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• شماره •3398شنبه 23دي•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
در ساری؛

هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن
ویژه کارکنان ناجا برگزار شد

هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه کارکنان و خانواده های
نیروی انتظامی منطقه دو کشور در ساری برگزار شد.
ّ
آیت الله حسین گنجی عضو جامع مدرسین حوزه علمیه قم ظهر
پنجشنبه در افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه
کارکنان و خانوادههای نیروی انتظامی منطقه دو کشور،گفت :ترك
گناه شرط فهم و درک قرآن است.
عضو جامع مدرسین حوزه علمیه قم و استاد اخالق در حرم مطهر
حضرت معصومه (س) و بیت امام راحل در سخنانی گفت :هر آیه ای از
قرآن پیامی دارد و اگر بخواهیم از روایات استفاده کنیم ،باید ویتامینش
را بگیریم.
وی گفت :اگر انسان میخواهد،بداخالقیاش تبدیل به خوش
رفتاری شود ،باید همواره ذکر صلوات داشته و قرآن بخواند تا تمام
خستگیهایش رفع شود.
ّ
آیت الله گنجی با بیان اینکه با گوش دادن به قرآن تمام زمان و مکان
انسان زود می گذرد ،افزود :انسان باید اسرار قرآن را بفهمد و این کار
نیاز به طهارت نفسانی و قلب و بدن پاک دارد.
این عالم برجسته در ادامه با بیان اینکه نوشتن قرآن بر پوست انسان
مرده حرام است و با مرکب نجس حرام است ،افزود :فهم و درک قرآن بر
قلب مرده حرام است و محال است دل آلوده  ،اسرار قرآن را بفهمد.
عضو جامع مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به اینکه ما قرآن
را در کنار امیرالمؤمنین و ائمه اطهار داریم ،افزود :درک قرآن منهای
اهل بیت ممکن نخواهد بود و برای بهره گیری از قرآن باید زندگی با
طهارت و تقوا داشته باشیم.
ّ
آیت الله گنجی افزود :شرط فهم قرآن و استفاده معرفتی از قرآن ترک
گناه است چرا که گناه دل را میمیراند و دل مرده مثل پوست حیوان مرده
است که قرآن در آن اثر نمی کند.

* رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران:
 ۴۰۰۰حافظ قرآن در انتظامی مازندران شناسائی شدند

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران از فعالیت
چهارهزار حافظ قرآنی متشکل از کارکنان و خانواده های آنان جمعی
فرماندهی انتظامی خبر داد.
حجت االسالم علی نوری ظهر پنجشنبه در هفتمین دوره مسابقات
سراسری قرآن ویژه کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی منطقه دو
کشور با حضور استانهای«مازندران ،گیالن ،گلستان و سمنان»
به میزبانی فرماندهی انتظامی استان در ساری تصریح کرد :استان
مازندران طی پنج مرحله از این مسابقات موفق به کسب رتبه برتر
کشوری شده و این دوره از مسابقات با بیش از  ۳۰هزار نفر از کارکنان و
خانواده های آنان در سطح کشور و به صورت منطقهای برگزار میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران از برگزاری
بیش از  ۵۷۰کالس آموزشی ،کالس قرآن خانه به خانه با بیش از
یکهزار و  ۷۴۸مورد ،برگزاری  ۱۶۱مرحله محفل انس با قرآن کریم در
ستاد انتظامی استان و  ۹۹۰مورد در پاسگاه ها و کالنتری ها خبر داد.
حجت االسالم همچنین از برگزاری اردوهای سیاحتی – زیارتی
مشهد مقدس  ،جمکران و قم برای کارکنان قرآنی و خانوادههای آنان
در طول سال خبر داد و افزود :فرماندهی انتظامی استان مازندران این
افتخار را دارد که در راستای نهضت حفظ قرآن بیش از چهارهزارنفر
از کارکنان و خانوادههای آنان را حافظ قرآن تشکیل میدهد.
هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه کارکنان و خانوادههای
نیروی انتظامی منطقه دو کشور از صبح روز پنجشنبه در ستاد
فرماندهی انتظامی استان آغاز شد.

از سوی مؤسسه قرآنی بیان ماندگار؛
ثبت نام کالسهای تخصصی قرائت و
ترتیل آغاز شد
مؤسسه قرآن بیان ماندگار ،برای ترم زمستان ،دورههای تخصصی
قرائت و ترتیل را برگزار میکند.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت قرآن بیان ماندگار ،به منظور ارائه
دورههای تخصصی قرآنکریم ،اقدام به برگزاری کالسهای تخصصی
قرات و ترتیل کرده است.
در این دوره آموزشی از محضر اساتید برتر استفاده میشود که به ارائه
سرفصلهای مورد نظر خواهند پرداخت .این دوره برای تربیت قاریان
نوجوان و بزرگسال در سطح استان در نظر گرفته شده است.
آغاز ثبتنام از شنبه  ۲۳تا  ۲۶دی ماه تعیین شده است که عالقهمندان
میتوانند با مراجعه به مؤسسه بیان ماندگار واقع دراصفهان ،خیابان
شریف واقفی ،جنب بانک قوامین ،کوچه شهید فرزین مراجعه کنند.
ثبتنام برای همه کسانی که در جشنواره آوای قدسیان شرکت کردند،
آزاد است.
ثبتنام کنندگان میتوانند ازخدمات اردوی فرهنگی -آموزشی یک
روزه مؤسسه قرآن بیان ماندگار که در روز پنجشنبه  ۲۸دی ماه برپا
خواهد شد ،بهرهمند شوند.

 100مرتبه «یا رب العالمین»

 30دی؛آخرینمهلتثبتنام آزمونسراسریقرآن در لرستان
مسئول گروه قرآن و عترت ارشاد
لرستانمهلتثبتنامدرشانزدهمین
دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم
قرآن را تا  30دیماه جاری اعالم
کرد و گفت :شانزدهمین دوره آزمون
سراسری قرآنکریم در چهار بخش و
 ٢٤رشته برگزار میشود.
منصور احمدی ،مسئول گروه قرآن
و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان لرستان ،با اشاره به
برگزاری شانزدهمین دوره آزمون
سراسری حفظ و مفاهیم قرآنکریم،
گفت :ثبتنام در این آزمون قرآنی
همزمان با سراسر کشور از ١٨
آذرماه آغاز شده و تا 30دی ماه ادامه
خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه شانزدهمین
دوره آزمون سراسری قرآنکریم
در چهار بخش و  ٢٤رشته برگزار
میشود ،افزود :در برگزاری این
آزمون سازمان اوقاف و امور خیریه
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با
هم مشارکت و همکاری دارند.
احمدی ادامه داد :با توجه به ادغام

دو اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت
و مؤسسات مردمی ـ قرآنی در
استان و تشکیل اتحادیه تشکلها
و مؤسسات فرهنگی ـ مردمی
قرآن و عترت در استان و همکاری
تنگاتنگ ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و تبلیغات اسالمی
استان دز زمینه فعالیتهای قرآنی،
از این ظرفیت در کیفیتبخشی به

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون
سراسری قرآنکریم در استان،
استفاده خواهیم کرد.
مسئول گروه قرآن و عترت ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
لرستان با اشاره به برگزاری این
دوره از آزمون ،مشابه دورههای
قبل ،بهصورت کتبی و شفاهی،
افزود :این آزمون در بخشهای

حفظ قرآن ،ترجمه و مفاهیم قرآن،
معارف اهلبیت(ع) و انس با قرآن
و در  ٢٤رشته برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری آزمون انس
با قرآ ن بهصورت الکترونیکی،و
اینکه این آزمون الکترونیکی
روز  ١٢اسفندماه برگزار خواهد
شد ،افزود :آزمون شفاهی حفظ
ویژه دانشآموزان تا پایان مقطع
ابتدایی در بازه زمانی  ١٢لغایت
 ١٧اسفندماه سالجاری ،توسط
دارالقرآنهای آموزش و پرورش در
سطح استان برگزار میشود.
مسئول گروه قرآن و عترت ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
لرستان با اشاره به فعالیت حدود
یکصد مؤسسه فرهنگی ـ مردمی
قرآن و عترت در سطح استان ،تأکید
کرد :مؤسسات فرهنگی قرآن و
عترت استان ،درحال انجام ثبتنام
از تمامی عالقهمندان به شرکت در
این آزمون هستند.

جلسه هماهنگی آزمون «حفظ و برپائی کالس آموزش روخوانی و
مفاهیم قرآن» در مهریز برگزار شد روان خوانی قرآن در مؤسسه بینات
رباط کریم
جلسه هماهنگی و برنامهریزی آزمون سراسری حفظ و قرآن کریم در سالن

کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مهریز برگزار شد.
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی آزمون سراسری حفظ و قرآن کریم با
حضور مدیر مسئوالن مؤسسات قرآنی و کارشناسان قرآنی ادارات اوقاف،
تبليغاتاسالمی و همچنین فرمانداری در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستان مهریز برگزار شد.
سیدرضا آقائی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مهریز در
این نشست در رابطه دستور العمل این آزمون ،نحوه ثبت نام و شرائط آن
توضیحاتی را ارائه نمود.
آقایی هدف از برگزاری این آزمون را سنجش و ارزیابی عملکرد کمی و
کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی برشمرد و گفت :امیدواریم
مؤسسات ما با توانمندی باالئی که دارند بتوانند در سطح وسیعی در این
آزمون شرکت نموده و نتایج قابل توجه ای به دست بیاورند.
مدیر مسئوالن مؤسسات قرآنی نیز در این نشست به بیان پیشنهادات خود در
رابطه برگزاری هر چه بهتر آزمون و افزایش استقبال قرآن آموزان پرداختند.
یادآور میشود در نظر گرفتن جوائز معنوی برای قرآن آموزان برتر هر رشته،
همکاری اداره آموزش و پرورش جهت شرکت فرهنگیان و دانش آموزان در
آزمون و تشکیل جلسه شورای قرآنی از جمله مصوبات این جلسه بود.
در خراسان رضوی

برگزاری بیستمین دوره مسابقات
قرآن دانشآموزان استثنائی
کارشناس فرهنگی اداره آموزشوپرورش استثنائی خراسان رضوی گفت:
مرحله استانی بیستمین دوره مسابقات قرآن با حضور بیشاز 1200
دانشآموز مدارس استثنائی خراسان رضوی از  30دیماه آغاز میشود.
مهدی رادمهر ،کارشناس فرهنگی اداره آموزشوپرورش استثنائی خراسان
رضوی  ،بیان کرد :مرحله استانی بیستمین دوره مسابقات قرآن دانشآموزان
مدارس استثنائی سراسر استان در رشتههای حفظ ،قرائت ترتیل ،احکام،
صحیفه سجادیه ،انشای نماز ،نهجالبالغه و اذان از  30دیماه آغاز و تا
 11بهمن ادامه دارد.وی افزود :در این دوره از مسابقات  1200دانشآموز کم
معلولیت ،چند معلولیتی ،کمتوان ذهنی ناشنوا و نابینا در مقاطع ابتدائی،
متوسطه اول و دوم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
رادمهر با بیان اینکه مسابقات به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد ،ابراز
کرد :برگزاری این دوره از مسابقات برای  850دانشآموز از مشهد و شهرستان
طرقبه ـ شاندیز در محل دارالقرآن لیلةالقدر مشهد از ساعت  8:30الی
 13تدارک دیده شده است.وی با اشاره به شرائط خاص متسابقان در مورد
سهولت شرکت در مسابقات ،اظهار کرد :این دوره از مسابقات برای 300
متسابق از سایر شهرستانهای استان با اعزام یک نماینده از استان به عنوان
ناظر برگزار خواهد شد.کارشناس فرهنگی اداره آموزشوپرورش استثنائی
خراسان رضوی گفت 50 :نفر از مربیان ،معلمان و فعاالن قرآنی آموزش
و پرورش که حائز رتبه برتر قرآنی هستند ،داوری این دوره از مسابقات را
بر عهده دارند.
به همت اداره تبلیغات اسالمی بوکان؛

دوره آموزشی قرآن ویژه کودکان
و نونهاالن در بوکان برگزار شد
رئیس اداره تبلیغات اسالمی بوکان ،از برگزاری دوره آموزشی قرآن کریم ویژه
کودکان و نونهاالن این شهرستان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
اداره کل تبلیغات اسالمی استان آذربایجان غربی روز پنجشنبه  ۲۱دی،
حجتاالسالم سلیم ایمانی رئیس اداره تبلیغات اسالمی بوکان ،با اعالم این
خبر گفت :آموزش همگانی قرآن کریم همواره از دغدغه های مسئولین نظام
بخصوص رهبر عظیم الشان انقالب بوده و هست ،واحد قرآنی اداره تبلیغات
اسالمی بوکان برای جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر انقالب و درجهت
ایجاد جامعه قرآنی اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی این کتاب آسمانی
برای کودکان و نونهاالن کرده است.حجتاالسالم سلیم ایمانی افزود :
کودکان از ضمیر پاکی برخوردار هستند و ذهن آنها مانند نوار کاست خام
هرآنچه را که ببنید و بشنود ضبط و ثبت میکند ،حال اگر ما مسئولین بتوانیم
از این خصیصه برای آموزش آیات نورانی قرآن کریم برای این قشر از جامعه
ً
استفاده کنیم یقینا در آینده جامعه ای پاک ،بالنده و رو به رشد خواهیم داشت.
وی ادامه داد :پیشرفت و سعادت جوامع اسالمی در گرو عمل به آموزههای
دینی و قرآنی است ،حضور کودکان در کالسهای آموزش قرآن بهعنوان
سرمایه و آیندهسازان جامعه می تواند آنها را از آسیبهای اجتماعی ایمن
کند .امیدواریم والدین کودکان بهعنوان مسئولین پرورش روحی و فکری
کودکان به این برنامهها بیشتر توجه کنند.رئیس اداره تبلیغات اسالمی بوکان
در پایان یادآور شد :این کالسهای آموزشی تا بیستم بهمن ماه سالجاری
ادامه خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی تبلیغات اسالمی رباط کریم از برپائی کالس آموزش
روخوانی و روان خوانی قرآن در مؤسسه بینات وابسته به این اداره خبر داد.
منوچهر جلیلی ،مسئول روابط عمومی تبلیغات اسالمی رباط کریم از برپائی
کالس آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در مؤسسه بینات وابسته
به این اداره خبر داد.
وی افزود :این کالس هر هفته شنبهها ساعت  14:30و پنج شنبهها
ساعت13توسطمحمدرضاآقچهلو،مدرسومربیقرآنکریمبرگزارمیشود.
جلیلی ،هدف از تشکیل این جلسات را آشنائی هرچه بیشتر با فرهنگ
و معارف قرآ ن عنوان و ابراز کرد :با توجه به تخصصی بودن این مؤسسه
خوشبختانه استقبال خوبی از کالسهای آنشده است و عالقه مندان به
آموزش های قرآنی میتوانند برای ثبت نام در کالسهای این مؤسسه به
نشانی رباط کریم ،بلوار امام خمینی(ره) ،جنب اداره برق ،مجتمع طال ،طبقه
سوم ،واحد  10مراجعه کنند.

ّ
در ایام الله دهه فجر

مسابقه قرآنی گلشن وحی در تبریز
برگزار میشود
معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز از برگزاری مسابقه قرآنی گلشن
ّ
وحی در ایام الله دهه فجر در تبریز خبر داد.
حجتاالسالم احمد حمیدی ،معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری
تبریز ،از برگزاری مسابقه قرآنی گلشن وحی خبر داد و گفت :این مسابقه
با هدف ارتقای فرهنگ قرآنی و اسالمی و با اعتالی اخالق و ایمان دینی
برگزار میشود.وی افزود :ایجاد انس و الفت بیش از پیش با قرآن کریم
و مفاهیم واالی آن و همچنین تقویت توسعه فضای معنوی و قرآنی در
بین شهروندان در کنار شناسائی و معرفی استعدادهای برجسته قرآنی از
دیگر اهداف برگزاری این مسابقات است.حجتاالسالم حمیدی ادامه
داد :جامعه هدف این مسابقه عالوه بر کارکنان شهرداری و خانواده های
آنان ،عموم مجموعههای فرهنگی سطح شهر است.وی منابع برگزاری
مسابقه را از قرآن کریم ،صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان دانسته و اظهار
داشت :تالوت تحقیق ،حفظ  ۲۰ ،۱۰ ،۵ ،۳ ،۱جزء و کل قرآن کریم،
دعاخوانی ،سخنرانی و دکلمه برای هردو بخش آقایان و بانوان و همچنین
اذان و صحت نماز برای آقایان از بخشهای مختلف این مسابقه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ،خاطرنشان کرد :مسابقه
ّ
قرآنی گلشن وحی در ایام الله دهه فجر در محل فرهنگسرای بزرگ
الغدیر تبریز برگزار می شود و عالقمندان می توانند تا  ۲۵دی ماه در محل
فرهنگسراهای شهرداری تبریز ثبت نام خود را انجام دهند.

برگزاری کارگاه سبک زندگی قرآنی
در گرگان
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی گلستان ازبرگزاری کارگاه سبک
زندگی قرآنی در گرگان خبرداد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات
اسالمی گلستان ،حسینی واعظ گفت :امسال برای نخستین بار کارگاه
سبک زندگی قرآنی با حضور مهدی شکری مسئول آموزش وپژوهش
دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی کشوردر  ۲۰دی ماه ۹۶درگرگان
برگزار شد.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان
اظهار داشت :بطورهم زمان دو کارگاه با حضور طالب حوزه علمیه،
مدیران مؤسسات قرآن کریم ،قاریان و حافظان قرآن کریم در مرکز گلستان
برگزار شد که در این کارگاه ها در زمینه مهارت با قرآن صحبت شد.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی گلستان ،با بیان اینکه امسال این
کارگاهبراینخستینباردرگلستانبرپاشدهاست،افزود:بابرنامهریزیهای
انجام شده سعی داریم تا پایان سال بیش از  ۲۰کارگاه دیگر با موضوع
سبک زندگی قرآن کریم در شهرهای مختلف استان برگزار کنیم.
حسینی واعظ با بیان اینکه طرحها و برنامههای خوبی در زمینه تدبر،
فهم قرآن و پرداختن به محتوا آیات قرآن کریم در دستور کار سازمان
دارالقرآن کریم قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :ترویج سبک زندگی
قرآنی و مهارت زندگی با قرآن یکی از برنامههای مهم این سازمان به
شمار می رود.

