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* یک کارشناس تعلیم و 
تربیت اسالمی: در نظام تعلیم 
و تربیت با بیش از 12 میلیون 

 نفر دانش آموز،
 هر یک در طول سنوات 

تحصیلی بیش از 800 ساعت 
رسما با یادگیری کتاب خدا 
آن هم تنها در درس قرآن 

سر و کار دارند. از این میزان 
ساعت 510 ساعت آموزشی 

به دوره ابتدایی اختصاص دارد.

دنیا بر تو ســخت گرفته و دلت جرعه ای نور و 
آرامش می خواهد. در این مواقع در هیچ خانه ای جز 
خدا را نزن و گوش و چشــمت را به هیچ راهنمایی 
جز کالم اهلل نسپار. در آیات الهی اعجازی است که 
هرکس به قدر درک خویش می تواند بهره مند گردد، 
لذا هر چه تالش و تدبر در آیات بیشــتر، برکات 

بیشتری شامل حالتان خواهد شد.
راه اُنــس با هر چیزی، ارتبــاط زیاد با آن بوده و این 
مطلب از نظر روان شناختی، مسلم و غیر قابل انکار است. 
اگر غذایی در کام انســان ناخوشایند باشــد، با چند بار 
خوردن، با ذائقه او هماهنگ می شــود و عادت به شنیدن 
صدایی ناهنجار، از شدت آزار آن می کاهد؛ به گونه ای که 
گاهی اوقات انســان متوجه آن نمی شود. اگر انسان قرآن 
کریم را بشناســد و آن را ســخن خداوند بداند که در هر 
لحظه و ساعت با او به گفت وگو می نشیند و بدون واسطه، 
با او ســخن می گوید، اگر خداوند را به بزرگی و عظمت و 
لطف و رحمت و حکمت شناخته باشد و بداند که خداوند 
بزرگ با آن صفات جــالل و جمالش در قرآن و کالمش 
تجلی و ظهور یافته است، آن گاه کلمه کلمه قرآن را نور 
و پاکی و حکمت و پند و هدایت می داند و هیچ لذتی در 
عالم نزد او، باالتر از اُنس با قرآن که کالم محبوب و سخن 
خالق است، نمی باشد. برای اُنس با قرآن، باید به امور زیر 

توجه کامل داشت:
حداقل روزی ده آیــه از قرآن  کریم و یا یک صفحه 
از آن تــالوت گردد؛ بدین معنــا که تالوت قرآن در هیچ 

روزی ترک نشود.
تدبر در قرآن و آیات نورانی اش فراموش نشود.

آداب ظاهری قــرآن، مثل با وضو بودن و رو به قبله 
بودن و حضور قلب داشــتن در وقت تالوت و سایر آداب، 

رعایت شوند. 
مواظــب گناهان بودن و تصمیم بر ترک آنها و دوری 

از آنها
در بیــن گناهان باید بیشــتر متوجــه گناهان زبان 
بــود؛ چون قرآن از طریق زبــان و دهان خوانده و تالوت 
می شــود؛ پس باید »دهان های خود را که راه های قرآن 

است، پاکیزه کنید.«
آشنایی با ادبیات عرب و صرف و نحو، به ویژه معانی 
لغات قرآن و ترجمه آنکه این امر در اُنس با قرآن و استفاده 

بهتر از آن، نقش به سزایی دارد.
تقویت انس با قرآن

راهکار تقویت اُنس با قرآن را می توان در سه حوزه قلب، 
عقل و رفتار بررسی کرد. برای تقویت نگرش و گرایش به 
قرآن زمینه سازی مناسب برای تالوت، تدبر و درک مفاهیم 

قرآن ضروری است. 
مهدی امیری یک دانشــجو سحرهای ماه مبارک را 
بهترین فرصت برای الفت گرفتن با آیات الهی دانســته و 
می گوید: »من همیشــه سحرها چند صفحه ای با حضور 
ذهن و دل به تالوت آیات کالم اهلل می پردازم و بعد مطالعه 
درسی ام را یک ساعت دنبال می کنم. واقعا در یادگیری ام 
تاثیر داشته و مطالب درسی سریع ملکه ذهنم می شوند.«

عاطفه  اشرف نیا یک خانه دار درباره چگونگی الفتش 
با کالم اهلل برایمان می گوید: »وقتی نوزادم را روی زانوانم 
تکان تکان می دهم، به وقت خواب برایش قرآن می خوانم 
و یا حتی برایش داستان های قرآنی تعریف می کنم. نوزاد 
اصوات را به خوبی درک می کند و به حافظه اش می سپارد.«

اکبرهمتی یک جوان بازاری که ماه رمضان امســال 

اُنس با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در جامعه اسالمی 

سایه سار کالم الهی بر تهذیب و تربیت نفس
گالیا توانگر   بخش نخست

* یک خادم قرآنی: دستیابی 
به هدف فهم قرآن نیازمند  

تعمیق فرهنگ قرآن در جامعه 
است. ما باید راهنمایی های 

این کتاب آسمانی را در 
زندگی خود به کار گیریم و 
از  سخن و سیره پیامبر)ص( 

و  ائمه اطهار)ع( که چراغ 
راهنمای انسان ها در مسیر 

زندگی می باشد، استفاده
 کنیم.

* یک دانشجو: من همیشه 
سحرها چند صفحه ای با 

حضور ذهن و دل به تالوت 
آیات کالم اهلل می پردازم و 

بعد مطالعه درسی ام را یک 
ساعت دنبال می کنم. واقعا 
در یادگیری ام تاثیر داشته 

و مطالب درسی سریع ملکه 
ذهنم می شوند.
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به عضویت کتابخانه مســجدی در بازار در آمده، برایمان 
می گوید: »با عضویت در کتابخانه به ســوی دو خیر گام 
برداشتم؛ یکی اُنس با قرآن و دیگری نهادینه کردن مطالعه 

در برنامه روزانه ام.« 
چالش های پیش روی 

آموزش قرآن در مدارس
در نظــام تعلیم و تربیت با بیــش از 12 میلیون نفر 
دانش آموز، هر یک در طول سنوات تحصیلی بیش از 800 
ساعت رسما با یادگیری کتاب خدا آن هم تنها در درس 
قرآن ســر و کار دارند. از این میزان ســاعت 510 ساعت 

آموزشی به دوره ابتدایی اختصاص دارد.
رضا نباتی دکترای تعلیم و تربیت اســالمی برایمان 
توضیــح می دهد: »دوره ابتدایی به عنوان مهم ترین دوره 
تربیت دانش آموزان از چنان اهمیتی برخوردار اســت که 
کوتاهــی دربــاره آن هرگز قابل جبران نیســت؛ چرا که 
دانش آموزان در این دوره با تربیت دینی آشــنا می شوند. 
این دوره به دلیل تک معلمی و نیز زمینه های روان شناسانه 
تربیتی دوره ای قابل توجه و ارزشمند برای سرمایه گذاری 
مادی و معنوی اســت. امام راحل )ره ( فرمودند: »تربیت 
باید تربیت قرآنی باشــد.« )صحیفه نور، ج15، ص250 ، 
18 آبــان 1360( تحقق این معنا با توجه دوباره به دوره 
ابتدایی و نیز شناخت آسیب ها و کاستی ها و تالش در جهت 
رفع آن میسر خواهد بود. یکی از آسیب های جدی وجود 
کج فهمی هــا و باورهای غلط در حوزه های مختلف برنامه 

درسی و آموزشی در این دوره تحصیلی است.« 
وی در ادامه می گویــد: »این که چه چیزی آموزش 
صحیح قرآن اســت؟ اهمیت زیادی دارد، چرا که در این 

زمینه به دلیل عدم نظارت مستمر و راهنمایی معلمان و 
ضعف در آموزش و ارتقاء صالحیت های عمومی و حرفه ای 
ایشان، مشکالت بسیار زیاد است. رهبر معظم انقالب در 
بیش از ده ســال پیش از وزارت آموزش و پرورش درباره 
مهجوریت قرآن کریم گالیه داشتند. ایشان در روز معلم 
سال 1385 در بیانی کامال صریح و شفاف درباره ضرورت 
توجه متولیــان وزارت آموزش و پرورش به قرآن کریم و 
جایگاه آن در این نهاد تربیتی فرمودند: »قرآن در آموزش 
و پرورش حقیقتا مهجور واقع شده است.  علت این است 
کــه در دورانی طوالنی، قرآن در آموزش و پرورش ما، به  
خصوص در آن سنین یادگیری مهجور بوده یا اصال وجود 
نداشته است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، توقع این بود 

که یک کارِ کارستانی انجام بگیرد. کارهایی هم شده است، 
لیکن جای حضور قرآن در دوره های گوناگون واقعا خالی 
است. باید فکر بشود. امروز خوشبختانه حرکت قرآنی در 
کشور خیلی خوب است؛ لیکن در آموزش و پرورش باید 
نهادینه شــود.« شایسته آن بود پس از این فرمایش مقام 
معظم رهبری، ابعاد مهجوریــت قرآن کریم در این نهاد 
تربیتی، بررسی و راه کارهای مناسب برای تحقق منویات 
معظم له شناسایی و مورد اقدام و عمل قرار می گرفت. این 
که وزارت آموزش و پرورش در طول یک دهه گذشته در 
این مسیر چه اقداماتی را عملی کرده است؟ سخنی است 
که مجالی دیگر نیازمند است، اما طرح مباحثی این چنینی 

در سطح معلمان و وزارت می تواند حرکت ایجاد کند.«

وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »قطعا سهم 
علل و عوامل ناشی از سوء مدیریت در این عرصه را نمی توان 
نادیــده گرفت؛ چرا که آموزش و پــرورش اگر مهم ترین 
خیمه گاه نظام نباشــد، حداقل یکی از مهم ترین هاست. 
بدیهی اســت ثبات و اقتدار حکومت و تضمین اســتقرار 
کشور در حال و آینده ارتباط زیادی به جایگاه و وضعیت 
امروز نظام تعلیم و تربیت به ویژه در دوره تحصیلی ابتدایی 

و باالخص در دروس قرآن دارد.«
آموزش قرآن

 به شیوه ای جذاب و آسان
الله افتخاری عضو ســابق فراکسیون قرآن و عترت 
مجلس شورای اسالمی می گوید: »دستیابی به هدف فهم 

قرآن نیازمند فهم و تعمیق فرهنگ قرآن در جامعه است. 
مــا باید راهنمایی های این کتاب آســمانی را در زندگی 
خود به کار گیریم و از ســخن و سیره پیامبر)ص( و ائمه 
اطهار)ع( که چراغ راهنمای انســان ها در مســیر زندگی 

می باشد، استفاده کنیم.«
وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای فهم بیشــتر 
کالم اهلل توسط اقشار مختلف و به کارگیری آن در بطن 
زندگــی می پردازد و می گوید: »راهکارهای زیادی برای 
تحقق این مهم وجود دارند؛ برای مثال می توان با برگزاری 
نمایشگاه ها، برنامه های هدفمند و... این مهم را در ذهن 
مردم نهادینه و شرایط را برای آموزش مفاهیم و معانی 
قرآنی در کنار حفظ، تالوت و زمینه های مختلف قرآنی 
فراهم کند. بدون شــک پرداختــن به معانی و مفاهیم 
قرآنی بــرای مردم جذاب و لذت بخش و موجب اُنس و 
اُلفت بیشتر با قرآن کریم خواهد شد و امیدواریم شاهد 
نتایج خوبی از روند آشــنایی بیشــتر مردم با معانی و 

مفاهیم قرآنی باشیم.« 
ایــن فعال قرآنی درباره نحوه آموزش قرآن توضیح 
می دهد: »آموزش قرآن در سیره اهل بیت)ع( وجود دارد. 
خداونــد نیز می فرماید که باید قرآن را برای فرا گرفتن 
و تکرار کردن آســان کرد. خداوند نیز قرآن را برای ما 
آسان کرده اســت. الزم است که کتاب و برنامه درسی 
که در نظر گرفته می شــود به گونه ای باشد که جذابیت 
قرآن حفظ شــود. قرآن باید به زبان کودکانه بیان شود 
و برای این گروه سنی با شیب مالیم، از سهل به سوی 
سخت پیش برود، تا به قول ثقیل برسد. مسئوالن باید 
با دقت بیشتر و استفاده از روانشناسان کودک، مسئوالن 
آموزش، مسئوالن تربیت کودک و به ویژه اساتید قرآنی 

به تشــکیل جلســه بپردازند و با تصویب و تایید آنها، 
این کتاب را پیاده ســازی و به کودکان مقاطع مختلف 

تحصیلی ارائه کنند.«
وی با  اشــاره به اینکه یکــی از موفق ترین راه ها این 
است که همگام با آموزش الفبا به کودکان در اول ابتدایی،  
الفبای قرآنی را هم آموزش دهیم، می افزاید: »باید از دوران 
ابتدایی شروع کرد، ولی به گونه ای نباشد که حروفی را که 
در زبان فارسی به کودک نیاموخته اند، در زبان عربی به آنها 
ارائــه کنند. آنان همگام با حروفی که می آموزند باید این 
آموزش را نیز ارائه کنند. آموزش قرآن دیرتر از مقطع اول 
دبســتان سختی ها و زیان های خاص خود را دارد و سبب 
وجود دوگانگی می شــود، ولی پیش تر از یاد دادن الفبای 
فارسی نیز مشــکالت و دلزدگی هایی را ایجاد می کند. با 
آموزش درست قرآن در این مقطع،  می توان کلمات قرآنی 
و فارسی را همزمان به آنها آموزش داد. این گونه آموزش 
ســبب موفقیت می شود و تضادی ایجاد نمی کند؛ برکات 
بســیاری به همراه دارد و دو درس را به کودک می آموزد. 
باید از راه هایی اســتفاده کرد که کــودک می تواند آن را 
بپذیرد. کودکان نیز ســنین مختلف دارند. از مهد کودک 
و پیش دبستانی و... بر این اساس باید از دیدگاه های آنها 
که مشاور دینی و متخصص در قرآن کریم هستند استفاده 

کرد و فنون قرآن را به آنان آموزش داد.« 
 عزت و احترام در اُنس با قرآن 

الیاس سعید از زیمبابوه می گوید: »احترامی که میان 
مردم برای فعاالن قرآنی وجود دارد مدیون ارتباط آنها با 
قرآن کریم و معجزه این کتاب آسمانی است. خدا در قرآن 
می فرماید »یَْرَفِع اهلل الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُکْم َوالَِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم 
َدَرَجاٍت« و خداوند شــأن و منزلت قاریان و حافظان را به 

واسطه قرآن باال می برد.«
ایــن قاری قرآن کریــم در ادامه به انگیزه خود برای 
یادگیری قرآن اشاره کرده و توضیح می دهد: »انگیزه اصلی 
من در یادگیری علوم قرآنی این بوده که پدرم همیشه از 
اهمیــت یادگیری علوم قرآنی می گفت و همیشــه دلش 
می خواست من یک معلم قرآن شوم و تمام وقتم را صرف 
آموزش و فعالیت های قرآنی کنم. پدرم می گفت اگر تو قرآن 
یــاد بگیری، حتی پس از مرگم هر وقت قرآن می خوانی، 
خدا از تو قبول می کند و مرا به این واسطه درجات عالی 

در بهشت عطا می کند.« 
وی ادامه می دهد: »برای یادگیری قرآن و پیشــرفت 
گاهی مجبور بودم خانواده و کشــورم را ترک کنم و این 
برایم کار دشــواری بوده است. من برای رسیدن به هدفم 
با چالش های بسیاری مواجه شدم، اما وقتی به هدفم فکر 
می کردم، به اینکه چرا این همه ســختی می کشم و چرا 
خانواده ام را ترک کردم، می توانستم تمام مشکالت را تحمل 

کنم و به جایی برسم که اکنون می بینید.«
این قاری زیمبابوه ای 32 ساله که اکنون معلم قرآن و 
زبان عربی است، در تکمیل صحبت هایش می گوید: »من 
34 شاگرد دارم که به آنها قرآن آموزش می دهم و همزمان 

در مدرسه  نیز زبان عربی تدریس می کنم.« 
الیاس آرزو می کند بتواند در زیمبابوه که مسلمانان در 
آن اقلیت محسوب می شوند، یک دارالقرآن تاسیس کند 
و بتواند برنامه هایی مانند آنچه در ایران می بیند در آن جا 
راه اندازی کند تا فعالیت های قرآنی در این کشور آفریقایی 
گســترده شود. وی می گوید: »دلم می خواهد اسالم را به 
همه مردم دنیا معرفی کنم و بتوانم با آموزش قرآن زیبایی 
و معجزات این کتاب آسمانی را به مردم کشور خود و سایر 

کشورها نشان دهم.«
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 بــه موجب نامه شــماره 

 1396 /20 /154945

و   96/12/6 مورخــه 

بــه موجب صورتجلســه  

فوق العاده  عمومی  مجمع 

مورخه 1396/9/13 مرکز 

اصلی شرکت ایران روشن 

ســهامی خاص به شماره 

ملی  شناسه  و  ثبت 338 

بــه   10100767893

شهریار-  تهران-  اســتان 

شهرســتان مالرد- بخش 

دهســتان  صفادشــت- 

بی بی  ســکینه- روستای 

شهید  خیابان  کوشکک- 

بن بست  شرقی-  داستانی 

پــالک 2- طبقه  بعثت- 

کدپســتی  همکــف- 

انتقــال   3164175711

یافــت و تحــت شــماره 

6600 در ایــن اداره بــه 

ثبت رسیده است.

آگهی انتقالی 
شرکت ایران روشن 

سهامی خاص

 حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 

شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران 
 سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد

 و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

شهریار

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص
 شیراز کلینیک سهامی خاص به شماره ثبت 

30622 و شناسه ملی 10100760728 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- ونک- خیابان شهریار- خیابان 
شهید حجت اله عباس شیرازی- پالک 185- ساختمان پزشکی غرب- 
طبقه زیرزمین- واحد شــرقی کد پستی 1991653481 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری 
عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت 
242981 و شناسه ملی 10102836862 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)177888(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/04 و 
مجوز شماره 122/32448 مورخ 96/12/8 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 5000/000 ریال به 
مبلغ 100/000/000/000 ریال منقسم به 100/000/000 سهم 1000 
ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی 

فوق العاده  مورخ 1395/5/12 و مجوز شــماره 

ســازمان   1395/7/17 مورخه   342/233196

تصمیمات  ایــران  روســتایی  تعــاون  مرکزی 

ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور منحل اعالم 

و عبداله آقاخانی شــاهیوردی به شــماره ملی 

6219852443- مجید مهاجری به شماره ملی 

129709819- حســین نیک نســب به شماره 

ملی 4898518941 به عنــوان هیئت تصفیه 

انتخاب و حســین نیک نســب به شــماره ملی 

4898518941 به عنوان مدیر تصفیه انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه فراگیر ملی تخصصی 
تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران به شماره ثبت 

۳8۵8۲۷ و شناسه ملی ۱0۳۲0۳6۱۵۱0 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

م الف/647

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

بر مبنای مصوبات هفتاد و هفتمین اجالس شورای عالی استاندارد 
مورخ 1363/4/30 پوشــک مشمول مقررات اســتاندارد اجباری 
قرار گرفته و اســتاندارد ملی ایران به شماره 12104 تحت عنوان 
پوشــک- پد نشــتی مثانه- ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی و 
روش های آزمون در چهارصد و هفتاد و چهارمین اجالسیه کمیته 
ملــی مربوطه مورخ 1396/10/10 به تصویب رســیده که مراتب 

جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

الف: شــروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار 
آگهی روزنامه رسمی می باشد.

ب: نشــانه گذاری فرآورده هایی که اســتاندارد آنها اجباری شده با 
عالمت اســتاندارد الزامی اســت و تولید، تمرکز، توزیع و فروش 
ایــن فرآورده ها با کیفیت پایین تر از اســتاندارد و یا بدون عالمت 

استاندارد ایران ممنوع می باشد.
ج: عالمت گذاری فرآورده مشــمول اســتاندارد اجباری مستلزم 

دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.
د: اعطاء پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد بــه واحدهای تولیدی 
منوط با تامین شــرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با 

استاندارد ملی مربوط می باشد.
ه: رعایت کلیه مقررات اســتانداردهای اجباری و ســایر قوانین و 
مقررات جاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت 
مواد و کاالهای وارداتی بر حســب ضرورت و اولویت و توجه به 
مسائل سالمت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید 
با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد 
قبول سازمان منطبق باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط 
می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی 
استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی 
و ارتباطات بین الملل


