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همایش مبلغان اعزامی
به زندانها برگزار میشود

همای��ش مبلغ��ان اعزام��ی ب��ه زندانها از س��وی
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه برگزار میشود.
همای��ش مبلغان اعزامی امور زندانها با س��خنرانی
مع��اون فرهنگ��ی و تبلیغ��ی دفتر تبلیغات اس�لامی
حوزه علمیه قم برگزار میشود.
این همایش با هدف آش��نایی بیشتر مبلغان اعزامی
ماه مبارک رمضان به فضای زندانها و تبیین و تشریح
مؤلفههای تبیلغ در زندان برگزار خواهد شد.
در این همایش که دیروز از ساعت  17در خیابان معلم،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سالن همایشها
برگزار ش��د ،حجتاالسالم روس��تا آزاد به سخنرانی
پرداخت همچنین بسته فرهنگی ویژه تبلیغ به حاضران
اعطاء شد.

در طول ماه مبارک رمضان،هر شب در برج میالد صورت می گیرد

اعتدال -فاطمه كامكار:

تالوت های شبانگاهی ،در بلندترین مأذنه تهران

تالوتهایشبانگاهیدرطيشبهايماه مبارکرمضان
در بلندترین مأذنه ش��هر تهران(گنبد آسمان برج ميالد)
صورت خواهد گرفت.
فرزادهوشيارپارسيان،مدیرعاملبرجمیالددرنشستخبري
تش��ريح وي��ژه برنام��ه ه��اي م��اه مب��ارك رمض��ان
از برپائي كرسي هاي تالوت قرآن با حضور قراء مصري
در بلندترين ماذنه شهرتهران خبر داد و گفت :طي ايام ماه رمضان
هرش��ب ي��ك جزء ق��رآن در گنبد آس��مان برج ميالد
با حضور هيئات مذهبي و با هماهنگي سازمان تبليغات اسالمي
تالوت خواهد ش��د كه اين تالوت ها از شبكه قرآن نيز
پخش خواهد گرديد.
مدیرعامل برج میالد ايجاد ش��ادیهای حالل به ویژه
در م��اه رمضان همانند س��اير كش��ورهاي اس�لامي را
محورفعاليتهايرمضانيعنوانكردوگفت:جشنوارهرمضانه
در ب��ازه زمان��ي هش��تم تیرم��اه ت��ا  10مردادم��اه،
برابر با یکم رمضان تا چهارم ش��وال پذيرايعالقمندان
خواهد بود كه اين ویژه برنامه ها از ساعت  18تا دو بامداد
به اجراء درخواهد آمد.
وی سبک زندگی ،هویت و مدیریت تغییرات فرهنگی را
سه راهبرد اصلی در برنامههای اين مجموعه عنوان داشت
و اف��زود :در بخ��ش س��بک زندگ��ی موضوعات��ی
همچون تربیت ش��هری و اخالق ش��هروندی و همچنین
در موضوع هویت به ش��اخصهایی همچون هویت بومی،
مل��ی و انقالب��ی و در مدیریت تغیی��رات فرهنگی موضوع
رسانههای جدید و جریانهای نوظهور و کجرویهای فکری را
دنبال میکنیم.
* جشنواره «رمضان میراث مسلمانان»
ميزبان 10كشور مسلمان جهان
هوشيار به برپائي جشنواره «رمضان میراث مسلمانان»
در بخش بين الملل برنامه ها اشاره كرد و گفت  :رمضان
نقطه مش��ترك بين ملل مسلمان اس��ت كه دراين راستا
امس��ال از  10کش��ور مالزی ،لبنان ،پاکستان ،اندونزی،
ترکیه ،ژاپن ،س��وریه ،فلس��طین ،قزاقستان و قرقیزستان
براي ش��ركت در جش��نواره رمضان میراث مس��لمانان
دع��وت ب��ه عم��ل آمده اس��ت كه اي��ن مل��ل در قالب
غرفه هاي اختصاص يافته به نام كشورش��ان به معرفی
آئین هاي رمضاني خود میپردازند.
وي اف��زود :بیش از  194غرفه با حضور  400اپراتور
از یک ساعت قبل از افطار آمادگی پذیرش شهروندان را
دارن��د و خانوادهه��ا میتوانند ش��ب به ی��اد ماندنی را
در مجموعه برج میالد سپری کنند.

* بزرگترين سفره حسنيه همزمان
با ميالد امام حسن(ع)گسترده مي شود
هوشيار همچنين بيان داشت  :بزرگترين سفره حسنيه
و افط��اري همزم��ان با مي�لاد امام حس��ن مجتبي(ع)
با مش��اركت حدود 500هيئت مذهبي بان��وان تهراني،
در برج ميالد گسترده خواهد شد.
هوشیار بیان داش��ت :مجموعه برج میالد با برگزاري
غرفههائي از جمله غرفه س��بک زندگی ،تغذیه اسالمی،
بازیه��ای دینی ،س��رگرمیهای قرآنی ،غرفه پوش��ش
و لباس��های ایراني  -اس�لامي ،چایخانه س��نتی ،ایرانی
و اس�لامی ،آموزش بازیها  ،غرفه رس��انههای جدید،
عکاس��خانه تهران ،غرفه طب س��نتی و  ...س��عي دارد
ماه رمضان را به يكي از شادترين ماه هاي سال مبدل كند و
اين درحالي است كه 70درصد از غرفهها به صورت رایگان
به خانوادهها خدم��ات میدهند و خانوادهها میتوانند
از س��اعت  18الی  2بامداد از غرفههای متعدد از جمله
غرف��ه کارت عروس��کی ،غرف��ه ک��ودک و نوج��وان،
غرف��ه کارن��اوال ک��ودک ،قصهگوئیه��ای مذهب��ی،
صنایعدستی،غرفهخیریهها،غرفهایستگاههایغذاهایایرانی

و  ...استفاده کنند.
*اطعام ايتام تهراني توسط خيرين
هوشیار يكي از بخش��هاي ويژه جشنواره رمضاني را
بخش اطعام ایتام تهرانی توسط خیرین و نهادهاي خيريه
اع�لام كرد و اضافه كرد :اين كودكان پس ازصرف افطار

از مجموع��ه امکانات برج میالد اس��تفاده خواهند کرد.
همچنين 10غرف��ه نیز به آئینهای عش��ایر ایران زمین
اختصاص پیدا کرده است که در این غرفهها موسيقي مقامي
و موس��يقي عشاير ايران و آئين هاي رمضاني با حضور
 6قوم به اجراء درخواهد آمد.
*برگزاري نمايشگاه
دست بافته هاي قرآني طي ماه رمضان
مديرعامل برج مي�لاد از اختصاص یک طبقه تجاری
ب��رج ويژه محصوالت فرهنگي و ن��رم افزارهاي قرآني
خب��ر داد و گفت :در نیمه اول م��اه رمضان(از8تيرماه )
نمایش��گاهی از دس��تبافته ه��ا و فرشه��ای قرآن��ی
درقالبغرفهايبهارائهاينصنايع دستيوهنرهايارزشمند
خواهد پرداخت و نيز درنیمه دوم ماه رمضان نمایشگاه شیرینی،
نوشیدنی و شکالت برپا خواهد شد.
مدیرعاملبرجمیالدادامهداد:برجمیالددرشبهایاحیاء
تعطیل خواهد بود و از آنجا كه برنام ه ش��بهای احیاء
باید با محوریت مس��اجد برگزار ش��ود و ما نیز س��عی
میکنیم با تعطیل کردن برج مردم را به س��وی مس��اجد
دعوت کنیم.
هوش��یار گفت :سینمای برج میالد نيز با اکران  3فیلم
در م��اه رمضان فع��ال خواهند بود و در بخش تئاتر نيز
اج��راي دو نمایش��نامه دين��ي برای ش��بهای رمضان
در نظر گرفته شده است.
مدیرعام��ل ب��رج می�لاد اف��زود :غرفه دیگ��ری که
در جش��نواره رمضان طراحی شده است غرفه ستاد دیه
استان تهران است که این مجموعه هرشب پروندههای زندانیانی
که به خاطر رقم ریالی به زندان افتادهاند را در اختیار خیرین
قرار میدهد تا با همکاری خیرین  ،این گروه از زندانیان نیز
از بند نجات پیدا کنند.
وی افزود :برج میالد ریالی را بابت برگزاری برنامههای
جش��نواره رمض��ان از ش��هرداری دریاف��ت نمیکند و
جش��نواره رمضان به صورت درآم��د – هزينه اي اداره
مي گ��ردد  ،ضمن اینکه باید به این نکته توجه داش��ت
که هزینهها در برج میالد بس��یار کم اس��ت و خانوادهها
میتوانند با پرداخ��ت کمترین هزینه از بهترین امکانات
استفاده کنند.
مدیرعامل برج میالد در پایان گفت :بزودی طرحهای زیادی
از جمل��ه مس��جد ب��رج می�لاد ،حمامخان��ه ایران��ی،
دهکده اقوام ایرانی و ...مطابق با طرح جامع در برج میالد
افتتاح خواهد شد.
ی��ادآوری میش��ود ،در پای��ان ای��ن مراس��م
از پوس��تر جش��نواره رمض��ان ب��ا حض��ور مدیرعامل
برج میالد رونمائی به عمل آمد.

پرونده عمره ۲۶ ،رمضان بسته میشود راهاندازی نخستین رشته علوم قرآنی و حدیث
ش��انزدهم تیرم��اه ،مص��ادف با دهمی��ن روز از م��اه مب��ارک رمضان،
دردانشگاه مذاهب سنندج
آخری��ن زائران ایران��ی مدینهمنوره را ترک کرده و پ��س از ده روز اقامت

در مکه به ایران اسالمی بازمی گردند.
مسئول ستاد عمره مدینهمنوره گفت :آخرین کاروان زائران ایرانی  16تیرماه
از مدینه منوره برای انجام مناسک عمره عازم مکه معظمه می شود.
وی ب��ا بیان اینکه حضور زائران ایران��ی در ماه رمضان  21روزه تعریف
ش��ده است ،تصریح کرد :مدت زمان حضور زائران در ماه رمضان افزایش
مییابد تا این عزیزان در انجام عبادات و روزه دچار مشکل نشوند.
حضوری ادامه داد :با خروج آخرین کاروان زائران ایرانی از مدینه منوره،
فعالیت س��تادهای مدینه نیز به پایان می رس��د و عوام��ل اجرائی همزمان
با خروج زائران ،این سرزمین را ترک می کنند.
وی زم��ان ورود نخس��تین کاروان زائ��ران ایرانی به س��رزمین وحی را
در عملی��ات عمره ج��اری  26آذر ماه  1392اعالم کرد و افزود :امس��ال
برای نخس��تین بار زائران کش��ورمان دهه پایانی صفر را در مدینه منوره
بودند و در ایام رحلت نبی مکرم اسالم (ص) ،در جوار حرم نبوی عزاداری
و سوگواری کردند.

مس��ئول س��تاد عمره مدینه من��وره از کاهش تدریجی حض��ور زائران و
عوام��ل ثابت هتلها از دو روز پیش خبر داد و گفت :تعدادی از هتلهای
محل استقرار ایرانیان از جمله صافی بالزا ،موفنبیک ،رمادالقبله ،معراجالطیبه
و طیبهالسالم همزمان با اولین روز ماه مبارک رمضان برابر با ششم تیرماه،
به طور کامل تخلیه می شود.
وی بدی��ن نکت��ه نیزاش��اره کرد که  18هت��ل از مجم��وع  48هتل فعال
در مدینه تا پانزدهم تیرماه به کار خود ادامه می دهند.
حضوریتصریحکرد:آخرینکاروانزائرانایرانی 20ماهرمضانمکهمکرمهرا
ترک می کند و براساس برنامهریزی انجام شده  26تیرماه ،پرونده عملیات عمره
در سال جاری بسته می شود.
وی افزود :با خروج زائران از سرزمین وحی ،در مدتی کوتاه تنها مردم عربستان
در مدین��ه من��وره و مک��ه مکرمه حضور خواهند داش��ت و پ��س از آن
برنامه عملیات حج تمتع آغاز می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی حج وابس��ته به بعثه مقام معظم رهبری
در عملیات عمره جاری تاکنون  780هزار زائر ایرانی به س��رزمین وحی
اع��زام ش��دهاند که قرار اس��ت ت��ا پایان عمره بی��ش از  800ه��زار نفر
به عمره مفرده اعزام شوند.عملیات اعزام حجاج ایرانی به عربستان از 14شهریور
آغاز و در سال جاری  61هزار  500نفر ایرانی به حج تمتع اعزام می شوند.

نخستین مسجدخاورمیانه
دردبی؛ به استقبال
ماه رمضان می رود

نخس��تین مسجد«س��بز» س��ازگار با محیط زیست
در دبی و منطقه خاورمیانه همزمان با مبارک رمضان
افتتاح می شود و آماده استقبال از نمازگزاران است.
بهنقلازبرخیمنابععربی،مؤسسهاوقافوامورقصردبی،
کار ساخت نخستین مسجد «سبز» سازگار با محیط زیست را
در کشور امارات و منطقه خاورمیانه به پایان رسانید.
طیب الریس ،دبیر کل مؤسسه گفت :این مسجد جدید
همزمان با ماه مبارک رمضان افتتاح می شود و نمازگزاران
در ای��ن م��اه می توانند از این مس��جد اس��تفاده کنند.
وی افزود :این مس��جد نخس��تین مسجد سبز است که
در کش��ور افتتاح می ش��ود و این مسجد به طور کامل
از المپ های الایدی اس��تفاده ش��ده ،س��قف مجهز
ب��ه س��لولهای خورش��یدی اس��ت و ش��یرهای آب
با استفاده از انرژی خورشیدی کار میکنند.
وی خاطر نشان کرد :این مسجد در منطقه «قرهود» دبی
ساخته شده است و برای  3500نمازگزار ظرفیت دارد
و حدود  22میلیون درهم برای س��اخت مسجد هزینه
شده است.
الریس تصریح کرد :این مسجد«خلیفه التاجر» نام دارد
و نخستین مسجد س��بز در کشور و منطقه خاورمیانه
به ش��مار می رود.این مسجد براس��اس استانداردهای
محیط زیست ساخته شده تا از اتالف انرژی و منابع دیگر
مانند آب جلوگیری ش��ود .از جمله اقدامات در نظر
گرفت��ه ش��ده در این زمین��ه اختصاص فضای س��بز
در اطراف مس��جد ،استفاده از انرژی خورشیدی برای
گرم کردن آب مسجد ،استفاده از تکنولوژی بازیافت آبی که
برای وضو استفاده می شود،استفاده از مواد ساختمانی
س��ازگار ب��ا محی��ط زیس��ت در س��اخت مس��جد،
کاهشمیزاناستفادهازآبازطریقکاربردتکنولوژیهایجدید
واستفادهازوسایلخنککنندهیدارایکیفیتجهانیاست.
همچنین ،س��قف ه��ای این مس��جد متح��رک بوده و
نم��ای بیرونی گچکاری ش��ده و درهای مس��جد و حتی
کابینتهایآشپزخان هاینمسجدنیزهمگیازجنسچوباست.
این مسجد در زمینی به وسعت  10هزار مترمربع ساخته
شده است و بزرگترین مسجد امارات به شمار می رود.
ساخت مسجد به پایان رسیده است و در حال نصب
دس��تگاه های صوتی ،دوربین های مراقبت ،لوسترها
و دس��تگاههای تهویه هوا هس��تند تا برای نمازگزاران
در ماه مبارک رمضان آماده شود.

همزمان با «ماه مبارک رمضان»

مراسم جزءخوانی قرآن
در بوستان والیت برگزار میشود

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج از راهاندازی نخستین رشته علوم قرآنی و حدیث استان
در این دانشگاه و پذیریش دانشجو از مهر امسال خبرداد.
کامران فتح اللهی ،رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج پیش از ظهردیروزدر جمع خبرنگاران
رس��انههای گروه��ی اس��تان در س��نندج ،اظهار داش��ت :مبحث تقری��ب بین مذاهب اس�لامی و
اتحاد مسلمانان از کلیدیترین امور بوده و رهبر معظم انقالب نیز در همین راستا دستور راهاندازی
دانشگاه مذاهب اسالمی را در کشور صادر کردند.
وی اف��زود :پ��س از س��فر پرخی��ر و برک��ت رهب��ر معظم انقالب به اس��تان کردس��تان ش��اهد
فعالیت دانشگاه مذاهب اسالمی سنندج با پذیریش  40نفر دانشجو از سال  89بودیم که هم اکنون
ای��ن  40دانش��جو در دو رش��ته فق��ه و حق��وق ش��افعی و فقه و حق��وق امامیه موفق ب��ه پایان
دوران تحصیل شدهاند.
فتحاله��ی تصری��ح ک��رد :هم اکنون  160دانش��جو در دو رش��ته فق��ه و حقوق امامی��ه و فقه و
حقوق ش��افعی در این ش��عبه مش��غول تحصیل هس��تند و خوش��بختانه پس از رایزنیهای بسیار
برای نخس��تین بار مجوز راهاندازی رشته علوم قرآنی و حدیث را از وزارت علوم دریافت کردیم
و از مهرماه نیز در این رشته نیز پذیرش دانشجو خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه سنندج خاطر نشان کرد :با راهاندازی رشته علوم قرآنی و
حدیث تعداد رشتههای این دانشگاه به سه رشته افزایش یافته و داوطلبان کنکور سراسری امسال
در س��ه گروه ریاضی فیزیک ،علوم تجربی و علوم انس��انی میتوانند تحصیل در این س��ه رشته را
انتخاب کنند.
فتحالهی ،از کمبود فضا و امکانات به عنوان مشکالت اصلی این دانشگاه نام برد و اظهار داشت:
متأس��فانه به دلیل کمبود فضا و امکانات هر س��اله از بین  600داوطلب تحصیل در این دانش��گاه
تنها  40نفر جذب میش��وند و اگر این مشکالت رفع ش��ود با توجه به توانمندی اساتید میتوانیم
دانشجویان بیشتری جذب کنیم.
وی همچنین از اختصاص  6هکتار زمین برای ساخت پردیس جامع دانشگاه مذاهب در سنندج
خب��رداد و اف��زود :در صورت تأمین اعتبار ظرفیت پذیریش دانش��جویان این دانش��گاه به عنوان
تنها دانشگاه تقریب مذاهب غرب کشور به یک هزار و 200نفر خواهد رسید.
فتحالهی افزود :با راه اندازی این پردیس عالوه بر سه رشته موجود در دانشگاه؛ رشتههای دیگری
همچون فلس��فه و عرفان ،تاریخ اس�لام ،ارتباطات ،جامعه شناس��ی اس�لام ،اندیش��ه شناس��ی و
ادیان و مذاهب اس�لامی دائرخواهد ش��د و آمادگی خواهیم داش��ت تا ازخارج کشور نیز دانشجو
جذب کنیم.

مدیر بوس��تان والیت از برگزاری مراسم جزءخوانی
ق��رآن کری��م همزم��ان ب��ا «م��اه مب��ارک رمضان»
در این بوستان خبر داد.
محمدعلینصرمدیربوستانوالیتبهباشگاهخبرنگاران
گفت :برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن کریم همزمان
با ماه مبارک رمضان در دس��تور کار واحد اجتماعی و
فرهنگی بوستان والیت قرار دارد.
وی ادامه داد :این طرح همزمان با «ماه مبارک رمضان»
یک س��اعت قب��ل از اذان مغ��رب در جای��گاه ویژه
جزءخوانی قرآن کریم واقع در ضلع جنوبی در شماره 2
روبهروی قلعه شادی بوستان والیت در دست اجراست.
نصراظهارداشت:دراینطرحمعاونتاجتماعیوفرهنگی
منطقه،19ادارهفرهنگیمنطقه 19وواحداجتماعیوفرهنگی
بوستان والیت مشارکت و همکاری دارند.
وی با اشاره به اقدامات اجرائی این طرح افزود :برپائی
جایگاه ویژه جزءخوانی قرآن کریم در بوستان والیت،
برگزاری مراس��م جزءخوان��ی و همخوانی قرآن کریم
در بوس��تان والیت همزمان با «م��اه مبارک رمضان»
از اقدامات اجرائی این طرح است.
نصرخاطرنشانکرد:برگزاریشببرنامههایافطارتاسحر،
برپائی نمایش��گاه بر آس��تان جانان ،برگ��زاری ویژه
برنامههای فرهنگی ،آموزشی ،هنری ،ورزشی ،مذهبی
و گردش��گری از اقدام��ات دیگ��ر بوس��تان والی��ت
در «ماه مبارک رمضان» است.

نقل و انشار مطالب اين روزنامه ،حتي بدون ذكر منبع ،براي عموم عالقه مندان آزاد است

انتقال بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن
از  ۳۰میدان شهر تهران به باغ موزه

قائ��م مقام بیس��ت و دومین نمایش��گاه ق��رآن کریم
درجلسهشورایسیاستگذارینمایشگاهقرآناظهارکرد:
حمل و نقل بازدیدکنندگان این نمایشگاه از  ۳۰میدان
شهر تهران انجام میشود و ایستگاههای تاکسی ،اتوبوس
و مترو کار حمل و نقل را انجام میدهند.
جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی قرآن
با حضور برزین ضرغامی ،قائم مقام نمایشگاه قرآن و
مسئوالن و نمایندگان کمیتههای مختلف نمایشگاه قرآن
در ستاد اجرائی این نمایشگاه واقع در باغ موزه دفاع مقدس
برگزار شد.
قائم مقام بیس��ت و دومین نمایشگاه بینالمللی قرآن
در ابتدای این جلسه اظهار کرد :ستادی را با همکاری
ش��هرداریهای منطق��ه س��ه ،ش��ش و هف��ت و
معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماعی خدمات ش��هرداری و
همچنین سازمانهای مرتبط تشکیل دادیم که جلسات
این س��تاد هر روز رأس س��اعت دو در محل برگزاری
بیست و دومین نمایشگاه قرآن کریم برگزار میشود.
ضرغامی افزود :در جلسات ستاد اجرائی نمایشگاه قرآن
بحثه��ای ترافیک��ی ،پلیس راهور و  ...انجام ش��د که
براین اس��اس حمل و نقل بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن
از30میدانشهرانجاممیشود.همچنینایستگاههایویژهتاکسی،
اتوب��وس و مترو نیز برای حم��ل و نقل بازدیدکنندگان
از نمایشگاه قرآن در نظر گرفته شده و پارکینگهای اطراف
باغ موزه دفاع مقدس نیز برای بازدیدکنندگان باز شده است.
قائم مقام بیس��ت و دومین نمایش��گاه بینالمللی قرآن
در ادام��ه به تبلیغات ش��هری که در س��طح ش��هر برای
نمایش��گاه قرآن صورت گرفته اس��ت ،گفت :بخش��ی
از تبلیغ��ات ش��هری نمایش��گاه ق��رآن انجام ش��ده و
بقیه نی��ز ظرف یک ی��ا دو روز آینده انجام میش��ود.
تبلیغات س��طح ش��هر برای نمایش��گاه قرآن در تمامی
مناطق شهر تهران انجام خواهد شد.
ضرغامی افزود :س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران
در بح��ث س��رویسهای بهداش��تی وارد ش��ده و
بح��ث افط��اری بازدیدکنندگان نمایش��گاه ق��رآن نیز
ب��ه عه��ده ش��هرداری مناط��ق س��ه ،ش��ش و هف��ت
گذاشته ش��ده اس��ت .بحثهایی از جمله آتشنشانی،
اورژانس ،س��رویسهای آبخوری و ...نیز جدی گرفته
ش��ده است که ایستگاههای آن از یکش��نبه ،اول تیرماه
در باغ موزه دفاع مقدس مستقر میشود.
*برپائی «شبهای شیدائی» همزمان
با نمایشگاه قرآن در باغ موزه دفاع مقدس
وی ادامه داد :همزمان با برپائی بیست و دومین نمایشگاه
«شبهای شیدائی» نیز در باغ موزه دفاع مقدس اجراء
میش��ود .م��ا پذیرفتیم که بخش��ی از هزینههای برنامه
ش��بهای ش��یدائی را پرداخت کنیم و کم��ک کنیم که
این برنامه در طول برگزاری نمایش��گاه قرآن به خوبی
اجراء شود.
قائ��م مقام بیس��ت و دومین نمایش��گاه ق��رآن کریم
در ادام��ه عن��وان ک��رد :همچنی��ن با صداوس��یما نیز
قراردادهای الزم بس��ته ش��ده اس��ت و ش��بکه قرآن و
معارفسیماوشبکهرادیوئیقرآنوسایرشبکههایتلویزیونی
نالمللی
آمادهاطالعرسانیبرنامههایبیستودومیننمایشگاهبی 
قرآن کریم هستند .صداوسیما امکانات رسانهای خود را
در اختیار نمایشگاه قرآن قرار داده است.
در ادام��ه جلس��ه ش��ورای سیاس��تگذاری
بیس��ت و دومین نمایش��گاه قرآن کریم اعضای هر یک
از کمیتههای نمایشگاه به ارائه گزارشی از برنامههای خود
پرداخته و مش��کالت و مسائل خود را مطرح کردند و
برنامهریزیهای الزم برای فعالیت هر بخش نهائی شد.

پیامبر اکرم (ص) :
نشانه مخلص چهار چیز است :دلش درست است ،اعضایش بیآزار است ،خیرش به دیگران میرسد و از بد کردن خوددار است

