای٢ و رؿیغ ا٣سامة٥  ؿال ٠2غت ًی ٦ا درب ای٢ ؿاظثظیؼ آةادان  ٠ؼدم ٦اي ک١ك ةاک٥ 

 صىؼت ٠ـٟٞ)ع( جض٨یٜ گؼدیغ. صؼم ة٥ 96 ؿالاواظؼ 

. 

امامین عسکریین)ع(،امام امام علی)ع(، ساخت قاطع اطراف ضریح حرم های مطهر-6

 حسین)ع( وحضرت ابالفضل)ع(

        

 عبخت ًّقت اهبًتذاسی حشم اهبهیي ػغکشییي)ع( دس عبهشا. -7
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 هی ثبؽذ:                           *پشّژٍ ُبی اختقبفی عتبدثبصعبصی ػتجبت ػبلیبت خْصعتبى کَ دس دعت اقذام

    :(س)حضرت زهراصحن با ساخت  توسعه حرم امام علی)ع( پروژهمشارکت در  -9

و قتـحان ٢ پؼوژه مض اقؼف اٝـالم در ٣سٖ ّٞی ّٞی٥ا٠ام ٧ٌ٠ؼ ٨٠الي ٠حٛیان ة٥ ٨ُ٤٠ر ج٨ؿ٥ْ صؼم 

 قؼوع ة٥ کار کؼده اؿث. 89از ؿال   ٦ؽار ٠حؼ٠ؼةِ 220ةا ؿالم  زا٠ِ صىؼت ز٦ؼا ّٞی٧ا

    

٦ؽار ٠حؼ ٠ؼةِ  100اؿث، قتـحان و ٠ضٜ اؿحؼاصث زائؼان ک٥ داراي ا٠کا٣ات گؼ٠ایكی و ؿؼ٠ایكی 

ای٢ ًؼح ةا ١ْ٠اري  .وؿْث دارد ک٥ ةاّخ رٗاه صال ظیٜ ُّیٟ زائؼان ا٠ام اول قیْیان ظ٨ا٦غ قغ

و ١٣ایا٣گؼ ٤٦ؼ ایؼا٣ی در ک٤ار اّحٛادات ١ّیٙ دی٤ی و ٠ػ٦تی  ه اؿثامیٜ ایؼا٣ی و اؿال٠ی ؿاظح٥ قغ

  غ.قو ّال٥ٚ ٠ؼدم ایؼان ة٥ ا٦ٜ ةیث )ّٞی٧ٟ اٝـالم( ظ٨ا٦غ 

 ساخت مهمانسرا و مضیف حرم حضرت زینب)س( در زینبیه دمشق: -2

  

ز٨ار صؼم آن  در )ثب احتسبة زیرزهیي ٍ ّوکف( ًت٥ٛ ٠5حؼ ٠ؼةِ زیؼة٤ا در 1500ای٢ پؼوژه ة٥ ٠ـاصث 

 ٦ؼ وّغه ٣٘ؼ زائؼ را در ٠300ی ةاقغ ک٥ پؾ از ة٧ؼه ةؼداري آ٠ادگی پػیؼایی ؿاظثصال  صىؼت در

                              دارا ٠ی ةاقغ.

ومهمانسرای                         نمای مضیف

(س)حضرت زینب  حرم مطهر    
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 در کربالی معلی.  مشارکت در ساخت صحن حضرت زینب)س( -3

         

 

 

 

 

 

 

 

 ة٥ قغه جْیی٢ ٠غت در ٧٠ٟ پؼوژه ای٢( ع)ة٥ ائ٥١ ا٧ًار ودٝغادگان ّاقٛان واالي ١٦ث ةا اؿث ا٠یغ*

ج٢ ؿی١ان ةؼاي 1000ةاٝٓ ةؼةا ٠كارکث ظیؼی٢ ٚنغ دارد الزم ة٥ ذکؼ اؿث ای٢ ؿحاد  .غ٤ةؼؿ ا٣سام

  ١٣ایغ. ای٢ مض٢ ج٧ی٥ و ارؿال

ستبد  چٌذ اخیر جسءدر چٌذ سبل ّوَارُ ستبى خَزاستبى ثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت * ستبد

 :اًتخبة هی ضذُ است ثرتر کطَر

 :در چٌذ سبل هتَالی ثِ ػٌَاى ستبد ثرترستبد استبى  اًتخبة دالیل*

 صٍ٘ و ا٣حٛال ٦غایا و ٣ػورات ٠ؼد٠ی.ا٠ا٣حغاري در رّایث ٣ُٟ و ا٣ىتاط در دتث رویغاد٦اي ٠اٝی و  -

 ا٣ـسام و ْٗال ؿازي ؿحاد٦اي جاة٥ْ و ١٣ای٤غگان ٣ػوراجی ٠ؼجتي ةا ؿحاد. -

 .٥دٚیٙ و ا٣سام ةازرؿی ٦اي ٤٠ـسٟ از زیؼ ٠س٥ّ٨١ ٦اي جاة٣ُْارت  -
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 اٗؽایف ٠یؽان ز١ِ آوري ٦غایا و ٣ػورات ٠ؼد٠ی. -

 ا٣سام اٚغا٠ات ٠ذتث ٗؼ٤٦گی و اًالع رؿا٣ی و ارجتاط ٨ٚي و ٠ـح١ؼ ةا رؿا٥٣ ٦ا در ؿٌش اؿحان. -

 ْٗال ة٨دن وب ؿایث ؿحاد اؿحان و ا٣ْکاس ٠ـح١ؼ ْٗاٝیث ٦ا. -

ثجت در اسٌبد ثبزسبزی ثوٌظَر ی ضَد ستبدثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت خَزستبى یبدآٍر ه*

ثبزسبزی ّریک ازحرم ّبی اّل ثیت)ع(ثِ هقذار  ٍثِ کسبًی کِ ّسیٌِ هرهت  ت هقذسِبػتج

ثِ ػالٍُ ًگیي ٍ ترثت هتجرک پرداخت کٌٌذ سٌذ افتخبر هطبرکت را  َهبىت ّسار055اقلحذ

 .تقذین هی گرددسیذالطْذاء)ع(

 

 

 

 

 

 

  

                             هقذسِ: تبجثیبًبت هراجغ هؼظن تقلیذ در خصَظ اّویت ػوراى ٍ آثبداًی ػت

                                                                                                                          اهلل سیستبًی: آیت

  

کٜ ؿاز٠ان ةازرؿی  و کك٨ر ّاٝیات ةازؿازي ّحتات ؿحاد وؿايؿیـحا٣ی دردیغار ةا را١ُْٝی اهلل   آیث

کك٨رگ٘ث: ةض١غاهلل کار٦اي ظ٨ةی دارد ا٣سام ٠ی ق٨د و ٣حیس٥ اٚغا٠ات ق١ا ا٣كاء اهلل ة٥ زودي ٠كعل 

ا٠یغوار ک٤٤غه اؿث. ق١ا وي ا٧َار داقث: اظتاري ک٥ از ؿاظث و ؿاز٦اي ّحتات ة٥ ٠ا ٠ی رؿغ  ظ٨ا٦غ قغ.

ةایغ ةا ٥١٦ ا٠کا٣ات وارد ق٨یغ و ؿْی ١٣اییغ ةا دٚث و ؿؼّث ةیكحؼي ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز٦اي ٨٠ز٨د در اّحاب 

اٗؽود: ة٤غه ة٥ ویژه  ایكان ٠ٛغؿ٥ ظن٨ماً در ٗؼا٦ٟ ٨١٣دن ز٠ی٥٤ ظغ٠ث ة٥ زوار کار٦ا را ة٥ پیف ةتؼیغ.

ؿازي جاکیغ ٠ی ١٣ایٟ ٦ؼچ٤غ در٠ـیؼکار ٨٠ا٣ْی ١٠ک٢ اؿث ٦اي داده قغه درکار٦اي ةاز ةؼ١ّٜ ة٥ وّغه

    دّا وز٨د داقح٥ ةاقغ ٝک٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣یث ظیؼق١اظغاو٣غ ٨٠ا٣ِ را از٠یان ةؼ ٠ی دارد. ٢٠ ٦ٟ ةؼاي ق١ا

 فبرسخجرگساری هٌجغ:                                                                                                  ک٤ٟ. ٠ی
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 (                                            1389اردیت٧كث  24ة٥ ١٦ایف ؿحادةازؿازي ّحتات ّاٝیات)پیبم آیت اهلل صبفی گلپبیگبًی*

 

   ةـٟ اٝؼص٢١ اٝؼصیٟ

                                                             32وَ ٢َ٠ یَُُِّْْٟ قََْائِؼَ ا٥َِّٞٝ َٗإ٧َّ٣َِا ٢ِ٠ ج٨ََْٛى ا٨ُُْٞٛٝبِ )ؿ٨ره صر/ آی٥ 

یاٝیح٤ی ک٤ث  ؿالم ّٞیکٟ ورص١ة اهلل اهلل قؼٗاً و٠سغاًوجُْی١اً ؿحاد٠ضحؼم ةازؿازي ّحتات ّاٝیات زاده 

٠ؼاکؽ ٧٠ٟ پؼؿحف اٝـالم(از ْن٠٨ی٢)ّٞی٦٠ٟ٧اي ٧ٌ٠ؼه صىؼات  اّحاب ٠ٛغؿ٥ وصؼم ٠كؼ٥ٗ و ٠كا٦غ ،٠ْکٟ

م٨ْد ة٥ ٨ّاٟٝ ةاال و٠ٞک٨ت اّٞی اؿث اوٝیاء رص١ان وّؼوج و ة٥ ظغاو٣غ٠حْال و٠ضٜ ٣ؽول ٠الئک٥ و٠ؽارجٛؼب و

 ة٥ صى٨رجكؼف ارواح ا٣تیاء و ی ةاق٤غوک٥ ازجسٞیات ا٧ٝی٥ دراّٞی ٠ؼجت٥ رْٗث و ١ُّث ٠  ای٢ ٠ٛا٠ات ّاٝی٥

ة٧حؼی٢ ز٨ٞه ٦اي ٨٧َر و قک٨ه را  آةاد وةارگاه آؿحان ٗؼقح٥ پاؿتان آ٧٣ا  ز٧ث َا٦ؼ از اوٝیاء ٨١ْ٠ر٣غ، ةایغ

ا٠یغ ای٤ک٥ ةا ٤ّایث صىؼت وٝی ا٠ؼةٛی٥ اهلل ٨٠ال٣ا ا٧١ٝغي ارواح اْٝا١ٝی٢ ٥ٝ اٝ٘غاه ّؽیؽا٣ی ک٥  .داقح٥ ةاق٤غ

صـاب ز٧ث ةازؿازي ّحتات ّاٝیات ّؼاق ک١ؼ١٦ث ة٥ ٠یان ةـح٥ ا٣غ ةا  ةی ةؼاي کـب د٨اب و ٗىیٞث وازؼ

ة٥ م٨رت قایـح٥ درا٣سام ای٢ ظغ٠ث ةؽرگ والئی ٨٠ٗٙ اٝـالم( یث)ّٞی٧ٟان ا٦ٜ ةوقی٘حگ ١٦کاري ا٦ٜ ظیؼ

  .گؼد٣غ وآن را ةؼاي ظ٨د اٗحعاري ةؽرگ دا٣ـح٥ و در درگاه رة٨ةی قاکؼ ای٢ ١ْ٣ث و ٤ّایث ٠عن٨ص ةاق٤غ

  جتیان٤٠تِ:       »ز٤ْٞا اهلل وایاکٟ ٢٠ ا١ٝح١ـکی٢ ة٨الیح٧ٟ وا١١ٝحذٞی٢ ألوا٠ؼ٦ٟ وم٨ٞاج٥ ّٞی٧ٟ اٝس١ْی٢«

 :ضیرازی اهلل هکبرم یتآ*

 

ّاٝیات اظحناص یاةغ جا در قحاب کار ةازؿازي ٣ٛنا٣ی صامٜ ّحتات  ةایغ یك ؿ٨م ؿ٧ٟ ا٠ام ة٥ ةازؿازي 

ّاٝیات را  ّحتاتّاٝیات ٣یؽ ٗکؼي کؼد، ةازؿازي  ّحتات ةیان ای٤ک٥ ةایغ ةؼاي کار٦اي ٗؼ٤٦گی در٣ك٨د. وي ةا 

َا٦ؼ ا١٦یث ة٥ ا٦ٜ ةیث)ع( دا٣ـث و ظاًؼ٣كان کؼد: ةا٢ً ٚىی٥ ای٢ اؿث ک٥ در ای٢ صؼم ٦ا اٚغا٠ات 

     هٌجغ:پبیگبُ اطالع رسبًی حَزُ                                                                         ٗؼ٤٦گی ةایغ د٣تال ق٨د.

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=502000
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         : خَزستبى زػین حَزُ ّبی ػلویِ استبى  سیذهحوذػلی هَسَی جسایری حضرت آیت اهلل*

                                                                                                                                                    
ظغاو٣غ از گػقح٥ ای٢ اٗحعار را ة٥ ٠ا ٠ٞث ایؼان و  ةازؿازي ّحتات اٗحعاري ةؼاي قیْیان و ة٥ ظن٨ص ایؼا٣یان اؿث و

٠س٥ّ٨١ ظ٨زؿحان  ؿحاد ةازؿازي ّحتات ّاٝیات اؿحان. ةض١غاهلل ظ٨زؿحان داده اؿث ک٥ ةا٣ی ّحتات ّاٝیات ةاقیٟ

االؿالم و ا١ٝـ١ٞی٢ ٨٠ؿ٨ي ةا ؿازوکار ٨ٚي،  ةـیار ٨٠ٗٛی اؿث ک٥ ةا ّى٨یث اقعاص ٨٠رد اّح١اد و ةا ریاؿث صسث

 ٤٠تِ:ایـ٤ا     .د٦غ ٥ ا٧ًار)ع( ٦ـح٤غا٣سام ٠یؿاز٠ا٣غ٦ی وصـاةؼؿی دٚیٛی روي ا٠ا٣ات ٠ؼدم ک٥ ا٠ا٣ث ائ١

  ریبست ستبد ثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت کطَر: هحوذ جالل هأةهٌْذس *

 

 ؿحاد اّح١اد ک١ال در ٠ؼدم ا٠ؼوز و اؿث داده ٣حیس٥ ظ٨ةی ة٥ ٠ؼدم اّح١اد و ق٘اٗیث ةؼاي ؿحاد ای٢ جالش

٦اي  ج٨ا٣ـح٥ ةا جا٠ی٢ ٣یاز پؼوژهّحتات ّاٝیات ؿحاد ةازؿازي و  .ک٤٤غ ٠ی ١٦ؼا٦ی را ّاٝیات ّحتات ةازؿازي

داظٜ ٣ٛف ١٧٠ی را در رو٣ٙ ج٨ٝیغ و اقحٕال کك٨ر داقح٥ ةاقغ و ای٢ ٣یؽ از آدار ٠ا٣غگار از ج٨ٝیغات ظ٨د 

 .ّحتات ّاٝیات اؿث

 :َزستبىخحجِ االسالم ٍالوسلویي سیذهحوَد هَسَی هسئَل ستبدثبزسبزی ػتجبت ػبلیبت *

 

ةازؿازي ّحتات ّاٝیات اؿحان ٠ؼدم و ٠ضتی٢ ا٦ٜ ةیث ّٞی٧ٟ اٝـالم ةا ج١ام  غاهلل در ٨ًل ْٗاٝیث ؿحادةض١

یا ًالزات و کاال ای٢ ؿحاد را یاري کؼده ا٣غ و ٦ؼ پؼوژه اي  ةا ا٦غاء ٣ػورات و ٦غایا چ٥ ة٥ م٨رت ٣ٛغ و وز٨د

 ک٥ در ج٧ْغ اؿحان ة٨ده در ٨٠ّغ ٠ٛؼر ة٥ ا٣سام و جض٨یٜ گؼدیغ.
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 ّظبیف عتبد ثبصعبصی ػتجبت ػبلیبت دس اهْس اسثؼیي 

عتبد ثبصعبصی عتجبت عبلیبت اص اثتذای ؽشّع حشکت حوبعی اسثعیي حغیٌی پب ثَ پبی ُیئبت ّ 

هْاکت هشدهی دس عشصَ خذهت سعبًی ثَ صایشیي اسثعیي عشّس ّ عبالس ؽِیذاى حضشت 

 .عیذالؾِذاء)ع( حضْس فعبلی داؽتَ اعت

تْعظ  ّصاست کؾْس؛ ایي عتبد سعوبً ثَ عٌْاى تؾکیل عتبد اسثعیي حغیٌی ثب  5931اص عبل

هغئْل کویتَ جزة هؾبسکت ُبی هشدهی، اعکبى ّ تغزیَ تعییي ّ اص ُوبى عبل ثب توبم تْاى دس 

اهش جزة هؾبسکت ُبی هشدهی ثَ هٌظْس پؾتیجبًی اص هْاکت اسثعیي حغیٌی دس جِت سفبٍ ّ 

 ؽذ. آعبیؼ صایشیي اسثعیي ّاسد

 

 

 

عتبد ثبصعبصی عتجبت عبلیبت اعتبى خْصعتبى ثَ ًْثَ خْد ثَ عٌْاى کویتَ جزة هؾبسکت ُبی 

دس ساعتبی عبهبًذُی  ،ثب ثغیج عتبدُبی تبثعَهشدهی، اعکبى ّ تغزیَ عتبد اسثعیي حغیٌی 

اثتذای  پؾتیجبًی گشفتي اص هْاکت هشدهی اص اعکبى، پزیشایی ّ اسائَ خذهبت عوْهی ثَ صایشیي ثب

هجبدی ّسّدی اعتبى تب پبیبًَ ُبی چزاثَ ّ ؽلوچَ اقذام ثَ ساٍ اًذاصی هْکت ثشای پزیشای ّ 

 اعکبى صایشیي اسثعیي حغیٌی ًوْدًذ.

 

 

 

طی عبل ُبی اخیش ثَ ثشکت ًبم هجبسک اهبم حغیي)ع( تعذاد هْاکت هشدهی اسثعیي ثحوذهللا 

ّ اص طشفی اغلت عبکٌیي ؽِشُبی  هْکت گزؽت، 5011اص سقن  دس اعتبى خْصعتبى حغیٌی

، ثصْست داّطلجبًَ ثب اسائَ آدسط هٌضل ّ حغیٌیَ ُبی قشاس داسًذ دس هغیش صایشیياعتبى کَ دس 

  دس اختیبس، آهبدگی خْد سا ثشای پزیشایی ّ اعکبى صایشیي اسثعیي اعالم کشدًذ.

ثضسگ هشدهی ثشای هْکت 01اعتبى خْصعتبى عالٍّ ثش هْاکت داخل اعتبى ّ پبیبًَ ُب تعذاد 

 هغیش ثیي ساُی تب کشثال سا داسد.  پزیشایی اص صایشیي اسثعیي حغیٌی دس ؽِشُبی ًجف ّ
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 ثغوَ تعبلی

 . داسد ّجْد هتفبّتی اقالم سعیذٍ عتبد دفبتش ثَ کَ ًزّساتی فِشعت دس

 .ؽْد هی ُب دسحشم اهْسعوشاًی صشف ثبًک ثَ ّاسیض اص پظ ًقذی  ًزّسات* 

 ّ طال ؽبهل صیْسآالت ًبرس، عْی اص ؽذٍ ادا ًزس اگش: اعت ّجَ چٌذ هؾوْل ًقذی غیش ثخؼ *

 .ؽًْذ اعتفبدٍ گٌجذ ّ دسثِب هطِش، ُبی ضشیح آثکبسی ثشای تب رّة آى فلضات ثبؽذ، ًقشٍ

 حتی ّ خْدسّ صٌعتی، آالت هبؽیي عبختوبًی، هصبلح لْعتش، فشػ، هثل اقالهی ًزّسات اگش*

 ُب حشم ثَ آًِب ثْدى اًتقبل قبثل ثَ تْجَ ثب ثبؽٌذ،…  ّ حجْثبت ثشًج، هثل غزا تِیَ اّلیَ هْاد

 .ؽْد هی گیشی تصوین

 .ؽْد هی دادٍهعتجش تحْیل ًبرس  سعیذ ًزّسات توبهی پشداخت قجبل دس*

 

 پزیشایی ثشای خْد ًزّسات ّ ُب کوک اُذاء ّ خیش اهش ایي دس هؾبسکت جِت گشاهی ُوْطٌبى

 ّ اًقبس ثبًک ۴۱۲۲ -۲۴ -۳۸۹۰۹ -۱ حغبة ؽوبسٍ ثَ تْاًٌذ هی حغیٌی اسثؼیي صایشیي اص

 .ًوبیٌذ ّاسیض ۴۴7۹۰۱۱۸۳۱۲7۱۲۱۲ کبست ؽوبسٍ ُوچٌیي

 :فشهبیٌذ اقذام صیش ُبی سّػ اص یکی ثَ هقذعَ ػتجبت ثبصعبصی دس هؾبسکت ثشای ُوچٌیي

 ثبًکی ُبی حغبة ثَ هغتقین ّاسیض. 

 ٍ7۰۸*۱۱۸# دعتْسی کذ گیشی ؽوبس* 

  :ُب حغبة ثَ هغتقین پشداخت سّػ( الف

 ۲۰۲۳۰۹7۸۸۸۸۹۹۲۱۱ کبست تجبست

 تجبست ثبًک ۱۸۸۱۱۹۹۸۸۸جبسی

 هلی ثبًک ۸۱۸7۱7۸۲۳۹۸۸۴ عیجب

 هلی ۴۸۹7۳۳۱۰۳۳۴۲۳۰۲۲ کبست

 عپَ ثبًک ۴۸۱۴۹۸۱۴۹۲۸/ ۸7جبسی

 عپَ ثبًک ۲۰۳۴۱۸7۸۸۸۸۱۲۲۰۹ کبست

 کْثش ثبًک ۲۴۴۸۲۱۱۸۸۰۴۰/۹۱ جبسی
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 فبدسات ثبًک ۸۱۸۸۰۰۰۸۸۸۸۸۰ عپِش

 اًقبس ثبًک ۴۱۲۹۲۲7۱۱۱۴۴۴۱۸ جبسی

 اًقبس ثبًک ۴۴7۹۰۱۱۸۱۹۰۲۸۸۳۱ کبست

 پغت ثبًک ۲۴۹۴۳۳۲۲7۴۹۲۱۸۸۱جبسی 

 سعبلت ثبًک ۲۸۲۱7۴7۸۱۸۸۴۸۰۳۹ کبست

 اُْاص هشکضی ؽؼجَ سعبلت ثبًک ۱۸/۱01۹6۸1/7 جبسی

 اُْاص هشکضی ؽؼجَ هِشاقتقبد 7۴۱۲۹۸۲۳۳۸۴۹7۱۸ جبسی

 ۹۳۸۴۹۸۴۱۲۹۸۲۲۸7۱۱۱۴۴۴۸۱۸ اًقبس ثبًک ؽجب ؽوبسٍ

 ۲7۸۱۲۸۸۸۸۸۸۴۸۱۴۹۸۱۴۹۲۸۸7 عپَ ثبًک ؽجب ؽوبسٍ

 ۹۱۸۴۱۸۸۸۲۴۹۴۳۳۲۲7۴۹۲۱۸۸۱ ثبًک پغت ؽجب ؽوبسٍ

 ۱۲۸7۹۸۸۸۸۸۲۴۴۸۲۱۱۸۸۰۴۰۹۱ کْثش ثبًک ؽجب ؽوبسٍ

 * :7۰۸*۱۱۸# دعتْسی کذ گیشی ؽوبسٍ سّػ( ة

 هقذعَ، ػتجبت ثبصعبصی دس هؾبسکت هؾتبقبى ّ هٌذاى ػالقَ دعتشعی عِْلت ساعتبی دس

 اطالع جِت صیش دعتْسی کذ اعتبى ُبی ثبًک دس ؽذٍ هؼشفی ُبی حغبة ؽوبسٍ ثش ػالٍّ

 طشیق اص:گشدد هی هؼشفی حضْستبى ؽِشی تلفي ّ ُوشاٍ تلفي کبسثشاى ثشداسی ثِشٍ ّ سعبًی

 .تلفي ثب* 7۰۸*۱۱۸# دعتْسی کذ گیشی ؽوبسٍ

 :ػولیبت اًجبم تؾشیح

 تلفي گْؽی اص اًذسّیذ ّ عبدٍ ُوشاٍ ُبی تلفي اص اعتفبدٍ ثش ػالٍّ تْاى هی کبس ایي ثشای

 .کشد اعتفبدٍ ُن تْى عیغتن ثَ هجِض ؽِشی

 تشتیت ثَ ًظش هْسد حشم ۴ ًبم اًتخبثی گضیٌَ* 7۰۸*۱۱۸# دعتْسی کذ گیشی ؽوبسٍ اص پظ

 .توبط دکوَ دادى فؾبس اص پظ کَ گیشد هی قشاس اًتخبة هؼشك دس ؽوبسٍ

 . توبط دکوَ عپظ ّ اًتخبة ًظش هْسد حشم ۴ تب ۱ اػذاد اص یکی اًتخبة ثب

 .توبط دکوَ عپظ ّ ّاسد سا ًظش هْسد هجلغ

 .توبط دکوَ عپظ ّ ّاسد سا ؽتبة ػضْ کبست ؽوبسٍ
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 .توبط دکوَ عپظ ّ ّاسد سا خْد کبست دّم سهض

 .توبط دکوَ عپظ ّ ّاسد سا( ۸۴۱)اعتبى تلفي کذ

 .سعذ هی پبیبى ثَ هْفقیت ثب ػولیبت

 عتبد ثب تْاًٌذ هی داسًذ هؾبسکت ققذ ّ ُغتٌذ هتخقـ خبفی صهیٌَ دس کَ افشادی ُوچٌیي 

 دس هغتقش عتبد یب ۸۴۱۹۹۹۴۸۱۸۸ ؽوبسٍ ثَ خْصعتبى اعتبى ػبلیبت ػتجبت ثبصعبصی

 .فشهبیٌذ حبفل توبط اعتبى تبثؼَ ؽِشُبی

 ٌُگبم ؽْد خبفی پشّژٍ فشف ؽوب ًقذی ًزّسات داسیذ توبیل کَ دسفْستی اعت رکش قبثل

 ًوْدٍ دسج ّاسیضی فیؼ پبییي قغوت دس سا هْسدًظش پشّژٍ ًبم ُب ثبًک ؽؼت ًضد هجلغ ّاسیض

 یب فشهبییذ اسعبل ۸۴۱۹۹۹۴۲۲۲۹ خْصعتبى ػبلیبت ػتجبت ثبصعبصی عتبد ًوبثش ؽوبسٍ ثَ ّ

    .ؽْد رکش تْضیحبت قغوت دس ایٌتشًتی پشداخت فْست دس

 

 ّالغالم                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          تهیه وتنظیم :

                                                                                                                                               معاونت فرهنگی و روابط عمومی

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان   
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