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عکاسان پیشکسوت و فعال
در حوزه قرآنی به جشنواره
ملی «عکس آیات» پیوستند
5

تمام دو مجموعه علمی ،فرهنگی امام صادق(ع) و «اسراء»
توسط آیات عظام سبحانی و جوادی آملی وقف شد

دو وقف بزرگ ،توسط دو مفسر قرآن
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم بیان کرد:

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در مدرسه علمیه مصالی یزد:

مشارکت  350هزار دانشگاهی
در جشنواره ملی قرآن و عترت

طالب باید قرآن کریم را

محور کار خود قرار دهند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه

قرائتی با اشاره به ضرورت بروز بودن طالب ،تصریح کرد  :طالب

بیش از  ۳۵۰هزار نفر در این دوره از جشنواره شرکت کردهاند ،اظهار کرد:

حوزههای علمیه باید برای خدا درس بخوانند ،نماز شب را ترک نکنند و

این جشنواره که یکی از بالندهترین جشنوارههای ماست و بیشترین مخاطب

قرآن کریم را محور کار خود قرار دهند.

دانشگاهی را دارد ،با مشارکت مراکز آموزشی زیرمجموعه نهادهای

رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر

متعددی همچون وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت،

باید از حوزههای علمیه آغاز شود ،گفت :بزرگترین منکر روحانیون و

درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاههای آزاد اسالمی ،پیام نور ،جامع علمی

طالب هدر دادن عمر است.

کاربردی ،فرهنگیان ،فنی و حرفهای و دانشگاه علوم معارف قرآن در روزهای

حجتاالسالم والمسلمین«محسن قرائتی» با حضور در مدرسه علمیه

 ۲۶و  ۲۷آبانماه برگزار میشود.

مصالی یزد در جمع طالب کالس درس خارج با بیان اینکه امروزه
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سخنرانیهای طوالنی جوابگو نیست ،اظهار کرد :طالب باید موضوع
مورد بحث را در سخنرانیهای کوتاه و مفید بیان کنند.

پروردگارا! به بهترین شكل از ایشان قبول بفرما

وی با بیان اینکه یادداشتبرداری نقش مهمی در افزایش آگاهی و پاسخ
به موقع طالب ایفا میکند،افزود :روحانیون در زمان طلبگی باید از
زمان بیکاری خود به نحوی استفاده کنند که در آینده حسرت آن زمانها
را نخورند .
رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت :طالب باید از تعطیالت خود کاسته
و بیشتر به مطالعه و کسب علم بپردازند.
قرائتی با اشاره به ضرورت بروز بودن طالب ،تصریح کرد  :طالب
حوزههای علمیه باید برای خدا درس بخوانند ،نماز شب را ترک نکنند و
قرآن کریم را محور کار خود قرار دهند.
وی در پایان بزرگترین منکر روحانیون و طالب را هدر دادن عمر دانست
و تأکید کرد :امر به معروف و نهی از منکر فریضه مهم و ارزشمندی است
که باید از مدارس علمیه آغاز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی
اداره کل اوقاف و امور خیر یه
استان قم در خصوص بزرگتر ین
وقفهای انجام شده در استان
قم ،تصر یح کرد :در دوسال
گذشته ،دو وقف بزرگ توسط
آیت الله سبحانی و آیت الله

جوادی آملی در قم انجام شده

است؛ تمام مجموعه «امام

صادق(ع)» که تحت اشراف

آیت الله سبحانی است توسط

این مرجع تقلید وقف شده
امروز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی صورت میگیرد

افتتاح نمایشگاه تخصصی
مدیریت مسجد

آیین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد امروز با حضور
حجتاالسالم و المسلمین حاج علی اکبری برگزار میشود.
نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد امروز  ۲۰آبان تا  ۳۰آبا در حسینیه

و آیت الله جوادی آملی نیز
تمامی مجموعه «اسراء» که
تحت اشراف خود ایشان است
را وقف کرده اند.

*معاون فرهنگی و اجتماعی اداره
کل اوقاف و امور خیریه استان قم
ً
گفت :سازمان اوقاف قم اخیرا

آزادی زندانیان غیر عمد و

احمدی با اشاره به اینکه درآمد

موضوعات دیگر نسبت به وقفها

موقوفات استان قم در سال جاری

در زمینه روضه خوانی بسیار کمتر

حدود  ۳۴درصد افزایش یافته

انجام میشود و همچنین با توجه

است ،تصریح کرد :امروزه با توجه

به اینکه امروزه یکی از مشکالت

به مشکالت اقتصادی و اجتماعی

اساسی جامعه ،مسئله ازدواج

در جامعه ،واقفان باید در راستای

جوانان است ،الزم است تا واقفان

حل این مشکالت و به خصوص

در این زمینه اقدام کرده و مسائلی

مسائل جوانان قدم بردارند؛ چراکه

از این قبیل را در نیت اجرای وقف

سازمان اوقاف از نظر شرعی و

خود سهیم کنند.

قانونی نمی تواند عواید حاصل از

تأمین دارو و درمان نیازمندان،

* مستأجرین امالک
موقوفه از پرداخت اجاره بها
خودداری میکنند

موقوفاتی با نیت روضه خوانی را در
جهت دیگری مصرف کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره

* موقوفاتی که پاسخگوی
اجرای طرح قرآنی باشد،
وجود ندارد

* دو وقف بزرگ ،توسط دو
مفسر قرآن
احمدی در خصوص بزرگترین
وقفهای انجام شده در استان قم،
تصریح کرد :در دوسال گذشته ،دو
وقف بزرگ توسط آیت الله سبحانی و
آیتاللهجوادیآملیدرقمانجامشده
است؛ تمام مجموعه امام صادق(ع)
که تحت اشراف آیت الله سبحانی
است توسط این مرجع تقلید وقف
شدهوآیتاللهجوادیآملینیزتمامی
مجموعه"اسراء"کهتحتاشرافخود
ایشان است را وقف کرده اند.
وی تأکید کرد :در سامانه جامع
موقوفات سازمان اوقاف و امور

* در کنار انتقادی که در مورد به روز نبودن برخی از رسالهها دارم ،متذکر
میشوم که بعضی از رسالهها بسیار به روز هستند و سواالت جدیدی در
آنها مطرح شده است.
* ما فصلی به عنوان حقوق شهروندی در رسالهها نداریم که توضیح دهد
انسان مدنی یا اجتماعی باید چه حقوقی را رعایت کند.
* باید توجه داشته باشیم که مردم برخی از سواالت را نمیپرسند چون
نزد آنها این امور بسیار خوب است و ثواب دارد به عنوان مثال مردم سوال
نمیکنند که تا نصف شب حق داریم در خیابانها طبل بزنیم یا نزنیم،
ً
مراجع باید به مردم یاد دهند که مثال در چه چارچوبی عزاداری کنند و
خیرات دهند و مسائل شرعی و دینی را به انجام برسانند؛ اما متأسفانه
از این جهت ضعفهائی داریم.
* باید نوع بیان مسئله آسان شود ،رسالهها نیازمند یک ویراستاری

خیریه استان قم ،تمامی موقوفات،

با تاکید براینکه یکی از مشکالت

معاون فرهنگی اجتماعی اداره

خرجها و درآمدها ثبت و ضبط

موقوفات استان قم ،وجود برخی

اوقاف و امور خیریه استان قم
ً
تأکید کرد :سازمان اوقاف قم اخیرا

میشود و کسانی که تمایل به وقف
مال خود دارند؛ میتوانند با مراجعه

* باید اصطالحات عربی مخصوص حوزوی حتی االمکان کم و حتی

گفت :امالک موقوفه بسیاری که

اجرای طرح قرآنی وسیعی را در

به آن ،از جزئیات عملکرد این

مستأجرین در آن ساکن هستند،

استان قم آغاز کرده است که در این

سازمان مطلع شوند.

روحانیون نگردد.

از پرداخت اجاره بهای خود،

طرح حدود  ۷هزار نفر از جوانان

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان

خودداری میکنند و در نتیجه،

استان ثبت نام و شرکت کردهاند اما

اوقاف و امور خیریه استان قم در

* در صورت به روز نشدن رسالهها مردم از اصل دین فاصله نمیگیرند ،ولی

درآمدی از آن موقوفه به دست

موقوفاتی که پاسخگوی اجرای این

پایان با اشاره به اینکه ،قدیمی ترین

مقداری از احکام عملی فاصله میگیرند.

سازمان اوقاف نمیرسد تا عواید

طرح وسیع باشد ،وجود ندارد.

وقف در استان قم به  ۱۵۰سال پیش

آن در راستای اجرای نیت واقف

وی در رابطه با شرایط وقف نیز

میرسد ،بیان کرد :چه بسا واقفان

* در حال حاضر توضیح المسائلها از لحاظ شکل و طرح جلد بدترین

سال جدید نیز  ۱۰مورد وقف در

آن ملک مصرف شود؛ این مسائل

خاطر نشان کرد :اولین شرط

متعددی که هم اکنون در قید حیات

کتابها هستند .قطع ،قلم و شکل کتاب باید زیبا باشد.

تا جائی است که در استان قم تا به

جهت وقف ،مالکیت مالی است

نیستند اما ملک و یا اموالی که وقف

قم صورت گرفته که بیشترین نیات

حال  ۶۰پرونده قضائی در زمینه

وشخصی که از لحاظ قانونی

کار خیر کردهاند ،تا ابد ثواب جاری

* اشکالی که به رسالههای عملیه وارد است ،اینکه آنچه از قدیم مرسوم

واقفان آن جهت روضه خوانی سید

چنین تخلفاتی تشکیل شده است.

معذوریتی نداشته باشد میتواند

آن وقف برای آنان باقی است.

الزهرا(ع) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار میشود.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی مرکز رسیدگی به امور مساجد؛ یکی

استان قم آغاز کرده است که در این

از اهداف برگزاری این نمایشگاه ارائه دستاوردهای مرکز رسیدگی به امور

طرح حدود  ۷هزار نفر از جوانان

مساجد در چهل سالگی انقالب است.

استان ثبت نام و شرکت کردهاند اما

از دیگراهداف این نمایشگاه ارائه الگوی یکپارچه مدیریت مسجد ،انتقال

موقوفاتی که پاسخگوی اجرای این

دانش مدیریت مسجد به ائمه جماعات و کارگزاران مساجد و انتقال دانش

طرح وسیع باشد ،وجود ندارد.

و تجربیات ساماندهی مساجد به ائمه جمعه و نمایندگیهای ولی فقیه

یوسف احمدی عنوان کرد :استان

ایشان از مخاطبان اصلی این نمایشگاه هستند.

وی خاطر نشان کرد :وقف جهت

مشكالت جوانان قدم بردارند

و پسندیدهای وقف کند.

ضرورت ایجاد ابواب جدید
در رسالههای عملیه

اصطالحاتی هستند.

اجرای طرح قرآنی وسیعی را در

در استانها است .لذا نمایندگیهای ولی فقیه در استانها و تیم فرهنگی

الشهداء(ع) بوده است.

* واقفان در راستای حل

مال خود را در اجرای هر نیت خیر

از نگاه یك مدرس حوزه علمیه قم:

قم در زمینه وقف ،در گروه "ب"
کشوری قرار دارد و جزء  ۱۰استان
دوم در میان دیگراستانهاست؛ در

کل اوقاف و امور خیریه استان قم

مسائل حقوقی است ،به ایسنا

برداشته شود تا شخص برای اینکه مفهوم و معنای مطالب را بفهمد به دنبال

بوده و در اکثر رسالههای توضیح المسائل موجود است به همان شیوه گذشته
تکرار میشود.

بخش دوم این نمایشگاه به آشنایی با مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران،

راهبرد سوم آشنایی با نظام حقوقی مساجد ،آشنایی با نظام مهندسی مساجد،

* همان مسایلی که  ۵۰سال پیش مطرح بود به همان شکل ادامه پیدا کرده

تاریخچه تاسیس (نگاهی به حکم مقام معظم رهبری) به آیت الله مهدوی

ی مساجد ،آشنایی با الگوی گونه بندی و سطح
آشنایی با نظام مدیریت مال 

است بدون اینکه کم و کیف مسئله تغییری کند.

کنی چارت و شرح وظایف ارکان مرکز ،ماموریتهای ذاتی مرکز و برنامههای

بندی مساجد ،آشنایی با الگوی رفع تعارضات و حل اختالف مساجد ،آشنایی

راهبردی (اول ،دوم و سوم در یک نگاه) میپردازد.

با الگوی فعالیتهای اجتماعی مساجد و آشنایی با نظام مدیریت فرهنگی

حجت االسالم و المسلمین قادر فاضلی از مدرسان حوزه علمیه قم با بیان

بخش سوم این نمایشگاه به برنامه راهبردی مرکز اختصاص دارد .راهبرد اول

مساجد ،بخشهای این راهبرد را تشکیل میدهند.

اینکه در سالههای عملیه آنچه از قدیم مرسوم بوده به همان شیوه گذشته تکرار

عبارت است از؛ توانمند سازی ائمه جماعات و کارگزاران مسجدی ،طراحی و

راهبرد چهارم بخش سوم این نمایشگاه هماهنگ سازی دستگاهها را دربر

میشود ،گفت :در رسالههای امروز به برخی از مسائل جدید روز پرداخته

این نمایشگاه در پنج بخش مختلف برگزار میشود این بخشها شامل فرآیند جذب و استقرار ،تکریم ،رشد و آموزش ،تامین و تولید محتوا و اساتید و

دارد که شامل ارائه گزارش از تفاهم نامههای منعقد شده فیمابین مرکز و سایر

نشده لذا ابواب جدید در رسالههای عملیه الزم است.

بخش اول با عنوان «مبادی» با چهار قسمت؛ مسجد از نگاه رهبر حکیم و فناوری توانمند سازی و آشنایی با سامانه جامع مساجد (سجم).

دستگاهها و نهادها ،ارائه گزارش از مجوزهای اخذ شده از سوی مرکز جهت ارائه

عالیقدر ،پیشینه شناسی (مساجد فعال و تاثیرگذار از قبل انقالب تا کنون ،راهبرد دوم نیز با محوریت فرهنگ سازی به آشنایی با اسناد پشتیبان فرهنگ

انواع خدمات به مخاطبان ،الگوی تعامالت دستگاهی ،میشود.

به عنوان مثال فصلی به عنوان حقوق شهروندی در رسالهها نداریم که

ائمه جماعات شاخص ،شهدای محراب و ائمه جماعات شهید استان سازی (مسجد و کودک ونوجوان ،مسجد و جوان ،مسجد و بانوان و الگوی

راهبرد پنجم این بخش به تعالی سازمانی اختصاص دارد که به آشنایی با

تهران و  ،)...دشمن شناسی (حرکت دشمن علیه مساجد در طول تاریخ فرهنگ سازی) ،آشنایی با فعالیت های مرکز در دهه تکریم و غبارروبی

اقدامات مرکز در راستای تعالی سازمانی میپردازد.

اسالم بخصوص در زمان معاصر) و مسئله شناسی نظام اسالمی و نقش مساجد ،آشنایی با اقدامات متناسب با روز جهانی مسجد و آشنایی با اقدامات

این نمایشگاه بیبستم لغایت سی ام آبان ماه  ۱۳۹۷در بزرگراه رسالت ،سازمان

مسجد در منظومه مسائل گفتمان انقالب اسالمی است.

فرهنگ ساز میپردازد.

فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،حسینیه الزهراء (س) برپا خواهد شد.

توضیح دهد انسان مدنی یا اجتماعی باید چه حقوقی را رعایت کند .این
دسته از مسائل روز و مهم را کنار گذاشتیم و مدام بحث آب چاه را مطرح
میکنیم! چون قدیمیها نوشتند ،ما هم مینویسیم .واقعا امروز ملت ما
چقدر از آب چاه برای آشامیدن استفاده میکنند!؟
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