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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1393/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آق��ای محم��د همای��ون ب��ا کدمل��ی 0049218492 ب��ه 
س��مت بازرس اصل��ی و خانم مریم محس��ینی ب��ا کدملی 
0066983770 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخاب 

گردیدند.
آق��ای میرمه��دی هاش��می صالح��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0061787299 به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره- خانم ندا 
قطرانی��ان به ش��ماره ملی 0060433205 به س��مت نایب 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از 
قبیل چک و س��فته، ب��روات، قراردادها و عقود اس��المی با 
امضاء مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت جی پخش شکوفا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 422345 

و شناسه ملی 10320752151

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای هادی محمدخانی به ش��ماره ملی 0078942251 به 

س��مت عضو و رئیس هیئت مدیره ، ش��رکت آرمان نفیس 

پارسیان با مسئولیت محدود شناسه ملی 10320640125 

با نمایندگی خانم سمانه سلطانی به کد ملی 0070333599 

ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل و ش��رکت 

آینده س��ازان نیک فرجام با مسئولیت محدود به شناسه ملی 

10320732492 ب��ا نمایندگی آقای مهدی کارگری به کد 

ملی 0452257859 به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت 2 

س��ال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با 

دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولید داروی آرمان سالمت سمنان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 450893 

و شناسه ملی 10480137436

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( به شناس��ه 

ملی 14003163370 ، ش��رکت صنایع حرارتی به شناسه 

ملی 10100299557 و ش��رکت سینما مرمرین به شناسه 

مل��ی 10100576174 برای مدت دو س��ال بعنوان اعضاء 

هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.

مل��ی  شناس��ه  راهبرب��ه  مفی��د  حسابرس��ی  مؤسس��ه 

10861836531 بعنوان بازرس قانونی ش��رکت برای مدت 

یکسال انتخاب گردید.

روزنام��ه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت نش��ر 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیر و گوشت اقچه کند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25568 

و شناسه ملی 10100710307

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1393/2/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای علی اصغر افراسیابی به شماره ملی 0046075178 به 
نمایندگی از طرف شرکت سینما مرمرین 10100576174 
را بعن��وان رئیس هیئ��ت مدیره ، آقای محم��د حاجوی به 
ش��ماره ملی 6369377945 به نمایندگی از طرف شرکت 
صنایع حرارت��ی 10100299557 را بعن��وان نایب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و آقای فرش��ید ش��عله ور به ش��ماره ملی 
0045520100 ب��ه نمایندگی از ط��رف مجتمع اقتصادی 
کمیته امداد امام خمین��ی)ره( 14003163370 را بعنوان 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود.
امضای کلیه اوراق واس��ناد تعهدآور ب��ا امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و مکاتبات 
عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع شیر و گوشت اقچه کند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25568 

و شناسه ملی 10100710307

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه 
عموم��ی  مجم��ع 
س��الیانه  ع��ادی 
م��ورخ 1393/1/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد.
موسس��ه حسابرسی 
و خدم��ات مدیریت 
آگاهان تدبیر پارسیان 
ب��ه شناس��ه مل��ی 
 10100525185
ب��ازرس  س��مت  به 
اصل��ی و اس��ماعیل 
ن  ی��ا د با آ ر حید
مل��ی  ش��ماره  ب��ه 
 0 0 4 6 1 5 8 2 1 9
ب��ازرس  بس��مت 
ب��رای  علی الب��دل 
مدت یک سال مالی 
انتخ��اب گردیدن��د. 
ترازنام��ه و حس��اب 
س��ود و زیان منتهی 
به سال مالی 1392 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات 
شرکت رویان 

جوش صبا سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 255106 
و شناسه ملی 

10102954053

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها 
و موسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهتاب شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 126804 

و شناسه ملی 10380209157
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/10/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعض��ا هیئ��ت مدی��ره عبارتند از اق��ای محمد ش��یرزاد 
اس��المی  مهت��اب  خان��م   0049740547 کدمل��ی 
ش��یرزاد  ش��اهین  آق��ای   0051618265 کدمل��ی 
کدمل��ی 0011145838 آقای ش��ایان ش��یرزاد کد ملی 
0921817401 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم 
مری��م فرخنده کدملی 0012343668 به س��مت بازرس 
اصل��ی و خانم محبوبه احمدلو کدملی 0034684174 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1393/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت به آدرس خیابان طالقانی، خیابان 

به��ار ش��مالی، پ��الک313 واحد 3 کدپس��تی 

1564653165 تغییر یاف��ت و ماده مربوطه در 

اسناسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تجهیز ابزار 
ماهان سهامی خاص 

به شماره ثبت 439255 
و شناسه ملی 10320877871

ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن و ماه شناخت 
و بهره برداری فکری و عملی از این کتاب آس�مانی 
اس�ت. ماهی که در ش�ب های قدر آن، قلب پیامبر 
اک�رم)ص( همه ق�رآن را از امین وح�ی فرا گرفت 
و ق�رآن از ل�وح محفوظ ب�ر قلب وس�یع و نورانی 
بزرگ ترین پیامبر خدا منعکس شد، ماهی که همه ما 
با روزه گرفتن و عبادت و مناجات و دعا، و با آمادگی 
معنوی باید تمام وجود خود را با دریافت قرآن و انس 

و الفت با این کام الهی لبریز کنیم.
هر چند که شبهای قدر را پشت سر گذشته ایم ولی 
هنوز هم ب��رای آنکه بتوانیم در پرتو آث��ار پربرکت روزه 
خال��ص و عبادته��ا و دعاهای هم��راه آن رابطه خود را با 
قرآن نزدیک تر و بیشتر کنیم فرصت داریم، باید تا زمان 
داریم تصمیم بگیریم و خط رابط خود را با قرآن همواره 

استوارتر و محکم تر کنیم.
بخش اعظم برکات رمضان، در رابطه با قرآن است، 
چنانکه امام محمدباقر)ع( فرمودند: برای هر چیزی بهاری 
است و بهار قرآن ماه رمضان است. و امیرمومنان حضرت 
علی)ع( در شأن قرآن فرمودند: در قرآن بیندیشید که بهار 
قلب هاس��ت. در این ماه باید بذر دستورهای نورانی قرآن 
را در مزرعه دلها بکاریم تا رش��د و نمو کند و س��رانجام  
میوه قرآن را در این ماه برای غذای روح برگیریم و قوت 
قلبم��ان را در پرتو برکات قرآن��ی این ماه بیمه نماییم و 
چنی��ن بهره برداری ج��ز از راه انس حقیق��ی با قرآن به 

دست نخواهد آمد.
حال در گزارش پیش رو می خواهیم بدانیم حقیقت 
انس با قرآن چیست؟ و فواید تدبر در قرآن کریم و انس 
و الفت با قرآن چه می باشد؟ همچنین در پی یافتن پاسخ 
به این سوال هستیم که آیا صرف روخوانی، تالوت و حفظ 
قرآن، فرهنگ قرآنی و الفت با قرآن را گسترش می دهد؟ و 
فرهنگ سازی چقدر در افزایش الفت با قرآن موثر است؟ و 

این فرهنگ سازی باید چگونه باشد؟
انس با قرآن و استحکام درونی

در اولی��ن روز از ماه مب��ارک رمضان، ماه رحمت و 
ضیافت الهی و بهار قرآن حسینیه امام خمینی، عطرآگین 
رایحه آیات نورانی قرآن کریم شد. در این مراسم جمعی 
از قاری��ان، اس��تادان و حافظان کالم اهلل مجید، در حضور 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
محف��ل انس با قرآن بر پ��ا کردند. همچنین مقام معظم 
رهبری در س��خنانی کار فعاالن قرآنی در نزدیک کردن 
جامعه اس��المی به فهم و انس با قرآن را بسیار ارزشمند، 
مهم و راهبردی خواندند و خاطر نشان کردند: باید به نحوی 
برنامه ریزی ش��ود که آحاد مردم با مفاهیم و معانی قرآن 
مأنوس شوند. ایشان همچنین افزودند: »جامعه اسالمی در 
اثر انس روزافزون با قرآن استحکام درونی پیدا می کند و 
آن چیزی که به جوامع قدرت حرکت و عبور از چالش ها 

را می دهد، همین استحکام درونی است.«
از نصراهلل پژمان فر نماینده مردم مش��هد و کالت و 
عضو کمیس��یون فرهنگی خواس��تیم که در گفت وگوی 
تلفنی ما شرکت کرده و ضمن توضیح در مورد راهکارهای 
افزایش  انس و الفت با قرآن کریم در این فرصت باقیمانده 
از ماه مبارک رمضان، در مورد چگونگی استحکام درونی 
از طری��ق انس با قرآن، اطالعاتی را در اختیار خوانندگان 

محترم قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه ایشان یک موجود دو ساحتی 
است و ضمن آنکه از جسمانیت برخوردار است و ویژگی  
جس��مانی  دارد، از ویژگی ه��ای روحانی ه��م برخوردار 
می باش��د، به گزارش��گر کیهان می گوی��د: »دنیای امروز 

* نصراهلل پژمان فر، نماینده مردم مشهد و کات و عضو کمیسیون 
فرهنگی: قرآن کتاب تعارف نیست، کتاب هدایت است، اگر انسانها 
براساس دستورات هدایتی آن رفتار کنند هم در دنیا خوبی ها را 
تجربه می کنند و هم آخرت سعادتمندی را برای خود رقم می زنند.

راههای افزایش انس و الفت با قرآن کریم چیست؟ 

n صدیقه توانا

بذرافشانی مزرعه دل 
                با انوار قرآن

* دکتر محمد اکبری، معاون پژوهش دانشگاه علوم و معارف 
قرآن: همان طور که برای جوانان در زمینه های ورزشی، درسی 
و دانشگاهی سرمایه گذاری می کنیم، در زمینه قرآنی هم 
باید سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم. چرا که معتقدیم 
گسترش محافل و مجالس قرائت قرآن مهم ترین راه انس و 
الفت با قرآن است.

* منافی زاده، کارشناس مسائل 
فرهنگی: ارائه تصویری خوشایند از 
دین مبنای اول در ایجاد انس با قرآن 
است. دین همان گونه که هست باید 
معرفی شود، زیبا، سهل و مطابق با 
فطرت و خوشایند.

تمرکز بر جسمانیت و مادیت انسان دارد و انسانها تالش 
کردند تمامی نیازهای جسمانی خود را شناسایی کرده و 
این نیازها را به شکلهای مختلف برآورده و تامین کنند. 
این امکانات با آس��یب تکنولوژی های مختلف و مفاهیم 
موج��ود امروز، در جهت توس��عه خدمات در این راس��تا 
شکل می گیرد که متاسفانه در این میان بعد دوم انسان 

مورد غفلت واقع شده است.«
منتخ��ب مردم مش��هد و کالت در مورد این غفلت  
ص��ورت گرفته از بع��د روحانی انس��ان در دنیای مدرن 
می گوی��د: »ب��ه دلیل این غفلت انس��انها، علی رغم آنکه 
خدم��ات خوبی در حوزه جس��مانیت ص��ورت می گیرد 
و این بعد توس��عه می یابد، ولی اضط��راب و نگرانی های 
دائمی در درون آنها از وضع موجود آنها را به ستوه آورده 
و دنبال برون رفت از این وضعیت هس��تند و تنها جایی 
که به صورت واقعی به این مس��ئله تمرکز کرده و آن را 
در اولویت قرار داده حوزه دین است.« پژمان فر در ادامه 
ب��ه این نکته  تاکید می کن��د که دین ضمن برنامه برای 
جسمانیت انسان، برای روحانیت او هم همپای جسمانیت، 

برنامه های مختلفی آورده است.«
بین ادیان کامل ترین دین، که اسباب آسایش را توام 
با دنیای آرام و آرمانی و به تبع آن یک آخرت آرمانی را 
برای انسان رقم زده دین اسالم است که برنامه های جامع 

آن در قرآن کریم آمده است.
قرآن کتاب تعارف نیست

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه 
قرآن کتاب تعارف نیست و کتاب هدایت است خاطرنشان 
می کند:» اگر انسانها براساس دستورات هدایتی آن رفتار 
کنند هم در دنیا خوبی ها را تجربه می کنند و هم آخرت 
سعادتمندی را برای خود رقم می زنند که می توانند از آن 
بهره ببرند.« وی معتقد است: »امروز انسانها نه به عنوان 
آنکه ی��ک جریان فردی، در خلوت خود قرآن بخوانند و 
تمسک کنند، بلکه برای آنکه بحران های خود را براساس 
هدایتهایی که قرآن ارائه کرده برطرف سازند، باید به این 
کتاب الهی نگاه کنند. قرآن این ظرفیت را دارد و به این 
دلیل است که در جامعه به عنوان متولیان فرهنگ و دین 
وظیفه حاکمیت است که ارتباط با قرآن را فراهم کنیم.«
این نماینده مردم مش��هد و کالت اولین کار و قدم 
در این زمینه را اقامه صالت می داند و می گوید: »نماز در 
دلش همان دس��تورات قرآن را دارد بنابراین نماز بدون 

قرآن معنا ندارد. حاکمیت باید برای تدبر در قرآن تالش 
کند، و توقف در بهره برداری از قرآن و موانع اصلی این راه 
هم باید برداشته باشد. برخی در ساحل قرآن می نشینند 
و از آن به��ره می برند، کما آنکه قرآن الیه های متعددی 
دارد و ه��ر کس در هر ظرفیتی که باش��د می تواند حل 
مس��ائل خود را در قالب قرآن پیدا کند این یک واقعیتی 
اس��ت که هیچ تر و خشکی نیست، مگر آنکه در قرآن به 

آن اشاره شده است.«
به اعتقاد پژمان فر، دین منحصر به فردترین راه چاره 
است. وی بر این مطلب البته تاکید دارد که در کنار دین 
اهل بیت)ع( هم هس��تند که مفس��ر و راهنمایان در این 

جاده بزرگ الهی هستند.«
به او می گویم چگونه انس مردم را با قرآن باید بیشتر 
کرد؟ وی در ادامه اضافه می کند: » اگر انسان بخواهد طعم 
لذت پایدار و زندگی پایدار را بچشد باید ارتباط خود را با 
این کتاب الهی بیشتر کند. باید تالش شود مردم با قرآن 
ان��س پیدا کنند، بعد از انس پای��دار که مرحله اولیه آن 
تالوت قرآن است باید تدبر در قرآن و باورهای قرآنی در 
دل افراد شکل گیرد و به عنوان یک نظام هدایتی انسانها 

را هدایت کند.«
از نماینده مردم مشهد می خواهیم در مورد برکات و 
فواید انس و الفت با قرآن بیشتر برایمان بگوید، این طور 
توضی��ح می دهد: »اگر با ق��رآن ارتباط برقرار کنیم ثمره 
اولی��ه آن آرامش قلبها خواهد بود. قرآن درصدد برطرف 
کردن ناآرامی ها در درون انسان است. انس با قرآن موجب 
برطرف کردن همه ناآرامی هاست. انسانها یک نهاد ناآرام 
در درون خود دارند که باید در کنار یک س��احل امن به 
آرامش برسند این ساحل امن، قرآن و ذکر تالوت و تدبر 
در آیات الهی است و اینکه گاهی همه تالشهای ما بیهوده 

می شود، به دلیل گم شدن راه و گم کردن  ارتباط انسان 
با قرآن است، بی تردید آرامش انسان در تمام زمینه ها در 

قرآن وجود دارد.«
تحول جوانان ناشی از چیست؟

رض��ا مناف��ی زاده کارش��ناس مس��ائل فرهنگی در 
گفت وگ��و با گزارش��گر کیه��ان با تاکید ب��ر اینکه دلیل 
تحول جوانان را باید در تحول جامعه دانس��ت، می گوید: 
»همچنان که در زمان انقالب با تحول جامعه، جوانان نیز 
متحول ش��دند، اکنون نیز جامعه ما متحول شده است و 
متأسفانه برخی ارزشها کمرنگ شده و تجمل گرایی و سبک 
زندگی های غربی که با فلس��فه دین اسالم در تضاد است 

در حال رونق گرفتن است.«
این کارشناس فرهنگی می گوید: »در چنین وضعیتی 
پرواضح است که جوانان چه مواضعی اتخاذ می کنند، اگر 
در زمان جنگ شهید رجایی ها، شهید چمران ها و شهید 
فهمیده ها اسطوره محسوب می شدند، اکنون اسطوره های 
مادی در حال شکل گیری هستند و این خطری جدی برای 

جامعه اسالمی است.«
منافی زاده بر این مطلب مهم تاکید می کند که بخشی 
از سیر نزولی و تحول منفی ناشی از فرهنگ توسعه غربی 
است. به او می گویم برای آنکه بتوانیم جلوی این تحوالت 
منفی را بگیریم و موانع سر راه ایجاد انس جامعه با دین 
را برداریم چه باید کرد؟ وی به سر فصلهای کاربردی اشاره 
کرده و می گوید: »ارائه تصویری خوشایند از دین، مبنای 
اول در ایجاد انس با قرآن است، یعنی شناخت و برطرف 
کردن موانع که یک اقدام س��لبی محس��وب می شود. اما 
مبنای دوم، اقدامی ایجابی است. در این مرحله نیاز است 
که دین همان گونه که هس��ت معرفی شود، زیبا، سهل و 

مطابق با فطرت و خوشایند.«

از نظر این کارشناس فرهنگی ارتباط محبت آمیز خدا 
با بندگان و ارتباط محبت آمیز پیامبر و ائمه)ع(  با اصحاب 
و عموم مردم از س��رفصلهایی است که در ارائه چهره ای 

مثبت از دین باید بدان توجه کرد.
قرآن، زیباترین تحفه الهی

قرآن کریم کتاب حیات و زندگی و کتاب سرنوشت 
و انسانیت برای همه انسانها در همه عصرها و نسل هاست 
و مهم ترین و زیباترین هدیه و تحفه ای که خدا به انسان 
عطا کرد، گوهر قرآن است و در دستگاه آفرینش گوهری 
نفیس تر از قرآن نداریم که خدا آن را به مس��لمانان عطا 

کرده است.
دکتر محمد اکبری، معاون پژوهشی دانشگاه علوم 
و معارف قرآن در گفت وگو با گزارشگر کیهان درخصوص 
راههای ایجاد انس و الفت بیش��تر انسانها با قرآن کریم 
می گوید: »باید به این کتاب الهی، ایمان داش��ته باشیم. 
این کتاب، یک کتاب عادی و بش��ری نیست، این وحی 
و آیینه تمام نمای علوم پروردگار اس��ت و باید از حیث 
اقتصادی مردم و مس��لمانان جهان و به ویژه جوانان باور 
کنند این کالم و وحی خداوند است و وقتی قرآن تالوت 
می ش��ود خدا با ما س��خن می گوید، این طور نیست که 
ما آیات را از زبان پیامبر می شنویم، بلکه از زبان خدای 
س��بحان آیات وحی را می ش��نویم، بنابراین قرآن تکلم 
خدای متعال است... از آقای اکبری سؤال می کنم برای 
تقویت این باور چه باید کرد؟ می گوید: »برای آنکه این 
باور و ایمان درونی و قلبی برای جوانان تقویت شود باید 
سلسله مباحث معرفت شناختی نسبت به قرآن از طرق 

مختلف ایجاد و برنامه ریزی شود.«
معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن به یکی 
دیگ��ر از راههای افزایش انس با قرآن یعنی قرائت قرآن 

و موضوعیت پیدا کردن آن اش��اره کرده و خاطر نش��ان 
می کند: »عالوه ب��ر آنکه ایمان پیدا کردیم، باید قرآن را 
بخوانیم. خود قرائت قرآن موضوعیت دارد، قرآن کریم به 
اندازه ای جاذبیت و نورانیت دارد که در روح و روان و جان 
انسان تأثیر بسزایی می گذارد و انسان را مشتاق می کند. 
نماز ارتباط انس��ان با خدا از طریق قرآن است و قرآن در 
نماز تجلی پیدا می کند و ما با تکلم خدا با خدای متعال 

ارتباط برقرار می کنیم.«
گسترش محافل قرآنی

به اعتقاد دکتر اکبری گس��ترش محافل و مجالس 
قرائت قرآن کریم هم یکی دیگر از راههای انس و الفت با 
قرآن است. وی می گوید: »در پارکها، ورزشگاهها و هر جا 
که جوانان حضور فعال دارند باید محافل انس با قرآن هم 

باشد و در این مورد نیز خأل بزرگی وجود دارد.«
دکتر اکبری معتقد است »همان طور که برای جوانان 
در زمینه های ورزش��ی و درس سرمایه گذاری می شود در 
زمینه قرآنی هم باید سرمایه گذاری بیشتری کنیم، ضمن 
آنکه در فضای دانش��گاهی و مراکز آموزش عالی هم باید 
دارالقرآن ها فعال ش��وند و نه به طور س��االنه در یک ماه 
مب��ارک رمضان، بلکه این محافل باید روزانه باش��د تا به 

جوان انس و الفت با قرآن را القاء کند.«
بی تردید رمز موفقیت یک جوان و رشد و تعالی او ولو 
در علوم پایه و مهندسی و پزشکی و تجربی انس با کالم 
خدا و قرآن است. معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف 

قرآن همچنین به تدبر در آیات قرآن پس از قرائت تاکید 
می کند و می گوید: »تدبر در قرآن به اندازه  ای مهم است 
که خداوند در آیه 24 سوره محمد انسانها را مورد توبیخ 
قرار می دهد و می گوید: »آیا به دلهایتان قفل زده اید، این 
دلها مثل س��نگ سفت و سخت ش��ده که در قرآن تدبر 
نمی کنید.« بنابراین آیات باید جلسات تفسیر و توجه به 
قرآن هم بیش��تر برگزار شود تا بدین ترتیب انس مردم و 

بخصوص جوانان با قرآن بیشتر گردد.«
دکتر حمید ش��اه آبادی رئیس مراکز آموزش عالی 
علمی کاربردی  فرهنگ و هنر و مشاور وزیر در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان بر این باور است که »جوانان و دانشجویانی 
که در حوزه های هنری و کارهای قرآنی فعالیت می کنند 
صرفا در حوزه تعلقات فکری خود آثار هنری خلق می کنند 
و وقتی نمایشگاهی از آثار قرآنی و هنری دایر می شود نشان 
می دهد که س��ازندگان آن اثر، دغدغه قرآنی دارند و این 
هم یکی از راههای ایجاد انس با قرآن است.« وی با بیان 
اینکه هنر برای هنر یک مفهوم غربی است می گوید: »چه 
جایی باالتر از آنکه هنر در خدمت قرآن باشد و تالش ما 
در مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر این است که فضای 

قرآنی را در جامعه تقویت کنیم.«
دکتر شاه آبادی بر این مطلب تاکید می کند که »قرآن 
کتاب زندگی است و در آن دستورالعمل هایی برای همه 
قرون و اعصار ارائه شده است و این از القائات دشمن است 

که می گوید قرآن مربوط به زمان گذشته است.«

بخش نخست


