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از امام على (ع) نقل شده است  :نياز عاقالن به ادب ،همانند نياز كشتزار به باران است.

قرآن

• شماره •3543شنبه  24شهريور•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
رویش های قرآنی مؤسسه مهد قرآن

آشنائی با نوجوانان حافظ کل
در آزمون دهم «ترنم وحی»

هشت حافظ کل قرآن نوجوان عضو مؤسسه مهد قرآن برگزیده دهمین
دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم
وحی»معرفی شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی این مؤسسه:
-1جواد محمودی هاشمی از مهد قرآن یزد  11ساله
-2امیر محمد حیدری از مهد قرآن قزوین  12ساله
-3مهنا دیندار از مهد قرآن استان مازندران (بهشهر) متولد 1385
-4مریم سیاهکالی مرادی از مهد قرآن قزوین متولد 1384
-5مبینا ساالری از مهد قرآن یزد متولد 1383
-6مبینا شیخی از مهد قرآن مرکزی (اراک) متولد 1383
-7عطیه بغدادی از مهد قرآن استان مازندران (قائم شهر) متولد 82
-8زهرا آقاجانلو از مهد قرآن زنجان متولد 1382
نوجوانان حافظ کل برگزیده دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل
قرآن بودند .
این گزارش می افزاید  :در مرحله کشوری دهمین دوره آزمون سراسری
مؤسسه مهد قرآن "ترنم وحی" تعداد  109حافظ کل راه یافتند که 60
نخبه قرآنی با کسب حدنصاب نمره قبولی موفق به دریافت گواهینامه
کشوری حفظ کل قرآن با امضای استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیئت
علمی  ،حجت االسالم والمسلمین فومنی الحائری مؤسس مهد قرآن
و دکتر فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد شدند.
یادآور می شود بیشترین تعداد حفاظ کل قرآن از مهد قرآن استانهای
یزد  ،قزوین و تهران که نوجوان ترین حافظ کل آقای جواد محمودی
هاشمی  11ساله از مهد قرآن یزد و خانم هاجر مشفقیان از استان
فارس (شیراز) با  61سال مسن ترین شرکت کننده دهمین دوره آزمون
سراسری حفظ کل قرآن "ترنم وحی" بودند.
خاطر نشان می شود از  109حافظ کل شرکت کننده مرحله نهایی
"ترنم وحی" تعداد  98خواهر و  11نفر برادر عضو مؤسسه مهد قرآن
از سراسر کشور را شامل گردید .

فراخوان ثبتنام داوران مسابقات قرآن
منتشر شد

قربانیانگفت:مرکزامورقرآنیسازماناوقافوامورخیریهبرایاجرای
طرح تکمیل بانک اطالعاتی داوران مسابقات قرآن کریم فراخوان داد.
محمدمهدی قربانیان ،مدیر مرکز امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان گیالن  ،از فراخوان ثبتنام داوران مسابقات قرآنی خبر
داد و به ايكنا گفت :مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه در
اجرای گام اول طرح ساماندهی و ارتقای داوران محترم مسابقات
قرآن کریم کشور و به منظور بهبود فضای مناسب جهت داوری در
مسابقات قرآنی و همچنین تکمیل بانک اطالعات داوران قرآن نسبت
به ثبتنام داوران قرآنی فراخوان داد.
وی افزود :در این فراخوان از کلیه داوران ،اساتید ،قاریان ،حافظان و
داوطلبان محترم واجد شرایط داوری که تاکنون موفق به ثبتنام در
طرح ساماندهی داوران نشدهاند در قالب سه سطح برای ثبتنام در
سامانه ملی این طرح دعوت شده است.
قربانیان گفت :سطح یک شامل داوران مسابقات بینالمللی سازمان
اوقافوامورخیریه،مسابقاتکشوریاوقافوامورخیریهوبینالمللی
سایر نهادها ،سطح دو مربوط به داوران مسابقات کشوری نهادهای
سطح الف ،استانهای سطح الف سازمان اوقاف و امور خیریه،
مسابقات استانی سطح ب سازمان اوقاف و امور خیریه و کشوری
نهادهای سطح ب و سطح ۳به داوران مسابقات شهرستانی سطح الف،
ب و ج سازمان اوقاف و امور خیریه و مسابقات متفرقه اختصاص دارد.
مدیر مرکز امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیالن
تصریح کرد :عالقمندان به ثبتنام در این طرح میتوانند نسبت به
ثبت اطالعات ،مشخصات و بارگذاری مدارک مربوطه خود در سایت
مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران «قرآن ایران» به نشانی
 www.quraniran.irبخش "ثبتنام طرح ساماندهی و ارتقاء
داوران" تا تاریخ  ۳۱شهریور ماه جاری اقدام کنند یا جهت کسب
آگاهی بیشتر با شماره  ۰۲۱-۶۴۸۷۲۶۳۰تماس حاصل نمایند.
وی یادآور شد :افراد واجد شرایط باید حداکثر در دو رشته از رشتههای
 -۱حسن حفظ -۲ ،تجوید ،وقف و ابتدا ،صوت ،لحن -۳،متن و
ادای همسرایی ،هماهنگی و حسن اجرا ،آداب و شرایط همسرایی
و همخوانی  -۴،مفردات ،ترجمه و مفاهیم ،تفسیر و فن بیان و...
 -۵اصول اجرای دعاخوانی میتوانند ثبتنام کنند.
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با معرفی برترينها

نخستین مسابقات قرآن اورژانس  ۱۱۵کشور برگزار شد
آئین اختتامیه نخستین دوره
مسابقات قرآن کارکنان اورژانس
 ۱۱۵کشور ،روزپنج شنبه۲۲
شهریورماه در فرهنگسرای قرآن
برگزار شد.
آئین اختتامیه نخستین دوره
مسابقات قرآن کارکنان اورژانس
 ۱۱۵کشور ،عصر روزپنج شنبه ،
 ۲۲شهریورماه با حضور پیرحسین
کولیوند ،رئیس سازمان اورژانس
کشور ،سعید اوحدی ،رئیس
سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری
تهران ،پیمان صابریان ،رئیس مرکز
اورژانس تهران ،علیاکبر توپچی،
رئیس فرهنگسرای قرآن در سالن
هدی این فرهنگسرا برگزار شد.
این مراسم با پخش سرود کشورمان
آغاز شد و سپس نصرالله بریچی از
استان خوزستان و رتبه نخست این
دوره از مسابقات در رشته قرائت
تحقیق ،آیاتی از کالم الله مجید را
تالوت کرد.
در این آئین که با اجرای محمدهادی
صلحجو ،مجری برنامههای
معارفی صداوسیما همراه بود،
پیرحسین کولیوند ،رئیس سازمان
اورژانس کشور طی سخنانی گفت:
هدف از برگزاری این مسابقات،
گسترش فعالیتهای فرهنگی و
قرآنی و تعمیق آموزههای دینی در
رفتارهای اجتماعی ،فردی و کاری
است .بهطور حتم ،برپایی اینگونه
مسابقات موجب میشود ،تأثیرات
مثبت از لحاظ معنوی در رفتار و
کالم و عملمان ایجاد شود.
وی افزود :انس با قرآن ،موجب
دوری انسان از آسیبهای اجتماعی
و تقویت باورها و فرهنگ دینی
میشود که موجب خدمت بهتر به
مردم نیز خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور
تصریح کرد :این نخستین مسابقه
است که سازمان اورژانس در زمینه
قرائت و حفظ قرآن برگزار میکند
که با استقبال روبرو شد ،بهگونهای
که در مرحله مقدماتی دو هزار نفر
شرکت کردند که از این تعداد ۱۵۰
نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
وی با تأکید بر اینکه تمام شما
شرکتکنندگان به نوعی از افراد
برگزیده هستید ،بیان کرد :همین
اندازه که در این مسابقات قدم
ً
گذاشتهاید ،قطعا برگزیدهاید و شما
باید قدر و ارزش خود را که در راه
قرآن قدم برداشتهاید ،بدانید.
کولیوند با تأکید بر اینکه بهترین
منبع برای الگوگیری ،قرآن است،
گفت :مفاهیم قرآنی روز به روز به
کرامت انسانی و دانش و رفتار ما
اضافه میکند و امیدوارم روزانه بیش
از پیش با قرآن مأنوس باشیم.
ّ
نشان عزای اباعبدالله الحسین(ع)
بهصورت نمادین بر روی لباس سه
نفر از کارکنان خدوم اورژانس کشور
نصب و در ادامه تالوت محمدرضا
پورزرگری ،قاری بین المللی
کشورمان از سوره مزمل در سالن
طنینانداز شد.
سخنرانی علیاکبر توپچی،

* در ّبخش آقایان

نصرالله بریچی از خوزستان
بهزاد کوچی از مشهد
جالل مؤمن از گناباد

 ۱۲۰۰دختر و پسر از استانهای مختلف مصر در پنجمین دوره مسابقات
ملی قرآن االزهر در دو بخش تالوت و تواشیح شرکت کردند.

* رشته حفظ  ۵جزء

* در بخش بانوان

فهیمه نمازی از کاشان
مریم نطنزی از سمنان

* در بخش آقایان

رئیس فرهنگسرای قرآن از دیگر
بخشهای این مراسم بود .وی با
اشاره به اینکه انتخاب فرهنگسرای
قرآن به عنوان میزبان این مسابقات
باعث افتخار است ،گفت :یکی
از چالشهایی که امروز در ارتباط
با برنامههای قرآنی پیدا کردیم،
این است که برخی بحث قرائت
و روخوانی قرآن را خیلی ضروری
نمیدانند و بیان میکنند که مهم
عمل به قرآن است.
وی افزود :یقینا عمل به قرآن واجب
است ،اما همین قرائت قرآن به ماهو
قرائت قرآن ،چنانکه در سیره اهل
بیت(ع) است ،مایه آرامش است.
یکی از اصلیترین راههای راهیابی
به درجات باالی قرآن ،همین
خواندن قرآن است و بزرگان ما نیز
بر آن تأکید کردهاند.
توپچی با اشاره به روایتی که در آن
آمده است که قرآن ،میثاقنامه بین
بنده و خالق است ،پس سزاوار
است که هر روز  ۵۰آیه از آن تالوت
شود ،بیان کرد :متأسفانه در جریان
زندگی ما خیلی از اخالقیات را
فراموش کردهایم.
وی افزود :راه حل معضالتی که
امروزه در جامعه شاهد آن هستیم،
در آیات نورانی کالم وحی است،
گویا ماندن در دنیا را جدی گرفتهایم
و حال آنکه دنیا و زندگی در آن برای
توشهگیری سرای آخرت و همچنین
عمل به موازین دینی است.
توپچی ابراز امیدواری کرد تا طی
سال آینده شاهد برپایی با کیفیتتر
مسابقاتقرآناورژانسکشورباشیم.
بخش دیگر این آئین ذکر مصیبت
اباعبدالله الحسین(ع) توسط
جعفری از مداحان اهل بیت(ع)
و تالوت حبیب الله پوراحمدی،
قاری و مدرس قرآن بود .سپس
سعید اوحدی ،رئیس سازمان
فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران
(ص)
با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم
ّ
«اهل قرآن ،اهل الله هستند» ،اظهار
کرد :این توفیق بزرگی است و مقام
ارزشمندی است که شما عزیزان
به برکت قرآن به آن نائل شدهاید.
وی با اشاره به اینکه خدا را شاکریم
که توفیق داده است ،میزبان مرحله
پایانی این دوره از مسابقات سازمان
اورژانس کشور باشیم ،ادامه داد :هر
کدام از پدیدههای خلقت یک ظاهر
دارند و یک باطن ،حضرت َعلی(ع)
َّ ُ َ َ
فرمود«َ :و ِإن القرآن ظ ِاه ُرُه أ ِن ٌیقَ ،و
َ
َب ِاط ُن ُه ع ِم ٌیق» قرآن هم ظاهر دارد و
هم باطن ،ظاهرش شگفتانگیز و
زیبا و باطن آن ژرف و عمیق است.

اوحدی عنوان کرد :همانطور که
در کالم وحی اشاره شده است که
باطن قرآن به اندازهای عمیق است
که اگر آن را به کوهها نازل میکردیم،
خشوع و خشیت از آن ظاهر میشد
َ َْ ْ َ ُْ َ َ َ
طبق آیه «ل ْو أن َزل َنا َهذا الق ْرآن على
َ َ َ
ّ ً
َج َبل ل َرأ ْی َت ُه خ ِاش ًعا ُم َت َص ِدعا ِم ْن
َ ْ ٍ َّ
خش َی ِة الل ِه».

وی با اشاره به اینکه هر فردی در هر
جایگاه و موقعیت و مسئولیتی که
قرار میگیرد هم ظاهر دارد و هم
باطن ،عنوان کرد :اما شما کارکنان
اورژانس از موقعیت حساستری
برخوردار هستید و ظاهرش عجیب
و باطن آن نیز حساس است که باید
با آرامشی که با قرآن و آموزههای
آن ،کسب میکنید ،آن را تقویت
کنید .امام صادق(ع) فرمودند که
اگر خداوند به انسان نعمتی عطا
کرده است ،چون جایگاهی که ما
در آن به عنوان یک مسئول ،مأمور
و  ...قرار گرفتهایم و نسبت به آن
شناخت داشته باشد و با قلبش به
دیگران خدمت کند ،انسان شکر آن
نعمت را ادا کرده است .اوحدی در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
ایام محرم الحرام و خدمت بیش از
 ۱۵هزار نفر از کارکنان اورژانس به
زائران اباعبدالله الحسین(ع) ،عنوان
کرد :این توفیق بزرگی است که شک
نکنید ،خداوند توفیق خدمت به
خود باریتعالی را عنایت کرده است
و امیدوارم بتوانیم با باطن ماه محرم
که اعتالی قرآن و تداوم و پویایی
ارزشهای اهل بیت(ع) ،وفاداری
به والیت و والیتمداری ،تمسک به
سیره اهل بیت(ع) و  ...آشنا شویم.
ویادامهداد:اهلبیت(ع)چراغهای
هدایت و کشتی نجات هستند ،اما
چراغ هدایت حضرت سیدالشهدا
نورانیتر و کشتی نجاتش هم سریع
و هم وسیعترین است و چه جالب
کشتی نجاتی که یک شبه شهدا را
به قلههای کمال رساند ،شهدای
مدافع حرمی که بصیرت پیدا کردند
آن هم با قرائت قرآن ،توسل به
اهل بیت(ع)...
در پایان این مراسم نیز از حدود
 ۳۵نفر از نفرات برتر این دوره از
مسابقات با اهدای هدایا و لوح
سپاس تجلیل بهعمل آمد كه اسامی
به شرح زیر میباشد:
* رشته قرائت

* در بخش بانوان

صدیقه میر از الرستان
فاطمه فکری از کاشان
مریم گل از یزد

منصور ناجی از هرمزگان
علیرضا کریمی از خوزستان
* حفظ نیم جزء

* در بخش بانوان

صدیقه میر از الرستان
زهرا غالمی نصرآبادی از کاشان
خدیجه اکبری از کهگیلویه و
بویراحمد

* در بخش آقایان

محمد کشاورز از تهران
علی کاظمی مقدم از گناباد

میکند و نماینده دستگاه برگزارکننده
مسابقات در جلسهای حاضر
میشود تا به سواالت پاسخ دهد.
مسئول فنی مسابقات کمیته امداد
امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه
 ۲۰شهریورماه ،جلسه کمیته
نظارت ارزیابی ستاد عالی در
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار
شد ،گفت :جلسهای در رابطه با
مسابقات معارفی کمیته امداد امام
خمینی(ره) برپا شد که اعضاء نقطه
نظراتشان را بیان کردند و سؤاالت
مربوطه از ناظر پرسیده شد.
بابایی ادامه داد :هدف از برگزاری

این جلسات و نظارتها برطرف
شدن اشکاالت است و به نظرم این
جلسات بعد از اجرای مسابقات
کار خوبی است و به ارتقای کیفیت
مسابقات کمک میکند .البته اکثر

به گزارش پایگاه اطالعرسانی الوطن؛ کودکستان «نور القرآن» وابسته به
بخش آموزشگاههای االزهر ،پنجمین دوره مسابقات ساالنه قرآنی خود
را با مشارکت  ۱۲۰۰دختر و پسر از سراسر مصر برگزار کرد.
این رقابتها با همکاری انجمن خیریه «نور الرحمات» مصر و طی
روزهای  ۱۰تا  ۱۶شهریورماه سال جاری برگزار شد و تعدادی از ائمه و
مبلغان دینی وابسته به اداره اوقاف استان جیزه مصر به ارزیابی اجرای
شرکتکنندگان پرداختند.
مرحله مقدماتی این مسابقات در بخشهای تالوت قرآن و تواشیح برگزار
شد که در نهایت  ۷۰شرکتکننده به مرحله نهایی مسابقات راه یافتند.
در پایان این رقابتها از  ۳۰شرکتکننده در دو بخش دختران و پسران
بهعنوان نفرات برتر رشتههای تالوت و تواشیح تجلیل به عمل آمد.

مرکز حفظ قرآن
ویژه کودکان و نوجوانان
در مصر تأسیس شد

* حفظ  ۱۰جزء
حسن جاللمنش از همدان
* رشته حفظ سه جزء
وحید سعیدی کیاسری از بابل
احمد خسروی از خراسان جنوبی
روح الله متینی از کاشان
* رشته حفظ یک جزء
عبدالحمید تقیبایی از بابل
هادی کریمی از اصفهان
سعید جندقی از تهران
* آشنایی با نماز

* در بخش بانوان

زهرا خدادایی از گناباد
نزاده از مشهد
الهام حس 
عاطفه حاجی رضایی از کاشان

* در بخش آقایان

یزاده از نائین
محسن قاسم 
اصفهان
علیاصغر شوریابی از نیشابور
حسین محمدی از اردکان

وزارت اوقاف استان سینای شمالی مصر یک مرکز حفظ قرآن ویژه
کودکان و نوجوانان تأسیس کرد.
به گزارش پایگاه خبری الشرق؛ اداره تبلیغات وزارت اوقاف استان سینای
شمالی مصر یک مرکز تخصصی حفظ قرآن در این منطقه تأسیس کرد.
این مرکز در مسجد «الرحمن الرحیم» واقع در روستای «الخربه» از
توابع شهر «بئر العبد» تأسیس شده است.
بر اساس اعالم «عبدالباقی جوده» مدیر کل اداره تبلیغات اوقاف سینای
شمالی ،هدف از تأسیس این مرکز قرآنی آموزش حفظ قرآن به کودکان
و نوجوانان است.

برگزاری جشنواره قرآنی
دانشگاه علمی – کاربردی
در نیمه اول مهرماه

* تفسیر سوره مجادله

* در بخش بانوان

مریم مدبر از تهران
مریم رمضانی از اصفهان
سیده خدیجه حسینی از گلستان

* در بخش آقایان

احسان ساریخانی از مالیر
محسن ابراهیمپور از گچساران
محمد زمانی از شیراز
مرحله نهایی نخستین دوره
مسابقات قرآن کارکنان اورژانس
کشور ۲۲ ،شهریورماه طی دو نوبت
صبح و عصر با رقابت حدود ۱۵۰
نفر از بانوان و آقایان با قضاوت دو
تیم داوری در سالنهای مجزا و در
دو بخش کتبی و شفاهی به میزبانی
فرهنگسرای قرآن برگزار شد.
با تشكر از ايكنا

جلسه نظارت بر نحوه برپائی مسابقات قرآن کمیته امداد برگزار شد
جلسه نظارت بر نحوه برپائی
مسابقات قرآن کریم کمیته امداد
امام خمینی(ره) در سازمان اوقاف
و امور خیریه برگزار شد.
محمد بابایی ،مسئول فنی مسابقات
قرآن کمیته امداد امام خمینی(ره)
تهران ،نحوه عملکرد کمیته نظارت
و ارزیابی مسابقات به ايكنا گفت:
در مسابقات قرآنی که در طول
یکسال برگزار میشود ،ناظری از
طرف کمیته نظارت و ارزیابی ستاد
عالی هماهنگی مسابقات قرآن
کشور اعزام میشود که گزارشاتی
را از نحوه اجرای مسابقات تهیه

رقابت  ۱۲۰۰شرکتکننده
در مسابقات قرآن االزهر مصر

مسابقات قرآنی که قرار بود در
فصل تابستان برگزار شود به علت
عدم بودجه و وضعیت نابسامان
اقتصادی به ماههای بعد موکول
شده است.

مرحله کشوری چهاردهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع
علمی – کاربردی نیمه اول مهرماه و به میزبانی استان اصفهان برگزار
خواهد شد.
به گزارش ایکنا ،چهاردهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع
علمی – کاربردی شامل جشنواره قرآنی دانشجویان ،اساتید و کارکنان
این دانشگاه نیمه اول مهرماه به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود.
بر همین اساس این دوره از مسابقات با حضور  ۱۴۱شرکت کننده در
مجموعا  ۲۰۰نفر در تمامی بخشها برگزار خواهد شد.
بخش شفاهی و
ً
محمدحسین رضایی ،مسئول روابط عمومی دبیرخانه چهاردهمین دوره
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علمی – کاربردی به ایکنا ،گفت :در این
مجموعا  ۱۳هزار شرکت کننده طی مراحل مختلف
دوره از جشنواره
ً
حضور داشتند که پس از برگزاری مراحل مختلف دانشگاهی و استانی،
حدود  ۲۰۰نفر به مرحله کشوری راه یافتهاند.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره در شش بخش برگزار میشود ،افزود:
نتایج بخشهای کتبی ،هنری ،ادبی ،پژوهشی و فناوری اطالعات که
برخی از آنها به صورت ارسال اثر و داوری آثار بوده ،مشخص شده است
و تنها برگزاری رقابتها در بخش شفاهی باقی مانده است.
رضایی در مورد رشتههای بخش شفاهی نیز بیان کرد :قرائت تحقیق،
قرائت ترتیل ،حفظ پنج جزء ،حفظ  ۱۰جزء ،حفظ  ۲۰جزء و حفظ
کل قرآن کریم از جمله رشتههای بخش شفاهی است .همچنین این
مسابقات در بخشهای کارکنان و اساتید و دانشجویان طی یک بازه
زمانی و به صورت مجزا برگزار خواهد شد.وی همچنین اظهار کرد:
ن تا خردادماه ادامه داشت و تیرماه
مرحله ثبت نام این مسابقات از بهم 
نیز مراحل مقدماتی در رشتههای مختلف برگزار شد .بخش کتبی این
دوره از مسابقات نیز طی دو مرحله مقدماتی و نهایی و در روزهای اول
تیرماه و دوم شهریورماه برگزار شده است.

