ـﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت
ـﺎن ﺑﺴـ
ـﻒ درﻣـ
وﻗـ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ/اﻋﻼم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ وﻗﻒ درﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺣﻤﺪ ﻗﺒﺎد رﺋﯿﺲ اوﻗﺎف و اﻣﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن دﻫﻪ وﻗﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اوﻗﺎف در
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اوﻗﺎف در دﻫﻪ وﻗﻒ ﭘﺮداﺧﺖ و
 ۷ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﺴﺎل ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﻟﺬا ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و اﺣﯿﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم در
ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ و ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ
ﺷﻮد*.
ﻗﺒﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻗﻒ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم اﺳﺖ اﻓﺰود:
ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺎرﯾﻪ از ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺪ اﺳﻼم و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ وﻗﻒ اﺳﺖ*.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت وﻗﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ درﻣﺎن ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻗﻒ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﺖ وﻗﻒ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ*.
*رﺋﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز دﻫﻪ وﻗﻒ از  ۲۷ﺻﻔﺮ ۲۴),ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ  ۳اﺑﺎن ﻣﺎه (,

ﮐﺮد :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از دﻫﻪ وﻗﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻋﻨﻮان
درﻣﺤﻞ ﺣﺴﯿﻨﻪ ﺣﺪاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﻗﻒ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻗﺒﺎد ،ﯾﺎد آور ﺷﺪ:از ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﻫﻪ وﻗﻒ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ :
ﻏﺒﺎرروﺑﯽ از ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪا ﮔﻤﻨﺎم ،ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ و ﯾﺎوران وﻗﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ وﻗﻒ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،زﻧﮓ وﻗﻒ در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ،ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺮوﯾﺞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
وﻗﻒ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف وﺗﺠﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻏﺮﻓﻪ ﺳﯿﺎر » ﻫﻤﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ«در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر
ﻟﻨﮕﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎور وﻗﻒ در اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل از وﯾﺰﯾﺖ راﯾﮕﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در دﻫﻪ وﻗﻒ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎوران »وﻗﻒ« ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻫﻪ ﻧﺒﻮده و در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رﺋﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ وﻗﻒ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ وﻗﻒ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎت ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺴﺎﺟﺪ واﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﻗﺒﺎد ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه اﺳﮑﻦ ﻣﺪارک وﻗﻔﯽ  ۱۲۵۷ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺳﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  ۴۹۸۸ﺑﺮگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﺳﮑﻦ
رﻗﺒﺎت  ۲۵۰رﻗﺒﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﺳﮑﻦ ان اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻄﻮح  ۲رﺳﯿﺪه و ﮐﻞ
ﺑﺮگ ﻫﺎ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  ۷۸۹۳ﺑﺮگ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺗﻌﺪاد  ۴ﺳﻨﺪ اﺧﺬﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص
ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۵۰ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﺎﺟﺪ ),ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ,ﺑﺎزﺳﺎزی
( ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ارﺟﺎع و ﺗﻌﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ*
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت وﻗﻒ ﺑﺎ ﻧﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد :در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ وﻗﻒ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ واﺷﺘﻐﺎل
زاﯾﯽ  ,ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻗﻒ ﺑﺎ ﻧﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺷﯿﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻓﻌﺎﻻن و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺗﺸﮑﺮ

وﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

