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ــا)ع( 	  ــام رض ــژه میالد ام  بــرگــزاری 4جشن وی
در شهرستان طبس    

همزمان با دهه کرامت 4 جشن ویژه میالد امام رضا)ع( 

در شهرستان طبس برگزار شد.رئیس اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان طبس برپایی جشن های دهه کرامت را 

از برنامه های این ایام برشمرد و تاکید کرد: چهار جشن به 

صورت ویژه در امامزاده سید محمد بن جعفر طیار، امامزاده 

علی، امامزاده سید حسین و بقعه شیخ احمد برگزار شد. 

حجت االسالم والمسلمین »خدایی « اصلی ترین برنامه 

دهه کرامت را تجلیل و همایش استانی عنوان کرد که در 

بقعه امامزاده علی بخش دیهوک و در روز پنج شنبه گذشته 

برگزار شــد.وی غبار روبی امامزاده ها از جمله امامزاده 

علی، شیخ علی و برپایی ایستگاه های صلواتی و... را از 

دیگر برنامه های دهه کرامت در شهرستان طبس برشمرد. 

بنا بر آمار وی در این شهرستان 5۱۱ موقوفه وجود دارد که 

بیشترین آن ها در زمینه عزاداری سید الشهدا)ع( است و 

درآمد همه موقوفات و نذورات آن ها صرف همان بقعه شده 

و در جای دیگری هزینه نمی شود. به گفته وی در شرایط 

موجود هدایت موقوفات به امور قرآنی، تحصیل علم، تامین 

جهیزیه برای زوج های جوان و نیازمند، برگزاری مراسم 

اهل بیت و اعیاد و... از ضرورت های وقف در این شهرستان 

است. وی انجام طرح های مناسبتی مانند طرح آرامش 

بهاری، ضیافت الهی، بصیرت عاشورایی و.... را از برنامه 

های فرهنگی این اداره بیان کرد. 

خادمان امامزاده های فردوس، خادم الصالة 	 
نماز جمعه 

خادمان امامزاده های فردوس به مناسبت دهه کرامت خادم 

الصالة نماز جمعه شدند. رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه 

فــردوس با بیان این مطلب گفت: به مناسبت دهه کرامت، 

خادمان امامزاده ها در نماز جمعه دو هفته اخیر خادم الصالة 

بودند. »حاجتی« دیدار با امام جمعه فردوس و ارائه گزارش 

عملکرد با حضور هیئت امنا را از دیگر برنامه های این دهه 

برشمرد و دیدار با امام جمعه باغشهر اسالمیه، برپایی جشن 

های میالد، حضور خادمان رضوی در شهرستان همزمان 

با همایش بزرگداشت امامزادگان فــردوس، اعــزام هیئتی 

از خادمان امامزادگان شامل یک روحــانــی،قــاری و... به 

روستاهای اطراف شهرستان با پرچم امامزادگان سید محمد و 

سید ابراهیم و... را از برنامه های دهه کرامت در این شهرستان 

بیان کرد. وی همچنین به برگزاری طرح نشاط معنوی با اعزام 

چند مبلغ از قم برای امامزاده فردوس و سرند اشاره کرد که از 

20 تیر به مدت 45 روز در شهرستان حضور خواهند داشت. 

وی برگزاری کالس های آموزشی برای دانش آموزان، جلسات 

پرسش و پاسخ، برپایی خیمه های معرفت ، نمازجماعت و... 

را به برنامه های تابستان اضافه کرد. بنا برآمار وی شهرستان 

فردوس 770 موقوفه و سه هزار و 200 رقبه دارد و بیشترین 

موقوفات این شهرستان هم وقف بر عزاداری سید الشهدا)ع(، 

مناسبت های مذهبی مانند عید غدیر و قربان، قرائت و ختم  

قرآن، کمک به فقرا و مستمندان است. 

همایش بزرگداشت امامزادگان قاینات در 	 
امامزاده عبدا... بادامک       

همایش بزرگداشت امامزادگان قاینات همزمان با دهه 

کرامت در امــامــزاده عبدا... بادامک برگزار شد. رئیس 

اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات از برگزاری همایش 

امامزادگان قاینات همزمان با دهه کرامت در امامزاده 

عبدا... بادامک خبر داد و گفت: به همین مناسبت پیاده 

روی بانوان از مصلی تا پارک بانوان، جشن میالد حضرت 

ــوی و دیــدار با  معصومه)س(، حضور خــادمــان حــرم رض

خانواده شهدا، عیادت ازبیماران در بیمارستان و معلوالن 

مرکز نشاط، جشن در امــامــزاده سید غدیر و حضور در 

امامزاده اسماعیل و .... را از برنامه های دهه کرامت در این 

شهرستان بیان کرد. حجت االسالم»رحیمی« جشن میالد 

امام رضــا)ع( در حسینیه امام رضــا)ع( و در بقاع متبرکه 

شهرستان از جمله امــامــزاده زید قاین و زیدالنار آفریز، 

امامزادگان حسن و افضل در دهستان قومنجان و امامزاده 

عبدا... بادامک را هم از ویژه برنامه های این ایام برشمرد. 

وی همچنین به اجرای طرح نشاط معنوی اشاره کرد که در 

چهار بقعه با حضور روحانیون بومی و اعزامی از قم از20 تیر 

و برنامه هایی شامل کالس های ویژه کودکان و نوجوانان، 

برپایی ایستگاه پاسخگویی به مسائل شرعی، ایستگاه همه 

واقف باشیم و .... در تابستان برگزار می شود. بنا بر آمار وی 

قاینات ۱2 بقعه متبرکه دارد که دو بقعه در شهر واقع شده 

است. به گفته وی 850 موقوفه موجود در شهرستان قاینات 

هزار و 800 رقبه دارد و موقوفات بیشتر در زمینه عزاداری 

امام حسین)ع(،کمک به فقرا و محرومان، جهت امور طالب 

حوزه های علمیه و... است .وی به مشکالت موقوفات نیز 

اشاره کرد و توضیح داد: بیشتر قنوات در روستاها خشک 

شده و درآمد ندارد و نیات واقف از این محل متوقف شده 

است بنابراین رسیدگی به احیاء قنوات با کمک مردم و 

دولت ضرورت دارد تا موقوفه ها از حالت رکود خارج شود. 

7 وقف جدید در سربیشه 	 
امسال 7 وقف جدید در سربیشه ثبت شد.رئیس اداره اوقاف 

و امور خیریه شهرستان سربیشه از ثبت هفت وقف جدید 

از ابتدای امسال خبر داد و گفت: این موقوفه ها در زمینه 

نیازهای روز جامعه از جمله درمــان بیماران بی بضاعت، 

مسکن محرومان، قرائت قرآن و تحصیل دانش آموزان نیازمند 

است و با این وجود هدایت موقوفه های جدید به دیگر نیازهای 

روز مردم از جمله ازدواج جوانان، درمان بیماران نیازمند و... 

ضرورت دارد. »امینی نسب« همچنین به برنامه های دهه 

کرامت اشاره کرد و توضیح داد: تجلیل از بقاع و امامزادگان 

در بقعه بی بی زینب خاتون، سخنرانی و تجلیل از خدام این 

منطقه، استقبال از خادمان حرم رضــوی در امامزادگان 

چنشت، افتتاح طرح نشاط معنوی و... از برنامه های دهه 

کرامت دراین شهرستان بود.  وی غبار روبی آستانه مبارک 

بی بی زینب خاتون و امامزادگان چنشت با حضور دهیاران 

و خادمان حرم رضوی و... را هم به این برنامه ها اضافه کرد. 

برگزاری جشن های ویژه دهه کرامت
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