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مح
عنىان :استقبال کا کرنان شبکو بهداشت و مردم نىرآباد از فل انص با ضرآن

اترخی1931 /9/ 3:

شرح رویدا د:خدا وند ردباره دينشن ضرآن می صرماید«:وَ إِذا ُضرِئَ ا ْل ُقرْآنُ َفَ ْس َت ِم ُعىا َلَُ وَ أَ ْن ِص ُتىا َل َع َّل ُكمْ ُُْت َحمُىنَ»«و چىن ضرآن خىانده شىد ،گىظ بدا ن صرا دارید و خامىظ مانید،
امید هك رب شما رحمت آید».
تالوت آیات همراه با دقت رد شخصيت اهى رپدازظ شده رد ضرآن از مهمتريه زمينو اهى انص با ضرآن و محسىش دیدن نقع ضرآن رد زندگی انطان است.
آلبرت بندورا ،مهم ُتيه نىع یادگيرى انطان را یادگيرى مشاهده اى می داند هك همان تقلید رفتار از الگىى مناسب می باشد.
عالوه رب الگىاهى زنده هك زمينو ُتبيت دینی مناسب را ايجاد می نمایندُ ،تسيم چهره دقيك و کارربدى ،و رد عيه دال محبىب و دوست داشتنی اسىه اه رباى مردم و باالخض
دانصدىیان می تىاند خالء فقدا ن الگىاهى مىرد نیاز را رد محيظ ذهه و روحشان رپ کند و هب تدريج با آانن همانندضازى كنند.
رد هميه راستا محفلی نهم خرداد با حضىر اقرى ربجستو حمیدرضا االجگردى نفر اول مطابقات نیبالمللی اداره اواقف و امىر خيرهی رد مسجد جامع شهرستان نىرآباد ربگزار شد ،ايه
مراسم با اجراى شبکو بهداشت نىرآباد و هم کارى ضاری دست گاهاهى اجرایی شهرستان و با ربانهمرزیى و مدرییت امىر صرهنگی و فىق ربانهم معاونت دانصدىیی صرهنگی دااگشنه و نيس
استقبال گسترده کا کرنان شبکو بهداشت و مردم شهر روهبرو گردید ،تالوت روحبع آیات کالماهلل مجید تىسظ اقرى مخصىص حرم امام رضا (ع) حمیدرضا االجگردى حضار را هب
فيض رضاندند ،رد اداهم گروه تىاشیخ بقیواهلل االعظم (ع) هك مقام اول تىاشیخ و همخىانی ضرآن کشىرى را دارد هب اجراى تىاشیخ رپداختند.
عکص اهى مربىط هب رویدا د:

