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امام موسی کاظم (ع)  :بر شما باد به خموشی که کم گوئی ،حکمت بزرگی است.

قرآن

• شماره •3399یکشنبه24دي•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
روز پنجشنبه  21دی ماه برگزار شد؛

رقابت  135نفره قرآنیان
صنایع پتروشیمی

مرحله نهائی سومین دوره مسابقات سراسری قرآن و اذان کارکنان شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ،روز پنجشنبه  21دی ماه برگزار شد.
ّ
حجتاللهطالبی،مسئولدارالقرآنشرکتملیصنایعپتروشیمیبابیاناین
مطلب گفت :پس از برگزاری مرحله مقدماتی در شرکتهای تابعه شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ،مرحله نهائی سومین مسابقات سراسری قرآن واذان
کارکنان با حضور 135نفراز برگزیدگان دورههای قبلی برپا شد.
وی به رشتههای این مرحله از مسابقات به صورت جداگانه برای آقایان
و بانوان اشاره کرد وافزود :مرحله نهائی سومین دوره مسابقات سراسری
قرآن و اذان در  9رشته ویژه آقایان به ترتیب قرائت تحقیق ،ترتیل ،اذان،
حفظ  20 ،10 5جز و حفظ کل و مفاهیم قرآن(تفسیر سوره حجرات و
لقمان) و برای بانوان نیز به غیر از اذان در همه رشتهها برگزار شد.
مسئول دارالقرآن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :بانوان در
رشتههای قرائت تحقیق ،ترتیل و مفاهیم قرآ ن کریم بیشترین حضور را
داشتند که با یکدیگر به رقابت پرداختند.
طالبی با تأکید بر اینکه افتتاحیه این مسابقات با قرائت قرآ ن توسط طه
کبیری نفر اول دومین دوره مسابقات وزارت نفت آغاز شد ،بیان کرد:
مسابقات از ساعت  8صبح شروع شد و تا  17که برپائی مراسم اختتامه
بود ،ادامه پیدا کرد.
وی تصریح کرد :در مراسم افتتاحیه ،حجتاالسالم والمسلمین
یزاده ،رئیس شورای اقامه نماز و امر به معروف شرکت
سیدمهدی حائر 
ّ
ملی صنایع پتروشیمی به تفسیر چند آیه از کالم الله پرداخت و همچنین
درباره معیار ،شاخص و مالکهای ارزنده قرآ ن مطالبی را ارائه کرد .در
ادامه دبیر شورای اقامه نماز و بسیج صنایع پتروشیمی ،گزارشی از روند
برگزاری مسابقه برای حاضران تشریح کرد.
طالبی در پایان خاطرنشان کرد :نفرات برگزیده هر رشته در این دوره از
مسابقات به مسابقات سراسری وزارت نفت که در اردیبهشت سال 97
برپا میشود ،راه خواهند یافت.

دوم و سوم بهمن ماه سال جاری به میزبانی قم؛

ششمین دوره مسابقات قرآن سازمان آموزش فنی و حرفهای
برگزار می شود
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
استان قم از برگزاری مرحله کشوری
ششمین دوره مسابقات قرآن کارکنان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور در دوم و سوم بهمن ماه سال
جاری به میزبانی قم خبر داد.
احمد عطارنیا ،مدیر کل آموزش
فنی و حرفه ای استان قم با اعالم
این خبر افزود :مراسم افتتاحیه و
شروع مسابقات دوم بهمن ماه با
حضورمعاون وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و رئیس سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور
برگزار می شود و روز سوم بهمن
ماه نیز نفرات برتر در مراسم
اختتامیه معرفی می شوند.
عطارنیا با اشاره به برگزاری مرحله
منطقه ای این مسابقات در مرداد
ماه سال جاری افزود :مسابقات
مرحله منطقهای با حضور تعداد

 ۱۹۲نفر از برگزیدگان مرحله
استانی از استانهای مختلف
کشور به میزبانی  ۸استان اردبیل،
چهارمحال و بختیاری ،گلستان،
لرستان ،زنجان ،قم ،هرمزگان و
فارس برگزار شد و نفرات برتر به
مرحله کشوری راه پیدا کردند.

دبیر ستاد برگزاری ششمین
مسابقات قرآن کارکنان سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور با
بیان اینکه در این مرحله ،تعداد
 58نفر از راه یافتگان به مرحله
کشوری در رشته های قرائت،
اذان ،حفظ جزء  ،5ترتیل و

نتائج آزمون اعطای مدرک
به حافظان اعالم شد

مفاهیم ویژه آقایان و در رشته های
حفظ جزء  ،5ترتیل و مفاهیم ویژه
بانوان با یکدیگر به رقابت خواهند
پرداخت ،گفت :از این تعداد 19
نفر زن و  39نفر مرد هستند.
وی در پایان افزود :محفل انس با
قرآن فرصت ارزشمندی است تا
مشتاقان و شیفتگان قرآن ضمن
خودسازی و بهره گیری از فیض
الیتناهی آن و آشنائی بیشتر با
کرانه های پیدا و پنهان معارف
کالم الهی ،خویشتن را برای حضور
سازنده و ارزنده در عرصه های
اجتماعی بویژه ارائه آموزش های
فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت
فنی جوانان ایران اسالمی در سالی
که بنا به فرمایش مقام عظمای
والیت سال «اقتصاد مقاومتی؛
تولید – اشتغال» نامگذاری شده
است ،آماده و مهیا کنند.

فروردین 97؛

مرحله نهائی مسابقات قرآنی
طرابلس برگزار می شود

نتائج مرحله سوم دوازدهمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن کریم اعالم شد که بر اساس آن  ۵حافظ کل قرآن
به مرحله نهائی این آزمونها راه یافتند.
نتایج مرحله سوم دوازدهمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن اعالم شد.
در مرحله نخست یازدهمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن کریم بیش از  6هزار نفر نامنویسی کردند و
اردیبهشتماه آزمون کتبی برگزار شد.
مرحله دوم آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان
قرآن کریم نیز تابستان سال جاری به صورت شفاهی با حضور برگزیدگان
مرحله نخست در استانهای مختلف کشور برگزار شد و نتائج این مرحله نیز
 11آبانماه از سوی سارمان دارالقرآن اعالم شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:

تصمیماتی برای ارتقاء مسابقات
بینالمللی قرآن اتخاذ شده است

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از برخی تغییرات
در دعوت از متسابقان برای مسابقات بینالمللی قرآن در راستای ارتقا ء
سطح کیفی خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین سیدمصطفی حسینی ،رئیس مرکز امور
قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد آخرین جزئیات مسابقات
بینالمللی قرآن جمهوری اسالمی ایران که فروردینماه سال آینده برگزار
میشود ،گفت :امسال تصمیماتی اتخاذ شده است تا شرکتکنندگان
قویتری در مسابقات حضور داشته باشند .همکاران ما در ستاد برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن وضعیت  ۱۰سال گذشته شرکت کنندگانی که
از کشورهای مختلف آمدهاند ،بررسی کردهاند.
وی افزود :بر همین اساس مشخص شد که چه کشورهائی در چه
رشتههائی قویتر هستند .در نتائج این بررسی برخی از کشورها هستند
در هر دو رشته قرائت و حفظ قوی هستند .در مقابل برخی از کشورها هم
هستند که نماینده آنها در رشته قرائت طی  ۱۰سال گذشته بسیار ضعیف
عمل کرده است .همچنین برخی کشورها هستند که  ۱۰سال متوالی در
زمینه حفظ حرفی برای گفتن نداشتهاند.
حسینی تصریح کرد :لذا برای اینکه مسابقات از لحاظ فنی تقویت شود،
مانند روشی که در برخی مسابقات بینالمللی دیگر اعمال میشود،
امسال سیاستی را اتخاذ کردهایم که براساس آن دیگر اصراری وجود
نخواهد داشت که همه کشورها هم در رشته قرائت و هم در رشته حفظ
کل قرآن کریم نماینده داشته باشند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه تعدادی
از کشورها در هر دو رشته قرائت و حفظ قرآن کریم قوی هستند و مانند سابق
از حضور نمایندگان آنها در هر دو رشته استقبال میکنیم ،اظهار کرد :با این
وجودنسبتبهکشورهائیکهبراساسبررسیعملکردحداقل۱۰سالهایکه
ً
صورتگرفتهاستمشخصشدهمثالدررشتهقرائتدرآنکشورزیرساختی
وجود ندارد و یا با سبکهای دیگر مشغول فعالیت هستند ،قرار شد ،امسال
اصراری بر اعزام نماینده در هر دو رشته از آن کشورها نداشته باشیم.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه تعدادی از کشورها به این دلیل که اسالمی
نیستند ،فاقد دستگاههای قرآنی رسمی هستند یا اسالمی هستند اما مانند
جمهوری اسالمی ایران یا برخی دیگر از کشورها وزارت اوقاف یا سازمان
دیانت و یا مجموعهای که متولی کارهای قرآنی کشور باشند ،ندارند ،قرار
شد اگر نمایندگانی از آن کشور توسط تشکلهای اسالمی و مجامع قرآنی
ً
مسلمانان معرفی میشود ،حتما فایل صوتی این افراد را بررسی کنیم.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف اذعان کرد :اجازه حضور این افراد
در صورتی که تأییدیه فنی را دریافت کردند ،صادر خواهد شد .این موارد
برای این است تا شاهد حضور برخی از افراد که صالحیت فنی الزم برای
حضور در مسابقات را ندارند ،نباشیم.
ً
حسینی در پایان خاطرنشان کرد :همانگونه که قبال گفته شده است این
مسئله در راستای باال بردن سطح کیفی مسابقات بینالمللی قرآن ایران
است و در واقع رویکرد این دوره رویکردی کیفی خواهد بود.

بحاراالنوار  ،ج  ، 78ص 321

بر اساس نتائج اعالم شده  66نفر با کسب حد نصاب نمره به مرحله سوم
این آزمونها راه یافتند که پس از بررسی اعتراضات در نهایت  75نفر موفق به
راهیابی به مرحله بعدی آزمونهای اعطای مدرک به حافظان شدند.
مرحله سوم یازدهمین دوره آزمونهای طرح ارزیابی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن کریم  17دیماه به صورت هماهنگ با حضور
 75حافظ کل قرآن کریم برگزار شد و در نهایت پس از اعالم نتائج  5نفر به
مرحله چهارم و نهایی راه یافتند و  6نفر نیز با کسب حدنصاب نمره حائز
مدرک درجه دو حفظ قرآن کریم شدند.
اسامی حافظان کل راهیافته به مرحله نهائی این آزمونها به شرح ذیل است؛
ّ
روح الله حیدری از استان اصفهان
محمد سعید خواجه احمدی از خراسان جنوبی
سیدمهدی موسوینسب از خوزستان
یراد از استان مازندران
سیدمحمدصادق ادیان 
مسعود داودیهمراز از استان همدان
همچنین عاطفه رفیع منزلت از استان اصفهان ،مرضیه غزالی اصفهانی از
استان اصفهان ،مرضیه صادقانی از استان اصفهان ،مریم جاننثاری از استان
اصفهان ،علیرضا کچوئیان از استان تهران ،حمزه عبیدی نیسی از استان تهران
موفق به کسب مدرک درجه دو حفظ قرآن کریم شدند.

با شرکت  300هزار دانشجو:

جشنواره قرآن و عترت
در دانشگاههای وزارت علوم
برگزار می شود

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :جشنواره
قرآن و عترت در دانشگاههای وزارت علوم با شرکت  300هزار دانشجو
در چهار مرحله برگزار میشود.
ّ
فضلالله ایرجی در نشست مدیران فرهنگی دانشگاههای منطقه سه
کشور در مراغه از اختصاص  180میلیارد ریال برای برنامههای فرهنگی
دانشگاههای وزارت علوم خبر داد و اظهار داشت :اعتبار اختصاص یافته
برای برگزاری بیش از  50جشنواره و مسابقه علمی ،فرهنگی ،هنری و
قرآنی وزارت علوم بسیار کم است.
وی افزود :امسال جشنواره قرآن و عترت در دانشگاههای وزارت علوم با
شرکت  300هزار دانشجو در چهار مرحله برگزار میشود.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تصریح کرد :این
جشنوراه در  28رشته با موضوع قرآن و عترت برگزار میشود.
ایرجی اضافه کرد :جشنواره حرکت نیز با شرکت دانشجویان 110
دانشگاه با یکهزار و  200اثر برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این نشست را تدوین برنامههای فرهنگی ،تبادل
تجربیات و هماهنگی بیشتر مدیران برای برگزاری برنامههای ،جشنوارهها
و مسابقات فرهنگی اعالم کرد.

تکبیری در سودان قوی ظاهر شد

مرحلهنهائی مسابقاتقرآنلبنان موسومبه«عزم طرابلس»دومفروردین ماهسال
آینده( )97در شهر «طرابلس» واقع در شمال این کشور برگزار می شود.
به گزارش com.lebanon24؛ مرحله نهایی دومین دوره مسابقات قرآن لبنان
موسومبه(جایزهعزمطرابلس)دومفروردینماهسالآیندهدرمرکز«علموعلماء»
شهرطرابلس آغاز میشود .نخستین دوره این مسابقات که در دو بخش حفظ و
تجوید قرآن برگزار میشود ۳۰ ،اسفندماه  ۹۵تا  ۴فروردین  ۹۶با مشارکت ۳۲
متسابق از کشورهای مختلف جهان برگزار شد ،اما این مسابقات بنابر دستور
نجیبمیقاتی،نخستوزیرپیشین امسالدرسطح ملیبرگزارخواهدشد.
مسابقات قرآن موسوم به جایزه «عزم طرابلس» به همت دارالفتوای لبنان و با
همكاری انجمن اجتماعی «عزم و سعادت» برگزار میشود.
ّ
عبدالله میقاتی ،رئیس کمیته برگزارکننده مسابقات با اشاره به اینکه این
رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود ،گفت :مسابقات امسال
جایزه عزم طرابلس در رشتههای حفظ و تجوید قرآن کریم و با مشارکت بیش
از  60حافظ کل قرآن در سطح استانهای لبنان برگزار خواهد شد.
وی با اشار به این که داوری این مسابقات بر اساس معیارهای بینالمللی خواهد
بود ،افزود :این مسبقات یک سال در سطح بینالمللی و یک بار نیز در سطح
ملی برگزار میشود و نفرات برتر این رقابتها بهعنوان نماینده لبنان در مسابقات
بینالمللیقرآندرکشورهایمختلفجهانحضورپیدامیکنند.
گفتنی است؛ مرحله مقدماتی مسابقات قرآن لبنان موسوم به (جایزه عزم
طرابلس ) از روز پنجشنبه ( 21دیماه) در بیروت آغاز شده و تا  22بهمنماه
در مناطق مختلف لبنان ادامه پیدا میکند.
أحمدعیسى معصراوی ،قاری برجسته مصری ،شیخ قراء بیروت محمود
عكاوی ،شیخ قراء طرابلس بالل بارودی ،شیخ قراء صیدا إبراهیم عقاد،
شیخ قراء البقاع علی غزاوی ،شیخ قراء قلمون والكورة والبترون زیاد الحج از
اعضای کمیته داوران این مسابقات انتخاب شدهاند.
این رقابتها عالوه بر بخش حفظ کامل قرآن همراه با حسن ادا و رعایت
ت میانهرو اسالمی فعال در
احکام تجوید ،در دو بخش تجلیل از شخصی 
زمینه خدمت به اسالم و مسلمانان و تجلیل از صاحب برترین پژوهش علمی
با موضوع «صلح در قرآن کریم» با محوریت «صلح اقتصادی در قرآن کریم»
برگزار میشود.

نماینده کشورمان در رشته حفظ کل مسابقات بینالمللی قرآن سودان به
چهار سؤال هیئت داوران بدون غلط پاسخ داد و رقابت نزدیکی با دیگر
شرکتکنندگان دارد.
محمدرسول تکبیری حافظ کل قرآن کریم نماینده جمهوری اسالمی
ایران در نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم سودان ،عصر روز
جمعه 22دیماه به ارائه محفوظات خود پرداخت.
تکبیری در این دوره از مسابقات بینالمللی قرآن توانست به چهار سؤال
داوران به ترتیب؛ سوره آل عمران آیات  ٢١تا  ،٢٩سوره توبه آیات  ٨١تا
 ،٨٩سوره شعراء آیات  ٣٤تا  ،٥٦سوره حشر آیات  ٢تا  ٨پاسخ دهد.
معتز آقایی استاد همراه محمدرسول تکبیری در این مسابقات گفت:
خوشبختانه آقای تکبیری اجرای بسیار عالی و موفقی داشت و مورد
تحسین هیئت داوران و بسیاری از شرکتکنندگان و مردم حاضر در
جلسه قرار گرفت.

هفتم بهمن ماه؛

ثبتنام سیزدهمین دوره آزمون ارزیابی حافظان قرآن کریم آغاز می شود
حافظان قرآن کریم برای شرکت
دراین آزمون تا پایان اسفند
میتوانند از طریق سایت تالوت
ثبتنام کنند.
مهدی قره شیخلو رئیس سازمان
دارالقرآن در خصوص فعالیت
اخیر این سازمان گفت:هفته
گذشته آزمون ارزیابی و اعطای
مدرک تخصصی به حافظان قرآن
کریم مرحله یازدهم ودوازدهم
برگزار شد؛مرحله سومیها اگر
حد نصاب این آزمون را کسب
کنند ،مدرک درجه  ۲معادل با
فوقلیسانس همچنین کسانی که در
مرحله چهارم حد نصاب را کسب
کنند مدرک درجه  ۱معادل با دکتری
را دریافت میکنند.

وی ادامه داد :ثبتنام سیزدهمین
دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک
تخصصی به حافظان قرآن کریم از
هفتم بهمن شروع می شود.
حافظان قرآن کریم برای شرکت
دراین آزمون تا پایان اسفند میتوانند
از طریق سایت تالوت ثبتنام کنند
و سال آینده سیزدهمین دوره را برگزار
خواهیم کرد.
قره شیخلو در خصوص بودجه
قرآنی سازمان دارالقرآن عنوان کرد:
بودجه قرآنی سازمان دارالقرآن
متوسط است؛نسبت به زمان عقب
هستیم باید در این دو ماهه اخیر
عدد دریافتی بیشتر شود چرا که
تاکنون حدود  ۵۰درصد بودجه
محقق شده است.

سازماندارالقرآندرخصوصبرنامه
های دهه فجر اظهار داشت:امسال
برای دهه فجر مانند سال گذشته
با دستگاههای مختلف جلسه
متعددی داشتیم ،در حال جمعآوری
برنامهها هستیم و در نشست کمیته
قرآن اطالعرسانی خواهیم داشت
البته تالش کردیم امسال برنامهها از
لحاظ کمی و کیفی ارتقاء پیدا کندو
همه دستگاهها باید به این موضوع به
صورت جدی نگاه کنند.
وی افزود :مناسبت ایام دهه فجر
برای نظام و کل کشور است و همه
باید تالش کنیم رنگ و بوی قرآنی
دهه فجر بیشتر باشد؛چراکه جنس
انقالب ما انقالب فرهنگی مذهبی
بوده است که مالک و پایه آن

دستورات قرآن و عترت است.
قره شیخلو رئیس سازمان
دارالقرآن در خصوص رویکرد
سازمان دارالقرآن خاطر نشان
کرد:رویکرد سازمان دارالقرآن
در سال  ۹۵بسته شده و تاکنون
 ۷۰درصد آن اجرائی شده است
البته در سالهای اخیر رویکرد
خود را به سمت کاربردی کردن
همچنین آموزشهای قرآنی با
رویکرد سبک زندگی قرآنی سوق
ً
داده ایم و قطعا این رویکرد ها در
سال آینده توسعه خواهیم داد،در
ضمن توجه به منابع ،برگزاری
کارگاه ،تربیت مربی خواهیم داشت
و از ظرفیتهای قرآنی کشور
استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن سودان ،مسابقات
بسیار قوی و رقابتها خیلی نزدیک است ،عنوان کرد :البته از االن نمیتوان
نتیجه مسابقه را تعیین کرد و باید منتظر اجرای همه شرکتکنندگان باشیم،
البته تا اینجای کار اجراهای قوی و خوبی را شاهد بودیم.
آقائی درباره آئین اختتامیه این رقابتها گفت :این مسابقات تا روز
گذشته ادامه داشت و مراسم اختتامیه آن شنبه  23دیماه بعد از نماز
مغرب باحضور عمرالبشیر رئیس جمهور سودان برگزار و برگزیدگان
رقابتها معرفی شد.
به گزارش فارس ،محمدرسول تکبیری متولد سال  1374در تهران است که
از سال  1386وارد عرصه حفظ قرآن شد و در مدت  2سال کل آیات الهی
را حفظ کرد .وی در سال 94به مرحله نهایی طرح اعطای مدرک به حافظان
قرآن راه یافت و موفق به کسب عنوان حافظ ممتاز قرآن کریم شد.
تکبیری ،حائز رتبه ممتاز در سیونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن
کریم سازمان اوقاف در زیباکنار و رتبه اول سیویکمین جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در مشهد است.

