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ََ
از امام صادق (ع) نقل شده است :نفسهاى آدمى گامهاى او به سوى مرگ است.

قرآن

• شماره •3580شنبه  19آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
حجتاالسالم قاسمی بیان کرد:

آغاز دوره جدید جشنواره قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با
اعالم خبر ابالغ آییننامه هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت این
دانشگاه ،به احصای آمار جزئی دوره گذشته جشنواره اشاره کرد و
گفت :در این آمار پنج دانشگاه برتر شانزدهمین دوره جشنواره قرآنی
دانشگاه مشخص شده است.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی استان تهران انتخاب شد
طی جلسه فوقالعاده هیئت مدیره
اتحادیه مؤسسات و تشکلهای
فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت
استان تهران ،حجتاالسالم قدیمی
به عنوان مدیر این اتحادیه در استان
تهران انتخاب شد.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی
استان تهران انتخاب شدبه گزارش
ایکنا؛ دهمین جلسه هیئت مدیره و
جلسه فوقالعاده اتحادیه مؤسسات
و تشکلهای فرهنگی ـ مردمی قرآن
و عترت استان تهران روز گذشته،
 15آبان ماه با اکثریت اعضا در محل
اتحادیه تشکیل شد.
این جلسه به منظور انتخاب
مدیرعامل اتحادیه با وجود گذشت
بیش از پنج ماه از نخسیتن جلسه
هیئت مدیره برپا شد که پس از

رأیگیری حجتاالسالم مرتضی
قدیمی به عنوان مدیرعامل این
اتحادیه منصوب شد .همچنین

با حضور قاریان بینالمللی و ممتاز کشورمان

حجتاالسالم والمسلمین علی قاسمی ،معاون فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در گفتوگو با خبرنگار ایکنا؛ با
اشاره به آغاز هفدهمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم
و معارف در بخشهای دانشجویان ،اساتید ،کارکنان و خانوادههای
اساتید و کارکنان ،گفت :بازه زمانی این مسابقات از آبانماه امسال
آغاز میشود و تا آبانماه سال آینده که زمان برگزاری جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشگاهها خواهد بود ،ادامه مییابد.
وی همچنین به ابالغ آییننامه هفدهمین دوره این جشنواره به مراکز
دانشگاهی دانشگاه علوم و معارف در سراسر کشور اشاره و اظهار
کرد :هفدهمین دوره این مسابقات در شش بخش و  ۳۸رشته برگزار
میشود .ضمن اینکه امسال نیز برای دومین دوره متوالی شاهد برگزاری
مسابقات در بخش خانواده کارکنان و اساتید خواهیم بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در ادامه
به طراحی «سامانه قرآن و عترت نور» توسط «شرکت آرمانپردازان
نوین» و ثبتنام برای دوره هفدهم جشنواره از طریق این سامانه اشاره
و بیان کرد :برای شفافیت در برگزاری مسابقات ،استانداردسازی
فرآیندهای برگزاری آن و آرشیو اطالعات متسابقین اقدام به تهیه این
سامانه به آدرس  noor.quran.ac.irشده است.
قاسمی در بخش دیگری از صحبتهای خود با تأکید بر اینکه شرط
بهرهمندی از هدایت و دوری از گمراهی و رسیدن به مدینه فاضله
نبویّ ،
تمسک به دو ثقل قرآن و عترت است ،گفت :بر این اساس،
در جامعه اسالمی بر همگان ،به ویژه بر دستگاههای حاکمیتی فرض
است که در توسعه فرهنگ اسالمی منطبق با شاخصههای قرآن و
عترت بکوشند.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تصریح کرد:
مسابقات و جشنوارههای قرآن و عترت در مراکز آموزش عالی از
مؤثرترین و گستردهترین فعالیتهای حوزه فرهنگی است که سالهای
متمادی دستگاهها و دانشگاهها به برگزاری آن اقدام کردهاند.
وی گفت :در همین راستا با هدف اعتالی دانش ،ایمان ،اخالق و
بصیرت دینی و توسعه و تعمیق فضای معنوی و قرآنی در دانشکدههای
علوم قرآنی ،با حول و قوه الهی و عنایات اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) «شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و
معارف قرآن کریم» ویژه دانشجویان ،کارکنان ،اساتید و خانوادههای
کارکنان و اساتید امسال برگزار شد .این جشنواره همچون سنوات
گذشته در دو مرحله دانشکدهای و سراسری برگزار و نفرات برتر
ّ
در بخشهای دانشجویان و اساتید به جشنواره ملی قرآن و عترت
دانشجویان و اساتید دانشگاههای کشور معرفی شدهاند.
قاسمی در ادامه به احصای آماری جزئی از شانزدهمین دوره این
جشنواره اشاره کرد و افزود :از امتیازات ویژه این جشنواره مشارکت
متسابقین در  ۷۲رشته و در شش بخش آوایی ،معارفی ،پژوهشی،
ادبی ،هنری و فناوری بوده است .این  ۷۲رشته نیز شامل  ۳۸در گروه
دانشجویی ۱۴ ،رشته در گروه اساتید ۹ ،رشته در گروه کارکنان و ۱۱
رشته نیز در بخش کارکنان میشود.
وی بیان کرد :در این جشنواره  ۱۹۵۳نفر در رشتههای مختلف شرکت
داشتند که این آمار ،مشارکت نزدیک به ۰۵ ۳۱/درصد از خانواده
بزرگ دانشگاه را نشان میدهد .از این تعداد ۱۷۱۶ ،نفر در بخش
دانشجویان ۷۵ ،نفر در بخش کارکنان ۱۲۰ ،نفر در بخش اساتید و
 ۴۲نفر در بخش خانواده کارکنان و اساتید شرکت داشتهاند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تأکید
کرد :با نگاهی آماری میتوان دید که دانشجویان ۷۲ ۳۶/درصد،
کارکنان ۰۷ ۲۷/درصد ،اساتید ۳۰ ۱۵/درصد و خانوادههای اساتید
و کارکنان ۵۸ ۷/درصد مشارکت داشتهاند.
قاسمی با اشاره به اینکه تعداد برگزیدگان در این جشنواره  ۱۷۵نفر در
بخشهای مختلف بوده است ،گفت :بر اساس ارزیابیهای انجام
شده دانشکدههای اصفهان ،مشهد ،بجنورد ،مالیر و قم رتبههای اول
تا پنجم این دوره از جشنواره را به دست آوردهاند.

امروز نتایج بخش هنری سی و سومین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
اعالن میشود
دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور از آغاز
فرایند داوری آثار رسیده خبر داد و گفت :نتایج بخش هنری همراه
بخشهای ادبی ،پژوهشی و فناوری روز شنبه ( ۱۹آبان) نهایی و اعالم
میشود.به گزارش وزارت علوم ،دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی قرآن
و عترت دانشجویان کشور از آغاز فرایند داوری آثار رسیده به دانشگاه
فردوسی مشهد خبر داد.حدود  ۲۸۰اثر شامل آثار عکاسی ،تذهیب،
معرق و منبت ،خوش نویسی ،نقاشی ،فیلم و...به دبیرخانه جشنواره
واصل شده است که اساتید هنرمند در حال داوری آنها هستند.
با توجه به برگزیده بودن و کیفیت مطلوب آثار رسیده به جشنواره،
داوران نهایت دقت در داوری را بر اساس دستورالعمل اجرایی
جشنواره ،مصوب شورای هماهنگی فعالیت های دینی و قرآنی
دانشگاهها ،انجام خواهند داد.
نتایج بخش هنری همراه بخش های ادبی ،پژوهشی و فناوری امروز
شنبه  ۱۹آبان نهائی و اعالم میشود.
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محفل قرآنی در آستان حضرت
عبدالعظیم(ع) برگزار شد
دو هزار و چهل و سومین محفل انس با قرآن کریم،دیشب  ۱۸آبان ماه در
مصالی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ،دو هزار
و چهل و سومین محفل انس با قرآن کریم ۱۸ ،آبان ماه در مصالی ری و در جوار
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزارشد.
مهدی عادلی و رمضان خلیلی ،از قاریان بینالمللی و ممتاز کشورمان،
آیاتی از قرآن کریم را تالوت و گروه تواشیح نورالهدی به همسرای پرداختند.
مجری این مراسم نیز بهزاد احمدی بود.
این محفل هر هفته جمعه شبها با حضور زائران و مجاوران این آستان
مقدس برپا میشود.

طی این جلسه حدود  35نفر از
نمایندگان استان تهران حائز شرایط
برای حضور در مجمع عمومی

اتحادیه مدغم کشوری که دهه
نخست آذرماه برپا می شود ،تعیین
شدند.
یادآور میشود ،اعضای هیئت
مدیره این اتحادیه شامل آقایان
میثم طاهرآبادی ،حجتاالسالم
سیدحسین کوششی ،مرتضی
طالیی ،رحیم قربانی ،حسن
محمدی ،علیرضا احمدی،
محمداحسان
جعفرپور،
کاظمنیا ،محمد پیالننژاد،
حجتاالسالم مرتضی قدیمی،
محمدعلی کریمیعلوی ،احمد
احمدیکلیسانی،معصومهزعفرانی
بهروز ،آذر قشالقی ،محمدحسین
فریدونی ،انسیه سالم ،لیال پورنظری
و یدالله مشهور است.

دبیر علمی اولین همایش ملی
«پژوهشهای میان رشتهای قرآن و
انگارههای علوم زیستی»  15دی ماه
را آخرین مهلت ارسال آثار به این
همایش اعالم کرد.
حجت االسالم علی اکبر یزدانی،
دبیر علمی اولین همایش ملی
پژوهشهای میان رشتهای قرآن و
انگارههای علوم زیستی در گفتوگو
باایکنااظهارکرد:مرکزپژوهشهای
میان رشتهای قرآن و علوم طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری «اولین همایش ملی
پژوهشهای میان رشتهای قرآن
و انگارههای علوم زیستی» را در
اسفندماه  ۹۷برگزار میکند.
وی با بیان اینکه علوم خاستگاه
واحدی دارند و بشر جهت تسهیل
در دسترسی به کنه همه دانشها
در طول زمان ،آنها را به رشتهها و
گرایشهای مختلف منشق کرده
است ،افزود :اکنون ضرورت
همگرائی و مطالعات میان رشت ه
ای در حوزههای مختلف علوم و
نیز استفاده از اشارات و لطائف و
حقائق قرآن و آموزههای الهی در
همه گرایشها امری نوپدید و مورد
وثوق قاطبه دانش پژوهان است.
دبیر علمی اولین همایش ملی
پژوهشهای میان رشتهای قرآن و
انگارههای علوم زیستی در ادامه
گفت :صاحب نظران علوم قرآنی

بیش از  100هزار قرآن آموز برای سال تحصیلی جدید در مدارس قرآنی
الجزیره ،پایتخت الجزایر ،ثبت نام کردند.
به گزارش پایگاه خبری المساء؛ «زهیر بوذراع» مدیر اداره امور دینی و اوقاف
پایتخت الجزایر گفت :بیش از  100هزار قرآن آموز در مدراس قرآنی پایتخت
در سال تحصیلی  2019-2018ثبت نام کردهاند.
وی افزود :این افراد در سه سطح آموزش قرآن برای کودکان (سطح مقدماتی)،
بخشهای تربیتی (سطح دوم) ،مبارزه با بی سوادی و تحکیم ارزشهای
اسالمی ،آموزش خواهند دید.
بوذراع همچنین گفت 45 :هزار نفر از این افراد در بخش آموزش قرآن برای
کودکان ثبت نام کردهاند.
وی در ادامه از افتتاح  3مدرسه قرآنی جدید با ظریفیت  1200قرآن آموز در
الجزیره خبر داد.

روششناسی مطالعات میان
رشتهای قرآن و علوم ،رهیافتهای
تحول آفرین قرآن در کشاورزی ،آثار
خود را ارائه کند.
وی ادامه داد :موضوعات بخش
دوم ،مصادیق میان بخشی قرآن
و علوم زیستی است که محققان
میتوانند در زمینههای؛ قرآن ،علوم
و فرآوردههای گیاهی ،غذا و تغذیه،
دام و طیور و آبزیان ،آب و خاک،
منابع طبیعی ،محیط زیست ،آب
و هوا و تغییرات اقلیمی ،علوم
نوین زیستی ،موجودات تراریخته،
حقوق موجودات زنده ،تکامل
موجودات زنده ،مقاالت خود را تا
 15دی ماه  97به دبیرخانه همایش
ارسال کنند.

یزدانی اظهار کرد :این همایش در
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCبه ثبت رسیده و مقاالت
پذیرش شده با مساعدت خوب
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه از
امتیاز علمی پژوهشی برخوردارند.
وی در پایان ابراز کرد :با توجه به
میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری و با عنایت به
مدخلیت مستقیم رشتههای موجود
و ظرفیت بسیار مناسب پژوهشگران
دانشگاه از همه محققان اعم از
اساتید ،کارکنان و دانشجویان
عزیز تحصیالت تکمیلی دانشگاه
درخواست کرد با خلق آثار منیع
و ارزشمند بر غنای این همایش
ملی بیفزایند.

رقابت مربیان و قرآنآموزان در کنار هم
در مسابقات سراسری حفظ قرآن مؤسسه بیتاالحزان
مسابقات قرآن مؤسسه بیتاالحزان
با دارا بودن  ۱۹۰۰حافظ کل به
عنوان یکی از بزرگترین مسابقات
حفظ قرآن کشور امسال با تغییراتی
روبرو است و طی آن مربیان،
حفاظ و قرآنآموزان با هم به رقابت
میپردازند.
ثبتنام هفدهمین دوره مسابقات
سراسری حفظ قرآن مؤسسه
بیتاالحزان حضرت زهرا(س) از
روز  ۱۹آبانماه آغاز و مرحله شعب
این رقابتها روز  ۸آذرماه در سراسر
کشور برگزار میشود.

* مؤسسهای با  ۱۹۰۰حافظ
کل قرآن
مؤسسه بیتاالحزان حضرت
زهرا(س) یکی از بزرگترین
مؤسسات کشور است که با
گسترش شعب و مراکز شبانهروزی
حفظ قرآن تاکنون موفق به تربیت
بیش از هزار و  ۹۰۰حافظ کل و

بدون توجه به سابقه قبلی با یکدیگر
به رقابت خواهند پرداخت.
عالقهمندان میتوانند از روز
 ۱۹آبان با مراجعه به سایت
 beytolahzan.irو جهت
ثبتنام اقدام کنند.

* رشتههای مسابقات

دهها هزار حافظ اجزای مختلف
قرآن شده و شاید این رقابتها را
بتوان به عنوان یکی از بزرگترین
رقابتهای حافظان قرآن در سطح
کشور معرفی کرد.
هدف از برگزاری این مسابقات
تشویق و ایجاد انگیزه بین
قرآنآموزان ،معلمان و حافظان کل
قرآن کریم ،شناسایی قرآنآموزان
برتر و باال بردن سطح کمی و کیفی
برنامههای آموزشی است تا هم
کسانی که حفظ خود را به پایان

از استقالل اتحادیههاصیانت كنيد
حسن محمدی طی نامهای خطاب به دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
خواستار صیانت از استقالل اتحادیهها شد.
حسن محمدی ،مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور طی
نامهای خطاب به حجتاالسالم حمید محمدی به عنوان دبیر شورای
توسعه فرهنگ قرآنی خواستار صیانت از استقالل اتحادیهها شد.

ثبت نام  100هزار قرآن آموز
در مداس قرآنی پایتخت الجزایر

 15دی ماه؛ مهلت ارسال آثار به همایش قرآن و انگارههای علوم زیستی
معتقدند بیش از هزار و  200آیه
قرآن به علوم مختلف از آسمان گرفته
تا اعماق زمین و از ظاهر پدیدهها تا
ژرفای وجود آنها اشاره دارد و این
سرمایه گرانسنگ ،موهبت الهی به
نوع بشر است.
وی با بیان اینکه خداوند آیات و
نشانههای خود را به وفور در آفاق
انفس هستی پراکند تا انسان با
و ِ
شناخت پدیدهها و ظرفیتهای
مستتر در آن هم دنیای خود را آباد
کند و هم راه بندگی در پیش گیرد،
افزود :میان قرآن و علوم مختلف،
از جمله علوم زیستی و بویژه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی رابطه وثیق
و غیرقابل گسستنی وجود دارد و
آموزههای الهی در این حوزه در یک
منظومه همافزا میتوانند راهگشای
بشر در بهرهبرداری بهتر و سودمندتر
از این مواهب خداداد و ممانعت از
هدر رفت آنها باشند.
دبیر علمی «اولین همایش ملی
پژوهش های میان رشتهای قرآن و
انگارههای علوم زیستی» عنوان کرد:
این همایش در دو بخش طراحی
شده که بخش اول شامل مبانی
مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
است و پژوهشگران محترم میتوانند
پیرامون موضوعاتی چون :چیستی،
چرائی و ضرورت مطالعات میان
رشتهای ،تفسیرپذیری تجربی آیات
قرآن ،قرآن و دانشهای بشری،

مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور طی نامهای
به حجتاالسالم «حمید محمدی»

نرساندهاند نسبت به تکمیل و تثبیت
محفوظات اقدام کنند و هم حافظان
کل مؤسسه با تمرین و تالش
محفوظات خود را نگ ه دارند.

* رقابت مربیان ،حفاظ و
قرآنآموزان در کنار هم
بر خالف سالهای قبل ،تفکیک
مسابقات بر اساس معلمان ،قرآن
آموزان و حافظان کل قرآن برداشته
شده است و تمامی شرکتکنندگان

این مسابقات در رشتههای حفظ
 ۱و  ۳جزء قرآن کریم ویژه سنین
زیر  ۱۲سال در دو بخش خواهران
و برادران برگزار خواهد شد و رشته
های حفظ  ۵جزء۱۰ ،جزء۲۰ ،
جزء و کل قرآن کریم در دو بخش
برادران و خواهران ویژه همه مقاطع
سنی برگزار میشود .البته در رشته
حفظ  ۵جزء ،حافظان کل قرآن
کریم اجازه شرکت نخواهند داشت.
همچنین رشته ترجمه و مفاهیم نیز به
صورت کتبی و مشترک بین برادران و
خواهران بدون هیچ گونه محدودیت
سنی یا رشتهای برگزار میشود.

در بخشی از این نامه آمده است؛ « ...اساسا با توجه به ماهیت طرفین
ادغام دو اتحادیه ،با خروج یکی از طرفین از این فرآیند ،ادغام بیمعنی و
ً
غیر قابل قبول و عمال منتفی است و در این شرایط تشکیل جلسات کمیته
ً
پیگیری ادغام با حضور صرفا یکی از طرفین ادغام و ادعای برگزاری
مجمع مدغم اتحادیه کشوری امری غیر ممکن و بیاساس است».
«چنانکه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه اخیر خود ،تصمیمگیری
درخصوص ادغام را منوط به برپایی جلسات کارشناسی و ارائه گزارش
به آن شورا نموده است .لذا تعیین فرآیند و اعالم زمان برپایی مجمع
عمومی مدغم بدون تصمیمگیری شورا عملی خودسرانه و غیر قانونی
تلقی شده و موجب وهن شورای توسعه و اعضای تصمیمگیرنده آن
است که الزم است از سوی آن شورا نسبت به این موضوع تدبیری اساسی
اتخاذ شود.
طبق بند دوم و چهارم فرآیند مصوب ادغام و تشکیل اتحادیه واحد،
مسئول تشکیل و برپایی مجمع عمومی مدغم ،هیئت مؤسس اتحادیه
کشوری است و هیچ فرد دیگری از دستگاهها و یا سازمانهای دیگر حق
ورود و دخالت در این فرآیند را نداشته و ندارند.»...،

همچنین در حسن ختام این نامه از حجتاالسالم حمید محمدی
ً
خواسته شد که نسبت به این دخالت و نقض آشکار که قطعا در این
شرایط موجب تشویش اذهان مؤسسات و دامن زدن به شکاف و تعمیق
اختالف میشود ،برخورد نموده و با ادامه این روند غیرقانونی برخود
قاطع شود.
یادآور میشود ،پیش ازاین نامهای از سوی حسین بهبودی ،دبیر کمیته
پیگیری اتحادیه مدغم کشوری ،به استانها مبنی بر انتخاب و تعیین
نمایندگان استانی برای حضور در مجمع عمومی اتحادیه کشوری که
مقرر است ،دهه اول آذرماه برپا شود ،ارسال شد.
با حضور بیش از  ۳۰۰موسسه قرآنی عضو اتحادیه

 ۲۴آبان مجمع فوقالعاده اتحادیه
تشکلهای قرآن و عترت کشور
برگزار میشود
مجمع فوقالعاده اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور ۲۴ ،و ۲۵
آبانماه با حضور بیش از  ۳۰۰موسسه قرآنی عضو اتحادیه در مشهد
مقدس برگزار میشود.
به گزارش اتقاننیوز؛ مجمع فوقالعاده اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت
کشور ۲۴ ،و  ۲۵آبانماه با حضور بیش از  ۳۰۰موسسه قرآنی عضو
اتحادیه در مشهد مقدس برگزار میشود.
پیرو مصوبه چهاردهمین مجمع عمومی اتحادیه تشکلهای قرآن و
عترت کشور در مشهد مبنی بر انصراف اتحادیه تشکلها از روند ادغام
اتحادیهها ،این مجمع فوقالعاده در راستای انتخاب و تعیین هیئت
مدیره و بازرسی جدید تشکیل میشود.
پذیرش مدعوین مجمع از روز چهارشنبه  ۲۳آبان ،از ساعت  ۱۴آغاز
خواهد شد .محل اسکان بانوان ،مشهد مقدس ،خیایان بهجت ،بین
بهجت  ۲۳و  ،۲۵مجتمع فرهنگی آفتاب والیت و محل اسکان آقایان،
نواب صفوی  ،۱۰بلوار شهید شوشتری ،شوشتری  ،۹مجتمع فرهنگی
اقامتی والیت است.

