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اجتماعی
چهرهها

توسعه حمل و نقل عمومی
راه حل رفع ترافیک است

علیرضازاکانی،شهردارتهراندرجمع
خبرنگاران اظهار کرد :شهرداریها
مکلفند در توســعه ورزش همگانی
گامهــای بلندی بردارنــد بر همین
اســاس با همکاری وزارت ورزش و
همراه با وزارت بهداشت سه جزیی
هستیم که در کنار رونق سالمتی و
توجه به ارتقای سالمت روحی و جسمی شهروندان ،رونق ورزش همگانی
را دنبال می کنیم .وی افزود :راه حل مشــکل کافی نبودن طرح ترافیک
برای کاهش ترافیک توســعه حمل و نقل عمومی اســت و توجه ما در
شهرداری نیز به این اســت که به سرعت حمل و نقل عمومی را در شهر
ســامان دهیم .شــهردار تهران تأکید کرد :برای ما ایجاد فضای سبز و
تنفسگاه برای تهران یک امر قطعی و قهری است و تالش می کنیم ساالنه
ظرفیت فضای سبز پیرامونی و متن شــهر را اضافه کنیم .وی ابراز کرد:
سال گذشته اضافه کردن  ۱۲۵۰هکتار به فضای سبز پیرامونی را از آبانماه
شروع کردیم که در روز درختکاری افتتاح شد و امسال نیز افزایش ۱۵۰۰
هکتار فضای ســبز برای اطراف تهران را در کنار توجه به رونق و توسعه
بوستانهای درون شهری مدنظر داریم.

محرومیتزدایی
در بشاگرد باید جهشی باشد

رئیــس کمیته امــداد بــا تاکید بر
ظرفیتهای بــاالی انســانی در
بشــاگرد گفــت :گام دوم
محرومیتزدایی در بشــاگرد باید
جهشی باشد .سیدمرتضی بختیاری
در آیین بهرهبرداری از فاز اول مرکز
فرهنگــی جهادی خمینی شــهر
(بشــاگرد) با اشــاره به خدمات مرحوم حاج عبداهلل والی در آبادانی این
شهرستان اظهار کرد :یکی از ویژگیهای مهم مرحوم والی این بود که از
همان روز اول که کار در بشاگرد را آغاز کرد نگاه ویژهای به مسایل فرهنگی
داشت .وی افزود :مرحوم والی در بشــاگرد مدارس دخترانه و پسرانه در
مقاطع مختلف ســاخت و حوزههای علمیه خواهران و برادران را در این
شهرستان دایر کرد و برای برخورداری روستاهایی که با مراکز آموزشی
مسافت باالیی داشتند ،خوابگاههای دانشآموزی را دایر کرد و امروز نتیجه
این خدمات ارزنده را میبینیم.

خبر

بارش در نیمه شمالی کشور

از اواسط هفته

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
گفت :شنبه(  ۲۴اردیبهشت ماه) در مناطقی از چهارمحال وبختیاری،
ارتفاعات غرب اصفهان ،شرق یزد ،کرمان ،سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی ابرناکی ،بارش پراکنده و وزش باد
شدید گاهی گردوخاک پیش بینی میشود .یکشنبه(  ۲۵اردیبهشت
ماه) در شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان وزش باد شدید پدیده
غالب است و در ســایر مناطق جو آرام خواهد بود .ضیاییان با اشاره
به وضعیت بارش در میانه هفته افزود :دوشنبه(  ۲۶اردیبهشت ماه)
دربرخی مناطق شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین،
البرز و تهران بویژه در ساعات بعدازظهر ابرناکی ،رگبار پراکنده گاهی
رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک رخ میدهد.
سه شــنبه(  ۲۷اردیبهشت ماه) در شــمال غرب ،غرب کشور و در
سواحل دریای خزر ابرناکی ،بارش پراکنده و وزش باد و در دامنههای
جنوبی البرز وزش باد شدید رخ میدهد.

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن
تاکید بر اینکه کرونا در کشــور بــه روند کنترل
کنندهای رسیده است ،در عین حال این احتیاط
را به پیش کشــید که با وجود اینکــه خیلی به
شرایطمان خوشبین و امیدوار هستم ،ولی حداقل
نیاز است که دو هفته این حالت آرامش طی شود تا
نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است
که رعایت پروتکلها را کاهش دهیم.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت
گذشته متاسفانه  ۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
در کشــور به  ۱۴۱هزار و  ۲۰۹نفر رسید .از روز
قبــلتر تا جمعه  ۲۳اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۸۵ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی و
 ۶۷نفر از آنها بستری شــدند .مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۲۷هزار و ۴۲۸
نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار
و  ۲۰۹نفر رسید .خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون
 ۱۶هزار و  ۶۷۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند ۷۶۳ .نفر از بیماران
مبتال به کوویــد ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .تا
کنون  ۵۱میلیون و  ۶۹۵هــزار و  ۷۸۵آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرســتان در وضعیت قرمز۴ ،
شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۲۵شهرســتان در وضعیت
آبی قرار دارند.
ابتال و مرگ و میر در شرایط کنترل
در این بین ،مجیــد مختاری عضو کمیته علمی
کشــوری مقابله با کرونا در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به شــرایط مطلوب فعلی کرونا در کشور،
گفت :آمار بستری ،آی ســییو ،ابتال و مرگ و
میر در شرایط کنترل شده است و در روند خوبی
از نظر بیماری قرار داریم .مقداری نوسان داریم،
اما این نوسانات خطرناک و هشداردهنده نیست.
برخی میخواهند پاندمی را در کشــورهای خود
پایان یافتــه اعالم کنند که ایــن موضوع غلط
است؛ زیرا کشــورها با یکدیگر در ارتباط هستند
و اتمــام پاندمی در یک کشــور نمیتواند اتمام
پاندمی جهانی باشــد .وی افزود :اکنون داریم
میبینیم که در چین و برخی کشــورهای دیگر

«پارکینگ»

خط قرمز شوراست
تعداد موارد بیماری بســیار زیاد است و به همین
دلیل با وجود اینکه خیلی به شرایطمان خوشبین
و امیدوار هســتم ولی حداقل نیاز اســت که دو
هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت
پروتکلها را کاهش دهیم و زود اســت که دچار
عادی انگاری در شــرایط جامعه شویم .او تاکید
کرد :رفتار ویروسهایی مثــل کرونا و آنفلوآنزا
غیرقابل پیشبینی اســت .بیش از یکصدسال
گذشته وقتی که آنفلوآنزای اروپایی سراسر دنیا
را گرفت ،بشر دچار همین اشتباه شد و فکر کرد
پاندمی تمام شده است؛ در صورتی که پس از آن
غافلگیر شد و مرگ و میرهای زیادی بعد از پایین
آوردن سپرها در مقابل بیماری رخ داد؛ پس نباید
این اشتباه تکرار شود .وی درباره علت عدم بروز
موجهای بیماری پس از تعطیالت نوروز علیرغم
هشدارها نسبت به ســفرها و دید و بازدیدهای
نوروزی ،تصریح کرد :چند ســویه از اومیکرون
بروز کرده است و این سویههای ترکیبی از BA۱
و  BA۲خوشــبختانه با وجود این که ســرایت
پذیری بیشــتری دارند ،اما کشندگی بیشتری
ندارد .به نظر میرســد روندی که در کشورهای
شبیه ایران میبینیم ،ایجاد ایمنی زیاد در سطح
جامعه است؛ یعنی تعداد زیادی از مردم اومیکرون
را بســیار خفیف گرفتند و به نظر میرسد ایمنی
وسیعی ایجاد شده است .او تاکید کرد :از طرفی
فراموش نکنید که واکسیناسیون در ایران یکی

از موفقیتهای بزرگ بوده اســت و ایران جزو
کشورهای برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد
ایمنی عمومی به واسطه ابتالی افراد به اومیکرون
و واکسیناسیون را میتوان علت عدم افزایش آمار
دانست .مختاری درخصوص احتمال بروز موج
هفتم کرونا در کشور ،تصریح کرد :پاسخ به این
سوال بسیار سخت است .در چین تعداد مبتالیان
به طور غیر مترقبهای افزایش یافته است .اگر قرار
باشد با ســویه جدیدی از کرونا مواجه شویم که
توانایی بیشتری داشته باشد ،شرایط بد و غیر قابل
پیشبینی خواهیم داشت؛ ولی اگر با همین روند
پیش رویم و گرفتار سویههای ترکیبی نشویم ،به
احتمال زیاد پیکهای بعدی وحشتناکی نخواهیم
داشت .وی در خاتمه بیان کرد :اکنون سویههای
دیگری که قرابت زیادی بــه امیکرون دارد در
کشورهای دیگری مشاهده شده است.
به عنوان مثال در شــهر المبوردی ایتالیا اخیرا
تعداد زیادی از این موارد دیده شده است و حدود
 ۳۵درصد مواردشــان از این سویه جدید است،
ولی این نوید بخش است که این سویه بستری
بیمارستانی و بخش آی سی یو را افزایش نداده
است .در سایر کشورها نیز زیر یک درصد از این
سوی ه نسبتا جدید گزارش شــده است؛ پس در
حال حاضر ایجاد شــرایط هراس انگیز درست
نیست؛ زیرا امیدواریم اگر با این روند پیش رویم
و واکسیناسیون را با قدرت ادامه دهیم ،به احتمال
زیاد مشــکلی نخواهیم داشت .خوشبختانه این

سویهها به واکسن حساس هســتند و احتماال
بــه آنتیبادیهــای اومیکرونی هم حســاس
خواهند بود.
دستاورد بزرگ
همچنیــن علیرضا زالی اظهار کــرد :در طول
ســالهای اخیر فعالیتهای جهادگران ،تبلور
ایثارگرانه ای را در مسیر کمک به مردم جامعه
رقم زده اســت .وی در ادامه با اشــاره به حضور
مؤثر بسیج اســاتید در میدان مقابله با پاندمی،
عنوان کــرد :تمامی اعضای بســیج ،از همان
روزهای آغازین کرونا در کنــار مردم تهران و
به ویژه شــهروندانی که درگیر تکانههای ناشی
از ابتالء به کرونا بودند ،ایستادند .رئیس دانشگاه
علوم پزشکی شــهید بهشتی ادامه داد :به همت
مدافعین سالمت و پاسداشت خون مطهر شهدای
مدافع سالمت ،شرایط مطلوبی در راستای کنترل
بحران در کشور حاکم است .زالی از کاهش تعداد
فوتیها در کشــور به  ۳نفر خبر داد و اظهار کرد:
مقایسه این آمار با چنین روزهایی در سال گذشته
و سال ابتدایی آغاز همه گیری ،زحمات همکاران
و کنشــگران ســپیدپوش عرصه سالمت را در
کنترل نسبی کرونا بیش از پیش نمایان میکند.
وی اظهار کرد :به همت خداوند ،رادمردان عرصه
سالمت و با مشارکت سازنده و عالمانه مردم به
ویژه در امر واکسیناســیون ،دستاورد بزرگی در
زمینه کنترل بحران حاصل شده است.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در
مورد ایدههای شهرداری تهران برای حذف الزام تامین پارکینگ
در ساخت و ساز ،گفت :پارکینگ خط قرمز ماست و همه واحدهای
جدید التاسیس باید پارکینگ داشته باشند؛ اما طبق بند  ۱-۱۲طرح
تفصیلی در امالک واقع در شــعاع  ۲۵۰متری به شرط تامین اسناد
حقوقی ،امکان تامین پارکینگ فراهم اســت .در بافت فرسوده نیز
دوره ای با اخذ تعهد بابت تامین پارکینگ در شــعاع  ۲۵۰متر قبول
شد که پروانه صادر شــود .به گفته عضو شورای شهر تهران ،برای
 ۶هزار واحد این موضوع اجرایی شد؛ ولی بعد از اتمام کار و استقرار
مردم در خانهها برخی از پارکینگها در محدوده ها احداث نشــده
که مشکالت زیادی بوجود آورد .عباسی اظهار کرد :تأمین پارکینگ
خط قرمز ماست و مالک باید نسبت به تامین آن در محل ساختمان و
یا تا شعاع قانونی اقدام کند.

بازدید پلیس تهران

از  ۵هزار فروشگاه پوشاک
سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
تهران بزرگ گفت :در راســتای نظارت بر فعالیت فروشگاههای
پوشاک و پیشــگیری از عرضه لباسهای نامتعارف ،طرح بازدید
از واحدها صنفی پوشــاک در دســتور کار پلیس نظارت بر اماکن
عمومی شــهر تهران قرار گرفت .وی ادامــه داد :در این طرح از ۵
هزار و  ۳۰۵واحد صنفی بازدید شد که در این راستا برای  ۱۵۳واحد
اخطاریه پلمب صادر شــده و  ۴واحد صنفی پس از هماهنگیهای
قضائی پلمب شــد .مرادی تاکید کرد :اجرای این طرح ادامه دارد و
واحدهایی که البسه نامتعارف عرضه کنند برابر قانون و مقررات با
آنها برخورد میشود .

چرافعالیت مجاهدان عرصه تبیین و روشنفکری از قبیل مرحوم نادرطالبزاده مهم است؟

پايگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقالب در مطلبی به چرایی
اهمیت فعالیت مجاهدان عرصه تبیین و روشــنفکری از قبیل مرحوم
طالبزاده پرداخته است که در زیر تقدیم می شود؛
حتما باید تا قبل از انتخابات باال بیاید ».صحبت بر سر انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۱۳۹۶و یکی از شبکههای ماهوارهای است .بازی رسانه
ایرانیان داخل ایران آنقدر جذاب بود
و مخاطب قرار دادن افکار عمومی
ِ
که سعودیها را هم وسوســه کند تا با پمپا ژ دالرهای نفتی یک رسانه
فارسیزبان علم کنند در کنار جبه ه رسانهای که از قبل در برابر جمهوری
اسالمی صف کشیده بود .شــبکهای که هر چند به زبان فارسی فعالیت
میکند اما دم خروس فعالیتهای نه فقط علیه جمهوری اسالمی بلکه
ضدایران آن به حدی باالســت که در میان خود اپوزیسیون جمهوری
اســامی هم صدای دیگران را در آورده اســت .شبکه ای که امروز هم
به یکی از سرچشمههای اصلی تزریق یأس و نومیدی به افکار عمومی
تبدیل شده است.
فقط واقعیت جاری موجود در ایران امروز نیست که قربانی اعوجاجنمایی
این زنجیره تحریف و دروغ شده است .بخش دیگری از این زنجیره بزک
کردن یکی از سیاهترین دورانهای تاریخ ایران است .بازنمایی این دوره
تاریخ که با کودتای انگلیسی شروع شد و با کودتای آمریکایی تداوم پیدا
کرد و در فرایندی پلیسی و جو اختناق ،یکی از ریشهدارترین ملل جهان با
تاریخ و فرهنگ غنی و پرافتخار را مفتخر به دریافت لقب ژاندارم خاورمیانه
کرده بود که نگهبان و پاســبان منافع غرب و امریکا در دل جهان اسالم
باشد را با تصویری که امروز در بخشی از زنجیره تحریف و دروغ رسانهای
و فرهنگی به افکار عمومی ارائه میشود مقایسه کنید تا مشخص شود

خط روشن تبیین

واقعیت چرکین تاریخی با چه حجم از دستکاری و اعوجاج در حال بازنمایی
است .تولید محصوالت متعدد در بستر زمانی تاریخ یکصد سال اخیر ایران
و وارونهنمایی واقعیت برخالف آنچه که جریان داشته در دل چنین منطقی
قابل تعریف است.
ایــن فرایند تحریف و اعوجــاج معنایی محدود به یــک دوره تاریخی
صرف یکصد سال اخیر ایران است .تاریخ انقالب و حتی پرافتخارترین
دستاوردهای بعد از انقالب هم در دل این اعوجاج معنایی در حال تعریف
و واژگوننمایی اســت .فقط در یک قلم ،این زنجیره تحریف و معوج از
هشت سال دفاع مقدس که یکی پرافتخارترین برگهای تاریخ ملت ایران
است بهگونهای بازنمایی میشود که هیچ دستاوردی نداشته و صرفا یک
کشورگشایی بیحاصل از سوی جمهوری اسالمی بوده که باعث ریختن
خون دهها هزار ایرانی بیگناه شده .واقعیت ماجرا برای هر ناظر منصف
بیرونی اما آن اســت که دفاع مقدس تنها دوره تاریخی سیصد چهارصد
سال اخیر تاریخ ایران است که دشمن خارجی با خبث طینت چشم طمع
به تمامیت ارضی ایران داشــته و بهدلیل همت و اراده ایرانیان در محقق
کردن نیت شوم خود ناکام مانده .تاریخ معاصر ایران تا قبل از دفاع مقدس
هشت ساله ،پر از دردها و تهاجمهای خارجی است که در هر مرتبه بخشی
از خاک این دیار به یغما رفته است.
دفاع مقدس تنها یکی از دستاوردهای ملت ایران است .زنجیره تحریف
و دروغ با همان قدرت مشغول اعوجاج در سایر دستاوردهای جمهوری
اسالمی است .در چنین وضعیتی است که ضرورت صدور فرمان جهان
تبیین از سوی رهبر انقالب معنادارتر جلوه میکند .تیغ تجزیهطلبی ،کودتا،
جنگ نظامی و اکنون هم برگهای آخر جنگ اقتصادی تحمیل شده از
جانب دشمن همه یک به یک در برابر جمهوری اسالمی کند شده است.

خبر ویژه

وزیرارشاد:سینماسیارراهمیاندازیم
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :یکی از برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در راستای مردمی کردن فرهنگ و هنر؛ مسجدپایه کردن فعالیتهای فرهنگی هنری است.
وی ادامه داد :اساســ ًا تکنولوژیهای مدرن دارای یک فلســفه و روح هستند و حتم ًا یک سیر تاریخی
روشن دارد ،وقتی بخواهی در چنین قالبهایی حرف خودت را بزنی برخی میگویند شدنی نیست ولی
ما میتوانیم از تکنولوژی برای رسیدن به اهداف متعالی انقالب استفاده کنیم .اسماعیلی گفت :شبکه
گسترده مساجد ،شبکه اصیل فرهنگی در ســازماندهی همه حرکتهای بزرگ تاریخ معاصر ما بوده
است و امام(ره) از چنین سازمانی برخوردار بود؛ به محض اینکه امام خمینی (ره) نکته یا بیانیهای صادر
میکردند در این شبکه گســترده توزیع میشد ،پس باید از این شبکه فوقالعادهای که در اختیار داریم،
اســتفاده کنیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :متاسفانه بعد از انقالب از این شبکه غفلت شد و
تمرکز فعالیتهای فرهنگی هنری از مســجد به سایر بخشها منتقل شد .به رئیس سازمان سینمایی
گفتم که پروژه اصلی ما این باشــد که سینمای سیار تهیه کنیم و فیلمهای فاخر را در مناطق محروم به
نمایش در بیاوریم .وی گفت :مساجد مهمترین پایگاه شکلگیری انقالب اسالمی و رسیدن به تمدن
نوین اسالمی و جامعه مهدوی هستند .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :جهاد تبیین یک فریضه
اســت و ما با جبهه استکبار مواجهیم که در حال انتقال این هستند که دولت دینی توان مدیریت جامعه
را ندارد و برهمین اساس در حال بر هم زدن آرامش کشور هستند؛ اما اعتماد مردم به دولت و پشتیبانی
رهبر انقالب اسالمی ،دست به دست هم داده است و پروژههای دشمن را شکست دادهایم.

روی آوردن دشــمن به تحریف و اعوجاج از یک سو مایه خرسندی و به
معنای نومیدی و یأس از ســایر ابزارهاست و از یک سو هم نگرانکننده
است که جنگ به مبادی شــناختی و ادراکی کشیده شده .عرصهای که
هم جهاد در آن ســختتر اســت و هم فتنهها پیچیدهتر« :در قبال این
حرکت گمراهکنندهای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و
داشتن افکار و رها کردن
اسالم و انقالب اسالمی است و دچار ابهام نگه
ِ
اذهان مردم و بخصوص جوانها« ،حرکــت تبیین» خنثیکنندهی این
توطئهی دشمن و این حرکت دشمن است۰۵/۰۷/۱۴۰۰ ».
با همه این احواالت اما دســت انقالب هم خالی نیســت .تجربه همه
انسان انقالب اسالمی هر گاه
بحرانهای پس از انقالب نشان داده که
ِ
حجاب نفسانیات خود را از میان برداشته توانسته در این مصاف نابرابر موثر
واقع شود .چهرههایی مانند حاج قاسم سلیمانی در عرصه معرکه میدانی
و فیزیکی و شهید سیدمرتضی آوینی در عرصه جهاد فرهنگی و رسانهای
نمونه این مدعا محسوب میشوند .نمونه اعالیی از انسان انقالب اسالمی
که هرگاه از نفسانیات و پرداخت به خود رها شدند به سرچشمه انرژی و
توان نامتناهی خلیفه اللهی انسان رسیدند.
جایی که دیگر از دســتگاه باطل با همه زرق و برقش هم کاری ساخته
نیست .مســیری که نهایت آن همانی است که انبیای عظام الهی آن را
پیمودند و به جنگ طواغیت زمان رفتند.
اهمیت شخصیتهایی که با اقتدا به این مسیر مقدس قدم در آن میگذارند
و بــه جنگ تحریف و دروغ میروند هم در چنین بســتری قابل تحلیل
است .مرحوم نادر طالبزاده یکی از رهروان این مسیر مقدس بود .تعیین
یک سنگر و محدوده تخصصی برای پیگیری خنثیسازی فعالیتها و

ذهنیتسا زیهای دشــمن در کنار موضوع مهم پرورش نیروی انسانی
اردوگاه جبهه حق برای تکثیر این تفکر اقدامات موثری در این مســیر
است .تکریم و تمجید از این افراد تکریم و تمجید از نهضت جهاد مقدس

تیترواره
تجمع مردمی در محکومیت شهادت خبرنگار فلسطینی «شیرین ابو عاقله» شامگاه پنج شنبه  ۲۲اردیبهشت  ۱۴۰۱در مقابل سفارت
فلسطین در تهران برگزار شد

تبیین اســت .جهادی که به جنگ طواغیت زمان و زر و زور تزویر رفته
و مســیری در امتداد توحید و رها کردن انسان از بند همه وابستگیهارا
پیش روی خود دارد.

معارف

همکاریمساجدکوفهوسهلهباجمکرانبراینشرمعارف

محمدکاظم پورامینی قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران جمعه  ۲۳اردیبهشتماه با حضور در مسجد
کوفه با سید محمد موسوی تولیت مسجد معظم کوفه دیدار و گفت وگو کرد .پورامینی در این دیدار با اشاره
به اینکه این دو مسجد مقدس ظرفیتهای مشــترک باالیی برای ترویج معارف مهدوی و معرفتافزایی
زائران نســبت به امام زمان(عج) دارند ،بر افزایش بیش از پیش همکاریها و همافزایی بین این دو مکان
مقدس به منظور توســعه خدمت به زائرین تاکید کرد .تولیت مســجد کوفه نیز در این دیدار برای افزایش
همکاریها و تعامالت با مسجد مقدس جمکران در خصوص معرفت بخشی به زائران درباره امام زمان(عج)
اعالم آمادگی کرد .در پایان این دیدار پورامینی به نمایندگی از حجتاالسالم رحیمیان تولیت مسجد مقدس
جمکران نشان این مکان مقدس را به تولیت مسجد معظم کوفه اهدا کرد .قائم مقام تولیت مسجد مقدس
جمکران همچنین در مســجد کوفه با قائم مقام تولیت مسجد سهله نیز دیدار و گفت وگو کرد .در این دیدار
به ظرفیتهای مشــترک در ترویج مهدویت تاکید و از تولیت مسجد سهله برای حضور در مسجد مقدس
جمکران دعوت شد.
حاجی مجاهد هم در این دیدار با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران از جایگاه و ظرفیت بلندی برخوردار
است گفت :در گذشته مناســبات و همکاریهای خوبی بین مسجد سهله و مسجد مقدس جمکران برقرار
بوده که آمادهایم همکاریهای دو جانبه با مسجد مقدس جمکران در حوزه ترویج مهدویت را افزایش دهیم.
وی خاطرنشــان کرد :متولیان این دو مکان مقدس باید نشستهای تخصصی دو جانبه داشته باشند تا به
صورت مشخص راههای تعامل تنگاتنگ بین دو مجموعه ترسیم و عملیاتی شود.

