رئیس مركز امور قرآنی اوقاف :

مسابقات قرآن با فضاهای قرآنی
كشور هنوز متصل نشده است

پروانهمعصومی،بازیگرسینماوتلویزیون:

حجاب بازیگران زن در سینما
«دردآور» است
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هي جد

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

خشونت در اسالم وجود ندارد
دیدار جمعی از جانبازان
«حزبالله لبنان»
با امام خامنهای

استانهای برتر در مسابقات
قرآن خانواده نیروی زمینی

جمعی از جانبازان حزب الله با رهبر انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.

ارتش مشخص شد

به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله
خامنهای ،در آستانه سالگرد جنگ سی و سه روزه و پیروزی مقاومت

این مسابقات از روز سه شنبه هفته جاری در مهمانسرای جواداالئمه(ع)

اسالمی لبنان بر رژیم صهیونیستی ،جمعی از جانبازان حزبالله ،روز

آغاز شد و استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و سمنان به

گذشته (پنجشنبه  ۲۱تیر) پس از اقامه نماز به امامت رهبر انقالب اسالمی

ترتیب رتبه های برتر را به دست آوردند.

با معظمله دیدار و گفتوگو کردند.

هجدهمین دوره مسابقات قرآن خانواده های کارکنان نیروی زمینی ارتش
در شمال و شمال شرق کشور روز پنجشنبه در مشهد پایان یافت.
مسئول فرهنگی و روابط عمومی تیپ  377شهید حبرانی نیروی زمینی
ارتش گفت :مسابقات قرآن نیروی زمینی ارتش پایان یافت 400نفر از
بانوان شاغل در نیروی زمینی ارتش و فرزندان آنها از استانهای خراسان
رضوی ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،مازندران ،گلستان و سمنان
در این مسابقات شرکت کردند.
سرهنگ داوود صالح آبادی افزود :این مسابقات از روز سه شنبه هفته
جاری در مهمانسرای جواداالئمه(ع) و در بخش های حفظ کل قرآن،
حفظ  ،10 ،15 ،20پنج ،سه و یک جزء قرآن کریم ،قرائت قرآن ،ترتیل
و مفاهیم آغاز شد که استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
سمنان به ترتیب رتبه های برتر را به دست آوردند.

محسنی بندپی ،رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد:

مسابقات قرآنی نابینایان جهان
به نام ایران ثبت شده است
انوشیروان محسنی بندپی ،معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
پیش از خطبههای نماز جمعه تهران به اقدامات فرهنگی بهزیستی اشاره
كرد و گفت :برنامههای فرهنگی بهزیستی در راستای ارتقا بخشیدن به
باورهای دینی و آموزههای الهی قرار دارد که در همین مسیر کسب عنوان
دستگاه برتر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز طی چهار سال پیاپی،
کسب عنوان دستگاه برتر قرآنی کشور ،برگزاری مسابقات موفق نابینایان
جهان اسالم طی سه سال پیاپی و ثبت حفظ و قرائت نابینایان جهان
اسالم به اسم ایران رقم خورده است .همچنین فراخوان مسابقات حفظ
قرآن ویژه مددجویان بهزیستی را اعالم کردهایم.
محسنی بندپی با اشاره به اینکه امروزه در جهان و ایران به دلیل تحوالتی که در
محیط ،سبک زندگی ،گسترش فضای مجازی ،کمی گفتوگو در خانوادهها
و  ...به وجود آمده ،با رشد آسیبهای اجتماعی و چالشهای اجتماعی
مواجه هستیم ،گفت :اعتیاد ،طالق ،مفاسد اخالقی ،کودکان کار و خیابان،
فقر اقتصادی و بیکاری از جمله این آسیبها هستند که دغدغه و نگرانی مقام
معظم رهبری ،مسئوالن و مردم را در پی داشته است و برای عبور از این مرحله و
دست یابی به جامعه با نشاط و پویا نیازمند تفکری نوین ،فرایند محور و پویا و
اجرای اقدامات مؤثر در راستای حل این معضالت هستیم.
وی ادامه داد :سازمان بهزیستی مولود انقالب و یکی از اصلیترین
نهادهای دولتی و حاکمیتی است که مبتنی بر دانش محوری و قوانین
باال دستی بوده و با اتکا بر برنامه ششم توسعه ،همکاری دولت ،مجلس و
قوه قضائیه اقدامات گسترده و مؤثری را در جهت پیشگیری از بروز ،شیوع
و کنترل آسیبها با تأکید بر هویت فرهنگ دینی ساماندهی میکند.
محسنی بندپی در ادامه به چهار راهبرد بهزیستی اشاره کرد و گفت :راهبرد
اول ما تأکید بر پیشگیری و حساس سازی جامعه است .ما باید شرایطی
را فراهم کنیم که نسبت به ارتقای دانش خانوادهها اقدام شود ،راهبرد دوم
استاندارد کردن خدمات ،راهبرد سوم اقدامات همه جانبه در قادرسازی و
توانمند سازی و راهبرد چهارم استفاده از ظرفیت جامعه است.
وی اعتیاد را مخربترین آسیب اجتماعی که هویت فرد را دچار بحران
میکند و در رشد سایر آسیبها هم نقش فزایندهای دارد ،برشمرد و گفت:
اقدامات پیشگیرانه با توسعه خط ملی اعتیاد در حال انجام است و در
سال گذشته ۴۱۸ ،هزار نفر با این خط تماس موفق داشتهاند ()۰۹۶۲۸
و اقدامات پیشگیرانه در  ۵۰۰محله در  ۱۱استان انجام و کارزار رسانهای
مقابله با مصرف گل در  ۱۵استان برگزارشد.
رئیس سازمان بهزیستی طالق را یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی
عنوان کرد و گفت :اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش پیش از ازدواج،
آموزش فرزند پروری ،تدوین سند رشد و تکامل کودکان با هدف ارتقای
تاب آوری و نقد پذیری در کودکان و  ...از جمله اقدامات ما بوده است.
همچنین نظام مراقبتهای اجتماعی دانشآموزان را با همکاری آموزش
و پرورش و  ۸سازمان دیگر در کشور انجام دادهایم.
با عرض پوزش ادامه را در  etedaldaily.irبخوانید

عمر وهابیت به آخر رسیده است
محصول وهابیت خشونت ،کشتار ،ویرانی و تفرقه است

جزئیات دیدار فرستاده ویژه
جمهوری اسالمی با رئیس
جمهور روسیه
علیاکبر والیتی فرسناده ویژه
جمهور اسالمی ایران ،صبح روز
(پنج شنبه) پیامهای امام خامنهای
و حجتاالسالم والمسلمین
دكتر حسن روحانی را در اقامتگاه
رئیس جمهوری روسیه در منطقه

اعتدال :آیت الله مکارم شیرازی از

که عمر وهابیت رو به پایان است و

ابراز خرسندی از این دیدار گفت:

مثبتی دارد که دعوت به اخالق،

مراجع تقلید ،مشکالت ناشی از

امروز تبلیغات آنها کمرنگ شده

دیدار مسلمین سبب تقریب بیشتر

سیر و سلوک ال الله ،تهذیب نفوس

عقاید وهابیت را مورد اشاره قرار

چون داعش ثمره کار آنها است.

مذاهب اسالمی و تقویت اتحاد

و مخالفت با وهابی گری است ،از

داد و گفت :باید ثابت کنیم اسالم

آیت الله مکارم شیرازی در

مسلمین میشود.

این نظر که مخالف وهابیت است و

دین محبت ،دوستی و همزیستی

خصوص راه حل مشکالت

وی تصریح کرد :دور نشستن و

به تهذیب و مسائل معنوی دعوت

مسالمت آمیز است و خشونت در

جهان اسالم ،تقویت ارتباط بین

قضاوت کردن صحیح نیست بلکه

میکند مثبت است.

آن وجود ندارد.

مسلمین را برای پیشرفت اسالم

انسان باید از نزدیک با افراد مالقات

آیت

به گزارش اعتدال به نقل از پایگاه

بسیار موثر عنوان کرد و افزود :اگر

کند و به بررسی افکار آنها بپردازد تا

خاطرنشان

خشم مصریها از درخواست
ضدقرآنی یک رماننویس

اطالع رسانی آیت الله مکارم

اسالم واقعی را مطابق آنچه قرآن

بتواند قضاوت کند ،چرا که بسیاری

برخی از فرق صوفیه برای این

سعداوی"

شیرازی؛ این مرجع تقلید در دیدار

فرموده بشناسیم ،عمل کنیم و به

از سوء ظنها و بدبینیها با ارتباط و

که رؤسای آنان میخواستند

جمعی از استادان نخبه مدارس

آن پایبند باشیم مشکالت جهان

گفت و گو برطرف میشود.

ریاست کرده و در آمد کسب

دینی چین ،با بیان این که یکی از

اسالم حل خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از

کنند ،بدعتهائی را در اسالم

مشکالت جدید اسالم در اثر عقاید

وی گفت :دشمنان ،اسالم را

حاضران درباره امام زمان(عج) ابراز

وارد کردند که باید آ نها را

وهابیت ،وارد کردن خشونت به

مزاحم منافع نامشروع خود

داشت :امام زمان(عج) از نظرها

شناخت و از آنان پرهیز کرد.

اسالم است ،اظهار داشت :کارهای

میدانند و ما نباید فریب تبلیغات

پنهان است و رابطه معنوی با پیروان

وی همچنین با بیان توصیههائی

وهابیت سبب شد که نظر برخی در

و توطئههای دشمن را بخوریم

دارد و عالقه مندان از فیوضات و

خطاب به استادان حاضر در جلسه

دنیا نسبت به اسالم تغییر کند.
وی اضافه کرد :اگر خوب ثابت
کنیم که اسالم دین محبت و دوستی
است ،بسیاری از مشکالت دنیای
اسالم برطرف خواهد شد ،ما
کتابهائی درباره این که اسالم
دین محبت و همزیستی مسالت
آمیز است نوشتیم که میشود
آنها را به زبان چینی ترجمه کرد
تا در وضع مسلمین منطقه اثرگذار
باشد ،چرا که این کتابها ثابت
میکند اسالم دین خشونت نبوده
بلکه دین محبت است.

و بدانیم که بازگشت به اسالم

نورانیت ایشان بهره مند میشوند،

گفت :شما در شرایط سختی

حقیقی راه نجات مسلمین و حلقه

در اخباری که از امامان شیعه رسیده

مشغول تعلیم مسائل اسالمی

اتصال مسلمانان خواهد بود.
وی ادامه داد :در ایام حج نمونه
کاملی از وحدت اسالمی را
میبینیم که همه محرم میشوند و
طواف میکنند و به عرفات ،مشعر،
مراسم قربانی و رمی جمرات
میروند ،با مذاهب مختلفی که
در اسالم وجود دارد در این موسم
عظیم وحدت احساس میشود
چون بازگشت به اسالم است.

تشبیه شده که امام مهدی(عج) در

هستید و از مجاهدان اسالم به

زمانی که از نظرها پنهان است مانند

شمار میآیید ،تا میتوانید به یاد

خورشید پشت ابر است که انسان از

خدا باشید و به اشخاص ضعیف

آن بهرهها میبرد.

کمک کنید ،از جوانی استفاده
کنید و بدانید که همیشه باقی نمی

این مرجع تقلید تأکید کرد :عمر
وهابیت به آخر رسیده چون
محصول آن چیزی جز خشونت،
کشتار مسلمین ،ویرانی ،تفرقه و
جدائی نبوده است ،دنیا هم فهمیده

وی گفت :وقتی اینقدر میتوانیم
نزدیک باشیم اگر در جاهای دیگر
رعایتاصولکنیماختالفهابرطرف
شده و مسلمانان متحد میشوند.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین با

وی افزود :انسان خورشید پشت
ابر را نمی بیند ،اما نور آفتاب روز
را روشن میکند و موجودات زنده
از آثار آن استفاده میکنند ،امام
زمان(عج) در زمان غیبت این تاثیر
را دارد و هرکه رابطه قوی تری داشته
باشد بهره بیشتری خواهد برد.
این مرجع تقلید در خصوص سؤالی
در زمینه صوفی گری و آسیبهای آن
نیز عنوان کرد :این مساله جنبههای

الله

مکارم

شیرازی

کرد:

متاسفانه

ماند و تا جوان هستید میتوانید
کار قوی انجام دهید.
وی تصریح کرد :روایتی وجود دارد
که اگر معلم به شاگرد خود «بسم
الله الرحمن الرحیم» تعلیم دهد و
او بیاموزد ،خداوند فرمان آزادی از
جهنم برای او ،پدر ،مادر و معلم آن
را میدهد که نشان از جایگاه ویژه
تعلیم و تربیت در اسالم دارد.

آزمون اختصاصی دانشگاه علوم قرآن و حدیث برگزار شد
چهاردهمیندورهآزموناختصاصی

این دانشگاه شرکت کردند.

در رشتههای مختلف حضوری

وی گفت :نتایج اولیه این آزمون

ویژه طالب دانشگاه قرآن و حدیث

هادی حجت ،معاون آموزشی و

و مجازی دوره کارشناسی ارشد

دهه اول شهریور از طریق پایگاه

همزمان با قم در تهران ،اصفهان و

پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث

را  149نفر اعالم کرد و افزود:

اطالعرسانی www.qhu.ac.ir

مشهد برگزار شد.

گفت :از  580داوطلب آزمون

داوطلبان در مقطع دکتری در چهار

اعالم میشود.

در این آزمون  661داوطلب با هم

کارشناسیارشد 147،نفرزنو433

رشته علوم قرآن و حدیث ،علوم و

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

رقابت کردند که از این افراد 580

نفر مرد هستند ،در مقطع دکتری نیز

معارف نهج البالغه ،کالم امامیه

قرآن و حدیث ،افزود :نتایج نهایی

نفر در آزمون کارشناسی ارشد و 81

 33زن و  48مرد شرکت کردهاند.

و مدرسی معارف اسالمی گرایش

این آزمون هم نیمه دوم شهریور

داوطلب هم در آزمون دوره دکترا

حجت همچنین ظرفیت پذیرش

قرآن و متون پذیرش می شوند.

اعالم می شود.

نووآگاریووا در شمال غربی مسکو به والدیمیر پوتین رئیسجمهوری
صفحه 7

روسیه تسلیم کرد....

درخواست

"نوال

رماننویس مصری ،برای تغییر آیاتی
از قرآن به بهانه تعارض با مصالح
عمومی ،با اعتراض و خشم شدید
شهروندانمصریوکابرانشبکههای
اجتماعی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،
"نوال سعداوی" اخیرا در اظهارات
موهن تلویزیونی ،تغییر آیاتی از قرآن کریم را خواستار شده بود که این مسئله
با خشم و عصبانیت شدید جامعه مصر و کاربران شبکههای اجتماعی
مواجه شده است.
اظهارات موهن این رماننویس سبب شد که یک وکیل مصری به اتهام
توهین به ادیان ،شکوائیهای به دادستانی این کشور علیه وی ارائه دهد.
ً
نوالسعداویاخیرادرگفتوگویتلویزیونیگفتهبودکهمتونیازقرآن،انجلیلو
تورات اگر با منافع و مصالح عمومی در تعارض باشد ،باید تغییر کند.
وی مدعی شده که اصول ثابت در ادیان وجود ندارد و نوگرایی در گفتمان
دینی به معنای تغییر ثوابت است.
نوال سعداوی ،پیش از این اظهاراتی علیه حجاب در اسالم نیز مطرح کرده
بود که با اعتراض مسلمانان و شهروندان مصری مواجه شد.

«جالل روستایی»
از فعاالن قرآنی درگذشت
جالل روستایی ،از فعاالن قرآنی کشور صبح روز پنجشنبه ۲۱ ،تیرماه در
سن  ۴۵سالگی بر اثر تصادف دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع جالل روستایی از فعاالن قرآنی کشورمان که صبح روز گذشته
دار فانی را وداع گفت؛ امروز شنبه برگزار میشود.
مراسم تشییع این قاری ،مؤذن و ذاکر اهل بیت(ع) ساعت  ١٠صبح امروز
شنبه از مقابل مسجد ولیعصر(عج) کن انجام و در امامزاده جعفر(ع) كن
به خاك سپرده میشود.

