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مدیران فرهنگی استان به همراه جمعی 
حضور  با  عمومی،  کتابخانه های  کارکنان  از 
در گلزار شهدای شهر کرمان، به مقام شامخ 
شهدای گرانقدر و سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی ادای احترام کردند.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  کرمان،  استان  عمومی  کتابخانه های 
مناسبت بیست ونهمین دوره ی هفته کتاب، 
سیاسی  معاون  بصیری،  محمدصادق  دکتر 
استاندار؛ سردار حسنی  اجتماعی  و  امنیتی 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  همرزم  سعدی، 
مدیرکل  علیزاده،  محمدرضا  سلیمانی؛ 
محسن  استان؛  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  روحی، 
کودکان و نوجوانان؛ معصومه رفیع پور، مدیر 
کشور؛  جنوب شرق  کتابخانه  و  اسناد  مرکز 

آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  مهدوی،  سرهنگ 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان؛ احمد 
وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
فرهنگی  مدیران  از  دیگر  جمعی  و  کرمان 
همراه  به  کتابخانه ها  مسئولین  استان، 
عمومی  کتابخانه های  کتابداران  از  جمعی 

به  کرمان،  شهر  شهدای  گلزار  در  با حضور 
مقام شامخ شهدای گرانقدر و سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند و با 
نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره ی امام 
راحل و شهدا را گرامی داشته و با آرمان های 
امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق 

نمودند. 
گرامیداشت  مراسم ضمن  این  در  وفائی 
اظهار  کتاب  هفته  دوره ی  نهمین  و  بیست 
تاثیرگذارترین  و  زیباترین  از  یکی  داشت: 
و  ایثار  فرهنگ  ترویج  فرهنگی،  کارهای 
تالش  و  عمومی  کتابخانه های  در  شهادت 
و  ارزش ها  ترویج  و  فرهنگ  ارتقا  برای 
آرمان های اسالمی است که وظیفه ی اصلی 
نهادها و دستگاه های فرهنگی از جمله اداره 

کل کتابخانه ها می باشد. 
وی با اشاره به شعار هفته کتاب »جای 
خالی را با کتاب خوب پر کنیم« گفت: چه 
خوب است جای خالی را با کتاب های خوب 
پر  عزیز  شهدای  موضوع  با  و  مقدس  دفاع 
کنیم و در ترویج فرهنگ کتابخوانی ایثار و 

شهادت تالش نماییم.

اجرای طرح خدمات مرجع مجازی 
در کتابخانه های عمومی

منتخب استان کرمان
تسهیل  منظور  به  مجازی  مرجع  خدمات 
و دسترسی پژوهشگران و مراجعه کنندگان به 
منابع پایگاه های اطالعاتی داخلی نظیر سیویلیکا 
در  آوساینس  وب  اسکوپوس،  نظیر  خارجی  و 
راه اندازی  استان  منتخب  عمومی  کتابخانه های 
و  اطالعاتی  نیازهای  تأمین  منظور  به  شد. 
و  یک سو  از  محققان  و  دانشجویان  پژوهشی 
ارتباط بیشتر دانشجویان با کتابخانه های عمومی 
و از طرفی تعطیلی دانشگاه ها به دلیل شیوع کرونا 
و نیاز محققان به منابع اطالعات علمی، امکان 
دسترسی به منابع الکترونیکی، پایگاه اطالعاتی، 
مقاالت فارسی و التین، پایان نامه و گزارش در 
اعضای  ویژه  عمومی  و  تخصصی  موضوعات 
کتابخانه های عمومی استان کرمان فراهم کرده 
است. سامانه ی دسترسی به پایگاه های اطالعاتی 
در کتابخانه های عمومی استان کرمان به عنوان 
و  دانشگاهی، محققان  به جامعه  نوین  خدمتی 

پژوهشگران ارائه می شود.

تجهیز کتابخانه مرکزی کرمان
 به دستگاه ضدعفونی کننده کتاب

 book( کتاب  کننده ی  ضدعفونی  دستگاه 
کتابخانه  در  بهره برداری  جهت   )sterilizer
مرکزی کرمان راه اندازی شده است. این دستگاه 
مبتنی بر ضدعفونی به کمک اشعه UV و دارای 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  از  عملکرد  تأییدیه ی 
تاییدیه ی تست عدم نشت و ایمنی و تاییدیه ی 
تست های  اساس  بر  است.  الکترونیک  تست 
آزمایشگاهی،  و  علمی  مراکز  در  شده  انجام 
دستگاه ضدعفونی کننده ی کتاب در جلوگیری 
از ابتال به بیماری های ویروسی از جمله کووید 
۱۹ اثرگذار است و تا ۹۰ درصد انواع ویروس و 
باکتری را از سطوح پاکسازی می کند. ظرفیت 
است  کتاب  جلد   ۱۵۰ الی   ۱۰۰ دستگاه  این 
را  الی یک ساعت، کتاب ها  که طی ۳۰ دقیقه 

به طور کامل ضدعفونی و استریل می کند. فضای 
که  است  طبقه  چندین  دارای  دستگاه  داخلی 
امکان ضدعفونی کردن لوازم اداری و اسباب بازی 
را نیز فراهم می کند.  همچنین این دستگاه با 
فشار باد و فیلتر هپا قابلیت زدودن گرد و غبار، 
مایت و عوامل آلرژی زا را دارد. ضدعفونی تمام 
قسمت های انواع کتاب )جلد و صفحات داخلی( و 
در قطع های مختلف، طول زمان کار قابل تنظیم، 
فاقد آلودگی شیمیایی و مصرف برق پایین، از 

دیگر ویژگی های این دستگاه است.

اجرای طرح پیک کتاب در کتابخانه 
عمومی استان کرمان

با توجه به شیوع ویروس کرونا، طرح »پیک 
کتاب« با هدف تسهیل دسترسی عالقمندان به 
کتاب، و تحویل منابع کتابخانه های عمومی درب 
منازل در کتابخانه های عمومی استان کرمان اجرا 
کتابخانه های  مخاطبان  و  عالقه مندان  می شود. 
www. به سایت  مراجعه  با  عمومی می توانند 

طرح  این  خدمات  از    kerman.iranpl.ir
بهره مند شوند. به منظور رعایت دستورالعمل های 
تحویل  و  مطالعه  از  پس  کتاب ها  بهداشتی، 
قفسه ی  در  استان  عمومی  کتابخانه های  به 
به مخزن  نگهداری می شوند و سپس  قرنطینه 
از  کتاب ها  می شوند.  وارد  استان  کتابخانه های 
طریق پیک و به صورت رایگان به درب منازل 

ارسال می شوند.

فعالیت های فرهنگی
در کتابخانه های عمومی

گذشته،  سال  فرهنگی  مهم  اقدامات  از 
مجموعه ی کتابخانه های عمومی استان کرمان 
طریقت   « ملی  کتابخوانی  مسابقه ی  برگزاری 
سلیمانی «،  عصر شعر مجازی به مناسبت والدت 
حضرت رسول اکرم)ص(، عصر شعر مجازی)سرباز 
ایران، سردار آسمانی؛ در سطح ملی و به مناسبت 
قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  سالگرد  نخستین 
سلیمانی(، ویژه برنامه » راویان بالندگی « با هدف 

تجلیل از شاعران و فعاالن شعر انقالب، برگزاری 
ویژه برنامه ی از  » تبار قلم « به مناسبت روز قلم 
و تجلیل از سیدعلی میرافضلی، برنامه ی مجازی 
حماسه سرایان، ویژه برنامه ی محافل ادبی و قرآنی 
حماسه سرایان با محوریت همایش نوحه سرایی، 
برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، 
راه اندازی رادیو جشنواره )با هدف اطالع رسانی 
و  رضوی  جشنواره  دستورالعمل های  و  اخبار 
در  شهرستان ها  کتابخانه های  مشارکت  میزان 
جشنواره(، برگزاری مسابقه کتابخوانی » گلستان 
در آتش « ویژه ی نوجوانان کرمانی با مشارکت 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
)نقاشی،  مسابقات  کتاب خوان،  نشست های 
و  کتابخانه  سطح  در  چهارگزینه ای(  دلنوشته، 
جلسات  رونمایی،  و  نقد  جلسات  شهرستان، 
مطالعاتی و جمع خوانی، نمایشگاه کتاب از منابع 
کتابخانه ای، نمایشنامه خوانی و محافل ادبی در 

کتابخانه های عمومی برگزار شد.

فعالیت مجازی کتابداران کتابخانه های 
عمومی استان

عمومی  کتابخانه های  مجموعه  کتابداران 
کرونا  بیماری  شیوع  زمان  در  کرمان  استان 
نکردند.  متوقف  را  خود  ترویجی  فعالیت های 
 ۱۳۰ ایجاد  با  مجازی  فضای  بستر  در  حضور 
صفحه ی اینستاگرام با نام کتابخانه های عمومی 
و همچنین مروجان فرهنگی با بیش از 47 هزار 
برنامه  هزار  از ۸  بیش  برگزاری  و  کننده  دنبال 
فرهنگی، تبلیغ و معرفی کتاب های کتابخانه و ... از 
مهمترین اقدامات کتابداران در فضای مجازی در 
یک سال گذشته است که ادامه نیز خواهد داشت.

استان کرمان با ۶۱ انجمن  فعال
 6۱ داراي  کرمان  استـان  حاضـر،  حال  در 
شهرستان ها  در  انجمن ها   . است  فعـال  انجمن 
به ریاست فرمانداران و در بخش ها و شهـرها به 
ریاست بخشداران مشغول به فعالیت هستند. بیش 
از ۵۳۱ نفر عضـو این انـجمن ها مي باشد که به 
استناد مـاده 7 قانـون تأسیس و نحوه ی اداره ی 
کتابخانه های عمومی کشور با رویکرد مشـارکت و 
تبـادل انـدیشـه با حضـور صـاحب نـظران و دست 
اندرکاران عرصه ی فرهنگ به منظور تحقق اهداف 
راستای  در  عمومی  کتابخانه های  برنامه های  و 
توسعـه و ارتقاء مطالعه مفید ایجاد گردیده و نقش 
مؤثر و تعیین کننده اي در اعتـالی جـایـگاه کتـاب 
عهده  بر  عمومي  کتـابخانه هاي  و  کتـابخواني  و 
دارند.در سال گذشته بیش از ۱۳۳جلسه انجمن 

مصـوبه   ۱۱64 جلـسات  این  در  شد.  تشکیل 
فرهنگي،  جمله  از  مـختلف  موضـوع هاي  در 
تـجهیز،  و  تـعمیر  ساخت و ساز، عضو و منابع، 
فنـاوري، تبلیغات، خیـرین، تـفاهم نامه، انـجمن، 
خاص  موارد  و  مـالي  کـتابخانه،  درصد،  نیـم 
کتابخانه هاي عمومي به تصویب رسیده که بیش از 
۹۰ درصد از این مصوبات به مرحله ی اجرا درآمده 
است.  انجمن هاي استان کرمان در سال۱۳۹۹ با 
روند رشد ۳۰ درصدي تشکیل جلسات و مصـوبات 
انجمن ها در مقایسه با سال ۱۳۹۸ مي باشد. و در 
شش ماهـه ی نخست سال جاري تعداد62  جلسه 
استان  شهرستان های  و  بخش  شهر،  در  انجمن 
برگزار گردیده که در این جلـسات بیش از672 

مصوبه به تصویب رسیده است. 

استان کرمان 3۱ باب کتابخانه عمومی 
مشارکتی

عمومی  کتابخانه  باب   ۳۱ کرمان  استان  در 
مشارکتی به متراژ 4۵2۰ متر مربع فعال می باشد. 
کتاب خوانی،  مسابقات  فرهنگی،  برنامه های 
فعالیت های  سایر  و  کتاب خوان  نشست های 
فرهنگی در این کتابخانه ها به صورت ماهیانه اجرا 
می شود و اعضاء این کتابخانه ها در جشنواره های 
استانی و سایر فعالیت های صورت گرفته در استان 
مشارکت دارند. در این کتابخانه ها تامین مکان، 
و تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط، توسط 
افراد، سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی 
متقاضی می باشد و مشارکت نهاد کتابخانه ها در 
نرم افزار  کتابخانه ای،  منابع  تامین   : نظیر  اموری 
تجهیزات، خدمات آموزشی کتابداری می باشد. در 
سال گذشته تاکنون ۱7 مورد تفاهم نامه کشوری 
این خصوص  در  و  استانی  تفاهم نامه  مورد  و 2 
۱26 جلسه هم اندیشی درخصوص تفاهم نامه های 
مشترک برگزار شده است. باتوجه به اهمیت کتاب 
و کتاب خوانی در رشد و ارتقای فکری جامعه ی 
مخاطب، بی شک حضور ارزشمند نیک اندیشانی 
در  خیرخواهانه شان  همراهی  و  مشارکت  با  که 
کمی  و  کیفی  بهبود  و  کتابخانه سازی  مسیر 
کتابخانه های استان، موجبات بهتر شدن شرایط 
دسترسی و استفاده از کتاب و کتابخانه را برای 
همه ی مردم، حتی در شهرهای کوچک و مناطق 
محروم مهیا می کنند، شایسته ی تکریم و تقدیر 
است . در استان کرمان ۳۳ باب کتابخانه خیرساز 
به متراژ ۱6 هزار متر مربع می باشد . در سال 
گذشته نیز خیرین کرمانی سه فقره زمین به متراژ 
2۸۰2 متر مربع را برای ساخت کتابخانه واگذار 

کرده اند.

تجدید میثاق مسئولین و جمعی از کتابداران با 
آرمان های شهدا

در آستانه هفته کتاب انجام شد؛ خبر
استاندار کرمان: 

احداث کتابخانه  عمومی از مهم ترین 
مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ باشد

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان 
با اشاره به هفته کتاب؛

 بیان قلم تا ابد باقی و ماندگار است

نگاهی به چند فعالیت در حوزة کتاب و کتاب خوانی
برگرفته از گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان

همزمان با هفته کتاب؛طرح  عضویت رایگان 
در کتابخانه های عمومی کرمان اجرا می شود

  استاندار کرمان، در پیامی به مناسبت 
هفته ی کتاب، کتابخوانی و کتابدار، ضمن 
فعاالن  و  کتابداران  از  تشکر  و  تقدیر 
کتابخانه های  احداث  گفت:  حوزه،  این 
عمومی از مهم ترین رسالت های اجتماعی 

شرکت های بزرگ است.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان، علی  کتابخانه های عمومی 
پیامی،   طی  کرمان  استاندار  زینی وند، 
هفته  دوره ی  نهمین  و  بیست  فرارسیدن 
کتاب، را تبریک گفت، و بیان کرد: کتاب 
مهمترین برتری رشد فرهنگی هر کشور 
است و تکامل و حیات مطلوب در سایه ی 

مطالعه و کتابخوانی محقق می شود.
متن پیام دکتر علی زینی وند به شرح 
تمدن ها،  توسعه ی  و  رشد   «  : است  زیر 
ریشه در رشد فکری و فرهنگی هر جامعه 
دارد. کتاب و کتابخوانی عنصری تاثیرگذار 
در ارتقای علم، توسعه ی فرهنگی و آگاهی 
کتاب  می رود.  به شمار  بشری  جامعه ی 
مهمترین برتری رشد فرهنگی هر کشور 
است و تکامل و حیات مطلوب در سایه ی 

مطالعه و کتابخوانی محقق می شود .
واسطۀ  به  کرمان،  کهن  استان 
هویت، اصالت، فرهنگ و پیشینۀ تمّدنی 
تاریخی  مختلف  ادوار  در  بزرگ اش، 
و  تولید  جایگاه  و  نویسندگان  خاستگاه 
نشر علم بوده و در تمدن و فرهنگ ایرانی 
جایگاه ویژه دارد که قطعا عنصر کتاب در 
حفظ، نشر و شناساندن این تمدن بسیار 

مهم است. 

فرهنگی،  برنامه ریزان  است  امید 
عالقه مندان  متولی،  نهادهای  مسئوالن، 
و  هم افزایی  همکاری،  با  ورزان  اندیشه  و 
فرهنگ  تقویت  راستای  در  برنامه ریزی 
مطالعه، افزایش سرانۀ فضای کتاب خانه ها 
و اماکن فرهنگی در استان، افزایش سرانۀ 
مطالعه در طبقات مختلف اجتماعی و ایجاد 
عالقه مندی نسبت به کتاب و کتاب خوانی 
از  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  بین  در 
تالش  متناسب  برنامه های  تعریف  طریق 
کنند تا شاهد تقویت بنیان های آموزشی، 
نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی و پرورش 

نسلی کتابخوان باشیم.
از طرح های مطالعه کارشناسی شده و 
شرکت های  از  و  می کنیم  حمایت  عملی 
بزرگ صنعتی و معدنی در استان کرمان 
می خواهم در راستای مسئولیت اجتماعی 
فرهنگی  و  مهم  مسئله ی  به  نسبت  خود 
احداث کتابخانه و افزایش سرانه ی مطالعه 
ظرفیت  از  استفاده  نمایند.  تالش  مردم 
مراکز  عنوان  به  عمومی  کتابخانه های 
توسعه ی گفتمان و هم اندیشی برای ترویج 
با  امکانات  انطباق  و  کتابخوانی  فرهنگ 
گسترش  و  فناوری  افزون  روز  تغییرات 
کتابخوانی  و  کتاب  حوزه ی  در  اینترنت 
ضروری است. اینجانب ضمن تقدیر و تشکر 
از کتابداران و تمامی فعاالن عرصه ی کتاب 
و کتابخوانی، تالش عاشقانه ی تمام کسانی 
که در مسیر روشن ارتقا فرهنگ مطالعه 
و نشر و ترویج کتابخوانی گام برمی دارند 
را صمیمانه ارج نهاده و فرارسیدن هفته ی 
کتاب، کتابخوانی و کتابدار را به تمام اهل 
اصحاب  اندیشمندان،  نویسندگان،  قلم، 
چاپ  تالشگران  و  دست اندرکاران  رسانه، 
کتابدوستان  و  کتابخوانان  کتاب،  نشر  و 
و مردم فرهیخته استان کرمان تبریک و 
افزون  روز  توفیق  و  نموده  عرض  تهنیت 
را در  فعاالن عرصه ی کتاب و کتابخوانی 
خداوند  درگاه  از  علم  و  فرهنگ  ترویج 

متعال مسألت دارم.

مردم  نماینده  هنر:  و  فرهنگ  گروه 
مجمع  رئیس  و  بردسیر  و  سیرجان 
نمایندگان استان کرمان در پیامی هفته ی 
عرصه ی  خدمتگزاران  تمام  به  را  کتاب 

کتاب و کتابخوانی تبریک گفت.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کرمان،  استان  عمومی  کتابخانه های 
پیام شهباز حسن پور، آمده است: » بیست 
و نهمین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری 
باسعادت  محضر  به  را  ایران  اسالمی 
جامعه ی فرزانگان و فرهیختگان، اصحاب 
خرد و اندیشه، اهالی باصفای کتابخانه ها به 
ویژه کتابداران معزز کتابخانه های عمومی 
و  صدیق  خدمتگزاران  آن  کرمان،  استان 
شریف عرصه  دانایی و دارایی، صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم «.  
مجمع  رئیس  پیام  کامل  متن 
شرح  به این  کرمان  استان  نمایندگان 
است: »قلم و کتاب«، ازدیدگاه قرآن کریم 
دین،  اولیای  ارزشمند  و  گهربار  روایات  و 
نعمت و موهبتی ارجمند از طرف پروردگار 
منان، حافظ علوم و دانش ها، پاسدار افکار 
دانشمندان و خردمندان، ضامن بقای ملک 
گذشته  ارتباط  و  اتصال  حلقه ی  دین،  و 
و  آسمان  وصال  حتی  و  بشر  آینده ی  و 

زمین، رازدار بشر و خزانه دار علوم و فنون 
و تجارب قرون و اعصار است. به واسطه ی 
همین امتیازات است که حکما بیان قلم را 
بر بیان زبان برتر می دانند. زیرا بیان زبان با 
گذشت زمان کهنه و فرسوده می شود، اما 

بیان قلم تا ابد باقی و ماندگار است.
می فرماید:  علیه السالم  علی  حضرت 
»نوشتار انسان از گفتارش رساتر و نافذتر 
است« و در سلسله فرمایشات آن حضرت، 
کتب، بوستان دانشوران، مایه ی سکون و 
مونس  خوبی ها،  صادق  روایتگر  آرامش، 
و  معرفت افزایی  عامل  و  تنهایی ها  کنج 
متولیان  همه ی  است.  آفرینی  بصیرت 
فرهنگی موظفیم به دغدغه ها و نگرانی های 
آن  انقالب،  فرهیخته ی  و  فرزانه  رهبر 
شخصیت نادره ی علم و حکمت و معرفت، 
جریان سازی  به  و  کرده  شایان  توجه 
و  کتاب  خصوص  در  مداوم  و  مستمر 
کتابخوانی در جامعه بپردازیم.  اینجانب با 
اعالم رضایتمندی و آرزوی توفیقات الهی 
برای فعاالن حوزه کتاب در استان کرمان، 
شایسته و بایسته میدانم بیست و نهمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
و  فرزانگان  جامعه  باسعادت  محضر  به  را 
فرهیختگان، اصحاب خرد و اندیشه، اهالی 
باصفای کتابخانه ها به ویژه کتابداران معزز 
آن  کرمان،  استان  عمومی  کتابخانه های 
خدمتگزاران صدیق و شریف عرصه  دانایی 
و دارایی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده، مزید توفیقات و تاییدات جامعه ی 
و  نویسندگان  از  اعم  زبدگان  و  نخبگان 
پژوهشگران، فعاالن عرصه ی چاپ و نشر 
خداوند  از  را  کتاب  خوانندگان  و  کتاب، 

متعال خواستارم.

نهاد  مدیرکل  فرهنگ وهنر:  گروه 
از  کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های 
رایگان در کتابخانه های عمومی  عضویت 
سراسر استان خبر داد و گفت: »عضویت 
رایگان در کتابخانه های عمومی استان به 
مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از 24 

تا 26 آبان ماه انجام می شود«.
به گزارش خبرگزاری شبستان کرمان، 
احمد وفائی در حاشیه ی نشست با معاون 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
اولین  مناسبت  به  که  استان  دادگستری 
مرکزی  کتابخانه  در  کتاب  هفته  روز 
در  عضویت  این که  بیان  با  شد،  انجام 
به  کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های 
روز  سه  مدت  به  کتاب  هفته  مناسبت 
رایگان است، اظهار کرد: »عضویت رایگان 
به مناسبت هفته کتاب طی روزهای 24 
کتابخانه های  در  جاری  آبان ماه   26 تا 

عمومی سراسر استان انجام می شود«.
کارت  نشست  این  حاشیه ی  در 
توسط  دادگستری  معاون  عضویت 
به وی  و  کتابخانه عمومی مرکزی صادر 

اهدا شد.
همچنین خبرنگاران حاضر در جلسه 
نیز به عضویت رایگان در کتابخانه دعوت 

شدند.
قویدل پیش از نشست با وفائی، ضمن 
کتابخانه  مختلف  بخش های  از  بازدید 
به  کتابخانه  این  کتابداران  با  مرکزی، 
از  قدردانی  و  خداقوت  عرض  منظور 

زحمات آنان نیز دیدار کرد.
در  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
و  مطالعه  ترویج  راهکارهای  خصوص 
کتابخوانی به منظور پیشگیری و کاهش 
مناطق  در  ویژه  به  اجتماعی  آسیب های 

حاشیه نشین بحث و تبادل نظر شد. 

در پیام امام جمعه کرمان
به مناسبت هفته کتاب مطرح شد 

نقش کتاب و کتاب خوانی در 
تعمیق بصیرت انسانی بی بدیل است

پیامی  نماینده ی ولی فقیه در استان در  امام جمعه کرمان و 
به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی اعالم کرد »نقش کتاب و 
کتاب خوانی در تعمیق بصیرت انسانی یک نقش بی بدیل است«. 
افزود:  سلیمانی  علیدادی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
ترویج  جهادی،  در حرکتی  کشور  فرهنگی  دستگاه های  امیدوارم 
کتاب و کتاب خوانی را در سرلوحه ی فعالیت های خود قرار دهند 
و جوانان عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز ما بتوانند در این 

مسیر، گام های بلند و استواری بردارند. 
متن کامل این پیام را در ادامه می خوانید.

هر روز که می گذرد نیاز به کتاب و کتاب خوانی بیش از گذشته 
بر  را  ویژگی هایی  مدرن  متالطم  دنیای  در  زندگی  می نماید.  رخ 
زیست انسانی افزوده است که جز با مطالعه و دانش نمی توان بر 
عوارض ناشی از آن فائق آمد.  از یک سو، گستره، سرعت و وسعت 
اتفاقات و حوادث خارج از وصف شده است و از دیگرسو، رشد و 
توسعه ی علم و فن آوری سرعت و شتابی افزون یافته است.   در 
کنار این دو عامل، شاهد توسعه ی ابزارهای ارتباطی و شبکه های 
اجتماعی هستیم که با سهولت و سرعت در دسترسی به اطالعات، 
اطالعات  وسعت  است  شده  باعث  داشته،  که  برکاتی  کنار  در 

انسان ها اقیانوسی باشد وسیع، اما به عمق یک انگشت. 
در چنین شرایطی نقش کتاب و کتاب خوانی در تعمیق بصیرت 
و  طراوت  اکسیر  خوب  کتاب  است.  بی بدیل  نقش  یک  انسانی 
و زمخت  دنیای سخت  در  تا  ما کمک می کند  به  و  است  حیات 
واالی  اهداف  و  انسانی  کرامت  الهی،  واالی  اندیشه های  کنونی، 
انسان هایی متعهد و  تربیت  نکنیم و در مسیر  را فراموش  خلقت 
متخصص گام برداریم. هفته ی کتاب و کتاب خوانی مجالی است 
برای یادآوری این گنج عظیم، و حق شناسی و ستایش مولفان و 

پدیدآورندگان کتاب های خوب. 
امیدوارم دستگاه های فرهنگی کشور در حرکتی جهادی، ترویج 
کتاب و کتاب خوانی را در سرلوحه ی فعالیت های خود قرار دهند 
و جوانان عزیز و دانش آموزان و دانشجویان عزیز ما بتوانند در این 

مسیر، گام های بلند و استواری بردارند. و من اهلل التوفیق

با حضور قاریان برجسته کرمانی؛
محفل قرآن و عترت 

»ترنم وحی« برگزار شد
ممتاز  قاریان  حضور  با  وحی«  »ترنم  عترت  و  قرآن  محفل 

کرمانی در محل سالن باستانی پاریزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره  کل کتابخانه های عمومی استان 
کرمان، محفل قرآن و عترت »ترنم وحی« با حضور قاریان ممتاز 
کرمانی مجتبی یداللهی، سجاد محمدرفیع؛ استاد فرهیخته حسن 
مجیدی فر، و تعدادی از همکاران کتابخانه های عمومی شهر کرمان 
به صورت حضوری و مجازی در محل سالن باستانی پاریزی  برگزار 
شد. مجیدی فر با اشاره به اهمیت آیه های قرآنی در زندگی افراد 
اظهار داشت: انسان ها با تمسک به قرآن و عمل به آیات متبرک 
قرآن، تغییرات و اتفاقاتی را در زندگی شان حس می  نند که با هیچ 

چیزی قابل قیاس نیست.
بندگان  به  که خداوند  دانست  نعماتی  از  را  قرآن  با  انس  وی 
خاص خود عنایت می کند.  مجیدی فر در ادامه با اشاره به تاثیر 
تدبر در آیات و انس با قرآن در زندگی افراد مختلف تاکید کرد: 
متفاوت  تاثیر  موقعیتی  و  شرایط  هر  با  فرد  هر  زندگی  در  قرآن 
مدیرکل  وفائی  احمد  مراسم،  این  در  داشت.   متناسب خواهد  و 
کتابخانه های عمومی استان کرمان، با اشاره به برکات آیات قران 
به پیشواز بیست و نهمین دوره ی هفته  با کالم وحی  بیان کرد: 
کتاب می رویم و از برکات معجزه ی جاوید پیامبرگرامی اسالم)ص( 

کتاب قرآن بهره مند می شویم . 
وی اظهار داشت: محافل قرآن و عترت در کتابخانه های عمومی 
برگزار  قرآنی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  هدف  با  استان  سراسر 
می شود. در این مراسم، قاریان ممتاز کرمانی آیاتی از قران کریم 
را تالوت نمودند. گفتنی است، محفل قرآن و عترت »ترنم وحی« 
با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی به صورت مجازی نیز در 

فضای اسکای روم به آدرس:
   https://www.skyroom.online/ch/kermanpll/etrat

پخش شد.
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