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نمایشگاه مجازى قرآن دریچه

سنتی کهن، راهی نو

در یکی ، دو ســال اخیر ویروس کووید۱۹ شــرایط  �
زندگی را دشوارتر و ارتباطات اجتماعی را محدود کرد؛ 
تا جایی که مراسم و آیین های دینی به کلی تعطیل شد 
و به شــکلی محدود و نمادین بــا رعایت پروتکل های 
بهداشتی به اجرا درآمد. ســال گذشته هم نمایشگاه 
کتاب با اســتفاده دوچندان از فضای مجــازی برگزار 
شــد؛ تصمیمی همخوان با نیاز مخاطب و عادت های 
مصرفی که داشــتند تغییر می کردنــد. لذت ورق زدن 
کتاب  از مخاطب دریغ شــده بود، بااین حال تجربه ای 
بود برای کاهش رفت و آمد پرترافیک و خرید ســاده تر. 
در چنین شرایطی و با آسیب شناسی رویدادهای قبلی، 
برگزاری نمایشــگاه مجازی قرآن با ســهولت بیشتری 
بــرای برگزار کنندگان همــراه خواهد بود. نمایشــگاه 
قرآن کریم مهم ترین نهاد فرهنگی چند رســانه ای در 
ســه دهه اخیر بــوده و به نمادی پویا و نشــاط آفرین 
در فرهنگ کشــور تبدیل شــده اســت. ایده برگزاری 
نمایشــگاه قرآن کریم وقتی به ذهنم رســید که بیشتر 
فضای قرآنی کشــور، به حفــظ و قرائت قرآن محدود 
شــده بود. از همان ابتدا در صورت بندی فعالیت های 
نمایشــگاه بــه دو وجه توجه شــد. نخســت حفظ و 
تداوم سنت های کهن و معرفی نوآوری های متناسب 
با آن ســنت؛ مواردی مانند خوشنویســی و تذهیب و 
تجلید کــه هر کدام روش ها و جلوه هــای مدرن را به 
داشته های قبلی شان افزودند. دوم بیان مفاهیم قرآنی 
با بهره گیری از ظرفیت های جدید سینما، تئاتر، عکس، 
نرم افزارها و امکانات محیط مجازی. در همان ســال 
نخست نمایشــگاه قرآن، یک نرم افزار قرآنی ارائه شد 
و در پایان دهه ۷۰، بیش از ۴۰ نهاد دولتی و غیردولتی 
در عرصه نرم افزارهای قرآنی، فعالیت ثابت داشــتند. 
همچنین خادمان قرآنی این رشــته هم معرفی شدند 
و در زمینه هــای فرهنگی، هنــری قدیم و جدید جای 
خودشــان را باز کردند. این افزایــش دامنه فضاهای 
قرآنــی محصول ورود بــه دنیای دیجیتــال و محیط 
مجازی بود. براســاس داده های آمــاری در آغاز دهه 
۸۰، تهران، باالترین ظرفیت تولید آثار قرآنی مکتوب را 
در جهان داشت. دیگر شهرهای برگزیده در این زمینه 
اینها بودند: بیروت، قاهره، قم، دمشــق، ریاض، مشهد، 
بغــداد، امان و الهــور. با این حال در فضــای مجازی، 
بیشترین حضور را پدید آورندگان زبان انگلیسی به خود 
اختصاص داده بودند و ایران در پایین ترین رتبه ها قرار 
داشت. معادله عوض شده بود و هیچ یک از کشورهای 
اســالمی جزء ۱۰ کشــور اول انتشــار صفحات قرآنی 
نبودنــد. ۷۰ درصد صفحات مجــازی قرآنی به زبان 
انگلیســی بود. آینده نگری اقتضا می کرد به این مهم 
توجه شــود، از این رو در برنامه چهارم توســعه، بندی 
اضافه شــد که رویکرد آن تقویت حضور زبان فارسی 
در محیط مجازی بود. همان سال ۳۰۰ وبالگ نویس در 
حوزه قرآنی مشغول به کار شدند. با همه این حرف ها، 
این تغییــر رویکرد هنوز خریدار آن چنانی ای نداشــت 
و نوعی ادا تلقی می شــد. بعدهــا جایگاه این نگرش 
بیشتر شناخته شد و فضای مجازی محل معرکه آرایی 
گسترده افکار، اندیشه ها و ســلیقه های گوناگون شد. 
تجربه برگــزاری فعالیت هــای فرهنگی هنری یا مثال 
نمایشگاه کتاب به شــکل مجازی، باوجود مشکالت، 
توفیقاتی هم داشت. از جمله دسترسی آسان و ارزان 
و یکســان برای عالقه مندان. سال های برگزاری همین 
نمایشگاه قرآن کریم، دوست داران شهرستانی همیشه 
گله داشــتند که به دلیل دوری راه و شرایط روزه داری 
و... امکان حضور در پایتخت را ندارند و چرا نمایشگاه 
و آثارش، در شهر و محل زندگی خودشان برپا نیست. 
فاصلــه هرقدر بــا خودش غم بیاورد حــاال با حضور 
اینترنت و شــبکه های مجازی، دوســتان شهرستانی 

خوشحال  می شوند و همین خوب است.

قرآن؛  کتاب رشد و  رویش

دانی که چیست قرآن؟ آیین رشد و رویش/ سرمایه 
تعقل الهام بخش بینش/ جان را کند معطر گلگشــت 
آیه هایش/تابد فروغ هستی زان نور آفرینش/هر سوره 
داستانی در سبک زندگانی/هر آیه رهنمودی بهر تالش 
و کوشش/بنوشــته ذات یزدان این نسخه را بر انسان/

روزی که کرد او را از ماسوی گزینش/اعجاز شد سراسر 
آیــات بیناتش/هــم در مقام معنی هم لفظ و ســبک 
چینش/آرایه های قرآن در متن و در معانی/شــد منشأ 
تدبر، میزان فهــم و دانش/عالی ترین پیامش در صلح 
آرمیدن/زیباتریــن ندایش با ذات حق نیایش/بنیان کفر 
لرزان ز آیات محکماتش/ظلمت نهان شود چون کرد 
آفتاب تابش/عترت قرین قرآن گردید تا نماید/پویندگان 
حق را راه صحیح پویش/روح پیام قرآن جمع است در 
دو عنوان/در پیش عدل کرنش بر ضد ظلم خیزش/گر 
طالب کمالی بشتاب سوی قرآن/کاین معجز الهی ست 
مبنای رشــد و رویش/برآستان قرآن ســر نه «ندا» که 

نبود/جز این کالم حقگو اندر خور ستایش...
شــد با بهار همدم ماه نزول قرآن/هم فصل الله و 
گل هم موسم نیایش/امســال گرچه ویروس مانع شد 
از تجمع/لیکن به صورتی نو تشــکیل شد همایش/در 
عرصه مجازی با چلچــراغ قرآن/صدها هنر نهاده در 
معرض نمایش/قاری به لحن دلکش کاتب به شیوه ای 
خوش/هریک به گونه ای از قرآن کند گزارش/این سفره 
الهی گسترده شــد که هر کس/سهمی برد از آن با هر 

ایده و گرایش.

درد های بزرگ بشر با قرآن درمان می شود
مزایای نمایشگاه مجازی قرآن

آیین افتتاحیه نمایشگاه مجازی قرآن کریم روز  �
گذشــته با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، در محل ایــن وزارتخانه برگزار 
شــد. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با اشــاره به 
مزایای نمایشگاه مجازی قرآن گفت: اگر نمایشگاه 
حضوری قرآن در هشت ساعت برگزار می شد، االن 
نمایشگاه مجازی ۲۴ ساعته است و اگر فقط اهالی 
تهران به نمایشگاه دسترسی داشتند، االن در همه 
شهرها و حتی دیگر کشــورها می توانند از فرصت 

نمایشگاه قرآن استفاده کنند. 
امام علی )ع( تنها کسی است که از ابتدای بعثت 

شاهد نزول قرآن بود
در این مراســم، صالحی در سخنانی امام علی 
علیه الســالم را آینه ای برای انعــکاس انوار قرآن 
دانست و گفت: تصویری که امام علی (ع) از قرآن 
دارد، به ما کمــک می کند که چگونه به قرآن نگاه 
کنیم، چگونه با قرآن تعامل داشته باشیم و درواقع 

نهج البالغه تصویر خاصی از قرآن است.
قرآن دارویی اســت که عارضه ندارد و بعد از آن 

دیگر نیاز به دارویی نیست
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با بیان اینکه در 
کالم امام علی (ع) شفاگری خاصی در قرآن وجود 
دارد، گفت: اینکه قرآن شــفا، دارو و درمان است، 
در قرآن آمده اســت. این شــفاگری قــرآن در کالم 
امام علی (ع) به شکل خاصی بیان شده است؛ زیرا 
داروهــا معموال عوارض دارند، اما درمانگری قرآن 
بدون عارضه و پیامد است. داروها معموال مکملی 
دارند و باید با هم مصرف شــوند، اما قرآن دارویی 
کامل است و در واقع قرآن دارو و درمانی است که 

بعد از آن دیگر نیازی به دارو درمان نیست.

درمان ۴ درد اصلی بشر با قرآن
او با اشاره به اینکه از نظر امام علی قرآن کریم 
چهار درد اصلی را درمان می کند، گفت: کفر، نفرت، 
انحراف و گمراهی دردهایی است که با درمانگری 
قرآن رفع می شود. در واقع دامنه شفاف گری قرآن 
در حوزه وســیعی از ســوی امام علی علیه السالم 
بیان می شود. صالحی با اشاره به اینکه قرآن کتابی 
است که با همه ابعاد جسمی و روحی بشر سر و کار 
دارد، گفــت: برخــی کتاب ها حکمت هســتند و با 
روح و جان ارتباط برقــرار می کنند و برخی علمی 
هســتند و با ذهن ارتباط برقــرار می کنند، اما قرآن 
کتابی اســت که هم با روح و جان انســان و هم با 
ذهن ارتباط برقرار می کند. حال اگر می خواهید به 
خدا برسید و توجه به خدا پیدا کنید، باید محبت به 

قرآن داشته باشید.
توجه به تالوت  احسن

او توجــه به تالوت احســن را از دیگــر نکاتی 
بیــان کرد که امام علی علیه الســالم بــه آن تأکید 
دارند و در این خصوص اظهار کرد: تالوت احســن 
دامنه هــای جذابــی دارد. افراد باتقوا هســتند که 
قــرآن را این گونه می خوانند. وقتی به آیات رحمت 
می رســند، به نوعی برخورد می کنند و هنگامی که 
به آیات عذاب می رســند، برخوردشــان به گونه ای 

دیگر است.
تفقه و تفکر در قرآن

صالحــی تفقــه و تفکر در قــرآن را نکته دیگر 
امام علی علیه الســالم برشــمرد و گفــت: تفقه و 
تفکر این اســت که ذهن انســان به سمت فضای 
معرفتی قرآن برود و هم در ســطح و هم در عمق 
با قــرآن ارتباط برقــرار کند. همچنیــن نکته دیگر 
که امام علی علیه الســالم بیان می کند، این اســت 
که مشــکالت مختلف از جمله مشــکالت روحی، 
اخالقــی، اجتماعی و... را به قرآن عرضه کنیم و از 
قرآن برای آن پاســخ بگیریــم و در نهایت موضوع 
عمل به قرآن موضوعی است که امام به آن تأکید 
می کنند و می فرمایند: مبادا مفاهیم و معارف قرآن 
را دیگران زودتر برداشــت کنند و به آن عمل کنند. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درخصوص برگزاری 
نمایشگاه مجازی قرآن کریم گفت: نمایشگاه قرآن 
ســنتی بود که هر ســال برگزار می شــد، اما ســال 
گذشــته این توفیق حاصل نشد و امسال در فضای 
جدیدی در حال برگزاری اســت. به نظر می رســد 
اتفاقی که دوستان فراهم کردند، این بستر را فراهم 
کند برای اینکه نگاهــی را که امام علی (ع) درباره 
قرآن به ما آموخــت، درک کنیم و از این فضا برای 
تفقه و گســترش محبت و عمل به قرآن اســتفاده 

کنیم.
مزایای نمایشــگاه مجازی نســبت به نمایشگاه 

حضوری قرآن
او با اشــاره به مزایای نمایشــگاه مجازی قرآن 
گفــت: اگر نمایشــگاه حضــوری قرآن در هشــت 
ســاعت برگــزار می شــد، االن نمایشــگاه مجازی 
۲۴ ســاعته اســت و اگــر فقــط اهالی تهــران به 
نمایشگاه دسترسی داشــتند، االن در همه شهرها 
و حتی دیگر کشورها می توانند از فرصت نمایشگاه 
قرآن استفاده کنند. امیدوارم این نمایشگاه فرصتی 
برای تعالی جامعه و نزدیک شــدن مردم به قرآن 

را فراهم کند.

نمایشگاه مجازی قرآن کریم در حالی از روز گذشته 
۱۱ اردیبهشت آغاز به کار کرد که امسال به دلیل شیوع 
کرونا نمایشگاه در بستر فضای مجازی برگزار می شود 
تا عنــوان اولین دوره نمایشــگاه مجازی قــرآن کریم 
را با خود یدک بکشــد. این دوره از نمایشــگاه از ۱۸ تا 
۲۸ ماه مبارک رمضان برابر با ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می شود. نمایشگاه قرآن 
آخرین بار ســال ۱۳۹۸ در مصالی بــزرگ امام خمینی 
(ره) برگزار شــد و ســال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس 
کرونا برگزار نشــد. ادامه یافتن اپیدمــی کرونا برگزاری 
نمایشگاه را در سال ۱۴۰۰ هم در ابهام فرو برد تا اینکه 
معاون قرآن و عترت وزارت ارشــاد اواخر سال گذشته 
از تالش ها برای برگزاری نمایشــگاه به صورت مجازی 
خبر داد. این نمایشــگاه می تواند فرصتی مناسب برای 
گســترش فعالیت های قرآنــی و مذهبــی در فضای 
مجازی باشــد. نمایشــگاه قرآن کریم هر سال شعاری 
دارد و امســال این نمایشگاه با شعار «قرآن، کتاب رشد 
و رویش» برگزار می شود. بیش از هزار ناشر و مؤسسه 
قرآنی در بخش های فروشگاهی و محتوایی نمایشگاه 
امسال حضور فعال دارند، براساس اعالم ستاد اجرائی 
نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، ۵۴۴ ناشر و ۴۳۰ 

مؤسسه و مرکز دینی و قرآنی ثبت نام کردند.
نمایشــگاه مجــازی قرآن عدالــت در  توزیــع اقالم 

فرهنگی را   رقم می زند
عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نشســت خبری این دوره 
نمایشگاه با بیان اینکه سال گذشته رویداد های بزرگی 
در فضای مجازی توسط این معاونت برگزار شد، گفت: 
با وجود لغو برگزاری نمایشگاه قرآن، فعالیت در فضای 
مجازی به صورت جدی در دســتور کار ما قرار گرفت و 
فعالیت های مختلفــی را در فضای مجازی راه اندازی 
کردیم و پــس از آن برگزاری نمایشــگاه مجازی قرآن 
کریم در دســتور کار قرار گرفت و همچنین نخســتین 
آزمــون مجازی قــرآن و عترت هم با همیــن نگاه در 
صدها شــهر و هزاران روستا به صورت هم زمان برگزار 
خواهد شــد. او با اشاره به آغاز نمایشگاه مجازی قرآن 
کریم از روز گذشــته شنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، گفت: عدالت در توزیع اقالم 
فرهنگی یکی از اهداف نمایشــگاه است زیرا نمایشگاه 
حضوری فقط منحصر بــه تهران بود و فقط یک دوره 
شعبه استانی نمایشــگاه را در مشهد برگزار کردیم اما 
نمایشگاه مجازی این فرصت را برای همه ملت ایران 

فراهم می کند تا از نمایشگاه دیدن کنند.
بخش های  اصلی  نمایشگاه  مجازی  قرآن

فقهی زاده با بیان اینکه نمایشــگاه مجازی قرآن دو 
بخش اصلی دارد، گفت: بخش فروشــگاهی مربوط 
بــه فروش آثار حوزه های قرآن و عترت، آثار حوزه های 
مفهومــی دین و آثــار حوزه دفاع مقدس اســت و در 
آن این گونه آثار ارائه می شــود. همچنین بخش دیگر 
نمایشــگاه بخــش محتوایی اســت که در آن شــاهد 
حضور خالقانه مؤسســات فرهنگی هستیم که در آن 
برنامه های آموزشی، وبینارهای تخصصی، برنامه های 

حوزه کودک و نوجوان، مشاوره و... برگزار می شود.
مشــارکت فعال خانه کتاب و ادبیات در نمایشــگاه 

مجازی قرآن
او با اشــاره به مشارکت فعال خانه کتاب و ادبیات 
ایران در برگزاری نمایشــگاه مجازی قــرآن گفت: این 
مجموعــه همکاری و مشــارکت فعالــی در برگزاری 
نمایشــگاه دارد و بخــش فروشــگاهی نمایشــگاه را 
دوســتان خانه کتاب و ادبیات اجرا می کنند. همچنین 
شــرکت ملی پســت ایران هم کار توزیع محصوالت را 

برعهده دارد.
مدیر عامــل پســت: ارســال رایــگان پســتی برای 

خریداران
سبحانی فر، مدیرعامل شرکت پست نیز در نشست 
خبری در ســخنانی درباره مشــارکت این شــرکت در 
نمایشگاه مجازی قرآن گفت: وزارت ارتباطات بر اساس 
وظیفه و رســالتش در رویدادهــای فرهنگی از جمله 
نمایشــگاه کتاب مشــارکت مناسبی داشــت و ایجاد 
عدالت ارتباطی را در راســتای ایجاد عدالت فرهنگی 
محقق شــده می دانند، از این رو در نمایشــگاه مجازی 
کتــاب تهران حضور فعالی داشــتیم و در نمایشــگاه 
مجازی قــرآن هم حاضر خواهیم بود. او با اشــاره به 
محدودیت هــای نمایشــگاه فیزیکی گفــت: برگزاری 
نمایشــگاه فیزیکی هم به لحاظ حضور ناشران و هم 
به لحاظ حضور عالقه مندان محدودیت هایی داشــت 
و نمایشــگاه مجازی رویداد بی نظیر در ســطح جهان 
است که ســابقه برگزاری آن وجود نداشت. ما هم در 
این راســتا در کنار دوســتان قرار گرفتیم و در دورترین 
نقاط کشــور خریدهای مردم را به دستشان رساندیم. 
سازمان جهانی پست از این فعالیت تقدیر و تشکر کرد. 
مدیرعامل شــرکت پست با اشاره به لزوم بسته بندی با 
کیفیت محصوالت نمایشگاه قرآن گفت: در نمایشگاه 
کتاب بســیاری از کتب با اســتفاده از پاکت بسته بندی 
می شــدند و در این زمینه با مشــکالتی روبه رو بودیم 
اما در نمایشــگاه قرآن به دلیل حفظ حرمت کتاب باید 
بســته بندی ها بهتر و محکم تر باشــد و شایسته است، 
ناشران کتب فروخته شده را در کارتون بسته بندی کنند.

آماده ارسال محصوالت به ۱۹۲ کشور هستیم
او درباره نحوه ارسال کتاب ها گفت: مردم کتاب های 
مورد عالقه شان را از ناشر خریداری می کنند و ناشر باید 
آن را بســته بندی کند و به مــا تحویل دهد، به محض 
تحویل گرفتن بســته در باجه پســت یک پیامک برای 
خریدار ارســال و بالفاصله فرایند ارسال آغاز می شود. 

همچنین با توجه به اینکه شرکت پست در ۱۹۲ کشور 
نمایندگی فعــال دارد آماده ارســال کتاب ها به همه 
کشورها هستیم. سبحانی فر افزود:  مهم ترین تسهیالت 
ما موضوع ارسال رایگان پستی برای خرید اران است که 

این کار طی قراردادی انجام شده است.
دهقانکار: برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن رویدادی 

بی نظیر است
دهقانــکار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات کشــور، 
برگزاری نمایشگاه های کتاب و قرآن را رویدادی بی نظیر 
دانســت و گفت: برگزاری نمایشــگاه فیزیکی کتاب در 
منطقــه بی نظیر اســت؛ زیرا کشــورهای منطقه برای 
برگزاری نمایشگاه فیزیکی از کشورهای اروپایی کمک 
می گیرند، اما ما نه تنها نمایشــگاه فیزیکی را خودمان 
برگزار می کنیم، بلکه در نمایشگاه مجازی هم کار کامال 
بومی ســازی شــده و همه فعالیت ها در داخل کشور 

انجام داده می شود.
۱۵۰ نقص در نمایشــگاه مجازی کتاب شناســایی و 

برای نمایشگاه قرآن اصالح شد
او با اشــاره به رفع نقاط ضعف نمایشگاه کتاب در 
نمایشگاه مجازی قرآن گفت: هنگام برگزاری نمایشگاه 
کتاب از طریق سامانه تلفنی و سلسله نشست هایی در 
خبرگزاری کتــاب و جمــع آوری بازخوردها از جامعه  
نشــر، در مجموع به ۱۵۰ نکته رســیدیم که نیاز است 

در نمایشــگاه مجــازی کتــاب 
اصالح شود و امروز در برگزاری 
نمایشــگاه مجازی قــرآن قصد 
داریم ایــن ۱۵۰ اصالح را انجام 
دهیــم تا نمایشــگاه بــه ذائقه 
او  شــود.  نزدیــک  مخاطــب 
ادامه داد: ارتقای زیرســاخت ها 
ایجــاد  دیتا ســرور،  از جملــه 
نرم افزار، اصــالح نرم افزارها به 
ارتباطــات، حل  وزارت  کمــک 
مشــکالت جســت وجو و سرچ 
تفکیک  بخــش  ایجــاد  کتاب، 
موضوعی و ساده تر کردن فرایند 
تخفیف به همــراه عدم نمایش 
کتاب هــای ناموجــود در پنــل 
ناشــران از اتفاقــات جدیــد در 

برگزاری نمایشگاه قرآن کریم است.
بانک صادرات: اعطای بن  خرید نمایشگاه قرآن به 

۱۲ هزار فعال قرآنی
پدرام پاک آیین، مدیر روابط عمومی بانک صادرات، 
به عنوان بانک عامل و حامی اصلی نمایشــگاه قرآن، 
در ســخنانی گفــت: نمایشــگاه قرآن فرصتــی برای 
جهانی شدن آموزه های الهی است و برگزاری نمایشگاه 
مجــازی ایــن کار را هموارتر می کند. او بــا بیان اینکه 
بانک صادرات پیش از این هم حامی نمایشــگاه قرآن 
بود، گفت: مــا برای خود، مســئولیت های فرهنگی و 
اجتماعی قائل هســتیم که در رأس این مســئولیت ها 
قــرآن کریم قرار دارد؛ از  ایــن رو از فعالیت بزرگی مانند 
نمایشــگاه قرآن حمایت می کنیم. پاک آیین با اشــاره 
بــه تأمین اعتبار خرید بــرای ۱۲ هزار فعــال قرآنی از 
نمایشگاه قرآن گفت: امسال اعتبار خرید برای ۱۲ هزار 
فعال قرآنی با هماهنگی معاونت قرآن و عترت انجام 
می شــود. همچنین همه تراکنش های نمایشگاه قرآن 

کریم از درگاه بانک صادرات انجام می شود.
تفاوت نمایشگاه مجازی قرآن با نمایشگاه کتاب

برگــزاری نمایشــگاه مجازی قــرآن تصمیمی بود 

کــه پس از تجربه موفق نمایشــگاه کتاب گرفته شــد 
و تجربه برگزاری نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران به 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی کمک کرد تا درباره 
برگزاری نمایشگاه قرآن کریم راحت تر تصمیم بگیرد و 
در نهایت مرتضــی خدمتکار، مدیر دفتر تبلیغ و ترویج 
معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، خبر از برگزاری این 
نمایشــگاه به صورت مجازی داد. بااین حال، نمایشگاه 
قرآن کریم رویدادی متفاوت از نمایشــگاه کتاب است؛ 
زیرا نمایشــگاه کتــاب را می توان یک فروشــگاه بزرگ 
کتاب دانست، درحالی که اصلی ترین فعالیت نمایشگاه 
قرآن کریم، در بخش های محتوایی است. بخش هایی 
ماننــد بین الملــل، هنری، پاســخ گویی به ســؤاالت و 
شبهات، کودک و نوجوان، حفظ قرآن، مشاوره، تعویض 
قرآن های نو با فرسوده، نمایش، آموزش و... همه ساله 
با اســتقبال باالی مخاطبان همراه بــود و بخش های 
فــروش محصوالت مذهبــی و محصــوالت عفاف و 
حجــاب نیــز در کنار بخش هــای محتوایــی فعالیت 

می کردند.
مجازی  نمایشــگاه  برای  محتوایی  بخــش  طراحی 

قرآن کریم
مرتضی خدمتکار، معاون اجرائی نمایشــگاه قرآن 
کریم، درباره برگزاری بخش محتوایی نمایشــگاه قرآن 
امســال گفت: نمایشــگاه کتاب تهران فقط در بخش 
فروش برگزار شد، اما نمایشگاه 
قرآن رویدادی اســت که بخش 
محتوایی از محور های نمایشگاه 
اســت؛ از این رو به فکر طراحی 
بخش محتوایی بــرای اجرا در 
فضای مجازی افتادیم. او ادامه 
داد: در ایــن راســتا، مدل هــای 
مختلفی طراحی شــد تا بخش 
محتوایــی در قالبی جذاب ارائه 
شود و در آن بخش هایی مانند 
آموزش، مشاوره، هنری و فضای 
مجــازی قــرار بگیرد تــا مردم 
بتوانند با نمایشگاه قرآن ارتباط 
خــوب و مطلوبی برقــرار کنند. 
در این راستا، برخی مؤسسات با 
ما همــکاری دارند که برای آنها 

حمایت هایی پیش بینی کرده ایم.
بخش عفاف  و  حجاب  نداریم

خدمتــکار درباره برگزاری بخــش عفاف و حجاب 
نمایشــگاه قرآن گفــت: این بخش مربــوط به فروش 
محصــوالت عفــاف و حجاب اســت که بــا توجه به 
مجازی بودن نمایشــگاه، به این نتیجه رسیدیم فروش 
مجازی محصوالت ممکن است با حاشیه هایی همراه 
باشــد؛ زیــرا تنوع در نــوع جنس و مــدل محصوالت 
به قدری است که ممکن است نتوان در فضای مجازی 
این کار را به سرانجام رساند. از طرفی ممکن است رنگ 
یا ســایز محصول به صورت دقیق ارسال نشود. معاون 
اجرائی نمایشــگاه قرآن ادامه داد: در مجموع به این 
نتیجه رسیدیم که امکان برگزاری این بخش در فضای 

مجازی وجود ندارد. 
۲۰ درصد  تخفیف  در  فروش  همه  محصوالت

خدمتــکار درباره تســهیالت ارائه شــده در بخش 
فروش محصوالت فرهنگی نمایشــگاه گفت: امســال 
همه محصوالت با تخفیف ۲۰ درصدی ارائه شده است 
و مهم ترین تســهیالت ما موضوع ارسال رایگان پستی 
برای خرید های باالی ۵۰ هزار تومان اســت که این کار 

در قراردادی با شــرکت پست جمهوری اسالمی ایران 
انجام می شود.

عرضه  قرآن  نمایشــگاه  در  قدیمی  مرجــع  کتاب های 
می شوند

مدیر اجرائی نمایشــگاه قرآن کریم گفت: طبق اعالم 
قبلــی دبیرخانه نمایشــگاه قرآن کریم فقــط کتاب هایی 
که از ابتدای ســال ۱۳۹۲ تا اســفند ۱۳۹۹ منتشر شده اند، 
اجازه فروش در نمایشــگاه قرآن را دارند؛ اما در این راستا 
کتاب های مرجع اســتثنا هستند و ناشــران می توانند این 
کتاب ها را در نمایشــگاه امسال عرضه کنند. او ادامه داد: 
به عنوان مثال اگر ناشــری پیش از ســال ۱۳۹۲ مجموعه 
المیــزان را چاپ کرده و هنوز همــه تیراژ های اثر فروش 
نرفته اند، می توانند در نمایشــگاه مجــازی قرآن کریم در 

معرض فروش قرار بگیرند.
برگزاری بخش بین الملل در ۱۰ نشست مجازی با حضور  

اندیشمندان جهان اسالم
معاون اجرائی نمایشگاه قرآن درباره بخش بین الملل 
نمایشــگاه قرآن گفت: این بخش هم امســال به صورت 
محدود تــر در فضــای مجازی برگزار می شــود و ما همه 
تالش مان را کردیم که بخش بین الملل نمایشگاه تعطیل 
نشــود. در این راستا امسال ۱۰ نشســت طراحی شده که 
به صورت وبینار با حضور اندیشمندان جهان اسالم برگزار 

می شود.
نمایشگاه مجازی قرآن ۲ بخش محتوایی و فروشگاهی  

دارد
حجت االســالم حســین ســلیمانی، مســئول بخش 
محتوایی نمایشــگاه، گفت: نمایشــگاه امسال دو بخش 
اصلــی دارد که شــامل خدمات نمایشــگاهی و خدمات 
فروشگاهی است که خدمات فروشگاهی متصل می شود 
بــه مجموعــه خانه کتاب کــه از طریــق آن محصوالت 
مختلف ناشــران حوزه قرآن و عتــرت و دفاع مقدس به 

فروش می رسند.
محتوایی  بخــش  طراحــی  بــرای  ایــده   جمــع آوری 

نمایشگاه  قرآن
او دربــاره بخش محتوایی نمایشــگاه قرآن گفت: در 
خدمــات محتوایی ابتدا به جمــع آوری ایده ها پرداختیم 
و در این راســتا برخی صاحبان ایده ثبت نام کردند و ایده 
خــود را ارائه دادند و برخی هم با توجه به شــناختی که 
داشــتیم و قبال تجربه همکاری با آنها را داشتیم، به گروه 
بخش محتوایی افزوده شــدند و در مجموع ۱۴ مأموریت 
برای بخــش محتوایی طراحی شــد. ســلیمانی درباره 
فعالیت های بخش محتوایی نمایشــگاه قرآن گفت: این 
فعالیت ها در حوزه های مختلف تالوت، ترجمه، تفســیر، 
آموزش، کودک و نوجوان، پاســخ گویی، مشــاوره، کودک، 
نوجوان، نگارخانه، نمایش و... طراحی شــده و همه این 

خدمات در فضای مجازی ارائه می شود.
استفاده از ظرفیت نهاد ها و مؤسسات فعال در فضای 

مجازی
مســئول بخــش محتوایی نمایشــگاه قــرآن کریم با 
اشــاره به استفاده از ظرفیت مؤسسات در برگزاری بخش 
محتوایی نمایشــگاه مجازی قرآن گفـــت: در حوزه های 
تالوت، ترجمه، تفســیر، کودک و نوجــوان فعالیت هایی 
طراحی شده که در این راستا از ظرفیت مؤسسات مردمی 
استفاده می کنیم. البته در حوزه ای مانند کودک و نوجوان 
فعالیت چندانی در مؤسســات به ویژه در فضای مجازی 
وجــود نــدارد؛ همچنیــن در بخش آموزش مجــازی از 
ظرفیت های مختلف مردمی و دولتی اســتفاده می کنیم. 
او از اســتفاده از ظرفیت مجموعه هــای فعال در فضای 
مجــازی خبر داد و گفت: البته ایــن مجموعه ها فعالیت 
اصلی شــان در حوزه قــرآن و عترت نیســت؛ اما به دلیل 
گستردگی فعالیت و مخاطب شان از آنها دعوت کردیم تا 
در ایام نمایشــگاه و با اهداف نمایشــگاه به ارائه خدمات 
بپردازند. مثال قرار است که یکی از این بخش ها ۱۱۴ فیلم  
قرآنــی را به صورت رایگان در معــرض دید عالقه مندان 
نمایشگاه قرآن قرار دهد. در مجموع نخ تسبیح ما فضای 
مجازی است و از مجموعه هایی استفاده می کنیم که در 
حوزه فعالیت شان در فضای مجازی هم حرفی برای گفتن 

دارند.
برپایی بخش مشاوره  و  پاسخ گویی و نگار خانه هنری

ســلیمانی درباره بخش های مشــاوره و پاســخ گویی 
نمایشگاه قرآن گفت: بخش های پاسخ گویی و مشاوره هر 
سال از بخش های پرطرفدار نمایشگاه قرآن است و امسال 
هــم در فضای مجــازی این بخش  در حوزه هــای قرآن، 
تربیت فرزند، ازدواج، خانواده، شبهات و... برگزار می شود 
و در این راســتا هم از مراکز مرتبط مثل مرکز پاســخ گویی 
حوزه علمیه اســتفاده می کنیــم. او از ارائه آثار هنری در 
نمایشــگاه امســال خبر داد و گفت: در نمایشگاه امسال 
نگارخانه آثار هنری هم داریم که در آن هنرمندان داخلی 

و خارجی محصوالت و خدمات شان را ارائه می دهند.
برگزاری مسابقه روزانه قرآنی و اهدای جوایز

مســئول بخش محتوایی نمایشــگاه مجازی قرآن 
کریم از برگزاری مســابقه روزانه خبر داد و گفت: امسال 
مسابقه روزانه هم داریم که یک فعالیت جنبی است که 
به صورت روزانه سؤاالت مطرح و به قید قرعه  هدایایی 

به برگزیدگان ارائه می شود.
دسترسی رایگان همراه اولی ها به نمایشگاه قرآن

نمایشگاه مجازی قرآن امســال در بستر فضای مجازی 
برگزار می شود و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت 
نمایشــگاه مجازی قرآن کریــم به نشــانی www.iqfa.ir از 
بخش های مختلف فروشگاهی و محتوایی نمایشگاه بازدید 
کنند. براســاس اعالم مدیر روابط عمومی شرکت همراه 
اول، مشــترکان این اپراتور می تواننــد به صورت رایگان 
به بخش های مختلف نمایشــگاه قرآن مراجعه کنند و 

حجم اینترنت آنها کسر نخواهد شد.

گزارشی از نخستین نمایشگاه مجازی قرآن

 عطر خوش کالم الهی در فضای مجازی
شعار نمایشگاه امسال: قرآن، کتاب رشد  و  رویش
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