صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :
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عترت

اوقات شرعی:

خواهد داشت.
بر همین اساس ،کارشناسان
ستاد بازسازی عتبات عالیات با
اختصاص کدهای شناسه به هر

و گلدست ه شمالی ایوان در نظر
گرفته شد که پس از آن هنرمندان
و مهندسان باید در فاز نهایی و
سوم اقدام به مرمت بخش اصلی و
مرکزی ایوان تاریخی نجف کنند.
همچنین ترمیم خشت و کتیبههای
منقش به اشعار فارسی و ترکی ایوان

نجف توسط ستاد بازسازی عتبات
انجام میشود که به دلیل حساسیت
زیاد قرار است ابتدا خشتهای طال
جانمایی و برداشته شده و پس از
ترمیم و کوچکسازی و طالکاری
مجدد در جایگاه خود نصب شود
که این روند تا پاییز سال جاری ادامه
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فاز نخست طرح مرمت ایوان نجف به اتمام رسید
طرح مرمت ایوان نجف در سه فاز
توسط ستاد بازسازی عتبات در حال
انجام است که روند اجرای آن 30
درصد پیشرفت داشته و فاز نخست
آن تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو،
مرمت ایوان طالی حرم امام
علی(ع) در نجف اشرف یکی از
طرحهایی است که توسط ستاد
بازسازی عتبات در چند سال اخیر
پیشبینی و از سال گذشته اجرایی
شده است.
روند مرمت ایوان نجف در سه
فاز طراحی شد که در فاز نخست
مرمت حاشیه جنوبی ایوان و
گلدسته جنوبی در چهار مرحله
صورت گرفت.
همچنین در فاز دوم بازسازی حاشیه

پایگاه اینترنتیetedaldaily.ir :
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خشت آسیب دیده ،آن را از ایوان
جدا کرده و پس از عملیات ترمیم،
با روکشی از طال به قطر حدود 10
میکرون ،آبکاری و دوباره در محل
خود نصب میکنند که تاکنون 30
درصد این روند صورت گرفته و
هنرمندان همچنان در حال تکمیل
این طرح هستند.
طرح توسعه حرم امیرالمؤمنین(ع)
با احداث صحن حضرت زهرا(س)
نیز توسط ستاد بازسازی عتبات در
حال نهایی شدن است که این طرح
تا پایان امسال به اتمام میرسد.

برنامه های دهه کرامت آستان حضرت فاطمه معصومه(س) تشریح شد
در ایام بزرگداشت دهه کرامت۲۵۶
برنامه در قالب ۲هزار  ۶۲۷عنوان
در آستان حضرت معصومه(س)
برگزار خواهد شد.
به گزارش «حوزه» ،حجت االسالم
صفر فالحی در نشست خبری که
در صحن فاطمی آستان حضرت
فاطمه معصومه(س) برگزار شد،
به تشریح برنامه های دهه فرخنده
کرامت این آستانه پرداخت و گفت:

در طول تاریخ ،ایام و دهه هایی
وجود دارد که به دلیل اتفاقاتی که
در آن ایجاد شده از جایگاه ویژه ای
برخوردار است که یکی از آنها ،دهه
کرامت است.
معاون فرهنگی آستان حضرت
فاطمه معصومه(س) عنوان کرد:
دهه کرامت را دهه کرامت گفتند،
چون والدت دو نور و معصوم در
آن واقع شده است که یکی حضرت

معصومه(س) و دیگری امام
رضا(ع) هستند.وی افزود :دراینایام
درسالهایگذشتهبرایبزرگداشتآن
برنامه هایی اجرا شده است و امسال
هم این گونه خواهد بود.
حجت االسالم فالحی گفت:
در تقویم این دهه به عنوان ترویج
فرهنگ آل الله نام گذاری شده است
و همه تالش این است این عمل به
درستی اجرا شود.

معاون فرهنگی آستان حضرت
فاطمه معصومه(س) عنوان کرد:
در این ایام برای بزرگداشت دهه
کرامت از سوی نهادهای مردمی،
دستگاه ها و نهادهای حامی ،اطالع
رسانی در سطح استانی ،ملی و بین
المللی 256 ،برنامه در قالب 2هزار
 627عنوان در آستان حضرت
معصومه(س) برگزار خواهد شد.
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