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مسابقه قرآني
ــوره مباركه انفال  ــن زير خالصه اي از مفاهيم و پيام س مت
ــفره  ــت كه عالقه مندان مي توانند ضمن بهره مندي از س اس
ــرح قرآني 1445 كه  ــابقات ط ــوره مباركه در مس الهي اين س
ــيما و برخي مراكز و نهادهاي  ــط شبكه قرآن و معارف س توس
ــركت كنند و از  ــور برگزار مي شود، ش ــانه اي كش قرآني و رس
ــره،  ــفر عم ــه س ــامل كمك هزين ــمند آن ش ــاي ارزش هداي
كمك هزينه سفر عتبات، كمك هزينه سفر مشهد مقدس و... 
ــابقه كتبيـ  تشريحي طرح، درباره  ــوال مس بهره مند شوند.س
ــي، اقتصادي و مديريتي اين  ــام عبادي، اخالقي، اجتماع 5پي
سوره است كه عالقه مندان مي  توانند براي شركت در مسابقه  
ــماره تلفن  ــتي 1445ـ  19395 ، ش ــدوق پس ــق  صن از طري
ــاه  ــام كوت ــابقه پي ــماره مس ــط)، ش 22040001 ( 20 خ
300001445، پايگاه اطالع رساني  http: //1445. irib.ir و 
نشاني الكترونيكي  irib.ir@1445  اقدام كنند. همچنين 
ــت هاي  ــيما آماده دريافت برداش ــبكه قرآن و معارف س ش

مخاطبان ارجمند خواهد بود.    
 نكته ها، درس ها  و پندهاي سوره مباركه انفال

دست  از  ـ  ابوسفيان   تجاري  كاروان  چون   :47 آيه 
مسلمانان  ـ  سالم به مكه رسيد، ابوسفيان به ابوجهل پيغام داد 
كه ما به سالمت به مكه رسيديم، شما كه براي ياري ما رفته ايد، 
برگرديد. ابوجهل مغرورانه گفت: تا مسلمانان را سركوب نكنيم 
و به افتخار پيروزي شراب ننوشيم و قدرت خود را نشان ندهيم، 
برنمي گرديم اما سرانجام شكست خوردند و ابوجهل جام مرگ 
نوشيد. غرور و ريا، از آفات قدرت در جبهه جنگ است. تفاوت 
اصولي جنگ هاي اسالمي و غيراسالمي در هدف است. 
هدف مسلمانان از جنگ، رفع فتنه است (آيه 39 اين سوره) اما 
هدف ديگران سلطه جويي و قدرت نمايي. در كارها بايد نيت، 
خالص باشد و به فكر خودنمايي نباشيم. دشمنان بدانند با همه 
تالشي كه در برابر خدا مي كنند، اما هرگز از تحت قدرت الهي 
خارج نمي شوند. در اين آيه و 2 آيه قبل، عوامل موفقيت چنين 
بيان شده است: ثبات قدم و پايداري، ياد خدا (ذكر زباني و قلبي 
و عملي)، اطاعت از رهبري، وحدت و پرهيز از اختالف، صبر، 

پرهيز از غرور و ريا و دنياطلبي.

ــور در موزه هنرهاي  ــي از هنرمندان مصري با حض جمع
ــيخط  ــگاه مروري بر نيم قرن نقاش ــر تهران از نمايش معاص
معاصر ايران بازديد كردند.همچنين در پايان اين بازديد فيلم 
سينمايي «جعبه سياه؛ 11 سپتامبر» ساخته محمدرضا اسالملو 

در سينما تك 
ــوزه به  اين م
درآمد  نمايش 
ــور  ــا حض و ب
ن  ا د ــر گ ر كا
ــورد نقد قرار  م

گرفت. 

  هنرمندان مصري 
در موزه هنرهاي معاصر تهران

ــاون نظارت بر  ــيدن «بهار قرآن»، مع ــتانه فرارس در آس
ــركت ها و  ــازمان دارالقرآن كريم به ش ــر قرآن س چاپ و نش
واردكنندگان تابلوهاي قرآني با اغالط فراوان از چين هشدار 
ــن توصيه هاي جدي به مردم براي خريد قرآن  داد و همچني
ــريف كه  كريم و محصوالت قرآني ارائه كرد. احمد حاجي ش
به همراه 2 معاون ديگر سازمان دارالقرآن روز گذشته به جمع 
ــش «جام جم» مبني  ــخ به پرس خبرنگاران آمده بود، در پاس
ــازار گفت: عالوه بر  ــرانجام ورود قرآن هاي چيني به ب بر س
قرآن هايي كه با اغالط چاپي فراوان از اين كشور وارد شده اند 
ــه واردات تابلوها و محصوالت  ــركت ها مبادرت ب برخي ش
قرآني كرده اند كه متاسفانه آنها هم مملو از غلط هاي فاحش 

است.
 تشريح اغالط برخي تابلوها

ــه در گفت وگويي  ــريف پس از پايان اين جلس حاجي ش
اختصاصي با خبرنگار ما چند نمونه از اين تابلوها را در اختيار 
ــريح  ــكالت جدي آنها را تش «جام جم» قرار داد و برخي مش

كرد.
او درباره تابلويي كه تصوير آن را مشاهده مي كنيد، گفت: 
در سوره «يس» آيه «تنزيل العزيز الرحيم» به غلط «تنزيل 
ــيعيان معتقديم كه  ــده است يا ما ش ــر ش العزالرحيم» منتش
ــم اهللا الرحمن الرحيم» جزئي از سوره است اما در تابلوي  «بس
ــماره 2 هم «چهارقل» بدون ذكر بسم اهللا الرحمن الرحيم  ش
ــريف ادامه داد: در اين تابلوها  ــت. حاجي ش درج گرديده اس
حتي سوره حمد را هم با غلط چاپ كرده اند و من همين جا به 
ــركت هايي كه ناآگاهانه محصوالت  همه واردكنندگان و ش
ــم كه متحمل  ــدار مي ده ــي از چين وارد مي كنند هش قرآن

خسارت هاي فراواني خواهند شد.
 تصويب ممنوعيت ورود محصوالت قرآني

ــازمان دارالقرآن  ــر قرآن س ــاون نظارت بر چاپ و نش مع

كريم تاكيد كرد: ما به هيچ عنوان مجوز انتشار اين قرآن ها و 
ــتان در وزارت  محصوالت را نخواهيم داد و با همكاري دوس
ــوالت از چين را  ــت ورود اين محص ــاد بزودي ممنوعي ارش

تصويب خواهيم كرد.
او گفت: من فيلم توليد اين محصوالت اعم از قرآن هاي 
عنوان  هيچ  به  متاسفانه  و  ديده ام  را  تابلوها  و  مكتوب 
حرمت ها و ملزوماتي كه ما مسلمانان براي دست زدن 
به قرآن و ديگر موارد مشابه قائل هستيم در توليد اين آثار 

رعايت نمي شود.
ــا مي كنيم كه ام القراي  ــريف تاكيد كرد: ما ادع حاجي ش
ــالم هستيم پس خودمان بايد محصوالت قرآني را  جهان اس
صادر كنيم و خوشبختانه امروز آستان قدس رضوي، سازمان 
ــازمان اوقاف چاپخانه هاي تخصصي  تبليغات اسالمي و س

قرآن و كتاب هاي ديني دارند كه در جهان كم نظير است.

 واسطه گري لبناني ها در چاپ قرآن
ــازمان دارالقرآن  ــر قرآن س ــاون نظارت بر چاپ و نش مع
ــرد و گفت:  ــاره ك ــن به نكته ديگري هم اش ــم همچني كري
ــتان قرارداد چاپ قرآن  ــاس تحقيقات ما برخي از دوس براس
ــا كار چاپ را به  ــان مي بندند اما خود لبناني ه ــور لبن را با كش
ــپارند و بدون نظارت و  ــي در چين و ايتاليا مي س چاپخانه هاي
ــيت هايي كه مسلمانان دارند چاپ مي كنند و تحويل  حساس

ناشر ايراني مي دهند.
 مردم قرآن گران نخرند

ــا توجه به نزديك  ــخنانش و ب ــريف در ادامه س حاجي ش
ــران  ــان توصيه هايي هم به مردم و ناش ــدن به ماه رمض ش
ــران قرآن را با كيفيت خوب  ــته ناش ــت و گفت: در گذش داش
ــان مي دانستند اما امروز  چاپ مي كردند و آن را بركت كارش
ــفانه شاهد برخي  ــور متاس ــر در كش ــترش چاپ و نش با گس

سودجويي ها در اين زمينه هستيم.
ــب بر قيمت قرآن ادامه  او با انتقاد از فقدان نظارت مناس
ــم قرآني كه چاپ آن 3 هزار تومان هزينه  ــا انتظار داري داد: م
ــت حداكثر 4 هزار تومان عرضه شود ولي برخي  ــته اس داش
ناشران پشت جلد مثال مي نويسند: «هديه اين قرآن بيش از 

15 هزار تومان نيست» مردم گول اين مطالب را نخورند.
ــازمان دارالقرآن  ــر قرآن س ــاون نظارت بر چاپ و نش مع
كريم همچنين توصيه ديگري هم به ناشران داشت و گفت: 
ــت چون قرآن  يكي از نكات مهم در چاپ قرآن صحافي اس
ــت كه يك يا 2 بار خوانده شود و  ــتان و رمان نيس كتاب داس
ممكن است در طول روز در يك مسجد يا حسينيه بارها اين 
قرآن مورد استفاده مردم قرار گيرد پس بايد حتما دوخته شود 
ــب ساده كار صحافي را  ــهل انگاري و يك ته چس و نبايد با س

انجام داد.

كارگاه هاي هنري در نمايشگاه قرآن 
ــته هاي خوشنويسي، نقاشي،  ــي در رش 47 كارگاه آموزش
ــه از 7 مرداد  ــراميك، نگارگري و منبت و معرق ك ــفال و س س
در بخش تجسمي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 
در مصالي تهران برپا شده است تا 3 شهريور ادامه مي يابد. در 
بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن 203 اثر در رشته هاي 
نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، سفال، سراميك و پوستر از 133 

هنرمند با موضوع قرآني به نمايش در آمده است.  /  جام جم
ويژه برنامه هنري «دلشدگان»

ــا عنوان  ــارك رمضان ب ــاه مب ــري م ــه هن ــژه برنام وي
ــهريور، هر شب بعد از نماز  ــدگان » از 13 مرداد تا 8 ش «دلش
ــاء در تاالر وحدت،  فرهنگسراي نياوران و موزه  مغرب و عش
ــود. اجراي آيين هاي نمايشي  هنرهاي معاصر برگزار مي ش
ــگاه هنرهاي تجسمي، اجراي  ــيقايي، برپايي نمايش و موس
نمايش هاي «اذان صبح» و «سحر و گامبالو» و كتابت قرآن 
ــنويس از جمله برنامه هاي پروژه  ــم با حضور 300 خوش كري
ــدگان» است كه در تاالر وحدت، فرهنگسراي  هنري «دلش

نياوران و موزه هنرهاي معاصر اجرا خواهند شد./ جام جم
حراج تنديس 69 ساله اسكار

ــم سال 1942  ــكار مربوط به مراس يكي از تنديس هاي اس
ــنت در حراج  ــته به قيمت 89 هزار و 625 س ميالدي، روز گذش
داالس به فروش رسيد. به گزارش رويترز، با اين كه آكادمي علوم 
و هنرهاي سينمايي آمريكا در سال 1950 قانوني را تصويب كرد 
ــاس آن برندگان اسكار حق فروش تنديس هايشان را  كه براس
ندارند، اما اين تنديس كه براي صدابرداري فيلم «يانكي دودل 
ــون» اعطا ء شده بود، به دليل قدمتش  دندي» به «ناتان لوينس

شامل اين قانون نمي شد و به فروش رفت./  فارس
تقديم «گل» تئاتر ايران به نروژي ها

ــر مهياري كه منتخب  ــش «گل» با كارگرداني جعف نماي
ــي امين دوره جشنواره تئاتر نروژ شد، در مراسم اختتاميه اين  س
رويداد فرهنگي در حضور مسووالن اين كشور اجرا و به قربانيان 

حمالت تروريستي اخير كشور نروژ تقديم شد./ جام جم
كشف كاخ هخامنشي در سيستان

باستان شناسان در محوطه باستاني دهانه غالمان سيستان، 
يك كاخ متعلق به دوره هخامنشيان را كشف كردند. نقشه اين كاخ 
شبيه بخشي از بَرَزِن جنوبي تخت جمشيد و همچنين كاخ هاي 
ــان بالدار در پاسارگاد  اختصاصي كوروش، كاخ بارعام و كاخ انس
ــان با اين كشف، اكنون با اطمينان  ــت. به گفته باستان شناس اس
ــاتراپ َزَرنگ يا  مي توان گفت كه دهانه غالمان همان مركز س

َزركا، َزَرنگيانا در كتيبه هاي هخامنشي است./ ميراث آريا

 25 فيلم در قالب طرح هنر و تجربه امسال اكران مي شود 
نمايش فيلم هاي با مخاطب خاص در سالن هاي منتخب

 قطع اميد پزشكان از معالجه عزيزي در ايران 

هشدار به واردكنندگان محصوالت قرآني از چين 
تابلوهاي قرآني با غلط هاي فراوان از چين وارد كشور شده است 

ــيابي و نظارت بر آثار سينماي حرفه اي از  مديركل ارزش
ــران 25 فيلم در قالب طرح هنر و تجربه پس از ماه مبارك  اك

رمضان خبر داد.
عليرضا سجادپور، مدير اداره نظارت و ارزشيابي معاونت 
ــاد، با اعالم اين خبر افزود: طرح هنر و  ــينمايي وزارت ارش س
ــاس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بود پيش  تجربه براس
ــود كه در نهايت با توجه به  از ماه مبارك رمضان عملياتي ش
ــتردگي اكران آثار سينمايي در ايام يادشده به اين نتيجه  گس

رسيديم كه اين طرح پس از ماه مبارك به اجرا برسد.
او در اين ارتباط تاكيد كرد: اكران همزمان آثار سينمايي 
در قالب طرح نمايش ويژه ماه رمضان و آثار مخاطب 
خاص، شائبه فيلم سوزي براي سينماگران ايجاد مي كرد 

از اين رو فيلمسازان و دست اندركاران اجراي اين طرح از ما 
درخواست كردند برنامه يادشده پس از ماه مبارك رمضان 

اجرا شود.
ــرح توضيح داد: در  ــجادپور درباره نحوه اجراي اين ط س
هر دوره در گروه مخاطب خاص شاهد اكران 5 اثر سينمايي 
خواهيم بود كه در پايان 4 هفته هر فيلمي كه فروش كمتري 
ــد، جاي خود را به اثر ديگري  ــبت به ديگر آثار داشته باش نس

خواهد داد.
ــيابي و نظارت بر سينماي حرفه اي يادآور  مديركل ارزش
ــينمايي تا پايان امسال در اين طرح به نمايش  ــد: 25 اثر س ش
ــرح را زودتر آغاز  ــر اين ط ــيد البته اگ ــي خواهند رس عموم

مي كرديم تا پايان امسال 35 اثر اكران مي شد.

ــكان معالج احمد عزيزي نسبت به  پزش
درمان و بهبود او در ايران قطع اميد كردند.

ــاعر در گفت وگو با مهر،  ــر اين ش خواه
درباره وضعيت جسمي و سطح هوشياري وي 
گفت: حال عمومي احمد نسبتا خوب است، 
ــاي اخير به دليل گرمازدگي و  ولي در روزه
ــايد عفونت هاي بيمارستاني، دچار تب  يا ش

شديدي شد و فشارش هم پايين آمد.
زينب عزيزي با اشاره به دستور پزشكان 
ــتگاه «ان جي» از بدن  براي جدا كردن دس

ــاعر و انجام تغذيه او از راه طبيعي گفت: بعد از اين كار،  اين ش
ــرد و حاال دوباره  ــد و وزن زيادي كم ك ــدت ضعيف ش او بش
ــاعر  ــتگاه «ان جي» را به او وصل كرده اند. خواهر اين ش دس

ــكان معالج وي  ــن از قطع اميد پزش همچني
ــران خبر داد و گفت: ما  ــراي درمانش در اي ب
ــا هدف جدا كردن  ــار براي انجام عمل ب 2 ب
ــوي احمد به  ــتومي» از گل ــه «تراكس تراش
ــر نشد  تهران آمديم كه امكان اين كار ميس
ــكان معالج احمد در بيمارستان  و حاال پزش
ــما به من اعالم  ــاه رس امام رضا(ع) كرمانش
كرده اند كه به دنبال كارهاي مربوط به اعزام 

او به خارج باشم.
احمد عزيزي، شاعر و مداح اهل بيت(ع) 
15 اسفند 86 به دليل كاهش سطح هوشياري ناشي از تشنج، 
بيماري قلبي و كليوي به كما رفت و او از همان روز تاكنون در 

بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه بستري است.

براده ها

 در نشست خبري مسووالن دارالقرآن كريم، تعدادي از تابلوهاي قرآني كه از چين به ايران وارد شده و داراي اشتباهات فاحشي است، به نمايش درآمدند / عكس ها: جام جم
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