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قرآن

• شماره •3503سهشنبه  26تير•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
برگزاری دورههای آموزش قرآن
در معاونت فرهنگی دادگستری تهران
ی آموزش قرآن کریم به صورت هفتگی در محل معاونت
دورهها 
فرهنگی دادگستری استان تهران برگزار میشود.
مهدی داوودینسب ،مسئول امور قرآن معاونت فرهنگی دادگستری
ی
توگو با خبرنگار ایکنا؛ از برگزاری دورهها 
استان تهران در گف 
آموزش قرآن کریم در محل این معاونت خبر داد و گفت :این دورههای
قرآنی ویژه آقایان و بانوان و در محل ساختمان شماره  3دادگستری
تهران برگزار میشود.
مسئول امور قرآن معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران تصریح
کرد :کالس آموزش قرآن کریم ویژه بانوان زیر نظر کاشانی ،مربی
این دوره طی روزهای سهشنبه هر هفته بعد از نماز مظهر و عصر و
همچنین ،دوره آموزشی تالوت و اذان ویژه آقایان نیز زیر نظر بنده طی
روزهای چهارشنبه هر هفته بعد از نماز ظهر و عصر برگزار میشود.
داوودینسب اظهار کرد :همچنین ،جهت ارتقای سطح قرآنی
کارکنان معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران نیز دوره ارتقای
سطح قرآنی هر روز نیم ساعت پیش از آغاز وقت اداری در محل
معاونت برگزار میشود.
دبیر اجرائی چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن:

 100درصد هزینه مسابقات قرآن
از اوقاف تأمین میشود

دبیر اجرائی چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم گفت:
 100درصد هزینه مسابقات قرآن کریم از سوی اوقاف و امور خیریه
تأمین میشود.
حجتاالسالم مصطفی سیفی دبیر اجرایی چهل و یکمین دوره
مسابقات استانی قرآن کریم در گفتوگو با ایکنا از مازندران با بیان
اینکه مسابقات استان در دو بخش آوایی و معارفی برگزار شد ،اظهار
کرد :در بخش معارفی که در تاریخ  21تیر ماه در آستانه امام زاده
عباس ساری برگزار شد حدود  200نفر در رشته معارف ،احادیث،
نهجالبالغه و تفسیر قرآن کریم به رقابت پرداختند.
وی افزود :در مرحله آوایی رشتههای حفظ ،قرائت ،ترتیل ،دعاخوانی
و اذان با حضور  400نفر از متسابقین که  200نفر بانوان و  200نفر
آقایان هستند از ديروز  25تیرماه تا  28تیرماه در باشگاه برق ساری
در حال برگزاری است.سیفی تصریح کرد :در حال حاضر افتتاحیه
ّ
ّ
این مسابقات با بیانات آیتالله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه آغاز
شد و قرار است در اختتامیه این مسابقات استاندار مازندران حضور
یابد و اهدای جوایز به برترینها اهدا شود.وی افزود :قبل از برگزاری
مسابقات قرآنی گروههای تواشیح در اداره کل اوقاف مازندران به
رقابت پرداختند که در مجموع راه یافتگان مسابقات استانی بیش
از  700نفر بوده که طی چهار روز به رقابت خواهند پرداخت.دبیر
اجرایی چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم با بیان اینکه
نفرات برتر مسابقات استانی به مسابقات کشوری که در اراک راه پیدا
میکنند ،عنوان کرد 100 :درصد هزینه مسابقات قران کریم از سوی
اوقاف و امور خیریه تأمین میشود و در این راستا از همکاری مدیر
عامل برق منطقهای و مدیریت باشگاه برق استان و نیز مسئوالن امنیتی
تقدیر و تشکر داریم.

آغاز هجدهمین مسابقات ملی قرآن
در فلسطین

جدهمین دوره مسابقات ملی حفظ و تفسیر قرآن فلسطین موسوم به
رقابتهای قرآنی «االقصی» در کرانه باختری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مطبوعات فلسطین؛ وزارت اوقاف تشکیالت
خودگردان فلسطین در شهر رامالله ،روزيكشنبه ( 24تیرماه) از آغاز
هجدهمین دوره رقابتهای ملی حفظ و تفسیر قرآن این کشور خبر داد.
یوسف ادعیس ،وزیر اوقاف فلسطین در این باره گفت :مرحله
نخست این مسابقات ابتدا در سطح مناطق مختلف کرانه باختری
برگزار میشود و  800شرکتکننده در دو بخش بانوان و آقایان در آن
حضور دارند.
وی تصریح کرد :نفرات برتر مرحله نخست هجدهمین دوره مسابقات
ّ
ملی حفظ و تفسیر قرآن فلسطین ،در مقر وزارت اوقاف در شهر رامالله
با یکدیگر به رقابت میکنند.
ادعیس در ادامه افزود :این دوره از مسابقات در سه رشته حفظ کل
قرآن کریم به همراه تفسیر سوره اسرا ،حفظ  20جزء و حفظ  10جزء
برگزار میشود.
گفتنی است ،هفدهمین دوره از این مسابقات  17مرداد لغایت
 6شهریور ماه سال گذشته در چهار رشته حفظ کل به همراه تفسیر
سوره آل عمران ،حفظ کل و تسلط بر واژگان قرآن ،حفظ  20جزء و
حفظ  10جزء برگزار شد.

حجتاالسالم پژمانفر مطرح کرد

برنامه فراکسیون قرآن و عترت مجلس
برای آموزش روخوانی قرآن به دانشآموزان و دانشجویان
نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس با اشاره به اینکه انقالب
اسالمی موج اسالمخواهی را در
جهان گسترش داد ،گفت :موج
اسالمگرایی در جهان دشمنان و
مستکبران را نگران کرده است.
بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالم
نصرالله پژمانفر در مراسم «نسیم
وحی» و آئين افتتاحیه مدارس حفظ
یک ساله قرآن کریم در خراسان
رضوی که با حضور حافظان
کالمالله وحی در مرکز نمایشگاهها
و همایشهای آستان قدس رضوی
برگزار شد ،گفت :قبل از پیروزی
انقالب اسالمی ،بسیاری از افراد
معتقد بودند برای داشتن زندگی
خوب باید بهکشورهای مستکبر
شرق و غرب وابستگی داشت ،اما
انقالب اسالمی مردمی را که در
فضای ناامیدی ب ه سر میبردند،
راهنمائی و قرآن و معارف اهل
بیت(ع) را ب ه عنوان راه نجات ب ه آنها
معرفی کرد.
وی با اشاره ب ه اینکه انقالب
اسالمی موج اسالمخواهی را در
جهان گسترش داد؛ بیان کرد :موج

اسالمگرایی در جهان دشمنان و
مستکبران را نگران کرده است،
آنها از هر راهی تالش میکنند تا
اسالمهراسی را ترویج دهند ،از این
رو جنگ نرم را ب ه راه انداختهاند.
نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس افزود :فیلمهایی که هالیوود
در دستور کار خود قرار داده است،
بسیار نگرانکنندهاند ،آنها تنها برای
مسئله توحید بیش از  2هزار شبهه
را قالبهای مختلف انیمیشن،
کلیپ و فیلم سینمائی طراحی و
اجرا کردهاند.
پژمانفر با بیان اینکه دشمنان

سالهاست در موضوعات مختلف
شبهه ایجاد میکنند ،افزود :ما باید
از باورها و آرمانهایمان دفاع کنیم و
این دفاع تنها با انس و الفت با قرآن و
معارف اهل بیت(ع) محقق میشود.
نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی
فرمودند« ،ما باید  10میلیون حافظ
قرآن کریم در کشور تربیت کنیم»؛
اظهار کرد :خوشبختانه امروزه
تعداد حافظان کالمالله وحی رو ب ه
افزایش است ،اما هنوز با افقی که
برای کشور پیشبینی شده است،

بسیار فاصله داریم.
وی ادامه داد :ما در فراکسیون قرآن
و عترت مجلس شورای اسالمی
آسیبشناسی کردیم و متوجه شدیم
متأسفانه در جامعه ما هنوز افراد
زیادی از دانشجویان ،دانشآموزان
و کارکنان روخوانی صحیح قرآن
کریم را آنگونه که باید یاد ندارند،
از این رو باید با برنامهریزی مدون،
نهضت روخوانی و روانخوانی قرآن
کریم را در کشور گسترش دهیم.
پژمانفر تصریح کرد :در همین
راستا جلساتی با وزیر آموزش و
پرورش و وزیر علوم برای آموزش
روخوانی قرآن کریم ب ه دانشآموزان
و دانشجویان داشتیم ،همچنین
با وزیر کار و رئیس سازمان امور
استخدامی کشور نیز برای تشکیل
کالسهای ضمن خدمت کارکنان
در راستای فراگیری روخوانی قرآن
جلساتی را برگزار کردهایم.
نماینده مردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
ما باید راه تشکلهای قرآنی را در
مدارس باز کنیم ،اجرای این کار
عالقهمندی ب ه قرآن کریم را بیش از
پیش فراهم میکند.

دومین جلسه توجیهی طرح قرآنی
بشیر در ستاد ارتش برگزار شد

برپائی بخش شفاهی جشنواره
«آیههای مهربانی»
با بیش از  1000شركت كننده

دومین جلسه توجیهی طرح قرآنی بشیر ویژه مربیان و اساتید قرآن کریم صبح
ديروز با حضور دکتر بیستونی ،پژوهشگر و مولف کتاب تفسیر قرآن بشیر در
تاالر همایش حضرت امام خمینی (ره) ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،دومین جلسه توجیهی طرح قرآنی بشیر ویژه
مربیان و اساتید قرآن کریم صبح ديروز با حضور دکتر بیستونی ،پژوهشگر و
مؤلف کتاب تفسیر قرآن بشیر در تاالر همایش حضرت امام خمینی (ره) ستاد
ارتش برگزار شد .در این جلسه که حجت االسالم صالحی ،معاون تربیت و
آموزشادارهعقیدتیسیاسیستادآجانیزحضورداشت؛دکتربیستونیباتشریح
ویژگیهای مختلف آموزش تفسیر قرآن کریم به سبک تفسیر قطره ای گفت:
کتاب تفسیر قرآنی بشیر با توجه به نیازهای جامعه تالیف شده و سعی شده جان
کالم و خالصه مفید آیات استخراج و از درج مطالب غیرکاربردی پرهیز شود.
وی افزود :در این طرح  3ساله قرآنی که ویژه مربیان و اساتید قرآن کریم ارتش
جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده ،شرح معانی لغات و استخراج پیام
آیات با استفاده از قاعده الغای خصوصیت مدنظر قرار گرفته است.
گفتنی است ،شرکت کنندگان در این طرح قرآنی ،در هر  45روز ،ضمن
تسلط بر موضوعات ،معانی و مفاهیم آیات مربوط به آن جزء از قرآن کریم،
در آزمون تستی و تشریحی که در پایان هر دوره به صورت تمرکزی برگزار می
شود ،شرکت می کنند .همچنین جزوات آموزشی و برنامه های طرح قرآنی
بشیر نیز از طریق کانال «قرارگاه فرهنگی ستاد ارتش» در پیام رسان سروش
به آدرس @ aja_farhangiاطالع رسانی خواهد شد.

بخش شفاهی جشنواره «آیههای مهربانی» با بیش از هزار نفر از متسابقان
بانو و آقا برگزار میشود.
به گزارش ایکنا؛ نخستین جشنواره قرآنی «آیههای مهربانی» ویژه شاغالن و
خانوادههای کارکنان شهرداری تهران در بخش کارکنان ،همسران ،فرزندان
پایین و باالی  16سال در تاالر اندیشه فرهنگسرای اندیشه در حال برپایی است.
این مسابقات در بخش شفاهی در گروه آقایان در رشتههای قرائت تحقیق و
ترتیل اذان ،حفظ کل 20 ،و  10جزء و حفظ قصار السور ویژه خردساالن
و همچنین اذان و در گروه بانوان و دختران در این رشتهها به استثنای قرائت
تحقیق و اذان به مدت دو روز  24و  25تیرماه در حال انجام است.
این مسابقات در بخش آقایان همزمان با والدت حضرت معصومه(س) و
در بخش بانوان 25 ،تیرماه با رقابت بیش از هزار نفر و با بهرهگیری از داوران
ملی و کشوری در دو نوبت صبح و عصر از ساعت  9تا  12صبح و همچنین
 14تا  20در حال برگزاری است.
یادآور میشود ،بخش کتبی آن شامل مفاهیم سوره واقعه طی ایام ماه مبارک
رمضان از طریق پرتال ادارهکل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری
تهران و یا اتوماسیون اداری شهرداری برپا و همچنین آثار مربوط به
خوشنویسی و اشعار قرآنی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
اختتامیه این دوره از مسابقات همزمان با والدت حضرت ثامنالحجج
علیبن موسیالرضا(ع) برگزار میشود.

با حضور مربیان و اساتید قرآن کریم؛

مدیر اجرائی طرح پویش قرآنی:

قصد داریم پویش قرآنی را به خانه تمام مردم ایران ببریم
مدیر اجرائی پویش قرآنی
گفت:نقشهای را طراحی کردیم که
به وسیله آن بتوان قرآن را جزئی از
زندگی مردم کرد و یکی از سبک
زندگیهائی که رعایت میکنند
قرآن خواندن شود.
سعید قربانی ،مدیر اجرائی طرح
پویش قرآنی در گفتگو با خبرنگار
دانشگاه خبرگزاری دانشجو،
پیرامون چگونگی آغاز این طرح
گفت :طرح پویش قرآنی را از سال
 ۹۴در دانشگاه شریف آغاز کردیم با
جمعی از دانشجویانی که توانمند و
فعال بودند حلقهای را تشکیل دادیم
و آرام آرام شروع کردیم از دانشگاه
خودمان فراتر برویم و در حال
حاضر بین  ۵۰تا  ۶۰دانشگاه هستند
که ارتباط زیادی با آنها داریم و این
طرح را هر کدام در دانشگاه خود و
در شهر خود اجرا میکنند.
وی افزود :حدود  ۲۰استان در
ایران در حال اجرای طرح پویش
قرآنی در دانشگاهها و مساجد خود
توسط دانشجویان و اعضای فعال
هستند و به نوعی به پیشبرد اهدافی
که مجموعه گفتمان قرآنی تعریف
کرده است کمک میکنند.
مدیر اجرائی طرح پویش قرآنی
توضیح داد :ما نقشهای را طراحی
کردیم که به وسیله آن بتوان قرآن
را جزئی از زندگی مردم کرد و
یکی از سبک زندگیهائی که مردم
رعایت میکنند قرآن خواندن شود.
همان گونه که نماز خواندن جزئی
از زندگی قشر مذهبی محسوب

معرفی برترینهای استانی
چهل و یكمین مسابقات سراسری قرآن
مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
همزمان در تهران در تمامی استان های كشور در حال برگزاری است
كه برخی استان ها مسابقات پایان یافته است و نفرات برتر راهیافته به
مسابقات كشوری مشخص شده اند كه در زیر نفرات برتر شهرستانهای
خراسان شمالی و گلستان معرفی می شوند
* اعالم نتایج مرحله استانی چهل و یکمین دوره

مسابقات قرآن کهگیلویه و بویراحمد
نتایج مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
استان کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد.
به گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه ،فهرست اسامی رتبه های برتر
مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم استان کهگیلویه
و بویراحمد اعالم شد که به این شرح است:

* برادران

* قرائت:محمد باقریان،مجید مهربان،حامد نجاتی
* ترتیل:سید افشین پیرایش،پدرام فصیح زاده،سید سعید هاشمی
* حفظ  5جزء:حافظ علی نژاد
* حفظ  10جزء:هوشنگ رازی پور
* حفظ  ۲۰جزء:سید محمد ناصری،حسین فرخنده
* اذان:میالد شفیعی،محمد جشان نژادیان،سعید جان افرائیان
* دعاخوانی:مهدی رضائی ،محمود اسماعیلی،علی نظر شکیبا زاده

* خواهران

* قرائت:نرگس گلستانی،سیده فاطمه موحد،سحر تجاره
* ترتیل:فاطمه بستام،زینب امیله ،مبارکه دست افکن
* حفظ  5جزء:سیده پریسا دیورخش،فائزه محمدی،نرگس زارع
ی پور
*حفظ 10جزء:مریم جعفری،سیده فاطمه تقوی،سیده مریم زک 
* حفظ  20جزء:مینا چراغی،سیده شهال حسینی،ربابه یوسفی
* حفظ کل:ناهید اژدری ،فاطمه محمودی،سیده مهری نجفی
* دعاخوانی:سیده فرخنده ربانی،زینب تاج الدینی،سکینه سجودیان
* نفرات برتر مرحله استانی چهل و یکمین دوره

مسابقات قرآنی آذربایجان شرقی اعالم شد
مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان
آذربایجان شرقی برگزار و نفرات برتر این دوره از مسابقات اعالم شدند
که اسامی آنها به این شرح است:

* برادران

* قرائت:ابراهیم عبدی،هادی بنازاده،داود کریمی
* ترتیل:رسول نظری،مرتضی کیانی،غالمرضا قوچی
* حفظ کل:امیررضا قیامی،محمد مالزاده،مهدی صفرزاده
* حفظ  20جزء:محمدتقی اصدقی
* حفظ  10جزء:صمد امراهی،میالد مجدی،رضا محمدپور
* حفظ  5جزء:
سید محمدجواد حسینی،حسین نصیری،سید حسن حسینیلر
*دعاخوانی:ابوالفضل اروج زاده ،مهدی زارعی،احمد حاج رحیمی
* اذان:اکبر قنبرزاد،یوسف خاکی،محمد اصولی هروی
* خواهران
* قرائت :ام البنین طالبی،مهری سلیمی ،سمیه سعیدی
* ترتیل:نسرین زلفی،زهرا بی نیاز،رقیه ملکی
* حفظ کل:راحله گل زاده ،نسرین صدیقی،رعنا احمدی
* حفظ  20جزء:سهیال شویکلو،فاطمه امراء زاده،پروین یاری
*حفظ  10جزء:سکینه آرزومندشندی،زهرا حسینی،مریم رحیمنژاد

* حفظ  5جزء:الناز علیپور،مریم وقاری،رقیه وکیلیانی
* دعاخوانی:زهرا مولوی فرد،ام البنین عبادی،کلپوم پریوری
* اعالم نفرات برتر مرحله استانی چهل و یکمین

دوره مسابقات قرآنی لرستان
مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان
لرستان برگزار و نفرات برتر این دوره به شرح ذیل اعالم شدند:

* برادران

میشود قرآن خواندن نیز بخش
الینفک زندگی آنان بشود ،اما آنچه
محرز بود این است که حدود بیش
از  ۶۰درصد از جوانان مذهبی قرآن
جزئی از زندگی شان نیست و ما با
این هدف کارمان را شروع کردیم
که قرآن را جزئی از زندگی آنهائی
که مذهبی هستند در ابتدا و بعد کل
جامعه قرار دهیم.
وی ادامه داد :در یک پژوهشی که
بین  ۱۸دانشگاه و از بین ۵۵۰۰
دانشجو انجام دادیم متأسفانه تنها
 ۱۰درصد از دانشجویان قادر به
قرائت صحیح قرآن بودند و بقیه
دانشجویان با وجود اینکه در دوران
تحصیلی دروس مثل عربی ،قرآن
و معارف را گذرانده بودند ،اما از
قرائت صحیح قرآن عاجز بودند.
راهبرد اصلی ما در گام اول هماهنگ
کردن قرائت به صورت روزانه است
به همین دلیل تقویمی را طراحی
کردیم تحت عنوان تقویم قرآنی

که برای هر روز از سال یک صفحه
مشخص قرآن دارد و به دنبال این
هستیم که این برنامه منظم قرائت
روزانه قرآن را مطابق با تقویمی که
طراحی شده است به تمام سطوح
مختلف کشور اشاعه دهیم .برای
مثال در ماه مبارک رمضان تمام مردم
به صورت هماهنگ روزی یک جزء
قرآن میخوانند ما نیز قصد داریم تا
این هماهنگی را ایجاد کنیم تا کم
کم در سطح مساجد کشور و بعد
تمام برنامههای قرآنی و بعد از آن
زندگی همه مردم با این نوع تقویم
هماهنگ شود.
قربانی گفت :ما این کار را به
چند بخش تقسیم کرده ایم یکی
فضاهای مختلفی که در آنجا قرآن
خوانده میشود مثل مساجد،
ادارات ،منازل و  ...نزدیک به ۵۰
هزار مسجد در کشور وجود دارد
که از این تعداد تنها  ۲۰هزار تای
آنها به صورت فعال و مستمر نماز

جماعت در آنها برگزار میشود و
فعالیت و پویایی دارد.
هدف ما این است که این مساجد
به عنوان فضایی که در آنجا قرآن
خوانده میشود حدود ۲۰۰۰
عدد از آنها را تا یک سال و نیم
دیگر همگام و هماهنگ با طرح
پویش قرآنی کنیم .هدف دیگری
که در پیش رو داریم این است که
چهرههای مختلف را با این طرح
همراه کنیم .برای مثال از مدیران
فرهنگی ،سیاسی ،چهرههای هنری
و  ...دعوت میکنیم تا به این پویش
بپیوندند و به آن عمل کنند.
وی اظهار داشت :یکی از دیگر
کارهائی که اعضای فعال ما در
شهرهای مختلف انجام داده اند
همگام کردن امور مساجد شهر
خود با این طرح میباشد .برای مثال
در حال حاضر امور مساجد شهر قم
و گرگان پای کار آمده اند و این طرح
را اجرا میکنند.

* قرائت:وحید کرمی،محمد آشوری،علیرضا روزبهانی
* ترتیل:
حسام الدین غالمی،محمد عریان،احسان پیرداده سوم مشترک،مسلم
یادگاری سوم مشترک
ّ
* حفظ کل:روح الله شکیبافر
* حفظ  20جزء :رضا رحیمی
* حفظ  5جزء:سید حمیدرضا حسینی
* دعاخوانی :شهاب امانتچی،محمد عالیخانی،رضا کاکاوند
* اذان:عبدالصمد اسکندری،ابراهیم ذوالفقاری،سجاد کوشکی

* خواهران

* قرائت:خدیجه بیرانوند،فاطمه ابوالحسنی ،کبری بیرانوند
* ترتیل:صدیقه سیفی دلی،زینب مؤمنی،فاطمه سیفی
* حفظ  5جزء:
میترا بایزن،فاطمه مرزبان،سیمرا مرادی
* حفظ  10جزء:
سیده سعیده سیدین،منصوره ویسکرمی،مریم پارسا
* حفظ  20جزء:
معصومه تمیمی،اکرم حاتم وند،مریم زندلشنی
* حفظ کل:
معصومه گودرزی،سایه مهدینژاد،زهراسادات حسینی
* دعاخوانی:
منیر مرادی،شهناز اسکینی،صغری عظیمی
گفتنی است ،مرحله کشوری چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری
قرآن مهرماه امسال در شهرستان اراک استان مرکزی برگزار خواهد شد.

