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قوي ترين فرد در ايجاد ارتباط كسى است كه با كسى كه از او بريده،
رابطه برقرار كند.

امام حسين (ع):

شاديهاي کودکان ايراني
برگزيده مسابقه نقاشي هنگکنگ
چهل و پنج کودک و نوجوان ايراني شا ديهايشان را نقاشي کردند تا در
شمار برگزيدگان يک مسابقه بينالمللي نقاشي در کشور هنگکنگ قرار
بگيرند.به گزارش ادارهکل روابط عمومي و امور بينالملل کانون ،اين مسابقه
در سال  2015برگزار شد و اکنون نتايجاش اعالم شده است .نتايجي که
بر اساس آن سه کودک و نوجوان ايراني نشان نقره و ديپلم افتخار و سه
نفر ديگر نشان برنزي و ديپلم افتخار دريافت کردند.در اين مسابقه که با
موضوع «شادي» برگزار شد  16کودک و نوجوان ديگر موفق به دريافت
ديپلم افتخار و  23نفر موفق به دريافت گواهي شرکت شدند.

روايت جشنواره مقاومت از فجايع بمباران
شهر کردنشين حلبچه
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آرم و پوستر دوازدهمين کنگره
سراسري اتحاديه رونمايي شد
به گزارش روابطعمومي و امور بينالملل دفترمرکزي اتحاديه انجمنهاي
اسالمي دانشآموزان ،آرم و پوستر دوازدهمين کنگره سراسري اتحاديه
انجمنهاي اسالمي دانشآموزان با طرحي جديد توسط دبيرکل اتحاديه
انجمنهاي اسالمي دانشآموزان رونمايي شد .در اين مراسم حامدعالمتي
دبيرکل اتحاديه با اشاره به اينکه کنگره عاليترين رکن فعاليتهاي
اتحاديه است افزود :اوج برنامههاي کنگره در انتخابات دانشآموزي و
غير دانشآموزي خالصه ميشود که با حضور دانشآموزان رسميت
پيدا ميکند.

فيلمساز برگزيده هشتمين جشنواره طنز سوره:

ايده توليد طنز را در ذهن
فيلمسازان كوتاه پرورش دهيم

برزان رستمي ،كارگردان فيلم كوتاه «صداي جاده» ،معتقد است كه
مسئوالن جشنواره طنز سوره ميتوانند هنرمندان را با چگونه روبهرو
شدن با موضوعات و پرورش ايدهها بيشتر آشنا سازند .به گزارش پايگاه
خبري حوزه هنري ،برزان رستمي كارگردان فيلم كوتاه «صداي جاده»
تقديري بخش پويانمايي هشتمين جشنواره طنز سوره ،قصه فيلم را
در خصوص خانواده توصيف كرد و اظهار داشت :داستان اين فيلم كه
سعي كرده موضوع طالق را به صورت كميك بيان كند در جاده اي رخ
مي دهد و در برشي از تصوير ردپايي از دو كفش كه نماد يك
زوج است وجود دارد كه وقتي اين دو با هم هستند ردپاها در
نمايي يكسان هستند و وقتي از هم طالق مي گيرند اين رد پاها
فرق مي كند.

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات:

از پراکندهکاري در عتبات جلوگيري کرديم

رئيس ستادبازسازيعتباتعالياتبابيان اينکه از مسئولين
دستگاهها خواستهايم تسهيل کننده فعاليتهاي ستاد
بازسازي باشند گفت :در مسير اقدامات و فعاليتهاي
ستاد بازسازي عتبات عاليات ميکوشيم تا از پراکنده
کاري جلوگيري کرده و از طرف ديگر براي کمک به
مديران عتاب مقدسه در عراق بايد به شخصه در اين
کشور حضور پيدا ميکرديم چرا که برخي هنرها اختصاصا

پخش برنامه مستندخيابان 204
از شبکه عربي آفريقايي
معاونت برون مرزي

به ايران اسالمي متعلق است.وي تاکيد کرد :معتقديم
فعاليت در اين مسير به اقدامات همه دستگاهها برکت
داده و خدمت به اهل بيت افتخار خواهد بود.به گزارش
فارس ،جلسه همانديشي مسئوالن ستادهاي بازسازي
عتبات عاليات در وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي
مختلف با حضور نمايندگان آنها برگزار شد.حسن پالرک
مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات در اين نشست با
بيان اينکه ستاد بازسازي مدعي استقالل در امورات خود
نيست گفت :اين ستاد نماينده همه اقشار مختلف مردم
است و در همين راستا مجموعهاي از هيئتهاي امنا
در استانهاي مختلف تشکيل شده و به دنبال جذب
کمکهاي مردمي هستيم.پالرک خاطرنشان کرد :بعد از
سقوط صدام کشور عراق به عنوان يک کشور اسالمي به
پيشرفتهاي خوبي نائل شده و البته اقدامات ما در آنجا
به خوبي برنامهريزي و اجرايي شده است.

بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون:

مرکز حرفه اي خاوران نويد بخش آينده روشن در عرصه تئاتر است
رضا ايرانمنش ،بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون با اشاره
به نقش هنر در تحوالت زندگي انسانها ،گفت :مطمئنا
با برنامه ريزي هاي دقيق و مناسب شاهد استقبال
شهروندان از سالن هاي حرفه اي تئاتر خاوران در
منطقه  15تهران خواهيم بود.ومرکز حرفه اي خاوران
نويد بخش آينده روشن در عرصه تئاتر است .وي تاکيد
کرد:تئاتر هدفمند در تغيير و تحوالت رو به جلو و مثبت
جامعه بسيار تاثير گذار است.اين هنرمند جانباز با بيان
اينکه در کنار نگاه سرگرمي به هنر نمايش و تئاتر  ،بايد
نگاه هدفمندي نيز به اين هنر داشته باشيم ،افزود:به
هيچ وجه نمي توان نقش هنر بهويژه نقش هنر تئاتر
و نمايش را در تحوالت زندگي بشر ناديده بگيريم.وي با
اشاره به تأثير هنر نمايش بر احساسات مخاطبان گفت:
اين هنر موجب تزکيه و پااليش هيجانات کاذب افراد
ميشود.ايرانمنش با بيان اينکه هنر تئاترموجب کسب

با توجه به فرا رسيدن فاجعه منا ويژه برنامه اي در گروه اجتماعي شبکه
عربي و آفريقايي تهيه شده که نام اين برنامه "خيابان  "204است منظور
از اين نام خياباني است که فاجعه منا در آن اتفاق افتاده است.
به گزارش روابط عمومي معاونت برون مرزي ،عبدالکريم محمدي مدير گروه
اجتماعي شبکه عربي و آفريقايي گفت  :برنامه "خيابان  "204برنامه اي

معرفت ميشود ،گفت :اگر نگاه ما به هنر تئاتر و نمايش
هدفمند باشد ميتوان از ظرفيت اين هنر براي پيشرفت
جامعه بهره گرفت.وي با تاکيد بر اينکه اگر بخواهيم هنر
نمايش را هدفمند کنيم بايد سطح آگاهي و شناخت
خودمان را افزايش دهيم ،افزود:اگر اطالعات ما پايين
باشد نميتوانيم به آن هدفي که مشخص کردهايم از
طريق هنر تئاتر دست يابيم.

است در  10قسمت  15دقيقه اي که شامل مصاحبه با خانواده شهدا و
شاهدان عيني که هر قسمت داراي يک سوژه مستقل است که به يکي از
خانواده هاي شهدا يا مصدومين اختصاص دارد.وي افزود  :برنامه "خيابان
 "204با مقدمه اي کوتاه آغاز مي شود آيتم بعدي مصاحبه اي که توسط
خبرنگار شبکه عربي و آفريقايي انجام مي شود.

تسنيم /سيد حسين تهوري

مزرعه پرورش بلدرچين

انقالب اسالمي ملت ايران از مساجد نشأت گرفته و اين اثر
بخشي مساجد در استمرار انقالب اسالمي همچنان بايد
ادامه پيدا کند ،امام امت فرمودند{ :مساجد بايد مجتمع
بشود از جوانها ،اگر ما بفهميم که اين اجتماعات چه فوايدي
دارد و اگر بفهميم که اجتماعاتي که اسالم براي ما دستور
داده و فراهم کرده است ،چه مسائل سياسي را حل مي
کند ،چه گرفتاريهايي را حل مي کند ،اينطور بي حال
نبوديم که مساجدمان مرکز بشود براي چند پيرزن و پيرمرد،
مسجد مرکز تبليغ است ،در صدر اسالم از همين مسجدها
جيشها ،ارتشها راه مي افتاده ،مرکز تبليغ احکام سياسي
اسالم بوده و هروقت يک گرفتاري را طرح مي کردند ،صدا

سيد علي تدين صدوقي
نمايش اديسه نوشته و كار الكسي ليالوسكي شركت كننده از
روسيه گرفته از همان نمايشنامه اديسه هومرات كه براي يك نمايش
عروسكي صحنه اي آماده شده است چيزي كه در اين نمايش مهم
است و نظر را جلب مي كند استفاده از دو بازيگر مرد و چند عروسك
ساده اما كاربردي است در واقع بايد گفت نمايشنامه اي كه خاص
سنين بزرگسال است و براي درك و فهميدن نمايشنامه و زير متن
آن مي بايد مطالعات و اطالعات الزم را داشته باشي به گونه اي باز
نوشته شده كه براي همگان حتي كودكان قابل فهم بوده و با آنان
ارتباط برقرارمي كند طوري نگاشته شده كه استفاده از عروسك به
جاي شخصيت ها كامال منطقي و همسو به نظر مي رسد .در واقع
جهت يك اجراي عروسكي نگاشته شده است از سويي عروسك ها
در عين سادگي جذاب و كاربردي هستند.
وقتي مي گوييم جذاب منظور به لحاظ دراماتيك است .دو بازيگر
به همراه چهار بشكه فلزي و تعدادي عروسك ساده نمايشنامه
اديسه هومر را به خوبي اجرا مي كنند با ريتمي مطلوب و قابل
فهم براي همه مخاطبان از كودك تا بزرگسال اما ما بر عكس عمل
مي كنيم يعني اوال عروسك را به نمايشنامه حقنه مي كنيم وگاه اصوال
عروسك با نمايش و شخصيت هاي آن همسو نيست .از سويي به جاي
آنكه نمايشي نه چندان آسان و ساده چون اديسه را به زبان ساده و
با اجراي روان در عين سادگي به صحنه بكشيم .گاه نمايشنامههاي
آسان را با عروسكي كردن سخت مي كنيم و يادمان باشد در جشنواره
عروسكي بخشي از مخاطبان ما كودك و نوجوان هستند.
پس بايد به گونه اي كار كنيم كه براي آنان نيز قابل فهم  ،درك
و استفاده باشد.
گروه روسيه از اين بابت موفق عمل نمودند در عين حالي كه كارشان
با طنز و كمدي اي روان همراه بود كه بدون لودگي و ادا و اطوار و
به زور خنده گرفتن از مخاطب آن را به اجرا در مي آورند .موسيقي
هم با ريتم و فضاي نمايش همسو و همراه بود.

ويژه برنامه ستارگان پر فروغ
همزمان با ايام شهادت امام محمد تقي (ع) جواد االئمه ويژه برنامه اي با
عنوان ستارگان پر فروغ روز پنج شنبه  11شهريور ماه در فرهنگسراي
اميد بر گزار مي شود.به گزارش روابط عمومي مراکز فرهنگي هنري
منطقه ، 13در اين مراسم پس از قرائت زيارت عاشورا به وصيت نامه
شهيد بزرگوارغفار زاهدي نژآد که توسط پدر يا مادر ايشان قرائت خواهد
شد گوش جان خواهيم سپرد.

غفلت از مساجد جايز نيست

آباداني واقعي مساجد به حضور جوانان
انقالبي و متعهد در مساجد است و سازمان
بسيج و ستاد کانونهاي مساجد و مرکز
رسيدگي به امور مساجد يا هر نهاد ديگر
مرتبط با مسجد بايد براي حضور جوانان
در مسجد برنامه ريزي کند

اديسه براي همه

در فرهنگسراي اميد برگزار مي شود

نيمي ازمساجدکشور ،امامجماعتندارند!

ائمه مساجد بايد هسته هاي مقاومت
فرهنگي را در مساجد با کمک جوانان
پرشور بسيجي و کانونهاي فعال مساجد که
مورد تاکيد و حمايت رهبري معظم هستند،
تشکيل داده و روز به روز بر غناي برنامه هاي
مساجد بيفزايند

مروري بر آثار جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي
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محمد درخواه جوان  ۲۸ساله اي است که
مدت شش ماه است در راستاي تحقق توليد
ملي و کارگاه هاي اقتصادي زودبازده اقدام
به راه اندازي فارم پرورش بلدرچين در
روستاي عشق آباد ورامين نموده است.
درخواه در اين فارم قابليت توليد هفده
هزار بلدرچين به روش گوشتي و همچنين
ده هزار بلدرچين به روش تخم گذاري
ايجاد نموده است  .عكس ها گوشه اي
از فعاليت محمد درخواه را براي كسب
روزي حالل نشان مي دهد.

حضرت آيت اهلل نوري همداني :
از  75هزار مسجدي که در کشور وجود
دارد ،آمار داده اند نصف آنها امام جماعت
ندارند و آنها هم که دارند بسياري از آنها هر
سه وعده نماز ندارند يا اگر دارند جمعيت
ندارند! همه بايد بدانيم غفلت از مساجد
جايز نيست

تماشا »

»

نمايه

آيت اهلل العظمي نوري همداني در پيام مهمي به همايش محله مسجد محور متذكر شدند:

حضرت آيت اهلل نوري همداني با تاکيد بر اين که غفلت از
مساجد جايز نيست ،تصريح کردند :براساس آمار ارائه شده
از  ۷۵هزار مسجدي که در کشور وجود دارد ،نيمي از آنها
امام جماعت ندارند!.
به گزارش خبرگزاري «حوزه» از تهران ،حضرت آيت اهلل نوري
همداني در پيام مهمي به اولين همايش "محله مسجد محور" که
عصر سه شنبه گذشته در حسينيه ارشاد تهران قرائت شد،
تصريح کرد :براساس آمار ارائه شده از  75هزار مسجدي که
در کشور وجود دارد ،نيمي از آنها امام جماعت ندارند!
متن کامل پيام اين مرجع تقليد که توسط آقاي مرتضي نجفي
قدسي مدير دارالقرآن هاي امام علي(ع) و عالمه طباطبايي
قرائت شد ،در ادامه مي آيد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الل ِ َم ْن آ َم َن ب هَّ
إِن َّما يَ ْع ُم ُر َمساجِ َد هَّ
ِالل ِ َو ال ْ َي ْو ِم آْالخِ ِر َو أَقا َم
ش إِالَّ هَّ
ي أُولئ َ
ِک أَ ْن
اللَ َف َعس 
الصال َة َو آتَي الزَّکا َة َو ل َ ْم يَخْ َ
َّ
َدين (سوره توبه ،آيه )18
يَ ُکون ُوا م َِن ال ْ ُم ْهت َ
در اين آيه شريفه تاکيد شده است که مساجد خدا را تنها
کساني آباد مي کنند که به خدا و روز قيامت ايمان دارند و
نماز برپا مي کنند و زکات مي دهند و جز از خدا نترسيده
اند ،اميد است که آنان از هدايت يافتگان باشند.
جايگاه و اهميت مسجد در اسالم بسيار مهم است و نقش
محوري دارد ،در قرآن کريم مجموعاً  28بار کلمه"مسجد"
به کار رفته است که البته  22بار به صورت مفرد يعني
"مسجد" و  6بار هم به صورت جمع يعني "مساجد" ذکر
شده است و سه بار هم کلمه مساجد با قيد اهلل (مساجداهلل)
آمده که مي خواهد تاکيد کند مساجد خانه هاي
پروردگار هستند و چون خانه خدا بوده و از قداست ذاتي
برخوردار مي شوند .هرکسي توفيق خدمتگزاري به مساجد
را ندارد و تنها کساني موفق به عمران و آباداني مساجد مي
شوند که اوال ايمان به خدا و معاد داشته باشند و ثانيا خود
اهل نماز و پرداخت زکات باشند و اين ايمان چنان در دل
هاي آنان نفوذ کرده باشد که از هيچ چيز جز خداي قادر
قهار نهراسند.
قرآن کريم در جاي ديگر در همين سوره توبه ،مشرکان را از آباد
کين أَ ْن
کان لِلْ ُمشْ ِر َ
کردن مساجد منع مي کند و مي فرمايد "ما َ
يَ ْع ُم ُروا َمساجِ َد هَّ
ي أَنْفُسِ ِه ْم ب ِال ْ ُک ْف ِر أُولئ َ
ِک َحب َِط ْت
ِدين َعل 
الل ِ شاه َ
أَ ْعمال ُ ُه ْم َو فِي النَّا ِر ُه ْم خال ُِدون (سوره توبه ،آيه ")17
اين آيه شريفه نيز به خوبي اين معنا را مي رساند
که مشرکان در حالي که عملکردشان به کفرشان گواهي مي
دهد ،حق ندارند مسجدهاي خدا را آباد کنند و اگر هم اين
کار را بکنند ،اعمال آنان تباه است و براي هميشه در آتش
دوزخ مي مانند.
بنابراين مسجد خانه خداست و جاي مومنان و پاکان است و
محلي است براي اجتماع مسلمين و رسيدگي به امور مسلمانان
و نقشي اساسي و محوري در فعاليتهاي ديني ،اجتماعي و
سياسي جامعه اسالمي دارد.
مسجد همان طور که امام بزرگوار و عظيم الشان
بارها در کالم نوراني شان اشاره فرمودند "که مساجد سنگر
است و اين سنگرها را بايد پرکرد " نقشي حياتي در حفظ و
بقاي انقالب اسالمي دارد.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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سه اثرايراني با موضوع حلبچه
در جشنواره فيلم مقاومت
سه عنوان فيلم مستند ،پويانمايي و سينمايي در بخش مسابقه سينماي
ايران با موضوع حلبچه در چهاردهمين جشنواره بينالمللي مقاومت نمايش
داده خواهد شد.روابط عمومي جشنواره بينالمللي فيلم مقاومت با اعالم
اين خبر توضيح داد :در روزهاي پاياني سال  1366يکي از دردناکترين
و غمانگيزترين رويدادها در دوران جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري
اسالمي ايران به وقوع پيوست؛  ۵۰فروند هواپيماي ويژه ارتش عراق که
هر يک به  ۴عدد بمب شيميايي  ۵۰۰کيلويي مجهز بودند در افق غرب
آسمان حلبچه ظاهر شدند و با ريختن  ۲۰۰بمب حاوي مواد شيميايي،
دست به کشتار مردم اين منطقه کردنشين زدند.

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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مي کردند "الصلوه مع الجماعه}"
امام بزرگوار همواره نگران کم رنگ شدن نقش مساجد و
حضور مردم در انقالب بودند و مي فرمودند {شما بايد هوشيار
باشيد که مسجدهايتان و محرابهايتان و منبرهايتان را حفظ
کنيد و بيشتر از سابق ،شمايي که اين معجزه را از مسجد
ديديد که همه قدرتها را به هم شکست ،نه فقط ابر قدرتها،
قدرتهاي ديگر را هم به هم شکست ،نبايد در اسالم
سستي کنيد! مسجدها را محکم نگهداريد و پر جمعيت
کنيد! اگر اين مسجد و مرکز ستاد اسالم قوي باشد،
ترس از فانتومها نداشته باشيد ،ترس از آمريکا و شوروي
و اينها نداشته باشيد! آن روز بايد ترس داشته باشيد که
شما پشت کنيد به اسالم ،پشت کنيد به مسجد ،اي ملت،
مسجدهاي خودتان را حفظ کنيد! مسجدها را حفظ کنيد!
برويد به مسجد تا اين نهضت به ثمر برسد و مملکت شما
نجات پيدا کند!}.
اينها بخشي از بيانات امام راحل(قدس اهلل نفسه الزکيه) است
که از عمق وجود ملت ايران را به حضور در مساجد فرا مي
خواندند ،حال چرا ما عمل به تکليف نمي کنيم ،آيا وضع
مساجد ما رضايتبخش است؟!
از  75هزار مسجدي که در کشور وجود دارد ،آمار داده اند
نصف آنها امام جماعت ندارند و آنها هم که دارند بسياري
از آنها هر سه وعده نماز ندارند يا اگر دارند جمعيت ندارند!
همه بايد بدانيم غفلت از مساجد جايز نيست و همان طور
که رهبري معظم انقالب اسالمي در ديدار اخيرشان با ائمه
مساجد فرمودند " مسجد هسته مقاومت فرهنگي و پايگاه
فعاليت هاي اجتماعي است و اگر اين حصار و خاکريز فرهنگي
نباشد ،همه چيز از دست مي رود".
ائمه مساجد بايد به اين سخنان توجه کرده و هسته هاي
مقاومت فرهنگي را در مساجد با کمک جوانان پرشور بسيجي
و کانونهاي فعال مساجد که مورد تاکيد و حمايت رهبري
معظم هستند ،تشکيل داده و روز به روز بر غناي برنامه هاي
مساجد بيفزايند ،آباداني واقعي مساجد به حضور جوانان
انقالبي و متعهد در مساجد است و سازمان بسيج و ستاد
کانونهاي مساجد و مرکز رسيدگي به امور مساجد يا هر نهاد
ديگر مرتبط با مسجد بايد براي حضور جوانان در مسجد
برنامه ريزي کند تا ان شاءاهلل اين سنگرهاي اسالم همچنان
مستحکم در مقابل استکبار جهاني و عمال آنها در منطقه از
قبيل گروههاي تکفيري تربيت يافته وهابيت سعودي بايستند
و بايد بدانيم اين جوانان عزيزي که مدال زيباي "مدافع
حرم" را برگردن انداخته اند ،همگي از مساجد برخاسته اند
و از تربيت شدگان مسجد هستند ،پس اين پايگاههاي قدرت
و معنويت را حفظ کنيم و کار مربوط به مسجد را بزرگ و
با اهميت بشماريم.
اينجانب برخود الزم مي دانم از تالشي که دست اندرکاران
قرارگاه فرهنگي شهيد ميثمي با همکاري شهرداري تهران
در برگزاري همايش "محله مسجد محور" مبذول داشته اند ،
تشکر و قدرداني نمايم.
دوام سعادت و توفيق همگان را از درگاه احديت مسئلت
مي نمايم.
حسين نوري همداني

آغاز ثبت نام دهمين دوره مسابقات قرآني
دارالقرآن امام علي(ع) (ويژه خواهران)

دهمين دوره از مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع) (بخش
خواهران) ،طي روزهاي سي ام شهريور الي دوم مهرماه سال 1395
در رشتههاي حفظ ،قرائت و ترتيل قرآن برگزار ميشود.
مرتضي نجفي قدسي مسئول دارالقرآن امام علي(ع) با اعالم اين خبر
اظهار داشت :اين مسابقات قرآني در هفت رشته حفظ کل ،حفظ بيست
جزء ،حفظ ده جزء  ،حفظ  5جزء ،حفظ  2جزء  ،قرائت و ترتيلخواني
قرآن کريم در دو مقطع سني زير  16سال و باالي آن ويژه خواهران
برگزار خواهد شد.
وي گفت :در اين دوره از مسابقات بنابر تاکيد و سفارش موسس،باني
و مدير عامل دارالقرآن امام علي (ع) آقاي حاج محمد انصاري ،مبني بر
ايجاد فرصت براي افرادي که خواهان شرکت در اين مسابقات هستند
زمان ثبت نام از اول شهريور ماه آغاز شده وتا روز چهاردهم شهريور
ماه ادامه خواهد داشت .
وي افزود :اين مسابقات از تاريخ سي ام شهريور ماه مصادف با عيد
سعيد غدير الي دوم مهر ماه  95ويژه خواهران در مرکز فرهنگي شهداي
انقالب اسالمي واقع در تهران  -بهارستان – چهارراه سرچشمه – يادمان
شهداي هفتم تير برگزار خواهد شد.
وي گفت :داوطلبان بايستي براي شرکت در اين مسابقات ،ابتدا به سايت
دارالقرآن عالمه طباطبايي((  )) www.dqat.irمراجعه کرده و فرمهاي
ثبتنام را پر نمايند ،ضمنا تاکيد شده است که داوطلبان بايستي در
زمان تعيين شده ثبت نام نمايند و بديهي است که پس از پايان مهلت
ثبت نام  ،به هيچ عنوان زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.
جوايز حد نصاب ها
نجفي قدسي تصريح کرد :در اين دوره از مسابقات کليه حافظان کل قرآن
کريم که حدنصاب  90امتياز را در صحت حفظ از يکصد امتياز بياورند،
مبلغ ششصد هزار تومان به عنوان هديه دريافت خواهند کرد.
همچنين حافظان بيست جزء ،ده جزء ،پنج جزء و دو جزء در صورت
اخذ حدنصاب  90امتياز از يکصد امتياز در صحت حفظ ،به ترتيب
مبالغ چهارصدهزار تومان ،سيصد هزار تومان ،دويست هزار تومان و
يکصد هزار تومان دريافت خواهند کرد.
وي افزود :داوطلبان رشتههاي قرائت و ترتيل قرآن نيز در صورت اخذ
حدنصاب  80امتياز از يکصد امتياز به ترتيب مبالغ چهارصد هزار تومان
و سيصد هزار تومان دريافت خواهند کرد.
وي اضافه کرد :کليه حافظان قرآن در همه رشته ها در صورتي که
حد نصاب حسن حفظ آنها بين  85تا  90باشد نيز نصف جوايز اعالم
شده فوق را دريافت مي کنند  .همچنين قاريان و مرتالن قرآن ،که
حد نصاب امتياز آنها از  75تا  80باشد نيز نصف جوايز اعالم شده را
دريافت مي کنند.نجفي قدسي تاکيد کرد :کليه داوطلبان شرکت کننده
از استانهاي تهران و البرز الزم است در مراسم اختتاميه که با صرف
ناهار در ظهر روز جمعه دوم مهرماه در همان محل برگزار خواهد شد
حضور داشته باشند و جوايز حد نصابي آنها به صورت نقدي در همان
جلسه تقديم خواهد شد.
جوايز نفرات برتر مسابقات
نجفي قدسي در خصوص جوايز نفرات برتر اين مسابقات نيز اظهار
داشت :نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ سه ميليون تومان ،نفرات دوم
مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان و نفرات سوم مبلغ دو ميليون
تومان جايزه نقدي دريافت خواهندکرد.
در رشته حفظ  20جزء قرآن نيز ،نفرات اول مبلغ دو ميليون تومان،
نفرات دوم يک و نيم ميليون تومان و نفرات سوم يک ميليون و دويست
و پنجاه هزار تومان دريافت خواهند کرد.

در رشته حفظ ده جزء نيز ،نفرات نخست تا سوم به ترتيب مبالغ يک
ميليون و پانصد ،يک ميليون و دويست و پنجاه و يک ميليون تومان
دريافت خواهند کرد.
در رشته حفظ پنج جزء نفرات اول تا سوم مبالغ هفتصدو پنجاه هزار ،
پانصد هزار و چهارصد هزار تومان دريافت خواهند کرد.
همچنين در رشته حفظ دو جزء نفرات اول تا سوم به ترتيب مبالغ چهارصد
هزار  ،سيصد هزار و دويست هزار تومان دريافت خواهند کرد.
وي افزود:دررشته قرائت قرآن کريم نيز نفرات اول تا سوم به ترتيب
مبالغ دو ميليون  ،يک ميليون وهفتصدو پنجاه هزار و يک ميليون
وپانصد هزار تومان دريافت خواهند کرد.
همچنين در رشته ترتيلخواني هم نفرات برگزيده اول تا سوم به
ترتيب مبالغ يک ميليون وپانصد  ،يک ميليون و دويست و پنجاه و
يک ميليون تومان به عنوان جايزه دريافت ميکنند.
وي اضافه کرد :نفرات اول مسابقات سالهاي قبل تا دو سال در
همان رشته نميتوانند شرکت کنند ،مگر اينکه در رشته ديگري
ثبتنام نمايند.
وي تاکيد کرد :شرکتکنندگان در رشتههاي حفظ قرآن ،تنها در يک
رشته آن ميتوانند شرکت نمايند ،ضمنا حافظان قرآن ميتوانند در
رشته قرائت قرآن (تحقيق) داوطلب شوند وليکن قاريان صرفا بايد يکي
از رشتههاي قرائت يا ترتيلخواني را انتخاب نمايند.
الزم به ذکر است شرکتکنندگان در رشته ترتيلخواني نميتوانند در
رشتههاي حفظ شرکت نمايند يا بالعکس ،چرا که يک حافظ عمال
در هنگام آزمون ،ترتيلخواني ميکند و همان مواد امتحاني را دارا
است.مسئول دارالقرآن امام علي(ع) در پايان گفت :در مدت حضور
داوطلبان در ايام مسابقات  ،پذيرايي کامل صبحانه  ،ناهار و شام به
عمل خواهد آمد وليکن در خصوص اسکان داوطلبان ،اين دارالقرآن
تعهدي نخواهد داشت .

