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 آنی            مدریان محترم کل استان اه  

   سالم علیکم 

   مرحله نیمه نهایی چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسالمی اریان تصوریی    ضبط  شیوه انهم  موضوع:  
احترام،   برگزاری  با  به  توجه  قرآن کریم  با  مسابقات سراسری  و چهارمین دوره  نهایی چهل  نیمه  مرحله 

اس تصویری  جمهوری  ضبط  صورت  به  ایران  جدول  المی  طبق  استان(  کل  اداره  ظرفیت  از  استفاده  با   (

الزم است رؤسای محترم ادارات قرآنی استان ها با رعایت ضوابط مربوطه، در    مندرج در این شیوه نامه؛ لذا 

 :اقدام الزم را معمول دارند  ؛موارد مندرجاجرا و رعایت اسرع وقت نسبت به 

به محض  هماهنگی اداره قرآنی استان با سایر بخش های مرتبط در اداره کل و ایجاد تعامل و هماهنگی،  (1

 مشاهده شیوه نامه حاضر. 

جهت حضور  شرکت کنندگان راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری  اطالع رسانی به تمامی   (2

 ضبط.  شروع ل نیم ساعت قبل از ساعت حداق ،در محل ضبط زمان تعیین شدهبراساس 

محل ضبط :  1تبصره   تعیین شده در  زمان  در  ای  کننده  که شرکت  در صورتی  است  توضیح  به  الزم 

برنامه حضور نداشته باشد، از جریان مسابقات حذف خواهند شد و امکان ضبط مجدد به هیچ عنوان در  

 زمان دیگری میسور نیست.
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های زمانی ضبط و ارسال فایل ها از سوی استان ها، به درخواست های  با توجه به محدودیت    :2  تبصره

 جابجایی تاریخ و زمان به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

استان هایی که دارای تعداد شرکت کنندگان بیشتری در بخش خواهران و برادران می باشند،   :3تبصره  

ا است  نظر گرفته شده  تفکیکی در  بصورت  برنامه  روز ضبط  ای  به گونه  بایست  می  ها  استان  ما سایر 

در خصوص   ریزی  برنامه  برسد؛  اتمام  به  روز  یک  در  کار ضبط  که  نمایند  تداخل ضبط  ریزی  عدم 

 مورد انتظار می باشد.   خواهران و برادران

شامل: بررسی وضعیت جایگاه شرکت کنندگان که باید دارای  )نظارت بر روند آماده سازی محل ضبط (3

سطری   15صفحه ای  604مصحف شریف  جانماییباشد،  شرکت کنندگان استقراربرای  مناسب شرایط

که بصورت واحد برای کل کشور طراحی گردیده است؛  بک گراند    بنر  ، نصبدر جایگاهبدون ترجمه  

شرکت کنندگان، بررسی سیستم صوتی مانتورینگ صدا برای استماع صوت توسط    محل استقرارپشت  

 محل ضبط( مناسب در   تهویه وضعیت نور و  پیش بینی شرکت کنندگان،

استانی (4 درون  کنندگان  احتمالی شرکت  اسکان  و  پذیرایی  ذهاب،  و  ایاب  بینی  در    پیش  برای حضور 

 محل ضبط تصویری تالوت ها.

 اجرای برنامه توسط شرکت کنندگان. دستورالعمل های بهداشتی در زمان   رعایت تمامی (5

 کز امور قرآنی تعیین گردیده است.  سابقات و هادی حفاظ که توسط مرهماهنگی کامل با ناظر فنی م (6

سانه های دیداری و شنیداری استان و همچنین برگزاری مسابقات از طریق هماهنگی با ر  پوشش خبری (7

 انعکاس در فضای مجازی 
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 در محل ضبط. رئیس اداره امور قرآنی استان   وقت حضور تمام (8

ساعت پس از    24نحوه برگزاری این مرحله حداکثر ظرف  و  پشت صحنه  گزارش تصویری از    ارسال (9

    از طریق پیام رسان های فضای مجازی.ضبط 

توجیهی  برگزاری (10 از  حداقل    جلسه  قبل  هفته  نهایییک  نیمه  مرحله  شرکت  حضور    با  مسابقات  ضبط 

جهت  کنندگان اجرایی  عوامل  فنی  اطالع    و  و  اجرایی  ابعاد  زمینه  در  مطلوب  فع  ر  همچنین  ورسانی 

 پیش بینی نشده.    اتموضوعدر مورد یا تصمیم گیری جدید و  هرگونه ابهام

در صورتی که موضوع دارای ابعاد فنی خارج از ضوابط مندرج در این شیوه نامه می باشد،   تذکر مهم:

معاونت مسابقات مرکز اعالم    مراتب را جهت کسب تکلیف به؛  پس از هماهنگی با ناظر فنی مسابقات

   گردد.

استانتم (11 قرآنی  امور  اداره  بایست توسط  اجرا شده می  صوتی و تصویری    به صورت  امی تالوت های 

آدرس  ضبط به  انجام   حداکثر یک روز پس از  قید فوریتبا    پست  شیوه سریعترین  ضبط شده و از طریق  

مان مرکز ساخت  -انتهای خیابان هاشمی فر   -خیابان نوفل لوشاتو  -.) تهرانمرکز امور قرآنی ارسال گردد 

جناب آقای    -معاونت مسابقات و تبلیغ و ترویج   -طبقه چهارم   -امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه 

 (.  1134834681کد پستی  – 02164872627 –مهری  

 ضوابط ضبط تصویری

اسبببتان در  صبببورت گیبببرد. مناسبببب و متعبببارفضببببط تبببالوت هبببا مبببی بایسبببت در مکبببان  .1

 می باشد لکن توجه به نکات زیر ضروری است:انتخاب محل ضبط دارای اختیار 
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نمازخانبببه اداره کبببل  –امبببامزاده  -حسبببینیه -مسبببجد -* محبببل ضببببط مبببی توانبببد آمفبببی ت ببباتر

 یا هر مکانی دارای استاندارد اولیه برای برگزاری یک مراسم قرآنی، باشد. 

* محبببل ضببببط مبببی بایسبببت دارای سیسبببتم تهویبببه مطلبببوب باشبببد و امکانبببات سرمایشبببی و 

 رمایشی مناسب داشته باشد. گ

* محبببل ضببببط مبببی بایسبببت ببببه گونبببه ای انتخببباب شبببود کبببه سبببر و صبببدای محبببیط اطبببراف  .2

جلبببوگیری ازبببببروز  باعبببی ایجببباد اخبببتالل در فرآینببببد اجبببرای شبببرکت کننببببدگان نشبببود.)

تصببببویری از وظببببایف اداره قرآنببببی اسببببتان اضببببافه در محببببیط ضبببببط  هرگونببببه سروصببببدای

 .(محسوب می شود

اس  تبصره: به عمل  الزم  نیز  ت مراقبت الزم جهت عدم پخش صدای خواهران در محیط اطراف سالن 

 آید و نظارت بر عدم تردد آقایان در اطراف محل برگزاری صورت گیرد.  

اسبببت. )ایبببن لبببباس  الزامبببیاسبببتفاده از لبببباس رسبببمی و مناسبببب در هنگبببام  اجبببرای مسبببابقه  .3

 ش ون تالوت قرآن کریم باشد(. بامی بایست منطبق 

 است.  الزامییت حجاب کامل اسالمی برای بانوان رعا .4

 معرفبببی کامبببلشبببرکت کننبببدگان محتبببرم مبببی بایسبببت قببببل از شبببروع تبببالوت، نسببببت ببببه  .5

 خود بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:

 :: نام رشته مسابقهب: نام استان:             ج      الف: نام و نام خانوادگی     
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مببببی  ممنببببوعط تصببببویری مسببببابقه در حببببین ضببببب هرگونببببه خببببوردن و آشببببامیدن بجببببز آب .6

         باشد. 

مسبببابقه در فضبببای ضببببط  هرگونبببه تبببردددر لحظبببه ارائبببه محفوظبببات یبببا اجبببرای قببباری،  .7

 . می باشد ممنوع

 ضببببط شبببده غیبببر از شبببرکت کننبببده مسبببابقه، نبایبببد هبببیچ شبببخ  دیگبببری در کبببادر تصبببویر .8

 باشد. 

ضبببر در محبببیط مسبببابقه توسبببط دیگبببر افبببراد حا هرگونبببه ارتببببا  کالمبببی و غیرکالمبببی ببببا .9

 می باشد. اکیداً ممنوع شرکت کنندگان و یا عوامل اجرایی

اسبببببتفاده از هنبببببدزفری و هبببببدفون و هرگونبببببه وسبببببیله مشبببببابه در حبببببین ضببببببط  .10

 است. ممنوعتصویری 

اجبببرا  و هبببر گونبببه تبببدوین و ت ییبببر  در حبببینو تصبببویری هرگونبببه افکبببت صبببوتی  .11

ی برنامبببه از طریبببق نبببرم افزارهبببای اجبببرا در کیفیبببت و کمیبببت فبببیلم ضببببط شبببده بعبببد از

 می باشد. ممنوعجانبی؛ 

و در زاویببببه مسببببتقیم مقابببببل شببببرکت  تببببک دوربببببینفیلمبببببرداری بببببه صببببورت  .12

 کنندگان مستقر گردد. 

 متر نباشد.  2متر و بیشتر از  1فاصله دوربین تا شرکت کننده کمتر از  .13

 قاب تصویر می بایست بصورت مدیوم بسته شود. )همانند تصویر زیر( .14
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 .زوم بک خودداری شود زوم این و هرگونه ازو اندازه نما نباید ت ییر کند  .15

 دوربین در حین فیلمبرداری نباید به هیچ عنوان حرکت نماید.  .16

و شببببرکت  گرفتببببهقببببرار  پایببببه و بببببر روی داینامیببببک مببببی بایسببببت  میکروفببببون .17

سبببیم دار ) میکبببروفن بایبببد کننبببده مبببی بایسبببت روی صبببندلی و مقاببببل دورببببین قبببرار گیبببرد. 

 و متصل به سیستم صوتی باشد(. 

 است. ممنوعتبصره: استفاده میکروفن هاشفِ یقه ای 

ه چهببببر کامببببل و مطلببببوب بببببرای مشببببخ  بببببودنو مطلببببوب نببببور مناسببببب تنظببببیم  .18

 است.  الزامیشرکت کنندگان  

ببببا توجبببه ببببه ایجببباد وحبببدت رویبببه در زمینبببه ضببببط تبببالوت هبببا، اسبببتان مبببی بایسبببت  .19

 اتحبببباد شببببکلی 5/2*5/2  در انببببدازه بببببک گرانببببد پببببس از چبببباف و نصببببب فایببببل بنببببر

کبببه  صبببورت گیبببرد بنبببر مببباتمسبببابقات را رعایبببت نمایبببد. ) چببباف بنبببر مبببی بایسبببت ببببر روی 
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در اختیببار  سببایر طببرت ارتببباطین فایببل از یبب ابنببر،  فایببل چبباف بببودن حجببم ه ببباالبببا توجببه ببب 

  استان قرار می گیرد(.

 

هبببر شبببرکت کننبببده،  حفببب رای اجببب  یبببا از زمبببان شبببروع معرفبببی تبببا پایبببان قرائبببت و .20

امببور فنببی مربببو  بببه صببدا، تصببویر و نببور بببه گونببه ای مببی بایسببت تنظببیم شببود کببه بببه هببیچ 

 ممنبببوععنبببوان تبببالوت شبببرکت کننبببدگان قطبببع )کبببات( نشبببود و ضببببط مجبببدد ببببدلیل نقببب  

مببببی باشببببد. ایببببن موضببببوع از اصببببول عببببدالت در ایببببن روش برگببببزاری مببببی باشببببد و الزم 

تصبببویرداری و شبببروع ببببین هبببر نفبببر شبببرکت کننبببده قطبببع  )اسبببت مبببورد دقبببت قبببرار گیبببرد.

 است(. بالمانع مجدد تصویربرداری از نفر بعدی

کیفیبببت و کمیببببت ضببببط تصببببویری و همچنبببین سیسببببتم صبببوتی و نببببور و ...  تبصبببره مهببببم:

ببببرای تمبببامی شبببرکت کننبببدگان یکسبببان مبببی باشبببد لبببذا هرگونبببه ت ییبببر پبببس از اجبببرای 

 می باشد.  ممنوعاولین شرکت کننده، 
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در دوربببببین یببببا اتمببببام ببببباطری  مهیببببدات الزم بببببرای جلببببوگیری از قطببببع بببببرت وت .21

 پذیرد.تا ضبط بدون وقفه صورت  اندیشیده شود هنگام ضبط

مبببی بایسبببت گوشبببی تلفبببن همبببراه در حالبببت خببباموش یبببا  در هنگبببام ضببببط برنامبببه .22

، ضببببط در حبببین اجبببرا توسبببط تلفبببن همبببراه سبببکوت باشبببد. ) در صبببورت ایجببباد اخبببالل

شبببرکت کننبببده یبببا عوامبببل  تبببوجهید و عواقبببب فنبببی ناشبببی از ببببی متوقبببف نمبببی گبببرد

 به عهده استان می باشد(.  اجرایی

 ببببر رویهرگونبببه تایتبببل گبببذاری اسبببم شبببرکت کننبببده و نمبببایش آیبببات و غیبببره  .23

) نصبببب هرگونبببه پوسبببتر یبببا پبببرچم یبببا نوشبببته مبببی باشبببد.  ممنبببوعتصبببویر ضببببط شبببده قببباب 

مبببی  ممنبببوعقببباب تصبببویر ضببببط شبببده حببباوی نبببام اسبببتان یبببا نبببام شبببرکت کننبببده و غیبببره در 

 باشد(.

بصبببببورت  1080*1920شبببببن وببببببا رزولو  9:16در قطبببببع مبببببی بایسبببببت تصبببببویر  .24

FULLHD  .در ایبببن بخبببش مهبببم رعایبببت اسبببتاندارد هبببای فبببوت البببذکر ضببببط گبببردد (

مبببی باشبببد و لزومبببا انتخببباب برنبببد مشخصبببی از دوربببببین فیلمببببرداری مبببورد نظبببر ایبببن مرکبببز 

 نمی باشد(.

باشبببد. سبببایر فرمبببت هبببا ببببه اسبببتان  4MPبصبببورت فقبببط سبببتمبببی بایفرمبببت تصبببویر  .25

 عدوت داده می شود. 

باشبببد و شبببرکت  کیلبببو هرتبببز 44 مبببی بایسبببت در محبببدوده  ی ضببببط شبببدهصبببدا .26

کننببببده صببببدای خببببود را از طریببببق مانیتورینببببگ صببببوتی ) بانببببد سیسببببتم صببببوتی مقابببببل 
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 شبببرکت کننبببده( اسبببتماع نمایبببد. در ایبببن بخبببش نیبببز مبببوارد زیبببر مبببورد انتظبببار جبببدی مبببی

 باشد:

* ببببا توجبببه ببببه اینکبببه اسبببتان هبببا دارای تجرببببه برگبببزاری دوره هبببای متعبببدد مسبببابقات مبببی 

باشبببند، لبببذا رعایبببت اسبببتاندارد عرفبببی سیسبببتم صبببوتی ببببه اسبببتان واگبببذار مبببی گبببردد، در ایبببن 

بخبببش نیبببز اسبببتفاده از برنبببد مشبببخ  در زمینبببه سیسبببتم صبببوتی یبببا میکبببروفن؛ مبببورد نظبببر 

 این مرکز نمی باشد(.  

 می باشد. ممنوعافکت صوتی مانند اکو و دیلی)تکرار(  * هرگونه

* کیفیبببت و کمیبببت صبببوت مبببی بایسبببت ببببرای تمبببامی شبببرکت کننبببدگان اسبببتان بصبببورت 

واحبببد رعایبببت شبببود.) پیشبببنهاد مبببی شبببود سیسبببتم صبببوتی پبببیش از شبببروع مسبببابقه توسبببط 

ببببرای ایبببن مهبببم مبببی تبببوان از  -نببباظر فنبببی بررسبببی شبببود و کیفیبببت مبببورد تاییبببد قبببرار گیبببرد

 رفیت یک یا دو نفر از شرکت کنندگان نیز استفاده نمود(. ظ

 است. بالمانع* دریافت خروجی صوت از سیستم صوتی به دوربین 

مبببی باشببببد و صبببرفاً از یبببک بانببببد  ممنبببوع* اسبببتفاده از بانبببدهای متعبببدد در حببببین ضببببط 

 مقابل قاری برای شنیدن صدا در حین اجرا استفاده شود. 

کبببز امبببور قرآنبببی پبببس از دریافبببت فایبببل هبببا انجبببام مبببی * افکبببت هبببای صبببوتی توسبببط مر

 شود. 

ببببه حساسبببیت ایبببن بخبببش از مسبببابقه، ضبببروری اسبببت تبببدابیر الزم جهبببت  توجبببهببببا  .27

 برقراری نظم و امنیت توسط حراست استان فراهم آید.  
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آی .1 در  مندرج  فنی  نکات  اساس  بر  بایست  می  ها  تالوت  کریم  تمامی  قرآن  مسابقات  داوری  نامه  ین 

 جمهوری اسالمی ایران اجرا شود.  

به اطالع شرکت   قرعه های مربو   .2 ناظر فنی مستقر در محل ضبط  به رشته های ترتیل و قرائت توسط 

و حف  کل قرآن کریم توسط هادی حفاظ    20کنندگان خواهد رسید ولی قرعه های رشته های حف   

 مطرح می گردد.  

ه .3 رشته  کنندگان  در  از شرکت  یک  هر  ترتیل  و  قرائت  مرورای  )حدود    فرصت  نفر  یک  فاصله   8به 

در   مندرج  موارد  برابر  استقرار در جایگاه تالوت  به محض  ها  رشته  اما سایر  داشت  را خواهند  دقیقه( 

و حف  کل قرآن    20آیین نامه به اجرای برنامه خواهند پرداخت. در مورد شرکت کنندگان رشته حف   

، سؤاالت از سوی هادی حفاظ مستقر در محل ضبط مطرح می شود و شرکت کنندگان محترم  کریم

تصویرداری   حین  در  بایست  می  حف   هادی  صدای   ( پرداخت.  خواهند  برنامه  اجرای  به  با  بالفاصله 

 گردد(. ضبط  نباید هادی حف  ولی تصویر ضبط شود کیفیت 

 بصورت متمرکز داوری می شوند.   فایل های تصویری در نیمه دوم آبان ماه سال جاری .4

در هنگام داوری آثار نیمه نهایی، فرآیند درخواست تجدیدنظر همانند مسابقات حضوری خواهد بود و   .5

دقیقه پس از ابالغ نمره از طرت ممکن، شرکت کننده می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید.   30به فاصله  
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برنام  قرآنی  امور  مرکز  فنی  توسط کمیته  موضوع  مشارکت  این  به  نیازی  و  پذیرد  می  انجام  و  ریزی  ه 

 استان ها نمی باشد.  

پببببس از داوری و اعببببالم نتببببایج توسببببط داوران ممتبببباز قببببرآن کببببریم جمهببببوری اسببببالمی  .6

جهببببت حضببببور در مرحلببببه  و خببببواهران نفببببرات برتببببر در بخببببش بببببرادراناسببببامی ایببببران، 

تعاقبببباً اعبببالم مبببی پایبببانی )فینبببال( کبببه در اوایبببل دی مببباه سبببال جببباری برگبببزار مبببی شبببود؛ م

 شود.  

فینالیست  .7 افراد  به حضور  نسبت  مختلف؛  های  رشته  نمرات  بررسی  از  پس  مسابقات  از  مرحله  این  در 

اقدام می گردد اما توضیح این نکته ضروری است که سهمیه حضور استان ها در مرحله فینال در فرض  

مر به  راهیافتگان  تعداد کل  نظر گرفتن  در  با  نصاب الزم  میزان سهمیه حضور  کسب حد  با  فینال،  حله 

 ایشان در مرحله نیمه نهایی متفاوت می باشد و باالترین نمرات آن استان به مرحله نهایی راه می یابند.

 الزم است محل استقرار شرکت کنندگان در زمان مرور قرعه پیش بینی گردد.   .8

 مرحله نیمه نهایی مسابقات پرسش سوال مفاهیم ندارد.    .9

 استانی تأثیری در نمره مرحله نیمه نهایی ندارد.   نمره مرحله .10

 یار استان می باشد.دران ) صبح یا بعدازظهر( در اختتعیین زمان حضور خواهران و برا .11

؛ شامل: بررسی  بررسی وضعیت ضبط مسابقه و نظارت بر فرآیندهای اجرایی و فنی برگزاری این مرحله .1

و   ایاب  نحوه  بررسی  اجرای تالوت،  بررسی مصحف شریف جهت  جایگاه تالوت شرکت کنندگان، 

استان اداره کل  به شرکت کنندگان توسط  بایست یک  .  ذهاب و اطالع رسانی  الذکر می  )موارد فوت 
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د و گزارش  روز قبل از برگزاری مسابقات توسط رییس اداره امور قرآنی استان مورد بررسی قرار گیر

 آن به ناظر تعیین شده ارائه شود(. 

 (یک ساعت زودتر از زمان ضبط)حداقل حضور به موقع در محل ضبط مسابقه .2

اختیار    2تعیین نوبت اجرا در رشته هایی که   .3 به  یا  از طریق قرعه کشی  بیشتر شرکت کننده دارند. )  یا 

 . شرکت کنندگان(

به قطعه تالوت در مور .4 بر زمان  انجام قرعه کشی مربو   نظارت  ترتیل و همچنین  قرائت،  د رشته های 

 متناسب با قرعه جهت مرور طبق آیین نامه مسابقات) به فاصله یک نفر(.

 تهیه گزارش از نحوه برگزاری این مرحله از مسابقات   .5

 جدول زمانی ضبط مرحله نیمه نهایی 

 می باشد  26/07/1400ه  آخرین مهلت ارسال فایل های این گروه از طریق پست پیشتاز روز دوشنب

 1400تاریخ ضبط تصویری مرحله نیمه نهایی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 روز برگزاری  تاریخ ضبط  نام استان  ردیف

 یکشنبه 25/07/1400 کردستان 1

 یکشنبه 25/07/1400 گیالن 2

 یکشنبه 25/07/1400 همدان 3

 یکشنبه 25/70/1400 خراسان جنوبی 4

 یکشنبه 25/07/1400 کرمانشاه  5

 یکشنبه 25/07/1400 گلستان 6

 یکشنبه 25/07/1400 مازندران 7

 یکشنبه 25/07/1400 قزوین  8

 یکشنبه 25/07/1400 بوشهر 9

 یکشنبه 25/07/1400 چهارمحال و بختیاری  10

 یکشنبه 25/07/1400 خوزستان  11

 یکشنبه 25/07/1400 قم 12

 یکشنبه 25/07/1400 اصفهان) خواهران( 13
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 یکشنبه 25/07/1400 البرز 14

 یکشنبه 25/07/1400 فارس 15

 یکشنبه 25/07/1400 تهران)خواهران( 16

 یکشنبه 25/07/1400 خراسان رضوی) خواهران( 17

 

 می باشد  27/07/1400به از طریق پست روز سه شن این گروهآخرین مهلت ارسال فایل های 

 1400تاریخ ضبط تصویری مرحله نیمه نهایی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 

 روز برگزاری  تاریخ ضبط  نام استان  ردیف

 دوشنبه  26/07/1400 خراسان رضوی)برادران( 1

 دوشنبه  26/07/1400 خراسان شمالی  2

 دوشنبه  26/07/1400 سمنان 3

 دوشنبه  26/07/1400 یزد 4

 دوشنبه  26/07/1400 لرستان 5

 دوشنبه  26/07/1400 مرکزی  6

 دوشنبه  26/07/1400 آذربایجان شرقی  7

 دوشنبه  26/07/1400 آذربایجان غربی  8

 دوشنبه  26/07/1400 اردبیل  9

 دوشنبه  26/07/1400 ایالم  10

 دوشنبه  26/07/1400 زنجان 11

 دوشنبه  26/07/1400 رمان ک 12

 دوشنبه  26/07/1400 کهگیلویه و بویراحمد  13

 دوشنبه  26/07/1400 هرمزگان  14

 دوشنبه  26/07/1400 تهران)برادران( 15

 دوشنبه  26/07/1400 اصفهان)برادران( 16

 دوشنبه  26/07/1400 سیستان و بلوچستان  17

 15543082 /م محفوظ بمانید.  در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السال
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 مهدی قره شيخلو 

 رئيس مرکز امور قرآنی،سازمان اواقف و امور خيري 


