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اعضای حاضر؛آقایان :محمدرضا مخبردزفولی ،2حمید محمدی ،10سیدعلیمحمد سرسرابی ،10حسن محمدی ،10حمیدرضا مطهریان ،9عبدالهادی فقهیزاده
محمدرضا فراهانی ،4محمد قمی ،2سعید بهمنی ،2منصور غالمی ،سیدعباس صالحی ،علیرضا شاهسونی ،تقی رستموندی ،مصطفی رستمی ،ابوذر ابراهیمی ترکمان،
محسن عرفاتی ،عبدالحمید احمدی .اعداد مندرج در انتهای اسامی اعضاء ،نشانگر تعداد حضور پیاپی در ده جلسه اخیر است.
اعضای غایب؛آقایان :سیدحسن قاضیزاده هاشمی ،10علیرضا اعرافی ،10سورنا ستاری ،10مسعود سلطانیفر ،9مهدی رستمنژاد ،8احمد واعظی ،6سیدصادق
طباطبایینژاد ،4سیدمحمدباقر عبادی ،4سیدمحمد بطحائی ،2علیرضا کاظمی ،2عباس سلیمی ،محمد حاجابوالقاسم ،جمشید انصاری ،سیدمهدی خاموشی .اعداد مندرج
درانتهای اسامی اعضاء ،نشانگر تعداد غیبت پیاپی در ده جلسه اخیر است همچنین اعضای دارای بیش از سه غیبت پیاپی از نصاب جلسه خارج میشوند.

معاونان و نمایندگان حاضر؛ آقایان :احمد عالمی (رییس مرکز بینالمللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی) ،سیدمصطفی حسینی
مهدی قره شیخلو (رئیس سازمان دارالقرآن الکریم) ،منصور انبیاء (مدیر کل امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان) ،محمدمهدی عزیززاده (مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی
ترویجی قرآنی) محمد انجم شعاع (معاون هماهنگی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه) ،رضا سالمتپناه (معاون مطالعات و برنامه ریزی راهبردی دبیرخانه شورای توسعه و دبیر مجمع
مشورتی) ،محمدعلی خواجهپیری (مدعو) کارشناسان حاضر؛ آقایان :احمد جمالی (کارشناسمسئول دبیرخانه) ،و سیدابراهیم پیشکار (کارشناس دبیرخانه)
(رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف)،

دستورجلسه

پیش از دستور :اعالم وصول سند اصالحی توسعه
پژوهش و آموزش عالی قرآنی (مصوب کمیسیون) و
تصویب نهایی آن (مطروحه جلسه  35شورای توسعه در
تاریخ  1395/10/4و ارجاعی به کمیسیون مربوطه)

دستور  :1ارائه و تصویب ماده واحده پیشنهادی مجمع
مشورتی در خصوص شناسایی و اعطای مدرک
تخصصی به پیشکسوتان قرائت قرآن کریم

دستور  :2طرح و ارائه نامه وزیر محترم فرهنگ و
ارشاد اسالمی در موضوع نحوه اعطای مجوز
مؤسسات قرآنی؛ مستند به بند  3وظایف منشور
توسعه فرهنگ قرآنی (پیرو شبهه حقوقی مطروحه در نامه
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
خصوص آییننامه هیأت رسیدگی به امور مؤسسات قرآن و
عترت کشور و تصمیم جلسه  41شورا)

دستور  :3گزارش دبیرخانه از ادله اتحادیه تشکلهای
قرآن و عترت ،مبنی بر تغییر در مصوبه ادغام
اتحادیههای مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت
مردمی کشور و نهاییسازی اساسنامه اتحادیه مدغم
(مطروحه در جلسات  25 ،24 ،23شورا ،مورخ ،93/4/7
 93/8/3و  93/12/2و ارجاعی به هیأت رسیدگی به امور
مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و طرح در جلسه  41شورا،
مورخ  1397/6/3و ارجاع به دبیرخانه شورا)

تصمیمات /مصوبات

مسئول اقدام

سند اصالحی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی (مصوب کمیسیون) به منظور تصویب
نهایی ،اعالم وصول شد.

دبیرخانه شورای
توسعه فرهنگ
قرآنی

ماده واحده -به منظور ارج نهادن به تخصص ،تجربه و حفظ شأن پیشکسوتان قرائت قرآن
کریم ،شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت (موضوع ماده  4مصوبه جلسه  9شورای
توسعه فرهنگ قرآنی ،مورخ  )1389/12/7مجاز است ،صرفاً تا پایان سال  1398بر اساس
شرایط ورودی و جدول شاخصها و امتیازاتی که به پیشنهاد شورای مذکور به تصویب
مجمع مشورتی میرسد ،ضمن رعایت فرصت برابر برای همه پیشکسوتان مشمول و
اطالعرسانی کافی ،نسبت به شناسایی همه واجدین شرایط و بررسی آثار و فعالیتهای
ایشان و اعطای مدرک تخصصی درجه یک و دو به آنان اقدام نماید.

دبیرخانه شورای
توسعه فرهنگ
قرآنی

مصوبه:
شورا با توجه به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر تغییر روند صدور
مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و اعالم نظر رئیس سازمان تبلیغات اسالمی،
به منظور رفع اختالفات ایجاد شده و تداوم همکاری و تعامل مؤثر ،مقرر نمود:
 .1صدور مجوز از سوی هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
کشور ،متوقف و مجوزهای مربوط به پروندههای مصوب باقیمانده در هیأت ،ظرف
دو هفته ،تعیین تکلیف و صادر میشود .از این پس ،مجوزها بر اساس ضوابط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی/
مصوب یکسان ،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی
سازمان تبلیغات
صادر خواهد شد.
اسالمی
 .2در خصوص هیأت رسیدگی و تغییر ترکیب و وظایف آن و سایر ضوابط الزم،
آییننامه مورد توافق وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی ،با امضای مشترک ایشان ،جهت بررسی به شورا پیشنهاد میشود .همچنین
نحوه پابرجایی ادغام اتحادیهها یا تغییر آن ،همراه با پیشنهاد مذکور ،تا یک ماه بعد
به شورا ارائه میشود.
 .3تشکیل جلسات هیأت رسیدگی ،تا تعیینتکلیف موضوع در شورا ،متوقف میشود.

دستور  :4بررسی وضعیت شوراهای هماهنگی و
گسترش فعالیتهای قرآنی استانها؛ به همراه ارائه
پیشنهادات و مالحظات مربوطه (معوق از جلسه  41شورا)

این دستور به دلیل کمبود وقت به جلسه بعدی شورای توسعه موکول شد.

دبیرخانه شورای
توسعه فرهنگ
قرآنی

دستور  :5رأیگیری انتخاب اعضای صاحبنظر
حقیقی امور قرآنی

این دستور به دلیل کمبود وقت به جلسه بعدی شورای توسعه موکول شد.

دبیرخانه شورای
توسعه فرهنگ
قرآنی

خارج از دستور

از این پس جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی ،روزهای سهشنبه از ساعت  13تا 15
تشکیل میشود .دستور جلسه بعدی شورا ،پیشنهاد مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در خصوص هیأت و اتحادیهها خواهد بود.

دبیرخانه شورای
توسعه فرهنگ
قرآنی

