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امام حسين (ع) فرمودند« :خوشخويى ،عبادت است و سكوت ،زينت».

قرآن

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

آشنائی با قرآن کریم
ثبتنام  65هزار نفر در آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن
دبیر شورای سیاستگذاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از
ثبتنام بیش از  65هزار نفر در این آزمون خبر داد و گفت :اصفهانیها با
 10هزار نفر بیشترین و کهگیلوی ه و بویراحمد با  ۲۷۴نفر کمترین حضور
را در آزمون داشتهاند.
حجتاالسالم سیدمصطفی حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان
اوقاف و امور خیریه درباره تعداد ثبتنام کنندگان در آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن کریم که از هجدهم آذرماه آغاز شده است گفت:
تاکنون بیش از  65هزار نفر برای شرکت در این آزمون در سایت
 www.quranedu.irثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه  80درصد شرکتکنندگان در رشته حفظ قرآن کریم
ثبتنام کردهاند ،تصریح کرد :بیش از  52هزار شرکتکننده در رشته
حفظ قرآن نامنویسی کردهاند و  15درصد یعنی  9هزار و  600نفر در
رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ثبتنام کردهاند.
دبیر شورای سیاستگذاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم
افزود 2 :هزار و  100نفر هم در رشته معارف اهلبیت(ع) و یک هزار و
ُ
 400نفر در رشته انس با قرآن کریم ثبتنام کردند.
حجتاالسالم حسینی با اشاره به اینکه استان اصفهان با بیش از
 10هزار نفر ثبتنام ،بیشترین آمار ثبتنام داوطلبان در آزمون
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم را داشته است ،گفت :پس از
استان اصفهان ،استانهای کرمانشاه با  5هزار نفر و تهران با  4هزار
و  800نفر ثبتنام ،بیشترین آمار ثبتنام در این آزمون را به خود
اختصاص دادهاند.
وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد با  274نفر ثبتنام ،آمار
کمترین ثبتنام در این آزمون را تا این لحظه به خود اختصاص داده است،
ً
تأکید کرد :قطعا این آمار و ارقام تا پایان ثبتنام تغییر میکند.
دبیر شورای سیاستگذاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم
درباره اقداماتی که در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم
تاکنون انجام شده تصریح کرد :در آزمون امسال تمهیداتی اندیشیده
شده که قرآنآموزان در سایر دستگاههای اجرائی از جمله مؤسسات
و مراکز قرآنی ،امامزادگان و بقاع متبرکه ،حسینیهها و مساجد،
پایگاههای بسیج ،کانونهای فرهنگی مساجد ،حوزههای علمیه،
نیروهای مسلح و دارالقرآنهای آموزش و پرورش در ذیل نهاد خود
در این آزمون ثبتنام کنند.
ُ
حجتاالسالم حسینی تأکید کرد :داوطلبانی که در رشته انس با قرآن
نمیتوانند در حوزههای امتحانی حضور پیدا کنند ،میتوانند بهصورت
الکترونیکی در این رشته شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد :هماهنگیهای الزم با استانها و ادارات کل
اوقاف برای ثبتنام در این آزمون انجام شده تا تمهیداتی اندیشیده
شود و کسانی که تقاضای شرکت در این آزمون را دارند ،بتوانند به
راحتی ثبتنام کنند.
گفتنی است ثبتنام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از
هجدهم آذرماه آغاز شده و تا پایان دیماه ادامه دارد.
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با مشارکت و همکاری
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان اوقاف و
امور خیریه پنجشنبه دهم اسفندماه در بیش از  26رشته ودر  420حوزه
امتحانی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

رقابت  95نفره در مسابقات
حفظ قرآن تایلند

مسابقات حفظ قرآن کریم با رقابت  95متسابق از  20مرکز آموزش
حفظ قرآن تایلند در شهر «هات یای»( )Hat Yaiواقع در جنوب این
کشور برگزار شد.
به گزارش روزنامه کویتی القبس؛ این مسابقات به همت انجمن جهانی
«الرحمة» وابسته به انجمن اصالح اجتماعی کویت برگزار شد و در آن
 95متسابق از  20مرکز آموزش حفظ قرآن در  5سطح به رقابت پرداختند
که در نهایت  18شرکتکننده بهعنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
این مسابقات در مرکز «هدایة» وابسته به انجمن جهانی «الرحمة»
در شهر «هات یائی» واقع در جنوب تایلند(منطقه مسلماننشین) این
کشور برگزار شد.
علی راشد ،رئیس دفتر انجمن جهانی «الرحمة» در تایلند در این باره
گفت :این مسابقات با هدف کاشتن محبت و عشق به قرآن در قلبهای
جوانان مسلمان ،فعالسازی مدارس اسالمی و مراکز آموزش حفظ قرآن
و مشارکت فعال در تربیت نسلی قرآنی و متمایل به قرائت ،فهم و حفظ
قرآن برگزار شد.
الزم به ذکر است ،انجمن جهانی «الرحمة» وابسته به انجمن اصالح
اجتماعی کویت ،یک مؤسسه خیریه است که از طریق دفاتر اداری خود
و مشارکت با سازمانها و انجمنهای محلی در  42کشور آسیائی،
آفریقائی و اروپائی فعالیتهای خیریه انجام میدهد.

(تاريخ اليعقوبى ،ج  ۲ص) ۲۶۴

طی ایام دهه فجر انجام میشود؛

برپائی بیش از  200محفل و  20نمایشگاه قرآن
در سطح یگانهای آجا
بیش از  200محفل انس با قرآن
و  20نمایشگاه قرآن در سطح
یگانهای ادارات پنجگانه ارتش
جمهوری اسالمی ایران طی ایام
دهه فجر برپا خواهد شد.
سرهنگ دوم مهدی میدانی ،مدیر
قرآن و عترت و نماز سازمان
عقیدتی ـ سیاسی ارتش(آجا)
با اشاره به برنامههای دهه فجر
امسال دارالقرآنهای ادارات
پنجگانه نیروی زمینی ،دریائی،
هوائی ،پدافند هوائی و ستاد
آجا ،گفت :برپائی بیش از 20
نمایشگاه در یگانها و کویهای
سازمانی با هدف ارائه محصوالت
قرآنی و اعالم دستاوردهای قرآنی
ارتش ،برگزاری بیش از 200
محفل انس با قرآن با حضور
قاریان ممتاز در سطح ستادهای
نیروها و یگانهای کل کشور با
رویکرد طرح تدبر ویژه کارکنان
پایور و ظیفه و دانشجویان و
خانوادههای کارکنان از جمله این
برنامهها است.
وی بیان کرد :از دیگر این برنامهها

میتوان به برگزاری کالسهای ویژه
قرآنی در ایام دهه فجر و مراسم
سخنرانی با حضور فرماندهان
و مسئوالن ارتش ،ارتباط با
دستاوردهای انقالب اسالمی،
برپائی مسابقه حفظ سوره فجر
و واقعه و جزء  30در مساجد
کویهای سازمانی و قرعهکشی و
اهدای جوائز به نفرات برتر ،ارائه
گزارش آماری از فعالیتهای
قرآنی ارتش پس از پیروزی انقالب
اسالمی توسط مسئوالن قرآنی
سازمانها و نیروهای تابعه و بازتاب
آن در رسانهها اشاره کرد.
میدانی اضافه کرد :برگزاری مراسم

مدیر امور مؤسسات و استانهای سازمان دارالقرآن خبر داد:

اختصاص کمتر از  ۵درصد اعتبارات
قرآنی کشور به سازمان دارالقرآن

مدیر امور مؤسسات و استانهای سازمان دارالقرآن گفت :در الیحه بودجه سال
آیندهبرایسازماندارالقرآنبهعنوانبزرگترینشبکهقرآنیکشور ۱۳میلیاردتومان
پیشبینی شده که این مبلغ کمتر از ۵درصد کل بودجه قرآنی کشور است.
حسین بهبودی مدیر امور مؤسسات و استانهای سازمان دارالقرآن با اشاره به
کمبود اعتبارات این سازمان اظهار داشت :ما بزرگترین شبکه قرآنی کشور با
تشکیالت قرآنی و بیشترین پست قرآنی بعد از آموزش و پرورش هستیم اما
متأسفانه در امر بودجه بیمهریهای زیادی به سازمان دارالقرآن میشود.
وی با بیان اینکه هرسال بیش از نیمی از اعتبارات مصوب سازمان دارالقرآن
محقق نمیشود ،افزود :اعتبار ما در الیحه بودجه سال آینده  ۱۳میلیارد تومان
پیشبینی شده ،این امر در حالی است که بودجه معاونت قرآن و عترت ارشاد
 ۴۰میلیارد تخمین زده شده است یعنی بودجه سازمان دارالقران به عنوان
بزرگترین شبکه قرآنی کمتر از یک سوم بودجه ارشاد است.
بهبودی با اشاره به اینکه در الیحه بودجه سال آینده برای کل فعالیتهای قرآنی
 ۲۸۳میلیارد تومان پیشنهاد شده است ،گفت :بودجه دارالقرآن کمتر از ۵درصد
کل این بودجه است به طوری که حتی ما برای بسیاری از فعالیتهای خود ردیف
اعتبار بودجه نداریم و باید با کاهش هزینهها آن را تأمین کنیم.
مدیر امور مؤسسات و استانهای سازمان دارالقرآن با بیان اینکه کارشناسان
دولتی در سازمان برنامه و بودجه بدون تحقیق و در نظر گرفتن فعالیتها
بودجهها را پیشنهاد دادهاند ،افزود :ما برای هر دوره تربیت مربی قرآن
 ۲۰نفره به ازای هر نفر  ۲۲هزار تومان بودجه پیشنهاد دادیم که در مجموع
 ۴۴۰هزار تومان میشود اما معاونت قرآن و عترت ارشاد برای همین دورهها
 ۵۰میلیون تومان اعتبار درخواست داده است.
وی با اشاره به لزوم حمایت از بخشهای مردمی ،خاطر نشان کرد :اگر بخش
مردمی در تمامی عرصهها نبود همین مسئوالنی که به راحتی و بدون کارشناسی
دقیق تصمیمگیری میکنند بر روی صندلی خود نبودند .متأسفانه نگاه مسئوالن
ما دینی نیست و این فرایند نزولی بودجه قرآنی طوری شده که به نظر میرسد به
قرآن توجهی ندارند و جایگاهی در تصمیمگیریها برای آن قائل نمیشوند
در حالی که همانطور که در احادیث هم داریم ،اگر میخواهیم مشکل
آسیبهای اجتماعی را برطرف کنید باید به قرآن رجوع کنیم.

تجلیل از فعاالن قرآنی ارتش و
مقامآوران و پیشکسوتان این عرصه
با اهدای لوح و جوائز ،برپائی
مسابقات کتابخوانی و نقاشی و
دلنوشته با موضوع قرآن و انقالب
در سطوح مختلف کودکان و
نوجوانان و همسران و کارکنان پایور
و وظیفه ،اعزام کاروانهای قرآنی
جهت اجرای برنامههای قرآنی و
محافل انس با قرآن در یگانهای
مناطق محروم مرزی کشور از دیگر
برنامههای در نظر گرفته شده برای
ایام دهه فجر است.
وی گفت :همچنین در نظر داریم
تا طی ایام مبارک دهه فجر دیدار

مسئوالن قرآنی با خانوادههای
پیشکسوتان قرآنی درگذشته در
سطح نیروهای ارتش به منظور
تقدیر از آنها و دلجویی از آنها انجام
شود و نیز مسئوالن قرآنی ارتش نیز
در کنار سایر مسئوالن قرآنی در
مراسم تجدید میثاق جامعه قرآنی با
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
حضور خواهند داشت.
مدیر قرآن و عترت و نماز سازمان
عقیدتی ـ سیاسی ارتش تأکید کرد:
برپائی مسابقه حفظ یک جزء قرآن
کریم ویژه مقاطع مختلف کارکنان
پایور ،وظیفه و خانوادههای کارکنان
طی بهمنماه ،اعزام گروه تواشیح و
همخوانی در جشنهای ایام دهه
فجر ،برپایی مراسم غبارروبی مزار
شهدا ،اجرای طرح پیوند شهدا با
قرآن به منظور ختم قرآن در مساجد
و حسینیهها و اهدای ثواب آن به
ارواح شهدا و امام راحل و همچنین
برپائی مسابقه ویژه کتابت آیات
ّ
نورانی کالم الله مجید از جمله
برنامههائی است که میتوان به آن
اشاره کرد.

رئیس دارالقرآن عقیدتی سیاسی ناجا خبر داد:

فعالیت  ۵۵هزار نفر
در حوزه حفظ قرآن كریم
در نیروی انتظامی  

رئیس دارالقرآن عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت:
 ۵۵هزار نفر از مأموران و خانواده ها در حوزه حفظ قرآن كریم فعالیت می كنند.
رمضانعلی رود مقدس ،رئیس دارالقرآن عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران در آئین افتتاحیه مسابقات منطقه ای قرآن كریم
كه به میزبانی استان اصفهان برگزار شد اظهارداشت :نیروی انتظامی
سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های قرآنی و مذهبی انجام داده كه در
ارتقای معنویت و كاهش آسیب بین كاركنان و خانواده های آن ها مؤثر
بوده است.
وی افزود :در هر استان فعالیت خوبی در حوزه فعالیت های قرآنی صورت
گرفته و استان اصفهان از جمله استان های پیشتاز در انجام فعالیت های
فرهنگی و قرآنی بوده كه بیش از چهار هزار نفر از كاركنان پلیس و
خانواده های آن ها در حوزه حفظ قرآن فعال بوده اند.

رود مقدس ادامه داد :نیروی انتظامی در سطح ملی در بین سازمان های
دولتی كشور رتبه برتر فعالیت های قرآنی و از جمله حفظ قرآن را داشته و در
بخش های دیگر از جمله قرائت و تفسیر قرآن هم سهم خوبی دارد.
وی اضافه كرد 55 :هزار نفر از ماموران و خانواده ها در حوزه حفظ قرآن
كریم فعالیت می كنند و با برگزاری مسابقات قرآنی فعالیت های آن ها ادامه
می یابد و این مسابقات برای انجام فعالیت بیشتر تشویق و زمینه شناسائی
توانائی های آن ها است.
رئیس دارالقرآن عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران از برگزاری مسابقات قرآنی سالیانه در بین كاركنان و خانواده های
آن ها خبرداد و یادآورشد :امسال مرحله منطقه ای ویژه استان های
اصفهان ،مركزی ،چهارمحال و بختیاری و یزد به میزبانی استان اصفهان
برگزار می شود كه برگزیدگان به مسابقات نهائی و ملی نیروی انتظامی
راه پیدا می كنند.

نامنویسی طرح آموزشی «بصائر» آغاز شد
نامنویسی طرح آموزشی «بصائر»
ویژه مدیران مؤسسات قرآنی
استان تهران به همت اتحادیه
تشکلهای قرآن و عترت کشور
و مؤسسه خیریه اهلالبیت رسول
خاتم(ص) آغاز شد.
مؤسسه خیریه اهل البیت رسول
خاتم(ص) با همکاری اتحادیه
تشکلهای قرآن و عترت کشور،
طرح آموزشی بصائر را ویژه
مدیران مؤسسات قرآنی استان
تهران برگزار میکند.
این طرح در راستای بهرهمندی نسل

زمان تشکیل اتحادیه کشوری
در ابهام است

مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت بااشاره به اینکه به دلیل
برخی مشکالت و چالشها روند ادغام دو اتحادیه قرآنی کشوری آغاز
نشده است ،گفت :باتوجه به روند پیش رو ،زمان نهائی ادغام دو اتحادیه
کشوری قابل پیشبینی نیست.
حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت با اشاره به
ادغام اتحادیه کشوری ،اظهار داشت :بحث ادغام دو اتحادیه کشوری
سالها است که مطرح بود اما امسال این روند با تشکیل اتحادیههای
واحد استانی آغاز شد.
وی با بیان اینکه ادغام اتحادیههای استانی به اتمام رسیده است ،افزود:
قرار بود پس از پایان ادغام اتحادیههای واحد استانی ،اتحادیههای
کشوری هم ادغام شوند اما با توجه به برخی چالشها همچنان این
روند آغاز نشده است.
محمدی با اشاره به شبهاتی در ادغام اتحادیههای استانی ،گفت :ادغام
اتحادیه استانی در برخی استانها با مشکالتی روبرو شد به طور مثال
شبهاتی در استان تهران بود که در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات
فرهنگی قرآن و عترت و کمیته مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و
هفته آتی آخرین جلسه کمیته مرکزی درباره اختالفات برگزار میشود و
پرونده ادغام استان تهران هم بسته خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت با اشاره به اساسنامه اتحادیه
واحد کشوری ،خاطر نشان کرد :کلیات اساسنامه تشکیل اتحادیه واحد
کشوری تصویب شده اما جزئیات مورد بررسی قرار نگرفته است که
باید این اساسنامه در شورای توسعه مطرح و تصویب شود تا پس از آن
روند ادغام اتحادیه کشوری صورت گیرد که تاکنون در جلسات شورای
توسعه این امر محقق نشده است.
محمدی با بیان اینکه پیش از این دهه فجر یا پایان سال برای ادغام دو
اتحادیه کشوری مطرح میشد ،گفت :با توجه به روند پیش رو و برخی
مشکالت ،زمان نهائی ادغام دو اتحادیه کشوری و تشکیل اتحادیه
مدغم مشخص نیست و نمیتوان آن را پیشبینی کرد .ما نیز همچنان در
انتظار این ادغام هستیم و امیدواریم در اسرع وقت این امر اتفاق بیفتد تا
فعالیتهای مؤسسات با برنامه و اتحاد بیشتری پیگیری شود.

برگزاری همایشهای تدبر در قرآن
در حاشیه جایزه خارطوم
جمعیت قرآن کریم سودان در حاشیه نهمین دوره جایزه بینالمللی قرآن
خارطوم ،اقدام به برگزاری سلسله همایش هائی با موضوع «تدبر در
معانی قرآن» در استا نهای مختلف این کشور کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی «»furqan.sd؛ جمعیت قرآن کریم
سودان ،برنامههای جانبی متنوعی برای نهمین دوره جایزه بینالمللی
قرآن خاطرطوم در نظر گرفته که این برنامهها با همکاری مراکز قرآن و
تبلیغات در استانهای مختلف این کشور در حال برگزاری است.
در این همایش  ،شماری از علما ،نخبگان و فعاالن قرآنی با موضوع
تدبر در معانی قرآن کریم و همچنین ،جایگاه جایزه بینالمللی قرآن
خارطوم سخنرانی میکنند.

ویژه مدیران مؤسسات قرآنی استان تهران؛

جوان و نوجوان از سیره و سبک
زندگی اهل بیت (ع) و رهنمودهای
آینده ساز ائمه معصومین(ع)
طراحی و در دو ترم آموزشی در نیمه
دوم بهمن ماه همزمان با ایام دهه
مبارک فجر برگزار میشود.
دو کتاب کتب «در جستوجوی
علم و دین» و «پس از غروب» به
عنوان منابع این طرح معرفی شده
و دروس امامت (تبیین جایگاه
امامت) ،مطلع البصائر (تبیین
جایگاه تولی و تبری) ،تبیین
نقش منافقین در صدراسالم،

مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت:

خودشناسی و توجه به خود ،در
ترم اول و دروس تاریخ اسالم،
اخالق زندگی (سبک زندگی
اسالم) و سیره عملی اهل بیت (ع)
در ترم دوم به شرکت کنندگان
تدریس خواهد شد.
آقایان حسین انصاریان ،عباس
سلیمی ،مؤذن ،مسعود اسماعیلی،
کرباسچی و جمعی از اساتید
برجسته حوزه و دانشگاه از اساتید
این دوره خواهند بود.
در پایان این دوره آموزشی ،به افرادی
که بیش از  70درصد امتیاز دوره را

کسب کنند ،گواهینامه معتبر اهداء
خواهد شد.
عالقهمندان جهت ثبتنام و شرکت
در این دوره میتوانند از روز 20
دیماه لغایت  10بهمنماه به پورتال
مدیریت اتحادیه تشکلهای قرآن
و عترت کشور مراجعه و نسبت به
تکمیل فرم ثبتنام اقدام کنند.
همچنین عالقهمندان میتوانند
فرم ثبتنام را دریافت و پس از
تکمیل آن را به صندوق پست
الکترونیکinfo@etghan.ir :
ارسال کنند.

معاذ فاتح ،مدیر رسانهای جمعیت قرآن کریم سودان ،در این باره گفت:
پوشش رسانهای این دوره از مسابقات نسبت به سالهای گذشته از رشد
چشمگیری برخوردار بوده است.
وی افزود :مقر جمعیت قرآن سودان بهعنوان محل برگزاری مسابقات
شاهد حضور پرشور و گسترده خانوادههای سودانی است که به گرمی
از متسابقین استقبال میکنند.
نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کشور سودان موسوم به جایزه
خارطوم از روز  ۱۷دیماه با شعار «استقبال گرم سودان از اهل قرآن»
و با حمایت عمر حسن احمد بشیر ،رئیسجمهور سودان آغاز شده و
تا امروز  ۲۳ ،دی ماه ادامه دارد .اعضای کمیته داوران این مسابقات از
کشورهای سودان ،عربستان ،قطر و امارات هستند.
این دوره از مسابقات با حضور نمایندگان  51کشور و در گروه آقایان
شامل حفظ کامل قرآن به همراه تجوید و ترتیل به همراه تفسیر معانی
قرآن و در گروه بانوان شامل حفظ کامل قرآن به همراه تجوید و ترتیل
در حال برگزاری است.
محمدرسول تکبیری ،نماینده کشورمان در این دوره از مسابقات است
که شامگاه سهشنبه ۱۹ ،دیماه به وقت ایران اجرای مرحله مقدماتی
خود را انجام داد.

با تشکر از ایکنا

