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پیامهایتسلیت
سرانقواومسئوالن

رهبر انقالب درگذشتحجتاالسالموالمسلمینفاطمینیا راتسلیت گفتند

ِ
واعظدرسآموز
عالم
وداعبا
ِ

عالم
گروه اندیشه -رهبر معظم انقالب ،با صدور پیامی ،درگذشت ِ
ِ
سیدعبدا ...فاطمینیا را
واعظ درسآمــوز ،حجتاالسالم آقای حاج ّ
تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا...
خامنهای ،متن پیام معظمله به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
«بسم اّ ...
ِ
واعظ درسآموز ،جناب حجتاالسالم آقای حاج
عالم
درگذشت
ِ
سیدعبدا ...فاطمینیا رضوانا...علیه را به خاندان گرامی و همه
ّ

س مجلس شورای اسالمی ،رئیس
رئیسجمهور ،رئی 
قوهقضاییهوتعدادیازمقاماتوشخصیتهایعلمی
وسیاسیکشور،باصدورپیامهایی،درگذشتآیتا...
سیدعبدا ...فاطمینیا را تسلیت گفتند؛ معاون اول
رئیسجمهور ،مدیر حوزههای علمیه ،وزرای فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،کشور و بهداشت و همچنین ،رئیس
سازمانبرنامهوبودجه،ازجملهاینافرادبودند.آیتا...
فاطمینیا ،استاد برجسته اخالق و واعظ محبوب که
از چندی پیش به دلیل شدت گرفتن بیماریاش در
بیمارستان نیکان بستری شدهبود ،بامداد روز گذشته
دعوتحقرالبیکگفت.

صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض
میکنم .اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم
محترم ،منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان
بود و فقدان آن مایه تاسف و اندوه است .از خداوند متعال مسئلت
میکنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و
پاداش وافر به ایشان عنایت کند.
سیدعلی خامنهای ۲۶/اردیبهشت »۱۴۰۱

ّ

مروری بر شاخصهای فکری و عملی معلم برجسته اخالق

همسنگی کالم و کردار در زندگی استاد فاطمینیا
نوائیان–اردیبهشتماهسال 1388بود،رهبرانقالب
بهمناسبتدرگذشتآیتا...العظمیبهجت
کهروزبیستوهفتمهمانماهدعوتحقرا
لبیکگفت،مراسمترحیمیدرحسینیه
امام خمینی(ره) برگزار کردهبودند و
سخنران مراسم ،آی ـتا ...سیدعبدا...
ِ
واعظ عالمی که افتخار
فاطمینیا بود؛
شاگردیدرمحضرآیتا...بهجتراداشت
و در آن مراسم ،یکی از بهترین تصاویر ممکن
را درباره شخصیت آن عارف و عالم ر ّبانی ارائه کرد؛
آیـتا ...فاطمینیا گفت« :راه نیل به سعادت و تکمیل
نفس ،از راه برهان و استدالل و سپس مجاهده و ریاضت
تعبدوعبودیت
استوآیتا...العظمیبهجت،ازطریق ّ
کامل ،به این جایگاه دینی رسیدهبود ».حاال،
درست  13سال از آن روزها میگذرد و
من،بایددربارهآیتا...فاطمینیاوبه
مناسبترحلتاوبنویسم؛مردیکه
بیانگرموکالمدلنشینش،برای
همه کسانی که تشنه کسب
معرفتبودندودرتمنایدرک
تعبد،
مفاهیم عالی دیانت و ّ
بیتابیمیکردند،آبیگوارا
به حساب میآمد .استاد
بزرگاخالق،درنخستین

اخبار ایران
با تمدید گواهینامه  CARESصورت گرفت:

تایید مجدد محصوالت ذوب آهن
اصفهان برای صادرات

اصفهان  -مرادیان :ممیزی خارجی مراقبتی
گواهینامه  CARESذوب آهن اصفهان ،جهت صادرات
میلگرد تولیدی این شرکت با موفقیت انجام شد.
مهندس رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن
اصفهان در جلسها فتتاحیه این ممیزی که با حضور مدیران
مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد ،به بیان
اقدامات انجام شده در زمینه ارتقاء کیفیت ،اقدامات آموزشی
و کسب حداکثر رضایتمندی مشتری پرداخت و گفت :ذوب
آهن اصفهان فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی
و استقرار و تمدید آن ها ،همواره با نهایت سعی و تالش در
جهت افزایش بهره وری توأم با رعایت حقوق مصرف کننده
و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است .محمد
صدری مدیرکیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان نیز ،گفت:
اولین ممیزی مراقبتی بعد از اخذگواهینامه  CARESطی
روزهای  ۱۹و  ۲۰اردیبهشت ماه توسط سرممیز موسسه
مذکور  Serdar Anlasاز انگلستان و در مدیریت های مرتبط
انجام شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم انطباقی،
گواهینامه  CARESبرای این شرکت تمدید اعتبار شد.
صدری تاکید کرد :با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع
کرونا این ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به صورتا ز راه دور
(  ) audit Remoteصورت پذیرفت .مدیرکیفیت فراگیر ذوب
آهن اصفهان  ،گفت :مدیریت های مختلف به ویژه آزمایشگاه
مرکزی ،مهندسی نورد ،فوالدسازی ،اتوماسیون و ارتباطات،
بازاریابی و فروش خارجی ،آموزش و توسعه منابع انسانی ،روابط
عمومی ،پشتیبانی فروش و برنامه ریزی حمل ،حراست  ،فن
آوری اطالعات و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت
آمیز این دوره از ممیزی مشارکتی فعال داشتند.

عمرپربرکتاستاد،بهآموختنمعارفالهیوآموزشآنبهبندگان
خدا سپری شد؛ زاده سال  1325در تبریز و در بیت آی ـتا...
سیداسماعیلاصفیائیشندآبادی،دردورانعلمآموزیاش،تلمذ
درمحضرعلمایبزرگیراتجربهکرد؛علماییکهبیشترآنها،در
زمره عرفای نامدار دوران معاصر بودند؛ نامهای بزرگی همچون
عالمه طباطبایی ،آیات عظام محمدعلی اراکــی و محمدتقی
بهجتونیزآیاتمحمدتقیآملیوسیدرضابهاءالدینیرامیتوان
در ردیف استادان آیتا ...فاطمینیا دید .چشم تیزبین و حافظه
قدرتمند او ،تمام جاذبههای محضر این عرفا و علمای نامی را
میدید و در خود حفظ میکرد و در روزگــار فراق آن صالحان،
در و گهرهایی شد که نسل جدید از شناخت
بازگوکننده شیوای ّ
و دریافت آنها محروم ماندهبود .استاد فاطمینیا ،راوی صادق
روایــت زندگی کسانی بود که در مسیر سیر الــیا ،...توفیقات
فراوانیداشتندودرطیکردنطریقحقورسیدنبهمقامبندگی
خدا ،سر از پا نمیشناختند .با این حال ،او در نقل سرگذشتها،
متوقف نماند و خود ،در مقام شاگردی و تعقیب مسیر آن بزرگان
کهراهشان،همانراهترسیمشدهپروردگارازطریقمعصومین(ع)
بود ،گامهای مؤثر برداشت و بخش مهمی از حالوت و شیرینی

کالم وی ،ناشی از درک حقیقتی بود که طعم خوش آن را در
همراهیباخوبانروزگارچشید.
▪هنربزرگاستادفاطمینیا

هنر بزرگ مرحوم استاد فاطمینیا ،در عرصه تبلیغ و وعظ،
سا دهگوییمفاهیمیبودکهعامهمردم،بهراحتینمیتوانستند
درک کنند .او مانند برخی از علمای نامی ،خود را در گوشه
کتابخانه یا کنج مدرسه محصور نمیکرد و فقط به تربیت
شاگرداننمیپرداخت؛مرحوماستادفاطمینیا،بهتماممعنای
کلمه ،عالمی مردمی و مردمدوست بود؛ ارتباطی که با مردم
برقرار کرد ،مبدل به ارتباطی دوطرفه و پایدار شد و از این حیث،
معدود افرادی در دوران ما ،قابل مقایسه با او هستند .استاد ،در
مسیرحقوحقیقتودفاعازحقانیتراهیکهدرپیشداشت،از
سرزنشبدخواهانوتهمتبداندیشاننمیهراسیدودراینراه،
ازآبروواعتبارخودخرجمیکرد.روحششادویادشگرامیباد.

خبر مرتبط
مراسمتشییعوتدفینپیکراستادفاطمینیا

امروزبرگزارمیشود

مراسمتشییعحجتاالسالمفاطمینیا،امروزساعت9صبح،
ازمقابلدانشگاهتهرانبرگزارمیشود.بهگزارشخبرگزاری
صدا و سیما ،به نقل از فرزند آن مرحوم ،پس از برگزاری
مراسم تشییع در تهران ،پیکر استاد به قم منتقل خواهد شد
و مراسم تشییع در این شهر نیز ،ساعت  17از مقابل مسجد
امام حسن عسکری(ع) تا حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)
انجاموسپس،پیکراستاددراینمکانمقدسبهخاکسپرده
میشود.گفتنیاست،شبگذشته،مراسموداعباپیکراستاد
فاطمینیا،درمسجددانشگاهامامصادق(ع)برگزارشدهبود.

▪صاحبکالموبیاننافذ

بــه گـــزارش پایگاه اطــاعرســانــی دولـــت ،آیـــتا...
سیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور در بخشی از پیام
تسلیت خود به مناسبت درگذشت استاد فاطمینیا
آوردهاست « :این استاد برجسته اخالق با کالم و بیان
نافذ و سخنان تأثیرگذار زندگی پرخیر و برکت خود را
با اخالص وقف ترویج و تبلیغ مبانی دینی و اعتقادی
در سطوح مختلف کرد و با تألیف آثار ارزشمند کارنامه
درخشانی از خود بر جا گذاشت که همچون چراغی
فروزان،الهامبخشباقیخواهدماند».
▪گنجینهمعرفتواخالق

به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم محسنی اژهای ،رئیس
قوهقضاییه،دربخشیازپیامتسلیتخود،ضمناشاره
به جایگاه و نقش استاد فاطمینیا در تبیین مباحث
اعتقادیدرجامعه،نوشتهاست«:آیتا...فاطمینیاکه
ازگنجینههایمعرفتیعرفانواخالقبودند،درسراسر
عمربابرکتشان،هموارهدرراهنشرمعارفآلا...وتربیت
نفوس مستعد و قلوب مشتاق کوشا بودند و محافل
مذهبی گرم ،پرشور و محققانهای را برگزار میکردند
کهجوانانبسیاریرابامعارفدینیآشناکردهاست».

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با مدیران ارشد صنعت نفت
و شرکتهای بزرگ حاضر در نمایشگاه دیدار کرد

اهواز  -رحمان محمدی :همزمان با نخستین روز
کاری بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت
ملی حفاری ایران با تعدادی از مدیران شرکت های زیر
مجموعه شرکت ملی نفت ایران و مجموعه های بزرگ
صنعتی حاضر در نمایشگاه دیدار کرد.
دکتر حمید رضا گلپایگانی پس از شرکت در مراسم
افتتاح نمایشگاه ،در بازدید از شماری از غرفه ها با مدیران و
نمایندگان شرکت های سازنده و دانش بنیان فعال در عرصه
ساخت قطعات و تجهیزات به گفت وگو نشست.
وی بـا اشـاره بـه فرصـت پیـش آمده بـرای رایزنـی و هم
افزایـی و گفـت وگـوی چهـره بـه چهره با دسـت انـدرکاران
سـاخت و تولیـد تجهیـزات و قطعـات کاربـردی در صنعـت
نفـت و حفـاری ،گفـت :براسـاس برنامه ریزی بـه عمل آمده
در مـدت برپایـی نمایشـگاه خـود و مدیران شـرکت از غرفه
هـای شـرکت هـا و مجموعـه هـای صنعتـی ،دانـش بنیـان

و مراکـز علمـی و پژوهشـی بازدیـد و در خصـوص تامیـن
نیازهای شـرکت و همچنین زمینـه های همکاری و همیاری
مشـترک و اسـتفاده از ظرفیـت های داخلی بحث و بررسـی
و تبـادل نظـر خواهند داشـت.
همچنین دکتر گلپایگانی در اولین کاری نمایشگاه با
تعدادی از مدیران عامل شرکت های بخش خصوصی فعال
در صنعت حفاری ،پروژه های نفت و گاز و نمایندگان و
کارشناسان شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه دیدار
و گفتگو کرد.
بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
با شعار «نفت دانشبنیان ،تولید ایرانی و صادرات جهانی»
از روز جمعه ( ۲3اردیبهشت ماه  )۱4۰۱در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه که به مدت چهار روز دایر است یک هزار
و  ۲۰۰شرکت داخلی و  44شرکت خارجی از  ۱۱کشور
حضور دارند.

در نشست مشترک شهردار تبریز و مدیر آبفا تاکید شد؛

رفع معضالت پروژههای شهری درگیر با تأسیسات آب و فاضالب
آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز بر رفع معضالت و مشکالت
موجود در پروژههای شهری درگیر با تأسیسات آب و فاضالب و تسریع
روند اجرایی آنها تأکید کرد.
یعقوب هوشیار در دیدار با مدیرعامل آب و فاضالب استان اظهار کرد :برخی از
پروژههای شهری ما درگیر تأسیسات زیرزمینی آب و فاضالب هستند که عملیات
اجرایی پروژه را به تأخیر انداخته است.
وی افزود :پروژههایی همچون مسیرگشایی  ۶۵متری خاوران و تقاطع غیرهمسطح
رسالت-دیزلآباد معضل تأسیسات آب و فاضالب دارند که نیازمند تعامل و هماهنگی
برای رفع آنها است.
شهردار تبریز تصریح کرد :تعامل و همافزایی در راستای حل مشکالت شهری
موجب پیشرفت امور و کسب رضایت شهروندان و حل مشکالت آنها خواهد شد.
وی اضافه کرد :تالش داریم با هماهنگی آب و فاضالب استان و رفع تأسیسات

زیرزمینی این شرکت در پروژههای شهری ،روزشمار افتتاح این پروژهها را نیز اعالم
کنیم .مدیرعامل آب و فاضالب نیز در این جلسه ضمن تبریک انتخاب شهردار،
گفت :مردم از این انتخاب استقبال می کنند و می دانند که تخصص و تعهد شهردار
موجب عمران و آبادانی شهر خواهد شد.
وی افزود :هم اکنون با  ۸۶درصد خط پوشش ،دومین شهر کشور از نظر توسعه
فاضالب هستیم.
وی یادآور شد ۱۵۰ :میلیارد تومان مساعدت دولتی خواهیم گرفت و امیدواریم در
دوره فعلی مدیریت شهری ،مسئله فاضالب را جمع بندی کنیم.
تهاتر مطالبات طرفین از همدیگر و بحث تعیین تکلیف سالن تازهتأسیس شرکت
آب و فاضالب در خیابان آبیاری و عوارض ساخت آن و بررسی توافق چهارگانه
طرفین در خصوص زمین تصفیهخانه واقع در شهرداری منطقه  ۹مسائلی بود که در
این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بازدید دادستان مرکز استان از تصفیه خانه فاضالب مطرح شد:

پیشرفت عملیات توسعه تصفیه خانه فاضالب بندرعباس فراتر از انتظار است
بندرعبـاس  -دادسـتان مرکز اسـتان هرمزگان به
همراه عامل شـرکت آب و فاضالب هرمـزگان از روند
بازسـازی تصفیه خانه بندرعبـاس و همچنین فاز دوم
ایـن مجموعـه بازدید کرد.
عبدالحمیـد حمزه پـور مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب
هرمـزگان بـا قدردانـی از حساسـیت دادسـتان عمومـی و
انقالب بندرعباس نسـبت به تسـریع در انتقال پساب تصفیه
خانـه فاضـالب به صنایع غـرب بندرعبـاس به تشـریح روند
آن پرداخت و گفت :شـرکت توسـعه زیرسـاخت خلیج فارس
متشـکل از صنایـع بزرگ واقـع در غرب شـهر بندرعباس به
عنـوان مجری طرح از سـال گذشـته وارد فاز عملیاتی شـده
کـه در حـال حاضـر بـا هماهنگـی هـای طرفیـن و حمایت
اسـتاندار شـاهد پیشـرفت فراتـر از پیـش بینـی ایـن پـروژه
هستیم .

به گفته وی ،شـرکت زیرسـاخت در قبال تامین سـرمایه
برای احداث ،ارتقا و توسـعه تاسیسـات جمـع آوری و تصفیه
فاضـالب ،حق اسـتفاده پسـاب فـاز اول این تصفیـه خانه به
روش بیـع متقابل خواهد داشـت.
حمـزه پـور ادامـه داد ،تاسیسـات جدیـد شـامل احـداث
مخـزن  ۱۰هـزار متـر مکعبـی ،ایسـتگاه پمپاژ و تاسیسـات
مربوطـه  ۸۵درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.
مدیرعامـل آبفـا تصریح کرد ،بر اسـاس اعالم شـرکت زیر
سـاخت ،اجـرای خـط انتقـال نیز بـزودی آغاز خواهد شـد و
بـا اتمـام مطالعـات ،عملیـات احداث آبشـیرین کن نیـز آغاز
می شـود.
وی خواسـتار تامین منابع مالی پروژه و تسـریع در اجرای
آن از سـوی شـرکت زیـر سـاخت شـد و گفـت :بـه دلیـل
شـرایط تورمـی ،هرچه پـروژه زودتـر اجرایی شـود در هزینه

هـا نیـز صرفـه جویی می شـود.
حمـزه پـور همچنیـن به اجرای شـبکه فاضـالب در بافت
فرسـوده بندرعباس اشـاره کرد و گفت :آبفا در صورت تامین
اعتبـار اجـرای شـبکه فاضـالب ،بـه سـرعت فاضـالب ایـن
مناطـق را جمع آوری و مشـترکین واقع در بافت فرسـوده را
به شـبکه جمـع آوری فاضـالب متصل خواهـد کرد.
علیرضـا احمـدی منـش دادسـتان بندرعبـاس نیـز در
ایـن بازدیـد ضمـن بررسـی وضعیت تصفیـه خانـه فاضالب
بندرعبـاس تصریح کـرد ،هرچه این پروژه زودتر به سـرانجام
برسـد مـردم بندرعباس نیز به خواسـته شـان که عـدم ورود
پسـاب بـه دریاسـت دسـت خواهنـد یافـت و از این شـرایط
رهـا خواهنـد شـد .وی همچنین بـا تاکید بر مشـارکت همه
صنایـع در اسـتفاده از این ظرفیت گفت :ضروری اسـت همه
صنایع غرب بندرعباس در این کار سـهیم شـوند و آب مورد

▪راهنمایخواصومایهدلگرمیمؤمنان

بهگزارشایسنا،درمتنپیامتسلیتمحمدباقرقالیباف،
رئیسمجلس،بهمناسبتدرگذشتآیتا...فاطمینیا
نیز ،آمدهاست« :ایشان در برهههای حساس تاریخ
انقالب اسالمی ،با دفاع صریح و راهگشا از آرمانهای
انقالب اسالمی ،مکتب امام راحل عظیمالشأن(ره) و
رهبر معظم انقالب ،راهنمای خواص و مایه دلگرمی و
امیدواریمؤمنانبودند».

همزمان با نخستین روز کاری بیستوششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

برگزاری جلسه اقتصادمقاومتی در
مخابراتمنطقهکرمانشاه

کرمانشاه  -لیال حیاتي  -نشست هم اندیشی
اقتصادمقاومتی با حضور سرپرست مخابرات کرمانشاه
دکتر امیری ومعاونین با رئیس مرکزگسترش اقتصاد
مقاومتی استان کرمانشاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه  ،در این
نشست که درساختمان مرکزی مخابرات برگزار گردید ،راه های
تحقق اقتصاد مقاومتی حول محور سیاست های ابالغی توسط
مقام معظم رهبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .در این
دیدار دکتر امیری  ،سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن
اشاره به دست آوردها وخدمات مخابرات خاطر نشان کرد که این
خدمات در حالی صورت گرفته که بدلیل تحریم ها  ،مخابرات در
تامین امکانات و تجهیزات مخابراتی با مشکل جدی روبرو بوده
که اگر تکیه بر اقتصاد مقاومتی نبود قطعا قادر به ارائه خدمات
مخابراتی در زمینه تلفن ثابت و اینترنت به مشترکان نبودیم.
درادامه رئیس مرکزاقتصاد مقاومتی استان برتعامل وهمکاری
این مرکزباشرکت مخابرات استان درتمام زمینه ها به جهت ارائه
خدمات دهی مناسب به مردم وتوسعه استان تاکیدکرد.

ساعات بامداد دیــروز ،دعوت حق را لبیک گفت؛ آن هم بعد از
چند سال بیماری و تحمل رنج و شگفت اینجاست که در این
مدت،اطرافیانازاو،جزحمدوسپاسالهیوشکربرنعمتهای
بیمنتهایحضرتحق،چیزینشنیدند.
▪راوی صادق زندگی بزرگان
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نیـاز خـود را از این محـل تامین کنند .دادسـتان بندرعباس
افـزود :بـا توجـه بـه وجـود ایـن ظرفیـت ،آب منطقـه ای
بایسـتی از صـدور هرگونـه مجوز آبشـیرینکن برای اسـتفاده
صنایـع خـودداری کند.

اخبار ایران
طی نشستی؛

بسترهای همکاری آستان مقدس
فاطمی و شهرداری قم بررسی شد

قم  -نشست بررسی زمینه های همکاری آستان
مقدس فاطمی و شهرداری قم در برگزاری جشن
های دهه کرامت حول دو محور هم افزایی در کمک
رسانی به نیازمندان و تبیین شخصیت و جایگاه
حضرت معصومه سالم اهلل علیها برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه
سالم اهلل علیها ،نشست مشترک هماهنگی فعالیت های
حرم مطهر بانوی کرامت و شهرداری قم در دهه کرامت
با حضور حجت االسالم والمسلمین علی اشرف عبدی
مدیر حرم مطهر ،حجت االسالم علی قاسمی مدیر روابط
عمومی و تبلیغات حرم مطهر ،مهدی کالنترزاده مدیر
روابط عمومی شهرداری قم و حجت االسالم طباطبایینژاد
مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و جمعی از
مسئوالن روابط عمومی دو نهاد در ساختمان کریمه حرم
مطهر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین علی اشرف عبدی در این
نشست با بیان اینکه شهر قم شهر اهل بیت(ع) است اظهار
کرد :در خدمت گذاری به اهل بیت(ع) ما درون خانه خادم
هستیم و شهرداری و دیگر نهادها بیرون خانه خادم هستند
و باید تفاهم کاری بین دو گروه از خادمین برقرار باشد تا
منشأ ارائه خدمات برای زائران باشد.
وی با اشاره به اینکه در گذشته هم کارهای خوبی انجام
شده و باید ادامه پیدا کند ،گفت :یکی ازکارهای خوب
گذشته که انجام شده است برگزاری کاروان نمادین ورود
حضرت معصومه سالم اهلل علیها به قم است که از برکات
انقالب اسالمی است و عرصه خوبی برای فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر حرم مطهر بانوی کرامت افزود :پیوند قم با انقالب،
پیوند حضرت معصومه سالم اهلل علیها با شیعه و پیوند ایران
اسالمی با تفکر ناب اهل بیت (ع) دستاورد بزرگ این انقالب
است که باید به جهان معرفی شود و این اقدام باید به دست
هنرمندانه همه خادمان انجام شود.
در ادامه حجت االسالم قاسمی به بیان برنامه های
امسال آستان مقدس قم در دهه کرامت پرداخت و گفت:
شعار کلی که برای دهه کرامت امسال در نظر گرفته شده
به گونه ای است که هم با بحث مواسات و کمک مؤمنانه
مرتبط است و هم بحث جهاد تبیین که مورد توجه مقام
معظم رهبری است در آن گنجانده شده ولی شعار داخلی
حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها همان شعار
فدای دخترم خواهد بود که برگرفته از عبارتی است که امام
کاظم (ع) برای دخترشان به کار بردند.
وی افزود :برنامه های دهه کرامت به گونه ای است که
در چندروز اول حول محور حضرت معصومه سالم اهلل علیها
و روز دختر خواهد بود و سپس به سمت دیگر امام زادگان
ایران می رود و روزهای پایانی بیشتر به حرم مطهر رضوی
اختصاص خواهد یافت و توجهات به سمت مشهد مقدس
می رود.
/۱۴۰۱7۱756ت

