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از امام حسن عسکری (ع) نقل شده است:تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگوئی است.

قرآن

• شماره •3447چهارشنبه 29فروردين•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآنی:

برنامههای قرآنی در اتحادیه مدغم با
محوريت حفظ  30جزءپیگیری میشود
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت با بیان اینکه برنامههای
قرآنی اتحادیهها در اتحادیه مدغم پیگیری میشود ،گفت :با توجه به
رویکرد ستاد طرح ملی حفظ ،فعالیتهای مؤسسات نیز با محوریت
حفظ جزء  30قرآن پیگیری میشود.
حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور با
اشاره به تأخیر در تشکیل اتحادیه مدغم قرآنی ،به فارس گفت :با توجه
به اینکه هنوز نمایندگان استانی مشخص نشدهاند و براساس قوانین
باید یک ماه قبل از نمایندگان استانی برای حضور در مجمع عمومی
کشوری دعوت به عمل آید ،زمان برگزاری مجمع اتحادیه کشوری به
تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه اتحادیه کشوری  31خرداد و اول تیرماه برگزار
میشود ،افزود :ما برای سال  1397برنامههائی را در حوزههای
مختلف قرآنی طراحی کردهایم بر همین اساس طبق سالهای گذشته
به کمیسیونهای مرتبط برنامهای را ارائه کردهایم.
محمدی با اشاره به اینکه اتحادیه تشکلها فعالیتهائی را اجرائی
میکند و پس از ادغام ،ادامه فعالیتها توسط اتحادیه مدغم صورت
میگیرد ،خاطر نشان کرد :ما در کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم
براساس تکلیف و وظائف در زمینه تحقق مطالبه رهبری در عرصه
قرآن ،نگاه ویژهای به حفظ قرآن کریم داشتیم به طوری که فعالیت در
زمینه حفظ را در اولویت قرار داده و دورهها تربیت مربی و معلم حفظ
و همچنین کالسهای حفظ نیم جزء تا  30جزء و حفظ شبانهروزی
قرآن در یکسال را برنامهریزی کردهایم.
وی با بیان اینکه براساس برنامهها اعتباراتی نیز پیشبینی شده است،
خاطر نشان کرد :سال گذشته مقرر شد حداقل نیمی از اعتبارات قرآنی
از طریق مؤسسات هزینه شود که امیدواریم با عملیاتی شدن این اتفاق
مبارک شاهد رشد بیشتر مؤسسات قرآنی در سال جاری باشیم.
محمدی در ادامه به تمرکز بر حفظ جزء  30قرآن اشاره کرد و گفت:
امسال بر اساس ستاد طرح ملی حفظ تمامی نهادها با محوریت حفظ
جزء  30قرآن برنامهریزی میکنند بر همین اساس مؤسسات نیز که
وظیفه خطیری در زمینه تربیت حافظان قرآن دارند با این رویکرد
فعالیت خواهند کرد.
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت با بیان اینکه برنامههای
اکثر مؤسسات در زمینه حفظ است ،افزود :مؤسسات قرآنی کشور
دوره و کالسهای حفظ جزء  30قرآن را در فعالیتهای کوتاهمدت
خود طراحی کردهاند و اقدامات متنوعی در این زمینه دارند.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از اهداف حفظ قرآن برای عملیاتی
شدن بر دوش مؤسسات قرآنی است ،گفت :امیدواریم با تخصیص
اعتبارات و برنامهریزی منسجم تمامی دستگاهها و نهادها امسال
حفظ جزء  30قرآن و رسیدن به تعداد مشخص شده به خوبی پیگیری
و عملیاتی شود.
 25اردیبهشت برگزار میشود

آزمون کتبی بخش معارفی
سی و سومین جشنواره سراسری
قرآن و عترت دانشجویان
قرآنی اداره کل فرهنگی و
طبق اعالم اداره فعالیتهای دینی و
ِ
اجتماعی وزارت علوم آزمون کتبی بخش معارفی مرحله منطقهای
سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان
 ۲۵اردیبهشت ماه برگزارمیشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجو ،طبق اعالم اداره فعالیتهای دینی و
قرآنی اداره کل فرهنگی و اجتماعی این وزارت ،آزمون کتبی بخش
ِ
معارفی مرحله منطقهای سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و
عترت دانشجویان  ۲۵اردیبهشت ماه ساعت  ۱۱تا  ۱۳به صورت
سراسری در همه دانشگاههای دولتی و مؤسسات غیرانتقاعی
برگزار میشود.
با توجه به تعیین دانشگاه مادر در هر استان به عنوان میزبان برگزاری
مرحله منطقهای بخش معارفی ،اسامی دانشگاههای میزبان به اين
شرح میباشد :آذربایجان شرقی(تبریز)،فارس(شیراز)،آذربایجان غربی

(ارومیه) ،قزوین (بین المللی امام خمینی (ره))،اردبیل(محقق
اردبیلی) ،قم(قم) ،اصفهان(اصفهان) ،کردستان(کردستان) ،ایالم
(ایالم) ،کرمان (شهیدباهنرکرمان) ،بوشهر( خلیج فارس) ،کرمانشاه
(رازی کرمانشاه) ،تهران(تهران) ،گلستان(علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان) ،چهارمحال بختیاری(شهرکرد) ،گیالن (گیالن)،
خراسان جنوبی(بیرجند) ،لرستان(لرستان)  ،مازندران(مازندران)،
خراسان شمالی (بجنورد) ،مرکزی(اراک) ،هرمزگا ن (هرمزگان)،
زنجان(زنجان)،همدان(بوعلی سینا) ،سمنان(سمنان) ،یزد(یزد)،
سیستان و بلوچستان(سیستان و بلوچستان) ،یاسوج(یاسوج)
خراسان رضوی(فردوسی مشهد)  ،خوزستان(شهید چمران اهواز)

این آزمونها شامل  ۹رشته معارفی (آشنائی با احادیث اهل بیت (ع)،
آشنائی با مفاهیم نهج البالغه ،آشنائی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم،
آشنائی با مفاهیم صحیفه سجادیه ،آشنائی با سیره معصومین (ع)،
احکام ،حفظ موضوعی قرآن ،پرسمان معارفی ،سبک زندگی ایرانی
و اسالمی میباشد.الزم به ذکر است براساس اعالم این اداره ،آزمون
به صورت  ۴۰سؤال تستی بوده و دارای نمره منفی میباشد.

در نشست خبری مسابقات قرآن طالب حوزههای علمیه جهان اسالم

جزئيات مسابقات بینالمللی قرآن طالب تشريح شد
دومین دوره مسابقات قرآن طالب
حوزههای علمیه جهان اسالم
روزهای اول تا پنجم اردیبهشت ماه
در قم با حضور نمایندگان  41کشور
برگزار خواهد شد.
به گزارش ایکنا؛ نشست خبری
مسابقات قرآن طالب حوزههای
علمیه جهان اسالم ديروز با حضور
حجج اسالم حسینیمقدم ،رضوی
و حسین اسدی برگزار شد.
حجتاالسالم سیداسماعیل حسینی،
مدیرکل اوقاف وامور خیریه قم ديروز

 ۲۸فروردینماه در نشست خبری
دومین دوره مسابقات قرآن طالب
حوزههای علمیه جهان اسالم گفت:
با ابتکار سازمان اوقاف و همکاری
حوزه و جامعةالمصطفی(ص)،
مسابقات طالب جهان اسالم
آغاز شد و امسال برای دومین سال
این رقابتها در اردیبهشت ماه
برگزار میشود.
وی افزود :با برنامهریزی ستاد
مسابقات ،زمینه برای حضور بیش
از  ۴۰کشور فراهم شده و بناست
این مسابقات از اول تا چهارم
اردیبهشت ماه در محل مدرسه امام
کاظم (ع) ،برگزار شود.
حسینیمقدم تصریح کرد :مراسم
افتتاحیه این مسابقات با سخنرانی
ّ
آیتالله اعرافی ،مدیر حوزههای
علمیه و مراسم اختتامیه نیز با
ّ
سخنان آیت الله العظمی سبحانی
همراه خواهد بود.
ویافزود:جلسههماهنگینهادهای
برگزار کننده و مشارکتکننده در این
مسابقات نیز ديروز در استانداری
قم برگزار شد.
مدیر کل اوقاف قم با بیان اینکه
اوقاف از همه ظرفیت خود برای
بهتر برگزار شدن مسابقات استفاده
خواهد کرد افزود :با همکاری
با کمیتههای مختلف در کنار
برگزارکنندگان ،همراهی و همکاری
خواهیم کرد.
حسینیمقدم تصریح کرد :خدمت
خوبی است که حوزه و اوقاف در
این زمینه دارند تا قرآن در حوزههای
علمیه به عنوان یکی از محورهای
مهم فعالیت فرهنگی و علمی دنبال
شود ضمن اینکه جنبه بینالمللی

این مسابقات فرصتی برای
معرفی ابعاد بینالمللی شهر قم و
حوزه علمیه است.
همچنین حسین اسدی ،دبیر شورای
گسترش و هماهنگی فعالیتهای
قرآنی حوزویان در سخنانی بیان
کرد :مسابقات در سه رشته حفظ
همراه تفسیر ،قرائت همراه با تفسیر
و خطابه قرآنی برگزار خواهد شد که
افزوده شدن تفسیر به دو رشته قبل و
افزودن خطابه قرآنی ،از نوآوریهای
این دوره است.
وی با بیان اینکه  ۷۱شرکت کننده
از  ۴۱کشور دنیا از تمامی قارههای
جهان به این رقابتها راه یافتهاند
اظهار کرد :این شرکتکنندگان از
کشورهائی چون؛ آمریکا ،اندونزی،
اوگاندا ،بوسنی ،تاجیکستان ،ترکیه،
چاد ،روسیه ،سوریه ،غنا ،گامبیا،
لبنان ،موریتانی ،نیجر ،نیجریه،
یمن و  ...هستند.
اسدی بیان کرد :مرحله مقدماتی
این مسابقات در قالب میزبانی
المصطفی و واحدهای آن در خارج
کشور در  ۲۵کشور برگزار شده که
برگزاری این رخداد ،رویدادی مهم
در برخی کشورها بوده است ،زیرا
حتی یک مسابقه هم در برخی
کشورها انجام نمیشده است.
اسدی اظهار کرد ۱۵ :نفر از استادان
بینالمللی این مسابقات را قضاوت
میکنند که هشت نفر از ایران و
هفت نفر هم از عراق ،افغانستان،
الجزایر ،پاکستان ،لبنان ،سوریه و
مصر هستند.
وی گفت :مکان مسابقات در
مدرسه علمیه امام کاظم(ع)است؛
این مسابقات اول اردیبهشت
از ساعت  ۹و  ۳۰با استقبال از
میهمانان انجام و جلسه نمادین
استقبال را خواهیم داشت؛ سپس
جلسه توجیهی و قرعه متسابقین
همچنین در نوبت صبح ،برگزاری
کارگاه تفسیر و خطابه قرآنی برای
متسابقین را خواهیم داشت.
دبیر شورای گسترش و هماهنگی
فعالیتهای قرآنی حوزویان افزود:
عصر روز اول اردیبهشت نیز از
ساعت  ۱۸مراسم رسمی افتتاحیه
انجام میشود ،همچنین دیدار با

تولیت حرم حضرت معصومه
و زیارت حرم و دیدار با مراجع و
نشستی با رئیس سازمان اوقاف و
امور خیریه از دیگر برنامههای این
مسابقات است.
وی با بیان اینکه روزهای دوم تا
چهارم اردیبهشتماه مسابقات
برگزار میشود ،اظهار کرد :عصر
روز سهشنبه ،چهارم اردیبهشت
نیز آئین اختتامیه با حضور
ّ
آیتالله سبحانی انجام خواهد شد
و روز پنجشنبه دیدار با رهبری پایان
بخش برنامههای ما خواهد بود.
وی بیان کرد :برگزاری محافل قرآنی
با حضور قاریان میهمان در مدارس
علمیه و المصطفی و مساجد و
امامزادگان استان از دیگر برنامههای
این دوره از مسابقات است.
اسدی در پاسخ به سؤال ایکنا درباره
ضرورت برگزاری این مسابقات
با توجه به برگزاری مسابقات
بینالمللی ساالنه اوقاف و
جامعةالمصطفی و حضور قاریان و
حافظان کشورهای مختلف در این
دو مسابقه تصریح کرد :مسابقات
اوقاف برای همه اقشار است و نقطه
اوج مسابقات جمهوری اسالمی
محسوب میشود حتی در ستاد
عالی مسابقات کشور هم این
مصوبه را داریم که افراد شرکتکننده
در مسابقات طالب ،نیروهای
مسلح و دانشآموزی و  ...مجازند
در مسابقات اوقاف هم شرکت
کنند ،اما بالعکس ،ممکن نیست.
وی تأکید کرد :برگزاری مسابقات در
میان طالب ،موضوعیت و کارکرد
دارد ،زیرا محتوای این مسابقات
متناسب با فضای حوزه است؛
(س)

تالوت و حفظ در همه مسابقات
مرسوم ،ولی در اینجا مقید به تفسیر
است و خطابه نیز جزء رشتههائی
است که فقط در این مسابقات
وجود دارد تا در تبلیغ و اداره منابر و
مجالس به طالب یاری دهد.
اسدی عنوان کرد :این مسابقات به
جریان قرآنمحوری در تبلیغ کمک
میکند؛ لذا مسابقه مستقل میتواند
کارکرد داشته باشد به شرطی که
موازیکاری نباشد.
وی گفت :مسابقات المصطفی
بسیار گسترده و دارای رشتههای
ً
مختلف است و عمدتا مخاطبان
آن خود طالب غیرایرانی هستند،
و طالب حوزههای علمیه ایران در
مرحله کشوری متوقف میشدند و
راهیابیبه مسابقاتدیگرینداشتند،
ولی میتوانند در این مسابقهشرکت
کنند.همچنین حجتاالسالم
سیدمصطفی رضوی ،مدیر دفتر
قرآن و عترت حوزه علمیه گفت:
صد نفر متسابق در حوزههای شیعه
و سنی در ایران در مرحله مقدماتی
این مسابقات شرکت کردند و در
نهایت در رشته قرائت آقای زاهدی
از قم و نوروزی از تهران در حفظ
حضور دارند.
رضوی بیان کرد ۵ :نوبت مسابقه
در روزهای برگزاری داریم و طالب
و مسئوالن حوزه در نوبتهای
مختلف در این مسابقات حاضر
خواهند شد.
وی افزود :برپائی نمایشگاه در جنب
این مسابقات و نمایش فعالیتهای
قرآنی حوزه همچنین مسابقات برای
عموم مردم از جمله برنامههای این
دوره است.

نمایندگان پنج کشور به مسابقات قرآن تهران معرفی شدند
رایزنان فرهنگی ایران در بنگالدش،
پاکستان ،تایلند و میانمار نمایندگان
این کشورها را به مسئوالن
یوپنجمین مسابقات بینالمللی
س
قرآن کریم سازمان اوقاف و
امور خیریه معرفی کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
سازمانفرهنگوارتباطاتاسالمی؛
در راستای همکاریهای مستمر
امور قرآنی میان ایران و بنگالدش،
امسال نیز همچون سالهای
گذشته ،به همت رایزنی فرهنگی
ایران حافظان و قاریان منتخب
از بنگالدش در سیوپنجمین
دوره مسابقات بینالمللی حفظ
و قرائت قرآن در تهران شرکت
خواهند كرد.
در این دوره از مسابقات پنج حافظ
و قاری قرآن از بنگالدش شامل
یک بانوی حافظ قرآن به همراه دو
قاری بینا و روشندل (مرد) و دو
حافظ بینا و روشندل (مرد) كه از
طریق مسابقات داخلی بنگالدش
انتخاب شدهاند ،به سازمان اوقاف
ایران معرفی شدهاند.
این قاریان و حافظان قرآن ،در
چارچوب تعامل رایزنی فرهنگی
ایران با بنیاد اسالمی بنگالدش و از
طریق برگزاری مسابقات سراسری
توسط هیئت داوران انتخاب و
معرفی شدهاند.
همچنین به همت رایزنی فرهنگی
ایران در پاکستان ،قاریان و حافظان
ممتاز به همراه یک داور بینالمللی
از پاکستان در مسابقات بینالمللی
قرآن در تهران شرکت خواهند کرد.
قاری سید بزرگ شاه االزهری،
خطیب سابق مجلس ملی و سنای
پاكستان و داور شهیر مسابقات قرآن
و حافظ محمد ایوب ،حافظ قرآن
در آستانه عزیمت برای شرکت در
سیوپنجمین مسابقات بینالمللی

بحار االنوار ،ج ،۷۸ص۳۷۷

با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی؛

برترینهای آزمون سراسری قرآن
تجلیل میشوند
مراسم تجلیل از برگزیدگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم
 ۲اردیبهشت ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مصلی
برگزار میشود.
به گزارش مهر ،مراسم تجلیل از برگزیدگان ازمون سراسری حفظ و
مفاهیم قرآن کریم برگزار میشود.
این مراسم هم زمان با برگزاری مسابقات بین المللی جمهوری اسالمی
ایران در عصر روز یکشنبه  ۲اردیبهشت ماه در مصلی تهران و باحضور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود.
در این مراسم از مؤسسات قرآنی برگزیده ،حافظان و قرآن آموزان
برگزیده ,رسانه منتخب و استان های موفق در برپائی این آزمون تجلیل
به عمل خواهد آمد.

گفتنی است ،آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ،امسال برای
نخستینبار به صورت ادغام با همت و مشارکت سازمان اوقاف و امور
خیریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  ۴۱۰حوزه امتحانی در
سراسر کشور برگزار شد.
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در سه بخش کتبی ،شفاهی و
الکترونیکی در چهار رشته «حفظ قرآن کریم»« ،ترجمه و مفاهیم»،
«معارف اهلبیت(ع)» و «انس با قرآن» به همت معاونت قرآن و عترت
ارشاد و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف برگزار شد.
به همت رادیو قرآن و آستان حضرت عبدالعظیم

(ع)

هجدهمین دوره طرح هزاران ختم
قرآن برگزار میشود
هجدهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن به نیت سالمتی و تعجیل در
ظهور امام زمان(عج) از چهارشنبه  29فروردینماه مصادف با اول ماه
شعبان از سوی رادیو قرآن برگزار میشود.
به گزارش فارس؛ طرح هزاران ختم قرآن از سال  ،۱۳۷۹هر سال
نیمه اول شعبان ،همزمان با میالد امام زمان(عج)با هدف دعا برای سالمتی
و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)برگزار میشود.
این طرح به همت شبکه رادیوئی قرآن و با همکاری برخی نهادها و
دستگاههای قرآنی و فرهنگی از جمله آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) اجرا میشود.عالقهمندان برای شرکت در این طرح قرآنی
میتوانند از یکم تا  ۱۵شعبان ( ۲۹فروردین تا  ۱۲اردیبهشت) جزءهای
درخواستی خود را با ارسال عدد جزءهای مورد نظر به سامانه پیامک
 ۳۰۰۰۰۱۱۴ثبت کنند.
ً
مهم( :در صورت درخواست بیش از یک جزء لطفا اعداد را با ویرگول
از هم جدا کنید .مثال )۱،۱۵،۳۰
همچنین در صورت تمایل میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن
 ۰۲۱- ۵۵۹۳۸۱۲۳الی  ۳۰نسبت به ثبتنام اقدام کنید.
در پایان ،از میان شرکتکنندگان در طرح به قید قرعه به  ۳۱۳نفر هدایای
ارزشمند و نفیسی اهداء خواهد شد.
مدیر شبکه قرآن ومعارف سیماخبر داد:

اختصاص بیش از  ۷۰ساعت برنامه

تلویزیونی به مسابقات بینالمللی قرآن

قرآن تهران با محمدرضا كاكا،
سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان
در پاكستان دیدار و گفتوگو کردند.
محمدرضا كاكا در این دیدار توسل
به قرآن و عشق به رسول اكرم(ص) و
ائمه اطهار(ع) را از اشتراکات دینی دو
ملت ایران و پاکستان خواند.
بزرگ شاه االزهری ،داور بینالمللی
مسابقات قرآن هم از تالشهای
رایزنی فرهنگی ایران در انتخاب
داور ،قاری و حافظ از سراسر
پاكستان برای شرکت در مسابقات
بینالمللی قرآن كریم تهران تقدیر
كرد و گفت :حسن انتخاب قاریان
و حافظان و داوران با نظر داشتن
تفاوتهای ایالتی و قومی از ایاالت
مختلف كشور بسیار ارزنده و
حكیمانه بوده است و این موضوع
مؤید شناخت مسئوالن ایران از
کشور پاکستان و عشق و عالقه مردم
به قرآن است.
همچنین در این دیدار در خصوص
موضوعات مربوط به قاریان و
حضور آنان در مسابقات بینالمللی
قرآن گفتوگو و اطالعات الزم در
این زمینه به طور مکتوب تقدیم
متسابقین شد.
امسال به همت رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در فیلیپین

نیز دو نفر از قاریان فیلیپینی برای
شرکت در این مسابقات بین المللی
به ایران اعزام خواهند شد.
«محمد جعفری ملک» رایزن
فرهنگی ایران در فیلیپین با بیان
اینکه مسلمانان ایران و فیلیپین در
عرصههای مختلف فرهنگی با
یکدیگر همکاری دارند ،به ايرنا
گفت :فعالیت در حوزههای قرآنی
از جمله این همکاری هاست .
وی با بیان اینکه دو قاری فیلیپینی
در سالهای متمادی فعالیتهای
قرآنی زیادی داشتهاند در معرفی
این افراد  ،افزود« :محمد آرامپونی»
از قاریان و حافظان روشندل و شیعه
فیلیپینی است که در یک خانواده
مسیحی به دنیا آمده است .
به گفته وی این حافظ قرآن کریم
مسئول نمازخانه امام صادق (ع) در
شهر کاویته حومه مانیل است.
جعفری ملک «حامدین ابیه» را
دیگر قاری فیلیپینی معرفی کرد که
قرار است به ایران اعزام شود.
به گفته وی «ابیه» از برادران اهل
تسنن و از قاریان دارالقرآن حضرت
محمد (ص) وابسته به رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران است'.
این قاری فیلیپنی در سالهای 2011
تا  2013رتبه دوم و سوم مسابقات

قرائت قرآن کریم شهر مانیل
پایتخت فیلیپین را به دست آورد.
بنا بر این گزارش ،دو تن از قاریان
ممتاز تایلند و میانمار نیز در
مسابقات بینالمللی قرآن کریم در
تهران شرکت خواهند کرد.
محمد علوی ،از قاریان ممتاز
تایلند و کیاو اوو ،از قاریان میانمار،
ديروز ( ۲۸فروردینماه) عازم
کشورمان شدهاند.
سی و پنجمین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن در روزهای 30
فروردین تا  6اردیبهشت سال جاری
در مصلی بزرگ امام خمینی تهران
برگزار میشود.
مسئوالن برگزار کننده این مسابقات
پیشتر اعالم کردند ایران درسال
جاری میزبان حدود  370میهمان
قرآنی از  84کشور جهان در
جریان مسابقات بینالمللی قرآن
در بخشهای ویژه مردان ،زنان،
طالب ،دانشجویان ،روشندالن و
پژوهشهای قرآنی است.
طبق این گزارش  65داور
بینالمللی ،رقابتهای حافظان و
قاریان شرکتکننده از کشورهای
مختلف جهان را در سی و پنجمین
دوره مسابقات بین المللی قران کریم
را ارزیابی و داوری میکنند.

مدیر شبکه قرآن ومعارف سیما گفت :رویدادهای سی وپنجمین
دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ،با بیش از  ۷۰ساعت برنامه از
شبکههای سیما روی آنتن خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه دکتر محمد
حسین محمدزاده دبیر شورای معارف سیما در گفت وگوئی با اشاره
به برنامههای رسانه ملی برای پوشش رسانهای مسابقات بین المللی
قرآن کریم ،گفت :باتوجه به ارتباط ما با کمیته تبلیغات و اطالع رسانی
مسابقات بین المللی منشور جامعه رسانهای در انعکاس مسابقات تهیه
شده تا از حد اکثر ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانهها بهره برداری شود .
وی ادامه داد :در زمینه تبلیغات محیطی و شهری و فضای مجازی هم
ً
در قالب شش محور فعالیت صورت می گیرد ،بنابراین نگاه ما کامال
حالت تمرکز زدائی دارد و تالش داریم پوشش رسانهای ما معطوف
به یک شبکه و یا یک رسانه نباشد .به همین منظور با تمام مدیران
شبکههای سیما که میتوانند به شکل موثر پوشش مسابقات را داشته
باشند .هماهنگ شده و در این زمان باقی مانده تا برگزاری مسابقات
هماهنگیها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ویژه برنامههای سیما در پوشش مسابقات بین المللی قرآن
افزود :ما در شبکه قرآن با ویژه برنامه «رصد» هر روز به اطالع رسانی
ویژه رویدادهای مسابقات میپردازیم و دیگر شبکههای سیما نیز در
خالل یک هفته برگزاری در بخشهای مختلف با حضور کارشناسان
قرآنی به تحلیل و بررسی قرائت و حفظ متسابقین خواهیم پرداخت.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما تصریح کرد :شبکههای سیما در طول
یک هفته برگزاری مسابقات بیش از  ۷۰ساعت برنامه خواهند داشت
که شبکه قرآن هر روز با  ۸ساعت برنامه و دیگر شبکههای سیما روزانه
با  ۲تا  ۳ساعت برنامه به روی آنتن خواهند رفت.

