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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

اجرای  ۳طرح شاخص در بقعه متبرکه امامزاده سید جعفر(ع) سیاهدشت فاروج

اوقاف گل کاشت

اوقاف خراسان شمالی بار دیگر گل کاشت و این بار با اجرای  3طرح شاخص در امامزاده سید جعفر(ع) سیاهدشت فاروج نشان داد با جدیت و سرعت در جهت گسترش هر چه بیشتر فرهنگ وقف و اجرای نیت واقفان در حال تالش جهادی است؛ البته در این

میان ادارات شهرستانی اوقاف و هیئت امنای امامزادگان در استان ،به عنوان بازوان پرتوان اوقاف کمک های فراوانی می کنند که باید به آن ها دست مریزاد و خسته نباشید گفت .شنبه ای که گذشت و در آخرین روز از دهه وقف با حضور مسئوالن استانی و در
ویژه برنامه هایی که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد طرح برداشت زعفران از سطح  ۵هکتار از اراضی موقوفه امامزاده جعفر (ع) سیاهدشت ،کلنگ زنی باغ انگور و اجرای طرح «فراز» در  ۲۰هکتار از باغ انگور و افتتاح مرکز افق در این امامزاده

انجام شد تا ضمن توسعه فعالیت های اقتصادی در سال جهش تولید ،زمینه اشتغال زایی تعدادی از هم استانی ها توسط اوقاف استان فراهم شود.

جاذبه های کم نظیر
امامزاده های فاروج
میم پرور  -شهرستان فــاروج دارای
جاذبه های کم نظیر زیارتی ،سیاحتی
و گــردشــگــری از جمله در خصوص
امــامــزاده هــاســت .در حــوزه دینی و
مذهبی از بین بقاع متبرکه شهرستان،
بقعه متبرک بــارگــاه امــامــزاده سید
جعفر (ع) معروف به «آقا امام» ،ملقب
به سلطان قاسم(ع) از نوادگان امام
حسن عسکری (ع) یکی از بقاع متبرکه
در سیاهدشت فاروج است که دارای
مــوقــوفــات بــســیــاری اســت و تاکنون
فعالیت های شاخصی در این بقعه در
زمینه جذب مسافر و گردشگر و سایر
بخش ها صورت گرفته است ،این بنا
در سال های اخیر توسط اداره اوقاف
و امــور خیریه بــازســازی شــده و قبور
پاک  30شهید واالمقام دوران جنگ
تحمیلی در مقابل ایوان جنوبی آن قرار
دارد .بارگاه مطهرامامزاده سید جعفر
(ع) در قسمت شمال سیاهدشت و در
 8كیلومتری جنوب شرقی شهر فاروج
واقع شده كه فاصله آن تا جاده آسیایی
 4كیلومتر است.
ساختمانی بــا دو مــنــاره و یــك گنبد
طالیی .ایــن بنا كه داخــل آن ضریح
امــامــزاده ق ــرار دارد از داخ ــل آیینه
كاری و روی آن از نقوش و آیات قرآنی
استفاده شده است .ناگفته نماند قبل
از شیوع ویروس منحوس کرونا در هر
مناسبتی اگر سری به این امامزاده می
زدید بوی غذاهای مختلفی از محوطه
آن بــه مشام مــی رســیــد ،از آن رو كه
بسیاری از مردم منطقه نذورات خود را
در این بنا كه دارای شبستان های تازه
سازی است ،ادا می كنند.
در روزهــای تعطیل با توجه به وجود
مـــزار مــتــوفــیــان اهــالــی بــســیــاری از
روستاهای پیرامون در مجاورت این
امــامــزاده ،افــراد زیــادی در ایــن فضا
حضور می یافتند و آیین هــای ویژه
برای امــوات خود را در این فضا اجرا
می كردند.
آیینه و كاشی كــاری این فضا هم می
تواند عالقه مندان به معماری اسالمی
را به سمت خود جذب كند .نکته دیگری
که الزم به ذکــر اســت ،ایــن اســت که تا
قبل از شیوع کرونا هر ساله آیین تحویل
ســال در ایــن مــکــان مــقــدس بــا حضور
اهالی روستای سیاهدشت و بسیاری از
روستاهای دهستان شاه جهان برگزار
مــی شــد .زیــرســاخــت هــای الزم بــرای
رونق گردشگری ،مذهبی در بخشی از
اماكن شهرستان فــاروج فراهم شده و
گردشگران مذهبی در این شهرستان
می توانند مقصد خود را برگزینند.در
شهرستان فــاروج  16امــامــزاده وجود
دارد و بقاع آنان محلی برای تردد همه
عالقه مندان و زائــران است اما از این
تعداد ،امام زادگانی چون امامزاده سید
جعفر(ع) واقع در روستای سیاهدشت،
امــامــزاده محمود(ع) روستای برگرد،
امامزاده محمد (ع) روستای چوكانلو،
امامزاده عبدا( ...ع) آق باغ ،امامزاده
عبدالرحمن (ع) روستای خرق ،امامزاده
اسماعیل (ع) در بــاالدســت روستای
كوران ،امامزاده عبدا( ...ع) قوشخانه
و امامزاده علی(ع) روستای بیرك باش
محله زیرساخت هــای مناسبی برای
حضور و ماندگاری زائران و گردشگران
دارند.

همزمان با آخرین روز از هفته وقف صورت گرفت؛

اجرای  ۳طرح شاخص اوقاف در فاروج
همزمان با آخرین روز از هفته وقف  ۳طرح شاخص اوقاف در فاروج اجرا شد .این طرح ها شامل طرح برداشت زعفران از سطح  ۵هکتار از اراضی
موقوفه امامزاده جعفر (ع) سیاهدشت ،کلنگ زنی باغ انگور و اجرای طرح فراز در سطح  ۲۰هکتار از باغ انگور امامزاده جعفر(ع)روستای سیاهدشت
وافتتاح مرکز افق در امامزاده جعفر (ع) روستای سیاه دشتبود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی اعالم کرد:

فعالیت های شاخص در بقعه متبرکه
امامزاده سید جعفر(ع) روستای سیاهدشت

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح بقاع متبرکه شهرستان فاروج به
ویژه فعالیت های شاخص در سطح بقعه متبرکه امامزاده سید جعفر(ع) روستای سیاهدشت در این شهرستان اظهارکرد :همزمان با آخرین روز از هفته
وقف  ۳طرح شاخص در شهرستان فاروج در سه بخش عملیاتی شد .حجت االسالم «عظیم آسوده» افزود :طرح اول مربوط به برداشت زعفران از سطح
 ۵هکتار از اراضی موقوفه امامزاده سید جعفر (ع) روستای سیاه دشت بود؛ طرح دوم در خصوص موقوفه ای بود که توسط  ۱۵نفر از اهالی روستای
کالته محمد رضاخان به صورت وقف مشارکتی و اجرای طرح فراز در سطح  ۲۰هکتار باغ انگور اجرا شد و طرح سوم مربوط به افتتاح مرکز افق در این
امامزاده و دو امامزاده دیگر در راستای انجام فعالیت های دینی ،قرآنی و فرهنگی است .وی بیان کرد :براساس اعالم اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان ،شهرستان فاروج رتبه نخست را در زمینه سرمایه گذاری روی اراضی موقوفه دارد .وی اظهار کرد :برای نخستین بار در استان خراسان شمالی،
طرح کشت زعفران در زمینهای موقوفه روستای سیاهدشت از توابع دهستان شاه جهان فاروج و با استفاده از تسهیالت سازمان اوقاف در سطح ۵
هکتار از زمین های موقوفه آقا محمدخان روستای سیاهدشت اجرا شده و امسال با اشتغال زایی  ۳۰نفر محصول زعفران برداشت خواهد شد .حجت
االسالم «آسوده» کرد :با اجرای این طرح ها ،شاهد افزایش درآمد امامزاده و اجرای بهتر نیات واقفان و اجرای برنامه های دینی قرآنی ،فرهنگی و
عمرانی در منطقه خواهیم بود .مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت :در حوزه گردشگری هم فردی سرمایه گذاری را روی فضای موجود
در بنای امامزاده سید جعفر(ع) روستای سیاهدشت آغاز کرده که در مرحله نخست محوطه سازی و ایجاد آالچیق و فضای سبز در این امامزاده انجام
می شود .حجتاالسالم «آسوده» افزود :در مراحل بعدی تجاری سازی بناهای حاشیه امامزاده ،پرورش ماهی و کباب ماهی و ایجاد اقامت های سنتی
برای اسکان زائران و گردشگران در نظر گرفته شده است .وی اظهار کرد :در تالش هستیم تا این پروژه ها تا پایان سال عملیاتی شود ولی اگر به هر
دلیلی این اتفاق صورت نگرفت در سال آینده این امر محقق خواهد شد.

راه اندازی  ۳مرکز افق
در  ۳امامزاده شهرستان فاروج
 ۳مرکز افق در  ۳امامزاده در شهرستان فاروج راه اندازی و در همین راستا مرکز افق به صورت نمادین در امامزاده سید جعفر(ع) روستای سیاهدشت
افتتاح شد.معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با اشاره به این که یکی از وظایف سازمان اوقاف امور خیریه در کشور و در استان
و شهرستان فاروج توسعه و پیگیری امور بقاع متبرکه و همچنین موقوفات است ،اظهارکرد :همزمان با هفته وقف امسال ،سه مرکز افق در  3امامزاده
شهرستان فاروج راه اندازی شد که به صورت نمادین این اقدام در امامزاده سید جعفر (ع) این شهرستان صورت پذیرفت .حجتاالسالم «صفری» افزود:
یکی از اهدافی که طی سال های گذشته برای سازمان اوقاف و امور خیریه تعریف شده و به خصوص برای امسال که به نام جهش تولید از سوی مقام
ل زایی و پیگیری اموراتی است که نفع بیشتری به مردم برسد که در این راستا یکی از اقدامات ،راه
معظم رهبری (مدظله العالی) نامگذاری شده ،اشتغا 
اندازی مراکز افق در سطح امام زادگان است .وی بیان کرد :مضامین افق ،اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی است در حالی که قب ً
ال افق فقط مضامین فرهنگی
و قرآنی را داشت و مضمون اجتماعی را نداشت و از سال  ۹۸پیگیری و در سال  ۹۹در شهرستان فاروج  3مرکز افق در  ۳امامزاده راه اندازی شد .وی
خاطرنشان کرد :اولین اولویت راه اندازی مراکز افق ،محرومیت زدایی در حوزه جغرافیایی امامزاده ها و همچنین در حوزه اشتغال زایی ،برگزاری کارگاه
های آموزشی هنر آموزی و سایر موارد ،موضوع توزیع بسته های غذایی و معیشتی برای نیازمندان و محرومان منطقه و مشاوره ها و کارهایی است که در
جهت تسهیل امور جوانان صورت می گیرد و همچنین ارتباط گیری با خیران و دیگر افراد است تا مشکلی از مشکل جوانان حل شود.

طرح تکمیل شبستان ضلع شرقی
آستان مقدس امامزاده سید جعفر

(ع)

مهندس «ارسالن فرزین فر» رئیس اداره بهره وری و اقتصادی اوقاف خراسان شمالی نیز ضمن تهیه طرح و مطالعه و استفاده از علم روز برای موقوفات،
از در دستور کار قرار دادن طرح تکمیل شبستان ضلع شرقی آستان مقدس امامزاده سید جعفر (ع) روستای سیاهدشت شهرستان فاروج درخصوص
مدیریت منابع آب و استفاده بهینه و بهزودی احداث انرژی خورشیدی در این بقعه متبرکه خبر داد.

نگاهی به فعالیتهای
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاروج
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج با اشاره به اقدامات مختلف صورت گرفته در حوزه وقف در این شهرستان گفت :هم اکنون  ۷۷۰موقوفه و ۲
هزار و  ۴۰۰رقبه در این شهرستان وجود دارد و  ۴۷۲سند اجاره و  ۳۰سند رقبه نیز تنظیم شده است« .رحیمی» افزود :تاکنون  ۲۵۰بازدید میدانی
نیز از رقبه و موقوفات شهرستان صورت گرفته است .وی بیان کرد :همچنین در این مجموعه  ۶پرونده حقوقی در جریان است که از سال قبل تا کنون
 ۱۰رای در این حوزه صادر شده و از این تعداد  ۸رای به نفع موقوفات شهرستان بوده است .وی اظهار کرد :با توجه به شرایط فعلی جامعه که همه
درگیر ویروس منحوس کرونا شده اند ،از سوی این مجموعه در ماه های محرم و صفر ،هزار بسته مواد غذایی به صورت جیره خشک و بیش از  ۲۰هزار
ُپرس غذای گرم نیز در بین نیازمندان و محرومان شهرستان توزیع شد .وی خواستار فرهنگ سازی در حوزه وقف و در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه
و نیاز مردم شهرستان در امور موقوفه و نیات واقفان شد .رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج به بیان مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در دهه
وقف در این شهرستان پرداخت و گفت :اجرای نیات واقفان به عنوان یکی از اقدامات مهم این مجموعه است و شخص واقف به هر نیتی که وقف می
کند ،نیت وی نیز اجرایی می شود« .رحیمی» افزود :در سال گذشته در سطح  ۵هکتار از اراضی موقوفه امامزاده سید جعفر (ع) روستای سیاهدشت
زعفران کاشته شد که امسال همزمان با دهه وقف با اشتغال  ۳۰نفر در این حوزه ،محصول زعفران برداشت شد و با فروش این محصول نسبت واقفان
نیز اجرایی می شود .وی با اشاره به وقف  ۲۸هکتار موقوفه امامزاده سید جعفر (ع) سیاهدشت اظهار کرد :در سطح این بقعه عالوه بر کشت  ۵هکتار
زعفران ۴ ،هکتار کشت چغندرقند و اجرای طرح فراز در باغ انگور ،اقدامات خوبی در زمینه توسعه این امامزاده در بخش های مختلف همچون احداث
استخر ذخیره آب صورت گرفته است« .رحیمی» نیز از افتتاح سه مرکز افق در  3امامزاده این شهرستان پرداخت خبر داد و افزود :این مجموعه در
مناسبت های مختلف طرح های مختلفی را در شهرستان با توجه به نیات واقفان اجرا می کند.

کلنگ زنی باغ  ۲۰هکتاری انگور
در اراضی موقوفه امامزاده سیدجعفر (ع) سیاهدشت
به گزارش خبرنگار ما روز شنبه همزمان با آخرین روز از دهه وقف با حضور «ابـوالحسن نجفی حاج تقی» فرمانـدار
فــاروج ,حجت االسالم «نوروزی» امام جمعه فاروج ،حجت االسالم «آسوده» مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان
شمالی ،دکتر «یوسفی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ،مهندس «میرکریمی» مدیرکل دفتر جذب
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی ،مهندس «مقتدر» مدیر جهاد کشاورزی فاروج« ،رحیمی»
مدیر اوقاف و امور خیریه فاروج و تعدادی از فعاالن حوزه وقف در این شهرستان مراسم کلنگ زنی باغ  ۲۰هکتاری
انگور طرح «فراز» در اراضی موقوفه امامزاده سیدجعفر (ع) روستای سیاهدشت برگزار شد.در این مراسم دکتر
«یوسفی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن اشاره به رویکرد این دستگاه در حوزه انگور که به
عنوان یکی از محصوالت اصلی منطقه کشت می شود گفت :این گونه پروژه ها که دارای رویکرد اقتصادی و دانش
محور است باید به الگوی کشت اصلی در منطقه تبدیل شود تا باتوجه به سطح زیر کشت باالیی که این محصول دارد
بتوان ظرفیت تولید و صرفه کمی و کیفی اقتصادی آن را ارتقا بخشید.

اقدامات صورت گرفته توسط هیئت امنای
امامزاده سید جعفر(ع) سیاهدشت
هیئت امنای امــامــزاده سید جعفر(ع) روستای
سیاهدشت فاروج شامل« :برات محمد نعمتی»
«اسماعیل رجبی ن ــژاد»« ،حسن محمدزاده»،
«محبت مــحــمــدزاده»« ،سید جــواد حسینی»،
آقــای «طاهری» و آقــای «طیبی» هستندکه این
اعضا به امورات مختلف امامزاده نظارت دارند و
فعالیتهای مختلفی را با نظارت اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان در راستای توسعه امامزاده
و سایر زمینه ها انجام می دهند« .برات محمد نعمتی» به عنوان یکی از اعضای هیئت امنای امامزاده سید جعفر(ع)
سیاهدشت به نمایندگی از سایر اعضا به بیان اقدامات صورت گرفته در این امامزاده پرداخت و گفت :سال گذشته
با برگزاری جلسات مختلفی ،وظایف بین اعضای هیئت امنا به ترتیب مشخص و قرار شد اقدامات شایسته ای در
این حوزه صورت پذیرد«.نعمتی» افزود :تمامی اقدامات در راستای توسعه امامزاده در بخش های مختلف و انجام
فعالیت های مختلف مذهبی ،دینی و فرهنگی و همچنین اشتغال زایی صورت گرفته است .وی بیان کرد :در حوزه
اشتغال و در خصوص کشت زعفران تمامی مراحل کشت محصول بین افراد و اعضای هیئت امنای امامزاده تقسیم
کار شد و به بنده نیز مسئولیت فعال کردن چاه و پیگیری امورات آب دهی چاه واگذار شد .وی اضافه کرد :در گذشته
در امامزاده یک حلقه چاه آب وجود داشت که با یک لیتر آب پاسخگوی زمین نبود به همین خاطر من به عنوان عضو
هیئت امنای امامزاده پیگیری های الزم را از طریق استان و شهرستان در راستای حفر چاه و افزایش میزان آب
انجام دادم و هم اکنون از یک لیتر به  ۹لیتر آب افزایش پیدا کرده و مشکل آب در زمین های امامزاده برطرف شده
است .وی اظهار کرد :قبل از شیوع ویروس کرونا اقدامات بسیار ارزشمندی در بخش های مختلف فرهنگی ،دینی،
مذهبی و . ..در امامزاده صورت گرفته و برنامه های مختلفی نیز تاکنون برای زائران و مسافران در این امامزاده
برگزار شده است و امیدواریم با ریشه کن شدن کرونا تمامی این فعالیت ها ادامه پیدا کند .وی همچنین به بیان
برخی از فعالیت های صورت گرفته در این امامزاده همچون برنامه اطعام ،افطاری ،توزیع غذای گرم ،جیره خشک
و برگزاری مسابقات مختلف پرداخت .وی خاطرنشان کرد :با همکاری اداره اوقاف و حمایت خیران و فعاالن حوزه
وقف اقدامات خوبی را در راستای توسعه امامزاده و انجام فعالیت های مختلف انجام خواهیم داد.
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