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هفتهنامه

»قرار  سراسری  طرح  جامعه:  گروه 
ماه  هر  دوازدهم  روز  در  که  دوازدهم« 
توسط اوقاف برگزار می شود، روز یکشنبه 
کرمان  شهر  محمد  امامزاده  محل  در 
پنجمین  که  برنامه  این  در  شد.  برگزار 
از قرار دوازدهم در استان کرمان  مرحله 
بود، 4۰۰ بستۀ معیشتی هرکدام به ارزش 
نیازمندان  بین  تومان  هزار   ۵۰۰ حدود 
اهدای هفت سری  توزیع شد. همچنین، 
 3۰ سری  هر  تقریبی  قیمت  به  جهیزیه 
به  زندانی  یک  آزادی  و  تومان  میلیون 
مبلغ 1۰ میلیون تومان و انجام مقدمات 
 12 مبلغ  به  دیگر  زندانی  آزادی  برای 
میلیون از دیگر اقداماتی بود که در جریان 
قرار دوازدهم انجام شد. در برنامه ای که به 
این منظور برگزار شد، نماینده ولی فقیه و 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 

نیز حضور داشت.

قصدداریمبهکمک
دانشبنیانهابهحلمعضالت

کشورکمککنیم
حاشیۀ  در  خاموشی  حجت االسالم 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  مراسم  این 
حفظ  سازمان  این  مهم  وظیفۀ  اینکه 
نیت  اجرای  و  آن  بهینه سازی  موقوفات، 
»برای  گفت:  است،  وقف کننده  فرد 
فعلی می توانیم  احسن در شرایط  تبدیل 
با  یعنی  کنیم؛  عرصه  به  عرصه  تبدیل 
معابر  در  که  زمینی  بابت  که  هزینه ای 
می توانیم  شده،  واقع  جاده ها  و  شهری 
زمین دیگری تهیه و آن را تبدیل به مال 
دیگری کنیم که به مردم کمک شود. به 
عنوان مثال می توانیم به صنایع و جریان 
جریان  یا  کنیم  کمک  موادغذایی  تولید 

دانش بنیان را تقویت کنیم«.
وی افزود: »به نظر می رسد آوردۀ مالی 
از  بیش تر  اگر  وقف،  برای  دانش بنیان ها 
عرصه نباشد، کم تر نیست و ما قصد داریم 
معضالت  حل  به  دانش بنیان ها  کمک  به 
گزارش  به  کنیم«.  کمک  را  کشور 
»سازمان  گفت:  همچنین  وی  استقامت، 
هر  دوازدهم  برای  در سال جاری،  اوقاف 
کمک  و  معیشتی  بسته های  توزیع  ماه، 
جهیزیه و آزادزی زندانیان را برنامه ریزی 
کرده  است«. وی اظهار کرد: »در سازمان 

حفظ  اصلی  گزارۀ  سه  وقف،  ساختار  و 
نیت  اجرای  و  منافع  افزایش  موقوفات، 
داد:  ادامه  خاموشی  داریم«.  را  واقفین 
از هر واقفی که رحلت کرده سوال  »اگر 
مردم  برای  را  وقف  می گوید  حتما  شود، 
بنابراین،  کردید؟  چه  آن  با  گذاشتم؛ 
و  شده  بهینه سازی  و  حفظ  اوقاف  باید 
توضیح  با  وی  شود«.   اجرا  واقف  نیت 
موارد  کردن  احسن  به  تبدیل  دربارۀ 
تقویت جریان  از  فعلی،  در شرایط  وقفی 

دانش بنیان ها خبر داد. 

درانار،بردسیر،کهنوجو
سیرجانچهارقرارهمدلی

انجامشدهاست
روز یکشنبه 12 تیرماه، در مراسم قرار 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  دوازدهم، 
استان کرمان طی سخنانی، با قدردانی از 
مرحله  پنجمین  برگزاری  در  که  کسانی 
از قرار دوازدهم همراهی کرده اند، به ویژه 
هیات امنای امامزاده محمد کرمان گفت: 
با  »قرار دوازدهم قرار عاشقی و همدالنه 
امام زمان )عج( است«. حجت االسالم علی 
جاللی دربارۀ این برنامه توضیح داد: »در 
در  فراگیر شد،  کرونا  که  اواخر سال ۹۸ 
نیمه شعبان، حضرت آقا دستور دادند که 
قرار همدلی در کشور ایجاد شود. از همان 
زمان سازمان اوقاف برای تهیۀ بسته های 
معیشتی نهایت تالش خود را داشت. این 
برنامه به مناسبت های مختلف بیش از 1۵ 

مرتبه در کرمان اتفاق افتاد«.
گذشته  اسفندماه  »در  افزود:  وی 
تغییر  دوازدهم  قرار  به  طرح  عنوان  اما 
اندوه  و  غم  می خواهد  برنامه  این  کرد. 
را از جمعی برطرف کند و در زمینه های 
کرد:  اظهار  وی  دارد«.  فعالیت  مختلف 

»در دوازدهم تیرماه که در سرتاسر کشور 
این طرح برگزار می شود، در بقاع متبرکه 
یک شهرستان از 23 شهرستان استان نیز 
»از  داد:  ادامه  جاللی  می شود«.  اجرایی 
شهرستان  یک  برای  گذشته  اسفندماه 
برنامۀ  پایلوت  عنوان  به  دوازدهم  روز  در 
برنامۀ  از  قبل  گرفتیم.  نظر  در  ویژه ای 
امروز، در انار، بردسیر و کهنوج و سیرجان 
چهار قرار همدلی به صورت متمرکز انجام 
کرمان،  در  پنجم  برنامۀ  در  و  است  شده 
ارزش  که  معیشتی  کمک  بستۀ   4۰۰
توزیع  است،  تومان  هزار   ۵۰۰ بسته  هر 
اینکه  »برای  کرد:  بیان  وی  می شود«. 
تبرکات  این  از  افراد  از  بیش تری  تعداد 
را  نان  امروز پخت  بهره مند شوند،  علوی 

هم در بخشی از این امامزاده داریم«. 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
کرمان افزود: »امروز همچنین هفت سری 
حدود  هرکدام  ریالی  ارزش  که  جهیزیه 
3۰ میلیون تومان است، آماده شده است. 
به  زندانی  یک  که  بوده  این  بعدی  کار 
مبلغ 1۰ میلیون تومان آزاد شده و آزادی 
زندانی دوم به مبلغ 12 میلیون تومان در 

حال انجام کارهای اداری است«. 

با برگزاری طرح قرار دوازدهم از سوی اوقاف انجام شد؛ 

توزیع ۴۰۰ بستۀ معیشتی و 7 سری جهیزیه در کرمان 

هفته امامت و والیت رگامی باد
از رقبان 

ات  غدری

روابط عمومی شرکت گهرروش سیرحان

جناب آقای رضا یخچالی 
هر از گاه در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد. مصیبت وارده را به شما 
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت، برای شما و 
سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم.                                                                                             علی جهانشاهی


