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از امام علی (ع) نقل شده است:شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

قرآن

• شماره •3622چهارشنبه  19دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیر رادیو قرآن خبر داد:

حرکت «کاروان قرآنی انقالب»
از شمال تا جنوب ایران به مناسبت
پیروزی انقالب

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم عنوان كرد:

 ۱۸۰رتبه بینالمللی قرآنی رکوردی بینظیر برای ایران
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم
گفت :حدود  ۱۸۰رتبه بین المللی
در مسابقات قرائت و حفظ قرآن
کریم حکایت از توانمندی است که
در این  ۴۰سال بوجود آمده است که
فکر نمیکنم این ظرفیت و رکورد را
کشور اسالمی دیگری داشته باشد.
به گزارش شبستان « ،مهدی قره
شیخلو» درباره دستاوردهای چهل
ساله انقالب در عرصه قرآنی گفت:
به لطف خدا ما در این چهل سال در
عرصه های مختلف قرآنی پیشرفت
های چشمگیری داشته ایم طوری که
اگر امروز را با قبل از انقالب قیاس
کنیم شاهد پیشرفت های زیادی در
زمینه های قرآنی خواهیم بود.

* تعداد قاریان و حافظان قبل
و بعد از انقالب

احمد ابوالقاسمی از حضور جمعی از قاریان قرآن در قالب «کاروان
قرآنی انقالب» و اجرای محافل طی اول تا  21بهمنماه در چندین
استان کشور خبر داد.
به گزارش ایکنا؛ در آستانه جشنهای بزرگداشت چهلمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی ،جمعی از قرآنیان در قالب «کاروان قرآنی
انقالب» از اول بهمنماه به مدت  21روز به شهرهای مختلف کشور
سفر میکند.
حرکت این کاروان ،روز اول از حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران آغاز میشود و پس از تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره)
عازم قم خواهد شد .سپس کاروان قرآنی ،راهی استان مرکزی شده
و در این استان نیز برنامهها و محافل قرآنی در شهرهای اراک(آب
سنگین)  ،خمین ،محالت و دلیجان اجرا خواهد شد.
این کاروان قرآنی در روز چهارم بهمنماه ،وارد استان اصفهان
شده و برنامههای خود را در شهرهای کاشان و آران و بیدگل اجرا
میکند .همچنین ،روز پنجم بهمنماه نیز محافل قرآنی در شهرهای
نجفآباد(یادمان شهید حججی) و خمینیشهر برگزار میشود.
روزششمبهمنماه،کاروانقرآنیانقالبوارداستانخوزستانمیشود
و محافل قرآنی طی روز هفت م بهمنماه در شهرهای خرمشهر و آبادان
برپا و در روز هشتم بهمنماه نیز وارد بندر امام خمینی(ره) میشود.
در روز نهم بهمنماه ،کاروان قرآنی انقالب وارد استان بوشهر شده و
محافلی را طی روزهای نهم و دهم بهمنماه در مناطق مختلف استان
ازجمله بوشهر ،روستانی قرآنی چارک و عسلویه اجرا میکند .سپس
این کاروان روز یازدهم بهمنماه وارد استان هرمزگان شده و محافل
خود را از یازدهم تا سیزدهم بهمنماه در مناطق مختلف از جمله
بندرعباس(بر روی ناوهای سهند و شهید ناظری و زیردریایی نیروی
دریایی ارتش) و جزیره قشم برگزار میکند.
کاروان قرآنی انقالب روز چهاردهم بهمنماه وارد استان کرمان شده و
تا روز شانزدهم بهمنماه نیز محافل قرآنی خود را در شهرهای مختلف
قلعهگنج ،جیرفت و کرمان برگزار خواهد کرد .همچنین در قلعهگنج
کرمان که از نقاط محروم این استان است ،دو نفر دندانپزشک که خود
از فعاالن قرآنی هستند کاروان را همراهی میکنند و در مناطق محروم
به معاینه رایگان میپردازند.
این کاروان قرآنی روز هفدهم بهمنماه وارد استان یزد میشود
و از هفدهم تا هجدهم بهمنماه در شهرهای مختلف یزد(یادمان
قاری قرآن ،شهید منا حسن دانش) و طبس(مسجد شکر و شاهزاده
حسین(ع)) محافل قرآنی برگزار میکند.
کاروان قرآنی انقالب روز نوزدهم بهمنماه وارد استان خراسان
رضوی و شهرستان تربت جام میشود و پس از اجرای محفل قرآنی
در این شهر ،در روز بیستم بهمنماه وارد مشهد مقدس شهد و به
اجرای برنامه میپردازد.
آخرین برنامههای کاروان نیز طی روز  21بهمنماه در شهرستان
فریمان ،زادگاه استاد شهید مرتضی مطهری اجرا میشود و با اجرای
محفل قرآنی در این شهرستان ،برنامههای کاروان قرآنی انقالب نیز
به پایان میرسد.
در این رابطه ،احمد ابوالقاسمی ،مدیر شبکه رادیویی قرآن به تشریح
اهداف این کاروان قرآنی پرداخت و به ايكنا گفت :مطرح کردن اقتدار
نظام جمهوری اسالمی ایران به ویژه در مباحث علمی و امنیتی ،معرفی
رویشهای انقالب و نخبگان قرآنی ،کمک به محرومیتزدایی از
اهداف اصلی شکلگیری این کاروان قرآنی است.
ابوالقاسمی تصریح کرد :اعضای کاروان شامل قاریان ،حافظان و
گروههای تواشیح استانهای مختلف هستند .این کاروان پس از ورود
به هر شهر به گلزار شهدای آن شهر رفته و پس از ادای احترام در محافل
برنامهریزی شده حضور یافته و تالوت خواهند داشت .همچنین از
ظرفیت قاریان استانی نیز در این محافل بهرهمند خواهیم شد.
مدیر رادیو قرآن از پوشش کامل سفر توسط این رادیو خبر داد.

طرح ملی تربیت مربی آموزش
حفظ قرآن در مصر
وزارت اوقاف مصر از آغاز طرح ملی تربیت مربی آموزش حفظ قرآن
در استانهای مختلف این کشور از  ۲۹دیماه سال جاری خبر داد.
به گزارش وبگاه روزنامه مصری الدستور؛ وزارت اوقاف مصر با
صدور بیانیهای در این زمینه اعالم کرد :فعالیتهای این طرح تا ۲۷
تیرماه سال  ۹۸ادامه خواهد داشت.در این بیانیه از داوطلبان شرکت
در این دوره خواسته شده از روز  ۲۰لغایت  ۲۷دیماه به ادارات اوقاف
محل زندگی خود مراجعه و اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهند.
وزارت اوقاف مصر در این بیانیه با اشاره به این که داوطلبان بر حسب
اولویت نامنویسی ،در مراکز مجاز توزیع خواهند شد ،آمورده :ظرفیت
مجاز هر مرکز  ۱۰۰مربی آموزشی است.در این بیانیه آمده :افرادی
که این دوره را با موفقیت پشت سر گذارند ،گواهینامه معتبر وزارت
اوقاف مصر به آنها اعطا خواهد شد.در این بیانیه همچنین با اشاره
به اعالم اسامی داوطلبان و استانهای آنها در پایگاه اطالعرسانی
وزارت اوقاف مصر ،از مدیران ادارات اوقاف وابسته به این وزارتخانه
خواسته شده که برای تسهیل امور داوطلبان تالش کنند و رؤسای
بخش امور قرآن ادارات اوقاف استانهای مختلف مصر نیز موظف
به نظارت کامل بر اجرای این طرح هستند.
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رئیس سازمان دارالقرآن الکریم
گفت :به عنوان مثال ما قبل از
انقالب وقتی می خواستیم تعداد
قاریان و حافظان مطرح و درجه یک
خود را شمارش کنیم تعداد مجموع
آنها شاید به  ۳۰نفر هم نمی رسید
ولی امروز در کشور هزاران نفر قاری
و حافظ قرآن داریم که این افراد به
صورت تخصصی بر روی حفظ و
تالوت کار کرده اند و دارای مقام
های بین المللی هستند.
قره شیخلو تاکید کرد :حدود ۱۸۰
رتبه بین المللی در مسابقات قرائت
و حفظ قرآن کریم حکایت از
توانمندی است که در این چهل سال
بوجود آمده است که فکر نمیکنم
این ظرفیت و رکورد را کشور اسالمی
دیگری داشته باشد.
این فعال حوزه قرآنی با اشاره به این
که باید دستاوردهای قرآنی طی این
چهل سال را قدر بدانیم افزود :الزم
به ذکر است که با تراز قرآنی متصور
برای انقالب اسالمی و کشور فاصله
زیادی داریم ،احساس میکنیم
برای رسیدن به نقطه مطلوبی که

تخصصی تلقی می شود نسبت
به گذشته و قبل از انقالب تنوع
در تولیدات تفسیری قرآن رشد
چشمگیری داشته ایم طوری که
امروز در مجمع عالی تفسیر ،ستاد
عالیتفسیر،دفاترمراجعو...تربیت
مفسرین قرآنی انجام می پذیرد.

جامعه قرآنی به دنبال آن است باید
تالشمان را هر روز بیشتر کنیم.
وی تأکید کرد :به عنوان مثال یکی از
افق هائی که در کشورمان به فرموده
مقام معظم رهبری ترسیم شده این
است که در کشوری که بر اساس
اسالم اداره می شود حتی یک نفر
هم نباید وجود داشته باشد که نتواند
قرآن را به صورت صحیح بخواند
و این آرمان هنور تحقق پیدا نکرده
است .وی ادامه داد :در جای دیگری
هم حضرت آقا فرموده اند که باید
 ۱۰میلیون حافظ قرآن در کشور
وجود داشته باشد ولی هنوز اتفاق
چشمگیر و قابل قبولی با این عددی
که ایشان فرموده اند نیافتاده است.
از این قبیل کار های عقب افتاده
زیاد داریم که باید توجه بیشتری به
فرهنگ قرآنی داشته باشیم.

* با تجربه چهار دهه باید
برای برای دهه پنجم انقالب
برنامه منسجم تدوین کرد
قره شیخلو افزود :با توجه به
تجربهای که در این چهل سال به
دست آوردهایم باید برای دهه پنجم
انقالب یک برنامه منظم ،منسجم،
دقیق و تاثیر گذار را تدوین کنیم.
قره شیخلو با انتقاد از عدم تخصیص
بودجه قرآنی در سال  ۹۸گفت :خود
این موضوع باعث می شود تا روند
رو به جلوی فعالیت های قرآنی و
رسیدن به اهداف بزرگ قرآنی با
مشکل مواجه شود ،عدم مشارکت

های مردمی و خیرین در بخش
قرآنی نیز مشکل دیگری است که
جامعه قرآنی با آن مواجه است و راه
برون رفت از این موضوع این است
که مدیریت کالن قرآنی در کشور را
توسط مردم و خیرین مورد حمایت
قرار گیرند.
وی ادامه داد :طرح و برنامه های به
روز ،در پیشرفت های قرآنی نقش به
سزایی را ایفا می کند و باید برنامهها
متناسب با نیاز های روز مردم
مدون شود.
وی با بیان اینکه در نقاط دور افتاده
کمبود مربی قرآن داریم گفت :کم
بودن نیروهای انسانی کارآمد در این
بخش احساس می شود و برای این
بخش نیز باید برنامه ریزی شود.

* تعداد ترجمه و تفسیر قرآن
قبل و بعد از انقالب
قره شیخلو در پاسخ به این سؤال که
در بخش ترجمه و تفسیر ،کشور
دارای چه جایگاهی است تصریح
کرد :بعد از انقالب در حوزه ترجمه
قرآن ،گام های خیلی خوبی برداشته
شده است ،قبل از انقالب تعداد
ترجمه هایی که به زبان فارسی
وجود داشت اندک و انگشت شمار
بود ولی امروز تعداد ترجمه ها به
بیش از  ۷۰ترجمه رسیده است.
وی ادامه داد:مترجمین مختلفی
طی این سالها قرآن را به زبان
فارسی ساده و روان ترجمه کردهاند.
در تفسیر هم ،چون یک کار کامال

* استفاده از ظرفیت های
نوین برای توسعه
فعالیت های قرآنی
قره شیخلو با بیان اینکه با پیشرفت
تکنولوژی باید از ظرفیت های نوین
برای توسعه فعالیت های قرآنی نیز
استفاده شود تاکید داشت :خیلی
از تولیدات و محصوالت ما در
این عرصه به کودکان ،نوجوانان،
جوانان و متخصصین حوزه قرآنی
اختصاص دارد و باید تالش شود
تا تنوع آنها برای پاسخ به نیاز های
مختلف افزایش پیدا بکند.
وی در بخش پایانی افزود :آینده
قرآنی کشور بستگی به عملکرد
فعالین قرآنی دارد ،اگر درست و
با برنامه ریزی عمل کنیم آینده نیز
قطعا آینده خوبی خواهد بود ولی
اگر خدای ناکرده مسئولین و فعالین
قرآنی اهمال و بی توجه به این امر
باشند فرصت سوزی می شود و
آینده ،آینده خوبی نخواهد بود.
هرچقدر ما با دلسوزی و با درایت
دقیق ،قدم برداریم آینده مقبول تری
در انتظار ما است.
وی در پایان تأکید کرد :وجود
استثناهائی مثل محمد حسین
طباطبائی به منزله یک قله است
که از طریق آن می توان دامنه آن را
با تربیت جوانان و نوجوانان بیشتر
کرد،باید از ظرفیت محمد حسین
طباطبائیها استفاده بهینه داشته
باشیم تا با الگو سازی دامنههای
زیادی از نوجوانان تشکیل و رشد
پیدا کنند.

توسط معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد :

جزئیات سیوچهارمین

دوره مسابقات قرآن و عترت

دانشجویان کشور اعالم شد
معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه سی و چهارمین دوره
مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور در  ۶بخش و  ۳۴رشته برگزار
میشود ،افزود :دانشجویان میتوانند جهت ثبتنام در مرحله دانشگاهی
پس از مطالعه کامل مندرجات و آئیننامه مربوطه ،نسبت به ثبتنام
الکترونیکی تا  ۱۵بهمنماه اقدام کنند.جزئیات سیوچهارمین مسابقات
قران و عترت دانشجویان کشورحمیدرضا طاهری ،معاون فرهنگی دانشگاه
فردوسی مشهد به ايكنا گفت :سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت
دانشجویان کشور در  ۶بخش و  ۳۴رشته برگزار میشود .بخش «آوائی»،
بخش «معارفی» ،بخش «پژوهشی» ،بخش «ادبی» ،بخش «هنری»،
یوچهارمین جشنواره قرآن و عترت
بخش «فناوری» از جمله بخشهای س 
دانشجویان کشور است و دانشجویان میتوانند جهت ثبتنام در مرحله
دانشگاهی پس از مطالعه کامل مندرجات و آئیننامه مربوطه ،نسبت به
ش
ثبتنام الکترونیکی تا  ۱۵بهمنماه اقدام نمایند.وی عنوان کرد :بخ 
«آوائی» شامل رشتههای تالوت تحقیق ،تالوت ترتیل ،حفظ  ۵جزء اول،
حفظ  ۱۰جزء اول ،حفظ  ۲۰جزء اول ،حفظ کل رشتههای حفظ است
که در مرحله دانشگاهی به صورت کتبی برگزار میشود.معاون فرهنگی
دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد :همچنین دعا و مناجاتخوانی ،اذان
و تواشیح آقایان سه رشتهای است که شرکتکنندگان برتر دانشگاه بعد از
ً
داوری مستقیما به مرحله کشوری دعوت میشوند.طاهری خاطرنشان کرد:
بخش «معارفی» نیز شامل رشتههای مفاهیم نهجالبالغه ،مفاهیم صحیفه
سجادیه ،حفظ موضوعی قرآن ،آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن ،آشنایی با
احادیث اهلبیت(ع) ،آشنایی با سیره معصومین(ع) ،احکام ،پرسمان قرآنی،
سبک زندگی ایرانی و اسالمی است.وی بیان کرد :همچنین دانشجویان
میتوانند در موضوعات تلخیص کتاب و مقالهنویسی در بخش «پژوهشی»
و نیز شعر ،داستان نویسی ،فیلمنامه نویسی ،نمایشنامهنویسی در بخش
«ادبی» این دوره از مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور با هم به
رقابت بپردازند.وی ادامه داد :بخش «هنری» شامل رشتههای خوشنویسی،
نقاشی ،عکس ،تذهیب ،فیلم کوتاه ،معرق و منبت ،طراحی پوستر و
همچنین رشتههای تولید نرمافزار ،تولید اپلیکیشن ،کانال شبکههای
مجازی در بخش «فناوری» از دیگر رشتههایی است که دانشجویان
عالقهمند میتوانند با ارائه آثار خود در این جشنواره شرکت کنند.
طاهری با بیان اینکه بخش شفاهی این دوره از مسابقات آقایان ،یکشنبه
 ۲۸بهمنماه و بانوان ،دوشنبه  ۲۹بهمنماه برگزار خواهد شد ،افزود :زمان
برگزاری مسابقات حفظ و بخش معارفی بانوان و آقایان به صورت همزمان
 ۶اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی
مشهد تصریح کرد :مهلت ارسال آثار در بخشهای پژوهشی ،ادبی،
هنری و فناوری  ۲۰خردادماه سال آینده و همچنین کلیه رشتههای بخش
پژوهشی ،ادبی ،هنری و فناوری دارای دو مرحله دانشگاهی و سراسری
خواهند بود.
طاهری افزود :باید به این نکته اشاره کرد که متقاضیان شرکت در سی و
ً
چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور صرفا میتوانند در
یکی از  ۳۴رشته بخشهای  ۶گانه این دوره از مسابقات شرکت کنند.وی
اضافه کرد :شرکتکنندگان در جشنواره میتوانند آثار خود را به آدرس ایمیل
 farhangi@um.ac. irارسال کنند.

در نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی قم تشریح شد

سیاستهای چهارگانه آزمون سراسری حفظ قرآن کریم
ادامه از صفحه اول

در این مراسم که ظهر دیروز در سالن
محراب حرم مطهر حضرت برگزار
شد ،سید موسی حسینی کاشانی
گفت :نشست امروز در راستای
تشریح آزمون سراسری حفظ و
مفاهیم قرآن کریم است که از سوی
دستگاههای مختلف اجرایی استان
در حال پیگیری است.
دبیر ستاد اجرایی آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن گفت :امسال
در سه رشته آموزش روانخوانی،
آموزش مفاهیم و آموزش سبک
زندگی بر اساس سیره معصومین
علیهمالسالم عالوه بر برگزاری
مسابقات بهصورت حضوری،
آزمون بهصورت مجازی برگزار
میشود.
مرتضی خدمتکار ،ظهر دیروز در
نشست شورای توسعه و ترویج
فرهنگ قرآنی قم در سالن محراب
حرم حضرت معصومه(س)،با
اشاره به سیاستهای برگزاری
آزمون سراسری حفظ قرآن کریم
گفت :نخستین سیاست در اجرای
این آزمون ،استفاده از دستگاهها و
نهادهای مختلف است.
وی با اشاره به مشارکت
وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد
اسالمی و آموزشوپرورش و
سازمانهای اوقاف و امور خیریه
و صداوسیما در برگزاری این آزمون
قرآنی گفت :در شرایطی که کارهای
فرهنگی در شرایط اقتصادی کشور
در معرض آسیب است ،الزم است
این کارها با مشارکت سازمانها و
دستگاههای مختلف اجرایی شود تا
با استفاده از ظرفیت آنها ،اقدامات
بزرگتری را رقم زد.
مدیر اداره آموزش معاونت قرآن و
عترتوزارتفرهنگوارشاداسالمی
گفت :استان قم الگوی موفقیت در
همدلی و همافزایی برگزاری آزمون
سراسری حفظ قرآن کریم است،
ازاینرو موردتقدیر قرار گرفت.
وی عمومیسازی و همگانی سازی
حفظ و مفاهیم قرآن کریم را از دیگر
سیاستهای این آزمون دانست
و گفت :یکی دیگر سیاستها در
این عرصه ،فعالسازی ظرفیتهای
مردمی است ،درحالیکه درگذشته

شرکت در این آزمون محدود به
مؤسسات قرآنی کشور بود.
خدمتکار ادامه داد :بهرهگیری
از فضای مجازی از دیگر
سیاستهاست که امروزه جای
وسیعی در میان مردم دارد و نمیتوان
از آن غافل بود .امسال در سه رشته،
عالوهبربرگزاریمسابقاتبهصورت
حضوری ،آزمون بهصورت مجازی
برگزار میشود که شامل آموزش
روانخوانی ،آموزش مفاهیم و
آموزش سبک زندگی بر اساس سیره
معصومین علیهمالسالم است.
وی تأکید بر آموزشهای معارف
اهلبیت علیهمالسالم در کنار
قرآن را از دیگر سیاستهای آزمون
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن
کریم دانست و گفت :نهجالبالغه
و صحیفه سجادیه ازجمله منابعی
هستند که در این دوره از آزمون
موردتوجه قرار خواهند گرفت.
دبیر ستاد اجرایی آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن کریم در پایان
افزود :امسال  241هزار نفر در
سراسر کشور در این آزمون شرکت
خواهند کرد و در فضایی سالم ،به
رقابت میپردازند.

ِ
ارزشمندی
*شرط
فعالیت قرآنی
حجتاالسالموالمسلمین سید
محمد سعیدی در این نشست
بابیان اینکه فعالیتهای قرآنی در
جمهوری اسالمی ایران جایگاه
ویژهای دارد ،گفت :شکلگیری
انقالب اسالمی و پیروزی آن بر
اساس آموزههای الهی است،
ازاینرو در چنین جامعهای ،تمامی
فعالیتهای قرآنی ،حتی قرائت آن
نیز در عین حفظ ضوابط ضروری و
قواعد دستوری در این عرصه ،باید
از سبک الهی برخوردار باشد.
نماینده ولیفقیه در استان قم
فعالیتی در عرصه قرآنی را ارزشمند
دانست که از خدا خط بگیرد و به
خدا ختم شود و گفت :برخی افراد
در عرصه تالوت ،صوت و لحن و
چاپ قرآن کریم کارهای ظاهری
زیادی میکنند ،ولی باید بدانند
که اینکارهای قرآنی آنها ،به دلیل

اینکه منجر به کشتن مسلمانان و
خیانت به آنها و همچنین همزیستی
و مصالحه با صهیونیستهاست،
نهتنها منجر به رحمت خدا نیست،
بلکه موجب لعن آنها میگردد.
وی ادامه داد :برای اینکه کار ما
خدایی باشد ،باید ابتدا از خودمان
شروع کنیم و وجود خود را خدایی
و قرآنی نماییم .امام خمینی(ره)
زمانی توانستند انقالب بزرگ
اسالمی را شکل داده و آن را به نتیجه
برسانند که ابتدا در دل خود انقالبی
ایجاد کرده و توانسته بودند سیره و
روش الهی را پیش بگیرند.
حجتاالسالموالمسلمین سعیدی
افزود :ایشان در راه خدا و کسب
رضایت الهی در محضر اساتید
بزرگی تلمذ کردند ،زکات علم را
پرداختند و شاگردانی را تربیت
کردند و زندگی قرآنی را در پیش
گرفته بودند .ایشان و مقام معظم
رهبری در عین اینکه تمامی ثروت
کشور در زیردست والیت است،
ولی دست نزدیکان و اطرافیانشان از
آن قطع است.
وی بابیان اینکه امام خمینی(ره) و
مقام معظم رهبری اهتمام خاصی
به تالوت قرآن کریم دارند ،گفت:
تا خودمان قرآنی نباشیم ،نمیتوانیم
فعالقرآنیباشیمودردنیایپرآشوب
و پر مکر نجاتدهنده افراد باشیم.
تولیت آستان مقدس حضرت
معصومه علیهالسالم خاطرنشان
کرد :فعال قرآنی باید خود و
خانوادهاش سیره قرآنی داشته باشند
و آموزههای قرآنی در قلوب آنها
نفوذ داشته باشد.

* استاندار قم  :پویایی
انقالب در گرو نهادینهسازی
فرهنگ قرآنی است
بهرام سرمست ،استاندار قم نیز
در این نشست اظهار داشت:
حضور استانداری در فعالیتهای
قرآنی فراتر وظیفه سازمانی ،بلکه
وظیفهای دینی است و در این راستا
از دستگاههای اجرایی استانی
میخواهیم که اهتمام بیشتری در
این عرصه داشته باشند.
وی سطحبندی را یکی از الزامات

کارهای قرآنی دانست و گفت :یکی
از سطوح کارهای قرآنی ،آموزش
همگانی آن است؛ باید همگان در
این عرصه بهرهمند شده و از تعالیم
ناب این معجزه جاری در زندگی
خود استفاده کنند.
استاندار قم فعالیتهای ترویجی
را از دیگر سطوح کارهای قرآنی
دانست و گفت :تبلیغ و ترویج
قرآن کریم باید بر اساس شیوههای
جدید تبلیغی انجام شود؛ استفاده
از ابزار و ّفناوریهای جدید تبلیغی،
حضور گسترده در فضای مجازی و
تولید نرمافزارهای قرآنی ازجمله این
روشهاست.وی با اشاره به ظرفیت
حوزههای علمیه و حضور اساتید و
طالب در این شهر گفت :باوجود
چنین ظرفیتی میتوان نقش بسزایی
در عرصه تبلیغ و ترویج آموزههای
قرآنی ایفا کرد.
سرمست ادامه داد :آموزشهای
قرآنی باید هدفمند باشد؛ به این
معنی که مخاطبان در گروههای
مختلف شناسایی و برای هرکدام
شیوهآموزشیویژهایدرنظربگیریم.
وی توجه به قشر کودک و نوجوان
را در آموزشهای قرآنی ضروری
دانست و گفت :تداوم انقالب
اسالمی و پویایی آن در گرو
نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در
جامعه است؛ در این راستا توجه به
قشر کودک و نوجوان اهمیت زیادی
دارد و آموزشوپرورش در این زمینه
نقش مهمی ایفا میکند.
استاندار قم در ادامه به اهمیت
پژوهش و نوآوری برای کارهای
قرآنیاشارهکردوگفت:ظرفیتهای
دینی گستردهای در قم وجود دارد که
با استفاده از آنها میتوان باکارهای
پژوهشی و نوآورانه ،الگوی
پایگاه اسالمی در عرصه دینی و
فعالیتهای قرآنی بود.
وی معرفی الگوهای عملی قرآنی را
امری مهم در تربیت قرآنی جامعه
دانست و گفت :باید قاریان و
حافظان قرآن کریم که در زندگی،
تحصیل و ...موفق هستند ،معرفی
شوند و موردتقدیر قرار بگیرند؛ این
کار موجب گرایش مردم به سمت
قرآن خواهد شد.

*سخنان مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قم

*سخنان مدیرکل اوقاف و
امور خیریه استان قم

سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم
با اشاره به برگزاری این آزمون در
سال گذشته با همکاری ادارات
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اوقاف
و امور خیریه استان قم گفت :در
سالهای گذشته این دستگاهها
هرکدام بهصورت جداگانه عهدهدار
برگزاری این آزمون بودند که مجموع
شرکتکنندگان این آزمون در دو
اداره ،به پنج هزار نفر میرسید ولی
زمانی که این آزمون از سوی این دو
اداره کل برگزار شد ،بیش از  9هزار
نفر در آن شرکت کردند.
حسینی کاشانی افزود :در سال
گذشته با افزایش گسترده مخاطبان
آزمون قرآنی در قم ،از این شهر
بهعنوان یکی از استانهای برتر
تجلیل شد.وی ادامه داد :با توجه به
تجربه موفق در اجرای مشارکتی این
آزمون قرآنی در قم ،امسال این آزمون
با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،وزارت آموزشوپرورش،
سازمان صداوسیما و سازمان اوقاف
و امور خیریه برگزار میشود.

حجتاالسالم اسکندری ،مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان قم در این
نشست برگزاری آزمون سراسری
قرآن کریم را اقدامی ارزشمند در
راستای ترویج فرهنگ قرآنی دانست
و گفت :در عین ضرورت توجه به
رشد کیفی این آزمون ،نباید نسبت
به توسعه کمی آنهم غافل بود.
وی بابیان اینکه رشد فرهنگ قرآنی
در میان مردم ،بهویژه نسل نوجوان
و جوان اهمیت بسزایی دارد ،گفت:
آموزشوپرورش نقش مهمی در
این عرصه بر عهده دارد که میتوان
با همدلی و هماهنگی دستگاهها،
مخاطبان این برنامه قرآنی را از نظر
کمی توسعه دهد.مدیرکل اوقاف و
امور خیریه خاطرنشان کرد :شایسته
است تمامی دستگاهها و نهادها در
راستایاطالعرسانیآزمونسراسری
حفظ و مفاهیم قرآن کریم همتی
مضاعف داشته باشند و کارکنان و
خانوادههای کارکنانشان را نیز برای
شرکت در این آزمون دعوت کنند.

*سخنان مدیرکل
آموزشوپرورش استان قم
در ادامه حمیدرضا شیخاالسالم،
مدیرکل آموزشوپرورش استان قم
با اشاره به برگزاری آزمون سراسری
حفظ و مفاهیم قرآن کریم گفت:
استقبال دانش آموزان از مسابقات
قرآنی در استان قم زیاد است و
تاکنون بیش از  68هزار نفر در
آزمون حفظ جزء  30قرآن کریم
نامنویسی کردهاند.
وی بابیان اینکه چنین استقبالی
از سوی دانش آموزان نشاندهنده
توجه خانوادهها به برنامههای
قرآنی فرزندانشان است ،گفت:
تالش داریم شرکت در برنامههای
قرآنی را از دانش آموزان به سمت
خانوادهها و اولیای آنها نیز هدایت
کنیم تا آنها نیز در چنین برنامههایی
حضورداشته باشند.

* سخنان یكی از پیشکسوتان
فعالیتهای قرآنی
حجتاالسال م شهیدی ،از
پیشکسوتان عرصه فعالیتهای
قرآنی ،نیز در این نشست گفت:
حفظ جزء سی قرآن کریم با توجه به
کاربردهایی که میتواند در زندگی
انسان داشته باشد ،اهمیت زیادی
دارد ،ولی باید بدانیم که این مسئله
باید مقدمهای برای تحقق فرمایش
مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت
 10میلیون حافظ کل قرآن کریم
در کشور شود.وی ادامه داد :اگر
بنا باشد آزمون بهصورت حضوری
برگزار شود ،ظرفیت آن محدود
میشود و برای توسعه آن صرف
هزینه و منابع انسانی موردنیاز است،
ولی درصورتیکه برای برگزاری این
آزمون از ظرفیت فضای مجازی
استفاده شود ،میتوان بدون چنین
محدودیتهایی جمعیت بیشتری
را در این آزمون شاهد بود.

