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از پیامبر (ص) نقل شده است  :على پیشواى مؤمنان و ثروت پیشواى منافقان است.

قرآن

• شماره •3624یكشنبه  23دی•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
نماینده جامعه المصطفی العالمیه در هند:

تربیت هزاران فعال قرآنی،
واقعه بزرگ تمدنی است

نماینده جامعه المصطفی العالمیه در هند اظهار کرد :یکی از
رویشهای انقالب اسالمی در سطح بینالملل ،تربیت دهها
هزار نفر از اساتید ،مربیان ،قاریان و حافظان قرآن بوده است که
یک تحول و رویداد بزرگ تمدنی و فرهنگی به شمار میآید.
حجتاالسالم محمدرضا صالح ،نماینده جامعه المصطفی
العالمیه در هند درباره برگزاری بیست و چهارمین دوره جشنواره
بینالمللی «قرآن و حدیث المصطفی» که در  20دی (10
ژانویه) به کار خود پایان داد  ،به ایكنا گفت :این رویداد معنوی
در دو مرحله مقدماتی و نهایی ،به صورت سراسری در سطح
حوزههای علمیه ،مراکز قرآنی و دارالقرآنهای هندوستان برگزار
شد .
وی درباره مرحله مقدماتی توضیح داد :این مرحله از ابتدای
مهرماه سال جاری و در میان طالب و قرآنآموزان در سراسر هند
برگزار شده است .بیش از هزار نفر طلبه از  53حوزه علمیه و 13
دارالقرآن و مؤسسه قرآنی در سه رشته ترتیل ،قرائت و حفظ قرآن
این جشنواره شرکت کردند .این افراد از  9استان در این رویداد
شرکت کرده بودند.
صالحازنظارتمرکزقرآنوحدیثنورالمصطفیبراینجشنواره
یاد و اظهار کرد :پس از پایان مرحله مقدماتی و مشخص شدن
نفرات ممتاز در هر یک از رشتهها ،زمان برگزاری مرحله نهایی با
حضور داوران تعیین و از سوی مرکز قرآن و حدیث نورالمصطفی
در دهلی (پایتخت هند) آغاز شد .
به گفته وی ،در این مرحله  70نفر از طالب و قرآنآموزان با
کسب امتیاز الزم به مرحله نهایی راه یافتند .این افراد به صورت
فشرده در دو نوبت صبح و عصر به رقابت با یکدیگر پرداختند
و در نهایت  9نفر ،موفق به کسب رتبههای اول تا سوم رشتههای
تعیین شده در این دوره از مسابقات شدند .
صالح از حضور علی چگنی (سفیر جمهوری اسالمی ایران در
هند) در این جشنواره که در مرکز «امامیه حال» دهلی برگزار شد
خبر داد و افزود :امروز در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی ایران شاهد توسعه فراگیر معارف قرآنی و تربیت جوانان
و طالب حوزههای علمیه توسط جامعه المصطفی هستیم .این
رشد ،توسعه دانش و مهارتهای قرآنی در دوران پیش از انقالب
اسالمی در سطح بینالملل بیسابقه بوده است .
وی گفت :با برنامهریزیهای انجام شده از سوی نمایندگی
جامعه المصطفی در هندوستان ،تاکنون دهها دارالقرآن
در سطح حوزههای علمیه تأسیس شده است .همچنین
به بیش از  30مؤسسه و دارالقرآن وابسته به این جامعه،
دهها نفر از استادان و فارغالتحصیالن اعزام شدهاند.
نماینده المصطفی در هند ادامه داد :عالوه بر دروس رسمی
تفسیر و علوم قرآن که عالوه بر رشتههای تحصیلی در مدارس
تدریس میشود ،کالسهای آموزش مهارتهای قرآنی برای
تقویت تالوت صحیح ،مفاهیم قرآن و حفظ نیز برای طالب
مدارس برگزار میشود .
وی با اشاره به سیاست اصولی جامعه المصطفی در ترویج
و توسعه معارف قرآنی در سطح بینالملل گفت :یکی از
رویشهای انقالب اسالمی در سطح بینالملل ،تربیت دهها
هزار نفر از اساتید ،مربیان ،قاریان و حافظان قرآن بوده است که
یک تحول و رویداد بزرگ تمدنی و فرهنگی به شمار میآید.
صالح با یادآوری نقش طالب و فارغالتحصیالن المصطفی در
توسعه فرهنگ قرآنی در سطح جهان ،اظهار کرد :از مهمترین
افتخارات المصطفی این است که دانشآموختگان این نهاد
حوزوی و بینالمللی ،امروز از منادیان و پرچمداران اتحاد
مذاهب اسالمی در سطح جهان هستند و با هدف متعالی
سعادت بشریت به ترویج نوعدوستی ،صلح و عدالت که
برخاسته از تعالیم قرآن کریم است میپردازند .
نماینده المصطفی همچنین افزود :یکی از هدفهای بزرگ
قرآن کریم که انبیای الهی رسالت اجرای آن را برعهده داشتند،
حاکمیت دین و تعالیم قرآنی در سطح جوامع بوده که یک اصل
انکارناپذیر در اسالم است .ما در قرن حاضر شاهد بودیم که
امام خمینی(ره) نشان داد که این امر قابل تحقق است و امروز
با زعامت مقام معظم رهبری ،این انقالب با اقتدار و ثبات
مثالزدنی به پیش میرود.
وی گفت :در پایان این مراسم از برگزیدگان این دوره
از مسابقات شامل  9نفر از برگزیدگان و مدیر مؤسسه
یادبود امام خمینی (ره) به عنوان بهترین مدیر قرآنی
تجلیل به عمل آمد و لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.
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برگزاری سومین دوره جشنواره «فجر تالوت» در  ۱۴استان
سومین دوره جشنواره فجر تالوت
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی در  ۱۴استان
کشور باهمت حسینیه صاحب
الزمانی(عج) تهران برگزار میشود.
به گزارش فارس؛ همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی جشنواره تالوتهای
مجلسی در  ۱۴استان کشور برگزار
میشود.
این جشنواره که به همت هیأت
صاحبالزمانی(عج) تهران برگزار
میشود امسال در دو مرحله
مقدماتی و نهایی برگزار خواهد
شد که دور مقدماتی در  ۱۴استان
برگزار و برگزیدگان در مرحله نهایی

دیماه  ۱۳۹۷تا  ۲۶بهمنماه ۱۳۹۷
برگزار میشود.
این دوره از جشنواره با همکاری
معاونت قرآن و عترت(ع) وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسه
دارالقرآن بسیج ،شهرداری تهران و
دارالقرآن های استانی و شهرستانی
برگزار میشود.

* جوایز و هدایای این دوره
از جشنواره
جشنواره باعنوان فجر تالوت به
رقابت میپردازند.
مرحله مقدماتی جشنواره در
استانهای تهران ،آذربایجان غربی،

همدان ،کرمانشاه ،خوزستان،
هرمزگان ،گیالن ،مازنداران ،یزد،
مرکزی ،خراسان رضوی ،اصفهان،
اردبیل و قم در فاصله زمانی ۲۵

نفر اول فینال پنجاه میلیون ریال و
سیزده هدیه پنج میلیون ریالی به
همراه  ۲۵کمک هدیه سفر به مشهد
مقدس در نظر گرفته شده است.

ابتکار قرآنی الجزایریها
در زمان استعمار

مراسم تجلیل از حافظان و قاریان
شعب تهران جامعةالقرآن در قم

الجزایریها در زمان استعمار فرانسه با احداث مسجدی در عمق  6متری
زمین در شهر «البیض» این کشور ،سنت یادگیری و حفظ قرآن کریم را زنده
نگه داشتنه بودند.
به گزارش روزنامه البیان؛ مسجد «الموحدین» در شهر «البیض»الجزایر
( 800کیلومتری جنوب غرب پایتخت) ،تنها مسجد زیرزمینی در این کشور
است که داستان مقاومت و ایستادگی ملت الجزایر در برابر استعمار فرانسه
را حکایت میکند.
این مسجد با مساحتی بالغ بر  200متر مربع در عمق  6متری زمین قرار دارد و
برای ورود به آن که تنها مسجد زیرزمینی در الجزایر است ،یک درب کوچک
بر روی زمین قرار دارد که نمازگزاران از آن ،به وسیله پلههایی که به هنگام
عملیات حفاری کارگذاشته شدهاند ،وارد این مسجد میشوند.
داستان این مسجد بیانگر مقاومت و ایستادگی ملت الجزایر در برابر استعمار
فرانسه است که در طول  132سال تالش میکرد با تمامی ابزارهای غیرمشروع
هویت اسالمی و عربی ملت این کشور را محو کند.
در سال  1930میالدی با اعالم ممنوعیت انجام فرائض دینی ،آموزش و
حفظ قرآن کریم و آموزش زبان عربی توسط فرانسویها ،و تخریب برخی
از مساجد و یا تبدیل آنها به کلیسا برای مسیحیان و یا کنیسه برای یهودیان،
«شیخ محمد بن بحوص» ،از بزرگان دینی شهر البیض دستور ساخت
یک مسجد مخفی در زیر زمین را صادر کرد و با صدور این دستور در برابر
استعمار فرانسوی ایستاد.
در طول مدت استعمار فرانسوی در الجزایر 375 ،حافظ قرآن از این مسجد
فارغالتحصیل شدند که بسیاری از آنها به نیروهای آزادسازی الجزایر
پیوستند.همچنین این مسجد در آن زمان ،مکانی برای اختفای رزمندگان
الجزایری به شمار میرفت.

مراسم تجلیل از حافظان و قاریان شعب تهران در ساختمان مرکزی
جامعةالقرآن الکریم قم با حضور مدیر و معاون اجرایی مؤسسه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعةالقرآن
الکریم و اهلالبیت(ع) ،مراسم تجلیل از حافظان و قاریان قرآن شعب
تهران در ساختمان مرکزی جامعةالقرآن الکریم قم با حضور حجتاالسالم
سیدمحمدمهدی طباطبایی ،مدیر و قدسیه طباطبایی ،معاون اجرایی مؤسسه
برگزار شد.
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمدمهدی طباطبایی ،مدیر جامعةالقرآن
در این مراسم ضمن تبریک میالد حضرت زینب(س) گفت :یک حافظ و
مدرس قرآن باید همیشه در حال تعلیم و تعلم قرآن باشد و وقتی انسان به
آخر قرآن میرسد ،دوباره به اول قرآن رجوع کند و تا هنگامی زنده است به
چ زمانی نباید تعلیم و
آیات نورانی کالم وحی عمل کند .مدرس قرآن نیز هی 
قرآنآموز تحت تعلم را رها کند .همچنین حافظ باید پس از اتمام حفظ قرآن
که اولین قله است به دنبال تثبیت و تفسیر معانی قرآن برود و علوم مختلف
قرآن را یاد بگیرید و در نگهداری آن کوشا باشد.
مدیر جامعةالقرآن الکریم در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد :یک
حافظ و قرآنآموز باید تأثیرگذار باشد .حافظ با رفتار ،اخالق ،خوشخلقی
و متانت میتواند در دیگرافراد تأثیرگذار باشد و بهترین راه جذب مردم برای
یادگیری قرآن اخالق خوب است که در دیگران اثرگذار میشود.
یادآوری میشود ،تجلیل از اساتید ،حفاظ کل و اهدای گواهینامه به حافظان
دوره تخصصی شعبه رسالت ،تجلیل از افراد برگزیده در رشتههای روخوانی،
روانخوانی ،تجوید و حفظ اجزای مختلف قرآن ،تجلیل از حفاظ دورههای
تخصصی شعبه نوجوانان شعب امام حسین(ع) و امام جعفر صادق(ع) از
دیگر برنامههای این مراسم بود.

هامبورگ میزبان هفتمین مسابقات اروپایی قرآن و اذان
هفتمین مسابقات اروپایی قرآن و
اذان فروردین ماه سال آینده در مرکز
اسالمی هامبورگ برگزار میشود.
به گزارش ایکنا؛ مرکز اسالمی
هامبورگ اعالم کرد :دارالقرآن
آلمان هفتمین دوره مسابقات اذان،
حفظ ،قرائت و مفاهیم قرآن در
سطح اروپا را از  23تا  25فروردین
ماه  12( 98تا  14آوریل )2019
برگزار خواهد کرد.
نشر و ترویج فرهنگ و معارف قرآن
کریم ،زمینه سازی رشد و شكوفایی
نخبگان قرآنی ،انس هر چه بیشتر
قاریان و حافظان قرآن با کالم وحی،
ایجاد اتحاد در جامعه قرآنی اروپا
و انتقال تجربیات قاریان و حافظان
ممتاز به یکدیگر از اهداف برگزاری
این مسابقات است.
قرائت قرآن(برادران) ،حفظ
قرآن(برادران و خواهران)،
مفاهیم
ترتیل(خواهران)،
قرآن(برادران و خواهران)،
اذان(برادران) ،تواشیح(برادران ـ
بدون موزیک) و تالوت تقلیدی
براینوجوانانازرشتههایمسابقات
اعالم شده است.
در پایان جوایزی نقدی به
برترینهای رشتههای مختلف اهدا
میشود و نفر اول رشته قرائت 1500
یورو ،نفر دوم  1200یورو و نفر سوم
 1000یورو دریافت خواهد کرد.

*اهداف مسابقات:
 .1نشر و ترویج فرهنگ و معارف
قرآن کریم
 .2زمینه سازی رشد و شكوفایی
نخبگان قرآنی
 .3انس هر چه بیشتر قاریان و
حافظان قرآن کریم با کالم وحی
 .4ایجاد اتحاد در جامعه قرآنی اروپا
 .5انتقال تجربیات قاریان و حافظان
ممتاز به یکدیگر

*رشته های مورد مسابقه:
 قرائت قرآن ( برادران) -حفظ قرآن ( برادران و خواهران)

 ترتیل ( خواهران) مفاهیم قرآن ( برادران وخواهران) اذان ( برادران) تواشیح ( برادران  -بدونموزیک)
 تالوت تقلیدی ( برای نوجوانان)* جوایز:

*رشته قرائت بزرگساالن:
نفر اول 1500 :یورو
نفر دوم 1200 :یورو
نفر سوم 1000 :یورو
سایر رشته ها :به نفرات برتر سایر
رشته ها نیز جوایز نفیسی اهداء
خواهد شد.
نفرات چهارم تا ششم :به نفرات
چهارمتاششمهررشته،کمکهزینه
رفت و برگشت اهداء خواهد گردید.
اعزام به مسابقات بین المللی :از
بین نمایندگان هر کشور ،شرکت
کننده ای که باالترین امتیاز را کسب
نماید ،در صورت داشتن شرایط
الزم به مسابقات بین المللی قرآن
اعزام می شود.

*شرائط کلی شرکت کنندگان
مسابقات در دو رده سنی زیر 16
سال و باالی  16سال برگزار میگردد.
کلیه مسلمانان ساکن در اروپا از
مذاهب مختلف اسالمی ،بدون
محدودیت سنی می توانند در این
مسابقات شرکت نمایند.
هر شرکت کننده فقط می تواند در
یک رشته شرکت نماید.
افرادی که در دوره های قبل شرکت
نموده و رتبه اول تا سوم یک رشته
را کسب کرده اند ،امسال حق
شرکت در همان رشته را ندارند و
در صورت تمایل می توانند در رشته
دیگری شرکت نماید .البته نفرات
دوم و سوم دوره های قبل می توانند
با فاصله یک دوره در همان رشته
شرکت کنند.
متقاضیان شرکت در رشته قرائت
مسابقات اروپایی قرآن کریم ،باید

از طریق دارالقرآن های کشورهای
اروپایی معرفی شوند ،یا از طریق
ایمیل یک فایل صوتی یا تصویری
از تالوتشان را ارسال نمایند.

* شرایط شرکت کنندگان
هر رشته

 -1رشته قرائت :آشنایی با قواعد
تجوید ،صوت و لحن قرآن کریم
و توانایی در قرائت با رعایت قواعد
تالوت به روایت حفص از عاصم
(نوجوانان دو جزء اول قرآن)
 -2رشته حفظ :توانایی در
پاسخگویی سریع و تالوت آیات
مطروحه از سوی هیأت داوران به
روایت حفص از عاصم
 -3گروههای رشته حفظ:
بزرگساالن 30 :جزء 20 ،جزء10 ،
جزء 5 ،جزء
نوجوانان  :جزء  30و  5جزء
 -4رشته مفاهیم (کتبی)
آزمون رشته مفاهیم :تفسیر سوره
های حجر و نحل از تفسیر نمونه
(جلد یازدهم) می باشد( .دانلود
جلد یازدهم تفسیر نمونه)
آزمون رشته مفاهیم به صورت کتبی
(تستی) روز شنبه 2019/4/13
ساعت  14:30در کتابخانه مرکز
اسالمی هامبورگ برگزار می گردد.
 -5رشته تالوت تقلیدی ( برای
نوجوانان)
این مسابقه یک مرحله دارد و در آن
یک مقطع تالوت از قاری برجسته
جهان اسالم «مصطفی اسماعیل»
انتخاب گردیده و در اختیار شرکت
کنندگان قرار داده می شود .شرکت
کنندگان می بایست همانند سبک
قاری مربوطه ،تالوت تقلیدی خود

را در مسابقات به صورت حضوری
ارائه دهند( .دانلود تالوت مصطفی
اسماعیل )

*مالحظات :

 .1مراسم افتتاحیه این دوره از
مسابقات ،روز جمعه  12آپریل از
ساعت  18و مراسم اختتامیه روز
یکشنبه  14آپریل برگزار خواهد شد.
کلیه شرکت کنندگان باید در طول
برگزاری مسابقات در محل برگزاری
حضور داشته باشند.
 .3پذیرایی از شرکت کنندگان در
طول برگزاری مسابقات ،توسط
مرکز اسالمی هامبورگ انجام
خواهد شد.
ولی آوردن وسایل شخصی مانند
پتو  ،حوله و غیره  ...بر عهده شرکت
کنندگان می باشد.
 .4این مسابقات با حضور داوران و
اساتید بین المللی قرآن کریم برگزار
میگردد و در حاشیه مسابقات،
برنام ه های آموزشی و محفل انس با
قرآن نیز برگزار خواهد گردید.
 .5جهت کسب اطالعات
بیشتر می توانید از طریق ایمیل
 news@izhamburg.comو یا
با شماره تلفن -40-22948615
 +49تماس حاصل نمایید.

*مهلت ثبت نام:
اول آپریل 2019
جهت ثبت نام به

haus-des-koran.de/index.php

مراجعه كنید
کانال تلگرام دارالقران:
http://t.me/hausdeskoran

رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:

كرمان میزبان مسابقات قرآن
دانشگاه پیام نور در سال آینده
استان كرمان میزبان مسابقات قرآن دانشگاه پیام نور در سال آینده است
كه در 32رشته و 6بخش شهریورماه سال آینده برگزار میشود.

محمدرضا زمانی ،رئیس دانشگاه پیامنور درباره فعالیتهای
فرهنگی و قرآنی دانشگاه پیام نور گفت :دانشگاه پیامنور در
مباحث فرهنگی به طور عام فعال است و در حال حاضر دو هزار
و  ۱۰۰انجمن علمی در سراسر کشور و نیز یک هزار و  ۶۰۰کانون
فرهنگی در دانشگاه وجود دارد که بسیاری از آنها کانون قرآنی
هستند .در طول سال تحصیلی گذشته  ۱۲۰کرسی آزاداندیشی
و پنج کارگاه در زمینه نشریات برگزار شده ،همچنین  ۱۴عنوان
برتر در جشنوارههای قرآنی از سوی کانونها کسب شده است.
فعالیتهای فرهنگی و قرآنی دانشگاه در حوزه دانشجویی حول
محورهای گرامیداشت مناسبتهای مختلف ،برپایی کرسیهای
آزاداندشی و فعالیتهای قرآنی است .در بسیاری از واحدهای
استانی کانون قرآن داریم.
وی درباره برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
به برگزاری جشنواره دستاوردها و توانمندی های دانشجویان اشاره
كرد و گفت :این جشنواره از  26تا29بهمن در استان گلستان
برگزار می شود كه  2200اثر تاكنون به دبیرخانه ارسال شده و
نهایتا 200نفر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف اعضای هیئت علمی پیمانی و
مشروط این دانشگاه اظهار کرد :نزدیک به  ۹۰۰نفر عضو هیئت
علمی پیمانی و مشروط در دانشگاه هستند که عمدتا در سالهای
 ۸۸تا  ۹۲جذب دانشگاه شدند که باید کارهای جذب آنها انجام
میشد .در حال حاضر پرونده همه اینها مورد بررسی قرار گرفته
و تعیین تکلیف نهایی شدند .این افراد مرحلهای در هیئت مرکزی
جذب وزارت علوم طی خواهند کرد و اکثریت این تعداد تا هفته
گذشته و در جلسهای با وزارت علوم تعیین تکلیف شدند ۵۰ .نفر
دیگر در نوبت تعیین تکلیف در هیئت جذب هستند .تنها برای
تعداد بسیار کمی از این اعضا فرصتی از هیئت امنا گرفتهایم تا
کارنامه پژوهشی خود را تقویت کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین یادآور شد :در حوزه تعیین تکلیف
وضعیت اعضای هیات پیمانی این دانشگاه باید گفت :به طور
خالصه تعداد این افراد  ۹۰۰نفر بودند که عمدتا در سالهای ۸۸
و  ۹۲جذب دانشگاه پیام نور شده بودند و میبایست کارهای
پذیرش و جذب آنها در همان سالها اتفاق میافتد که متاسفانه
این فرایند انجام نشد.
دکتر زمانی تاکید کرد  :ما در طول سال گذشته پروندهی تمامی
اعضای هیات علمی فوق را مورد بررسی قرار دادیم و درحال
حاضر تمامی این افراد از نظر دانشگاه تعیین تکلیف شدند .اما
برای این که احکام این افراد زده شود باید مرحلهای را در هیات
جذب مرکزی وزارت علوم بگذارند که البته در جلسات مختلف
حدود  ۴۰۰نفر از این افراد تعیین تکلیف نشده بودند.
رئیس دانشگاه پیام نور همچنین در خصوص حذف آزمونهای
کاغذی دانشگاه گفت :ما به شدت دنبال اجرای این برنامه هستیم
و باید در آزمونهای دانشگاه پیام نور این برنامه با جدیت اعمال
شود به طوری که ما در ترمی که گذشت نزدیک به  ۱۴۰هزار آزمون
نفر الکترونیکی به مجموع آزمونهای قبلی خود اضافه کردیم .
بنابراین ما این برنامه را با سرعت بسیار خوبی اجرای ی میکنیم
و امیدواریم ظرف چند سال اینده بتوانیم به طور کامل آزمونهای
کاغذی را در دانشگاه پیام نور حذف کنیم.
محمدرضا زمانی درمراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک
دانشگاه پیامنور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی
ایران،كه با حضور محمدرضا زمانی ،رئیس دانشگاه پیامنور و
اعضای این کانون صبح دیروز شنبه ۲۲ ،دیماه در سازمان مرکزی
دانشگاه پیام نور برگزار شد ،گفت :بخشنامهای در وزارت علوم
تحت عنوان طرح تحول مهارت افزایی ابالغ شده و جلسه امروز
در راستای تحقق این بخشنامه است و امیدواریم بتوانیم دغدغه
خانوادهها در زمینه اشتغال فرزندانشان را کم کنیم و دانشجویان
طی این تفاهمنامه بتوانند در کنار تحصیل مهارت الزم در رشته
تحصیلی خود را کسب کند.

تشکیل کمیته مناطق محروم
در اتحادیه تشکلهای قرآنی
اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور کمیته مناطق محروم و
کمبرخوردار را تأسیس کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی اتقان ،حسن محمدی،
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت کشور با اشاره به ظرفیتهای
فرهنگی مناطق محروم ،بیان کرد :یکی از ظرفیتهای مناسب و حساس
در حوزههای فرهنگی کشورمان که مورد غفلت شدید ،قرار گرفته است،
مناطق محروم و پرخطر فرهنگی است که با ویژگیهای منحصر به فرد
خود ظرفیتهای فوقالعادهای را پیش روی فعاالن قرآنی قرار میدهد.
وی افزود :البته مناطق محروم و مناطق پرخطر فرهنگی دو تعریف مجزا
ً
دارند ،اما به دلیل همپوشانی زیادی که دارند ،معموال در یک دستهبندی
قرار میگیرند ،این مناطق دارای شرایط تهدید فرهنگی همچون مرزی
بودن ،تضاد مذاهب ،محرومیت مادی و زیرساختی ،سرمایهگذاری
معاندین در این مناطق است.
محمدی بیان کرد :آنچه ضروری است ،رسیدگی فوری و سریع به
معضالت و تهدیدات فرهنگی اینگونه مناطق و استفاده مناسب از
ظرفیتهای موجود در مناطق محروم است ،لذا همه دستگاهها از جمله
اتحادیه باید مناطق محروم و کم برخوردار را در اولویت فعالیتهای
فرهنگی خود قرار دهند و در همین راستا اتحادیه تشکلهای قرآن و
عترت کشور نیز کمیتهای را در کنار کمیتههای اصلی خود برای انجام
فعالیتهای مربوط به این مناطق تأسیس کرده است.

