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پیامبر (ص) :بهترین شما كسی است كه قرآن رافرابگیردوبه دیگران نیزبیاموزد.

قرآن

برای دومینبار؛

• شماره • 3185يكشنبه 26دي•1395
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آبادان؛ میزبان
مرحله نیمه نهائی مسابقات قرآن
پاالیشگاههای نفت ایران

مرحله نیمه نهائی بیست و دومین دوره مسابقات قرآن و
نهجالبالغه و عترت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران به میزبانی پاالیشگاه آبادان  ۷بهمن برگزار
خواهد شد.
سحر مساح ،کارشناس فرهنگی پاالیشگاه نفت آبادان ،از
برگزاری مرحله نیمه نهائی بیست و دومین دوره مسابقات قرآن
کریم ،نهجالبالغه و اذان شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای
نفتی ایران در آبادان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات ویژه فرزندان ،همسران و
کارکنان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاینفتی ایران است،
گفت :مرحله نیمه نهائی این مسابقات پنجشنبه  ۷بهمنماه در
باشگاه گلستان پاالیشگاه آبادان برگزار خواهد شد.
مساح با بیان اینکه مسابقات ساعت  ۸آغاز خواهد شد ،افزود:
نمایندگان شرکتهای پاالیشگاه نفت ،پخش منطقه اهواز،
پخش منطقه آبادان ،خطوط لوله و کهگیلویه و بویراحمد در این
مسابقات با هم به رقابت میپردازند.
کارشناس فرهنگی پاالیشگاه نفت آبادان با بیان اینکه  ۱۵۸نفر از
شرکتهای مذکور در این مسابقات حضور خواهند یافت ،افزود:
این مسابقات در رشتههای صحیح خوانی ،قرائت ،ترتیل ،حفظ
تخصصی ،نهجالبالغه ،اذان و عترت برگزار خواهد شد.

مهلت نامنویسی طرح ملی تالوت
پايان يافت

دبیر طرح ملی تالوت از پایان مهلت نامنویسی در پنجمین دوره این
طرح خبر داد و گفت :نوجوانان تا ساعت  24ديروز فرصت داشتند
آمادگی خود را برای شرکت در طرح ملی تالوت اعالم کنند.
طرح ملی تالوت از سال  1391به همت معاونت قرآن و عترت
ارشاد آغاز به کار کرد و تاکنون  4دوره از این طرح برگزار شده و
بیش از  500قاری نوجوان در استانهای مختلف تحت پوشش
این طرح قرار گرفتهاند.
امسال نامنویسی در پنجمین دوره طرح ملی تالوت در استانهای
مختلف کشور همچون کاشان ،تبریز ،زاهدان ،کرمانشاه ،اراک،
عنبرآباد ،جیرفت ،ساری ،شهرکرد ،همدان ،تهران ،پاکدشت،
کرج ،مشهد ،شادگان ،کرمان ،گنبد کاووس ،قشم ،بندرعباس،
کیش ،قزوین و بوشهر از اوائل آبانماه آغاز شد و با توجه به لزوم
تبليغات بیشتر و درخواستهای استانها مهلت ثبتنام تا
 25دیماه تمدید شد.
حسین مقدمکیا دبیر طرح ملی تالوت در گفتوگو با خبرگزاری
فارس با اشاره به رشد کمی و کیفی طرح ملی تالوت ،اظهار
داشت :این طرح با وجود کمبود اعتبارات به فعالیت خود
ادامه داده است و سعی داشته به تربیت قاریان توانمند
در کشور بپردازد.
وی با اشاره به پایان نامنویسی در پنجمین دوره طرح ملی تالوت،
خاطرنشان کرد :نامنویسی در این طرح تا ساعت  24ديروز
 25دیماه به اتمام میرسد و این زمان قابل تمدید نیست.
مقدمکیا به تعداد متقاضیان شرکت در این طرح اشاره کرد و
افزود :تاکنون حدود هزار نفر آمادگی خود برای حضور در پنجمین
دوره طرح ملی تالوت را اعالم کردهاند که البته پس از پایان زمان
ثبتنام با توجه به ضرورت استعدادیابی نوجوانان در زمینههای
قرآنی سطح تالوتهای متقاضیان مورد ارزیابی قرار می گیرد و
در صورت کسبحدنصابامتیاز بهطرحملیتالوتمیپیوندند
در غیر این صورت افراد مستعد در یکی از طرحهای ابرار و ملکوت
شرکت میکنند.
نوجوانان عالقهمند به شرکت در طرح ملی تالوت میتوانند با
مراجعه به مؤسسات مجری این طرح در استانهای خود و یا
سایت طرح ملی تالوت اقدام به ثبتنام کنند.

«حسین شالچی» برقله جشنواره تالوتهای مجلسی ايستاد
مرحله نهائی جشنواره
تالوتهای مجلسی در
حسینیه صاحبالزمانی تهران
برگزار شد و حسین شالچی برای
دومینبار مقاماول جشنواره را از
آن خود کرد.
پنجمین دوره جشنواره
تالوتهای مجلسی شنبه
شب گذشته با رقابت  12قاری
راهیافته به فینال جشنواره به
پایان رسید و حسین شالچی
برای دومینبار مقام اول جشنواره
را از آن خود کرد.
پس از شالچی به ترتیب آقایان
وحید خزائی و حمید رحیمی

به عنوان نفرات دوم و سوم
معرفی شدند .در این دوره از
مسابقات آقایان احمد دباغ از
قم ،حمید شیخزاده از شهریار
تهران ،حبیب صداقت از

فراخوان ثبت نام اردوی یک روزه
اعضای جلسه «احمد ابوالقاسمی»
احمد ابوالقاسمی ،قاری بین المللی برای اعضای جلسات
هفتگی خود اردوی یک روزه به شهر مقدس قم برگزار میکند.
احمد ابوالقاسمی ،قاری بین المللی برای اعضای جلسات
هفتگی خود ،از ظهر پنجشنبه  ۳۰دی تا ظهر جمعه  ۱بهمن ،اردوی
زیارتی ـ تفریحی به شهر مقدس قم برگزار خواهد کرد.
برنامههای این اردوی یک روزه شامل ،زیارت حضرت
معصومه(س) ،دیدار با آیتاهلل العظمی مكارم شیرازی و نماز
جماعت در بیت ایشان ،برپایی محفل انس با قرآن در طبقه زیرین
شبستان امام خمینی(ره) واقع در حرم حضرت معصومه(س) و
شركت در مراسم غبارروبی حرم است.
با توجه به محدودیت اسکان و پذیرائی ،آن دسته از عالقه مندانی
که سریعتر اقدام به ثبت نام کنند ،پذیرفته خواهند شد.
ظرفیت افراد شرکت کننده پنجاه نفر است و افراد  ۱۸تا  ۵۰سال در
این اردو پذیرش میشوند .همچنین هزینه ایاب و ذهاب به عهد ه
متقاضیان است.
عالقه مندان برای شرکت در اردوی یک روزه از صبح روز جمعه
 ٢٤دی ماه تا پایان روز شنبه  ٢٥دی ماه پیام کوتاهی شامل نام و
نام خانوادگی و سال تولد و شمار ه موبایل خود را به تلگرام شماره
٠٩٣٦١٥٠٥٥٧٥ارسال کنند.
یادآور میشود که اردوی یک روزه زیارتی ـ تفریحی به شهر
مقدس قم از ساعت  ۱۴روز پنجشنبه  ۳۰دی ماه در شبستان
امام خمینی(ره) واقع در حرم حضرت معصومه(س) شروع
خواهد شد و ساعت  ۱۲ظهر روز جمعه  ۱بهمن ماه خاتمه
خواهد یافت.

تهران ،حسین شالچی از تهران،
سیدجاسمموسویاز خوزستان،
مصطفی بارانی از خوزستان،
رضا جوشقانی از تهران ،حمید
رحیمی از اسالمشهر ،مهدی

رخسارزاده از کاشان ،محمد
پورعاشوری از تهران ،وحید
خزائی از تهران و صابر جنیدی از
تهران حضور داشتند که حسین
شالچی موفق به کسب مقام
نخست شد.
در پایانبرنامهبهقیدقرعهبه 20نفر
از حاضران  20سکه  1گرمی بهار
آزادی تقدیم شد ،همچنین در
مراسم اختتامیه از آقایان پرویزی
و غالمنژاد به عنوان نمایندگان
کشور در مسابقات بینالمللی
قرآنجمهوریاسالمیو مسابقات
بینالمللی دانشجویان مسلمان
تجلیلشد.

مسابقات بینالمللی قرآن سودان پایان يافت؛

نماینده کشورمان در جمع  ۱۰برگزیده

مسابقات بینالمللی قرآن سودان شنبه شب گذشته به پایان رسید
و نماینده کشورمان به عنوان نفر نهم این مسابقات معرفی شد.
محمد خاکپور نماینده کشورمان در هشتمین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن سودان با قرار گرفتن در بین  10نفر اول این رقابتها
به عنوان نفر نهم معرفی شد.
آئین اختتامیه این مسابقات شنبه شب گذشته در خارطوم
پایتخت سودان برگزار شد و برگزیدگان این رقابتها در دو بخش
خانمها و آقایان به صورت مشترک اعالم شدند که در مجموع
نماینده کشورمان به عنوان نفر نهم معرفی شد .همچنین در این
مسابقات نمایندگان تایلند ،الجزائر و کویت اول تا سوم شدند.
در این دوره از رقابتها نمایندگان  70کشور دنیا حضور داشتند
که در رشته حفظ کل به همراه تفسیر جزء  23قرآن کریم با هم
به رقابت پرداختند.
خاکپور از حافظان قرآن اهل مشهد مقدس است که پیش از این
سابقه حضور در مسابقات بینالمللی اردن و الجزائر را هم در
کارنامه دارد.
نماینده کشورمان بامداد دیروز خارطوم را به مقصد تهران ترک کرد.

دبیر شورای سیاستگذاری دومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن جهان  بیان کرد

دالئل افزایش رشتههای دومین مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن
دبیر شورای سیاستگذاری دومین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن جهان
اسالم به بیان برخی علل برگزاری رقابت
انتخابی برای معرفی نماینده کشورمان در
این مسابقات پرداخت.
ّ
حسین سیفاللهی ،دبیر شورای
سیاستگذاری دومین دوره مسابقات
بینالمللی قرآن روشندالن جهان اسالم ،
در مورد حضور قاریان روشندل در دومین
دوره مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن
جهان اسالم ،به ایكنا گفت :سال گذشته
این موضوع که قاریان نیز حضور داشته
باشند ،مطرح شد ،اما با توجه به اینکه اولین
تجربه برگزاری مسابقات بود ،تصمیم گرفته
شد تا رقابتها تک رشتهای باشد.
وی افزود :دوره اول بیشتر به دنبال کسب
تجربه بودیم ،بنابر این تأ کید زیادی بر برگزاری
ً
گسترده آن نبود و صرفا اجماع بر روی رشته
حفظ کل صورت گرفت.
دبیر شورای سیاستگذاری دومین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن جهان
اسالم ،تصریح کرد :با توجه به اینکه اولین
دوره مسابقات به شکل موفقیت آمیزی
برگزار شد ،تصمیم گرفته شد تا مسابقات
در دو رشته حفظ کل و قرائت برگزار شود،
این موضوع در کمیته فنی مطرح و در نهایت
مصوب شد.

ّ
سیفاللهی اظهار کرد :امسال دعوتهائی
که صورت گرفته است ،در دو رشته قرائت و
حفظ کل است و از هر کشور خواستهایم تا
دو نماینده در رشتههای حفظ کل و قرائت را
به این مسابقات اعزام کند.
وی در ادامه به برگزاری مسابقه انتخابی
نمایندههای کشورمان در این مسابقات در
اوائل بهمنماه اشاره کرد و گفت :بر اساس
برنامهریزی که صورت گرفته است ،مقرر
شده است تا مسابقه انتخابی طی روزهای
پنجم و ششم بهمنماه برگزار شود ،روز پنجم
پذیرش و روز ششم نیز رقابت برگزار میشود.
دبیر شورای سیاستگذاری دومین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن روشندالن جهان
اسالم در مورد نحوه انتخاب نمایندههای
کشورمان در این مسابقات ،خاطرنشان کرد:
بر اساس فراخوانی که به استانها داده شده
است ،از آنها خواستهایم تا نفراتی که حافظ

کل قرآن و نیز قاریان برجستهای هستند،
همراه با مدارکی دال بر حافظ و قاری قرآن
بودن به ما معرفی کنند .همچنین این
افراد باید در مسابقات معتبر کشوری رتبه
داشته باشند.
ّ
سیفاللهی همچنین در پاسخ به این سؤال
که چرا با وجود برگزاری مسابقات قرآن سازمان
بهزیستی که روشندالن سراسر کشور نیز در آن
حضور دارند ،رقابت انتخابی مجددی برگزار
میشود ،گفت :با توجه به اینکه احتمال داده
میشد در مسابقات بهزیستی همه روشندالن
حضور نداشته باشند و خواسته ما این بود که
کار گستردهتر برگزار شود ،این فراخوان صورت
گرفت تا از تمام ظرفیت کشور استفاده شود.
ممکن است افرادی باشند که در مسابقات
بهزیستی حضور نداشته باشند و از سطح
خوبینیزبرخوردار باشند.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود به
انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری
مسابقات طی روزهای گذشته اشاره کرد و
گفت :جلسات شورا و کمیتههای مختلف
این مسابقات برگزار میشود ،ضمن اینکه
هماهنگیهای بسیار خوبی با مسئوالن
سازمان اوقاف نیز صورت گرفته است.
در حال حاضر کل سازمان درگیر کار شدهاند
تا به حول الهی شاهد رقابتهای بسیار
مطلوب و سطح باال باشیم.

انجام فعالیتهای قرآنی در پایتخت فرهنگ اسالمی باید با نگاه ملی و بینالمللی باشد
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به
اینکه جامعه قرآنی مبلغ و مروج مفاهیم
و فعالیتهای قرآنی هستیم ،گفت:
انجام فعالیتهای قرآنی در پایتخت
فرهنگ اسالمی باید با نگاه ملی و
بینالمللیباشد.
حجتاالسالم محمدتقی کاظمینسب
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نشست
هماندیشی کمیته قرآن پایتخت فرهنگی
جهان اسالم با بیان اینکه انتخاب مشهد

جامعاالحاديث ص .74

به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم،
فرصت مناسبی برای ظرفیتهای حوزه
قرآن و عترت این شهر است ،اظهار کرد:
حدود  ۱۲ماه جامعه قرآنی برای استفاده
بهینه و معرفی مشهد به جهان اسالم و ۵۱
کشور عضوآیسسکوفرصتدارد.
وی با بیان اینکه ما جامعه قرآنی مبلغ و
مروجمفاهیموفعالیتهایقرآنیهستیم،
ابراز کرد:از آنجهت کهقرآنمحور وحدت
جامعهاسالمیاست،لذابهترینامری که
میشود در این بازه زمانی ارائه کرد ،قرآن
کریماست.

حجتاالسالم کاظمینسب ،اضافه کرد:
در مناطقتلفیقیبهوضوحمیتواندید که
وقتیمحافلانسباکالموحیبرگزارمیشود،
استقبالخوبیصورتمیگیرد،لذادر این
سال بیشتر به موضوع قرآن به عنوان محور
وحدتمیپردازیم.
ویبابیاناینکهبایدنگاهمادررویدادمشهد
 ،۲۰۱۷ارائه و معرفی کامل ظرفیتهای
مشهد به عنوان قطب و پایگاه قرآنی و
انقالبی کشور باشد،ابراز کرد:ظرفیتهای
ویژهمشهدالرضا(علیهالسالم)از جملهدر
زمینه علوم و هنرهای قرآنی ،علم تفسیر،

هنر خوشنویسی ،تصویرگری آیات ،فیلم،
نمایشو عکسبایدموردنظرقرار گیرد.
حجتاالسالم کاظمینسب گفت :ما
یک سال برای معرفی این توانمندیها
زمان داریم تا بتوانیم از اعتبارات
قرآنی نیز در راستای ترویج فرهنگ
قرآنی بهرهبرداری کنیم ،البته خروجی
این جلسات هماندیشی در شورای
سیاستگذاری قرآنی استان مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه ،با اشاره به برگزاری نخستین
جشنواره شبکههای ارتباطی قرآن کریم

که به همت معاونت فرهنگی جهاد
دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد
و مقدمات برگزاری دومین دوره آن نیز
در حال انجام است ،گفت :در همین
راستا ایجاد شبکههای اجتماعی فاخر
با رویکرد مشهد  ۲۰۱۷برای استفاده
مناسب و درست از فضای مجازی نیز
بسیار خوب است و میتواند قرآنیان را
دور هم جمع کند.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی در ادامه،
خواستار شد :همچنین مؤسسات قرآنی
تالش کنندتاهرفعالیتیرا کهاز امروز انجام
میدهندیکپیوستقرآنی ۲۰۱۷داشتهو
نگاهدر اینراستاباشد.

فراخوان ثبتنام دهمین دوره
مسابقات سراسری دارالقرآن
امام علی(ع) منتشر شد

دهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در
بخش برادران طی روزهای  ۲۵الی  ۲۹بهمنماه سال  1395در
رشتههای حفظ ،قرائت و ترتیل قرآن برگزار میشود.
دهمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در
بخش برادران از  25لغایت  29بهمنماه  1395در رشتههای
حفظ ،قرائت و ترتیل قرآن کریم در مجموعه فرهنگی سرچشمه
تهران برگزار میشود.
این مسابقات قرآنی در پنج رشته حفظ کل ،حفظ بیست جزء،
حفظ ده جزء ،قرائت و ترتیل خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی
زیر  16سال و باالی  16سال ویژه برادران برگزار خواهد شد.
این مسابقات از تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه مقارن با ایام
شهادت حضرت فاطمه(س) شروع و تا بیست و نهم بهمنماه
سال  1395ویژه برادران در مرکز فرهنگی شهدای انقالب
اسالمی واقع در تهران ،بهارستان ،چهارراه سرچشمه ،یادمان
شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد.
زمان ثبتنام این رقابتها از اول بهمنماه آغاز و تا آخر دهم
بهمن ادامه خواهد داشت.
داوطلبان باید برای شرکت در این مسابقات ،ابتدا به سایت
دارالقرآن عالمه طباطبائی به نشانی  www.dqat.irمراجعه
کرده و فرمهای ثبتنام را پر کنند .همچنین پس از پایان فرصت
ده روزه ثبتنام  ،از صبح یازدهم بهمنماه جهت چاپ کارت
شرکت در جلسه به سایت مراجعه کنند زیرا در زمان حضور
در مسابقات ،داشتن کارت چاپ شده ثبت نام الزامی است،
ً
ضمنا تأ کید شده است که داوطلبان باید در زمان تعیین
شده به سایت مراجعه و ثبتنام کنند ،بدیهی است که پس
از پایان مهلت ثبت نام  ،به هیچ عنوان زمان ثبت نام تمدید
نخواهد شد.

* جوائز حد نصابها

در این دوره از مسابقات تمامی حافظان کل قرآن کریم که
حدنصاب  90امتیاز را در صحت حفظ از یکصد امتیاز بیاورند،
مبلغ  600هزار تومان به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.
همچنین حافظان بیست جزء ،ده جزء و پنج جزء در صورت
اخذ حدنصاب  90امتیاز از یکصد امتیاز در صحت حفظ،
به ترتیب مبالغ  300 ،400و  200هزار تومان دریافت خواهند کرد.
داوطلبان رشتههای قرائت و ترتیل قرآن نیز در صورت اخذ
حدنصاب  80امتیاز از یکصد امتیاز به ترتیب مبالغ  400و
 300هزار تومان دریافت خواهند کرد.
تمامی حافظان قرآن در همه رشتهها در صورتی که حد نصاب
حسن حفظ آنها بین  85تا  90باشد نیز نصف جوائز اعالم شده
فوق را دریافت میکنند .همچنین قاریان و مرتالن قرآن ،که
حد نصاب امتیاز آنها از  75تا  80باشد نیز نصف جوائز اعالم
شده را دریافت میکنند.
داوطلبان شرکتکننده از استانهای تهران و البرز الزم است
در مراسم اختتامیه که با صرف ناهار در ظهر روز جمعه
بیست و نهم بهمنماه در همان محل برگزار خواهد شد حضور
داشته باشند و جوایئز حد نصابی آنها بهصورت نقدی در همان
جلسه تقدیم خواهد شد.

* جوائز نفرات برتر مسابقات

نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ  3میلیون تومان ،نفرات دوم
مبلغ  2میلیون و  500هزار تومان و نفرات سوم مبلغ  2میلیون
تومان جایزه نقدی دریافت خواهندکرد.
در رشته حفظ  20جزء قرآن نیز ،نفرات اول مبلغ  2میلیون تومان،
نفرات دوم  1.5میلیون تومان و نفرات سوم  1میلیون و  250هزار
تومان دریافت خواهند کرد.
در رشته حفظ ده جزء نیز ،نفرات نخست تا سوم به ترتیب
مبالغ  1میلیون و  1 ،500میلیون و  250و  1میلیون تومان دریافت
خواهند کرد.
در رشته قرائت قرآن کریم نیز نفرات اول تا سوم به ترتیب مبالغ
 2میلیون 1 ،میلیون و  750هزار و  1میلیون و  500هزار تومان
دریافت خواهند کرد.
همچنین در رشته ترتیلخوانی هم نفرات برگزیده اول تا سوم
به ترتیب مبالغ يك میلیون و  500هزار ،يك میلیون و  250هزار و
يك میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت میکنند.
نفرات اول مسابقات سالهای قبل تا دو سال در همان رشته
نمیتوانند شرکت کنند ،مگر اینکه در رشته دیگری ثبتنام
کنند.شرکتکنندگان در رشتههای حفظ قرآن ،تنها در یک
ً
رشته آن میتوانند شرکت کنند ،ضمنا حافظان قرآن میتوانند
ً
در رشته قرائت قرآن (تحقیق) داوطلب شوند اما قاریان صرفا
باید یکی از رشتههای قرائت و یا ترتیلخوانی را انتخاب کنند.
الزم به ذکر است شرکتکنندگان در رشته ترتیلخوانی
نمیتوانند در رشتههای حفظ یا بالعکس شرکت کنند ،چرا که
ً
یک حافظ عمال در هنگام آزمون ،ترتیلخوانی میکند و همان
مواد امتحانی را دارا است.
در مدت حضور داوطلبان در ایام مسابقات ،پذیرائی کامل
صبحانه ،ناهار و شام بهعمل خواهد آمد اما درخصوص اسکان
داوطلبان ،این دارالقرآن تعهدی نخواهد داشت.

