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حكمت

 قيمت بليت سينماها در سال 98
به زودي اعالم مي شود

س�خنگوي ش�وراي صنف�ي نماي�ش بي�ان ك�رد، ب�ه زودي 
قيم�ت بلي�ت س�ينماها در س�ال 98 اع�الم مي ش�ود. 
به گزارش »مهر«  غالمرضا فرجي گفت: در جلس��ه شوراي صنفي 
نمايش، براي تعیین بهاي بلیت س��ینماها براي س��ال 98 بحث و 
تبادل نظر و قرار شد صنوف پیشنهادهاي خود را اعالم كنند تا پس از 
جمع بندي كارگروه به سینماها ابالغ شود. وي توضیح داد: كف فروش 
فیلم ها بررس��ي و اكران آنها ادامه دارد، هفته آينده تصمیم گیري 
نهايي براي ادامه اكران فیلم ها گرفته مي شود. همچنین هنوز درباره 

اكران نوروز 98 نیز تصمیم گیري نهايي نشده است.

    سینما
انتشار نسخه سينمايي »پايتخت« براي نوروز 98

پايتخت به دنبال رستگاري در سينماست
   محمدصادق عابديني 

تهيه كنن�ده س�ريال »پايتخ�ت« از س�اخت نس�خه 
س�ينمايي اين س�ريال براي نمايش در نوروز 98 خبر 
داده اس�ت؛ فيلم�ي كه مي توان�د به دلي�ل محبوبيت 
حض�ور موفق�ي را ب�ر پ�رده س�ينماها تجرب�ه كند. 
الهام غفوري، تهیه كننده س��ريال پايتخت در مصاحبه اي 
از ساخت نسخه س��ینمايي 90 تا 120 دقیقه اي بر اساس 
فیلمنامه مستقل خبر داده است. غفوري حتي اين اطمینان 
خاطر را داده است كه ساخت فیلم به فیلمبرداري سريالي كه 
هم اكنون سیروس مقدم در حال ساخت آن است، لطمه اي 
وارد نمي كند. اگرچه فاصله حدود يك ماهه براي تولید يك 
فیلم سینمايي زمان بسیار محدود و كمي به شمار مي رود اما 
همین كه بعد از مدت ها حرف و حديث حضور »پايتخت« 
در سینما جنبه رسمي پیدا كرد را مي توان نقطه عطفي در 
تاريخ محبوب ترين سريال چند سال اخیر تلويزيون دانست، 
البته اين اولین بار نیست كه يك سريال بعد از موفقیت در 
تلويزيون سر از سینما درآورده اس��ت، ولي اين تجربه هاي 
قبلي نش��ان داده كه چندان هم نمي ت��وان روي موفقیت 

100درصدي در سینما حساب باز كرد. 
در س��ال هاي اولیه راه اندازي تلويزيون، سريالي با نام »خانه 
قمرخانم« از تلويزيون پخش ش��د؛ مجموعه اي كه تا حوالي 
س��ال 1350 پخش آن ادامه داشت؛ س��ريالي كه نامش به 
عن��وان ضرب المثل براي نش��ان دادن خانه ه��اي قديمي و 
پررفت و آمد به كار مي رود. در سال 1351 نسخه سینمايي 
از اين سريال ساخته شد كه هیچ وقت در حد و اندازه سريال 
نشد. يك س��ال بعد، تلويزيون مجموعه ای سرگرم كننده با 
نام »خانه به دوش« پخش كرد؛ س��ريالي كه م��ردم آن را با 
عنوان »مراد برقي« شخصیت اصلي س��ريال مي شناختند. 
بعد از اقبال مردم به س��ريال »مراد برقي« نسخه سینمايي 
از اين سريال تولید ش��د، ولي برخالف تصور استقبالي كه از 
سريال شد از نسخه س��ینمايي به عمل نیامد. بعد از انقالب، 
كاله قرمزي، عروسك مشهور دهه 70 تلويزيون، بعد از آنكه 
حسابي محبوب نوجوان هاي دهه شصتي شد، در سال 1373 
با نسخه سینمايي»كاله قرمزي و پس��رخاله« سر از سینما 
درآورد و با موفقیت تاريخي اش، همه خاطرات شكست هاي 
خانه قمرخانم و مراد برقي را شست و برد. كاله قرمزي تقريبا 
هر 10سال يك بار نسخه سینمايي جديد را در سینما داشته 

و همیشه هم جزو پرفروش ترين هاي سینما بوده است. با اين 
حال هنوز هم تیم س��ازنده كاله قرمزي، براي حفظ جايگاه 
اين مجموعه عروسكي، با صداوسیما بر سر تولید نسخه هاي 
نوروزي براي تلويزيون چالش دارند. اكنون قرار اس��ت يك 
سريال ديگر از دنیاي تلويزيون فاصله گرفته و به سینما قدم 
بگذارد. مجموعه »پايتخت« با پشتوانه پنج فصل موفق قرار 
اس��ت براي نوروز 98 به يك فیلم سینمايي تبديل شود. اين 
نكته مهم را در اين باره نبايد فراموش كرد كه تفاوت فاحشي 
میان بیننده تلويزيون كه به رايگان س��ريال را نگاه مي كند و 
تماشاگر سینما كه براي ديدن فیلم بايد بلیت بخرد و هزينه 
پرداخت كند، وجود دارد. مردم وقتي مي خواهند پول خرج 
كنند به شدت محافظه كار مي شوند و قرار نیست وقتي حرف 
پولي شدن به میان آيد، استقبال هم در حد آثار رايگان باشد. 
صداوسیما، مالك معنوي و حقوقي سريال پايتخت، درباره 
ساخت سريال پايتخت موضع گیري  نداشته است ولي پیش 
از اين رسانه ملي چالش هايي را با »كاله قرمزي« براي حضور 
در ش��بكه نمايش خانگي داش��ته كه در نهايت با پیروزي 

صداوسیما به پايان رسیده است. 
حال بايد ديد كه آيا درباره حق مالكیت معنوي پايتخت در 
س��ینما اتفاقي خواهد افتاد يا مانند كاله قرمزي همه چیز 
از ابتدا جدا ش��ده اس��ت. در صورتي كه وعده ساخت فیلم 
سینمايي »پايتخت« تا نوروز عملي شود و شوراي صنفي 
اكران نیز اين فیلم را در رديف اكران هاي نوروز 98 قرار دهد، 
مي توان از هم اكنون يك رقابت گرم سینمايي را پیش بیني 
كرد. آثار كمدي كه عامدانه در جشنواره فجر حاضر نشدند، 
فیلم هاي منتخب جش��نواره و »پايتخت« كه با پش��توانه 

تلويزيوني اش از راه مي رسد.

ايران در زمره 10 كشور برتر دارنده جاذبه هاي گردشگري است
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش�گري، ايران را داراي ظرفيت هاي 
غني گردشگري دانست و گفت: ايران از لحاظ جاذبه هاي 
تاريخي، طبيعي و گردشگري در زمره 10كشور برتر دنياست. 
علي اصغر مونسان در جمع خبرنگاران در يزد افزود: اين، نشان 
مي دهد تمام ش��هرهاي ما داراي ظرفیت ويژه خاص خود در 
زمینه هاي گردشگري هستند و عمده گردشگران خارجي در 
سال هاي اخیر براي ديدن اماكن تاريخي به ايران سفر كرده اند. 
مونسان اظهار داشت: داش��ته هاي بي نظیر بسیاري در كشور 

وجود دارد كه ش��ايد كمتر به آن توجه ش��ده كه از آن جمله 
مي توان به ظرفیت هاي گردشگري غرب كشور اشاره كرد كه 

اين موضوع در دستور كار جدي سازمان قرار دارد. 
معاون رئیس جمهوري و رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري گفت: در غرب ايران، ظرفیت هاي تاريخي 
و طبیعي بي نظیري وجود دارد كه در نظر داريم سمت و سوي 
گردشگري را به اين مناطق س��وق دهیم تا استان هاي غربي 
بتوانند از اين مواهب گردش��گري برخوردار گردند تا عالوه بر 

ايجاد اشتغال موجب رونق اقتصادي شوند.

مياناينهمهجنجالتكليف»هفت«چهميشود!
   نويد پارسا

اي�ن س�ال دوم اس�ت ك�ه موض�وع نق�د آث�ار 
جش�نواره فيلم فجر در رس�انه ملي جنجال ساز 
مي شود. س�ال گذش�ته برنامه س�ينمايي هفت 
ب�ا اج�راي رض�ا رش�يدپور منج�ر به ي�ك نقد 
غيرحرف�ه اي و واكن�ش تند ابراهي�م حاتمي كيا 
روي اس�تيج اختتاميه جش�نواره ش�د، امس�ال 
اما نق�د عجيب و غري�ب درب�اره س�ازنده فيلم 
»رد خ�ون« حاش�يه هاي زي�ادي را ايج�اد كرد. 
نسبت به س��ال گذشته كه رضا رش��یدپور به عنوان 
چهره اي غیرسینمايي باعث شد به فیلم حاتمي كیا 
بي مهري ش��ود، ظاهراً در اين دوره از جشنواره فیلم 
فجر دقت بیشتري در چینش منتقدان برنامه هفت 
صورت گرفته بود تا اتفاق تلخ سال پیش تكرار نشود 
اما س��خنان ناپخته يك��ي از منتقدان ج��وان هفت 
جنجال آفرين شد. منتقد هفت به جاي نقد اثر، بخش 
عمده اي از س��خنانش را به اتهام زني علیه سازنده اثر 

اختصاص داد. 
اين موضوع فقط به برنامه هفت محدود نشد و برنامه 
نقد سینماي شبكه5 كه با اجراي بهروز افخمي روي 
آنتن مي رفت نیز البته با ادبیاتي س��ینمايي تر فیلم 
رد خون حسین مهدويان را نواخت. همه اينها باعث 
واكنش سريع و تند وحید جلیلي فعال جبهه فرهنگي 
انقالب ش��د. جلیلي در يادداشتي با اش��اره به فیلم 
»ماجراي نیمروز2، رد خون« نوشت: »شب 22بهمن 
40س��الگي انقالب بنش��یني پاي »هف��ت« و پنج و 
ببیني رسانه هاي جمهوري اس��المي بسیج شده اند 
كه رد خون را كور كنند تا بش��ود در فضاي »گرگ و 
میش« دوغ و دوشاب را قاتي كرد. سال گذشته »به 
وقت شام« را زدند، امسال رد خون را، وحید جلیلي اما 
تفصیل حرف هايش را به جلسه حسینیه هنر مشهد 

موكول كرد. 
نقد عجی��ب برنامه هف��ت به ردخ��ون واكنش هاي 
ديگري نی��ز در پي داش��ت. محمدرضا ش��هبازي از 
فعاالن جبهه فرهنگي انق��الب در اين باره در فضاي 
مجازي نوشت: هنوز فضاي سینمايي درگیر برخورد 

يك برنامه تلويزيوني جمهوري اسالمي با فیلمسازي 
اس��ت كه مهم ترين فیلم هاي تاريخ 40ساله انقالب 
را علی��ه بزرگ تري��ن س��ازمان تروريس��تي مخالف 
جمهوري اسالمي ساخته است. هنوز بعد از يك هفته 
خبرگزاري ها، س��ايت ها، صفح��ات و كانال ها دارند 
درباره اين اتفاق حرف مي زنند و به بهانه رمزگشايي از 
پشت پرده اين هجمه هماهنِگ يك منتقد ارزشي در 
يك برنامه با مديريت ارزشي در يك شبكه با مديريت 
ارزشي، مطلب مي نويس��ند. حرف هايي كه آن شب 
زده شد به طور ضمني كارگردان رد خون را متهم به 
سمپاتي با منافقین كرد و اگر اين باعث شود مهم ترين 
تیم تولید فیلم علیه منافقین دست از كار بكشد شايد 
راحت تر بتوان گفت چه كس��ي به نفع منافقین كار 

كرده است!
اين فعال فرهنگي مي افزايد: اما آن چیزي كه بیشتر 
از خود اين س��خنان فضا را ملتهب كرَد، تركیب آن 
میز نقد ب��ود؛ تركیبي ك��ه در آن يكي مثل خس��رو 
نقیبي شده بود نیمچه طرفدار فیلم! و اينور فراستي 
و منتق��د حزب اللهي داش��تند قربه ال��ي اهلل! فیلم و 
كارگردانش را مي زدند، شايد اگر تركیب منطقي تر بود 

و تعادل در كوبیدن و حمايت رعايت مي شد حتي آن 
حرف هاي سخیف هم آنقدر آتش به پا نمي كرد و قرار 
بود اينچنین باشد! قرار بود منتقد مدافع فیلم باشد، 
آنطور كه خودش گفته بود! اگر منتقد جوان يك دفعه 
نظرش عوض نمي شد يا الاقل اين تغییر موضع را به 
گوش مسئوالن برنامه هفت رسانده بود، يك میز نقد 
متعادل و منصفانه شكل مي گرفت و اينطور آتش به 

پا نمي شد. 
سیدمحمود رضوي تهیه كننده فیلم رد خون نیز به اين 
موضوع اينگونه واكنش نشان داد» حسین)مهدويان( 
جان، حرف واس��ه گفتن زياد دارم ام��ا االن وقتش 

نیست، فقط خالصه بگم، تو اين سه سالي كه بیشتر 
از كار باهم زندگي كرديم  و سه كاري كه باهم بوديم 
يك پالن از تمام  سكانس هايي كه گرفتي و يك فريم از 
چیزي كه روي پرده به نمايش دراومده بدون رضايت 
قلبي و يقی��ن قطعي من نبوده، پس هر چي هس��ت 
دوتامون باهمیم، در محصول محتوايي هیچ كدام از 
كارها من از شما جدا نیستم و هر چي هست محصول 
خواسته هر دوي ماست... مفصل خواهم گفت و خواهم 

نوشت اما به موقع اش!«
اما وحید جلیلي چند روز بعد به وعده اش عمل كرد 
و درباره بي مهري س��یما به فیلم ردخون نوش��ت: 
»سال گذش��ته بعد جش��نواره سى وشش��م راجع 
به موضع صداوس��یما در مورد فیلم به وقت ش��ام 
صحبت كرديم. شب داوری ه��ا آمدند حمله كردند 
به آن و مس��خره و تحقی��رش كردند، گفتند اين 
فیلم كمدی اس��ت و از پنج يك نمره هم نمى گیرد 
و آنجا بنده اعتراض كردم به آقای على عس����گری 
بعد ايشان گفت نه اين يك مورد بوده، اين را تعمیم 
ندهید، اين جريان نیس����ت، من گفتم اين جريان 
است، در بدنه صداوس����یمای جمهوری اسالمى 
يك جريانى وج��ود دارد كه امت��داد جريان انفعال 
اس��ت يا جريان غرب زدگى اس��ت، گفتند نه اين 
يك موردی بوده برخورد كرديم فالن، باز امس��ال 
هم تكرار ش��د، در مورد يك فیلم ديگ��ر؛ فیلم رد 
خون. دوس��تانى تماس گرفتند توضیحاتى دادند 
كه نه آقا اي��ن برنامه تعمدی وجود نداش��ته، برای 
اينكه ما »رد خون« را بزنیم ولى ش��ده ديگر. خب 
حتماً يك جای كار عیب دارد ديگر. بايد بگردند اين 
عیب ها را پیدا بكنند كه تنها دستگاه تبلیغاتى نظام، 
مهم ترين رسانه جمهوری اسالمى چرا سر بزنگاه ها 
نبايد در آن جايگاه درست خودش عمل بكند. حاال 
قبول مى كنیم كه تعمدی در كار نبوده اس��ت ولى 

بگردند خطاهايش را پیدا كنند.«
اما حاال میان اين همه جنجال تكلیف برنامه هفت چه 
مي شود! آيا مانند سال گذشته باز هم يك سال ديگر 

قرار است به محاق برود؟ 
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هر ك�س كه م�ا اهل بي�ت را 

به دوس�تی گيرد، بايد جامه 

درويشی را بر تن بپذيرد.

آيين پايانـى دوازدهمين دوره مسـابقات 
سراسـرى دارالقـرآن امام علـى(ع) صبح 
روز 21 بهمن مـاه بـه منظـور تجليـل از 
برگزيـدگان ايـن رقابت هـا بـا حضـور 
آيـت اهللا علـوى بروجـردى برگزار شـد.

     
آيت اهللا علوى بروجردى از مدرسين عالى مقام 
حوزه، يكشنبه 21 بهمن ماه در مراسم اختتاميه 
ــرآن امام  ــابقات دارالق دوازدهمين دوره مس
على(ع) در جمكران گفت: حركت فاطمه(س) 
در مدت كوتاه بعد از رسول گرامى اسالم معرفى 
اسالم اصيل بود؛ فاطمه پرچمدار اصالت اسالم 
و حجتى است كه خود ائمه فرمودند: اٌمنا فاطمه، 

حجة علينا.
ــقيفه كه در  ــزود: امروز مولود مكتب س وى اف
برابر فاطمه(س) جبهه گرفت، در داعش ديده 
ــور كنيم وهابيت  ــود، بنابراين نبايد تص مى ش
زاييده تفكر ابن تيميه است، بلكه داعش، زاييده 
ــالم جاهلى است كه پوشش  تفكر سقيفه و اس

اسالم را دارد و حقيقت اسالم را ندارد.
ــا حامل پرچم  ــه داد: م علوى بروجردى ادام
ارزش هاى اصيل و تغييرنكرده نبوى هستيم، نه 
دنباله رو كسانى كه در برابر نص، اجتهاد كردند، 
لذا همچنان كه امامت براى ما ارزشمند است، 
ــت و شأن ائمه،  قرآن هم براى ما ارزشمند اس

تبيين كتاب است.
  مسابقه براى حفظ خطبه فدكيه

وى افزود: خطبه صديقه طاهره(س) در مسجد 
ــزان مى خواهم برنامه اى  مدينه كه من از عزي
براى حفظ آن هم داشته باشند، حكومت سقيفه 
ــيد؛ خطبه اى كه يك فرد  را به استيضاح كش
ــيعه اين خطبه را به عنوان يك شاهكار  غيرش
ادبى و نه دينى نقل مى كند و حضرت زينب(س) 
ــه، در حالى كه  ــه را از مادرش گرفت اين خطب

چهار ساله بوده و ابن عباس آن را از زينب(س) 
ــرد: در اين خطبه، بيش  مى گيرد. وى تاكيد ك
از 50 آيه به صورت كامل يا با استناد به برخى 
ــانه تسلط آن  ــده است كه نش واژگان بيان ش
ــى فضه خادمه هم  حضرت بر قرآن بوده و حت
ــتاد حوزه علميه  با قرآن تكلم مى كرد. اين اس
تصريح كرد: ما بايد اين اهتمام به قرآن را داشته 
باشيم و مطمئن باشيم كه ظرف وجودى شيعه، 
حفظ قرآن است؛ امام على(ع) يكى از عالمات 
ــت كه مؤمن  مؤمن را در اين معرفى كرده اس
ــورت ترتيل  ــب، قرآن را به ص در كنار نماز ش

مى خواند.
  حفظ قرآن موهبت است

علوى بروجردى با تأكيد بر اينكه قرآن را بايد با 
تمام وجود حفظ كنيم، زيرا حفظ قرآن، موهبت 
ــم را بنده از  ــت، تصريح كرد: كربالئى كاظ اس
نزديك ديده بودم؛ ايشان فرد بى سوادى بود كه 
به علت مراعات احكام دينى مورد لطف خدا قرار 
گرفت و حفظ قرآن به ايشان موهبت شد؛ وقتى 
ــان را امتحان كردند، ديدم كه هر چيزى  ايش
عربى غير قرآن را در متون ديگر نمى توانست 
ــخيص دهد، ولى به محض اينكه آيه قرآن  تش
را مى ديد، فوراً آن را قرائت مى كرد. وى افزود: 
آيت اهللا بروجردى ساعت ها با وى مى نشستند 
ــان عرضه و  ــف را به قرائت ايش و روايات تحري
برهمين اساس اثبات كردند كه روايات تحريف، 

بى اساس است.
علوى بروجردى اظهار كرد: حفظ و قرائت گرچه 
هدف نيست، ولى ابزار است تا راه قرآن را طى 
كنيم و به نسخه قرآن عمل كنيم؛ حفظ و قرائت 
افتخار بزرگى است، ولى عمل به قرآن و درك 

مفاهيم آن افتخار بزرگترى است.
ــرد: نبايد در ادعا و   اين مرجع تقليد تصريح ك
ــيم، بلكه بايد در عمل به  حرف، پيرو قرآن باش

كالم اهللا پايبند باشيم؛ امروز مسئوليت ما بيش 
از هر زمان ديگرى است، زيرا امروز زمان و مكان 
در جذب مخاطب مطرح نيست و با ابزار روز به 
ــانى مى توانيم پيام قرآن و ائمه را به جهان  آس
برسانيم و به تعبير امام رضا(ع) محاسن كالم 
اهل بيت را ما بايد به ديگران برسانيم و عذرى در 

اداى اين مسئوليت نداريم.
ــردى گفت: حفظ و قرائت  آيت اهللا علوى بروج
قرآن مقدمه براى عمل به قرآن است و با گذشت 
چهار دهه از انقالب بايد به بلوغ و عقالنيت در 
اين مسير برسيم و عمل به قرآن در كشور بيشتر 

مشهود باشد.
  دورى از منيت ها

ــا بيان اينكه حوزه و  آيت اهللا علوى بروجردى ب
مرجعيت شيعه، طواغيت را به چالش كشيد و 
در زمان امام، يك حكومت شاهنشاهى را ساقط 
كرد، در حالى كه براى هيچ كس قابل باور نبود، 
بيان كرد: 40 سالگى سن بلوغ است و ما بايد به 
بلوغ فكرى برسيم و از منيت ها بيرون بياييم و 
اصالت ها را فراموش نكنيم؛ عدالت اجتماعى و 
احياى امر الهى نبايد با گذشت زمان كمرنگ 
ــده و اين اصول در ميان ما رنگ ببازد، زيرا  ش
مردم هم بر مبناى همين اصول همراه ما شدند 

و نبايد از ما نااميد شوند.
ــيعه اسالم اصيل است  وى تأكيد كرد: تفكر ش
ــر به امام على(ع) و  و دنيا بيش از هر زمان ديگ

آزادگى حسينى(ع) نياز دارد.

  نجفـى قدسـى: بايد بـه ظرفيت هاى 
مردمى براى اعتالى فعاليت هاى دينى و 

قرآنى توجه بيشتر داشته باشيم
ــم اختتاميه دوازدهمين دوره مسابقات  مراس
ــى(ع) در مجتمع ياوران امام  دارالقرآن امام عل

مهدى(عج) برگزارشد.
ــر دارالقرآن  ــى، مدي ــى قدس ــى نجف مرتض
ــا بايد به  ــخنانى گفت: م امام على(ع) در س
ظرفيت هاى مردمى براى اعتالى فعاليت هاى 
ــته باشيم و  ــتر داش دينى و قرآنى توجه بيش
ــتر الزم را فراهم كنيم. وى افزود: اگر در  بس
ــين(ع) و ايام فاطميه(س)  عزادارى امام حس
ــت همين عشق  ــمگير اس حضور مردم چش
نسبت به قرآن هم در ميان مردم وجود دارد 
ــريك مساعى كمى  ولى اينكه چرا مردم تش
ــت. اين فعال  دارند نيازمند تدبير و برنامه اس
ــابقه مردمى در  ــرد: تنها مس قرآنى تاكيد ك
ــابقات است كه  كشور منحصر به همين مس
ــى هزينه آن را تقبل  يك خير و نيكوكار قرآن
كرده است؛ از اين افراد در كشور زياد داريم و 

بايد اين نوع مسابقات رواج يابد.
ــانى از كشورهاى  نجفى قدسى ادامه داد: كس
همسايه به صورت لجنه اى به ايران سفر كرده و 
در اين مسابقات حضور مى يابند بدون اينكه ما 

هزينه سفر آنان را بدهيم. 
ــزود: يكى از  ــام على(ع) اف مدير دارالقرآن ام
مهمترين مراكز تفسيرى در حوزه بيت عالمه 

طباطبايى است زيرا در اين سال ها مركز پرورش 
ــت و چندين سال است كه  استادان تفسير اس
ــتاد بيان تفسير تشكيل  دوره هاى پرورش اس

مى شود.
وى با بيان اينكه حدود 800 حافظ قرآن در اين 
ــتند تصريح كرد: قبل از  مسابقات حضور داش
انقالب تعداد محدودى حافظ داشتيم ولى امروز  

نفرات زيادى مفتخر به اين مسئله هستند.
همچنين آيت اهللا علوى بروجردى در سخنانى 
گفت: داعش زائيده تفكر سقيفه است و نه ابن 
ــالم بر  ــقيفه لباس اهل اس تيميه زيرا اهل س
ــالم حقيقى بهره اى  تن كرده بودند ولى از اس
نداشتند. وى افزود: حفظ و قرائت قرآن مقدمه 
براى عمل به قرآن است و با گذشت چهار دهه 
از انقالب بايد به بلوغ و عقالنيت در اين مسير 
برسيم و عمل به قرآن در كشور بيشتر مشهود 

باشد.
  قره شـيخلو: فعاليت 11 هزار تشـكل 

مردمى قرآنى 
ــم اختتاميه دوازدهمين دوره مسابقات  مراس
ــى(ع) در مجتمع ياوران امام  دارالقرآن امام عل

مهدى(عج) برگزارشد.
ــازمان دارالقرآن  مهدى قره شيخلو، رئيس س
كشور در سخنانى گفت: دستاوردهاى قرآنى 
ــيار زياد بوده است از  ــور بعد از انقالب بس كش
ــط  ــب 180 رتبه بين المللى توس جمله كس
جوانان كشور است و اين در حالى است كه قبل 

از انقالب تنها دو رتبه بين المللى داشتيم.
وى افزود: قبل از انقالب تعداد حافظان به زور 
ــيد ولى در آزمون هاى رسمى  به ده نفر مى س
ساالنه بيش از 70 هزار حافظ ثبت نام و شركت 
مى كنند و نزديك به 80 درصد آنان هم بانوان 
ــيخلو تصريح كرد: اگر بانوان با  هستند. قره ش
قرآن مانوس شوند فرزندان ما هم در اين مسير 

قدم برخواهند داشت.
وى با بيان اينكه فعاليت حدود 11 هزار تشكل 
ــتاوردهاى قرآنى بعد از  مردمى قرآنى از دس
انقالب است كه يكى از آن ها همين دارالقرآن 
ــر بخواهيم  ــرد: اگ ــت بيان ك ــى اس امام عل
ــراز انقالب قرار گيرد  فعاليت هاى قرآنى در ت
راهى جز تقويت فعاليت هاى مردمى نداريم.

   نفـرات برتـر مسـابقات سراسـرى 
دارالقرآن امام على(ع) 

نفرات برتر رشته هاى پنج گانه دوازدهمين دوره 
مسابقات سراسرى دارالقرآن امام على(ع) در دو 

بخش باالى 16 سال و زير 16 سال اعالم شد.
پس از پايان يافتن دوازدهمين دوره مسابقات 
سراسرى دارالقرآن امام على(ع) نتايج اين دوره 
از مسابقات اعالم شد كه بر اساس آن نفرات برتر 
رشته هاى پنج گانه در دو بخش باالى 16 سال 

و زير 16 سال به شرح زير است. 
رشته ترتيل باالى 16 سال

1 - حسين يزدان پناه از قم
2 - مهدى عبرتى پيشكنارى از گيالن

3 - محمد پورسينا از اصفهان
 رشته ترتيل زير 16 سال
1 - سبحان قارى از تهران

2 - محمدحسين قصرى زاده از تهران
3 - محمدجواد رمضانى از تهران

 رشته تحقيق باالى 16 سال
1 - محمدعلى فروغى از قم

2 - سيدحميدرضا مقدسى از قم 
3 - سيدصادق مسلمى المشيرى از مازندران

4 - مجيد زينلى از اصفهان
5 - امين عبدى از كرمانشاه

رشته تحقيق زير 16 سال
1- اميرمحمد ميرابى از مازندران

1 - على ساجدى مقدم از خراسان رضوى
2 - يونس شاهمرادى از تهران
3 - محمد مهدى بهارى قزوين

 رشته حفظ 10 جز باالى 16 سال
1 - مصطفى شرفى از خوزستان

1 - محمدرضا رحيمى از اصفهان
2 - سيدحامد مهدى زاده از قم

2 - على سبزه از خراسان رضوى 
3 - امين قزلباش چمك از كرمان

3 - هادى رضائى از كرمان
رشته حفظ 10 جز زير 16 سال

1 - اميرمحمد قديمى از زنجان
1 - حسين مردانى كيوى از گيالن

2 - عليرضا كهندل از خراسان رضوى
2 - محمدحسين رضايى از گيالن

3 - امير زارع پور آرانى از اصفهان
3 - حبيب اهللا دانشمند از گلستان
رشته حفظ 20 جز زير 16 سال

1 - احسان اسماعيلى از خراسان رضوى
2 - امير مهدى گودرزى از مركزى 

3 - متين حق شناس آدرمنابادى از اصفهان
رشته حفظ 20 جز باالى 16 سال

1 - رضا رحيمى از لرستان
2 - اميرحسين اسفنديار از تهران

3 - محمدرضا عموزاده از مازندران
رشته حفظ كل زير 16 سال

1 - محمد رضا جعفرپور از گيالن
2 - اميررضا دولت پرست از آذربايجان شرقى

3 - محمدرضا زاهدى از تهران
رشته حفظ كل باالى 16 سال

1 - احمد معتمدى از قم
2 - مجتبى فردفانى از فارس

3 - محمدرضا اكبريان از اصفهان
4 - محمدرضا احمدى از قم 

5 - احمد برزگر از تهران

آيت اهللا علوى بروجردى: حفظ و قرائت قرآن مقدمه براى عمل به قرآن است
گزارشي از مراسم اختتاميه دوازدهمين دوره مسابقات دارالقران امام علي (ع) در قم

ظاهراً در اين دوره از جشنواره فيلم 
فجر دقت بيشتري در چينش منتقدان 
برنامه هفت ص��ورت گرفت��ه بود تا 
اتف��اق تلخ س��ال پيش تكرار نش��ود 
اما س��خنان ناپخته يكي از منتقدان 
ج��وان هف��ت جنجال آفري��ن ش��د


