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رئیس اداره اوقــاف و امور 

ــا تشریح  خــیــریــه درگـــز ب

عملکرد 5 ساله این اداره 

از سال 92تا97 رادرابعاد 

مختلف از جمله حوزه های 

 ، ،بقاع متبرکه  موقوفات 

فعالیت های قرآنی ، حوزه فرهنگی و غیره را بیان کرد 

وافزود: با پیگیری و تالشهای انجام شده عواید موقوفات 

درگز بیش از 5 برابر افزایش داشته است. حجت االسالم 

ساجدیان اجرای نیت واقفین برابر نیات مندرج در وقفنامه 

ها را یادآور شد و افزود: درحال حاضر دربیش از 4 روستا 

و شهراجرای نیات درزمینه روضه خوانی ، اطعام ، کمک 

به ایتام ، کمک به ساخت مساجد، کمک به خادمین و 

روحانیون مساجدو مسائل قرآنی کارها براساس نیات 

واقفین انجام می گیرد که تاثیرات بسیار خوبی دراین 

مناطق داشته است. وی دربخش دیگری فعالیت های 

انجام شده در حوزه موقوفات را بیان کرد و افزود: دراین 

راستا نسبت به عمران و آبادانی بیش از 15 مورد رقبات 

موقوفه انجام گرفته است و عالوه براین تعداد 55مورد 

موقوفه شناسایی گردیده که با پیگیری های مستمر اسناد 

یک سوم  موقوفات اخذ گردیده است و دراین راستا اسناد 

وقفنامه ها نیز جمع آوری و به مرکز اسناد سازمان جهت 

نگهداری در شرایط خاص ارسال شده  است. وی بازخوانی 

پرونده  تکمیل   ، موقوفات  اسناد  اسکن  و  بازنویسی  و 

الکترونیکی موقوفات درراستای دولت الکترونیک ، تالش 

و پیگیری در جهت استقبال مردم از موضوع وقف ، تعیین 

تکلیف برای بیش از 20 پرونده حقوقی در دادگاه و اجرای 

احکام ، پیاده سازی سیستم اطاعات مکانی و توصیفی 

امنا و موقوفات و تهیه نقشه UTM همکاری درجهت ایجاد 

وقف های مشارکتی ا زجمله موقوفه مهر فاطمی و موقوفه 

علم و فناوری و غیره ، تبلیغ و ترویج گسترده فرهنگ وقف 

دررسانه های محلی و شبکه های پیام رسان داخلی از جمله 

فعالیت های انجام شده دراین رابطه بوده است. رئیس 

اداره اوقاف و امور خیریه درگز با اشاره به تالش های انجام 

شده درجهت اجرای برنامه های مناسبتی و انقالبی در بقاع 

متبرکه  در سطح شهرستان از اجرای طرح های فرهنگی 

همچون ارامش بهاری در ایام نوروز یاد کرد و افزود: دراین 

راستا با تالش های انجام شده  طرح نشاط معنوی ویژه 

اوقات فراغت تابستان ، ضیافت الهی درایام ماه مبارک 

رمضان، سوگواره یاس نبوی درایام دهه فاطمیه ،قربان 

تا غدیر  دهه کرامت و دهه وقف و غیره اجرایی گردیده 

اند. وی برگزاری نشستهای تخصصی وقف با مسئولین 

ومخاطبین خاص مردمی ، برگزاری نماز جماعت دربقا ع 

متبرکه مستعد، اعزام مبلغ درایام خاص مخصوصا محرم ، 

ساماندهی بیش از 100 نفرخادم مسجد و ارائه خدمات 

بیمه ای از جمله فعالیتهای انجام شده د رحوزه فرهنگی 

یاد کرد . ازجمله کارهای شاخص انجام شده در شهرستان 

درگز ، خریدو نصب نیروگاه خورشیدی در بقعه متبرکه علی 

بالغ وامام زاده عبدالرحیم ) بابانیستان ( می باشد که جزء 

اولین نیروگاه های نصب شده در بقاع استان می باشد.  

حجت االسالم ساجدیان وجود 400 رقبه موقوفه و بیش 

از 100 نفرخادم و حدود 500 نفر هیئت امناء مربوطه به 

موقوفات در سطح شهرستان رایادآور شد و افزود: پیگیری 

امورات و حل و فصل مشکالت آنان با نبودنیرو دراین اداره 

کاری جهادی را می طلبد .وی به چالشها و موانع موجود 

در مسیر عملکرد اوقاف اشاره کرد و افزود: وجود نقایص و 

نارسایی های قانونی ، نگاه غیرصحیح مدیران و مسئوالن 

دستگاهها ،مدیریت محلی موقوفات بدون نظارت سازمان 

اوقاف ، عدم وجود وقفنامه برای برخی موقوفات ،  عدم 

تخصیص بودجه و اعتبارات الزم به مساجدو بقاع متبرکه 

از جمله چالشهای و موانع دراین مسیر هستند رئیس اداره 

اوقاف درگز پاره ای از پیشنهادات خود را برای حل موانع 

موجود بیان کرد و افــزود: درایــن راستا آسیب شناسی و 

ــراردادن موضوع احیای موقوفات کم  اصالح قوانین ، ق

درآمــد و فاقد درآمــد دردستور کاردولت ومجلس ، الزام 

دولت و نهادهای عمومی از جمله شهرداری جهت رعایت 

ــروژه های  مسائل شرعی مربوط به وقــف در طــرح ها و پ

عمومی ، تاکید برنقش وقف دراقتصاد مقاومتی و لحاظ 

کردن آن در برنامه های توسعه کشور ، کمک آحاد مردم به 

شناسایی موقوفات و جمع آوری اسناد وقفنامه برای حفظ 

و حراست  از موقوفات بسیارضروری است. وی در خاتمه 

خواستار همکاری بیشتر از سوی مــردم درجهت احیاء 

سنت وقف شد .

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مطرح کرد:

رشد 5 برابری عواید موقوفات دردرگز 


