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ذکر روز یکشنبه
شهرستانها
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

ثبتنام بیش از  400نفر
در آزمون حفظ قرآن سبزوار
با پایان یافتن مهلت ثبتنام اولیه آزمون سراسری مسابقات حفظ و
مفاهیم قرآن تا روز  20دیماه ،آمار اولیه ثبتنام کنندگان مسابقات
نشاندهنده ثبتنام بیش از  400نفر از قرآنآموزان سبزواری در این
مسابقات دارد.
با پایان یافتن مهلت ثبتنام اولیه آزمون سراسری مسابقات حفظ و
مفاهیم قرآن تا روز  20دیماه ،آمار اولیه ثبتنام کنندگان مسابقات
نشاندهنده ثبتنام بیش از  400نفر از قرآنآموزان سبزواری در این
مسابقات دارد.
این در حالی است که در مسابقات قرآن اداره اوقاف و امور خیریه
سال گذشته بیش از هزار نفر شرکت داشتند که حکایت از ریزش
شدید ثبتنامکنندگان مسابقات قرآن دارد که البته بخشی از این ریزش
مربوط به هزینههای ثبتنام و تعطیلی برخی از مؤسسات قرآنی و
مشکالت بودجهای است.
حسین نیساری ،مسئول اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای
سبزوار و خوشاب در همین رابطه به ایکنا گفت 300 :نفر در آزمون
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن تاکنون ثبت نام کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام مسابقات همچنان ادامه دارد ،افزود :به
دلیل مشترک شدن آزمون سال جاری با آزمون مؤسسات قرآنی برخی
از قرآنآموزان به دلیل نداشتن اطالع کافی از آزمون اوقاف از طریق
مؤسسات قرآنی ثبتنام کردهاند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار با بیان اینکه در حال حاضر
 46مربی قرآن در طرح ملی حفظ قرآن در این شهرستان زیر نظر این
اداره در حال فعالیت هستند ،عنوان کرد 1410 :قرآنآموز در رشتههای
حفظ ترتیبی و موضوعی در سامانه اداره اوقاف ثبتنام کردهاند و در
ّ
حال حفظ کالمالله مجید هستند.
همچنین در همین رابطه محمد علیزاده ،کارشناس علوم قرآنی اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار بیان کرد :از مؤسسات قرآنی سبزوار
که تاکنون باالی  50نفر را در سامانه مسابقات ثبت نام کردهاند ،تنها
مؤسسه قرآنی بیتالحفاظ است که یکصد نفر از قرآنآموزان آن
ثبتنام کردهاند.
وی با ابراز اینکه تاکنون آمار دقیق ثبتنامشدگان مؤسسات قرآن
سبزواری مشخص نشدهاست،افزود:باتمدیدزمانثبتنام مسابقات،
این آمار تا پایان روز  30دی احتماال تغییر و افزایش خواهد یافت.

اعالم برنامههای امور بانوان تبلیغات
اسالمی کردستان ویژه دهه فجر
مسئول امور بانوان اداره کل
تبلیغات اسالمی کردستان از
اعالم برنامههای امور بانوان
استان کردستان ویژه دهه فجر
خبر داد.
سعیده لشکری ،مسئول
امور بانوان اداره کل تبلیغات
اسالمیکردستان،ضمنتبریکپیشاپیشسیونهمینسالگردپیروزی
انقالباسالمیایراناظهارکرد:باتوجهبهضرورتآشنائیبیشترجوانان
با نقش مهم و اساسی والیت فقیه در حفظ انقالب بهعنوان سکاندار
اصلی جامعه اسالمی برگزاری کارگاههای آموزشی بصیرتافزائی
با موضوع رابطه جوانان و والیت فقیه در کردستان برگزار میشود.
وی افزود :برگزاری ویژه برنامه شعرخوانی و خاطرهگوئی انقالب
با همکاری ادارات ارشاد اسالمی شهرستانهای استان در تمامی
شهرهای استان از دیگر برنامههای امور بانوان اداره کل تبلیغات
اسالمی کردستان در ایام دهه فجر است.
مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسالمی کردستان بیان کرد:
برگزاری مسابقه روزنامه دیواری باعنوان شمیم والیت ویژه مدارس
صدرای دخترانه استان کردستان ،برگزاری مسابقه تفسیر سوره فجر
از طریق سایت تبیان با همکاری بسیج طالب ،برگزاری مسابقه
دلنوشته با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
ویژه همسران شاهد با عنوان نجواهای عاشقانه از دیگر برنامههای امور
بانوان تبلیغات اسالمی کردستان در ایام دهه فجر است.
وی یادآور شد :باتوجه به مسائل و اغتشاشات اخیر ضروری است
به کوری چشم تمام منافقان و هنجارشکنان جشن انقالب امسال با
صالبتتر و محکمتر برگزار شود تا دشمن دردمنش بداند سرسختانهتر
و قاطعتر زیر سایه سیدعلی خامنهای در راستای اشاعه اهداف انقالب
اسالمی گام بر میداریم.
با حضور اساتید اعزامی از قم؛

کارگاه های قرآنی در مدارس علمیه
کردستان برگزار میشود
مسئول قرآن و حدیث حوزه علمیه استان کردستان گفت :با حضور
اساتید اعزامی از قم برنامه ها و کارگاه های قرآنی به مدت  ۴روز در
مدارسعلمیهاستانبرگزارمیشود.حجتاالسالمحسینکریمیمقدم
اظهار داشت :برای ترویج فرهنگ قرآنی ،حوزه علمیه استان کردستان
در بهمن ماه سالجاری برنامه های متنوعی در دستور کار خود دارد.
مسئول قرآن و حدیث حوزه علمیه استان کردستان ادامه داد :براساس
این برنامهریزیها ،چهار استاد مدعو از استان قم برای حضور در
کارگاه ها و کالسهای قرآنی به مدت  4روز در کردستان حضور پیدا
خواهند کرد.این کارشناس قرآنی افزود :اساتید مدعو ،نهم بهمنماه
تا سیزدهم بهمن سالجاری در استان کردستان حضور خواهند داشت
و در شهرستان های بیجار ،قروه ،کامیاران و سنندج برنامه های قرآنی
متنوعی را خواهند داشت.وی به این برنامه ها اشاره کرد و اظهار داشت:
اساتید هر روز در یک مدرسه علمیه از شهرستانها برنامه های قرآنی
همانند برگزاری کارگاه قرائت قرآن کریم و آزمون شفاهی قرائت قرآن،
نماز ،ادعیه و زیارت ،برگزاری کارگاه مبانی حفظ ،برگزاری محافل
انس با قرآن در سطح عموم برگزار خواهند کرد.
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رئیس اداره قرآن آموزش و پرورش استان خوزستان اعالن كرد:

حذف برنامههای قرآنی به دلیل کمبود بودجه
رئیس اداره قرآن آموزش و پرورش
استان خوزستان با بیان اینکه چند
سالی است که بودجه قرآنی صفر
است ،گفت :با توجه به این موضوع،
جشنواره قرآن ،عترت و نماز
دانشآموزان در استان خوزستان
با کمک دستگاههای مختلف و
خیران برگزار میشود .بسیاری از
برنامههای قرآنی به دلیل همین
کمبود بودجه حذف شده است.
علی بالسم ،رئیس اداره قرآن،
عترت و نماز ادارهکل آموزش و
پرورش استان خوزستان  ،با اشاره به
وضعیت بودجه قرآنی به ايكنا گفت:
متأسفانه اعتبارات قرآنی صفر است
و هیچ بودجهای طی دو ،سه سال
گذشته برای ما نیامده است.
وی ادامه داد :با توجه به کمبود
بودجه قرآنی ،جشنواره قرآن،
عترت و نماز در استان خوزستان
با کمک دستگاههای مختلف مثل
استانداری ،فرمانداری  ،شورای
شهر ،شهرداری ،منطقه آزاد اروند
و خیران برگزار میشود .امسال
هم مرحله قطبی جشنواره قرآن

دانشآموزان به صورت مشارکتی
در شاوور ،مسجدسلیمان و رامشیر
برگزار خواهد شد.
بالسم اضافه کرد :در برگزاری
جشنواره قرآن دانشآموزی
همواره تأکید را بر مدیریت هزینه
گذاشتهایم و فشاری هم بر مناطق
وارد نمیکنیم .درست است که
انتظار داریم جشنواره قرآن کیفی
برگزار شود ،اما کیفی برگزارشدن

با اسراف متفاوت است .موضوع
عمده جشنواره قرآن پذیرائی و تهیه
غذا است که برای مدیریت هزینه
سفارش از بیرون را حذف کردهایم و
غذا به صورت هیئتی پخت میشود.
همچنین از ظرفیت مدارس به منظور
آمادهسازی فضای قرآنی شهر و
مدارس استفاده میشود .همچنین
تأمین هدایای عمومی دانشآموزان
را به صورت اختیاری و در حد توان

مناطق برعهده خودشان گذاشتهایم.
رئیس اداره قرآن ،عترت و نماز
ادارهکل آموزش و پرورش استان
خوزستان عنوان کرد :هر منطقهای
که بخواهد جشنواره قرآن را
برگزار کند رقمی بین  ۸۰ ،۷۰تا
 ۱۰۰میلیون تومان هزینه دارد؛ البته
معاونت پرورشی و فرهنگی ادارهکل
آموزش و پرورش خوزستان هم
کمکها مالی را به مناطق میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که
کمبود بودجه چه تأثیری بر اجرای
برنامههای قرآنی گذاشته است،
عنوان کرد :به دلیل ضعف بودجه
تعدادی از برنامههای قرآنی
همچون کارگاههای تربیت داوری
و تربیت مربی برای همکاران را لغو
کردهایم .پیش از این ما هر ساله
قاریان بینالمللی را دعوت کرده و
با حضور آنها محفل انس با قرآن
برگزار میکردیم اما به دلیل کمبود
بودجه این بخش از برنامهها را به
مناطق سپردهایم تا به صالحدید
خودشان آن را برگزار کنند.

دوره مفاهیم قرآن در مؤسسه
مشکوة زنجان برگزار میشود

نام نویسی دو هزار و  ۴۱۴نفر
از آذربایجانشرقی در آزمون
سراسری قرآن کریم

مدیر مؤسسه قرآنی مشکوة گفت :با هدف آمادگی برای حضور در مسابقات
قرآن ،دوره مفاهیم قرآن در مؤسسه مشکوة زنجان برگزار میشود.
رباب حسنلو ،مدیر مؤسسه قرآنی مشکوة اظهار کرد :این مؤسسه یکی از
مجریان ثبتنام شانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآنکریم
است که تاکنون استقبال خوبی بهویژه از سوی مادران و بانوان خانهدار در این
مسابقه صورت گرفته است.
حسنلو با اشاره به اینکه ثبتنام در این آزمون قرآنی همزمان با سراسر کشور
از  ١٨آذرماه آغاز شده و تا 30دی ماه ادامه خواهد داشت ،تصریح کرد:
با توجه به اینکه یکی از مفاد این آزمون ترجمه و مفاهیم قرآن کریم است
و کتاب «فهم زبان قرآن» برای آن معرفی شده ،جهت آمادگی متسابقین،
دوره مفاهیم برای شرکتکنندگان به صورت رایگان در این مؤسسه برگزار
خواهد شد.
مدیر مؤسسه قرآنی مشکوة زنجان تأکید کرد :شاید عدهای با هدف سرگرمی
و پرکردن اوقات فراغت در مسابقات شرکت کنند ،ولی همین گامی برای ورود
به دنیای قرآنی است و باید تالش کرد تا این ارتباط ایجاد شده ،حفظ شود.
حسنلو گفت :کسب مقام و رتبه اگر همراه با عمل به دستورات آیات نورانی
ً
وحی نباشد قطعا در زندگی روزمره تأثیرگذار نخواهد بود و نمیتوان به
پیامدهای تربیتی این کتاب الهی رسید .یادآور میشود مؤسسه قرآنی
مشکوة زنجان از سال  88فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر در
شهرک انديشه -خيابان  16متری پرديس-پرديس هفتم فعالیت دارد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی از
نامنویسی دو هزار و  ۴۱۴نفر از این استان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم
قرآن کریم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف استان ،حسین عزیزعلی ،رئیس
اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی ،در جمع
خبرنگاران گفت :براساس آمار مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
تا روز جمعه  22دیماه دو هزار و  ۴۱۴نفر از آذربایجان شرقی برای شرکت
در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم نام نویسی کردهاند.
وی ،خاطر نشان کرد :داوطلبان رشته انس با قرآن در صورتی که نتوانند در
حوزههای امتحانی حضور پیدا کنند ،میتوانند به صورت الکترونیکی در
این رشته شرکت کنند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی ،افزود:
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با مشارکت معاونت قرآن و
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و
امور خیریه در چهار رشته حفظ ،ترجمه و مفاهیم ،انس با قرآن و معارف
اهل بیت (ع) در  ۲۴موضوع برنامهریزی شده است که طبق جدول زمانبندی
اعالم شده در روز دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

مدیر مؤسسه قرآنی مشکوة:

شرکت بیش از  12هزار نفر دانشآموزان بانهای در مسابقات قرآن
مدیر آموزش و پرورش بانه  ،از
شرکت  12هزار و  700نفر از
دانشآموزان شهرستان در مرحله
آموزشگاهیمسابقاتقرآنخبرداد.

رضا خضری ،مدیر آموزش و پرورش

بانه ديروز 23 ،دی ماه در دومین
نشست ستاد شهرستانی همکاری
حوزههای علمیه و آموزش و
پرورش بانه نیز در سخنانی ضمن
ارائه گزارشی از اقدامات صورت
گرفته در آموزش و پرورش جهت
ترویج اخالق اسالمی قرآنی میان
دانشآموزان مدارس پرداخت.
وی از شرکت  12هزار و
 700نفر از دانشآموزان شهرستان
در مرحله آموزشگاهی مسابقات
قرآن خبر داد و افزود :از میان
این تعداد دانشآموز ،یک هزارو
 300نفر به مرحله شهرستانی راه

ّ
یافتهاند که این مرحله نیز در ایام الله
دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
خضری با اشاره به اینکه برندگان
شهرستان نیز جهت شرکت در
مراحل استانی و کشوری معرفی
خواهند شد ،بیان کرد :تالش ما در
آموزش و پرورش ،تربیت صحیح
دانشآموزان است که اگر به صورت

آغاز هشتمین دوره آزمون
«حفظ قرآن» ویژه کارکنان
نیروی انتظامی یزد

هشتمین دوره آزمون سراسری «حفظ قرآن کریم» ویژه کارکنان فرماندهی
انتظامی استان یزد صبح ديروز  ۲۳دی ماه آغاز شد.
حجت االسالم موسوی اصل ،رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی
استان یزد در افتتاحیه این مراسم به استقبال خوب کارکنان و خانواده های آنها
از این برنامه قرآنی اشاره کرد و اظهار کرد :در این مسابقه بیش از  ۵۰۰نفر
حافظ قرآن در سطوح مختلف یک جزء و بیشتر شرکت کردهاند.
وی تصریح کرد :در این مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم کارکنان پایور
و وظیفه ،بازنشسته ،نیروهای قراردادی ،پلیس افتخاری و خانوادههای آنها
به رقابت خواهند پرداخت.حجتاالسالم سیدمحمد شریف حسینی
کوهستانی ،مدیرکل تبلیغات اسالمی استان یزد نیز در این مراسم گفت:
قرآن به انسانها حیات میدهد و باعث تولد جدید میشود.
حجتاالسالم حسینی کوهستانی تصریح کرد :قرآن تولد دینی را برای
بشریت آورد و حفظ قرآن ،قرائت و تدبر در آن و همه مقدمه ای است
برای عمل به دستورات قرآن.یادآور میشود در این مراسم که در نمازخانه
ستادانتظامی استان برگزار شد ،سردار ایرج کاکاوند ،فرمانده انتظامی استان،
معاونان و رؤسای پلیس تخصصی و جمعی از کارکنان حضور داشتند.

صحیح انجام شود ،بسیاری از
مشکالت جامعه حل خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش بانه در پایان
اظهار امیدواری کرد :با همکاری
متخصصان امر ،تمام تالش خود را
در جهت توأم ساختن علم و دین در
مدارس به کار خواهیم گرفت.
ّ
ماموستا عبدالله حیدری،

امام جمعه شهرستان با اشاره به
اهمیت نقش آموزش و پرورش در
تربیت دینی دانشآموزان اظهار کرد:
آموزش و پرورش مسئولیت خطیری
در تربیت دانشآموزان دارد.
وی افزود :معلمان در مدارس باید
دغدغه تربیتی داشته و این دغدغهها
را در تربیت درست دانشآموز و
تربیتی که بر اساس دین و آموزههای
دینی باشد به کار ببندند تا بتوانیم
نسلی دینمدار تربیت کنیم.
حیدری یادآور شد :امامان جماعت
و ماموستایان باید همکاری الزم را
با آموزش و پرورش داشته باشند
و هدف مشترک همه ی ما باید
نهادینه کردن اخالق اسالمی در
درون همهی افراد جامعه خصوصا
نوجوانان و جوانان باشد.

توزیع  400جلد قرآن
در چهارمحال و بختیاری

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از توزیع
400جلدقرآنکریمبههمتسازماندارالقرآنالکریمکشوردراستانخبرداد.
محسن تقیپور ،سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :قرآن کریم سراسر نور است و روش درست
زیستنرابهافرادمیآموزدوتضمینکنندهسعادتدنیویواخرویانسا ناست.
وی آرامش و شیوه برخورد با مشکالت زندگی را از تأثیرات قرآن در زندگی
برشمرد و افزود :به هر میزان انسان دستورات قرآن را در زندگی کاربردی کند
به همان میزان به موفقیت و آرامش بیشتری دست پیدا میکند.
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری در ادامه
با اشاره به برگزاری محافل قرآنی همزمان با ایام دهه فجر ،گفت :مهمترین
هدف از برگزاری محافل انس با قرآن ترویج و گسترش فرهنگ اسالمی در
بین مردم است.
تقیپور عنوان کرد :برای تحقق این هدف به همت سازمان دارالقرآن الکریم
کشور  400جلد قرآن کریم در بین مناطق  9گانه استان توزیع شد.
وی با اشاره به اقدام خیرین قرآنی ،یادآور شد 200 :جلد قرآن نیز به همت
خیرین قرآنی در شهرستان سامان بین مراکز و مؤسسات قرآنی توزیع شد.

 ۱۲کارگاه سبک زندگی قرآنی
در دهه فجر برگزار میشود
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی گفت:
 ۱۲کارگاه سبک زندگی قرآنی دهه فجر در خراسانجنوبی برگزار میشود.
حسن سلمانی گفت :با توجه به ضرورت و اهمیت رویکرد کاربردی
نسبت فرهنگ قرآنکریم در جهت پاسخگوئی به نیازهای معرفتی و
مهارتی اقشار مختلف جامعه نیازمند برگزاری کارگاه سبک زندگی
قرآنی به صورت منسجم در خراسانجنوبی هستیم.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی اظهار کرد :در
این راستا  ۱۲کارگاه سبک زندگی قرآنی در خراسانجنوبی برگزار میشود.
وی بیان کرد :این کارگاهها از  ۱۴بهمن ماه آغاز شده و تا  ۱۹بهمنماه ادامه
خواهد داشت که امیدواریم در ارتقاء اندیشه قرآنی در خراسانجنوبی
مؤثر واقع شود.
سلمانی با اشاره به اینکه از این  ۱۲کارگاه ،سه کارگاه در بیرجند برگزار
میشود ،ادامه داد :برای برگزاری این کارگاهها در شهرهای مختلف
خراسانجنوبی از ظرفیت چهار استاد مطرح کشوری استفاده میکنیم.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی افزود :گروه
مخاطب این کارگاهها اقشار تأثیرگذار جامعه چون بانوان فرهیحته،
معلمان و مدیران مدارس آموزش و پرورش ،جامعه قرآنی و بانوان
دستگاههای اجرائی است.
سلمانی گفت :با توجه به نقش تأثیرگذار بانوان در جامعه و خانواده
تالش ما بر این است که گروه مخاطب کارگاههای سبک زندگی قرآنی
را بانوان تشکیل دهند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری کارگاههای سبک زندگی قرآنی از
محوریترین برنامههای اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی در دهه فجر
است اظهار کرد :برای برگزاری این  ۱۲کارگاه  ۱۲۰میلیون ریال اعتبار
در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی خراسانجنوبی بیان کرد:
پیش از این دوره تربیت مربی سبک زندگی قرآنی برگزار شد که  ۴نفر از
خراسان جنوبی در این دوره شرکت کردند.
سلمانی ادامه داد :از کسانی که در دوره تربیت مربی سبک زندگی قرآنی
شرکت کردهاند در کنار اساتید در کارگاههای سبک زندگی قرآنی استفاده
میکنیم.وی یادآور شد :هدف از برگزاری این کارگاهها افزایش آگاهی،
پذیرش مسئولیت ،رضایت و آرامش روحی و معنوی و ایجاد شرائط الزم
برای تغییر سبک زندگی در بین شرکت کنندگان است.

به میزبانی مهد قرآن خمینیشهر

همایش «خانواده فاطمی»
برپا میشود
همایش «خانواده فاطمی» به مدت چهار شب از سوی مهد قرآن
خمینیشهر برگزار میشود.مهد قرآ ن کریم خمینیشهر با همکاری
دارالقرآن اهل بیت(ع) ،درادامه برپائی سلسله جلسات پاتوق خانواده،
اقدام به برپائی همایش خانواده فاطمی با حضور قرآنآموزان و
خانوادههای آنان کرده است.
در این برنامه حجتاالسالم دهنوی ،کارشناس برنامه گلبرگ
شبکه  3سیما حضور دارد و همچنین محمد یزدخواستی و جواد حیدر
از مداحان اه 
ل بیت(ع) به اجرای برنامه خواهند پرداخت .در بخش ویژه
کودکان ،حجتاالسالم خوشقامت نیز به ارائه مطالبی میپردازد.
این همایش از تاریخ  3تا  6بهمنماه از ساعت  19در دارالقرآن
اهل بیت(ع) واقع در بلوار شهید منتظری ،نبش کوچه  86با حضور قاریان
برتر کشوری برگزار میشود.

سی و سومین جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشگا ه مازندران
برگزار میشود
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران از برگزاری سی و سومین
جشنواره ملی قرآن و عترت مرحله دانشگاهی دانشگا ه مازندران،
روزهای هفتم و هشتم اسفند ماه  96خبر داد.
حیدر جانعلی زاده ،معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران به ايكنا
گفت :سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت مرحله دانشگاهی
دانشگا ه مازندران طی روزهای هفتم و هشتم اسفند ماه  96در سازمان
مرکزی دانشگاه مازندران برگزار میشود.
وی افزود :در این دوره از مسابقات متسابقین در رشته کتبی در روز هفتم
و متسابقین رشته های شفاهی در روز هشتم به رقابت میپردازند.
معاون فرهنگی دانشگاه مازندران با بیان اینکه این مسابقات در بخشهای
معارفی ،آوائی ،پژوهشی ،فناوری ،هنری و ادبی است ،تصریح کرد:
اولین نشست ستاد برگزاری سی و سومین جشنواره ملی قرآن و عترت
دانشگا ه مازندران با حضور کلیه اعضای ستاد در دفتر معاونت فرهنگی و
اجتماعیدانشگاهمازندرانبرگزارشدکهاعضایوعواملبرگزاری،جهت
هرچه با شکوهتر برگزار شدن این جشنواره به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جشنواره تجلیل از حافظان قرآن
در آبادان برگزار میشود
جشنواره تجلیل از حافظان  15جزء قرآن کریم نیمه اول بهمنماه در
آبادان برگزار میشود.
(ع)
فیصل خنفری مدیر مدرسه شبانهروزی حفظ قرآن امام محمدباقر
آبادان  ،اعالم کرد :جشنواره تجلیل از حافظان  15جزء قرآن نیمه اول
بهمنماه در شهرستان آبادان برگزار میشود.
وی اظهار کرد :دوره حفظ شبانهروزی حافظان این مدرسه از تیرماه
امسال آغاز شد و در حال حاضر  12نفر در این دوره به صورت
شبانهروزی مشغول حفظ قرآن کریم هستند .از این میان  9نفر موفق به
حفظ  15جزء قرآن کریم شدهاند.
خنفری درباره مراحل برگزاری دوره شبانهروزی حفظ یکساله قرآن
گفت :در مرحله اول این دوره که به صورت آزمایشی و به مدت  50روز
برگزار شد 85 ،نفر ثبتنام کردند .پس از  55روز شرکتکنندگان موفق
به حفظ  4جزء قرآن شدند و پس از آن آزمونی برگزار شد و  12نفر برای
حضور در دوره حفظ یکساله پذیرفته شدند.

