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با توجه به ضرورت عالقه کارکنان برای شرکت در کالسها و مسابقات قرآنی و جذب هر چه بیشتر کارکنان به کتاب آسمانی و
نیز سرلوحه قرار دادن دستورات قرآن در رفتار و اعمال پیشنهاد می گردد که کالسهای قرآن و نیز مسابقات قرآن هم بین
کارکنان و هم بین فرزندان کارکنان شرکت ها به صورت مجزا برگزار گردد.
برگزاری مسابقات قرآنی بین کارکنان شرکتها در دو مرحله که مرحله نخست آن در شرکت و شهر مربوطه برگزار می شود و
نفرات اول هر رشته در هر منطقه (شرکت) انتخاب شده و سپس این نفرات اول در مرحله دوم که زمان آن بهتر است تابستان
باشد به مرحله نهایی مسابقات اعزام شوند که هر سال در یک شهر برگزار می شود مثال یک سال در مشهد  ,شمال  ,تبریز و
(......هر دوره از مسابقات سالیانه بهتر است که در دو مرحله انجام گردد :مرحله اول به طور مستقل در تمامی شرکتها برگزار
می شود که نفرات اول هر رشته از مسابقات قرآن انتخاب می شوند,
مرحله دوم :بین نفرات اول تمامی شرکتها برگزار می شود  ,که این برگزیدگان به مرحله سراسری اعزام می شوند زمان
اجرای مرحله کشوری تابستان می باشد که هر دوره از مسابقات در یک شهر برگزار می شود مثال یک سال در مشهد سال
دیگر در تبریز و  ....می باشد .زمان اجرای مرحله نهایی نهایتا سه روز می باشد که افراد اعزامی عالوه بر شرکت در مسابقات از
جاهای دیدنی آن شهر هم دیدن می کنند و نیز به تمامی افراد سوغات همان شهر داده می شود .و همچنین به نفرات اول تا
سوم هدایای ویژه اهدا خواهد شد).
مانند مسابقات سراسری فرزندان کارکنان بهار در بهار شرکت ملی گاز که بین شرکتهای گاز استانهای مختلف هر ساله برگزار
می شود.

