امام موسی کاظم (ع) :مال حرام افزون نمىگردد و اگر هم افزون گردد برکت نمىیابد.

توسط اداره دینی روسیه با همکاری شبکه قرآن؛

فیلم مستند قرآن ساخته می شود

مسئولین اداره دینی روسیه با حضور در ساختمان شبکه قرآن ومعارف
سیما با دکتر محمدزاده مدیر این شبکه دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما  ،مسئولین اداره
دینی روسیه به همراه برخی از مدیران جامعة المصطفی العالمیه
دوشنبه  2بهمن با حضور در ساختمان شبکه قرآن و معارف سیما با دکتر
محمدزاده مدیر این شبکه دیدار و گفتگو کردند .
در ابتدای این دیدار مسئول اداره دینی روسیه ضمن ابراز خرسندی از این
دیدار گفت  :در تاریخ همکاری هایی بین این دو کشور بوده و هدف سفر
ما به ایران هم ادامه روند این همکاری ها در حوزه رسانه می باشد .
این فعال دینی ادامه داد  :با توجه به پیدایش اسالم هراسی در جهان و
بخصوص در روسیه  ،اداره دینی تاتارستان در صدد ساخت فیلم مستند
در خصوص دوران قبل از اسالم و همچنین دوران بعد از اسالم و
دستاوردهای قرآن می باشد که امیدواریم با همکاری شما به این مهم
دست پیدا کنیم.
وی همکاری شبکه قرآن و معارف سیما را در ساخت این مستند تلویزیونی
مهم ارزیابی کرد و گفت  :با توجه به آرشیو غنی این شبکه قرآنی و معارفی
تلویزیون  ،جمهوری اسالمی می تواند ما را در ساخت فیلم مستند قرآنی
همیاری و صدای قرآن را به جهانیان برسانیم .
در ادامه این دیدار دکتر محمدزاده ضمن خوش آمدگوئی به مهمانان روسی
به ارائه گزارشی از فعالیتها و بخش های مختلف این شبکه تلویزیونی
پرداخت و ساخت برنامه با محوریت تالوت  ،آموزه های قرآنی و معارف
قرآنی را از ویژگی های این شبکه برشمرد.
وی ساخت فیلم مستند قرآن را اقدامی مبارک دانست و گفت  :اینکه
میخواهید عظمت قرآن را در قالب فیلم به نمایش بگذارید کاری پسندیده
است و شبکه قرآن و معارف سیما در این راه از هرگونه کمک و حمایت
دریغ نخواهد کرد .
همچنین مدیر شبکه قرآن و معارف سیما بر تعامل و همکاری فیمابین بین
بخش های مختلف این شبکه با تیم برنامه سازی روسیه تأکید کرد.
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فرهنگ و هنر

معاون پژوهش حوزه های علمیه خبرداد:

برگزاری نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه با سخنرانی
آیت اهلل العظمی سبحانی
حجت االسالم و المسلمین
میرمعزی گفت :نوزدهمین همایش
کتاب سال حوزه  ،پنجم بهمن
ّ
ماه با سخنرانی آیت الله العظمی
ّ
سبحانی و آیت الله اعرافی،
مدیر حوزه های علمیه در سالن
همایش های مدرسه علمیه امام
کاظم (ع) برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین سید
حسین میرمعزی  ،طی سخنانی در
نشست خبری نوزدهمین همایش
کتاب سال حوزه که در سالن جلسات
ّ
آیت الله حائری شیرازی (ره) مرکز
مدیریت حوزه های علمیه برگزار
شد ،با اشاره به این که معاونت
پژوهش در دوره جدید برنامه های
نوینی طراحی کرده و یا اقدام به
ریل گذاری آن ها کرده است ،ابراز
داشت :از جمله طرح های تحولی
متعدد در حوزه در عرصه پژوهش،
تالش در مسیر توسعه و تقویت نظام
آموزش پژوهش محور است ضمن
آن که طرح توسعه فقه به موضوعات
جدید تحت عنوان فقه معاصر
یکی دیگر از پروژه های کالن
معاونت پژوهش حوزه های علمیه
به شمار می رود.
وی افزود :شناسائی و رتبه بندی
پژوهشگران حوزوی از دیگر
برنامه ها است که آئین نامه آن تهیه
شده و تصویب شده و در حال
اجرای مقدمات اجرائی اش هستیم
تا در آینده نزدیک محقق شود.
وی اضافه کرد :همچنین شوراهای
مشورتی مهمی را نهادینه کرده ایم
که در معاونت پژوهش به عنوان مثال
یک شورای فکری و تصمیم ساز و
تصمیم گیر تشکیل شده است ،از

سوئی اقدام به راه اندازی شورای
هماهنگی مراکز پژوهشی در حوزه
شده که این هم اقدامی ارزشمند در
جهت تعامل و همفکری در راستای
فعالیت های علمی و پژوهشی
حوزه های علمیه به شمار می رود.
معاون پژوهش حوزه های علمیه
همچنین گفت :یکی دیگر از
اقدامات تحولی بحث مهم کرسی
های آزاداندیشی در حوزه است
که در این رابطه نیز آئین نامه ها و
دستورالعمل های آن تهیه و تدوین
شده و چند کرسی هم برگزار شده
و تا آخر امسال تعداد دیگری نیز
برگزار می شود.
وی در ادامه با بیان این برگزاری

همایش کتاب سال حوزه یکی
از برنامه های مهم معاونت
پژوهش است ،افزود :امسال
برای اولین بار عالوه بر کتب و
پایان نامه ها ،مقاالت علمی و
پژوهشی را وارد جشنواره کرده ایم
ً
که اتفاقا استقبال خوبی از سوی
حوزویان در این خصوص صورت
گرفته است.
نائب رئیس شورای علمی نوزدهمین
همایش کتاب سال حوزه همچنین
بیان داشت :امسال در نوزدهمین
همایش کتاب سال حوزه در
مجموع  965کتاب و پایان نامه به
دبیرخانه همایش ارسال شد و در
بخش اولین جشنواره مقاالت نیز

 133عنوان مقاله علمی و پژوهشی
دریافت شد که البته تعداد مقاالت
بیشتر بوده اما این ها مقاالت
منتخب هستند.
وی به تبیین مهم ترین اهداف
برگزاری همایش کتاب سال حوزه
نیز پرداخت و گفت :شناسائی
کتب و نویسندگان برتر حوزه و
معرفی آن ها به جامعه علمی،
تشویق و حمایت از نویسندگان
برتر حوزه ،تقویت روحیه و
انگیزه های تحقیق و پژوهش در
حوزه  ،ارتقای سطح پژوهش های
حوزوی ،تقویت فرهنگ پژوهش
در میان حوزویان  ،تقویت نقش
حوزه در گسترش مرزهای دانش و
پژوهش در کشور و نیز شناسائی
ظرفیت حوزویان برای رفع نیازهای
حوزه و جامعه و نظام اسالمی از
جمله کلیدی ترین اهداف همایش
کتاب سال حوزه است.
حجت االسالم و المسلمین
میرمعزی همچنین در بخش
دیگری از سخنان خود ابراز داشت:
یکی از کارهائی که در گذشته بوده و
امروز تقویت شده بحث نیازسنجی
پژوهشی است که تاکنون ما در
هشت رشته علمی این نیازسنجی را
صورت داده ایم و آخرین رشته که
در سال جاری انجام شده  ،مربوط
به رشته علوم و معارف حدیث است
که در همایش کتاب سال از این اثر
رونمائی می شود.
وی افزود :یکی دیگر از طرح های
ما این است که نیازسنجی پژوهشی
به صورت سامانه تحت وب قرار
می گیرد تا جریان نیازسنجی در هر
رشته ای به صورت به روز تداوم یابد.

محل برگزاری افتتاحیه و اختتامیه
جشنواره فجر مشخص شد

ی و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر همانند چند
اختتامیه و اختتامیه س 
دوره گذشته در مرکز همایش برج میالد برگزار خواهد شد.
یوششمین جشنواره فیلم فجر مشخص
محل برگزاری افتتاحیه و اختتامیه س 
شد .قرار است این دو آئین همانند دورههای اخیر در مرکز همایشهای برج
میالد برگزار شود.
الزم به ذکر است ،محل نمایش فیلمها برای اصحاب رسانه بر خالف چند ساله
گذشته که برج میالد بود به پردیس سینمائی ملت تغییر مکان داده است .در این
دوره ۲۲فیلم سینمائی ،دو کار مستند و یک انیمشن روی پرده خواهد رفت.

تبیین ویژگی های انسان دروغگو
از منظر قرآن

ّ
آیت الله سید احمد خاتمی با توجه به آیات سوره مباركه فرقان عالمتهای
انسان كذاب را بازگو می كند .
به گزارش روابط عمومی رادیو معارف  ،برنامه "سروش آسمانی امروز " سوم
بهمن  96نكات تفسیری آیه  67الی  69سوره مبارك "انفال" را به سمع معارف
جویان این رسانه دینی می رساند.
ّ
آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه بر محور آیات سوره مباركه فرقان
ویژگیهای انسان دروغگو را بیان كرده و عالمتهای انسان كذاب را بازگو می كند.
برنامه «سروش آسمانی» به همت گروه معارف ،قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم) به تهیهكنندگی اكبر طالبی نیا سه شنبه ها ساعت  15 : 30از
رادیو معارف پخش می شود.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

جشنواره شعر آیات
پایان بهمن ماه برگزار می شود

دبیر اجرائی جشنواره شعر آیات از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره
در دهه سوم بهمن ماه خبر داد و آثار رسیده به دبیرخانه را در سطح عالی
ارزیابی کرد.
منصور احمدی گفت :بیش از  450شاعر از سراسر کشور دو هزار و
 500اثر به دبیرخانه جشنواره شعر آیات ارسال کرده اند و هیئت داوران
نیز این اشعار را از نظر کیفی در سطح عالی ارزیابی کرده اند ،به گونه ای
که اشعار موردنظر با موضوع های جشنواره تناسب داشته و از نظر کمی
نیز می توان این حجم از اشعار ارسالی را خوب ارزیابی کرد.
وی ارزش معنوی شعرهای ارسالی را بسیار باال دانست و گفت:
موضوع های این اشعار مربوط به مفاهیم و مضامین قرآنی است و کتابی
از این اشعار نیز منتشر می شود.
مسئول قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان افزود:
محمدعلی مجاهدی که دبیر شعر آئینی کشور است در این جشنواره
به عنوان دبیر هنری و ناظر داوران حضور دارد و سایر هیئت داوران را
علیرض قزوه ،عبدالجبار کاکائی ،محمدرضا روزبه ،مصطفی محدثی
خراسانی ،محمدتقی عزیزیان ،حسین اسرافیلی و مرتضی حیدری
آل کثیر تشکیل می دهند.
وی افزود :جشنواره شعر آیات در چهار بخش شعر کالسیک ،نو،
زبانهای بومی رائج کشور(کردی ،عربی و ترکی) و همچنین بخش ویژه
مربوط به سوره واقعه برگزار می شود .البته در بخش جنبی نیز شعرهائی
به زبان های لری ،لکی و بختیاری ارسال شده است.
احمدی درباره جوائز این جشنواره گفت :نفرات اول تا سوم در هر یک از
بخش ها عالوه بر لوح تقدیر به ترتیب مبلغ سه میلیون ،دو میلیون و یک
میلیون تومان دریافت می کنند و  10نفر از برگزیدگان نیز مورد تجلیل
قرار می گیرند و به هر کدام مبلغ  500هزار تومان پرداخت می شود.
حجت االسالم حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان
لرستان نیز درباره ویژگی های این جشنواره گفت :برای اولین بار است
که شاعران با گویش های بومی در یک جشنواره ملی شعر به رقابت
می پردازند .وی ترویج فرهنگ قرآنی از زبان هنرمندان و شاعران را
نیازمند برگزاری جشنواره های متناسب با موضوع های مذهبی و قرآنی
با سطح علمی باال دانست.
به گزارش ایرنا ،دومین جشنواره ملی شعر آیات در محورهای بازآفرینی
هنری و ادبی مفاهیم سوره واقعه ،تبیین و ترویج هنری سبک زندگی
قرآنی ،نمایش هنری روحیه ایثار ،جهاد و شهادت در آئینه شعر،
بهره گیری و استناد به آیات و مضامین قرآنی به میزبانی اداره کل فرهنگ
و ارشاد استان لرستان برگزار می شود.
تلمیح به سورهها ،داستانها و شخصیت های قرآنی ،ترجمه و تفسیر
قرآن ،نهجالبالغه و احادیث معصومین (ع) ،مدح و ثنای اهل بیت
عصمت و طهارت (ع) ،سیره علمی و عملی اهلبیت ،اخالق و معارف
اسالمی و اصول و فروع دینی و تمامی موضوع های مرتبط با حوزه قرآن
و عترت از دیگر محورهای این جشنواره است.
جشنواره های سراسری آیات به همت معاونت قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل رشته های پوستر در استان زنجان ،نقاشی
در استان گلستان ،تئاتر در استان فارس ،فیلم اعم از مستند کوتاه ،داستانی،
مستند و انیمیشن در استان بوشهر ،داستان نویسی در جنوب استان کرمان،
تصویرسازی در استان همدان و نقاشیخط در استان یزد است و رشته های
خوشنویسیوکاریکاتوردرسطحبینالمللیبرگزارمیشود.

«محمد سلیمی» سرپرست گروه
محافل قرآنی رادیو قرآن شد

طیحکمیازطرفاحمدابوالقاسمیمدیررادیوقرآن«،محمدسلیمی»به
سمت سرپرستگروه محافل قرآنی رادیو قرآنمنصوب شد.
به گزارش فارس «احمد ابوالقاسمی» مدیر شبکه رادیوئی قرآن ،روز
دوشنبه دوم بهمنماه طی حکمی «محمد سلیمی» را به سمت سرپرست
گروه محافل قرآنی رادیو قرآن منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح است:
جناب آقای محمد سلیمی
نظر به تجارب مفید جنابعالی در حوزه مدیریت رسانه و کارشناسی
تالوت بدینوسیله به سمت سرپرستی گروه محافل قرآنی رادیو قرآن با
گرایش پشتیبانی تالوتهای شبکه و ثبت و ضبط محافل ،شامل کلیه
مکانهای اجرای تالوت منصوب میشوید.
اهم وظائف این مسئولیت عبارت است از:
تولید هدفمند در راستای غنیسازی آرشیو تالوت با تولید دورههای تالوت
ماندگار ترتیل ،تحقیق و تأمین تالوت از قاریان ممتاز جهان اسالم
ارتقاءکمی وکیفیآرشیوتالوتوتوسعهکاربردینرمافزاربانکجامعتالوت
تولید تالوت تحقیق مجلسی در قالب ضبط محافل ملی و بینالمللی
پاالیشسیستمآوادرراستایبهینهسازیپخشتالوتهایفاخر ودرجهیک
تدوین آئین نامهها در حوزه تولید و پخش تالوت
ایجاد همگرائی بین تمامی قراء ممتاز و قاریان خوشخوان کشور
جا دارد از تالشهای ارزنده جناب آقای محمودرضا ذکاوت در طول
تصدی این مسئولیت تقدیر نمایم .برای هردوی شما از درگاه خداوند
متعال دوام توفیقات خدمت به ثقلین گرامی را خواستارم.

