بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم و عرض ادب خدمت معتکفین محترم؛
جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم معنوی اعتکاف و بهره مندی حداکثر از برنامه ،توجه شما را به نکات زیر معطوف می داریم.
خواهشمند است تمامی موارد زیر را با دقت مطالعه نمائید.

نکات:
اول :اعتکاف رمضانیه بهانه وصل  6به مدت  3روز؛ از سه شنبه (مورخ  )1396/03/30الی پنج شنبه ( )1396/04/01می باشد،
فلذا از شما عزیزان خواستاریم از ساعت  21به بعد (نهایتا تا ساعت  00:00بامداد) حضور پیدا کنید.
دوم :انشاءاهلل قبل از شروع اعتکاف ،همایش توجیهی معتکفین برگزار خواهد شد که کارت معتکفین و تذکرات ضروری در
آن همایش به سمع و نظر معتکفین محترم خواهد رسید و حضور معتکفین در این همایش الزامی می باشد( .زمان و مکان
دقیق متعاقبا اعالم می شود).
سوم :مکان اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ،مسجد مالاسماعیل واقع در خیابان قیام می باشد.
چهارم :همراه داشتن وسایل سمعی بصری (موبایل ،دوربین ،لپ تاب ،تبلت و  )...با فلسفه اعتکاف که دوری گزیدن از دنیا می
باشد ناسازگار بوده و باعث به هم خوردن نظم اعتکاف می باشد .فلذا؛ از آوردن اینچنین وسایل خودداری شود.
پنجم :اعتکاف بهانه وصل به صورت گروهی بوده و هر گروه یک سرتیم خواهد داشت .اعضای هر گروه سرتیم و محل استقرار
انشاءاهلل در همایش معتکفین (شماره دوم) اعالم خواهد شد.
ششم :برادرانی که بیماری خاص و یا پرونده پزشکی ویژه ای دارند ،حتما در هنگام پذیرش با مسئولین اعتکاف ،هماهنگی
های الزم را به عمل آورند.

وسایل مورد نیاز:
* قرآن و مفاتیح و صحیفه سجادیه
* پتو ،بالشت ،ملحفه ،دمپایی ،دفترچه بیمه ،وسایل شخصی (مسواک و حوله و )...
تبصره :خواهشمند است معتکفین گرامی قبل از افتتاحیه و نیت اعتکاف ،امور ثبت نامی خود را به طور کامل انجام دهند.
ضمنا معتکفین محترم و خانواده های آنها می توانند جهت اطالع بیشتر (قبل از اعتکاف) ،ارتباط با معتکفین (حین اعتکاف)
و انتقادات و پیشنهادات (بعد از اعتکاف) با شماره های ( 09104491815مدیریت نیروی انسانی) و 09906172313
(مدیریت روابط عمومی) تماس بگیرند.

باآرزوی موفقیت روز افزون شما
ستاد برگزاری اعتکاف رمضانیه بهانه وصل 6

