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تلویزیون

سال دوم

شماره 48دوشنبه 19خرداد  11 ۱۳۹3شعبان ١٤٣5

دیروز ساعت یازده صبح در نشستی خبری که با حضور جمعی از اصحاب
رسانه و مدیر شبکه قرآن و معارف اسالمی صورت گرفت ،حسن گروسی،
پیرامون برگزاری طرح بزرگ قرآنی  ،1448توضیحاتی ارائه کرد .این جلسه
که حدود بیست دقیقه به طول انجامید ،قرار بود ساعت  10:45دقیقه انجام
شود اما با تاخیر انجام شد! گروسی ،صحبتهایش را درباره طرح قرآنی
 ،1448اینطور آغاز کرد« :اعیاد شعبانیه و میالد حضرت علیاکبر(ع) و روز
جوان را در پیش داریم که به ملت ایران این اعیاد را تبریک میگویم ،این
طرح با محوریت حفظ ،در ادامه طرحهای موفق رسانه ملی که از  ،1441شروع
شد ،اجرا میشود .امسال در 1448امین سال حضور قرآن کریم ،با توجه به
منویات مقام معظم رهبری که در سه سال اخیر بر حفظ آیات سبک زندگی،
تأکید بیشتری کردهاند ،طرح بزرگ قرآنی  1448را در ادامه طرحهای 1446
و  1447به اجرا گذاشتهایم که با اعمال نوآوریها و ابتکاراتی همراه است».
این مدیر قرآنی رسانه ملی ،ادامه داد« :در لبیک بر تأکیدات رهبر معظم
انقالب ،این طرح قصد دارد امسال با درگیر کردن تمام کشور در فعالیتهای
قرآنی10 ،ملیون حافظ قرآن کریم تربیت کند .در طرحهای  1446و 1447
که بسیار پر مخاطب اجرا شد 9 ،میلیون نفر شرکت کردند که پیشبینی
میکنیم امسال ،بهدلیل گستردهتر شدن طرح ،این تعداد افزایش یابد».

هدف چیست؟

میالد علیبنموسیالرضا(ع) در  16شهریور
پایان مییابد .در ایــن  12هفته ما دو بخش
اصلی خواهیم داشــت ،به طور دقیقتر در
 6هفته اول ،با محوریت باورها و در  6هفته
دوم با محوریت رفتارها پیش خواهیم رفت».
گروسی در ادامه توضیحاتش درباره این دو
بخش ،افزود« :در بخــش باورها موضوعات
خداباوری ،الگوشناسی ،قرآنباوری ،شناخت
فلســفه ،معادباوری و دشمنشناسی و در
بخش رفتارها ،مباحــث رفتارهای فردی و
مطلــوب و نامطلوب ،رفتارهــای اجتماعی
مطلــوب و نامطلــوب و الگوهــای رفتاری
خانواده مطرح خواهند شد».

گروسی با بیان اینکه بخشهای بیشتری
به این طــرح بزرگ اضافه شــده اســت،
توضیحاتی ارائه داد و در ادامه گفت« :هدف
طرح  ،1448حفظ موضوعــی آیات قرآن
است که بحث کودک و نوجوان و خانواده از
دیگر محورهای اصلی آن به حساب میآید».
وی افزود« :در بحث کودک و نوجوان ،گروه
کودک و نوجوان شبکه بهطور فعال به تهیه
برنامههایی پرداختهاند و بخش مســابقات
نیز به طور مستقل فعالیت خواهند داشت.
همچنین مســتندهایی با ایــن موضوع در
شبکه قرآن تهیه شده اســت که امسال با
بهرهگیری از آنها و ظرفیتهای فیلم کوتاه
درصدد جذب مخاطبان بیشتری هستیم».

ساعتهای پخش

مدیر شــبکه قرآن و معارف اسالمی با بیان
اینکه 10 ،شــبکه ســیما درگیر این طرح
هستند ،اظهار داشت« :تمام سیمای استانها
و شبکه رادیویی قرآن نیز در این طرح حضور
فعال دارند ».وی درباره آغاز زمان برگزاری
طرح قرآنی  ،1448گفــت« :این طرح که
به مدت  88روز اجرا میشــود ،از پنجشنبه
22خــرداد ،مصادف با میــاد حضرت ولی
عصر(عج) و اعیاد شعبانیه آغاز و با فرارسیدن

مدیر شبکه قرآن و معارف اسالمی ،درباره
ســاعتهای و چگونگی پخش برنامههای

یک طرح  88روزه
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«جانیدپ»کهخودشرابهنوعییکسرخپوستمیداند«:فکرمیکنمکمیدردرونمسرخپوستهستم،مادرمادربزرگمکمیسرخپوستبودودرچروکیبزرگشد.اهلکنتاکیبودنمنیزبا
اینقضیه جور در میآید .آنجا پر از چروکی وسرخپوست است» درسال 2013بابازی درفیلم «رنجر تنها»بهنوعیبهبومیان امریکا ادای دین کرد .او در اینفیلمنقش تونتوسرخپوستی رابازی
میکندکهروحجنگجویشبابرمالکردنداستانناگفتهای،جانریدمجریقانونرابهقهرمانعدالتتبدیلمیکند.

در نشست تبیین برنامههای طرح بزرگ قرآنی  1448مطرح شد:

 88روز قرآنی همراه با مسابقه سراسری
حفظ قرآن کریم برای اولین بار
این طرح در شبکه قرآن گفت« :مخاطبان
میتوانند ســاعت  17تا  18:30پس از آغاز
طرح ،هر روز بیننــده برنامه مخصوص این
طرح قرآنی باشند .آیتمهای جداگانه کودک
و نوجوان در خالل آن و مســابقات نیز در
برنامه شــبانگاهی شــبکه قرآن روی آنتن
خواهد رفــت .همچنین به منظــور درگیر
کردن کل کشور ،با تمام استان در این برنامه
ارتباط خواهیم داشت و آیتمهای آموزشی
مفاهیم ،مفــردات ،روانخوانی و تجوید در
کنار آموزش حفــظ از دیگر بخشهای این
طرح خواهد بود ،البته بر اســاس گفتههای
مقام معظم رهبری ،آمــوزش حفظ قرآن
باید با تدبر در آیات این کتاب آسمانی همراه
باشــد که در این طرح تالش کردهایم این
موضوعــات را در کنار هم پیــش ببریم».
وی همچنین دســتگاههای دیگری را نیز
در اجرای این طــرح همراه شــبکه قرآن
دانست و گفت« :تبلیغات شهری در برخی
بزرگراهها در حال حاضر شــروع شده است
و دســتگاههای دیگری غیر از شــبکههای
سیما در این طرح به ما یاری میرسانند که

از جمله آنها میتوان به سیمای استانها،
مؤسسه انتشــاراتی جامجم ،شورای عالی
انقالب فرهنگی ،معاونت قرآنی ،ســازمان
حفظ و احیای مساجد کشور ،سازمان اوقاف
و خیریه ،مؤسســه دارالقرآن ،خبرگزاری
بینالمللی ایکنا ،شــهرداری تهران بزرگ،
دارالقرآن سپاه پاســداران ،دارالقرآن خانه
کارگر و همینطور زندانها اشــاره کرد که
امیدواریم با تالش این نهادها طرح امسال،
طرحی موفــق و ماندگار باشــد که در این
زمینه نقش اصحاب رســانه را نیز بســیار
اساسی میدانیم».
فقط حفظ؟ نه

گروســی همچنین درباره نحوه اجرای این
طرح در پاسخ به یکی از خبرنگاران اینطور
توضیح داد« :هدف ما فقط این نیســت که
تعدادی مخاطب سورههایی را حفظ کنند
و دســت آخر نیز تعدادی را برنــده اعالم
کنیم ،تمام ســعی شــبکه بر این است که
در بحثهای مطرح شــده آموزش مفاهیم
صورت گیرد و این بحثها تا جایی که ممکن

است برای مخاطبان باز شود ،به طور مثال
در حوزه باورها ما بحث خداباوری را به طور
خاص مطرح میکنیم و در بحث الگوشناسی
به طور جداگانه به مبحث پیامبرشناسی و
دیگر مباحث پرداخته میشــود .در نهایت
میتــوان اینطور گفت کــه در کنار حفظ
حتماً به مســئله تدبر در آیهها نیز پرداخته
میشود و برای این مســئله ما از فیلمهای
کوتاه نیز بهره میبریم».
مسابقه سراسری قرآن برای اولین بار

مدیر شــبکه قرآن ،در ادامه این نشســت
خبری ،به درخواســت خبرنــگار دیگری
توضیحاتش را درباره نوآوریها و ابتکارات
طرح قرآنــی  ،1448کامل کــرد و گفت:
«در حوزه برنامه کــودک و نوجوان برنامه
نیمساعتهای خواهیم داشت که با محوریت
این گروه سنی اجرا میشود و گروه مسابقات
نیز با کمک گروه تالوت-که در برنامه اسرا،
یکی از پــر بینندهترین برنامههای شــبکه
فعالیت میکنند-بخش جداگانهای را روی
آنتن میبرند ،در این بخش حفاظ نوجوان

در قالب مســابقه ،در شــبکه حضور پیدا
میکنند ».وی همچنین ادامه داد« :امسال
گروه مســتند نیز در این حوزه برنامه تولید
کرده است و از همان روز اول طرح آیتمهایی
برای پخش آماده داریم ،سازمان دارالقرآن
و اتحادیه تشــکلهای قرآنی و بســیج نیز
همزمان با این طــرح کالسهایی را برگزار
میکنند که عالقهمندان میتوانند به آنها
مراجعه کنند ».گروسی ،همچنین از مسابقه
سراسری قرآن که امســال برای اولین بار،
برگزار میشود ،خبر داد و گفت« :به غیر از
مسابقات پیامکی 14 ،شهریور امسال آزمون
حفظ قرآن کریم ،بهطور سراســری در کل
کشور برگزار میشــود که جزئیات بیشتر
و نحوه برگــزاری آن در آینده اعالم خواهد
شــد ».این مدیر قرآنــی ،همچنین زمان
پخش برنامههای ســیما از دیگر شبکهها
را در این ایام اینطور اعالم کرد« :شــبکه
قرآن در ساعت  17تا  17:30با حضور استاد
پورزرگری در بخش روانخوانی و تجوید و
حجتاالسالم ابوالقاسم کارشناس مفاهیم،
شبکههای سیما با حضور دو کارشناس حفظ
و مفاهیم در ســاعات مختلف شبانهروز ،در
خصوص طرح قرآنی  1448برنامههایی را
برای پخش آماده میکنند که شــرح آنها
به این صورت است :شبکه یک از ساعت 12
تا  12:30با حضور کارشــناس حفظ ،آقای
آقایی و کارشــناس مفاهیم حجتاالسالم
متوسل ،شبکه دو از ساعت  12:40تا 13:10
با حضور کارشــناس حفظ مهدی عباس و
کارشناس مفاهیم خانم اسالمی ،شبکه سه
از ساعت  10تا  13:30با حضور کارشناس
حفظ آقــای بحرالعلــوم و آقــای وکیلی
کارشناس حفظ ،شبکه  4کارشناس حفظ
میعاد صالحی و کارشــناس مفاهیم دکتر
مهدویراد و دکتر شاکر ،شبکه  5کارشناس
حفظ آقای طرقی و کارشناس مفاهیم سید
محسن میرباقری ،شبکه آموزش از ساعت
 3:30تا  4کارشناس حفظ آقای میرموسایی
و کارشناس مفاهیم آقای سرلک ،شبکه جام
جم ساعت  6:30به وقت محلی ،کارشناس
حفظ آقای امیر آقایی و کارشناس مفاهیم
حجتاالسالم رجالی تهرانی برنامههایی را
اجرا خواهند کرد».
چه خبر از رادیو قرآن

گروسی در بخش دیگری از صحبتهایش
درباره حضــور چند تهیهکننــده در طرح

امسال ،ادامه داد« :محمدجواد قلیچخانی،
تهیهکنندهای که ســالها با شــبکه قرآن
همکاری دارد امسال نیز در تهیه برنامههای
امسال حضور خواهد داشت و همچنین برای
بخشهای کودک و نوجوان و بخش مسابقات
نیز تهیهکنندگان مستقلی خواهیم داشت».
گروسی درباره مجریان حاضر در این برنامه
نیز توضیح داد و گفت« :تعدادی از بهترین
مجریها در ایــن ایام همراه طــرح قرآنی
 1448هســتند که از جمله آنها میتوان
به آقایان هــادی ربیعی ،هــادی صلحجو،
صفــری و حاج محمــدی و خانمها فرجی،
غفاری و انصاریفر اشاره کرد ».وی همچنین
برنامههای رادیو قرآن را امســال گستردهتر
دانست و تأکید کرد« :سعی داریم این طرح
با رشــد شــرکتکنندگان همراه باشد و به
همینمنظور در بخش چند رسانهای و فضای
مجازی هم ابتکاراتی داشــتهایم و ســایت
 www.1448.irنیز بــه همین منظور از روز
چهارشنبه  21خرداد ،قابل دسترسی است و
مسابقات ایمیلی و پیامکی نیز برقرار است».
گروسی با اشاره به بحث شیرین برگزیدههای
این دوره از طرح قرآنی سیما ،گفت« :امسال
به  5000نفــر از منتخبــان ،هدایایی اهدا
میشود و در واقع کمک هزینههایی که برای
تشرف به ســفرهای زیارتی در مسابقات در
نظر گرفته شده اســت که به صورت نقدی
پرداخت خواهد شــد ».وی در این بخش با
توجه به ســؤال خبرنگار فارس درباره دیر
پرداخت شدن جوایز ســالهای گذشته به
نفرات برگزیده ،توضیح داد« :شاید رسانهها
بهتر بدانند که تخصیص بودجههای قرآنی
هموراه با مشکالتی روبهرو بوده است و ممکن
است امسال هم با این قبیل موضوعها مواجه
شویم ،از شرکتکنندگانی که هدایایشان دیر
به آنها رسیده است معذرت میخواهیم و با
توجه به اینکه استقبال مردم از برنامههای
قرآنی واقعاً قابل تحسین است ،امیدواریم در
دولت جدید همکاری بیشتری در این رابطه
صورت گیرد».

