
۱3 سوئیت زائر در امامزاده سید الحسین نهبندان به بهره 

بــرداری رسید. رئیس اوقــاف و امور خیریه نهبندان بهره 

برداری از ۱3 سوئیت ویژه زائر در امامزاده سید الحسین 

را از مهم ترین برنامه های این شهرستان در دهه کرامت 

برشمرد و توضیح داد: این پروژه ها به وسعت 600 متر مربع 

با هفت میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد که از این مبلغ سه 

میلیارد ریال از منابع داخلی اوقاف و امور خیریه و اعتبارات 

دولتی و بقیه از طرح مودت با کمک خیران تامین شده و با 

بهره برداری از این سوئیت ها 27 واحد در امامزاده سید 

الحسین آماده پذیرایی از  زائران است. »بهادری« به مراحل 

گفت: با تکمیل این واحدها 33 سوئیت در اختیار زائران ساخت شش سوئیت دیگر در این امامزاده اشــاره کرد و 

قرار می گیرد. وی از دیگر برنامه ها در دهه کرامت، جشن 

در روزهای میالد حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( را 

نام برد و حضور خادمان افتخاری بقاع متبرکه نهبندان در 

امامزاده سید الحسین و استقبال از خادمان حرم رضوی و 

تجلیل از بقاع و امامزادگان را به این برنامه ها اضافه کرد.وی 

در ادامه تعداد موقوفات نهبندان را 480  مورد بیان کرد که 

بیشتر در زمینه آب و اراضی است و شهرستان به وقف های 

جدید در زمینه مسایل قرآنی، نیازمندان و مساکین، دارو و 

درمان، مسکن زوج های جوان و ... نیاز دارد .»بهادری« از 

مهم ترین مشکالت موقوفات نهبندان مراحل اداری ثبت آن 

ها را نام برد و از مردم خواست برای ثبت موقوفه ها همکاری 

الزم را به عمل آورند. 

بهره برداری از13 سوئیت زائردرنهبندان 
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همزمان با سالروز والدت شمس الشموس حضرت علی 

بن موسی الرضا )ع( آیین معنوی غبار روبی آستان مقدس 

امامزادگان باقریه )ع( بیرجند با حضور جمعی از بازاریان، 

کسبه، رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند، 

درمیان و جمعی از خدام این امامزاده برگزار شد. رئیس 

اوقــاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان با 

اشاره به آئین غبار روبی آستان مقدس امامزادگان شاخص 

سراسر کشور همزمان با دهه کرامت و از جمله امامزادگان 

باقریه در بیرجند از دیگر مراسم دهه کرامت جشن والدت 

حضرت معصومه و والدت امام رضا)ع(، جشن های دختران 

و زیر سایه  خورشید با حضور خدام رضوی را نام برد. حجت 

االسالم» اسماعیل مختاری« گفت: مشابه این برنامه در 

دهه کرامت در سایر بقاع متبرکه شهرستان انجام شده 

است . طرح نشاط معنوی از برنامه ها در راستای پر کردن 

ــوزان در آستان باقریه و در حال  اوقــات فراغت دانــش آم

برگزاری است و تالش می شود با همکاری کمیته امداد 

امــام خمینی)ره( کالس خیاطی نیز در این محل برای 

بانوان برگزار شود. 

برنامه ریزی برای برگزاری دعای کمیل	 
وی با اشاره به عملیات عمرانی که در آستان باقریه در دست 

اقدام است از مردم، خیران و بازاریان خواست برای تسریع 

در اجــرای این عملیات کمک های خیرخواهانه خود را 

همچنان ادامه دهند چرا که جمعیت کثیری از مردم در این 

امامزاده حضور یافته و مکان فعلی جوابگوی آن ها نیست.

وی همچنین به احداث سقاخانه در این مکان مقدس اشاره 

کرد و افزود: فضای فیزیکی سقاخانه احداث شده  اما برای 

خرید تجهیزات به حدود 80  میلیون تومان اعتبار نیاز است 

که کمک خیران را می طلبد. حجت االسالم مختاری گفت: 

تاکنون آب آشامیدنی زائــران به وسیله تانکر تامین شده 

است اما تکمیل سقاخانه ضرورت دارد و در صورت حمایت 

خیران تا محرم امسال، این سقاخانه به آب سرد کن مجهز  و 

بهره برداری می شود. وی همچنین تکمیل رواق ها و خرید 

گلدسته های آستان مقدس باقریه را مطرح کرد و افزود: 

انتظار می رود با حمایت مسئوالن و مردم و خیران این کار 

سرعت بگیرد. وی از برنامه ریزی برای برگزاری دعای کمیل 

محوری در شب های جمعه در آستان باقریه خبر داد. 

آیین معنوی غبارروبی آستان امامزادگان باقریه)ع( بیرجند همزمان با والدت امام رضا)ع( برگزار شد
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