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از امام علی (ع) نقل شده است:وفادارى ،موجب الفت است .

قرآن

• شماره •3599یكشنبه  18آذر•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
هیئت امور معنوی مسلمانان تاتارستان اعالم کرد:

سال  ۲۰۱۹به عنوان «سال تفسیر قرآن»
در تاتارستان
هیئت امور معنوی مسلمانان جمهوری تاتارستان در نشستی سال
 ۲۰۱۹را در این جمهوری «سال تفسیر قرآن» نامگذاری کرد.

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب ،هیئت امور معنوی
مسلمانان جمهوری تاتارستان اعالم کرد سال  ۲۰۱۹در این جمهوری
مسلماننشین روسیه سال تفسیر قرآن نامگذاری شده است.
بنابر اعالم بخش رسانهای این هیئت ،اداره مفتیان تاتارستان قصد
دارد در این سال تفاسیری به زبان روسی و تاتاری منتشر کند.
در این جلسه همچنین درباره اصالح مقررات مربوط به تأیید
صالحیت امامان سازمان مرکزی دینی وابسته به اداره امور معنوی
مسلمانان جمهوری تاتارستان و تشکیل جلسه عمومی اداره امور
معنوی مسلمانان تاتارستان ،تاریخهایی معین و درباره برنامه کاری
سال آینده بحث شد.
جمهوری مسلماننشین تاتارستان یکی از جمهوریهای فدراسیون
روسیه و در منطقه ولگا واقع و پایتخت آن شهر قازان است .این
جمهوری با  ۶۸هزار کیلومترمربع وسعت و نزدیک به چهار میلیون
نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها اقوام تاتار و روس هستند.

تجلیل از منتخبان مسابقات قرآن قطب
دو شهرستانهای استان تهران
طی مراسمی آئین تجلیل از  225دانشآموز برگزیده مرحله استانی
یوششمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانشآموزی  9منطقه
س
در ناحیه دو بهارستان برپا میشود.
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آئیننامه جشنواره قرآن و عترت دانشجویان ابالغ شد
رئیس اداره فعالیت های دینی و
قرآنی وزارت علوم ،گفت :آئیننامه
سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن
و عترت دانشجویان امروز  -شنبه
 17آذرماه  -به دانشگاه های کشور
ابالغ شد.
رشید جعفرپور به ايرنا گفت :در
آئین نامه جدیدی که به دانشگاه ها
ابالغ شد ،تغییراتی در محورهای
پژوهشی ،هنری ،منابع و معارف،
به عمل آمد.
وی در مورد برنامه های سی و
چهارمین جشنواره ملی قرآن و
عترت دانشجویان ،اظهار کرد:
در دی و بهمن ماه امسال ،بخش
معارفی در مرحله دانشگاهی برگزار
می شود .همچنین در این بازه
زمانی ،دانشگاه ها فرصت دارند
بخش آوایی جشنواره را مثل حفظ

پنج و ده جزء و همچنین کل قرآن
کریم و بخش ترتیل را برگزار کنند.
به گفته رئیس اداره فعالیت های
دینی و قرآنی معاونت فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،در
اردیبهشت ماه سال  ،98توزیع پنج
منطقه برای برگزاری این جشنواره

آغاز می شود به این ترتیب که با
توجه به شرایط جغرافیایی دانشگاه
ها ،این جشنواره برگزار خواهد شد؛
به عنوان مثال دانشگاه های تهرانی
در یک دانشگاه بزرگ تهران در این
جشنواره شرکت می کنند.
جعفرپور با اشاره به ارسال نامه

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری به دانشگاه ها ،خاطرنشان
کرد :حجت االسالم رستمی
امسال نامه ای مبنی بر تاثیرگذاری
شرکت در جشنواره قرآن و عترت
در امتحانات معارف به دانشگاه ها
ارسال کرد.
وی توضیح داد :بر اساس این
نامه ،دانشجویانی که در مرحله
دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت
شرکت و حداقل  80درصد نمره
آزمون را کسب کنند ،امتیازاتی در
امتحانات معارف دانشگاه ها کسب
خواهند کرد.
این مقام مسئول در وزارت علوم،
تاکید کرد :امتیاز مذکور ،هدفی
برای ارتقاء و افزایش مشارکت
دانشجویان در جشنواره قرآن و
عترت محسوب می شود.

مهد قرآن استان تهران برگزار می کند

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی

دوره تربیت مربی قرآن ویژه مقطع پیش دبستانی با ارائه گواهینامه رسمی از
سوی مؤسسه مهد قرآن از اول دی ماه سال جاری در محل دفتر مهد قرآن
استان تهران برگزار می شود
به گزارش پایگاه اطالع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن ،این دوره آموزشی
تخصصی با سرفصل دروس روانشناسی تربیتی و سالمت کودک  ،کارگاه
های مهارت روش تدریس مربی  ،تبیین برنامه قرآنی  ،انس محور آموزه ها و
پیام های قرآنی  ،مهارت های زندگی  ،مفاهیم دینی  ،مناسبت ها ،حفظ آیات
و قصه های قرآن و اهل بیت علیهم السالم  ،شعر و سرود  ،نمایش خالق ،
نقاشی  ،کاردستی و فعالیت های علمی را شامل می شود .
بنا بر این گزارش دوره تربیت مربی قرآنی ویژه مقطع پیش دبستانی از اواخر
آذر ماه سال جاری به مدت  8هفته در روزهای پنجشنبه از ساعت  8تا 12
در مکان دفتر مرکزی مهد قرآن استان تهران به نشانی میدان خراسان کوچه
مسجد مرحوم آیت ا ...فومنی تشکیل می شود .
عالقمندان جهت حضور و شرکت در این دوره آموزشی می توانند با
شماره  33523103-4تماس حاصل نمایند و یا به کانال تلگرام @
 mahdthehranمراجعه کنند .
یادآور می شود در این دوره آموزشی تخصصی تخفیف ویژه برای حافظان
قرآن کریم ارائه می شود .
شایان ذکر است پس از پایان این دوره آموزشی ،شرکت کنندگانی که در
آزمون حدنصاب نمره را کسب کنند گواهینامه رسمی از سوی مؤسسه مهد
قرآن دریافت می کنند .

سومین جشنواره محصوالت قرآنی
کشور به همت سازمان دارالقرآن
الکریم و اداره کل تبلیغات اسالمی
استان مازندران به مناسبت چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی
برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ سومین
جشنواره محصوالت قرآنی کشور
به همت سازمان دارالقرآن الکریم
و اداره کل تبلیغات اسالمی استان مازندران به مناسبت چهلمین سال پیروزی
انقالب اسالمی برگزار میشود.
این جشنواره در رشتههای :مصحف شریف ،کتب قرآنی ،نشریات قرآنی،
وب سایت ،اپلیکیشن و شبکههای اجتماعی ،نرم افزارهای چند رسانهای،
ایده و طرحهای قرآنی ،فیلمنامههای قرآنی ،داستانهای قرآنی و طراحی
و تصویرگری برگزار میشود که به برگزیدگان جشنواره ،جوایز ارزشمندی
اهداء خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال آثار پانزدهم دیماه  1397است و عالقهمندان به شرکت
در این جشنواره میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به آدرس صندوق
پستی  47135-474اداره کل تبلیغات اسالمی استان مازندران ارسال کنند.
اطالعات بیشتر و آییننامه جشنواره در پایگاه اطالعرسانی سازمان دارالقرآن
الکریم به آدرس  www.telavat.irدر دسترس عالقهمندان قرار دارد.

آموزش تربیت مربی قرآن ویژه مقطع فراخوان جشنواره محصوالت قرآنی
اعالم شد
پیش دبستانی از اول دی ماه

با همکاری ایران؛

چهارمین مسابقات سراسری قرآن پاكستان برگزار میشود
یوششمین
به گزارش ایکنا؛ آئین تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی س 
دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز شهرستانهای استان تهران در دو
منطقه شهرری و بهارستان دو برپا میشود.
علی کریمی ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهارستان دو در این
باره گفت :آئین تجلیل از حائزین رتبههای اول تا سوم مرحله استانی
سیوششمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانشآموزی و
مسابقات فرهنگیان در سال  97-96مناطق چهاردانگه ،اسالمشهر،
رباط کریم ،بهارستان یک و دو ،رباط کریم و شهریار ،مالرد و شهر
قدس ،سه شنبه 20 ،آذرماه در سالن همایش سجادیه آموزش و
پرورش شهرستان بهارستان دو برگزار میشود.
این مراسم با تجلیل از  225دانشآموز و با حضور محمدرضا
بزاده ،مدیرکل قرآن ،عترت ونماز آموزش و پرورش ،محمد
مسی 
صیدلو ،مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران،
هاشمی ،معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران و دیگر مسئوالن و مدیران از ساعت  8تا
 12برپا خواهد شد.
همچنین مراسم تجلیل از برگزیدگان مرحله استانی مسابقات قرآن
دانشآموزی در سال تحصیلی گذشته مناطق شهرری یک و دو،
فشافویه ،کهریزک ،قرچک ،ورامین ،جوادآباد ،پاکدشت ،پیشوا،
رودهن ،دماوند ،پردیس و فیرزکوه در شهرری برپا میشود.

برپائی جشن نمادین آغاز سیوهفتمین
مسابقات قرآن دانشآموزی در تهران
مراسم آغاز سی و هفتمین مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانشآموزی
به صورت نمادین در منطقه  13شهر تهران برگزار میشود.
به گزارش ایکنا؛ مرحله آموزشگاهی و مدرسهای سیوهفتمین دوره
مسابقات قرآن ،عترت و نماز دانشآموزان سراسر کشور از  24تا 30
آذرماه برگزار میشود.
ن و اسفندماه برپا میشود.
مرحله منطقهای این مسابقات طی بهم 
همچنین مرحله استانی این دوره از مسابقات نیز اواخر فروردینماه
 98و مرحله کشوری نیز تابستان سال آینده برپا خواهد شد.
مجید حسینیفر ،رئیس اداره قرآن ،عترت و نماز آموزش و پرورش
شهر تهران ،گفت :جشن آغاز سیوهفتمین دوره مسابقات قرآن،
عترت و نماز دانشآموزی به صورت نمادین ،دوشنبه 19 ،آذرماه
در مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه زینبیه در منطقه  13تهران
برگزار میشود.
بزاده ،مدیرکل قرآن ،عترت و
این مراسم با حضور محمدرضا مسی 
نماز وزارت آموزش و پرورش و علیرضا کاظمی ،معاون پرورشی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برپا خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات سراسری
حفظ و قرائت قرآن كریم با
ت القراء و
همكاری سازمان صو 
رایزنی فرهنگی ایران در پاكستان
برگزار میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی؛ محمدرضا كاكا،
سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در
اسالمآباد پاكستان با قاری اكرامالله
محسن ،قاری پاكستان و مسئول
نمایندگی سازمان صوتالقراء
العالمیه در اسالمآباد دیدار و در
خصوص گسترش فعالیتهای
قرآنی گفتوگو کرد.
كاكا در سخنانی گفت :قرآن کریم
کتاب آسمانی به عنوان عامل
وحدت بخش بین مسلمانان است و
شما میتوانید با تمسک به آن خارج
از هر نوع گرایش فرقهای؛ اختالفات
خود را کنار گذاشته و در دنیای امروز

به وحدت دست پیدا کنید.
سرپرست رایزنی فرهنگی
کشورمان با تأكید بر اینكه اسالم
دین انسانسازی و عقالنیت است
و قرآن كریم نیز كتاب انسانسازی
است ،برگزاری مسابقات قرآنی را
عاملی برای همدلی و همبستگی
مسلمانان این كشور دانست.
قاری اكرام الله محسن هم در
سخنان خود ،گفت :سازمان
صوتالقراء العالمیه در سراسر
پاكستان برای فعالیتهای قرآنی
و محافل بینالمللی قرآن كریم
اقدام میکند.
وی در ادامه ،آمادگی سازمان
صوتالقراء العالمیه را برای
همكاری در برگزاری محافل قرآنی
با حضور قاریان و گروه تواشیح
ایران و همچنین ،برگزاری مسابقات
سراسری قرآن كریم در پاكستان
اعالم كرد.

در این دیدار مقرر شد كه چهارمین
دوره مسابقات سراسری حفظ و
قرائت قرآن كریم در پاكستان با
همكاری سازمان صوتالقراء و
آیین پایانی این دوره مسابقات حفظ
و قرآن كریم پاكستان به همت
رایزنی فرهنگی ایران و با همكاری
و مشاركت وزارت امور مذهبی
این كشور و سازمان صوتالقراء

در اسالمآباد با حضور قاری و داور
اعزامی از ایران برگزار شود.
همچنین ،نفر برتر و اول هر رشته
(حفظ و قرائت) برای شركت در
مسابقات بینالمللی حفظ و قرائت
قرآن کریم كه ماه رمضان سال
آینده در تهران برگزار میشود ،به
کشورمان اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی و روابط عمومی ستاد ارتش :

دستاوردهای قرآنی ارتش یکی از ثمرات انقالب اسالمی است
سی و هشتمین دوره مسابقات
قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه
ستاد ارتش با شرکت متسابقین
یکان های تابعه این ستاد از صبح
ديروز در مسجد امام خمینی (ره) و
حسینیه ثارالله (ع) ستاد فرماندهی
کل ارتش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد
ارتش ،حجت االسالم و المسلمین
سعید نصیراالسالمی ،معاون
فرهنگی و روابط عمومی ستاد
ارتش با تاکید بر اینکه دستاوردهای
قرآنی ارتش و سایر نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران یکی از
ثمرات ارزشمند انقالب اسالمی
است ،گفت :چنان چه تالش کنیم
تا دل و جان ما با قرآن مانوس شود،
هیچ دشمنی توانایی مقابله با ما را
نخواهد داشت.
حجت االسالم نصیراالسالمی

تصریح کرد :به برکت انفاس قدسیه
و قرآنی حضرت امام خمینی(ره) و
انقالب شکوهمند اسالمی ،قرآن
از مهجوریت خارج شد و امروزه به
یک فرهنگ پویا و حاکم در جامعه
ما تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت های قرآنی
در سطح ارتش جمهوری اسالمی
ایران به ویژه ستاد ارتش در حد

مطلوبی است و مسابقات قرآنی
با شور و شوق فراوانی در سی و
هشتمین دوره بعد از پیروزی انقالب
اسالمی برگزار شده که این مثال
زدنی است؛ خاطرنشان کرد :امروز
ارتش نه تنها در مسابقات کشوری
بلکه در مسابقات بین المللی قرآن
کریم افتخارات زیادی کسب نموده
و عالوه بر کارکنان پایور و وظیفه ،در

بین خانواده های کارکنان ،همسران
و فرزندان این عزیزان و همچنین
دانشجویان ارتش ،فرهنگ قرآنی
حاکم شده و مسابقات قرآنی با
کیفیت شایسته ای برگزار میشود.
حجت االسالم نصیراالسالمی
در ادامه گفت :در این مرحله از
رقابت های قرآنی ستاد ارتش بیش
از  150نفر از متسابقین یکان های
تابعه به مرحله ستادی راه یافته اند
که در رشته های قرائت تحقیق و
ترتیل ،اذان ،حفظ یک ،سه ،پنج،
 25 ،20 ،15 ،10و کل قرآن کریم
و تفسیر سطح یک و دو طی امروز
با هم به رقابت خواهند پرداخت و
در پایان حدود  40نفر برگزیده به
مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم
ارتش جمهوری اسالمی ایران که
در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
برگزار خواهد شد ،راه خواهند یافت.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد:

بسیاری از مؤسسات قرآنی
فعال نیستند
عبدالهادی فقهی زاده روز شنبه در مراسم آغاز کار 'دوره آموزشی
توجیهی مبین' ویژه روسای گروه و کارشناسان قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور در مشهد افزود :وقتی با هزار
موسسه قرآنی به واقع فعال می توان به مقصد رسید چه لزومی دارد که
پنج هزار یا  10هزار موسسه قرآنی را به ثبت برسانیم .توسعه کیفی را نباید
فدای توسعه کمی کرد.

وی ادامه داد :باید بین دولت دینی و دین دولتی فرق گذاشت و به شدت
از دین دولتی پرهیز کرد .همه ما که کمتر یا بیشتر در گوشه ای از دولت
قرار داریم باید توجه داشته باشیم که کارهای مردمی باید مردمی باقی
بماند زیرا در کالسهای ساده ،بی ریا و بدون تشریفات است که شهد
قرآن چشیده می شود نه در لوای عناوین پر طمطراق ،مجلل و رسمی.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :باید به شدت از اینکه چنان
دولت را فربه کنیم که فعالیتهای مردمی رنگ ببازد و صبغه دولتی پیدا کند
پرهیز کرد .اینگونه اعمال ممکن است برای رزومه ساختن برخی مدیران
خوب باشد اما برای بسط فرهنگ قرآنی مفید نیست.
وی افزود :زمانه ،زمانه گفت و گو و عرضه است و اگر در دوره های قبل
برخیازماخیالمیکردندبابخشنامه،اجبار،الزاموتوسلبهقوهقهریهمی
توانکسیرابهکاریکشاند،امروزبهخوبیدریافتهایمکهچنینروشهایی
ناکارآمد است و راهی جز گفت و گوی عالمانه عمیق وجود ندارد.
فقهی زاده ادامه داد :حال که ساختاری به عنوان معاونت قرآن و عترت
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدارک دیده شده باید در این قالب،
معارف و آموزه های اهل بیت(ع) را بچشیم و بعد با خلوص نیت و توسل
به روشهای صحیح تبلیغ کنیم و حتی با مخالفان و منکران هم گفت و گو
کنیم و بدانیم که کالم ،جادوگر است و از گفت و گو طفره نرویم.
وی گفت :با گروههای بزرگ و توانمندی مواجهیم که می خواهند با
برنامه ،نور خدا را خاموش کنند .کسانی که بیش از ما برنامه می ریزند
و دقیقتر اجرا می کنند .امروز وظیفه داریم برای ترویج زیست قرآنی
بیندیشیم و عمل کنیم و در این راستا نباید به فعالیت قرآنی به عنوان هدف
نگاه کرد چون توسعه فعالیتهای قرآنی باید منجر به تغییر نگرش با هدف
ایجاد تغییر در رفتار شود.
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :فضای
مجازی امروزه فضای درازدامنی را رو به روی ما گشوده اما قرآنیان جامعه
در این فضا چه میزان حضور دارند؟ از رسانه های نوین چقدر استفاده
می کنیم؟ متاسفانه گاه در عمل به این وسیله چنان دچار تشریفات می
شویم که اصل مطلب را از یاد می بریم.
وی ادامه داد' :نقاشی خط ،عکاسی مدرن و تصویرسازی' هنرهای
جدید و تازه ای هستند که معاونت قرآن و عترت سعی کرده به سمت
استفاده از این هنرها حرکت کند .برای رفتارسازی مبتنی بر قرآن اکتفا به
حفظ ،قرائت و هنرهای قرآنی موثر نیست .رهبر فرزانه انقالب اسالمی
هم بارها تاکید کرده اند که قرائت ،حفظ ،ابتهال ،تواشیح و حتی مفاهیم
ابزاری برای رسیدن به مراحل باالترند .مفسر شدن هم هدف نیست بلکه
هدف ایجاد تغییر در رفتار و فرهنگ بر اساس قرآن است.
فقهی زاده گفت :با تمرکزگرایی نیز درگیر هستیم لذا باید دغدغه هایمان
را از مراکز استانها به شهرستانها و شهرها بگسترانیم هر چند که توان
تامین هزینه های اجاره ،خرید و تجهیز را نداریم و از ابتدای انقالب
تاکنون فقط یک سال بودجه کافی برای قرآن و عترت در کشور وجود
داشته و این امر دیگر تکرار نشده است.
وی همچنین به راه اندازی بانک ایده های خالق قرآنی در خراسان
رضوی اشاره و بیان کرد :صرف جمع آوری ایده ها هم کافی نیست و
باید ایده ها عملیاتی شود زیرا ایمان آمیخته ای از علم و عمل است.
علم ،موجد عمل است و عمل ،مقوم ایمان است.
دوره آموزشی توجیهی مبین با شرکت  75رئیس گروه و کارشناس قرآن
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سراسر کشور به مدت دو
روز در مشهد ادامه دارد .با توجه به تغییر رویکردهای معاونت قرآن و
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،این دوره به منظور هماهنگی
بیشتر در سطح ملی ،گفتمانسازی و ارتقاء دانش مدیران این حوزه در
حال برگزاری است.

«دانشنامه قرآنی» در الهور
پاکستان رونمائی شد
مراسم رونمائی از دانشنامه قرآنی با حضور شیخ االسالم دکتر
طاهرالقادریمؤلفاینکتابوازاقشارمختلفمردمدرالهوربرگزارشد.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» مراسم رونمائی از دانشنامه
قرآنی با حضور شیخ االسالم دکتر طاهرالقادری مؤلف این کتاب و
اقشار مختلف مردم در سالن اقبال الهوری برگزار شد.
در این مراسم شیخ االسالم دکتر طاهرالقادری روحانی معروف اهل
تسنن پاکستان ،چوهدری محمد سرور استاندار ایالت پنجاب،
صاحبزاده سید سعید الحسن شاه وزیر امور مذهبی پنجاب ،نخست
وزیر آزاد کشمیر و شخصیت های سیاسی مذهبی این کشور
حضور داشتند.
دکتر طاهرالقادری مؤلف دانشنامه قرآنی در سخنرانی خود در این
مراسم گفت :آرزو دارم که همه مردم به قرآن عمل کنند و روابط خود با
قرآن کریم را دوباره آغاز کنند و من بر این باورم کتاب «دانشنامه قرآنی»
برای ارتباط با قرآن به مردم کمک خواهد کرد.
وی افزود :در آیه ها و حروف قرآنی مفاهیمی وجود دارد که انسان ها با
علوم ظاهری میتوانند بفهمند ،اما گاهی مفهمومی در قؤآن نهفته است
که انسان از فهم آن ناتوان است و «دانشنامه قرآنی» برای فهم این مفاهیم به
خوانندگانکمکمیکندوتشنگیمردمبهعلومقرآنرابرطرفخواهدکرد.
مؤلف دانشنامه قرآنی در پایان اظهار داشت :کتاب دانشنامه حدیثی نیز
در 15جلد آماده شده است که بیش از  50هزار موضوع مختلف حدیثی
دارد و ماه ربیع سال آینده رونمائی خواهد شد.

