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رشد 19درصدی زیربنا و 9درصدی
اعضایکتابخانهها
اولین جلســه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان
رضوی در ســال 98برگزار و گزارشی از فعالیت های
انجام شــده در ســال گذشــته ارائه و بررســی شد ،در
این جلســه که به ریاســت معــاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار برگزار شــد ،معاون اداری و مالی
اداره کل کتابخانــه هــای خراســان رضــوی ،میــزان
تحقق درآمــد کتابخانه های عمومی اســتان را مثبت
ارزیابیکردوگفت:براساسهمینهمکاریوتعامل،
اهــداف بزرگی مانند افتتــاح کتابخانــه عمومی امام
خمینی(قدسسره)مشهد(کتابخانهمرکزیمشهد)
در سال گذشته محقق شد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل کتابخانه ها ،مهدی اصالحی خاطرنشــان
کرد :در سال گذشته زیربنای کتابخانه های عمومی
استانبارشد19درصدیبهبیشاز83هزارمترمربع
رسید؛تعداداعضایکتابخانههایعمومیاستاننیزبا
رشدبیشاز 9درصدیبه245هزارنفررسیدهاندکه
این تعداد عضو کتابخانه  ،از بیش از سه میلیون نسخه
کتاب موجود در کتابخانه های عمومی اســتفاده می
کنند.همچنین«مهریعاقبتی»معاونامورکتابخانه
هابااشارهبهفعالیتهایانجامشدهدرسالگذشته،
گفت:افتتاح11کتابخانهعمومیومشارکتیوسیار،
افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد و مشارکت162هزار
نفریمردماستاندرهشتمینجشنوارهکتابخوانی
رضوی از برنامه های سال گذشته بود که با استقبال و
حضورکمنظیرعالقهمندانبرگزارشد.

•ظرفیت ها و فرصت های نمایشگاه مشهد

مشــاور وزیــر ارشــاد در حاشــیه مراســم افتتــاح
چهاردهمیــن نمایشــگاه قــرآن مشــهد گفــت:
مشــهد همــواره ظرفیــت هــای فراوانــی در تمام
حوزه ها از جمله مباحث دینی و مذهبی داشــته و
شناسایی مجموعهاینظرفیتهابهروشمنطقی،
بستر مناســبی برای شــکل گیری یک نمایشگاه

•کتابخانهمشهد،پذیرش 11هزارعضوطی 3ماه

حجتاالسالم«علیاکبرسبزیان»مدیرکلکتابخانه
ها هم با اشــاره به فعالیت های ســال گذشــته گفت:
افتتاحکتابخانهمرکزیمشهدبعداز23سالازجمله
افتخاراتفرهنگیاستانبودواینکتابخانههماکنون
طی ســه ماه فعالیت ،به بیــش از11هــزار عضو خود
خدمات ارائه کرده است .معاون اســتاندار نیز در این
جلسهاظهارکرد:دشمنانباهزینههایبسیارزیادبه
دنبالتحققاهدافترسیمشدهخودهستندبنابراین
ضرورت دارد که در برابر هجمه فرهنگی آمادگی الزم
راداشتهباشیم«.حسنجعفری»توجهبهموضوعاتیاز
جملهبیانیهگامدومانقالب،حمایتازآثارنویسندگان
در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامــه ریزی برای مقابله
با تهدیدها و هجمه هــای دشــمنان را از جمله نکاتی
برشمرد که باید در حوزه کتابخانه های عمومی به آن
اشارهکرد.

عطر قرآن در مشهد

عکس ها:دهقانی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن مشهد،
دوشــنبه شــب در محــل نمایشــگاه بیــن المللی
مشهد گشــایش یافت تا بار دیگر عطر قرآن ،حال
و هوای شهرمان را آســمانی کند و محفلی فراهم
باشد تا شاید بیشــتر از روزها و شب های معمول،
به این کتاب آسمانی بیندیشیم و در آن تدبر کنیم.
مراسم افتتاح رسمی نمایشــگاه با حضور مشاور
وزیر ارشــاد ،شــهردار مشــهد ،مدیر کل ارشــاد و
جمعی دیگر از مسئوالن شهری و استانی افتتاح
شد ،نمایشگاهی که در فضایی با وسعت 18هزار
مترمربع و در قالب  700غرفــه فرهنگی و قرآنی
برپا شــده و تا  30اردیبهشــت هرشــب از ساعت
 18تا  24میزبان زائران و مجــاوران خواهد بود.
از جمله ویژه برنامه های چهاردهمین نمایشگاه
بین المللی قرآن مشهد می توان به حضور 110
ناشــر ایرانــی و خارجــی ،برگزاری کرســی های
تالوت مجلســی  9قــاری بیــن المللــی خارجی
و  14قــاری بیــن المللــی ایرانــی ،کارگاه هــای
خوشنویسی آیات ،نمایش خیابانی ،پرده خوانی،
ســحریخوانی ،پویانمایی و تصویرســازی برای
کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

چهاردهمین نمایشگاه قرآن تا  30اردیبهشت میزبان زائران و مجاوران است

قرآن در حد و اندازه بین المللی ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارشاد« ،محمد
مهدی احمدی» افزود :امســال شــاهد اســتقبال
عالی قشرهای مختلف مردم از نمایشگاه هستیم
واینحرکتبامشارکتحداکثریادارات،نهادها
و موسسات قرآنی شکل گرفته است .ضمن آن که
حضورقاریانبینالمللیوگردشگرانخارجینیز
نقشموثریدرانعکاسوتاثیرگذارینمایشگاهدر
حوزهبینالمللدارد.
•بیش از هر زمان نیازمند قرآن هستیم

مدیرکلدفتراموراجتماعیوفرهنگیاستانداری
نیزگفت:نمایشگاهبینالمللیقرآنمشهد،فرصت

مغتنمومبارکیاستتاباقرآنتجدیدپیمانکنیم.
«سید حمید موسوی» افزود :جامعه امروز بیش از
هر زمان دیگری نیازمند توجه به آموزه های قرآنی
اســت ،چرا که هجمه بیگانگان همواره تالش می
کند جامعه را از فرهنگ اصیل اســامی و انقالبی
دور ســازد .وی ویژگی این دوره از نمایشگاه قرآن
مشــهد را تقویت ســطح بین المللی آن دانســت و
کپایگاه
افزود:ایناتفاقباعثمیشودمشهدبهی 
مرکزیوقطبقرآنیتبدیلشود.
•«همدلی» ،شعار این دوره از نمایشگاه

مدیر کل ارشــاد نیــز دربــاره رویکرد نمایشــگاه
امسال گفت :چشــم انداز ما در ســال  ۹۸توجه

به جوانان در ســبک زندگی اســامی است و در
چهاردهمین نمایشگاه قرآن سعی کردیم جلوه
های فرهنگی سبک زندگی اســامی را محقق
کنیم« .جعفر مروارید» ادامه داد :همدلی ،شعار
این دوره از نمایشــگاه بین المللی قرآن مشــهد
است که زیر سایه قرآن و با برکت و معنویت قرآن
اتفاق می افتد.
•برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های قرآن
در سطح شهر

شــهردار مشــهد نیز گفــت :امســال نمایشــگاه
قرآن کریم در مســاحت بزرگ تر و با تنوع بیشتر
به جایــگاه اصلی خود که نمایشــگاه بین المللی

است ،برگشته و توانسته امکاناتی را فراهم کند
تا همشهریان ساعت بیشتری را همراه با خانواده
در آن سپری کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
«محمدرضا کالئــی» اظهار کرد :مــاه رمضان را
بهار جــان هــا و دل ها مــی دانیــم و معتقدیم که
کتاب قرآن ،مجموعه ای را در برمی گیرد که می
تواند زندگی انســان را همواره بهتر و سعادتمند
کند .وی افزود :امســال ســعی کردیم نمایشگاه
را با جذابیــت هایی برای کــودکان و نوجوانان و
تمامی سنین برگزار کنیم.
وی ادامه داد :فعالیت های شــهرداری مشــهد و
اداره کل ارشــاد با محوریت قرآنی در طول سال
بســیار اســت ،در این راســتا امیدواریــم بتوانیم
برش هــای موضوعــی بــا رویکردهــای هنری را
در طول سال ،عالوه بر فرهنگســراها و مراکزی
که در نظر گرفتیــم در قالب همایش هــا و برنامه
های متفاوت ارائه کنیم .شــهردار مشهد افزود:
ما و همکارانمان ،مثل همه شــهروندان نیازمند
مفاهیم قرآنی و توصیه هــای آن برای خدمت به
مردم هســتیم و زمانی مــی توانیــم خدمت خود
را به قرآن تکمیل کنیم کــه آن را در تمام زندگی
مان جاری ســازیم .کالئــی با دعــوت از زائران و
مجاوران برای حضور در نمایشــگاه بین المللی
قرآن کریم مشهد گفت :اتوبوسرانی خدمات ویژه
ای از نقاط مختلف شــهر به مقصد نمایشــگاه در
نظر گرفته که شهروندان می توانند از آن استفاده
کنند و لحظات افطار خود را در نمایشــگاه قرآن
بگذرانند.

شب های رمضان با «بهار جان ها»

عکس ها  :شهرداری مشهد

همزمان با شب های ماه مبارک رمضان ،ویژه برنامه «بهار
جان ها» در مناطق مختلف شهر میزبان شهروندان شده
استوشهرداریمشهدبافراهمساختنمحیطوامکانات
مورد نیاز ،فضایی برای ثبت خاطرات شیرین در این شب
ها مهیا کــرده اســت .برنامه محــوری «بهار جــان ها» نیز
امسال در میدان جانباز برگزار می شود و عالوه بر تالوت
قرآنوبرنامههایمذهبی،بااجرایبرنامههایفرهنگیو
هنریشبهایماهرمضانرابرایمردمشهرخاطرهانگیز

کرده اســت .به گزارش روابط عمومی سازمان اجتماعی
فرهنگی شهرداری مشهد ،این ویژه برنامه که از یک شنبه
شبآغازشدهتاشششبدیگرادامهخواهدداشتوزمان
شروع برنامه ها ،ساعت  21اعالم شــده است .پرداختن
به موضوعات فرهنگ شــهروندی با اجرای قاســم رفیعا،
ســخنرانی اســتادان حوزه و دانشــگاه ،مناجات خوانی و
گفتوگودربارهسوژههایاجتماعیخاصمشهدازجمله
بخش های این محفل شبانه است.

گوناگون
سینما

«چشمه زاون» به مشهد رسید

مســتند ســینمایی «چشــمه زاون» ســاعت 15امــروز در پردیس
سینماییهویزهمشهداکرانمیشود.اینفیلمگروههنروتجربه
دربارهیکمقطعزمانیاززندگی«زاونقوکاسیان»وتاثیرشروی
سینماوفرهنگشهراصفهانوسینمایکشوراست«.زهرانیازی»
تهیهکنندگیوکارگردانیاینفیلمرابرعهدهدارد.زاونقوکاسیان
متولد اصفهان و منتقد ،مدرس و کارگردان سینماست که از دهه
پنجاه تاکنون چندین کتاب درباره فیلمها و فیلمسازان سینمای
ایرانمنتشرکردهاست.

خبر
جامعه

آغاز بارش های رگباری در استان از امروز
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراســان رضوی گفت :بــارش های رگبــاری از
روز چهارشنبه (امروز) در مناطق مختلف استان
شدتمیگیردوتاروزجمعهادامهخواهدداشت.
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زهرا مبشری در گفت و گو با ایرنا افزود :این بارش
ها همراه با رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید تا
شدید پیش بینی شده است .بیشتر میزان بارش
ها روز پنج شنبه رخ خواهد داد.

تئاتر

«خواب گرد» در خورشید
نمایش«خوابگرد»درتماشاخانهخورشیدمشهدرویصحنهرفته
و این شب ها در ساعت  20میزبان تئاتردوستان است .این نمایش
برگرفتهازنمايشنامهخوابگردنوشتهنويدايزدياراستواميررضا
سيستانیآنراطراحیوکارگردانیکردهاست.سیستانیهمچنین
درکنارعلیعبدالهی،سهيلمطهرینژاد،دنيارحيميان،شهريار
برزگر،سوگندزارعوشكيبافرزانهدرایننمایشایفاینقشمیکند.
تماشاخانه خورشید در بولوار معلم ،حد فاصل معلم  ٢٨و چهارراه
دانشآموزواقعشدهاست.

حرم

مسابقه فرهنگی برای کودکان
به همت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس مسابقه فرهنگی
«کبوتران حــرم» ویــژه ماه مبــارک رمضــان در بــارگاه منــور امام
هشتم(ع)برگزارمیشود.اینمسابقهویژهکودکان 7تا 11سال
استوزائرانخردسالمیتواننددرماهمبارکرمضانبامراجعهبه
کیوسکهایراهنمایزائردرصحنهایحرممطهرامامرضا(ع)و
همچنینازطریقمراجعهبهپورتالآستانقدسرضویبهنشانی
 razavi.aqr.irدرآنشرکتکنند.اینمسابقهتاپایانماهمبارک
رمضانادامهدارد.

