
 



 

 

 

 

 

62/9/1401شنبه  هفته نامه بنیاد قرآن  

 

اعضای کارگروه آینده پژوهی شورای 

راهبردی بنیاد قرآن مطالب خود را جهت 

تکمیل بحث آینده پژوهی به دبیرکل بنیاد 

قرآن حجت االسالم والمسلمین سید مهدی 

 حسین زاده ارائه دادند.

 توانید در سایت را می خبرشرح کامل این 

 

حجت القرآن، در جلسات معالم 

به االسالم والمسلمین سعادت 

حکمرانی قرآنی در تدریس موضوع 

صورت و سیرت حاج قاسم سلیمانی 

 پرداختند

لسه با نوای ذاکرین اهل پس از آن ج

ی السالم و برپایی سفره بیت علیه

 احسان به پایان رسید.

 20:30الی  19اندیشکده بنیاد قرآن سه شنبه هر هفته از ساعت  جلسات هفتگی معالم القرآن زیر نظر 

 پردازد.به بررسی و تدریس یکی از موضوعات مربوط به حکمرانی قرآنی می

 www.bonyadeghoran.comتوانید در سایت بنیاد قرآن به نشانی شرح کامل این خبر را می

 مطالعه فرمائید.

 مطالعه فرمائید. www.bonyadeghoran.comبنیاد قرآن به نشانی 
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62/9/1401شنبه  هفته نامه بنیاد قرآن  

 

در جلسات کارگروه حکمرانی قرآنی 

توسط اعضای این کارگروه مورد نقد  مطالبی

و بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به 

 در این کارگروه شد. ایجاد سه مصوبه

توانید در سایت شرح کامل این خبر را می

بنیاد قرآن به نشانی 

www.bonyadeghoran.com  مطالعه

   فرمائید.

 

 

در جلسات کانون مهدتربیت بنیاد 

ویب در قرآن مواردی جهت تص

ارتباط با طرح کارگزاران جوان 

آینده اتخاذ گردید و مقرر گردید 

د اهداف پیشبربرای کمک به 

از نویسندگان کانون مهدتربیت 

همراه با بنیاد قرآن کمک گرفته 

 شود.

توانید شرح کامل این خبر را می

در سایت بنیاد قرآن به نشانی 

www.bonyadeghoran.co

m .مطالعه فرمائید 

 

 

 مطالعه فرمائید. www.bonyadeghoran.comدر سایت بنیاد قرآن به نشانی 
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62/9/1401شنبه  هفته نامه بنیاد قرآن  

 

شودعشق از سرای این دل من پا نمی  

شودمجنون دلش به جز سوی لیال نمی  

اندباالی تخت یوسف کنعان نوشته  

شودهر یوسفی که یوسف زهرا نمی  

ثمراین زندگی بدون تو تلخ است و بی  

شودبی روی یار آب گوارا نمی  

 سایه کجا و دیدن تشریف آفتاب

شودخواستم ببینمت اما نمیمی  

 دق مرگ کرد بسکه مرا خواند بر خودم

شودآیینه از کنار دلم پا نمی  

رومتعجیل کن وگرنه که از دست می  

شوداین کارها به صبر و مدارا نمی  

ایمهرگز مکن سؤال چرا ما نرفته  

شودای که فانی دریا نمیهر قطره  

 بر من مگیر خرده که درد فراق دوست

شودجز با نگاه دوست مداوا نمی  

 


