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راه  سعادت

دايرهًْ المعارف ديجيتال سينماي ايران 
راه اندازي مي شود

 cicinema س�ايت دايرهًْ  المعارف فيلم هاي ايراني با عن�وان
همزمان با شروع جشنواره جهاني فيلم فجر و با حضور سينماگران 
داخلي و خارجي و رس�انه ها رس�مًا آغاز ب�ه  كار خواهد كرد. 
 ايرج تقي پور مج��ري پروژه راه اندازي دايرهًْ  المعارف س��ینمايي 
سي س��ینما گفت: رضا میركريمي در شروع فعالیت هاي خود به 
عنوان دبیر جشنواره جهاني فیلم فجر، برنامه هايي را تبیین كرد 
كه به واسطه جشنواره جهاني بتوانیم در معرفي، اعتال و بازاريابي 

براي سینماي ايران قدم هايي را برداريم.

فيلم
در شب اختتاميه جشنواره جام جم عنوان شد 

 با ساخت »موسي«)ع(و »سلمان فارسي« 
تلويزيون از ركود خارج می شود

   محمدصادق عابديني 
رئيس رسانه ملي در مراسم پاياني چهارمين جشنواره 
توليدات تلويزيون�ي جام جم، از رونق يافتن س�اخت 
سريال در تلويزيون بعد از يك دوره ركود خبر داد و ابراز 
اميدواري كرد دو سريال فاخر »موسي)ع(« و »سلمان 
فارسي« هر چه زودتر به توليد برسند و جهاني شوند. 
عبدالعلي علي عسكري رئیس سازمان صداوسیما، با تأكید 
بر اينكه رسانه ملي در مقابل هجمه رسانه اي نظام سلطه 
ايستاده است، تولید آثار فاخر تلويزيوني را تقويت كننده 
امید و اعتماد در جامعه دانست و گفت: رسانه ملي جايگاه 
برترين هاست و همه افرادي كه در اين رسانه براي ارتقای 
فرهنگ كش��ور تالش مي كنن��د از بهترين ه��اي جامعه 
هستند. علي عسكري با ابراز امیدواري به رونق گرفتن تولید 
مجموعه هاي فاخر تلويزيوني گفت: امیدوارم با ساخت اين 
سريال ها به خط الرأس هاي جديد در جهت جهاني شدن 

سريال هاي رسانه ملي برسیم. 
   تجليل از خالق »مختارنامه«

يكي از بخش هاي مهم اختتامیه جشنواه جام جم، تجلیل 
از داود میرباقري و اسماعیل ش��نگله دو تن از چهره هاي 
ماندگار تلويزيون بود. میرباقري در اين مراس��م با اشاره به 
آغاز تولید سريال »سلمان فارسي« و سفر به كشور مغرب 
براي انتخاب لوكیشن اين س��ريال گفت: من اخیراً از سفر 
مغرب برگش��ته ام و يك سوغاتي براي ش��ما دارم. كشور 
مغرب كشور خاصي است و بافت تاريخي خود را حفظ كرده 
است. در اين كشور نكته اي توجه مرا جلب كرد كه روي در 
بسیاري از خانه هاي قديمي دو دست به شكل مینیاتوري 
حك شده بود و من وقتي سؤال كردم گفتند اينها دستان 
حضرت زهرا)س( است كه اگر بر هر خانه اي باشد آن خانه را 
از بال حفظ مي كند. میرباقري با بیان اينكه سريال »سلمان 
فارسي« داراي سه بخش »ايران باس��تان«، »بیزانس« و 
»عربستان« اس��ت، تأكید كرد: تنها بخش عربستان اين 
سريال به اندازه »مختارنامه« انرژي مي برد و تا به حال نیز 

درباره ايران باستان سريالي ساخته نشده است. 
اسماعیل شنگله، بازيگر و تهیه كننده پیشكسوت تلويزيون 
نیز در سخناني از اينكه بعد از سه سال به تلويزيون بازگشته 

و خاطرات گذشته برايش زنده شده است، گفت. 
   مهار تلويزيون در دست اسپانسرها 

 موسي جابري، تهیه كننده مستند »اقلیم« كه جايزه ويژه 
هیئت داوران جشنواره جام جم را به دس��ت آورده بود، با 
انتقاد از ش��بكه هاي استاني سیما، آن ش��بكه ها را محلي 
براي خدمت به مسئوالن اس��تاني و سیاستمداران عنوان 
كرد و از معاون سیما خواست تلويزيون به رسانه افرادي كه 
رسانه و زباني ندارد، تبديل شود. جابري همچنین از حضور 
اسپانسرها در برنامه هاي تلويزيني انتقاد كرد و گفت: امروز 

مهار تلويزيون در دست اسپانسر هاست. 
   تلويزيون 84درصد بيننده دارد

مرتضي میرباقري معاون سیما، در ابتداي مراسم اختتامیه 

جشنواره جام جم، مدعي شد در آخرين نظرسنجي انجام 
ش��ده 84 درصد از مردم مخاط��ب تلويزيون هس��تند و 
روزانه بیش از سه ساعت و 26دقیقه به تماشاي تلويزيون 

مي نشینند. 
میرباق��ري در ادام��ه از دولتمردان خواس��ت نس��بت به 
صداوسیما سعه صدر داشته باشند. معاون سیما، گفت: از 
دولتمردان در قوه و نهادهاي مختلف مي خواهیم با رسانه 
ملي مهربانانه تر برخورد كنند. نیازمنديم آستانه تحمل و 
س��عه صدر خود را باال ببرند و اين افزايش سعه صدر باعث 
افزايش صبر مردم در جامعه هم مي شود. اين باال بردن سعه 
صدر مسئوالن منجر مي شود كه اگر برنامه سازان خواستند 

مشكالت را بگويند، در معذوريت ها قرار نگیرند. 
وي با اشاره به بودجه ناكافي صداوسیما، از دولت خواست 
بودجه اين سازمان را به موقع پرداخت كند و گفت: هر چند 
زمان بودجه بندي گذشته اما تقاضاي ما اين است كه همان 
بودجه ناكافي كه به س��ازمان اختصاص پی��دا مي كند به 
موقع داده شود. اگر ما در تخصیص همین بودجه ناكافي با 
مشكل مواجه شويم، برنامه سازي و تولید آثار دچار اختالل 
مي شود، حتي اگر بودجه مصوب كامل هم باشد همكاران 
ما دچار مضیقه هستند و تقاضاي ما اين است كه يك باره 

در دسترس قرار بگیرد. 
   »پايتخت5« عيدي سال 97

با اعالم آراي مردمي جش��نواره تلويزيوني جام جم، سريال 
»پايتخت4« عنوان بهترين س��ريال از نگاه م��ردم در میان 
تولیدات چهار سال اخیر تلويزيون را از آن خود كرد. سیروس 
مقدم كارگردان اين سريال در سخناني گفت: احساس خوبي 
دارم كه س��ريال هاي اين چند س��ال محك خورد. دوست 
داشتم اسم سعید س��لطاني را هم در بین نامزدها بشنوم و 
امیدوارم سال هاي بعد هم كارهاي خوبي از اين عزيزان ببینم. 

»پايتخت 5« اول فروردين عیدي ما به شماست. 
   كودكان دهه 90 با انيميشن ايراني بزرگ شوند

 بابك نكوي��ي كارگ��ردان مجموعه پويانماي��ي »روبي و 
جوجه ها« ك��ه در چهارمین جش��نواره جام ج��م جايزه 
بهترين كارگرداني پويانمايي را كس��ب كرده بود، بعد از 
دريافت جايزه اش گفت: بخش��ي از نوستالژي ما بچه هاي 
50 و 60 با انیمیشن هاي تام و جري و پلنگ صورتي شكل 
گرفته، بیايید آرزو كنیم بچه هاي دهه 90 با انیمیشن هاي 

ايراني بزرگ شوند.

سعيد ابوطالب تهيه كننده برنامه رئاليتي شو در گفت وگو با »جوان«: 

هدف »7روز، 7ساعت« صرفًا سرگرم كردن مخاطب نيست
   جواد محرمي

تهي�ه كنن�ده »رئاليت�ي ش�و« جدي�د »7روز، 
7ساعت« مدعي است اين مجموعه صرفًا با هدف 
سرگرمي ساخته نش�ده و او سعي كرده از دل اين 
برنام�ه مفاهيمي را ني�ز به مخاط�ب منتقل كند. 
 يك »رئالیتي ش��و« ديگر پس از »رال��ي ايراني« به 
تهیه كنندگي »سعید ابوطالب« قرار است در ايام نوروز 
از تلويزيون روي آنتن برود. اين بار شبكه افق كار ساخت 
اين برنامه را بر عه��ده دارد. ابوطال��ب در گفت وگو با 
»جوان« به اين نكته اشاره مي كند كه اين كار با حضور 
هشت هنرمند ايراني و هشت هنرمند لبناني ساخته 
شده و قرار است در ايام نوروز از شبكه افق پخش شود. 
»قصد داشتیم در اين مجموعه تعدادي شركت كننده 
تاجیك هم داشته باشیم كه به دلیل مشكالت ويزا در 

لبنان نتوانستیم از آنها استفاده كنیم.« 
به گفته اين تهیه كننده رئالیتي شو »7روز، 7ساعت« 
از لبنان آغاز مي شود و در ادامه در داخل ايران به نقاط 
شمالي كشور رفته و در تهران به پايان مي رسد. رئالیتي 
شو ژانر مورد توجهي در سینماي دنیاست. در اين گونه  
هنري، بازيگران از س��ناريوی كار مطلع نمي شوند و 
خود آنها هم تا آخرين سكانس، مانند بینندگان، هر 
لحظه غافلگیر خواهند شد. از سوي ديگر، گروه تولید 
نیز با توجه به غیر قابل پیش بیني بودن رفتار بازيگران، 
هم رديف بینندگان، تا پايان تولید با غافلگیري هايي 
مواجه مي شوند. از الدن مستوفي، حمید حامي، لیندا 
كیاني و امیرحسین رستمي به عنوان هنرمنداني ياد 
مي ش��ود كه تا به حال حضور آنها در اين رئالیتي شو 
مشخص شده است. اين گروه جزو هنرمندان ايراني 
پروژه سعید ابوطالب هستند كه با حضور هنرمنداني 
از كشور لبنان و در لوكیشن هاي داخل و خارج از ايران 

كار تكمیل مي شود. 
   كار با فيلمبردار »به وقت شام«

نسخه  ايراني اين كار پیش از اين در مجموعه رئالیتي 
شو »رالي ايراني« تجربه شد و ابوطالب پس از آن نیز 

چند كار ديگر با ش��كل هاي مختلف و مضمون هايي 
متفاوت براي شبكه هاي تلوزيوني ساخت. 

ابوطالب به اين نكته اشاره مي كند كه نمونه تلويزيوني 
رئالیتي شو در دنیا با استقبال فراواني روبه رو بوده است 
كه به شكل فیلم مسابقه و مستند- مسابقه طراحي و 

اجرا مي شود. 
او مي گوي��د: »گروه فیلمب��رداري بزرگ��ي در اختیار 
داريم، مدير اين گروه مهدي جعفري اس��ت؛ كس��ي 
كه تجرب��ه موفق و عظی��م فیلم »به وقت ش��ام« را از 
سرگذرانده است، او به واس��طه كار در به وقت شام با 
فضاي لوكیشن و فرهنگ لبنان آشناست و منطقه را 
خوب مي شناسد. تدوين كار هم تقريباً به طور همزمان 
انجام مي ش��ود چون ما وقت زيادي نداشتیم تا میان 
تدوين و فیلمب��رداري فاصله زي��ادي بیندازيم. گروه 
صدابرداري و تدوين ما هم بس��یار حرفه اي و با تجربه 
هستند. پیش تولید خیلي سختي را از سر گذرانده ايم. 
بچه هاي صحنه ما تقريباً همگي تجربه حضور در لبنان 
و سوريه را دارند. كم و بیش همه زبان بلدند و ما تقريباً 

يك گروه تولید ايراني- لبناني داريم. خودم يك دستیار 
لبناني دارم. در واقع ما يك تجربه كار مشترك با كشور 
لبنان را از س��ر گذرانده ايم كه به نظرم تجربه موفقي 
محسوب مي شود. نكته ديگر درباره رئالیتي شو»7روز، 
7ساعت« اين اس��ت كه مجموع زماني اين كار حدود 

7روز و 7ساعت ضبط شده و طول كشیده است. 
ابوطالب درب��اره اينكه چه مق��دار از فیلمبرداري در 
ايران و چه مقدار در لبنان انجام مي شود نیز مي گويد 
50 درص��د كار در اي��ران و 50 درص��د كار در لبنان 

فیلمبرداري شده است. 
ابوطالب از »محمدرضا زائري« به عنوان يكي ديگر از 
تهیه كننده هاي اين برنامه نام مي برد. »حجت االسالم 
زائري به دلیل آشنايي با كشور لبنان و شناخت شبكه 
تلويزيوني المن��ار و افرادي كه در اين ش��بكه فعالیت 
دارند و نیز شناخت فضاهاي فرهنگي اين كشور به دلیل 
سابقه حضور در آنجا ما را در اين كار همراهي مي كند. 
ما عالوه بر يك گ��روه فیلمبرداري عظیم كه ش��امل 
حدود 20 دوربین مي شود، گروه آهنگسازي داريم كه 
قرار است براي متن و تیتراژ موس��یقي بسازند، ضمن 
اينكه حمید حامي هنرمند عرصه موسیقي هم در اين 

برنامه به صورت زنده خوانندگي خواهد كرد.«
   اصل غافلگيري

اينكه رئالیتي شو مورد نظر تا چه اندازه با هدف سرگرمي 
ساخته شده و آيا صرفاً قرار است سرگرم كند يا مفاهیمي 
را نیز به مخاطب انقال دهد، موضوعي است كه سعید 
ابوطالب اينگونه درب��اره آن توضی��ح مي دهد: »براي 
خودمان برنامه نمي سازيم، به طور قطع اگر قرار باشد 
هدف س��رگرمي باش��د به نظرم هدف گذاري درستي 
صورت نگرفته است. هر كاري به خودي خود داراي پیام 
است و ما هم اين مسئله را از نظر دور نگه نداشته ايم. ما 

روي اين موضوع فكر كرده ايم.«
چقدر رئالیتي شو» 7روز، 7ساعت« مبتني بر فیلمنامه 
و طرح پیش مي رود و چقدر بر اساس في البداهه سؤال 
ديگري اس��ت كه پاس��خ تهیه كننده اين برنامه به آن 
چنین اس��ت: »حتماً بخش عمده اي از كار فكر شده 
و بر اس��اس فیلمنامه پیش مي رود. بازيگران صرفاً در 
موقعیت هايي قرار مي گیرند ك��ه براي آنها غافلگیري 
ايجاد كند. اين به معناي آن نیست كه فیلمنامه وجود 
ندارد. گروه پش��ت صحنه پیش از بازيگران يكبار كار 
را پیش برده اند و براي بار دوم هم��راه با بازيگران كار 
ادامه پیدا مي كند. در واقع ما قصه دقیق و حساب شده 
نوشتیم و بر مبناي آن جلو رفتیم. براي همین بازيگران 

به طور دائم شگفت زده مي شوند.

حکمت 301

فرستاده تو نش��انه عقل تو و 

نامه ات گوياترين س��خنگوی 

توست.

مراسم اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات سراسرى 
چهارم  جمعه  صبح  على(ع)  امام  دارالقرآن  قرآن 
اسفندماه با حضور آیت اهللا العظمى مکارم شیرازى 
اساتید  و  از علما، مربیان  تعداى  تقلید،  از مراجع 
قرآن کریم و با معرفى افراد برتر در دارالقرآن عالمه 

طباطبایى قم برگزار شد.
در بخشى از این مراسم، آیت اهللا العظمى ناصر مکارم شیرازى 
از مراجع عالیقدر جهان تشیع، طى سخنانى برگزارى 
مسابقات دارالقرآن امام على(ع) را به برگزارکنندگان آن 
تبریک گفت و اظهار داشت: بعد از انقالب فعالیت هاى 

قرآنى سرتاسر کشور را فرا گرفته است.
این مرجع عالیقدر با اشاره به اینکه قبل از انقالب 
تجاوز  انگشتان  عدد  از  کریم  قرآن  تعداد حافظان 
نمى کرد، بیان کرد: اما تنها در این مسابقات، بیش از 
500 حافظ قرآن کریم حضور داشتند و این از برکات 
نظام جمهورى اسالمى است. حضور قرآن در کشور و 
پررنگ شدن برنامه هاى قرآنى از سوى مقامات رسمى 
و مردمى واقعا براى ما بسیار مایه افتخار است. این 
برنامه هاى قرآنى و نظام اثر متقابل بر هم دارند، نظام 
این برنامه ها را ایجاد کرد و در ادامه این برنامه ها نیز 
نظام را تقویت مى کند. وقتى مردم بدانند این همه 
حافظ قرآن و برنامه هاى قرآنى در کشور برقرار است 
متوجه مى شوند نظام، یک نظام جمهورى اسالمى 
است. یعنى اسالمیت نظام به وسیله این برنامه ها 
تقویت مى شود. بنابراین خدا را باید به این نعمت هاى 
بزرگ سپاس گوییم که در سایه انقالب اسالمى این 

برکات را نصیب همه ما کرده است.
آیت اهللا العظمى مکارم شیرازى در بخش دیگرى از 
صبحت هاى خود قرائت قرآن، حفظ قرآن و تفسیر 
قرآن کریم را سه بعد قرآن بیان کرد و افزود: بعد 
چهارمى نیز وجود دارد که نباید فراموش کنیم و آن 
هم عمل به قرآن کریم است. همه سه بعد اول خوب 

است اما مقدمه براى عمل به قرآن است.
آیت اهللا مکارم شیرازى در بخش دیگرى از صحبت هاى 

خود با اشاره به اینکه در این جلسه قصد دارد تا به 
موضوعى که کمتر مورد توجه قرار گرفته بپردازد، 
به طرح این سؤال که نام هاى قرآن براى چیست 
پرداخت و اظهار کرد: در قرآن کریم 114 سوره 
وجود دارد که هر کدام اسم خاص خود را دارند. 
نام هاى سوره هاى قرآن تأمل برانگیز و متنوع است. 
از خدا شروع مى شود و بعد از آن هم سوره اى به 
نام «محمد» مى آید و حداقل هفت سوره در قرآن 
نام ها  از  نامگذارى شده است. بعضى  انبیاء  نام  به 

مربوط به سوره هایى است که محتوایشان مربوط به 
جهان آفرینش است، از جمله سوره مبارکه «نور» 
«نجم» و «شمس». در ادامه سوره هاى مربوط به ابزار 
پیشرفت همچون سوره مبارکه «قلم» مى آید و یا به 
اسامى حیوانات است مانند فیل که بزرگترین است و 
مورچه که کوچکترین است و یا عنکبوت و یا زنبور 
عسل! مسلما این نامگذارى سوره ها بدون حساب و 
کتاب و تصادفى نیست، بنابراین شایسته است به 
عنوان موضوعى باشد تا بر روى آن مطالعه شود.
این مرجع عالیقدر جهان تشیع در پایان بیان کرد: پیغبر 
(ص) فرمودند؛ «التفنى عجائبه، والتنقضى غرائبه» 
عجایب و شگفتى هاى قرآن هرگز احصاء نمى شود و 
غرایب قرآن هرگز کهنه نمى شود و همیشه نو است. دعاى 
 من همیشه این است که همیشه در سایه قرآن باشید.

نجفى قدسى: وحدت امت اسالمى را در مسابقات 
دارالقرآن امام على(ع) شاهد بودیم

مرتضى نجفى قدسى مدیر دارالقرآن عالمه طباطبایى 
نیز در این مراسم اظهار داشت: مسابقات دارالقرآن 
امام على(ع) هرسال در تهران برگزار مى شد و غیر 
معصومه(س)  در حرم حضرت  یک سال  اینکه  از 
برگزار شد پس از 6 سال مجدداً در قم برگزار گردید.
وى افزود: استقبال بسیار خوبى از این دوره مسابقات 
قرآن کریم شده است و باید افتخار کنیم که کشورمان به 
برکت نظام جمهورى اسالمى و رهبرى هاى خردمندانه 
مقام معظم رهبرى که همواره حامى برنامه هاى قرآنى 
هستند شاهد هزاران حافظ قرآن کریم در سراسر 

کشور هستیم.
وى گفت: برنامه هاى دارالقرآن امام على(ع) در سه بعد 
قرائت، حفظ و تفسیر قرآن کریم است که برنامه هاى 
تفسیرى آن در دارالقرآن عالمه طباطبایى متمرکز 
شده است و هم اکنون دوره هاى یکساله مهارت هاى 
بیان تفسیر قرآن کریم براى طالب و فضالى حوزه 
علمیه در بیت عالمه طباطبایى برگزار مى شود.

مدیر دارالقرآن عالمه طباطبایى در پایان خاطر نشان 
ساخت: در یازدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام 
على(ع) 4608 شرکت کردند که 501 نفر آنها حافظ 
کل قرآن کریم هستند و براى نخستین بار است که 
این تعداد حافظ کل قرآن در یک مسابقات سراسرى 

شرکت مى کنند.

وى افزود: در این دوره از این مسابقات حضور برادران 
اهل سنت از کشورمان و همچنین حضور 505 نفر 
از اتباع خارجى 16 کشور جهان جلوه اى از وحدت 
اسالمى را بر محور قرآن کریم پدید آورده بود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم: دارالقرآن امام 
على(ع) نمونه موفق یک کار مردمى در حوزه 

قرآن است
مهدى قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم 
صبح جمعه چهارم اسفند ماه در مراسم اختتامیه 
یازدهمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم دارالقرآن 
امام على(ع) در بیت عالمه طباطبایى با اشاره به 
فعالیت هاى دارالقرآن امام على(ع) اظهار کرد: این 
دارالقرآن نمونه موفق یک کار مردمى در حوزه قرآن است 
و باید دارالقرآن امام على(ع) الگویى براى حمایت هاى 

مردمى از اقدامات قرآنى باشد. وى ادامه داد: قرار است 
که 150 جلسه تخصصى آموزش حفظ قرآن کریم 
با حمایت موسس دارالقرآن امام على(ع) در سراسر 
کشور برپا شود، مسابقات این دارالقرآن در دو رشته 
حفظ و قرائت قرآن کریم است و امیدوارم که رشته 
تفسیر هم در این مسابقات در آینده داشته باشیم.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: اکنون تولید 
محتواهاى قرآنى به اندازه نیازهاى جامعه نیست و 

باید علما در این زمینه بیشتر کار کنند.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در پایان خاطرنشان 
کرد: در این سازمان آمادگى داریم که در خدمت علما 
و اهل قلم براى تولید محتواهاى قرآنى متناسب با 
مخاطبین باشیم، اکنون تولید این محتواها به اندازه 
نیازهاى جامعه به لحاظ کیفیت، کمیت و تنوع نیست 
و باید علما در این زمینه بیشتر کار کنند، حتى امکان 
برگزارى جشنواره اى از تولیدات قرآنى به صورت 

سالیانه وجود دارد.
موسس دارالقرآن امام على(ع): 4608 نفر در 
مسابقات قرآن دارالقرآن امام على(ع) شرکت 

کردند
محمد انصارى مؤسس دارالقرآن امام على(ع) نیز در 
این مراسم، اظهار داشت: هدف از برقرارى مسابقات 
قرآن کریم ایجاد لشکر قرآنى است. وى با اشاره به 
آسیب هاى فضاى مجازى افزود: تهاجم فرهنگى و فضاى 
مجازى فضاى نامناسبى است که سبب مى شود جوانان 
را گمراه کند که توجه به قرآن کریم بهترین راهکار 
براى واکسینه کردن نسل جوان در برابر آسیب هاى 

فضاى مجازى است.
موسس دارالقرآن امام على(ع) افزود: براساس روایات 
بهترین فرد آن کسى است که قرآن را یاد بگیرد و آن 
را به دیگران بیاموزد، عالمه طباطبایى در ابتدا مفسر 
قرآن نبود، اما جرقه تفسیر این کتاب آسمانى در ذهن 
او زمانى خورد که در کالس آموزش قرآن شرکت 
کرد. انصارى با اشاره به سفارش رسول اکرم(ص) 

نسبت به قرآن اظهار کرد: پیامبر(ص) وصیت کرد 
که مردم پس از او به قرآن کریم و عترت توجه کنند.
امام  دارالقرآن  مسابقات  در  امسال  داد:  ادامه  وى 
على(ع)، چهار هزار و 608 نفر شرکت کردند که 
55 نفر در رده هاى سنى مختلف مقام هاى برتر را 
کسب کردند و دو هزار و 400 نفر در این مسابقات 
حد نصاب الزم را به دست آوردند که از همه آن ها 

تقدیر خواهد شد.
موسس دارالقرآن امام على(ع) افزود: امسال در مسابقات 
سراسرى این دارالقرآن 505 شرکت کننده غیرایرانى 
از 16 کشور حضور داشتند و کم سن ترین و مسن 
ترین شرکت کننده در این مسابقات به ترتیب 6 سال 

و 69 سال سن داشتند.
وى در پایان خاطرنشان کرد: امسال در مسابقات 
سراسرى دارالقرآن امام على(ع) 501 نفر در رشته 
حفظ کل، 419 نفر در رشته حفظ 20 جزء، هزار 
و 121 در رشته حفظ 10 جزء، هزار و 54 نفر در 
رشته حفظ پنج جزء و 564 نفر در رشته ترتیل 

شرکت کردند.
در پایان بخش این مراسم، نفرات برتر جوایز خود 
را از دستان آیت اهللا العظمى مکارم شیرازى، آیت 
اهللا فقیهى، آیت اهللا ملکوتى، آیت اهللا واعظ موسوى، 
آیت اهللا بنیادى رئیس مجمع عمومى جامعه مدرسین 
رئیس  قره شیخلو  مهدى  استاد  قم،  علمیه  حوزه 
سازمان دارالقرآن الکریم، استاد شهریار پرهیزکار، 
حجت االسالم والمسلمین احمدى قمى دبیر مجمع 
عالى تفسیر قرآن حوزه، حجت االسالم والمسلمین 
میرکتولى از اعضاى مجمع عالى تفسیر، حجت االسالم 
والمسلمین اسکندرى مدیرکل تبلیغات اسالمى استان 
قم، حجت االسالم والمسلمین عبداللهیان مدیر موسسه 
معارف اسالمى امام رضا(ع)، حجت االسالم والمسلمین 
چاوشى دبیر ستاد تفسیر قرآن در استان قم و محمد 
انصارى موسس و بانى مسابقات دارالقرآن امام على(ع) 

دریافت داشتند.

گزارشى از مراسم اختتامیه مسابقات سراسرى دارالقرآن امام على(ع) در بیت عالمه طباطبایى درقم

حضرت آیت اهللا مکارم شیرازي: برنامه هاي قرآنی و نظام جمهوري اسالمی اثر متقابل بر هم دارند

مراسم رونمایى از کتاب 4 جلدى «الله اى از ملکوت» با حضور 
جمعى از فرهیختگان کشور برگزار شد.

آیین رونمایى از مجموعه چهار جلدى کتاب «الله اى از ملکوت» شامل 
خاطرات مستند و منحصر به  فرد از زندگى شیخ جعفر مجتهدى تبریزى 
با حضور «محمد اصفهانى» از خوانندگان کشور، «محمدعلى کریمخانى» 
و «غالمرضا عینى فرد» از مداحان و ذاکران آستان اهل بیت(ع)، آیت اهللا 
«صافى اصفهانى» از علماى اصفهان و «مرتضى نجفى قدسى»مدیر 

دارالقرآن امام على(ع) در باغ کتاب تهران برگزار شد.
این مجموعه چهار جلدى،خاطرات مستند و منحصر به  فرد از زندگى 
عارف باهللا و دلسوخته اهل بیت  علیه السالم حاج شیخ جعفر مجتهدى 
است که پژوهش آن به قلم حمید سفیدآبیان طى 21 سال انجام شده 
است. این مجموعه 1700صفحه اى به قطع وزیرى و تقریض حضرت 
آیت اهللا حسن زاده آملى همراه به انضام آلبومى از تصاویرمنحصربه فرد 

و دیده نشده از آقا جعفر مجتهدى منتشر شده است.

این کتاب در سال 1378 براى نخستین بار در یک جلد به چاپ رسید 
و با استقبال بسیارى مواجه شد، در طول این سال ها نیز 27 مرتبه 

تجدید چاپ شده است.
در این مراسم «محمد اصفهانى» طى سخنانى با بیان خاطراتى به 
روند آشنایى خود با مؤلف این اثر اشاره کرد، همچنین «غالمرضا 
عینى فرد» از مداحان و ذاکران آستان اهل بیت(ع) به بیان خاطراتى 
از شیخ جعفر مجتهدى پرداخت. رونمایى این مجموعه چهار جلدى 
نفیس طى مراسمى معنوى با حضور جمعى از فرهیختگان و دوستان 
آن عارف واصل در روز سه شنبه 8 اسفند 96، ساعت 16 تا 18 به 
نشانى بزرگراه شهید حقانى غرب به شرق، بعد از متروى شهید حقانى، 

بلوار کتابخانه ملى- باغ کتاب تهران برگزار شد.

رونمایى از کتاب 4 جلدى 
«الله اى از ملکوت»

به گفته س��عيد ابوطال��ب تهيه كننده 
رئاليتي شو 7روز، 7س��اعت از لبنان 
آغاز مي شود و در ادامه در داخل ايران 
به نقاط شمالي كشور رفته و در تهران 
به پايان مي رس��د. رئاليتي ش��و ژانر 
مورد توجهي در س��ينماي دنياست


