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قرآن

• شماره •3579سهشنبه  15آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم خبر داد:

راه اندازی دومین مدرسه قرآنی قم
حجت االسالم حسینی مقدم ،در دیدار با آیت الله اعرافی گفت:
راه اندازی دومین مدرسه قرآنی در منطقه قلعه چم قم است يكي از
فعاليت مهم قرآني در استان محسوب ميشود.
وقف های پایدار را مسئله بسیارمهم عنوان کرد و گفت :اداره کل
اوقاف قم دراین رابطه آمادگی همکاری با حوزه علمیه را دارد.

مسابقات سراسری بیتاالحزان فراخوان داد
هفدهمین دوره مسابقات سراسری
قرآن مؤسسه بیتاالحزان ویژه
اساتید ،قرآنآموزان و تمامی حفاظ
مرکز شبانهروزی حفظ تخصصی
بیتاالحزان آذرماه برگزار میشود.
حجتاالسالم علیرضا شاهسونی،
مدیر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
بیتاالحزان حضرت زهرا(س)
ضمن بیان این مطلب به ايكنا
گفت :هفدهمین دوره مسابقات
سراسری قرآن مؤسسه بیتاالحزان
در مرحله مقدماتی(داخل شعب)،
شهرستانی(بین شعب) و نهایی از
آذرماه آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه مرحله داخلی
شعب از هشتم آذرماه انجام
میشود ،اظهار کرد :این مسابقات

در گروه سنی زیر  12سال در
رشتههای حفظ یک و سه جزء و
ترجمه و مفاهیم به صورت کتبی و
همچنین در رشتههای حفظ 10 ،5
و  20جزء و کل در تمامی مقاطع
سنی به صورت شفاهی ،همچنین

به کوشش دانشجویان سازمان امامیه پاکستان

به گزارش «حوزه» ،حجت االسالم سید اسماعیل حسینی مقدم ،پیش
از ظهر ديروز در دیدار با آیت الله اعرافی که دردفتر مدیر حوزه های
علمیه برگزار شد ،ضمن گرامیداشت هفته وقف گفت :وقف دارای
ابعاد مختلفی مانند احیاء و حفظ موقوفات است .در این رابطه با حفظ
وقف ،برنامه هایی از سوی اداره کل اوقاف درحال پی گیری است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود :موضوع دیگر احیاء
وقف و اسناد آن است .در سال جاری برای  800رقبه از رقبات ،سند
تک برگ صادر شده است.
وی با بیان اینکه از دیگر فعالیت ها اداره ،پی گیری مسائل حقوقی
وقف است اظهارداشت :درسال جاری از  45پرونده موقوفات در
محاکم قضایی دفاع شد و دراین رابطه در  42مورد به نفع سازمان
حکم صادر شده است.
حجت االسالم حسینی مقدم یکی دیگر از فعالیت ها را درآمد زایی
از موقوفات برشمرد و گفت :در این رابطه نسبت به مشابه سال جاری
 34درصد رشد داشته است و در بخش بقاع مبترکه هم  25درصد
نسبت به سال گذشته شاهد رشد بودیم.
وی اظهارداشت :یکی دیگر از مسائل ،بحث نیت وقف است .در این
بخش و در مسائل فرهنگی و اجتماعی تالش های خوبی شده است
که یکی از این موضوعات بحث اعزام مبلغ بوده و تاکنون  600مبلغ
در مناسبت های مختلف اعزام شده اند و در فعالیت اجتماعی بالغ
بر 3هزار و در مورد دارو بیش از  300میلیون تومان کمک رسانی
شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در بحث کمک
رسانی به هیئات مذهبی و مجالس روضه اهل بیت(ع) 500 ،میلیون
تومان کمک رسانی شده ،افزود :از دیگر فعالیت ها ،برپایی موکب
به نام حضرت علی ابن جعفر(ع) در سامراء بود ،گفت :این موکب
توانست با حضور  100خادم در مدت دو هفته خدمات خوبی به
زائرین اربعینی داشته باشد.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از اربعین صورت گرفته ،اظهار
داشت :براساس آمارها روزانه  ۹۰هزار زائر به این شهر می آمدند.
حجت االسالم حسینی مقدم بابیان اینکه به دنبال احیاء سایر موقوفات
هستیم و در این رابطه موقوفه هایی هم شناسایی شدند ،گفت :از دیگر
فعالیت های صورت گرفته برنامه قرآنی است ،در این بحث ،امسال
شهر قم توانسته درمسابقات ملی و کشوری رتبه اول و در مجموع
استانها در دو موضوع حفظ و قرائت بدست بیاورد.
وی یکی دیگر از این فعالیت ها را تربیت حافظ قرآن از یک جزء تا
بیش از آن است برشمرد و اظهارداشت :براساس آمار و برنامه ها ،به
دنبال این هستیم 20هزار نفر را دربحث حفظ مشارکت دهیم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم عنوان کرد :یکی دیگر از فعالیت های
قرآنی ،راه اندازی دومین مدرسه قرآنی در منطقه قلعه چم قم است ،در
این مدرسه اکثرا طلبه ها هستند و تا کنون موفق به حفظ  8جزء شده
اند .این قدم خوبی است که باهمکاری حوزه برداشته شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود :در بحث عمرانی 40
پروژه با اعتبار  7میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد ،تا کنون 50
درصد کار پیشرفت داشته و تا پایان سال این پروژه ها هم تکمیل
خواهند شد.
وی یکی دیگر از مسائل را وقف های پایدار عنوان کرد و گفت :در این
رابطه این اداره کل ،آمادگی همکاری با حوزه را دارد.

فراهم شدن مقدمات افتتاح شعبه
آموزش مجازی حفظ قرآن
در بقعه شیخ صدوق شهر ری
حجتاالسالم نجفی گفت :مقدمات افتتاح شعبه آموزش مجازی
حفظ قرآن کریم به صورت تلفنی در بقعه شیخ صدوق شهر ری فراهم
شده است.به گزارش واحد رسانهای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف
و امور خیریه ،حجتاالسالم علیرضا نجفی ،مسئول آموزشهای
مجازی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از فراهمشدن
مقدمات افتتاح شعبه آموزش مجازی حفظ قرآن کریم به صورت
تلفنی در بقعه شیخ صدوق شهر ری استان تهران خبر داد و اظهار
داشت :این مهم با تالش آقایان منصوری و شرفی صورت گرفته و از
هفته اول ماه ربیعاالول فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.وی مهمترین
علت راهاندازی این شعبه را تقاضای بسیار عالقهمندان به حفظ
قرآن و ظرفیت محدود شعبههای دیگر در تهران دانست و افزود :به
زودی دورهای برای آموزش مدیران و مربیان این شعبه برگزار خواهد
شد.حجتاالسالم نجفی کمشدن هزینه ایاب و ذهاب و زحمات
و فراهمشدن امکانات آموزشی بهتر و نزدیکتر برای عالقه مندان
تهرانی را از دیگر اهداف راهاندازی این شعبه اعالم کرد.وی همچنین
از راهاندازی شعبههای دیگر آموزش مجازی قرآن در تهران خبر داد و
بیان داشت :به علت تقاضای بسیار افراد ،در آیندهای نه چندان دور،
شعبهای در امامزاده حسن(ع) و همینطور شعبهای نیز در ادارهکل
اوقاف و امور خیریه استان تهران راهاندازی خواهد شد.گفتنی است،
بقعه ابن َبابویه یا آرامگاه شیخ صدوق مربوط به دوره قاجار است و
در ری ،خیابان ابن بابویه واقع شده و این اثر در تاریخ  ۵دی  ۱۳۷۵با
شماره ثبت  ۱۸۱۶ب ه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسابقات قرآن کودکان
در پاکستان برگزار میشود
مسابقات قرآن و منقبتخوانی
با عنوان «روز علیاصغر» به
کوشش دانشجویان سازمان امامیه
پاکستان برای گروه سنی کودک در
کویته برگزار میشود .دانشجویان
سازمان امامیه پاکستان ،مسابقه
قرآن و منقبتخوانی را با عنوان
«روز علیاصغر» برای کودکان کویته برگزار میکنند .بخش منقبتخوانی
این برنامه در قالب مدیحهسرایی در بزرگداشت مقام اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) برپا میشود.مسابقات قرآن و منقبتخوانی در روزهای  26و
 27آبان (مصادف با  17و  18نوامبر) در منطقه «هزاره تاون برروری» کویته
برای دانشآموزان مقطع چهارم تا هشتم برگزار خواهد شد و به برترینهای
این رقابت جوایز نفیس و هدایای نقدی اهدا میشود.سازمان امامیه پاکستان
وابسته به شیعیان پاکستان است که در حوزه تبلیغ و آموزش دین اسالم فعالیت
میکند .برنامههای این سازمان بر پایه فعالیتهای غیرسیاسی است و عمده
فعالیتهای آن شامل آموزش مسائل ایدئولوژیک است.

ترجمه و مفاهیم به صورت کتبی
برپا میشود.
ت نام
شاهسونی با تأکید بر اینکه ثب 
در این دوره از مسابقات از  19آب انماه
و در پایگاه اطالعرسانی مؤسسه به
نشانی  beytolahzan.irآغاز

میشود ،بیان کرد :این مسابقات
ویژه اساتید ،قرآنآموزان و تمامی
حفاظ مرکز شبانهروزی حفظ
تخصصی بیتاالحزان است که
هرساله به منظور تثبیت محفوظات
و همچنین ارتقای سطح کیفی و
سنجش میزان تسلط کادر اجرایی و
قرآنآموزان مؤسسه است.
وی تصریح کرد :از هر شعبه
و از هر رشته سه نفر به مرحله
شهرستانی(بین شعب) که دیماه
برگزار میشود ،راه پیدا میکنند و
مرحله نهایی نیز اسفندماه در شهر
شیراز برپا خواهد شد .سپس طی
مراسمی از برگزیدگان با اعطای
هدایایی تجلیل به عمل میآید.

برگزاری صدوششمین کرسی تالوت
با حضور «مسعود نوری»
صدوششمین کرسی تالوت اذانگاهی موعد مغرب پنجشنبه 17 ،آبان با
تالوت مسعود نوری برپا میشود.
به گزارش ایکنا حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن ،صدوششمین کرسی
تالوت اذانگاهی موعد مغرب با تالوت مسعود نوری ،پنجشنبه 17 ،آبانماه
در مسجد جامع لویزان ،برپا میشود ،این قاری ممتاز آیات  49تا  62از سوره
مبارکه حج را تالوت میکند.
یادآور میشود ،سیدمحمد کرمانی در سیصدوپنجمین کرسی تالوت
اذانگاهی ظهر شورای عالی قرآن امروز ،دوشنبه 14 ،آبانماه در مجتمع امام
خمینی(ره) ،حسینیه الزهرا(س) به تالوت آیات  16تا  36از سوره مریم
پرداخت.
شورای عالی قرآن در حال حاضر بهصورت هفتگی روزهای دوشنبه در
حسینیه الزهرا(س) مجتمع امام خمینی(ره) ،پنجشنبهها در مسجد جامع
لویزان ،جمعهها در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) اقدام به برپایی این
کرسیها میکند .ضمنا روزهای یکشنبه به صورت یک هفته در میان در
محل خبرگزاری تسنیم و کرسی تالوت ماهانه در مراکز استانهای کشور
برپا میشود .در این بین همه کرسیهای تالوت اذانگاهی ،بهصورت زنده از
شبکه رادیویی قرآن پخش میشود.

نمایندگان پارلمان نیوزیلند از نمایشگاه قرآن همیلتون بازدید كردند
نمایشگاه قرآن با هدف آشنایی
مردم نیوزیلند با پیام قرآن و تصحیح
دیدگاههای نادرست رایج درباره
مسلمانان ،در شهر «همیلتون»
این کشور برگزار و با بازدید اعضای
پارلمان این کشور مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری اسکوپ؛
این نمایشگاه قرآن از سوی جامعه
مسلمانان نیوزیلند در همیلتون
گاردنز ()Hamilton Gardens
واقع در شهر همیلتون این کشور
برگزار شد.
در این نمایشگاه ترجمهای از
قرآن به زبان مائوری (زبان بومی

نیوزیلند) با استقبال بازدیدکنندگان
مواجه شد.
یکی از اهداف این نمایشگاه
که پیشتر در شهرهای مختلف
نیوزیلند برپا شده بود ،تشویق غیر
مسلمانان به تبادل نظر با مسلمانان
و باال بردن درک مشترک از دیگر
ادیان اعالم شده است.
دیوید بنت ( )David Bennettو
تیم ماسیندو ()Tim Macindoe
از اعضای پارلمان نیوزیلند در
جریان بازدید از این نمایشگاه از
تالشهای مسلمانان در برگزاری
نمایشگاه و ترویج صلح در جامعه

عزم راسخ دستگاهها در فصل جدید
طرح «بشارت »1452
جلسه هماهنگی آغاز فصل جدید طرح ملی حفظ قرآن کریم با عنوان بشارت
 1452با حضور نمایندگان دستگاه های مشارکت کننده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما ،جلسه هماهنگی آغاز
فصل جدید طرح ملی حفظ قرآن کریم با عنوان بشارت  1452با حضور
نمایندگان دستگاه های مشارکت کننده در سالن جلسات شبکه قرآن و
معارف سیما برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه های مشارکت کننده در این طرح گفت :
با توجه به اینکه حفظ قرآن کریم فرایند خاص خود را دارد و ارتباط دوسویه
مخاطب و رسانه نیازمند ضلع سومی می باشد ،لذا مشارکت دستگاه های
مختلف به عنوان سومین ضلع از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی گفت  :بر اساس عهد و پیمانی که در ستاد طرح راهبردی حفظ قرآن کریم
با دستگاه های مختلف مبنی بر اولویت بخشیدن حفظ جزء  30داشته ایم،
این اتفاق در رسانه ملی به خوبی صورت پذیرفته و امیدواریم دیگر دستگاه
های فرهنگی و قرآنی نیز این طرح را از خود دانسته و مشارک خود را به نحو
مطلوب به انجام رسانند.
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به اینکه در سال  97حفظ جزء 30
قرآن کریم محوریت فعالیت های تمامی دستگاه ها قرار گرفته و همگی از آن
تمکین می کنند ،اظهار داشت :از سازمان اوقاف و امور خیریه انتظار می رود
که مسابقات قرآن سال جاری را با محوریت حفظ جزء  30برگزار کند.
حجت االسالم والمسلمین حمید محمدی دبیر شوراي توسعه فرهنگ قرآني
کشور ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حافظ قرآن
کسی است که سی جزء قرآن را حفظ کرده باشد ،به تعیین سند حفظ قرآن در
ستاد راهبردی حفظ قرآن کشور و همچنین تعیین سه مرحله برای حفظ اشاره
کرد و گفت :طرح  1452می تواند طرح ملی حفظ را اجرائی کند.
محمدی بیان کرد :حفظ قرآن به عنوان نقطه آغازین فعالیتهای قرآنی و مقدمه
فهم و تدبر در قرآن است که صدا و سیما فرهنگ سازی خود را در زمینه به
نحو مطلوب انجام داده و این فرهنگ سازی خوب باعث ایجاد انگیزه برای
مردم به جهت روی آوردن به قرآن و حفظ آن می شود.
در این جلسه نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه های علمیه
برادران ،سازمان اوقاف و امورخیریه ،ستاد کانون های مساجد ،رادیو قرآن،
دارالقرآن بسیج ،سازمان قرآنی دانشگاهیان و ایکنا به شرح فعالیت های
صورت گرفته حوزه خود در طرح بشارت  1452پرداختند.

این کشور قدردانی کردند.
بنا بر آمارهای اعالم شده30 ،
تا  45هزار مسلمان در نیوزیلند
زندگی میکنند که بیشتر آنها هندی

تبار هستند .اوکلند (،)Auckland
بزرگترین شهر این کشور ،کانون
اصلی مسلمانان نیوزیلند به
شمار میرود.

رشد نشر قرآن در  ۶ماهه
نخست سال  ۹۷نسبت به مدت
مشابه در سال قبل

حجتاالسالم افتخاریان تشریح کرد:

برنامههای هفته قرآنی دانشگاهها
مسئول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با اشاره
به آغاز هفته قرآنی دانشگاهها از روز  18آبانماه به تشریح برنامههای
این هفته پرداخت و گفت :فقدان یک برنامه سراسری که در آن خادمان
بخش دانشگاهی تجلیل شوند احساس میشود.
حجتاالسالموالمسلمین حسین افتخاریان ،مسئول مرکز قرآن و عترت
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها ،در گفتوگو با خبرنگار ایکنا،
با اشاره به آغاز هفته قرآن دانشگاهها از روز  18آبانماه ،گفت :براساس
مصوبه سال  1388شورای هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت
دانشگاهها ،مقرر شد که در بازه زمانی  18تا  24آبانماه که مصادف با
ایام رحلت عالمه طباطبایی است به عنوان هفته قرآنی دانشگاهها در نظر
گرفته شود .از آن سال تاکنون در این ایام ،دانشگاهها به اجرای برنامههای
قرآنی خاصی میپردازند.
وی افزود :پس از مصوبه فوق ،برای تاریخ مذکور دانشگاهها برنامههایی
را برای نکوداشت این هفته طراحی میکنند .نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها نیز به عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی
فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاهها ،توصیهها و برنامههای پیشنهادی
خود را به دستگاههای دانشگاهی ابالغ میکند.
افتخاریان اظهار کرد :بر همین اساس ،امسال برنامههای مشخصی از
روز شهادت امام رضا(ع) آغاز میشود و تا روز نهم ربیعاالول و آغاز
امامت حضرت ولیعصر(عج) ادامه خواهد داشت.

* برگزاری جلسات همفکری و ایدهپردازی
مسئول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها بیان
کرد :برگزاری جلسات همفکری و ایدهپردازی فعاالن قرآنی دانشگاهها
را قبل از آغاز هفته قرآنی دانشگاهها آغاز کردهای م تا دانشگاهها برای
برنامههای هفته قرآن به آمادگی الزم برسند.
وی در ادامه به معرفی عناوین منتخب برای روزهای این هفته اشاره و
بیان کرد :روز اول این هفته با عنوان «دانشگاه؛ طلیعهدار سبک زندگی
قرآنی» نام گرفته است .روز یکشنبه نیز «دانشگاه؛ قرآن کریم و بصیرت
انقالبی» ،روز دوشنبه «دانشگاه؛ قرآن کریم و رسالت تولید علم»،
روز سهشنبه «دانشگاه؛ نهضت تفسیر و قرآنشناسی» ،روز چهارشنبه
«دانشگاه؛ فعالیتهای قرآنی استادان و اعضای هیئت علمی» و روز
آخر «دانشگاه؛ مهدویت و انتظار» نامگذاری شده است.
افتخاریان در بخش دیگری از سخنانش به بیان برنامههای تدارک دیده
شده در این هفته پرداخت و گفت :اهم برنامههایی که در این روزها اجرا
میشود شامل برگزاری محافل انس با قرآن کریم در دانشگاههاست.
همچنین به کانونهای قرآن و عترت توصیه شده است که آغاز کالسهای
درس در این هفته با تالوت قرآن کریم همراه باشد.

* غبارروبی مساجد
مسئول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها دیدار
دانشجویان با نخبگان قرآنی ،علما و مفسران علوم قرآنی را از دیگر
برنامههای این هفته دانست و ادامه داد :دیدار با خانواد ه شهدای مدافع
حرم و تجلیل از آنها و نیز غبارروبی از مساجد و تعمیر و تعویض
قرآنهای فرسوده از دیگر برنامههای معین است.
وی تأکید کرد :تشکیل حلقههای معرفتی دانشجویان و دیدار فعاالن
قرآنی دانشجویی با مسئوالن دانشگاهها و طرح مطالبات و پیگیری
قرآنی شدن دانشگاهها از برنامههای دیگر این هفته است .همچنین
برپایی ایستگاههای قرآنی در محیط دانشگاهها و برگزاری برنامههای
قرآنی ویژه بر سر قبور شهدای گمنام مدفون در دانشگاهها نیز تعیین
شده است.
افتخاریان در ادامه به طراحی ویژهبرنامههایی در حوزه تفسیر اشاره و
اظهار کرد :در این برنامهها بر برگزاری هرچه باشکوهتر جلسات تفسیر
قرآن کریم ،که مقارن نماز در دانشگاهها برگزار میشود ،تأکید شده
است .برنامهریزی برای برگزاری مسابقات کتابخوانی قرآنی و تمرکز بر
برنامههای قرآنی اعضای هیئت علمی و اساتید و برنامهریزی مطلوب
به منظور انجام فعالیتهای قرآنی این قشر فرهیخته دانشگاهی از دیگر
برنامههاست.

* اجتماع چهار هزار نفری دانشجویان

وی گفت :به خاطر همزمانی هفته قرآنی دانشگاهها با جشنواره ملی
قرآن و عترت دانشجویان در مشهد بخشی از فعالیتهای این هفته با این
رویداد همپوشانی خواهد داشت .همچنین در روز نهم ربیعاالول ،که
مقارن با آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) است ،اجتماع چهار هزار
نفری دانشجویان را در مسجد مقدس جمکران را خواهیم داشت.

* سهشنبههای مهدوی

در  ۶ماهه نخست سال  ۱۳۹۷تعداد  ۴۶۵هزار جلد قرآن چاپ و توزیع شده
است که این رقم نسبت به  ۶ماهه نخست سال قبل رشد داشته است.
به گزارش فارس در  ۶ماه نخست سال  ۱۳۹۷تعداد  ۵۱مجوز نشر و توزیع
قرآن کریم از سوی معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان
دارالقرآن صادر شده که این آمار نسبت به همین مدت در سال قبل با رشد
نسبی روبرو است.
در  ۶ماهه نخست سال  ۹۷تعداد  ۸۰مجوز چاپ و به تیراژ  ۶۱۷هزار جلد و
تعداد  ۵۱مجوز نشر به تیراژ  ۴۶۵هزار و  ۴۰۰جلد و در مجموع مجوز چاپ
یک میلیون و  ۸۲هزار و  ۴۰۰جلد قرآن در  ۶ماهه اول سال  ۱۳۹۷صادر
شده است.همچنین در همین مدت  ۴هزار و  ۶۰۰جزء قرآن تصحیح شده
که طی این فرایند تعداد  ۲هزار و  ۷۳۴غلط از این مصاحف گرفته شده است.
با نگاهی به آمار صدور مجوز چاپ و نشر قرآن در سال  ۱۳۹۶در مییابیم
چاپ و نشر قرآن در  ۶ماهه نخست سال  ۱۳۹۷نسبت به مدت مشابه سال
گذشته با رشد نسبی روبرو بوده است.
بنا بر این گزارش ،در  ۶ماهه نخست سال  ۱۳۹۶تعداد  ۱۲۱مجوز چاپ
قرآن به تیراژ یک میلیون  ۱۰۰هزار جلد و تعداد  ۳۹مجوز نشر قرآن به تیراژ
 ۳۶۶هزار جلد قرآن به چاپ رسیده که در این مدت  ۸۳۰جزء قرآن تصحیح
شده که طی آن  ۲۷۸غلط اصالح شده است.به گزارش فارس مجوز چاپ
ً
مجوزی است که ناشر آن را اخذ کرده اما لزوما این تعداد قرآن را به چاپ
نرسانده و در واقع آمار نهایی چاپ و توزیع قرآن در کشور همان آمار نشر
است و بر این اساس و با توجه به انتشار  ۳۶۶هزار جلد قرآن در کشور طی ۶
ماهه نخست سال قبل این آمار در قیاس با امسال با رشد روبرو بوده و امسال
تعداد  ۴۶۵هزار جلد قرآن به چاپ رسیده است.البته امسال ناشران مجوز
چاپ تعداد  ۶۱۷هزار جلد قرآن را اخذ کردهاند که از این میان همه این تعداد
قرآن به چاپ نرسیده و تعداد  ۴۶۵هزار جلد قرآن چاپ شده است.

ویافزود:تجلیلازخادمانبرنامههای«سهشنبههایمهدوی»وکانونهای
برتر مهدویت و تجلیل از خادمان طرح «دوشنبههای قرآنی دانشگاه» نیز
از دیگر برنامههای تعیینشده است.افتخاریان در پاسخ به این سؤال که
برنامههای طراحی شده برای دانشگاهها تا چه میزان الزامآور است ،گفت:
دبیرخانه شورا این برنامهها را به دانشگاهها ابالغ میکند .دانشگاهها نیز
با توجه به توان مالی بخشهای زیادی از برنامهها را اجرا خواهند کرد.
مسئول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها درباره
پیگیریها به منظور اجرای برنامهها در این هفته از سوی دبیرخانه شورا،
گفت :از نظر پراکندگی دانشگاهها امکان گزارش دقیق وجود ندارد ،اما
از هشت دستگاه دانشگاهی که دانشجو دارند درخواست خواهیم کرد
تا حد امکان گزارشهای الزم را ارائه دهند.

* واسپاری امور به بدنه دانشجویی
وی همچنین درباره رویکرد فعالیتهای قرآنی این هفته در دانشگاهها
نیز بیان کرد :رویکرد ما واسپاری امور به بدنه دانشجویی و فعال کردن
خادمان دانشجویی قرآن کریم است.
افتخاریان در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا نهاد یا شورای هماهنگی
برنامههای سراسری برای تجلیل از خادمان قرآنی بخش دانشگاهی دارد
یا خیر ،گفت :با توجه به اینکه جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهها
در هفته قرآن و عترت برگزار میشود ،از بخشی از خادمان قرآنی که
برگزیدگان رشتههای مختلف این جشنواره هستند تجلیل میشود ،اما
به طور کلی جای یک برنامه سراسری و کلی که در آن خادمان بخش
دانشگاهی تجلیل شوند خالی است .در برنامهریزیها به این موضوع
پرداخته شده است که امیدواریم دستگاههای دانشگاهی بتوانند همراهی
الزم را داشته باشند.مسئول مرکز قرآن و عترت نهاد نمایندگی ولی فقیه در
دانشگاهها در پایان با اشاره به اینکه قبل از تدوین برنامههای هفته قرآنی
دانشگاهها پیوست نقطه نظرات دانشجویی نیز تهیه شده است ،گفت:
بیش از  60نفر از دبیران قرآن و عترت دانشگاهها پیشنهادات خود را برای
نکوداشت این هفته ارائه دادند و در قالب یک جدول مستقل پیوست این
برنامهها به دانشگاهها ارسال شده است.

