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امام رضا(ع)  :پنهان كننده كار نیك ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشكار كننده كار بد سرافكنده است  ،و پنهان كننده كار بد آمرزیده است.

قرآن

• شماره •3361چهارشنبه  24آبان•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
از صبح دیروز آغاز شد؛

مرحله نهائی بخش شفاهی مسابقات
سراسری قرآن دانشگاه آزاد
مرحله نهائی بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن دانشگاه آزاد اسالمی
از صبح دیروز سه شنبه  23آبا ن آغازشد.
بنابراین گزارش ،در این مرحله از مسابقات قرآن دانشگاه آزاد اسالمی
 450نفر از اساتید و دانشجویان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که
طبق برنامهریزی طی امروز مسابقات ویژه دانشجویان برگزار میشود.
مراسم اختتامیه بخش شفاهی مسابقات سراسری قرآن دانشگاه آزاد
اسالمی  25آبا ن در محل دانشگاه آزاد واحد اصفهان برگزار خواهد شد
و سه نفر اول در هر رشته نیز به جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان
که از ششم تا نهم آذرماه سال جاری به میزبانی وزارت بهداشت برگزار
میشود ،راه پیدا خواهند کرد.

آغاز مسابقات منطقهای قرآن کریم
قوه قضائیه به میزبانی دادگستری کل
استان همدان

معاون فرهنگی دادگستری استان همدان عنوان کرد :پنجمین دوره
مسابقات منطقهای قرآن قوه قضائیه استان همدان صبح امروز
آغاز میشود.
حجتاالسالم والمسلمین احمدوند ،معاون فرهنگی دادگستری استان
همدان ،اظهار کرد :پنجمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن قوه قضائیه
صبح امروز آغاز میشود.
وی افزود :در این دور از مسابقات  225شرکت کننده از هفت استان،
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،ایالم ،کردستان ،کرمانشاه و
همدان به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت که از این تعداد  39متسابق
از استان همدان هستند.
حجت االسالم احمدوند اضافه کرد :پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم
قوه قضائیه ،ویژه کارکنان قوه قضائیه و خانوادههای محترم آنهاست که
در دو گروه سنی بزرگسال و زیر  16سال در رشته های مفاهیم و تفسیر
قرآن ،حفظ موضوعی ،اذان ،قرائت ترتیل و  ،حفظ  20 ،15 ،10 ،5جزء
و حفظ کل قرآن کریم است.
معاون فرهنگی دادگستری کل استان همدان ادامه داد :این دور از
مسابقات از صبح امروز چهارشنبه  24آبان ماه در اردوگاه فرهنگی فجر
همدان واقع در بلوار اعتمادیه برگزار خواهد شد 12 ،داور برگزیده نیز
سطح کیفی شرکت کنندگان در مسابقات را ارزیابی خواهند کرد.
وی گفت :نفرات اول تا پنجم رشته های کتبی و اول تا دوم رشته های
شفاهی قرآن کریم به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.
حجت االسالم والمسلمین احمدوند با بیان اینکه برگزاری مسابقات
قرآن می تواند در ارتقاء دانش قرآنی و ترویج فرهنگ غنی قرآن در
جامعه موثر باشد عنوان کرد :قرآن نسخه شفابخش بشریت است و
توجه وعمل به توصیههای قرآنی ،عامل مهمی در کاهش آسیبهای
اجتماعی خواهد بود.

 ۳۰آبان تا  ۲آذرماه به میزبانی شیراز؛

قرآنیان «جهاد کشاورزی» به رقابت مینشینند
بیست و نهمین دوره مسابقات
سراسری قرآن وزارت جهاد
كشاورزی طی روزهای  ۳۰آبان
تا  ۲آذرماه به میزبانی شیراز
برگزار میشود.
مهدی قاسمی ،رئیس اداره آموزش
عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی
فارس از برگزاری بیست و نهمین
دوره مسابقات سراسری قرآن وزارت
جهاد کشاورزی به میزبانی شیراز
خبر داد و گفت :این مسابقات طی
روزهای  ۳۰آبان تا  ۲آذرماه برگزار
خواهد شد.
وی با بیان اینكه در این مسابقات
 ۴۰۰نفر از برترینهای قرآنی
وزارت جهاد کشاورزی در دو
بخش بانوان و آقایان به رقابت
میپردازند ،افزود :این مسابقات
در دو مقطع سنی بزرگساالن و
فرزندان برگزار میشود.

قاسمی با اشاره به رشتههای این
مسابقات گفت :این مسابقات
در بخش آقایان در رشتههای
قرائت تحقیق ،تفسیر و اذان
(ویژه بزرگساالن) و در بخش
بانوان در رشتههای قرائت ترتیل،
حفظ و تفسیر قرآن كریم برگزار
خواهد شد.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد:

برگزاری جشنواره قرآن و عترت
سال  97به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن
افشین شفقی ،معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن
دیروز 23 ،آبان در نشست توجیهی برگزاری بیست و سومین جشنواره قرآن و
عترت سال  97به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،اظهار کرد :بیست و
سومین جشنواره کشوری قرآن و عترت سال آتی به میزبانی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن برگزار می شود لذا در این زمینه برگزاری این جشنواره بزرگ
بدون همکاری و تعامل تمامی بدنه دانشگاه علوم پزشکی گیالن امکان پذیر
نخواهد بود.
وی ادامه داد :اگر در جاهای مختلف شاهد موفقیت دانشگاه علوم پزشکی
گیالن هستیم ،قطعا حاصل تالش های بی وفقه کارشناسان ،کارکنان و
مسئولین این دانشگاه است.
شفقی تصریح کرد :وقتی در اختتامیه بیست ودومین جشنواره قرآن و عترت
در شیراز ،افتخار میزبانی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت نصیب
دانشگاه علوم پزشکی گیالن شد ،مورد استقبال بسیاری از مسئوالن و
دانشجویان دانشگاه قرار گرفت.

مرحله سوم آزمون اعطای مدرک
به حفاظ15دی انجام میشود

مدیر دبیرخانه طرحهای ملی سازمان دارالقرآن از برگزاری مرحله سوم
دوازدهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن
کریم در روز  15دیماه سال جاری خبر داد.
حسین بهبودی ،مدیر دبیرخانه طرحهای ملی سازمان دارالقرآن الکریم
با بیان اینکه نتائج مرحله دوم (شفاهی) دوازدهمین دوره آزمون ارزیابی و
اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم روز  13آبانماه جاری اعالم
شد ،اظهار کرد :تعداد  56نفر در این مرحله از آزمون حدنصاب الزم
برای ورود به مرحله سوم را کسب کردند.
مدیر دبیرخانه طرحهای ملی سازمان دارالقرآن تصریح کرد :البته
تعدادی از نفرات شرکتکننده در مرحله دوم آزمون نسبت به نتائج اعالم
شده اعتراض داشتند که مشغول بررسی این اعتراضات هستیم و احتمال
این امر نیز وجود دارد که چند نفر دیگر به تعداد راهیافتگان به مرحله سوم
افزوده شوند.
بهبودی در پایان سخنان خود بیان کرد :مرحله سوم دوازدهمین دوره
آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم شامل
آزمون کتبی ترجمه و مفردات قرآن کریم نیز طی روز  15دیماه سال
جاری در محل سازمان دارالقرآن الکریم برگزار خواهد شد.
یادآور میشود ،راهیافتگان به مرحله سوم دوازدهمین دوره آزمون
ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم توانستند تا در
آزمون مرحله دوم حدنصاب الزم را در رشتههای حسن حفظ (نمره
 ،)90تجوید (نمره  ،)40صوت و لحن (نمره  )15و وقف و ابتدا
(نمره  )25کسب کنند.

معاون فرهنگی دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به برکات
معنوی این جشنواره ،عنوان کرد :همیشه ایام خدمت به قرآن و عترت با خود
برکات فروان داشته و دارد و خوشبختانه هزینه های برگزاری این جشنواره را
نیز وزارت بهداشت و درمان متقبل شده است.
این مقام مسئول از مدیران و رابطین فرهنگی قرآنی خواست تا در جلسات
محفل انس با قرآن که در واحدها برگزار می کنند یکی از محورهای گفتگوی
خود را به موضوع برگزاری این مراسم اختصاص دهند و نسبت به شناسائی
استعدادهای قرآنی در تمامی سطوح دانشگاه بپردازند.
وی اضافه کرد :اگر این استعدادهای قرآنی به موقع شناسائی و از طریق
شورای امور قرآنی دانشگاه پرورش داده شوند ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
خواهد توانست عالوه بر میزبانی ،از کسب مقام های برتر این جشنواره نیز
بی نصیب نماند.
حجت االسالم والمسلمین امیر چهری ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز ،اظهار کرد :شاید هنوز هم اهمیت
این جشنواره و این کار بزرگ که قرار است در دانشگاه علوم پزشکی گیالن
برگزار شود برای بسیاری از افراد روشن نباشد و نیاز است که همه رابطان
فرهنگی قرآنی و ائمه جماعات دانشگاه ضمن تبیین و اهمیت موضوع،
فضای عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن را برای برگزاری بیست وسومین
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه آماده کنند.
وی با اشاره به گفته ناپلئون بناپارت مبنی بر اینکه اگر مسلمانان از کتاب
آسمانی خود به درستی استفاده کنند هرگز ذلت نخواهند دید ،تصریح
کرد :قرآن فقط برای تزئین جلسات و برگزاری مراسم نازل نشده است،
بلکه تمام اجزای زندگی هر مسلمان باید بر مبنای تعالیم آسمانی قرآن
کریم باشد.
این کارشناس دینی یادآور شد :مبنای کار در دانشگاه علوم پزشکی گیالن که
با سالمت جامعه سر و کار دارد نیز باید بر مبنای اصول قرآن باشد.
حجت االسالم چهری اضافه کرد :بیست وسومین جشنواره قرآن و عترت
در سال  97با موضوعات قرائت ،تحقیق ،ترتیل و حفظ قرآن کریم ،اذان،
تواشیح ،مناجات خوانی ،ترجمه خوانی ،دعا ،ابتهال ،نرم افزار و اپلیکیشن،
شبکه های مجازی ،خوشنویسی ،فیلم کوتاه ،معرق و منبت کاری ،شعر،
فیلم نامه نویسی و نمایشنامه نویسی ،داستان نویسی ،نقاشی و طراحی،
عکاسی ،تذهیب کاری ،طراحی پوستر ،دکلمه خوانی ،کتابخوانی ،مقاله،
پژوهش ،نقد و تلخیص کتاب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار
خواهد شد.

رئیس اداره آموزش عقیدتی سازمان
جهاد كشاورزی فارس ،مكان
برگزاری این رقابتها را حرم مطهر
حضرت علیبن حمزه(ع) شیراز
اعالم كرد و گفت :مراسم افتتاحیه
این مسابقات ساعت  ۸صبح روز
 ۳۰آبانماه در این حرم مطهر نیز
برگزار خواهد شد.

وی با یادآوری اینكه مسابقات
از ساعت  ۸صبح تا  ۲۰طی
این سه روز اجرا خواهند شد،
گفت :همچنین در حاشیه این
مسابقات یك محفل انس با قرآن
با تالوت سیدجواد حسینی ،قاری
بینالمللی كشورمان در ساعت
 ۲۰روز  ۳۰آبانماه در حرم مطهر
برگزار میشود.
قاسمی همچنین زمان اختتامیه این
مسابقات و معرفی نفرات برگزیده
را ساعت  ۹صبح روز دوم آذرماه
امسال عنوان كرد و گفت :مرحله
شهرستانی این مسابقات در استان
فارس با رقابت  ۵۰۰نفر و قبل از
ماه مبارك رمضان و مرحله استانی
آن با رقابت  ۳۰۰نفر بعد از ماه
مبارك رمضان برگزار شد كه طی آن
 ۱۵نفر از فارس به مرحله كشوری
راه پیدا كردند.

دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین خبر داد:

اجرای  ۳۵۰محفل قرآنی
در کشور عراق

دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین از برپایی  ۳۵۰محفل قرآنی
در شهرهای کشور عراق خبر داد و گفت :امسال تعامل بسیار خوبی با آستان
قدس رضوی در اجرای مراسم برنامههای قرآنی برای زائران سیدالشهدا(ع)
وجود داشت.
حسن محمدی ،دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین با بیان اینکه
پیادهروی اربعین بزرگترین رژه سیاسی شیعیان و مسلمانان است ،گفت:
این پیادهروی آثار بسیار وزین و ارزشمندی در سالهای اخیر داشته است و
مقام معظم رهبری نسبت به اهتمام به این امر توصیههائی داشتهاند ،ما نیز به
ً
نوبه خود تالش کردهایم تا در حوزه فرهنگسازی و خصوصا فرهنگ قرآنی
فعالیتهائی داشته باشیم.
وی ادامه داد :در سال گذشته تعداد کاروان نور متشکل از قراء و گروههای تواشیح
 ۴۰نفر بودند که با توجه به درخواست ستاد اربعین ،این ظرفیت امسال به ۷۰نفر
افزایش یافت که این تعداد با بیش از ۸۰درصد افزایش همراه بود.
محمدی اظهار کرد :با توجه به شرایط منحصر بهفرد در پیادهروی اربعین،
با توجه به سابقه و تجربیات قبلی ،از روند اجرای برنامهها آگاهی کامل
داشتیم ،در این راستا هماهنگیهائی که از جانب ایران با کشور عراق ایجاد
شده بود ،به صورت صددرصد اعمال نخواهد شد و با علم به این موضوع،
برنامهها را طراحی کردیم.
وی افزود :علیرغم اینکه موکبهای مختلف را در مسیر نجف تا کربال
هماهنگ کرده بودیم ،بسیاری از این موکبها با زمان و اجرای برنامههای
کاروان آماده برپائی مراسم قرآنی نبودند که البته از موکبهای دیگر در جهت
برگزاری مراسمها بهره برده شد.
محمدیبههدفاصلیحرکتوحضورکارواننوردرراهپیمائیاربعینحسینی
اشاره کرد و گفت :هدف از طراحی برنامههای قرآنی بین مسیر راهپیمایی اربعین
حسینی برای زوار ،طنینانداز شدن آوای ملکوتی قرآن کریم بود که با مدیریت و
برنامهریزیهایدقیقاینموضوعانجامشدوبهکمیتهایموردنظردستیافته
و موفق به برپائی  ۳۵۰محفل قرآنی در شهرهای نجف اشرف ،کربالی معلی،
سامرا و کاظمین و دیگر محل و موکبها شدیم.
دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین بیان کرد :با توجه به
برنامههائی که در کنار محافل برپا شد همانند کرسیهای اذانگاهی ،قرائت
قرآن ،تواشیح ،اجرای دو تالوت در محفل قرآنی و غیره موجب شد که بالغ بر
یک هزار برنامه قرآنی در اربعین برگزار شود که با این تعداد مراسم ،به هدفی
که در نظر گرفته شده بود ،دست یافتیم.
وی افزود :امسال اعضای کاروان نور متشکل از قراء ممتاز و منتخب
کشوری ،گروههای منتخب تواشیح و غیره بودند که موفق به اجرای برنامههای
شایستهای درخور زوار اربعین حسینی انجام شد که نسبت به سال گذشته
در حوزه کمی بهتر بود.
محمدی با تأکید بر همکاری با آستان قدس رضوی در اربعین حسینی،
اظهار کرد :امسال تعامل بسیار خوبی با آستان قدس رضوی در اجرای مراسم
برنامههای قرآنی برای زائران سیدالشهدا(ع) وجود داشت به نوعی محافل
رضوی در ذیل کاروان نور برپا شد و پرچم مقدس آستان رضوی در موکبها
به هنگام برپائی مراسم نصب شد.
دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین با اشاره به اینکه فرایند اجرای
برنامههای قرآنی رضایتبخش بود ،گفت :امسال در اجرای برنامههای
قرآنی رضایت خوبی حاصل شد ،البته کمبودهائی هم که قابل پیشبینی بود،
مشاهده شد که به دلیل شرائط خاص اربعین ،این موضوع طبیعی است.
ویتصریحکرد:برنامهدیگریکهموردتوجهقرارگرفت،مراسمجمعخوانیحفظ
و مفاهیم این سوره مبارکه واقعه بود که در موکبها و در زمان برپائی محافل قرآنی
این آئین با حضور شرکتکنندگان و زوار امام حسین(ع) انجام شد.
محمدی درباره مصاحفی که در مراسم اربعین عرضه شد ،گفت :سعی
کردیم در تعامل با مرکز طبع و نشر قرآن ،مصحف شریف در مسیر نجف
تا کربال توزیع شود.
دبیر شورای راهبردی فعالیتهای قرآنی اربعین درباره اختتامیه برنامههای
کاروان نور خاطرنشان کرد :مراسم اختتامیهای به همراه زیارت کاظمین(ع) و
برپائی محفل قرآنی صورت گرفت که به عنوان آخرین برنامه بود و امیدواریم
در آذرماه مراسم اختتامیهای با حضور کاروان نور در جوار حرم حضرت
علیبن موسیالرضا(ع) در مشهد مقدس برگزار شود.
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با حضور نمایندگان  ۵۴کشور در بحرین؛

مسابقات بینالمللی قرآن
جایزه «سید جنید عالم»
برگزار میشود

چهاردهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن جایزه «سید جنید عالم» با
حضور نمایندگان  ۵۴کشور در بحرین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین ،انجمن خادمان قرآن بحرین
برای چهاردهمین سال متوالی ،مسابقات بینالمللی قرآن جایزه
«سید جنید عالم» را در دو رشته «حفظ کامل قرآن» و «حسن
تالوت و ادا» برگزار میکند.
این انجمن که به زمان برگزاری رقابتها اشاره نکرده است ،اعالم
کرد :این مسابقات با حمایت مؤسسه «سید جنید عالم» بحرین برگزار
میشود و مقدمات الزم برای برگزاری این دوره از مسابقات در حال
انجام است.
بنابراین گزارش ،نمایندگان  ۵۴کشور از قارههای مختلف دنیا در این
مسابقات به رقابت خواهند پرداخت و به نفرات اول تا سوم رشتههای
مختلف جوائزی اهداء خواهد شد.
کمیته برگزارکننده مسابقات بینالملی قرآن جایزه سید جنید عالم ،از
سفارتخانههای کشورهای عربی و اسالمی در بحرین خواسته است که
نمایندگان کشور خود را برای شرکت در این رقابتها معرفی کنند.
این کمیته همچنین ،هماهنگیهای الزم را با مسئوالن وزارت دادگستری،
اوقاف و امور اسالمی بحرین برای تسهیل ورود و خروج هیئتهای
شرکتکننده در این مسابقات انجام داده است.
شایان ذکر است مرحله نهائی سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی
حفظ و قرائت قرآن «جایزه سید جنید عالم» بحرین ۳۰ ،آبانماه تا سوم
آذرماه سال گذشته برگزار شد.
مسابقات بینالمللی قرآن جایزه «سید جنید عالم» در سال ۲۰۱۴
میالدی از سوی انجمن جهانی حفظ قرآن بهعنوان برترین مسابقات
بینالمللی قرآن معرفی شد.

«همایش جهانی قرآن»
در دهلی نو برگزار میشود

دهلی نو (پایتخت هند) ماه آینده میزبان همایشی بینالمللی با عنوان
«جهانی قرآن» میشود.
به گزارش روزنامه سیاست دیلی؛ «مرکز قرآن یمانی» دهلی نو این
همایش را روز یکشنبه  5آذر برگزار میکند.
علما ،استادان دانشگاه و کارشناسان قرآنی از هند و تعدادی دیگر از
کشورها در این همایش شرکت میکنند.
ّ
ّ
ّ
محمد عنایت الله سبحانی ،سید عبدالله طارق ،اسالم عبدالله و سید
طارق ندوی از جمله سخنرانان این برنامه خواهند بود.
در گزارش روزنامه روزنامه سیاست دیلی و صفحه فیسبوک همایش
مطلبی درباره موضوعات مورد بحث در همایش آتی ارائه نشده است.
موضوع دور قبلی همایش جهانی قرآن که سال  2015برگزار شد قرآن
و محیط زیست بود.
 ۱۱آذرماه آغاز میشود؛

مرحله سراسری مسابقات قرآن
کارکنان نزاجا
مرحله سراسری سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کارکنان پایور و
وظیفه نیروی زمینی ارتش از  ۱۱آذرماه آغاز میشود.
محمدرضا کشتگر ،مسئول دارالقرآن الکریم نیروی زمینی ارتش ضمن
بیان این مطلب گفت :مرحله سراسری سی و هفتمین دوره مسابقات
قرآن کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش ،شنبه ۱۱ ،آذرماه در
اصفهان برگزار میشود.
وی ادامه داد :این مسابقات در رشتههای قرائت تحقیق و ترتیل ،حفظ
(از حفظ  ۳جزء تا كل) ،اذان و مفاهیم قرآن كریم انجام میگیرد .از
نوآوریهای این دوره از مسابقات راهیابی حافظان سه جزء تا مرحله
نهایی ارتش است ،اما با تفاوت اینکه حافظان سه جزء تنها یک بار حق
حضور در این مسابقات را دارند و در دوره بعدی مسابقات باید میزان
محفوظاتشان را افزایش دهند.
کشتگر بیان کرد :همچنین سه روز پیش از برگزاری مسابقات اردوی
آمادگی ویژه منتخبان با حضور استادان برجسته و پیشکسوتان قرائت و
حفظ قرآن به تفکیک حفظ ،قرائت و مفاهیم برگزار میشود.

