
 
 

گرامي باد  رونق تولید سال    
 

      "امر به معروف شیرين ترين، موثرترين و ماندگارترين نوع تعامل اجتماعي است . "
 اي )مدظله العالي(امام خامنه                                                                                                                                 
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 شیرازـ میدان قائم، بلوار هجرت، پل هجرت، سمت چپ ابتدای خیابان شهید پیشرو
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 3333322253سامانه پیام کوتاه:      abm.com-www.setadپایگاه اطالع رسانی 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

 رياست محترم شوراي امر به معروف و نهي از منکر دستگاه اجرايي استان

 سالم علیکم
ا توجه به اهمیت و ضرورت کنترل شیوع ویروس کرونا و اینکه بهترین و با احترام، ب  با صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

و همچنین جهت آگاه سازی نوجوانان و جوانان  مي باشد در منزل ماندنو مؤثرترین راهکار مقابله با این ویروس 

محوريت  مسابقه کتابخواني با در راستای آشنایی با راه های مقابله با ویروس کرونا این ستاد در نظر دارد 

) ويروس کروناي جديد( و مسابقات فرهنگي،  15دستورالعمل عمومي پیشگیري از ابتالء به ويروس کويد 

هنري و ادبي با موضوع: کرونا را شکست میدهیم در قالب هاي: طرح هاي گرافیکي)ويژه فضاي 

به ذکر است به صاحبان  الزم برگزار نمايد، 55مجازي(، داستان نويسي، نقاشي و کلیپ سازي در ايام نوروز 

آثار برتر در هر بخش جوایزی تعلق خواهد گرفت؛ لذا مستدعیست نسبت به اطالع رسانی کامل به کلیه کارکنان و 

مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در خانواده های ایشان اقدامات شایسته را مبذول فرمایید. ضمنآ عالقه

توانند به تمامی شبکه های اجتماعی ابقه کتابخوانی و دریافت سؤاالت میمسابقات و مشاهده پی دی اف مقاله مس

ملی کانال اصل هشتم ستاد امر به معروف و نهی از منکر مراجعه و آثار مربوط به مسابقه فرهنگی و هنری همچنین 

نمایند. همچنین در  ارسال 32303027507پاسخ سؤاالت مسابقه کتابخوانی را با ذکر نام و نام خانوادگی به شماره:   

توسط این ستاد جهت استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی  طرح هاي تبلیغاتي با موضوع مقابله با کروناهمین راستا 

 آن اداره آماده شده است که در اختیار دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره قرار خواهد گرفت.
                                                             

 سايه امام خامنه اي مستدام باد                                                                   

 

 
 
 

 رونوشت:

 نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه محترم شیراز حضرت آیت اهلل دژکام جهت استحضار

 استاندار محترم جناب دکتر رحیمی جهت استحضار

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت اطالع و اقدام

http://www.setad-abm.com/

