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ین  گاهـی آن قـدر شیر یر چتر علم و آ زندگی ز
نــس با کتـــــاب وقلــم و اندوختـه ها 

ُ
و ا

ین و پایدار اســت که همه  آن قدرخاطره آفر
تلخــی ها و ناکامی های دیگر را از یــاد می برد.



ین ابزارهای  کتاب خوب ، یكــی از بهتر
کمال بشری است .

مــردم ما بــا کتــاب ، بیــش از آنچه که 
امــروز انس دارنــد باید انــس بگیرند . 
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فصـل اول: 

اخبار کتابخانه های عمومی استان 
در شش ماه دوم سال 1399





11گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

نشستکتابخوان
ویژههفتهدفاعمقدسدراراک

برگزارشد

به همــت کتابخانه عمومی شــماره یک و با 
حضــور کتابداران شهرســتان اراک، نشســت 
کتاب خوان مجــازی ویژه هفتــه دفاع مقدس 

برگزار شد.

در این نشست، کتاب »لباس آویخته« نوشته 
رضا بهشتی، توسط راضیه عباسی؛ »فرنگیس« 
نوشــته مهناز فتاحی، توسط ســعیده رحیمی؛ 
»نورالدین پسر ایران« نوشته معصومه سپهری، 
توسط اعظم ندری؛ »دا« نوشته اعظم حسینی، 
توسط معصومه امیری هزاوه، »سالم بر ابراهیم« 
نوشته گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، توسط 
هاجر توکلــی و »یادگاران: زندگی نامه شــهید 
مهدی باکری« نوشته طاها فروتن، توسط صدف 

شفیع معرفی و به اشتراک گذاشته شد.



کتاب آفتاب 12

در قرمز« »مربعهــای کتــاب خوانش
کتابخانهاشراقدلیجان

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجان و به مناسبت بزرگداشت چهلمین سال 
دفاع مقــدس، ویژه برنامه خوانش کتاب »مربع 
های قرمز: خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا« 
نوشته زینب عرفانیان در کتابخانه عمومی اشراق 

شهر دلیجان برگزار شد.

در ایــن برنامه  که به صــورت مجازی برگزار 
شــد، متن تقریظ مقام معظــم رهبری بر کتاب 
»مربع هــای قرمز« توســط یکی از بســیجیان 

هنرمند شهرستان دلیجان نیز نگارش شد.
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نشستمشاوره
باموضوعمدیریتاسترس

دردلیجانبرگزارشد

نشست مشاوره با موضوع »مدیریت استرس 
در دوران شیوع بیماری کرونا« با محوریت کتاب 
»از تنش تا آرامش« نوشــته دکتر الهام شرفی و 
احمدعلی نورباال با حضور سید مهدی رجبی، 
روانشــتاس علوم تربیت به صورت مجازی در 

شهرستان دلیجان برگزار شد.

در این نشســت مباحثی همچــون تعاریف 
اضطراب و اســترس در علم روانشناسی، لزوم 
وجود میزان متعادلی از استرس در وجود انسان، 
چگونگی کاهش تنش و مدیریت اســترس در 
کرونا، نقش والدین در کاهش اســترس دانش 
آمــوزان در ایام تحصیل مجــازی یا حضوری، 
نکات مهم در آموزش اصول بهداشتی به دانش 
آموزان در مدارس، کاهش تنش و حفظ آرامش 
هنــگام از دســت دادن نزدیکان بــر اثر کرونا 

پرداخته شد.
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خریدکتابکمکآموزشی
برایکتابخانهشمارهیکاراک

توسطخیرین

با پیگیری های راضیه عباسی، مسئول کتابخانه 
شماره یک اراک، بیش از 240 جلد کتاب های 
کمک آموزشــی رشته تجربی توســط یکی از 

خیرین برای این کتابخانه خریداری شد
عباســی گفت: این خیر محترم از اعالم نام و 
مشخصات خودداری نموده و قصد دارد در آینده 
کتابهای کنکور ریاضی و انسانی را نیز خریداری 

و به کتابخانه اهدا نماید.

نشستکتابخوانمعراجیها
درکتابخانهاشراقدلیجان

به مناسبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، 
نشست کتاب خوان معراجی ها به همت کتابخانه 
عمومی اشراق شهر دلیجان و به صورت مجازی 

برگزار شد
در این نشست کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
نوشته حمید حسام، توسط مریم سادات جاللی؛ 
»لحظه های شــیدایی« نوشــته وحید حسنی، 
توسط مریم حیدری؛ »مربع های قرمز« نوشته 
زینب عرفانیان، توسط ســحر شاکری و »سفر 
سرخ« نوشــته نصرت الله محمودزاده، توسط 

زهرا رحیمی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
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کارگاهآموزشیخانوادهموفق
درکتابخانهولیعصر)عج(ساوه

بــه همــت کتابخانــه عمومــی حضــرت 
ولیعصر)عج( شــهر ســاوه، کارگاه آموزشــی 
خانواده موفق با حضور ســعید زمانی، اســتاد 

دانشگاه و به صورت مجازی برگزار شد.

زمانــی در این کارگاه بــه 8 عادت بد که بعد 
از ازدواج بایــد ترک کرد اشــاره کــرد و گفت: 
خوشبختی نتیجه از بین بردن این هشت عادت 
است که یک ازدواج خوب را زیر و رو می کند. 
اگر حتی یکی از این عادتها را دارید شــما باید 
از آن دوری کنید تا یک ازدواج پایدار و مملو از 

عشق داشته باشید.

وی ادامــه داد: 8 عادت بعد که بعد از ازدواج 
باید ترک کرد شــامل این موارد اســت: دلیل و 
برهــان بی مورد را کنــار بگذارید؛ محیط خانه 
را امن نگه داشــتن همیشه موثر نیست؛ حواس 
پرتی و گیج بودن را دور بریزد؛ دست از سرزنش 
بردارید؛ از عیب جویی، انتقاد و مسخره کردن 
دوری کنیــد؛ قلدری نکنیــد؛ تدافعی برخورد 

نکنید و یک جانبه تصمیم گیری نکنید.
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سلسلهنشستهایکتابخوان
دفاعمقدس

درکتابخانهشهدایسنجاناراک

با هدف ترویــج فرهنگ ایثار و شــهادت و 
همزمــان با هفته گرامیداشــت دفــاع مقدس، 
سلسله نشست های کتاب خوان به منظور آشنایی 
نسل جوان با رشادت و فداکاری رزمندگان دفاع 
مقدس و شهیدان گران قدر به میزبانی کتابخانه 
عمومی شهدای سنجان شهر اراک و به صورت 

مجازی برگزار شد.
در نشســت اول، کتاب »فرزنــدان ایرانیم« 
نوشته داود امیریان، توسط تینا جعفری؛ »شهید 
فهمیده« نوشــته محمدرضا اصالنی، توســط 
فاطمه عســگری؛ »ســوغات کربال« نوشــته 
حمیدرضا گلچین، توسط زهرا فقیهی و »زندگی 
و مبارزات شهید مرادی« نوشــته علی درازی، 
توسط بهاره آقاخانی معرفی و به اشتراک گذاشته 

شد.

در نشســت دوم نیز کتاب »جــام جهانی در 
جوادیه« نوشــته داوود امیریان، توســط ریحانه 
آقاخانی؛ »دود پشــت تپه« نوشــته محمدرضا 
بایرامی، توســط نازنین زهرا بشارتی؛ »زندگی 
نامه و خاطراتی از شهید آقا رب پرست« نوشته 
علیرضا پور بزرگ، توســط ســتایش میرزایی و 
»گردان قاطرچــی ها« نوشــته داوود امیریان، 
توسط مهدیه عنایتی معرفی و به اشتراک گذاشته 

شد.
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نشستکتابخواندفاعمقدس
درشازندبرگزارشد

به مناســبت هفتــه دفاع مقــدس و به همت 
کتابخانــه عمومی مالصدرای شــهر شــهباز، 
نشســت کتاب خــوان دفاع مقــدس با حضور 

کتابداران شهرستان شازند برگزار شد.

در نشســت اول، کتاب »پایــی که جا ماند« 
نوشــته ســید ناصر حســینی پور، توسط جواد 
رحیمی؛ »فرنگیس« نوشته مهناز فتاحی، توسط 
رضا مهری؛ »ویرانی دروازه شرقی« نوشته وفیق 
سامرایی، توسط محسن توکلی و »مهتاب خین: 
روایت پاســدار شهید حاج حســین همدانی« 
نوشته حســین بهزاد، توســط علی حبیبی پور 

معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
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کتابخواندفاعمقدس
بههمــتکتابخانهحضــرتزهرا)س(

مهاجرانبرگزارشد

به مناســبت هفتــه دفاع مقدس، نشســت 
کتاب خوان به همت کتابخانه حضرت زهرا)س( 
شــهر مهاجران شهرســتان شــازند به صورت 

مجازی برگزار شد.
در این نشســت، کتاب »من زنده ام« نوشته 
معصومه آباد، توسط محســن توکلی؛ »سرباز 
لشــکر 17« نوشته رضا قاســمی، توسط علی 
حبیبی پور و »وقتی مهتاب گم شــد« نوشــته 
حمید حسام، توسط عاطفه محمودی معرفی و 

به اشتراک گذاشته شد.
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روایتگریدفاعمقدس
درکتابخانهاشراقدلیجان

به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، ویژه برنامه روایتگری خاطرات هشت 
سال جنگ تحمیلی به همت کتابخانه عمومی 
اشراق شهر دلیجان و به صورت مجازی برگزار 

شد.

در ایــن برنامه رضا حســنی، رزمنــده دفاع 
مقدس شهرســتان دلیجان به بیان خاطراتی از 
شــهدا و رزمنــدگان در آن دوران پرداخت و در 
ادامه کتاب »وقتی کوه گم شد« سرگذشت حاج 

احمد متوسلیان را معرفی کرد.

رضا حســنی گفت: کتاب »وقتی که کوه گم 
شــد« حکایت مردانی است از جنس آذرخش 
کــه در غبار غفلــت ما گم شــده اند. حکایت 
سلحشورانی است که حتی بعد از شهادتشان نیز 
دشمن دست از آنها برنداشت و کمر به نابودی 
آنان بســت. نابودی فرهنگ، مرام و روش آنان. 
چون در قاموس اهریمن، مرام و فرهنگ آن غیور 

مردان، بسیار خطرناک تر از خود آنان است.
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نشستخاطرهگوییدفاعمقدس
درکتابخانهولیعصر)عج(ساوه

به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس 
و با حضور علی اصغر ســقائی، رزمنده جنگ 
تحمیلی، نشست خاطره گویی و روایتگری در 
کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر)عج( شــهر 

ساوه برگزار شد.
سقائی در این نشســت خاطراتی از حضور 
خود و همرزمانشــان در عملیات  شهر چویبده 
در 35 کیلومتری جنوب شــرقی شهر آبادان را 

روایت کرد.

روایتگریدفاعمقدس
درکتابخانهعالمهعسگریساوه

برگزارشد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، نشست خاطره 
گویــی و روایتگری با حضور ســرهنگ عباس 
شعبانی، رزمنده هشت ســال دفاع مقدس در 
کتابخانه  عمومی عالمه عســگری شــهر ساوه 

برگزار شد.
شعبانی ضمن روایت چند خاطره از حضور 
خــود و همرزمان شــهیدش در عملیات ها، به 
برخی از رشــادت های شــهیدان و رزمندگان 
شهرســتان ساوه اشــاره کرد و گفت: عظمت و 
بزرگی جانفشــانی های ســرداران و رزمندگان 
اســتان تا کنون در کتاب های مختلفی به رشته 
تحریر در آمده است و روایتگری جنگ از زبان 
رزمندگان تاثیر زیادی بر مخاطبان داشته است.
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نقدکتاب»سربازکوچکامام«
درشهردلیجان

همزمــان با هفتــه دفاع مقــدس و به همت 
کتابخانه عمومی عالمــه عبدالهادی دلیجانی، 
کتاب »ســرباز کوچک امــام:  خاطرات مهدی 
طحانیان« نوشــته فاطمه دوست کامی در شهر 

دلیجان نقد و بررسی شد.
در این برنامه که به صورت مجازی برگزار شد، 
حجت االسالم صحرایی، پژوهشگر و نماینده 
ولی فقیه در ســپاه شهرســتان دلیجان و مهدی 
قاسمی، نویسنده کتاب در حوزه دفاع مقدس به 
نقد و بررسی کتاب پرداختند و پیرامون مطالبی 
همچــون نقش خانــواده و محیــط در تربیت 
این نوجوان به عنوان یک الگــو برای نوجوانان 
امروزی، متناســب بودن کتاب با تمامی سالیق 
و تنوع افکار خواننــدگان، مفصل بودن مطالب 
کتــاب و عدم فرصــت مطالعه کامــل، توجه 

نویسنده به جزئیات بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه این مراســم، نماینده ولــی فقیه در 
سپاه شهرســتان دلیجان از بخش های مختلف 

کتابخانه عمومی اشراق بازدید کرد.
حجت االســالم صحرایی غنی بودن بخش 
کتب دفاع مقدس را به عنــوان تاریخ و هویت 
کشــور ایران مهم تلقی نمود و خواستار جذب 
بیشتر منابع این حوزه با همکاری مرکز حفظ و 

نشر آثار ارزشمند دوران دفاع مقدس شد.
وی همچنین با درخواست شفاهی و مکتوب 
رییــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
مبنی بر جذب کتب جــذاب مربوط به زندگی 
نامه شهدا و روایتگری های دوران دفاع مقدس 

موافقت کرد و قول مساعدت و همکاری داد.
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مسابقهکتابخوانی
باموضوعدفاعمقدسدرشهراراک

همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به 
همت اعظم ندری، کتابدار کتابخانه شماره یک، 
مســابقه کتابخوانی با محوریت کتاب »آشنایی 
بــا دفاع مقدس« نوشــته اســماعیل منصوری 

الریجانی در شهر اراک برگزار شد.
طریقه شرکت در مسابقه جهت دریافت کتاب 
و سواالت ازطریق صفحه اینستاگرام یا مراجعه 

حضوری به کتابخانه بود.

نشستکتابخوانگرامیداشت
فرماندهانشهیددفاعمقدسدردلیجان

به همت کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان، 
نشســت کتاب خوان گرامیداشــت فرماندهان 
شهید دفاع مقدس به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشســت، کتاب »فکــوری به روایت 
همسر شهید« نوشــته زهرا مشتاق، توسط زهرا 
رحیمی؛ »مردی که سایه نداشت« نوشته سهیال 
عبدالحسینی، توسط ملیکا خراسانی؛ »مردی به 
رنگ پرتقال« نوشــته عزت اله الوندجو، توسط 
مریــم حیــدری و »تیک تاک زندگی« نوشــته 
گلستان جعفریان، توسط زینب نجفی معرفی و 

به اشتراک گذاشته شد.
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بازدیدرییسپایش
سازمانبرنامهوبودجهکشور

ازکتابخانهمرکزیاراک

سعید جغتایی، رییس امور پایش، ارزیابی و 
اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور 
از پروژه کتابخانه مرکزی شهر اراک بازدید کرد و 
در جریان روند پیشــرفت و مسائل و مشکالت 

کتابخانه قرار گرفت.
در ایــن بازدیــد مدیــرکل کتابخانــه های 
عمومی اســتان مرکزی، معاونین اداره کل راه و 
شهرسازی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه 
استان، مهندسین ناظر، مشاور و پیمانکار پروژه 
حضور داشتند، گزارشی از روند پیشرفت پروژه 
و میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل کتابخانه 

مرکزی اراک ارایه شد.

رییس امــور پایــش، ارزیابــی و اطالعات 
مدیریت ســازمان برنامه و بودجه کشور در این 
بازدید گفت: تعداد طرح های عمرانی در حال 
اجرا در کشــور زیاد اســت و دولت برای سال 
جاری طرح هایی که قابل اتمام است را اولویت 
بندی کرده تا با اعتباراتی که پیش بینی می شــود 
و اختصاص می دهد، پروژه ها به مرور تکمیل 

شوند.

جغتایــی با اشــاره به ســفر معــاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
به استان مرکزی در روزهای آتی، ابراز امیدواری 
کــرد کتابخانه مرکزی اراک با اختصاص بودجه 
های مورد نیاز تا پایان دولــت دوازدهم به بهره 

برداری برسد.
مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی نیــز در این بازدیــد گفت: نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور نیز آماده تجهیز و 
به روزرسانی کتابخانه، پس از تحویل آن است.
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دیدارمدیرکلکتابخانههایعمومی
باآتشنشانانمرکزاستان

به مناســبت روز ایمنی و آتش نشانی، مهدی 
ثامنــی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی با مسعود آقازیارتی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی شهرداری اراک دیدار و گفتگو کرد.

ثامنی در این دیدار ضمن گرامیداشــت هفته 
دفــاع مقدس، یــاد و خاطره شــهیدان به ویژه 
شهدای آتش نشان را گرامی داشت و گفت: شغل 
آتش نشــانی یکی از مشــاغل پرمخاطره است 
و در زمان وقوع حوادث، آتش نشــانان با ایثار و 

فداکاری خدمت می کنند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
با اشــاره به لزوم فراگیری آمــوزش های ایمنی 
گفت: کتابداران همیشــه بایستی آمادگی مقابله 
با حوادث و بالیا را داشــته باشند. اتفاق در هر 
لحظه ممکن اســت رخ دهد ولی شدت آن به 

پاسخ و میزان آمادگی ما بستگی دارد.

ثامنی ادامه داد: آشــنایی پرســنل کتابخانه 
با خدمات ســازمان آتش نشــانی و آشنایی با 
تجهیزات اطفای حریق، نحوه اطالع رســانی 
دقیق و صحیح هنگام بروز حوادث و همچنین 
آموزش تئوری حریق و کار با خاموش کننده های 
دستی از مواردی است که می توان طی یک دوره 

آموزشی به کتابداران استان آموزش داد.
مســعود آقازیارتی، مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی شــهرداری اراک نیز در این دیدار گفت: 
آتش نشانی شغلی است که با عشق، اعتقاد و از 
خودگذشتگی همراه است و با توجه به شغل پر 
می بایست  آتش نشان  یک  آتش نشانی،  استرس 
روحیات و آمادگی جسمانی باالیی داشته باشد.

آقازیارتی افزود: با توجه به وجود 11 ایستگاه 
آتش نشــانی در ســطح شــهر اراک و فعالیت 
همکاران در 3 شــیفت کاری، پیشنهاد می کنیم 
کتاب هایی به منظــور مطالعــه در اختیار این 

سازمان قرار گیرد.

در پایان این دیدار کتاب هایی از طرف اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی به سازمان 
آتش نشــانی شهرداری اراک اهدا و مقرر شد به 
منظور ارائه خدمات بهتر، آدرس و مشخصات 
به روز کتابخانه های عمومی در اختیار سازمان 

آتش نشانی قرار گیرد.
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نقدوبررسیکتاب»گلستانیازدهم«
درکتابخانهاشراقدلیجان

به همت کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان 
و به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، برنامه نقد و بررســی کتاب »گلســتان 

یازدهم« نوشته بهناز ضرابی زاده برگزار شد.
در ایــن برنامه مهدی قاســمی، نویســنده و 
رزمنده دفاع مقدس؛ سرهنگ محمود منصوری، 
نویســنده و رزمنده دفاع مقدس و خانم امینی، 
فعال حوزه کتاب و کتابخوانی به نقد و بررســی 
کتاب »گلســتان یازدهم: خاطرات زهرا پناهی 
روا، همسر ســردار شهید علی چیت سازیان « 

پرداختند.

کارگاهبررسیاندیشهموالنا
درشهرستاندلیجانبرگزارشد

به مناسبت روز بزرگداشت مولوی و به همت 
اکرم مهرادفر، کتابدار کتابخانه عمومی اشراق، 
کارگاه بررســی اندیشــه موالنا با حضور پاییز 
رحیمی، نویســنده دلیجانی در پیچ اینستاگرام 

کتابخانه اشراق برگزار شد.
در ادامه این نشســت نیز کتاب »داستان های 
زیبای مولوی« اثر پرویز امینی  توســط مهرادفر 

معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
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مسابقهکتابخوانی»سالماحمد«
دراستانمرکزیبرگزارمیشود

به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، مســابقه کتابخوانی »سالم احمد« با 
محوریت کتاب »فاتحان خرمشهر« با همکاری 
و مشارکت کتابخانه های عمومی استان مرکزی، 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و 
کنگره ملی نقش امام خمینی)ره( در دفاع مقدس 

و ۶200 شهید استان مرکزی برگزار می شود.
مهلت شرکت در این مســابقه تا 21 مهر ماه 
است و عالقمندان می توانند برای دریافت کتاب 
صوتی و همچنین پاســخ به سواالت به آدرس 
اینترنتــی www.samakpl.ir مراجعه کنند و 
یا جواب ســواالت را به صــورت کد 10 رقمی 
به شماره 100045038 پیامک کنند. سواالت 
مســابقه به صورت چهار گزینه ای اســت و در 
پایــان به برگزیدگان جوایز ارزنــده ای اهدا می 

شود.

گفتنی است، کتاب »فاتحان خرمشهر: اولین 
مسافر خرمشهر« به قلم مرتضی مساح نگاشته 
شــده که روایت رشــادت های سرلشگر شهید 
حاج احمد کاظمی در دفاع مقدس است. این 
کتاب توسط  انتشــارات صریر به چاپ رسیده 
و توســط بخش نابینایان دکتر خزایلی کتابخانه 
عمومی شماره یک شهر اراک به صورت صوتی 

منتشر شده است..
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نشستکتابخوانویژهخواهرانشهید
شهرستاندلیجانبرگزارشد

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجــان و به مناســبت بزرگداشــت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، نشســت کتابخوان ویژه 
خواهران شــهید با محوریت معرفی 5 اثر فاخر 
در حوزه دفــاع مقدس به صــورت مجازی از 
صفحه کتابخانه عمومی اشــراق در اینستاگرام 

برگزار و پخش شد.
در این نشســت، کتاب »دختر شینا« نوشته 
بهنــاز ضرابــی زاده، توســط زهــرا دالوری؛ 
»مربع های قرمز« نوشته زینب عرفانیان، توسط 
الهه علیمرادی؛ »فرنگیس« نوشته مهناز فتاحی، 
توسط راضیه صفری؛ »سالم بر ابراهیم« نوشته 
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، توسط منیره 
رمضانی و »به نام مادر« نوشته سیدعلی حسنی، 
توسط فاطمه ســادات درخوشــی معرفی و به 

اشتراک گذاشته شد.
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بازدیدمعاونرئیسجمهورو
رئیسسازمانبرنامهوبودجهکشور

ازپروژهکتابخانهمرکزیاراک

محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با همراهی 
سید علی آقازاده، اســتاندار مرکزی؛ علی اکبر 
کریمی و محمدحسن آصفری، نمایندگان اراک 
در مجلس شــورای اســالمی؛ مهدی ثامنی، 
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان؛ رقیه 
یادگاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان؛ 
مهدی زندیــه وکیلی، معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری؛ شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر اراک و جمعی دیگر از مسئوالن از 

پروژه کتابخانه مرکزی اراک بازدید کرد.

محمدباقــر نوبخت با اشــاره به مصوبات و 
پروژه های سفر ریاست جمهوری، بیان کرد: در 
سفر دولت به استان مرکزی 4۹ پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۹320 میلیارد ریال تعیین شد که تا امروز 

برای این پروژه هــا 131۹0 میلیارد ریال معادل 
142 درصد اعتبارات پرداخت شده است ولی 

هنوز برخی از پروژه ها به افتتاح نرسیده است.

وی بیان کرد: طرح های باقی مانده از ســفر 
ریاســت جمهوری و دیگر پروژه ها که تا پایان 
سال قابلیت اتمام دارند در حدود 13 پروژه است 
که می توان آن ها را تا پایان امسال یا حداکثر بهار 
1400 به پایان رســاند کــه مجموعه اعتبارات 
مورد نیاز آن ها به 5500 میلیارد ریال می رسد. 

معــاون رئیس جمهور ضمــن تاکید بر لزوم 
تکمیل پــروژه کتابخانه مرکــزی اراک، اظهار 
داشت: امیدواریم با تخصیص اعتبار مورد نیاز 
تا پایان دولت تدبیر و امید، شــاهد بهره برداری 

این پروژه باشیم.

ســید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی نیز 
با بیان اینکه انتظار داریم در این ســفر تکلیف 
پروژه های ســفر رئیس جمهور و هیأت دولت 
مشخص شــود، گفت: حدود 20 پروژه جدا از 
پروژه های سفر ریاســت جمهوری در استان با 
پیشرفت حدود 80 درصدی وجود دارد که برای 
تکمیل نیازمند 1700 میلیارد ریال اعتبار است 
که در صورت تزریق اعتبار به این پروژه ها شاهد 
بهره بــرداری از آن ها در پایــان دولت و ایجاد 

رضایتمندی در میان مردم استان خواهیم بود.
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علی اکبر کریمی، نماینده مردم شهرستان های 
اراک، خنــداب و کمیجان در مجلس شــورای 
اســالمی در این بازدید گفت: استان مرکزی از 
معدود استان هایی است که کتابخانه مرکزی آن 
به بهره برداری نرسیده و انتظار می رود با حمایت 
دولت و مجلس شورای اسالمی این پروژه عظیم 

فرهنگی هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.

محمدحسن آصفری نیز با اشاره به قرارگرفتن 
کتابخانه مرکزی اســتان در بهترین نقطه شــهر 
اراک، گفت: با تکمیــل و بهره برداری دو پروژه 
تاالر مرکزی و کتابخانه مرکزی، زیربنای فرهنگی 
اســتان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و 

موجب اعتالی فرهنگی جامعه خواهد شد.

مهدی زندیه وکیلــی، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی 
از روند پــروژه، گفــت: روند احــداث پروژه 
کتابخانه مرکزی اراک از ســال ۹3 در زمینی به 
مساحت ۶200 مترمربع، با زیربنای 18500 
متر آغاز شده و برای تکمیل به بودجه ای به میزان 

700 میلیارد ریال نیازمند است.
زندیه وکیلــی افزود: با توجــه به محدودیت 
اعتبارات، تصمیم داریم کتابخانه مرکزی اراک را 
طی چند فاز افتتاح کنیم و با همدلی و مشارکت 
مسئوالن، فاز اول این کتابخانه می تواند تا سال 

آینده به بهره برداری برسد.

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی نیز گفت: با بهره برداری از کتابخانه 
مرکزی اراک، اهداف افق چشــم انداز در سرانه 
زیربنای فیزیکی کتابخانه های عمومی در استان 
مرکزی محقق خواهد شد. این کتابخانه عمومی 
با پیش بینی بخش های مختلفی همانند مرجع، 
پژوهش، ســالن های مطالعه، سالن جلسات، 
آمفی تئاتــر پیشــرفته، مخزن کتــاب، امانت، 
کودک، نوجوان و فعالیت های جنبی، در صورت 
تکمیل پذیرای عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی 

خواهد بود.
وی ادامــه داد: این آمادگی وجود دارد که پس 
از تحویل پروژه، فرآیند تجهیز و به روزرســانی 
کتابخانه در اسرع وقت توسط نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور انجام گیرد.
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لزوماستفادهازظرفیتهنرمندان
درراستایترویجکتابوکتابخوانی

جلسه تاسیس خانه هنرمندان استان مرکزی با 
حضور سید علی آقازاده، استاندار مرکزی؛ سید 
احمد ســجادی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی 
اســتانداری؛ حجت االســالم عباس دانشی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛ مهدی 
ثامنــی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی؛ علیرضا سورانه، رئیس شورای اسالمی 
اراک؛ فرزانه رحمتی، رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر اراک و جمعی از هنرمندان 

رشته های مختلف برگزار شد.

استاندار مرکزی در این جلسه گفت: هنرمندان 
قشر فرهیخته جامعه هســتند که از حساسیت 
باالیی در شناخت مسائل و مشکالت اجتماعی 
برخوردارنــد. باید بســتر و زمینــه الزم را برای 
اشــتغال هنرمندان و عرضه آثار این قشر فراهم 
کرد و می توان از بینش و حساسیت هنرمندان در 
جهت ساماندهی و حل مشکالت و پیشگیری 

از معضالت استفاده کرد.

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی نیز گفت: کتابخانه های عمومی 
اســتان این آمادگی را دارند تا با فراهم ســاختن 
زیرساخت های فرهنگی، به ارائه خدمات به قشر 

هنرمند و فرهیخته جامعه بپردازند.

ثامنی ضمــن پیشــنهاد تاســیس کتابخانه 
عمومی هنرمندان استان مرکزی، افزود: با برنامه 
ریزی های انجام شده، از ظرفیت هنرمندان برای 
ترویج کتاب و کتابخوانی استفاده خواهیم کرد.

وی با اشــاره بــه فعالیت های واحد ســیار 
کتابخانه های عمومی در ســطح شــهر اراک، 
گفت: هنرمنــدان می تواننــد از ظرفیت واحد 
سیار این اداره کل جهت معرفی و ارائه آثار خود 
استفاده کنند و مردم شریف شهر اراک نیز با هنر 
و خالقیت هنرمندان شــهر خــود بیش از پیش 

آشنا شوند.
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در این جلســه پیرامون مســائل و مشکالت 
جامعه هنری اســتان بحث و تبادل نظر شــد و 
مقرر شــد با همکاری دســتگاه های فرهنگی 
استان، خانه هنرمندان استان مرکزی در سه ماه 

آینده آماده سازی و افتتاح شود. 
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
ابــراز امیدواری کرد با بهســازی کتابخانه های 
عمومی شاهد رشد کتابخوانی و عضویت مردم 
فرهنگ دوســت و اهل مطالعه در کتابخانه های 

عمومی باشیم.
ثامنی در پایان از تالش ویژه رئیس و کتابداران 
کتابخانه هــای عمومی شهرســتان دلیجان در 
جریان بهسازی کتابخانه عمومی اشراق قدردانی 

بازدیداعضایشورایاسالمیشهراراککرد.
ازکتابخانهدکترحصیبی

به منظور بررسی مسایل و مشکالت موجود، 
اعضای شــورای اسالمی شــهر اراک به همراه 
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی 
از کتابخانه عمومی دکتر مهین حصیبی بازدید 

کردند.
در این بازدید، ضمن آشنایی اعضای شورای 
شــهر با خدمــات و امکانــات کتابخانه های 
عمومی، تصمیماتی برای خدمات رسانی هرچه 
بهتــر به شــهروندان در کتابخانه دکتر حصیبی 

اتخاذ شد.
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اهدایکتابخانهشخصی
مرحومیونانیپور

بهکتابخانههایعمومیاستانمرکزی

در دیدار مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکــزی با خانواده شــادروان 
دیوید یونانــی پور، کتابخانه شــخصی وی به 

کتابخانه های عمومی استان مرکزی اهدا شد.

آدرین یونانی پــور به نمایندگــی از خانواده 
برادر مرحومش هدف از این اقدام را بهره مندی 
محققان و پژوهشــگران اســتان از کتاب های 
پژوهشــی و تاریخی عنــوان کــرد و گفت: با 
الگوســازی می توان برای اهدای کتابخانه های 
به کتابخانه های عمومی  شخصی شــهروندان 

ایجاد انگیزه کرد.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
نیز این اقدام حســنه را شایســته تقدیر دانست 
و گفت: با کمک رســانه های استان و تبلیغات 
مناســب، برنامه هایی برای ترویج سنت اهدای 
کتاب با شــعار »اهدای کتاب، اهدای آگاهی« 

در دست اقدام داریم.

ثامنی افــزود: از شــهروندان عزیــز تقاضا 
داریم کتاب های مــازاد خود و کتاب هایی را که 
خوانده اند، جهت استفاده عموم به کتابخانه های 

عمومی استان اهدا کنند.

گفتنی است، طی این دیدار ۹20 جلد کتاب، 
75۹ عنوان مجله، 100 مجلد آرشــیو روزنامه 
و 10 مجلد آرشــیو ماهنامه با عناوین مختلف 
جهت نگهــداری در تاالر مفاخر کتابخانه های 
عمومی استان مرکزی اهدا شــد. این کتاب ها 
بیشــتر در زمینــه  علوم اجتماعی، سیاســت و 

ورزش است.
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نقدکتاب»راهیبرایرفتن«
درکتابخانهاشراقدلیجان

به مناســبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و 
به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجان، برنامه نقد کتــاب »راهی برای رفتن« 
حاوی خاطرات بتول خورشاهی، پرستار و امداد 
گــر دوران دفاع مقدس، مبــارز دوران اتقالب 
اســالمی و زندانی آل ســعود در جریان مراسم 
حج ســال ۶۶ 13 با حضور مریــم عرفانیان، 
نویسنده کتاب؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی و 
یکی از رزمندگان و جانبازان پرافتخار دوران دفاع 
مقدس به صورت مجــازی برگزار و به صورت 
زنده از صفحه اینستاگرام اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان مرکزی پخش شد.
در ایــن برنامــه که بتول خورشــاهی و مریم 
عرفانیان از شهر مشهد مقدس به صورت پخش 
زنده حضور دشتند، حجت االسالم ابوالقاسمی، 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان دلیجان 
به عنوان منتقد به نکاتی در خصوص چند بعدی 

بودن کتاب اشاره نمود.
حجت االســالم ابوالقاســمی گفت:  خانم 
خورشــاهی به طرز معجزه آســایی با قرآن در 
سن 4 سالگی آشنا شــدند و حضور موثری در 
دوران انقالب، دفاع مقدس داشــتند و در انجام 
مراسم برائت از مشــرکین حج سال ۶۶ اسیر و         

زندانی شده آل سعود شدند

بتول خورشــاهی نیز در این نشست به بخش 
های تاثیر گذار کتاب از جمله بخش پیدا کردن 
برادر شــهیدش در بیمارســتان هنگام تحویل 
گرفتن شیفت پرســتاری و بخش حضورش در 
عملیات خیبر به عنوان پرســتار و امدادگر اشاره 

نمود.
در ادامه مریم عرفانیان به عنوان نویسنده این 
کتاب و بیــش از 55 کتاب دیگر در حوزه  دفاع 
مقدس به نحوه آشنایی اش با خانم خورشاهی 
و انجام بیش از 4 هــزار مصاحبه با وی جهت 
جمع آوری مطالب و نگارش کتاب اشــاره کرد 
و گفت: به درخواســت خانم خورشــاهی، به 
بخشهای زندگی شخصی ایشان در کتاب اشاره 

نشده است.
 عرفانیان در پایــان از نهادهای متولی و فعال 
حوزه کتاب خواستار شناسانده شدن بیشتر این 
چهره و بانوی ارزشــمند و معرفی کتاب »راهی 
برای رفتــن« در قالب برنامه های تبلیغی، هنری 

و رسانه ای شد.
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شورایاداری
کتابخانههایعمومیاستانمرکزی

برگزارشد

جلسه شــورای اداری کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با حضور مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان، کارشناسان ســتادی و روسای 
ادارات شهرســتان ها به صورت ویدئوکنفرانس 

برگزار شد.
بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی، ارایه 
گزارش در خصوص دهمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی، بررسی فعالیت های مجازی کتابداران و 
مشکالت این حوزه، بحث و تبادل نظر پیرامون 
بخشــنامه دورکاری کتابــداران و برنامه ریزی 
جهت برگزاری باشــکوه مراســم هفته کتاب و 
کتابخوانی از مهمترین مباحث مطرح شــده در 

این جلسه بود.
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معرفیوجمعخوانیکتاب»حدترخص«
بههمتکتابخانهعالمهدلیجانی

در آستانه اربعین حسینی و به همت کتابخانه 
عالمــه عبدالهــادی دلیجانــی، کتــاب »حد 
ترخص« بــا حضور حجت االســالم محمد 
رحیمی، نویسنده کتاب و حمید صادقی، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دلیجان 
معرفی و جمع خوانی شــد. و آموزشی بحث و 

تبادل نظر شد.

ویژهبرنامهاربعینحسینی
درکتابخانهاشراقدلیجانبرگزارشد

به مناســبت فرارســیدن اربعین حسینی و به 
همت کتابخانه عمومی اشــراق، ویــژه برنامه 
فرهنگی در شهرستان دلیجان برگزار و بخشهایی 
از کتاب »به صحرا شدم عشق باریده بود« نوشته 
غالمعلی حدادعادل توسط کتابداران کتابخانه 

جمع خوانی شد.
همچنین به یاد اربعین سال های قبل، موکبی با 
عنوان موکب کتابخانه اشراق در ورودی کتابخانه 
برپا شــده و ایستگاه صلواتی و ماسک نذری به 

یاد زوار اربعین توزیع شد.
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نشستکتابخوان
درکتابخانهعمومیشهدایشهباز

به همت کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر 
شهباز، نشســت کتاب خوان مجازی با حضور 

کتابداران شهرستان شازند برگزار شد

در این نشســت علــی حبیبی پور، مســئول 
کتابخانــه مالصدرای شــهباز بــه ارائه کتاب         
»آینه در کربال« اثر محمدرضا ســنگری نشــر 

قدیانی پرداخت.

 ســپس محســن توکلی مســئول کتابخانه 
امیرالمومنین)ع( آســتانه کتاب »آهی ســوزان         
بر مــزار شــهیدان« منتخب از کتــاب لهوف             
اثر سیدبن طاووس نشر بین الملل، را ارائه نمود. 

در ادامــه رضــا مهری، کتــاب »اول اربعین 
حضــرت سیدالشــهدا)ع(« اثر عالمه ســید 
محمدعلــی قاضی طباطبایی نشــر ســازمان 
چــاپ و انتشــارات و در آخر جــواد رحیمی، 
مسئول کتابخانه امام خمینی)ره( قدمگاه کتاب           
»یــک غنچه، صد زخم« اثر حســین ســیدی       
نشر معارف را در فضای مجازی با عالقه مندان 

به کتاب به اشتراک گذاشتند.
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نشستکتابخوان»اربعین«
بههمتکتابخانهعالمهدلیجانیدلیجان

کتابخانــه عالمه عبدالهادی دلیجانی شــهر 
دلیجان، در آســتانه اربعین حســینی و در روز 
ملی روستا و عشایر، نشست کتاب خوان اربعین 
را همراه با معرفی روســتاهای دوســتدار کتاب 
با حضور کتابداران فعال روســتایی از سراســر 

کشور، برگزار کرد.
مهمانان برنامه:

زینب ابویســانی از روســتای ابویســان از 
خراسان رضوی 

فاطمه ســادات هاشمی از روســتای علوی 
استان اصفهان

یارمحمد بندعلی از روســتای راونج استان 
مرکزی

نشستحافظخوانی
درکتابخانهولیعصر)عج(ساوه

به مناســبت روز بزرگداشــت حافظ ، جلسه 
حافظ خوانــی در کتابخانــه عمومی حضرت 
ولیعصر)عج( شــهر ســاوه به صورت مجازی 

برگزار شد.
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نشستمجازیبزرگداشت
روز»عصایسفید«برگزارشد

نشســت مجازی بزرگداشــت روز »عصای 
ســفید« چهارشــنبه 23 مهرمــاه بــا حضور 
علیرضا مختارپور، دبیــرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، مهدی رمضانی، معاون توسعه 
کتابخانه های و ترویج کتابخوانی نهاد و جمعی 
از کتابداران بخش نابینایان کتابخانه های عمومی 

سراسر کشور برگزار شد.
علیرضــا مختارپور در این نشســت مجازی 
ضمن تبریک فرارســیدن روز عصای سفید در 
ســخنانی گفــت: انصافا طی ســال های اخیر 
تالش های بســیاری از ســوی همکاران من در 
معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 
نهاد و سایر همکاران در استان ها صورت گرفته 
که تسهیلگر فعالیت حوزه نابینایان بوده است و 
هر زمانی که در نهاد امکانات و شرایطی فراهم 
می شود، در طرح ها و برنامه های مختلف نهاد، 
حوزه نابینایان در اولویت اقدامات قرار می گیرد.

دبیرکل نهاد درباره فعالیت های اخیر کتابداران 
نابینای کتابخانه های عمومی گفت: کشــور ما 
نیز مانند سایر کشــورهای جهان به دلیل شیوع 
بیماری کرونا بــا محدودیت ها خاصی در تمام 
بخش  هــا روبه رو شــده، اما کتابــداران ما در 
همین ایــام در کتابخانه ها، در فضای مجازی و 
خدمات ویژه ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی 
بســیار فعال بوده اند. من بیش از 1200صفحه 
مجازی کتابخانه های کشور را دنبال می کنم و در 
جریان فعالیت های آنها هستم و از همین جا از 
فعالیت های همه کتابداران این کتابخانه ها تشکر 
می کنم. نهاد در تالش است تا جایی که امکان 
دارد نیازهای موجود در حوزه نابینایان فراهم شود 
تا بخش فعال تری نســبت به سال گذشته داشته 

باشیم.
در این مراســم همچنین مهــدی رمضانی، 
معاون توســعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی 
نهاد نیز با اشــاره به فعالیت های کتابداران نابینا 
در کتابخانه هــای عمومــی گفــت: کتابداران 
نابینا در یک کتابخانه عمومی، جدای از ســایر 
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کتابداران فعال در این مراکز نیستند. شما عزیزان 
ثابت کردید که در بســیاری از عرصه ها بیش از 
کتابدارانی که از نعمت بینایی برخوردار هستند 
با اشــتیاق تر و پرتالش تر حاضر می شــوید و 
مشــارکت می کنید. حضور شــما باید در تمام 
بخش های کتابخانه جاری باشد و شما باید در 
کنار سایر کتابداران و بخش های کتابخانه حاضر 

باشید و امور کتابخانه را پیش ببرید.
رمضانی با اشاره به شکل گیری فضای همدلی 
و همکاری میان کتابداران نابینا و سایر کتابداران 
کتابخانه های عمومی گفت: خوشبختانه امروز 
سرانه حضور و اشتغال نابینایان در کتابخانه ها به 
نسبت سرانه نابینایان کشور در وضعیت خوبی 
قرار دارد. توقع ما این اســت که دوستان تالش 
کنند تا از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره وری 
انجام شود. حتما همت شما موجب خواهد شد 
که همه نابینایانی که در محدوده خدمتی شــما 
قرار دارند بتوانند از خدمات موثر شما بهره مند 
شوند. همچنین تالش کنید با رایزنی با مقامات 
اســتانی و شهرستانی این فضا شــکل بگیرد و 
خدمت رسانی شما در محل خدمت به صورت 

حداکثری باشد.

ادامه این نشســت مجازی بــه ارائه نکات و 
مطالب کتابداران نابینا از اســتان های مختلف 
کشور اختصاص داشت که لزوم تکمیل خدمات 
وبسایت نابینایان، دسترس پذیر کردن سامانه ها 

بــرای نابینایــان، اختصاص هــارد و فضاهای 
ذخیره ساز، ارتباط و همکاری با بهزیستی برای 
شناســایی و جذب حداکثری اعضای نابینا، در 
اختیار داشتن اینترنت مستقل پرسرعت، ایجاد 
ساز و کار تولید کتاب گویا در کتابخانه و تبدیل 
وضعیت کتابداران نابینا از مهم ترین موضوعات 

مطرح شده در این نشست بود.

در پایان این نشست با حضور مهدی ثامنی، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی 
از خدمات ابوالفضل حیدری، مســئول بخش 
نابینایان دکتر خزایلی کتابخانه عمومی شــماره 
یک شهر اراک با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.
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دیدارمدیرکلکتابخانههایعمومی
بامعاوناجتماعیوپیشــگیریازوقوع

جرمدادگستری

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با محســن خیرمند، سرپرست 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان مرکزی دیدار و گفتگو کرد.

در ایــن دیدار پیرامون تفاهــم نامه همکاری 
مشــترک اداره کل کتابخانــه هــای عمومی و 
دادگستری استان مرکزی با هدف ترویج کتاب 

و کتابخوانی بحث و تبادل نظر شد.

بازدیدمدیرکلکتابخانههایعمومی
ازکتابخانهشهدایشهرکولیعصر)عج(

مهدی ثامنی، مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی از کتابخانه عمومی شهدای شهرک 

ولیعصر)عج( شهر اراک بازدید کرد
ثامنی ضمن گفتگو با مســئول کتابخانه، در 
خصوص مسائل و مشکالت کتابخانه عمومی 
شــهرک ولیعصر)عج( بحث و تبــادل نظر کرد 
و بــا بازدید از بخش هــای مختلف، در جریان 
فعالیت های فرهنگــی و اقدامات این کتابخانه 

قرار گرفت.
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مسابقهکتابخوانیدفاعمقدس
درکتابخانهسلمانساوجیساوه

به مناســبت هفته دفــاع مقدس، مســابقه 
کتابخوانی از کتاب »چرا با حجاب شدم« نوشته 
مژده بهروزی به همت کتابخانه سلمان ساوجی 

در سطح شهرستان ساوه برگزار شد.
در این مســابقه کــه به صــورت مجازی در 
صفحه اینستاگرام و همچنین به صورت پیامکی 
و تحویل پاســخنامه به صــورت حضوری به 
کتابخانه برگزار شد، تعدادی از اعضا و مراجعین 
شرکت کردند که به رسم یادبود هدایایی فرهنگی 

اهدا شد.

نشستکتابخوانمجازیویژهنابینایان
درساوهبرگزارشد

به مناســبت هفته دفــاع مقدس، مســابقه 
کتابخوانی از کتاب »چرا با حجاب شدم« نوشته 
مژده بهروزی به همت کتابخانه سلمان ساوجی 

در سطح شهرستان ساوه برگزار شد.
در این مســابقه کــه به صــورت مجازی در 
صفحه اینستاگرام و همچنین به صورت پیامکی 
و تحویل پاســخنامه به صــورت حضوری به 
کتابخانه برگزار شد، تعدادی از اعضا و مراجعین 
شرکت کردند که به رسم یادبود هدایایی فرهنگی 

اهدا شد.
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بازدیدمدیرکلدفترفرهنگیواجتماعی
استانداریازکتابخانهامیرالمومنین)ع(

سید احمد ســجادی، مدیرکل دفتر فرهنگی 
و اجتماعی اســتانداری مرکزی به همراه مهدی 
ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان از 
کتابخانه عمومی امیرالمومنین)ع( شــهر اراک 
بازدید کرد و در جریان مســائل و مشکالت این 

کتابخانه قرار گرفت.
سجادی همچنین در دیدار با مجتبی سروش، 
مســئول اجرایی ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر اســتان در خصوص وضعیــت کتابخانه 
عمومی امیرالمومنین)ع( شهر اراک گفتگو کرد.

مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری 
مرکــزی در این دیــدار گفت: ترویــج کتاب و 
کتابخوانی از مهم ترین مصادیق امر به معروف 
اســت و کتابخانــه امیرالمومنین)ع( بــا ارائه 
خدمات متنوع، توانسته نیازهای مطالعاتی مردم 

منطقه را برطرف کند.
وی افزود: هرچه دسترســی مــردم به کتاب 

و کتابخانه بیشــتر شــود، در کاهــش جرایم و 
آســیب های اجتماعــی اثرگذار خواهــد بود و 
وظیفه همه ما این است که تالش کنیم کتابخانه 

به خدمات و فعالیت های خود ادامه دهد.
در ادامه مهدی ثامنی، گفت: با توجه به تراکم 
باالی جمعیتی کوی شــهید علم الهدی و بلوار 
شــهیدان جهان پناه شهر اراک، وجود یک باب 
کتابخانه بسیار ضروری اســت و امیدواریم با 
حمایت بیشــتر از ایــن کتابخانه های عمومی، 
بتوانیم خدمات رســانی به شــهروندان عزیز را 

ادامه دهیم.
سروش، مسئول اجرایی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر استان نیز ضمن ارائه گزارشی از روند 
احداث و واگذاری کتابخانه امیرالمومنین)ع(، 
گفت: با حمایت های امام جمعه محترم و ستاد 
امــر به معروف و نهی از منکر اســتان، فضایی 
مناسب از ساختمان ستاد جهت ایجاد کتابخانه 
در نظر گرفته شــد. این کتابخانــه با همکاری 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان به صورت 
مشارکتی آغاز به کار کرد و سپس با انعقاد تفاهم 
نامه ای به صورت کتابخانه نهادی اداره شــد و 
بــا رعایت مقــررات اداری، تمایــل داریم این 

همکاری ادامه یابد.
در پایان این جلســه مقرر شــد با هماهنگی 
نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور، امور 
مربوط به بهســازی و شاداب ســازی کتابخانه 

امیرالمومنین)ع( شهر اراک انجام شود.
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لزومترویجکتابوکتابخوانی
دربیندانشجویاناستانمرکزی

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با حضور در دانشــگاه صنعتی 
اراک با مسئوالن این دانشــگاه دیدار و پیرامون 
راهکارهای ترویج کتابخوانی در بین دانشجویان 

گفتگو کرد.
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
در این دیدار گفت: در نظــر داریم با همکاری 
دانشگاه های استان، بخش عمومی کتابخانه های 
دانشگاه ها را نیز فعال کنیم و اگر عنوان عمومی 
به کتابخانه دانشــگاه اضافه شود، باعث جذب 
مخاطب خارج از دانشگاه و دسترسی بیشتر به 

کتاب های عمومی برای مردم خواهد شد.
وی در ادامه پیشنهاد تبدیل کتابخانه دانشگاه 
صنعتی اراک به کتابخانه مشارکتی را مطرح کرد 
و گفت: در صورت انعقاد تفاهم نامه، اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان آماده همکاری در 
زمینه اتصال کتابخانه به سامانه کشوری مدیریت 
کتابخانه های عمومی، حمایت از تجهیز منابع 
و کتب جدیــد و همچنین آموزش کادر اجرایی 
و کتابداران دانشــگاه خواهد بود.فربد ســتوده، 
مسئول کتابخانه مرکزی و اسناد علمی دانشگاه 
صنعتی اراک نیــز در این دیدار گفت: بیشــتر 
دانشــگاه صنعتی، مهندسان صنایع  مخاطبان 

مختلف اســتان هســتند که جهت انجام امور 
پژوهش و تحقیقات علمی به کتابخانه دانشگاه 
مراجعــه می کننــد. با تجهیــز و تکمیل بخش 
عمومی، اســتفاده و مطالعه کتب این بخش نیز 

برای دانشجویان امکان پذیر خواهد شد.
در این نشست پیرامون راهکارهای همکاری 
مشترک، برگزاری برنامه های فرهنگی با محوریت 
کتــاب و کتابخوانی، گســترش کتابخانه های 
دیجیتال و انعقــاد تفاهم نامه همکاری بحث و 
تبادل نظر شــد و در ادامه مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی به همراه کارشناســان 
ســتادی اداره کل از کتابخانه دانشــگاه صنعتی 

اراک بازدید کرد.



کتاب آفتاب 44

اســتانمرکزیمیزبانوبیناربررســی
راهکارهایبرگزاریجلساتانجمن

دردورانکروناشد

وبینار بررســی راهکارهای برگزاری جلسات 
انجمن کتابخانه های عمومــی در دوران کرونا 
بــا حضور امیــر ذکریایــی، رئیــس اداره امور 
کتابخانه های عمومی کشور؛  نهاد  انجمن های 
ســید نواب علــوی، رئیــس اداره امور مجلس 
و اســتان های نهــاد؛ مهدی ثامنــی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی و روسای 

ادرات شهرستان ها، برگزار شد.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
برگزاری این جلسات را با توجه به شیوع ویروس 
کرونا از ابتکارات نهــاد کتابخانه های عمومی 
دانست و گفت: روســای ادارات کتابخانه های 
عمومی شهرستان های اســتان مرکزی برگزاری 
جلسات انجمن را باید در راس امور قرار دهند.

رئیس اداره امور انجمن های نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور نیز ضمن قدردانی از اداره کل 
استان مرکزی در خصوص ایجاد بستر این وبینار، 
وضعیت برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های 
عمومی استان مرکزی را در سال 13۹8 بررسی 
کرد و در ادامه راهکارهای برگزاری جلســات با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران کرونا و 
شیوه مهندسی جلسات و معرفی شاخص های 
انجمن هــای  عملکــرد  ارزیابــی  در  نهــاد 

کتابخانه های عمومی را تشریح کرد.
ذکریایــی گفت: با شــیوع ویــروس کرونا، 
پیشنهاداتی برای برگزاری جلسات انجمن ارائه 
شــد که می توان به برگزاری جلسات با حداقل 
اعضــا، برگزاری جلســات در فضای مجازی، 
برگزاری جلسات انجمن در گروه های پیام رسان 
اجتماعی داخلی، برگزاری جلسات به صورت 
ویدئو کنفراس و برگزاری جلســات خصوصی 

اشاره کرد.
ســید نواب علوی، رئیس اداره امور مجلس 
و اســتان های نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
نیــز در این نشســت گفــت: تــداوم برگزاری 
جلسات روسای ادارات با کتابداران و مسئوالن 
کتابخانه ها، بهره مندی از نظرات کارشناســی 
کتابــداران و بازدیــد مســتمر از کتابخانه های 
عمومی از مواردی اســت که به بهبود عملکرد 

کتابخانه ها کمک می کند.
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بررسیراهاندازیوتجهیز
کتابخانهعمومیدرپارکبانواناراک

با هدف بررسی راه اندازی و تجهیز کتابخانه 
ویژه بانــوان، مهدی ثامنی، مدیــرکل کتابخانه 
های عمومی اســتان؛ زهرا کسایی پور، مدیرکل 
دفتر زنــان و امور خانواده اســتانداری مرکزی؛ 
فرزانه رحمتی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اســالمی شــهر اراک؛ احمد کربالیی حسنی، 
سرپرست سازمان ســیما و منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری اراک؛ حمید کربالیی حسنی، 
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اراک  از پارک بانوان این شهر بازدید 

کردند.
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حافظخوانیدرکتابخانهسلمانساوجی
شهرساوه

بــه مناســبت روز بزرگداشــت حافظ، لیال 
ســعیدی فر، کتابدار بخــش نابینایان کتابخانه 
عمومی ســلمان ساوجی شهر ســاوه به حافظ 

خوانی پرداخت.
در ایــن برنامــه کــه بــه صــورت مجازی 
در صفحــه اینســتاگرام کتابخانــه بــه آدرس 
salmansavojilibrary شــد، کتابدار بخش 
نابینایان کتابخانه ســلمان ســاوجی به معرفی 

بخش نابینایان کتابخانه پرداخت.

بازدیدمدیرکلکتابخانههایعمومی
ازکتابخانهامامخمینی)ره(کرهروداراک

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکــزی به همــراه علــی عزیزآبادی، 
کارشناس عمرانی اداره کل از کتابخانه عمومی 
امام خمینی)ره( منطقه کرهرود اراک بازدید کرد.

ثامنی ضمن گفتگو با کتابداران این کتابخانه، 
از بخش های مختلف بازدید و در خصوص راه 
اندازی و تجهیــز بخش پژوهش و بخش نجوم 

این کتابخانه دستوراتی را صادر کرد.



47گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

دیدارثامنیبامدیرکلدفترامورزنانو
خانوادهاستانداريمرکزی

ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی با کسایي پور، مدیر کل دفتر امور زنان و 

خانواده استانداری دیدار و گفتگو کرد

دیدارمسئوالندانشگاهصنعتیاراک
بامدیرکلکتابخانههایعمومیاستان

 فربد ستوده، مسئول کتابخانه مرکزی و اسناد 
علمی دانشــگاه صنعتی اراک با مهدی ثامنی، 
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی 

دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که کتابــداران کتابخانه مرکزی 
دانشــگاه صنعتــی اراک نیز حضور داشــتند، 
پیرامون راهکارهای همکاری مشــترک و انعقاد 

تفاهم نامه همکاری بحث و تبادل نظر شد.
در پایان نیز مســئوالن دانشگاه صنعتی اراک 
با حضور در کتابخانه عمومی استاد دهگان، با 
امکانات، خدمات و فعالیت های کتابخانه های 

عمومی آشنا شدند.



کتاب آفتاب 48

جلسهبرنامهریزیهفتهکتاب
درادارهکلکتابخانههایعمومیاستان

مرکزیتشکیلشد

فعالیت های  برنامه ریزی  جلســه  نخســتین 
هفته »کتاب، کتابخوانی و کتابدار« به صورت 
ویدئوکنفرانس و با حضور کارشناســان ستادی 
کل  اداره  در  شهرســتان ها  ادارات  روســای  و 

کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.
مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی در این جلسه بر ضرورت برگزاری 
پرشور ویژه برنامه های هفته »کتاب، کتابخوانی 
و کتابــدار« با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
استان مرکزی تأکید کرد و گفت: 24 تا 30 آبان 
ماه ســال جاری به عنوان هفته کتاب جمهوری 
اسالمی در نظر گرفته شده و برنامه های فرهنگی 
امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی در بستر 

فضای مجازی برگزار خواهد شد.
مهدی ثامنی تصریح کرد: تجلیل از کتابداران 
برتر، تقدیر از برگزیدگان جشــنواره کتابخوانی 

رضــوی، تجلیل از نویســندگان بومی، اهدای 
جوایــز مســابقه کتابخوانی »ســالم احمد«، 
حضور واحد ســیار کتابخانه هــای عمومی در 
سطح شهرستان های استان مرکزی، جمع آوری 
کتاب های اهدایی و مازاد ادارات و ســازمان ها، 
آذین بندی و فضاسازی کتابخانه های عمومی، 
رونمایی از تور مجــازی کتابخانه های منتخب 
و برنامه های متنــوع فرهنگی از جمله اقداماتی 
اســت که در ایام هفته کتاب در اســتان مرکزی 

برگزار می شود.

برگزاری نشســت های کتاب خوان و جلسات 
محافل ادبی در بستر فضای مجازی، استفاده از 
ظرفیت تبلیغاتی رسانه ها و صداوسیما، حضور 
مدیران استانی و شهرســتانی در کتابخانه های 
عمومی، برگزاری تــور کتابخانه گردی مجازی، 
برگزاری دوره آموزشــی مدیریت کیفیت اداری، 
برگزاری برنامه های فرهنگی ویژه بانوان و ... از 
جمله فعالیت های پیشنهادی در این جلسه بود.
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جلســهانجمنکتابخانههــایعمومی
استانمرکزیبرگزارشد

جلســه انجمن کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی با حضور بهروز اکرمی، معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی؛ سید احمد 
ســجادی، مدیــرکل دفتر فرهنگــی اجتماعی 
استانداری؛ مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی، جمعی از مســئوالن 
استانی و دیگر اعضای انجمن در سالن جلسات 

استانداری مرکزی برگزار شد.
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استاندار 
مرکزی با اشاره به با شیوع ویروس کرونا، گفت: 
باید عطش کتابخوانی در جامعه حکمفرما باشد 
تا همه کتابخوان شــوند و در شرایط کنونی برای 
ترویج فرهنگ کتابخوانی می تــوان از ظرفیت 
فضای مجازی و کتاب های الکترونیک استفاده 

کرد.
نیز مدیــرکل کتابخانه های عمومی  در ادامه 
اســتان گزارشــی از عملکــرد کتابخانه هــای 
عمومی در ایام شــیوع ویروس کرونا ارائه کرد و 
گفت: کتابداران استان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، فعالیت های ترویجی و فرهنگی خود 
را در بســتر فضای مجازی انجام می دهند که با 

استقبال اعضا و مخاطبان همراه بوده است.
ثامنی افزود: با هــدف ارائه خدمات و انجام 

برنامه های فرهنگی، واحد ســیار کتابخانه های 
عمومــی راه انــدازی شــده و مورد اســتقبال 
شــهروندان قرار گرفته است. کتب با ارزشی از 
جمله کتابخانه شــخصی مرحــوم یونانی پور 
توسط این واحد جمع آوری و به کتابخانه های 

عمومی اهدا شده است.
وی ضمن اشــاره به پروژه در حال ســاخت 
کتابخانه مرکزی اراک، گفت: برای ســاخت و 
تکمیل پــروژه کتابخانه مرکزی اســتان اهتمام 
جــدی وجود دارد و امید اســت بــا همکاری 
مســئوالن، شاهد ســاخت و تکمیل این پروژه 
باشــیم که باعث ارتقای شاخص های فرهنگی 

شهرمان می شود.



کتاب آفتاب 50

نشستکتابخوانهفتهوحدت
دردلیجانبرگزارشد

به همت کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان، 
نشست کتاب خوان هفته وحـــــدت با حضور 

کتابداران سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست، کتاب »محمد)ص(« نوشته 
ابراهیم حسن بیگی، توسط ملیحه حاتمی، رابط 
فرهنگی شهرستان هرســین، استان کرمانشاه ؛ 
»پیامبر اعظم)ص(« نوشــته میثــاق امیر فجر، 
توسط ســمیه رمضانی هوشمند، رابط فرهنگی 

اســتان گیالن؛ »همنام  شهرستان چابکســر، 
گلهای بهاری« نوشته حسین سیدی، توسط لیال 
اشرفی، کتابدار کتابخانه اشراق دلیجان، استان 
مرکزی؛ »داســتان هایــی از زندگانی حضرت 
محمد)ص(« نوشــته محمود حکیمی، توسط 
فاطمه معصومی، کتابدار کتابخانه شهید رجایی 
گرمسار، استان سمنان و »محمد)ص( پیامبری 
برای زمانه ما« توســط کارن آمسترانگ، سعیده 
رحیمــی، کتابدار کتابخانه شــماره یک اراک، 

استان مرکزی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
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جلسهمشاورهمطالعهوخانواده
درکتابخانهسلمانساوجیشهرساوه

به همت کتابخانه عمومی ســلمان ساوجی 
شهر ساوه، جلسه مشــاوره با موضوع مطالعه و 

خانواده به صورت مجازی برگزار شد
در ایــن جلســه امیری، کارشــناس ارشــد 
روانشناســی بالینی از طریق صفحه اینستاگرام 
کتابخانه به بیان موضوعاتی همچون نقش مهم 
والدین در کتاب خوانی فرزندان، ایجاد فرصت 
مطالعه توسط والدین، اهمیت ضرورت مطالعه 
در خانواده، قرار دادن سبد فرهنگی و مطالعاتی 
در کنار ســبد اقتصاد خانواده، اهمیت والدین 
به کتابخوانی، ایجاد کتابخانه امانی در منزلل، 
ایجاد کتابخانه خانگی در منزل و تشکیل گروه 

های کتابخوانی در بین اقوام پرداخت.

برگزاریجلسهمشاورهبههمت
کتابخانهشهیدبهشتیخمین

به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر 
خمین، جلسه مشاوره با حضور فاطمه قلندری، 
مدیر مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 
و مدرس دانشگاه و با موضوع اعتماد به نفس در 
بزرگســاالن و کودکان به صورت مجازی برگزار 

شد.



کتاب آفتاب 52

نشستکتابخوان
روسایاداراتشهرستانهابرگزارشد

با هدف ترویج کتابخوانی و از طریق سامانه 
اسکای روم، نشست کتاب خوان مجازی روسای 
ادارات کتابخی حاج قاســم: خاطرات ســردار 
حســین معروفیوید« توسط  مرتضی فرمهینی، 
رئیــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 

تفرش معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانکمیجانبرگزارشد

در آستانه هفته کتاب، چهارمین جلسه انجمن 
کتابخانــه های عمومی شهرســتان کمیجان با 
حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان، 
فرماندار و اعضای انجمن به صورت مجازی در 

سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلســه ثامنــی، مدیــر کل کتابخانه 
عمومی اســتان از پرداخت به موقع  نیم درصد 
شــهرداری تقدیر و تشکر کرد وخواستار تعامل 
و همکاری اصحاب رســانه در تبلیغ و ترویج  

فرهنگ  مطالعه شد.
از مصوبات این جلسه مي توان به ایجاد کافه 
کتاب با همــکاری شــهرداری و فرمانداری و 
همچنین تشــکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز 

در شهرستان کمیجان اشاره کرد.
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جمعخوانیکتاب»نیمکتهایپاییزی«
درکتابخانهاشراقدلیجان

به همــت مریم ســادات جاللی، مســئول 
کتابخانه عمومی اشراق و با همکاری کتابداران 
شهرستان دلیجان، برنامه جمع خوانی از کتاب 
»نیمکت های پاییزی: گزارشی از واقعه سیزدهم 
آبــان 1357«  به قلم حمیدرضا شــاه آبادی به 
مناسبت گرامی داشــت یوم الله 13 آبان و روز 
دانش آمــوز به صورت پخش زنــده از صفحه 
اینستاگرام کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان 

برگزار شد.

نشستکتابخوان
درکتابخانهامامحسنمجتبی)ع(

شهرزاویه

بــا حضــور جمعــی از اعضاء، نشســت 
کتاب خــوان در کتابخانه عمومی امام حســن 
مجتبی)ع( شــهر زاویه شهرستان زرندیه برگزار 

شد.
در این نشســت، کتاب »سووشــون« نوشته 
سیمین دانشور، توســط حنانه دهقانی؛ »وقتی 
نیچه گریست« نوشته اروین یالوم، توسط نرجس 
طباطبایی؛ »ارمیا« نوشته رضا امیرخانی، توسط 
فاطمه ســرخیل و »در یک چشــم به هم زدن« 
نوشته ملکوم گلدول، توسط آرزو میرگلوی بیات 

معرفی و به اشتراک گذاشته شد.



کتاب آفتاب 54

دیداربانوانکتابداراستانمرکزی
بافرماندارشهرستاناراک

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی به همراه جمعی از بانوان کتابدار با 
حسین بختیاری، فرماندار شهرستان اراک دیدار 

و گفتگو کردند.
در این نشست صمیمی فرماندار اراک گفت: 
شــخصا عالقه خاصــی به مطالعــه کتاب در 
کتابخانه ها دارم و از حضور در فضای کتابخانه 
ای لذت می برم. همیشه همراه خود یک کتاب 
برای مطالعه همراه دارم و ســعی خواهم کرد از 
تمامی فرصت ها جهت خواندن کتاب استفاده 

کنم.
 وی خاطرنشــان کرد: با تــالش کتابداران و 
روحیه مناســب، احترام به مراجعــه کنندگان، 
تامین کتاب های مناســب و کارآمد می توانیم 
شاهد این باشیم آیندگان نیز خاطرات خوبی از 

کتاب و کتابخانه داشته باشند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
نیز ضمن ارایه گزارش از وضعیت کتابخانه های 

عمومی اراک گفت: در حال حاضر بهســازی 
و شــاداب ســازی کتابخانه های عمومی یک 
ضرورت اســت و بــا ایجاد فضای مناســب و 
استاندارد، می توان شهروندان را بیش از پیش به 

کتابخانه های عمومی جذب کرد.
ثامنی به وضعیت معیشتی کتابداران اشاره کرد 
و گفت: با پیگیری های مسئولین نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور و همکاری دولت و مجلس، 
امیدوار هستیم ســاختار حقوق همکاران بهبود 

یابد.
وی در پایــان بــه ویژه برنامه های بیســت و 
هشتمین دوره هفته کتاب در سطح استان مرکزی 
اشاره کرد و گفت: بر این باور هستیم که جامعه 
عالوه بر غذای جســم به غــذای روح نیز نیاز 
دارند و با اشاره به شیوع ویروس کرونا، کتابداران 
استان بر بســتر فضای مجازی در حال ترویج 

کتاب و کتابخوانی هستند.
در پایان این نشست جمعی از بانوان شاغل در 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی از فرماندار 

شهرستان اراک لوح تقدیر دریافت کردند.
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انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانتفرشبرگزارشد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
تفرش با محوریت ویژه برنامه های هفته کتاب و 

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد
حاج علی بیگــی، فرماندار تفــرش در این 
جلســه خواســتار همکاری آموزش و پروش با 
اداره کتابخانه ها شد و گفت: می توان با برگزاری 
مسابقات کتابخوانی، فرهنگ مطالعه را در بین 

دانش آموزان ترویج داد.
از مصوبات این جلســه می توان به تجهیز و 
تعیین کتابخانه مدرســه فاطمــه الزهرا)س( به 
عنــوان کتابخانه مرکزی دانــش آموزی، نصب 
المان کتاب در میادین شــهر و تشکیل محفل 

ادبی با حضور نویسندگان شهر نام برد .

دیدارمسئوالنبانکمسکن
استانمرکزیبامهدیثامنی

به مناســبت هفته کتاب، مسئوالن مدیریت 
شــعب بانک مسکن اســتان مرکزی با مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان دیــدار و گفتگو 

کردند
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آیینگرامیداشتروزکتاب،کتابخوانیو
کتابداردراستانمرکزیبرگزارشد

کتابخوانی  کتاب،  روز  گرامیداشــت  مراسم 
و کتابدار در اســتان مرکزی به صورت مجازی 
و با حضــور هادی آشــتیانی، مدیــرکل امور 
فرهنگی نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور؛ 
حجت االسالم عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان مرکزی؛ سید احمد 
ســجادی، مدیرکل دفتر فرهنگــی و اجتماعی 
استانداری؛ زهرا کسایی پور، مدیرکل دفتر زنان 
و خانواده اســتانداری؛ طوفان محمدی، عضو 
شــورای اســالمی شــهر اراک؛ مهدی ثامنی، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، جمعی از 

فرمانداران، کتابداران واهالی رسانه برگزار شد. 
در این مراســم از برگزیــدگان فعال در حوزه 

کتابخانه های عمومی شامل کتابداران، انجمن 
های شهرستانی و پیشکســوت برتر، همچنین 
برگزیدگان مســابقه کتابخوانی »سالم احمد« 

تقدیر شد.
زینب سادات ســیدي از شهرستان دلیجان و 
اشرف شمسي از شهرســتان خمین، کتابداران 
برتــر در حــوزه فعالیت هــای ترویجی؛ مریم 
سادات جاللی از شهرســتان دلیجان، کتابدار 
فعــال در فضای مجازی و کیومــرث آجرلو از 
شهرستان شازند به عنوان پیشکسوت برتر معرفی 

و قدردانی شدند. 
همچنیــن انجمــن کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان های آشــتیان، فراهــان، محالت، 
خمین، کمیجان، ساوه و شــازند انجمن های 
برتر کتابخانه های عمومی استان مرکزی شناخته 

شدند.
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بازدیدفرماندارشهرستانکمیجان
ازکتابخانهفخرالدینعراقی

همزمــان با هفتــه کتاب، ابراهیم رســتمی، 
فرماندار شهرستان کمیجان از کتابخانه عمومی 
فخرالدیــن عراقی  شــهر کمیجــان بازدید و با 

کتابداران شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

اهدايکتابتوسطفرماندار
بهادارهکتابخانههایعمومیخمین

به مناســبت هفتــه کتاب، احمــد طهرانی، 
فرماندار شهرســتان خمین تعــدادی کتاب به 
کتابخانه های عمومی شهرستان خمین اهدا کرد 

.
وی در حاشــیه این مراســم با تاکید بر اینکه 
طــرح اهدای کتــاب اهدای دانایــی گامی در 
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی است تصریح 
کرد: از جمله مهم ترین اهداف این طرح می توان 
به ترویج سنت حسنه اهدای کتاب ، غنی سازی 
منابع کتاب خانه ها و استفاده بهینه از کتاب های 
بالاســتفاده موجــود در خانه افــراد مختلف         

اشاره کرد.
احمد طهرانی در ادامه افزود : یکی از راههای 
توسعه کتابخانه ها تشویق مردم به اهدای کتاب 
به کتابخانه هاســت که برای نیــل به این هدف 
می طلبد تا همه دستگاهها با تعامل وهمکاری 
با یکدیگر راهکارهایی را اتخاذ کنند که بتوانیم 
بواســطه آن فرهنگ اهدای کتــاب را در جامعه 

نهادینه کنیم .

ادایاحترامکتابدارانشهرستانمحالت
بهمقامشهیدان

به مناســبت هفته کتاب، جمعی از کتابداران 
شهرســتان محالت با حضور در گلزار شهدای 
این شهرستان با آرمان های امام راحل و شهیدان 

انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.
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بازدیدمسئولینشهرستانفراهان
ازکتابخانهوالیت

به مناسب بیست و هشتمین دوره هفته کتاب 
ایران، مســئولین شهرستان  جمهوری اسالمی 
فراهان از کتابخانه عمومی والیت بازدید کردند 
و با فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی 

آشنا شدند.
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بازدیدمسئولینشهرستانمحالت
ازکتابخانهعمومیعالمهطباطبایی
وکتابخانهآیتاهللمقدسیمحالت

به مناســبت هفته کتاب، محمدرضا ناظری 
فرماندار شهرســتان محالت از کتابخانه های 
عمومی این شهرستان بازدید و با کتابداران دیدار 

و گفتگو کرد.
در این دیدار ترابی، رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان محالت ضمن ارائه گزارش 
فعالیتهای انجام شده در کتابخانه های عمومی 
در دوران بیماری کرونا، از حمایت فرماندار در 
برگزاری منظم انجمن ها و بحث زمین کتابخانه 

مرکزی محالت تقدیرو تشکر کرد.
فرماندار شهرستان محالت نیز ضمن تبریک 
هفته کتاب به کتابداران کتابخانه های عمومی از 
تالش های صورت گرفته در دوران شیوع بیماری 
کرونا در فضای مجازی توسط کتابخانه ها ابراز 

رضایت نمود.
ناظری حمایت فرمانداری در بحث کتابخانه 
های عمومی را در اولویت کار خود دانســت و 
ابراز آمادگی کرد کــه فرمانداری هر کمکی که 
بتواند در بحث ترویج کتاب و کتابخوانی انجام 

خواهد داد.
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آتشنشانانشهراراک
بامدیرکلکتابخانههایعمومی
استانمرکزیدیدارکردند

به مناســبت هفته کتاب، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و جمعی از آتش نشانان شهر اراک 
با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 

دیدار کردند

بازدیدفرماندارخنداب
ازادارهکتابخانههايعموميشهرستان

بــه مناســبت هفتــه کتــاب و روز کتابدار،         
حســن خزائی پور فرماندار شهرستان خنداب 
به همراه معاون سیاســی، امنیتــی واجتماعی 
فرمانداری و بخشــداران مرکــزی و قره چای با 
حضور در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
با احمدی رئیس این اداره دیدار و ضمن بازدید 
از مخزن کتابخانه عمومی معراج خنداب لوح 
ســپاس و پیام تبریک خود را به همین مناسبت 

تقدیم وی نمود.
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انجمــنکتابخانههــایعمومیزرندیه
عنوانبرترکشورراکسبکرد

»افشــین نــادی«  گفــت: در ارزیابی های 
انجام شده از سوی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، انجمن کتابخانه های عمومی زرندیه به 
نمایندگی از اســتان مرکزی در کنار استان های 
قزوین، خراســان رضوی، فارس،   یزد و سمنان 

عنوان برتر را کسب کرد.

وی افزود: در آیین ملی بزرگداشت روز کتاب 
و کتابخوانی که امروز از سوی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور به صورت مجازی برگزار شد، از 
تالش های انجمن کتابخانه های عمومی زرندیه 
و تالش هــای فرماندار این شهرســتان تجلیل         

به عمل آمد.

تجدیدمیثاقکتابدارانکمیجان
باآرمانهایشهدا

همزمان با هفته کتاب، مراسم غبارروبی مزار 
شــهدا با حضور حجت االسالم مقدسی پور، 
امام جمعه کمیجان؛ حجت اله عیســی آبادی 
معــاون فرماندار، مدیــران، کتابداران و جمعی 
از پاســداران در جوار آرامگاه شــهدای گمنام          

شهر کمیجان برگزار شد.
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نمایندهولیفقیهدراستانو
استاندارمرکزیباصدورپیامی
هفتهکتابخوانیراگرامیداشتند

حضرت آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اراک و 
سید علی آقازاده استاندار مرکزی با صدور پیامی 
ایام بزرگداشــت کتاب، کتابخوانی و کتابدار را 

گرامی داشتند.

متن پیام  بدین شرح است:

باسمه تعالی
ختم نبوت با خواندن آغاز شــد؛ خواندنی که 
از واژه های کتاب شــروع می شود و تا کلمات 
هستی، این آیات منتشر الهی، صعود می کند. 
این گونه اســت که اهالی اندیشه و خو گرفتگان 
به خواندن فکورانه، پویندگان مســیری دیده می 

شوند که با حضور آخرین نبی گشوده شد.

 آنچه که به قوه اندیشــه ورزی انســان قدرتی 
فزون تر و به حیات او تحرکی فراتر می بخشد، 
ارتباط با اندیشــه های متنوع و متفاوت اســت 
که گذرگاه آن زیســتن با کتاب و مطالعه است و 
کتابخانه های عمومی، مأمنی خواهد بود برای 

کاشت بذر تعقل و ایجاد عادت به تفکر.

 آنچــه در عرصه کتابخانــه های عمومی رخ    
می دهد، تالشــی اســت بــرای عمومی کردن 
آگاهی هایی که می تواند سرنوشت فردی انسان 

و عاقبت جمعی یک ملت را متحول کند.

 بی شک، گستردگی کتابخانه های عمومی و 
ارتباطات پویا با اعضای کتابخانه ها، می تواند 
بزرگ راهی باشــد برای تزریق آگاهی و امید، تا 
دست به دســت یکدیگر، به سوی فردایی بهتر 

حرکت کنیم.

 بیست و هشــتمین دوره هفته کتاب و کتاب 
خوانی با شعار »دانایی، مانایی« فرصتی است 
برای بازبینی تجارب گذشــته، جهت حیات در 
راهــی نو که پیش روی عرصه فرهنگ گشــوده 
شده اســت تا تمام بدنه فعال در کتابخانه های 
عمومی، بیش از پیش، به اهمیت وظیفه خویش 
بیندیشند؛ چرا که در کنار بدن سالم، عقل سالم، 
بیــدار و فعال، برای حیاتی انســانی، ضرورتی 

قطعی است. 
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بازدیدنمایندهمجلسشورایاسالمی
ازکتابخانهاشراقدلیجان

در آستانه هفته کتاب حجت االسالم سلیمی، 
نماینده مــردم دلیجان و محــالت در مجلس 
شورای اســالمی به همراه براتی زاده، فرماندار 

دلیجان از کتابخانه عمومی اشراق بازدید کرد.
در حاشــیه این بازدید ضمن ارائه گزارش از 
روند فعالیت هــای کتابخانه هــای عمومی به 
صورت مجــازی در ایام کرونا توســط رییس 
شهرســتان، کتابداران نیز در خصوص مسائل 
و مشــکالت کتابخانه های عمومی شهرستان 

مطالبی عنوان کردند.
حجت االســالم ســلیمی ضمــن تقدیر از 
کارکنان اداره شهرستان در خصوص فعالیت های 
مطلــوب کتابخانه ها در فضای مجازی، نظم و 
نظافت و انجام شاداب سازی کتابخانه اشراق، 
در خصوص پیگیــری مســائل کتابخانه ها از 
جمله معیشت کتابداران در مجلس و همچنین 
بودجه الزم جهت بروزرســانی منابع کتابخانه 

های شهرستان قول مساعد داد.

ماندگاری انسانیت انســان، وابسته به دانایی 
اوســت و کتاب و کتابخوانی است که با دمیدن 
روح تازه به کالبد عقل، به سالمت او کمک می 

کند تا ازاین رهگذر، تن او نیز سالم بماند.

 امروزه با توجه به محدودیت های ناشــی از 
مبارزه با شیوع بیماری کرونا، اقدامات مجموعه 
کتابخانــه های عمومــی که با زمان شناســی 
مناسب و سریع، فعالیت های خود را از عرصه 
عینی کتابخانه به فضای مجازی هدایت نموده 
تا  بتواند با داروی کتاب در حفظ سالمت فکری 
و روحی مردم، گام های موثری بردارد، شایسته 

تقدیر  است.

 اینجانبــان ضمــن تبریــک 24 آبــان، روز 
کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی به همه دست 
 
ً
انــدرکاران و تالشــگران این عرصــه خصوصا
کتابداران استان مرکزی، از تالش ها و زحمات 
ایــن عزیزان قدردانی  نموده، امید اســت که با 
تحوالت کمی و کیفــی کتابخانه های عمومی 
و کتابداران، متناسب با دوران جدید جهانــی، 
بر تأثیر این مجموعه  گسترده فرهنگی در حیات 

متعالی انسان، افزوده شود.
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تقدیــرکتابدارانازمدافعانســالمت
شهرستاندلیجان

در آســتانه فرا رســیدن هفته کتــاب، رییس 
شهرســتان و کتابــداران کتابخانه های عمومی 
شهرســتان دلیجان از کادر درمان و پرســتاران 
بیمارستان امام صادق )ع( با اهدای کتاب تقدیر 

کردند.
در حاشــیه این برنامه از نادیه اشرقی، پرستار 
کتابخوان و عضو فعال کتابخانه عمومی عالمه 

دلیجانی نیز با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

کتابخانههایعمومی واحدسیار حضور
درشهرستانخمین

همزمــان بــا هفتــه کتــاب، واحد ســیار              
کتابخانه هــای عمومی در شهرســتان خمین 
حضور یافت و کتابهایی اهدایی مردم شهرستان 

را جمع آوری کرد.
در ایــن برنامــه واحد ســیار بــا حضور در 
فرمانــداری، شــهرداری، آمــوزش و پرورش، 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی، اداره بهزیستی، 
اداره تبلیغات اسالمی، حوزه علمیه خواهران و 
دانشگاه پیام نور به انجام فعالیت های ترویجی 

پرداخت.
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بازدیدمدیــرکلامورزنــانوخانواده
استانداریازکتابخانهزنداناراک

به مناســبت هفته کتاب، زهرا کســایی پور، 
مدیرکل امور زنان و خانواده اســتانداری مرکزی 
از کتابخانه مشارکتی شهید بهشتی زندان اراک 

بازدید کرد/

کســایی پور در بدو ورود در کتابخانه شهید 
بهشتی زندان اراك حضور یافت و ضمن گفتگو 
با مددجویــان در جریان مشــکالت آنها قرار 

گرفت.

وی بازاجتماعــی و اصالح کــردن زندانیان 
را وظیفــه اصلی مســئولین زندان دانســت و 
برقرارگرفتن فعالیت های فرهنگی زندان در این 

مسیر تاکید کرد. 

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مرکزی 
پس ازبازدید از کتابخانه زندان به بند نسوان رفت 
و پس از حضور در واحد مددکاری، از ســالن 
های زندان بازدید کردند و نســبت به رسیدگی 
های ویژه بهداشتی و درمانی به مادران زندانی و 

فرزندان آن ها تاکید کرد.

وی اجرای طرح مجــازات جایگزین حبس 
با مشــارکت اداره کل کتابخانــه های عمومی 
را طرحی مناســب دانســت و خواســتار ادامه 
همکاری مجموعه کتابخانــه های عمومی در 

فعالیت های فرهنگی زندان شد.
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رونماییازکتاب»سفرقاصدک«
درشهرستاندلیجان

به مناســبت هفته کتاب و همزمان با برگزاری 
آیین تجلیل از بانوان نویسنده شهرستان دلیجان، 
کتاب »ســفر قاصدک« نوشته وحیده کریمی با 
حضــور وحید براتی زاده، فرماندار شهرســتان 
دلیجان و برخی از مســئولین و روسای وحیده 
کریمی در ســالن جلسات فرمانداری رونمایی 

شد
گفتنی اســت وحیده کریمی، هنرمند عرصه 
هنر نمایشی، تدهیب گر و نویسنده کتب کودک 
است که درســال 13۹۹ دو عنوان کتاب »سفر 
قاصدک« و »زبان کاکتوســی« را به بازار کتاب 

کودک روانه کرده است.

نشستکتابخوان»صبحصادق«
دردلیجانبرگزارشد

به همت کتابخانه اشــراق دلیجان، نشســت 
کتاب خوان »صبح صادق« به مناسبت مناسبت 
میالد نبی اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع( 
با حضور کتابداران شهرســتان های کاشــان و 

دلیجان برگزار شد.
در این نشســت فاطمه رحیمی و فائزه میرابی 
از شهرستان کاشان کتاب های »صبح ساحل« و 

»مسیا« را معرفی کردند.
همچنین کتاب هــای »ســیری در زندگانی 
امام صادق علیه السالم«، »توحید مفضل امام 
صادق« و »کاشــف الحقایق« توســط زینب 
سادات سیدی، مریم سادات جاللی و یارمحمد 

بندعلی معرفی شدند.
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رونماییازکتاب»فرزندهندودر«
درکتابخانهشهدایهندودر

آییــن رونمایی از کتاب »فرزنــد هندودر« با 
حضور حجت االســالم اشــرف، امام جمعه 
بخشداری  شــهرهندودر؛ جعفری، سرپرست 
سربند؛ کارخانه، شهردارشهرهندودر؛  عزیزالله 
وافی، نویسنده کتاب و مسعود حیدری، مسئول 
انتشارات اروانه و ناشر کتاب در سالن آمفی تئاتر 

کتابخانه شهدای شهر هندودر برگزار شد.

زهرا عرفانی پور، مســئول کتابخانه شهدای 
هندودر در خصوص ایــن کتاب گفت: بخش 
اول خالصه ای از پیشــینه هندودر نقل قول ها 
و خاطراتی اســت که ســینه به سینه حفظ شده 
و بخش دوم کتــاب که عمــده مطالب درآمد 
گنجانده شــده مجموعه ای از اشعار عزیزالله 

وافی شاعرخوش ذوق شهرهندودر می باشد.

کتابدارانمحالتازمدافعانسالمت
اینشهرستانقدردانیکردند

به مناســبت هفته کتاب؛ کاظم ترابی، رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محالت 
به همراه داود رضایی، مسئول کتابخانه آیت الله 
مقدســی و مهدی خلیلی نیا، کتابدار کتابخانه 
عالمــه طباطبایی بــه نمایندگــی از  کتابداران 
شهرستان از مدافعان سالمت در بیمارستان امام 

خمینی )ره( با اهدای گل تقدیر کردند.

همچنین در ایــن دیدار ترابــی، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان محالت قول 
اهــدای حداقل 100جلد کتاب به بیمارســتان  

امام خمینی )ره( را داد.
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اهدایکتاببهکتابخانهفخرالدینعراقی
شهرکمیجان

به مناسبت هفته کتاب، رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان کمیجان تعدادی کتاب 

به کتابخانه فخرالدین عراقی اهدا نمود

دیدارکتابدارانکتابخانهامامصادق)ع(
باامامجمعهشهرنیمور

به مناسبت هفته کتاب، رئیس اداره کتابخانه 
های عمومی شهرســتان محــالت و کتابداران 
کتابخانه امــام صادق)ع( با حجت االســالم 
عبادی، امام جمعه شــهر نیم ور دیدار و گفتگو 

کردند.
حجت االســالم عبادی ضمن تبریک هفته 
کتاب، برگزاری منظم مســابقات کتابخوانی در 
طول ســال و همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب 
در سطح شهر را خواستار شدند و قول مساعدت 

در تهیه و اهدای جوایز مسابقات را دادند.
 

بازدیدرئیــسادارهتبلیغاتاســالمی
کمیجانازکتابخانهفخرالدینعراقی

حجــت االســالم فیروزجائی، رئیــس اداره 
تبلیغات اســالمی کمیجان از کتابخانه عمومی 

فخرالدین عراقی بازدید کرد.
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نشستکتابخواننوجوانان
درکتابخانهاشراقدلیجان

به مناســبت بزرگداشــت هفته کتــاب و به 
همت کتابخانه اشراق شــهر دلیجان، نشست 
کتاب خوان نوجوانــان در فضای مجازی برگزار 

شد.
در این نشســت، کتاب »در ستایش کتاب« 
نوشته ایوب بهنام، توسط مریم سادات جاللی؛ 
»ارتداد« نوشــته وحید یامین پور، توسط مریم 
سادات کوچکی؛ »اسم تو مصطفاست« نوشته 
راضیه تجار، توســط زهرا رحیمــی و »تولد در 
لس آنجلس« نوشته بهزاد دانشگر، توسط سحر 

شاکری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

حوزهعلمیهچندینجلدکتاب
بهکتابخانههایعمومیاســتانمرکزی

اهداکرد

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
گفت: حوزه علمیه »حــاج محمد ابراهیم« در 
اراک چند جلد کتاب قدیمی چاپ ســنگی به 

این نهاد اهدا کرد.
مهــدی ثامنی افــزود: کارشناســان درحال 
بررســی قدمت و سال تالیف این کتابها هستند 
تا در تاالر مفاخر اداره کل کتابخانه های عمومی 

استان در معرض دید عموم قرار گیرند.
وی اظهار داشت: کتاب های قدیمی اهدایی 
به علت قدمت زیاد نیاز به بازسازی و بهسازی 

دارند تا امکان رونمایی از آنها فراهم شود.
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
گفت: یکــی از ویژگی کتابهای چاپ ســنگی 
قدمت آنهاســت که به 100 ســال گذشته باز 

می گردد.
ثامنی افزود: ۹20 جلد کتاب در قالب 75۹ 
عنوان نیز هفته گذشته از سوی یکی از شهروندان 
این استان به کتابخانه های عمومی این خطه اهدا 

شد.
وی اظهار داشت: 100 عنوان مجله و روزنامه 
آرشیوی نیز از سوی این شهروند به کتابخانه های 

عمومی استان مرکزی اهدا شده است.



کتاب آفتاب 70

آیینتجلیلازبانواننویسنده
استانمرکزیبرگزارشد

آیین تجلیل از بانوان نویســنده استان مرکزی 
همزمان با بیست و هشــتمین دوره هفته کتاب 
به صورت مشترک با سایر شهرستان های استان 
با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان؛ زهرا کسایی پور، مدیرکل امور 
زنان و خانواده استانداری مرکزی؛ علی میرزایی، 
فرماندار ساوه؛ احمد طهرانی، فرماندار خمین و 
جمعی از بانوان نویسنده استان از طریق ویدئو 

کنفرانس برگزار شد.

در بخشی از این مراســم فرماندار شهرستان 
خمین ضمــن تبریک به مناســبت هفته کتاب 
و کتابخوانی اظهار داشــت: کتابخانه ها نقش 
اساســی در آشــنایی مردم با بســیاری از علوم 
ومهارتها دارند وبرای توسعه کتابخانه ها ما ابتدا 
باید فرهنگ کتابخوانی در مردم را تقویت کنیم 

ومردم را به مطالعه کتاب تشویق کنیم .

وی افزود : با عنایت به اینکه بیشتر مراجعین 
به کتابخانه هــا جوانان و بویــژه دانش اموزان 
تشــکیل می دهند وجود کتب کمک درسی به 
روز و جدید نیز می تواند راهگشای جذب دانش 
آموزان بــه عضویت در کتابخانه هــا و ارتقای 
ســطح مطالعه در بین این قشــر مهم از جامعه 

داشته باشد .

احمــد طهرانی در ادامــه با اشــاره به اینکه 
شهرســتان خمین در حــوزه تالیفــات بانوان 
نویســنده هم از نظر کمی و هــم از نظر کیفی 
جایگاه خوبی در استان دارد افزود: بانوان نقش 
بی بدیلی در توســعه و ارتقای شــاخص های 

فرهنگی و اجتماعی شهرستان خمین دارند .

در این مراســم از 30 بانوی مولف شهرستان 
های اراک، خمین، ســاوه، دلیجان و محالت 
که تالیفات متعــددی در حوزه های اجتماعی ، 

کودکان و... داشته اند تجلیل شد .
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جلســهانجمنکتابخانــههایعمومی
شهرستاناراکبرگزارشد

چهارمیــن جلســه انجمــن کتابخانه های 
عمومی شهرســتان اراك در سال ۹۹  با حضور 
علی زارعٰی معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری 
و ســایر اعضای حقیقی و حقوقی و"بخشداران 
شهرستان اراك در سالن اجتماعات فرمانداری 

برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون فرماندار از اقدامات 
فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرســتان در 
هفته کتــاب قدردانــی نمود و درادامه ســعید 
صحتی، رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومی 
شهرستان اراك به ارایه گزارش عملکرد پرداخت 
و خواستار نگاه ویژه مسئولین اراك  به کتابخانه 

های عمومی روستایی شهرستان شد 
صحتی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
فعالیت های امسال هفته کتاب کامأل در فضای 

مجازی برگزار شد.

کتابخانههایعمومی واحدسیار حضور
درشهرهایدلیجانونراق

به مناســبت هفته کتاب و در راستای اجرای 
طرح اهدای کتاب، اهدای آگاهی؛ واحد سیار 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در 
دلیجان مســتقر و در میادین و محله های شهر 

کتب اهدایی مردمی را دریافت کرد.
در این طرح که با اســتقبال پرشــور ادارات و 
عموم مردم روبرو شــد، اداره تبلیغات اسالمی 
1200 جلد کتــاب و جمعیت هالل احمر نیز 
1200 جلد کتاب به کتابخانه های عمومی شهر 

دلیجان اهدا نمودند.
در این طرح گروه نمایشی ننه آقا و حاج عمو 
زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور 
در اداره جمعیت هالل احمر با زبان طنز نمایشی 

به تشویق عموم به اهدای کتاب پرداختند.



کتاب آفتاب 72

اهدایهشتهزاروپانصدجلدکتاب
دراستانمرکزی

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
گفت: هشت هزار و 550 جلد کتاب به منظور 
ترویــج فرهنگ کتابخوانی، در ســال جاری از 

سوی کتابخانه سیار استان اهدا شد.
 مهدی ثامنی افزود: این کتاب ها به ایســتگاه 
بانک هــا، داروخانه ها،  مطالعه در مطب هــا، 
نانوایی ها و ســایر اماکن عمومی دارای فضای 
نگهداری کتاب و نیز برخی از افراد اهدا شــده 

است.
وی اظهار داشــت: یک هزار و 500 جلد از 
این کتاب های توزیعی در مناطق حاشیه شهری 
اراک به افراد عالقه مند به مطالعه اهدا شــد که 
مورد اســتقبال خوب مردم ساکن در این مناطق 

قرار گرفته است.
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
گفت: مینی بوس کتابخانه سیار استان مرکزی ، 
سال ۹1 راه اندازی شد و امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا از ظرفیت آن بیش از گذشته برای 
در اختیار قرار دادن کتاب به دوستداران مطالعه 

استفاده شده است.
وی اظهار داشــت: افراد می توانند با دعوت 
از کتابخانه ســیار، فرم عضویت را دریافت و 
در کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی عضو 

شوند.

دیداروگفتگویکتابدارانشهرســتان
ساوهبافرماندار

به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی 
و کتابدار، جمعی از کتابداران شهرستان ساوه با 
علی میرزایی، فرماندار شهرستان ساوه دیدار و 

گفتگو کردند.
فرماندار ســاوه در این دیــدار گفت: جهت 
رشد کتابخوانی باید ریشه یابی صورت گیرد و 
علل عدم اجرای این مهم استخراج و در جهت 
رفع آن با همکاری و مشــارکت اعضای محترم 

انجمن کتابخانه محقق گردد.
میرزایــی گفت: دراین راســتا نقــش موثر و 
مجدانــه اداره کتابخانه ها و کتابداران در ترویج 
رشــد کتابخوانی از همه دســتگاه های اجرایی 
به مراتب بیشتر خواهد بود و نیاز به همت همه 
دوســتداران و خادمان کتاب دارد و فرمانداری 
همکاری الزم جهت توسعه فضای کتابخانه ها 
و رشد کتابخوانی در شهرستان ساوه با توجه به 
جمعیت و اقشار متفاوت این شهرستان به عمل 

می آورد.
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جلســهانجمنکتابخانههــایعمومی
شهرستانفراهانبرگزارشد

به مناســب بیســت و هشــتمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اســالمی ایران، جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان با حضور 
حسین معمارنیا، فرماندار و اعضای انجمن در 

کتابخانه والیت برگزار شد. 
در این جلســه پس از بررســی فعالیت ها و 
و  کتابخانه های عمومی شهرستان  مشــکالت 
ارائه راهکار، هر یک از اعضای انجمن کتابی را 

برای دیگر اعضا معرفی کردند.

محوطهکتابخانهشهدایحصاروفر
بامشارکتدهیاریآسفالتشد

با مساعدت ســعید طالبی، بخشدار بخش 
زالیان و ســعید معافی، دهیار روستای حصار، 
محوطه کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر از 

توابع شهرستان شازند آسفالت شد.



کتاب آفتاب 74

اجرایقصهگوییباگویشهایمحلی
بههمتکتابخانهاشراقدلیجان

به همت اکرم مهرادفر، رابط فرهنگی شهرستان 
دلیجان و با همکاری کتابداران شهرستان های 
مختلف، برنامــه قصه گویی »عروســی خاله 
سوسکه« با گویش های لری، راجی دلیجانی و 
زبان ترکی از طریق صفحه اینستاگرام کتابخانه 

اشراق دلیجان برگزار شد.
در این برنامه فایزه مــرادی، کتابدار کتابخانه 
17 شــهریور خرم آبــاد با گویش لــری، مریم 
سادات جاللی، مسئول کتابخانه اشراق دلیجان 
با گویش راجی دلیجانــی و زینب وفایی، رابط 
فرهنگی و کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز به زبان 

ترکی به قصه گویی کتاب مذکور پرداختند.

جلســهانجمنکتابخانههــایعمومی
شهرستانشازند

همزمان با هفته کتاب، سومین جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرستان شازند در سال 
۹۹ با حضور حســین رجبی، فرماندار شازند 
و اعضــای حقیقی و حقوقی انجمن در ســالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای جلسه فرماندار شازند ضمن تبریك 
ایام هفته کتاب و کتابخوانی با تأکید بر فعالیت 
کتابخانــه های عمومی در فضــای مجازی که 
منجر به آگاهی بخشــی در جامعه می شــود، 
این فعالیتها را در ترویــج فرهنگ مطالعه مهم 

دانست.
در ادامه محســن ســاریخانی، رئیــس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان شازند به ارائه 
برنامه های هفته کتاب در سطح کتابخانه های 
عمومــی شهرســتان پرداخــت و از فعالیتهای 
ترویجــی کتابداران در  فضای مجازی ســخن 

گفت.
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نمایشنامهخوانی»ارثیهابدی«
درکتابخانهاشراقدلیجان

به همت کتابداران کتابخانه عمومی اشــراق، 
برنامه نمایش نامه خوانی »ارثیه ابدی« از جلد 
نهم کتاب هدهد سفید در کتابخانه اشراق برگزار 

و در صفحه اینستاگرام کتابخانه منتشر شد.

برگزارینشستکتابخوانمجازی
کتابخانهشهیدزراستوند

به مناســبت هفته کتاب و به همت کتابخانه 
شهید زراستوند، نشست کتاب خوان مجازی با 

حضور کتابداران شهرستان اراک برگزار شد

نشستکتابخوانبهمناسبتهفتهکتاب
درکتابخانهشهدایعلیشار

به مناســبت هفته کتاب و با حضور اعضای 
کــودک و نوجــوان، نشســت کتاب خــوان در 
کتابخانه شــهدای روســتای علیشار شهرستان 

زرندیه برگزار شد.



کتاب آفتاب 76

جلسهانجمنکتابخانههایعمومیساوه
برگزارشد

محمد اشرفیان، رئیس کتابخانه های عمومی 
شهرستان ساوه به ارایه گزارشی از عملکرد اداره 
کتابخانه ها و برنامه های فرهنگی قابل اجرا در 

سطح شهرستان در ایام هفته کتاب پرداخت.
برگزاری مســابقات کتابخوانی و نقاشــی با 
همکاری اداره آموزش و پرورش در اپلیکیشــن 
شــاد جهت دانش آموزانی شهرســتانی، دیدار 
کتابداران با فرماندار و نماینده مردم شهرســتان 
در مجلس شورای اسالمی و تقدیر از کتابداران، 
پیگیری جهت اخذ زمین کتابخانه مرکزی ساوه، 
تجلیل از نویسندگان بومی شهرستان ساوه طی 
وبینار استانی، مستقر کردن عنوان ایستگاه کتاب 
در قســمت های پرتردد شــهری، اولویت قرار 
گرفتن ایجاد کتابخانه در شــهرک علوی و دیوار 
کشــی کتابخانه عالمه عســگری از مهمترین 

مباحث مطرح شده در جلسه بود.

رونماییازکتاب»جزیرههزارویکگل«
درکتابخانهشهدایبازنه

به مناســبت هفته کتاب و با حضور مسئولین 
شــهر شــهباز، کتاب »جزیره هزار و یک گل« 
نوشته حانیه نوری در کتابخانه عمومی شهدای 

بازنه رونمایی شد.
رضا مهری، مســئول کتابخانه شهدای بازنه 
گفت: حانیه نوری از اعضای نوجوان کتابخانه 
است که پیش از این نیز کتاب »خورشید سفید« 
را نگارش کرده و در برنامه امروز یکی از  داستان 
های کتاب خود را برای حاضران روخوانی کرد.
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آیینرونماییازکتاب
درکتابخانههایعمومیخمینبرگزارشد

" احمــد طهرانــی" در آیین رونمایــی از آثار 
سه نویســنده خمین در کتابخانه عمومی شهید 
بهشتی این شهرستان افزود: نقش کتابداران در 
افزایش آگاهی جامعه و عالقمندی شهروندان به 

مطالعه تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه امروز گسترش فضای مجازی 
موجب شده که مردم کمتر به کتاب و کتابخوانی 
روی بیاورند، اظهار داشــت: گسترش فرهنگ 

کتابخوانی در جامعه ضروری است.
فرمانــدار خمیــن ادامــه داد: کتابخانه هــا 
و نهادهــای فرهنگــی از ظرفیت شــبکه های 
اجتماعی برای معرفی نویسندگان و پژوهشگران 

این شهرستان استفاده کنند.
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی خمین 
گفت: با توجه به شــیوع کرونا و شرایط بحرانی 
خمیــن، برنامه های بیســت و هشــتمین دوره 
هفته کتاب بــا محوریت فضای مجازی در این 

شهرستان برگزار می شود.

» اشرف شمسی« شــعار بیست و هشتمین 
دوره هفته کتاب را »دانایی؛ مانایی« بیان کرد و 
افزود: برنامه های گرامیداشت این دوره از هفته 
کتاب طوری برنامه ریزی شده که کتاب به عنوان 

بهترین همدم در روزهای کرونا معرفی شود.
وی ادامه داد: کرونا شرایط استفاده از فضای 
مجازی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، معرفی 
نویسندگان و برترین کتابهای داخلی و خارجی 

را فراهم کرد.
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی خمین 
اضافه کرد: کتابداران این شهرستان از آغاز شیوع 
بیماری کرونا در فضــای مجازی حضور فعال 
داشــتند و با برگزاری نشســت های کتابخوان، 
آموزش کاردستی و معرفی کتاب در شبکه های 
اجتماعی با اعضای کتابخانه های شهرستان در 

ارتباط بودند.
نشســت های  برگــزاری  گفــت:  شمســی 
کتابخوان، مشــاوره، رونمایی کتــاب، معرفی 
نویسندگان بومی، نشست های تخصصی هفته 
کتاب و نقد کتاب در شــبکه های اجتماعی از 
جمله برنامه های کتابخانه های خمین به منظور 

گرامیداشت هفته کتاب است.
در این آیین از کتابهای "اشک حسرت" سروده 
داود عزیمی، "ریاضیات مقدماتی" نوشته شهرام 
رضایی و "لکنت زبــان و راه های درمان آن" اثر 
غالمرضا عبدلی رونمایی شــد و از برگزیدگان 

مسابقه کتابخوانی کتاب "ریحانه" تجلیل شد.



کتاب آفتاب 78

نشستصمیمیاستاندارمرکزی
باکتابدارانومسئوالن
کتابخانههایعمومی

به مناســبت هفته کتاب، ســید علی آقازاده، 
استاندار استان مرکزی به صورت ویدئوکنفرانس 
با کتابداران، مســئولین کتابخانه های عمومی، 
روسای ادارات شهرستان ها و کارشناسان ستاد 

اداره کل دیدار و گفتگو کرد.

استاندار مرکزی در این نشست گفت: پیشنهاد 
می شــود همان طور کــه از ظرفیــت خیران در 
آموزش و پرورش و بهداشت استفاده می شود، 
از این ظرفیت برای توسعه کتابخوانی در راستای 

فرهنگ مطالعه نیز بهره الزم گرفته شود.

وی اظهار داشت: شایســته است فرمانداران 
شهرستان ها از ظرفیت خیران در امر کتابخوانی 
استفاده کنند و به هر میزان نیکوکاران کمک کنند، 

استانداری نیز به همان میزان مشارکت می کند.

آقازاده گفت باید فرهنگ نذر و اهدای کتاب 
در جامعــه نهادینه شــود و افرادی کــه دارای 
کتاب های متعدد هستند با اهدای آن ها، زمینه 

ترویج فرهنگ مطالعه را فراهم کنند.

استاندار مرکزی گفت: شهرداری های استان 
به ویژه کالنشــهر اراک باید تا پایان ســال نیم 
درصد ســهم کتابخانه ها را پرداخت کنند. الزم 
است کمیسیون فرهنگی شهرداری اراک نسبت 
به این مهم اهتمام داشــته باشد و هرچه زودتر 

برای تحقق سهم نیم درصد اقدام کند.

وی در ادامه گفت: کســب رتبه برتر انجمن 
کشوری از ســوی شهرســتان زرندیه نشان از 
تالش این مجموعه است که با وجود کمبود در 
امکانات زیرســاختی و توسعه عمرانی شهری، 

موفق به کسب این جایگاه شده اند.

آقازاده افزود: اســتان مرکزی در کتابخوانی از 
استان های خوب کشور است اما هنوز با مطلوب 

فاصله دارد و باید این فاصله را جبران کند.

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: در صورتی 
که ســهم نیم درصدی شهرداری ها محقق شود 
این مجموعه می تواند به توســعه، تجهیز و رفع 
نواقص موجود اقدام کند. شهرداری اراک سهم 
نیــم درصد خود را واریز نکــرده و به این دلیل، 
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بازدیداستانداراستانمرکزی
ازکتابخانهدکترحصیبیشهراراک

به مناســبت هفته کتاب، ســید علی آقازاده، 
استاندار استان مرکزی از کتابخانه عمومی دکتر 

مهین حصیبی شهر اراک بازدید کرد.

بــرای رفع مشــکالت کتابخانه هــای اراک از 
اعتبارات سایر شــهرهای استان هزینه می شود. 
همکاری شــهرداری مهاجران با کتابخانه های 
عمومی بسیار مطلوب اســت و توانسته در این 

مهم به توسعه فرهنگ مطالعه کمک کند.
در این نشست روسای ادارات کتابخانه های 
عمومی شهرســتان های اســتان مرکزی به بیان 
مســائل و مشــکالت کتابخانه ها پرداختند و 
استاندار مرکزی در خصوص حل این مشکالت 

با همکاری فرمانداران قول مساعد داد.
در پایان نیز با حضور استاندار مرکزی از پرتال 
جدیــد اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی و تور مجــازی 3 باب کتابخانه عمومی 

رونمایی شد.



کتاب آفتاب 80

کتابخانهمشارکتیپاالیشگاه
امامخمینی)ره(درمهاجرانافتتاحشد

با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومــی اســتان مرکــزی؛ محمــد رجاییان، 
شهردار مهاجران؛ سعید عزیزی، رئیس شورای 
اســالمی شــهر مهاجران؛ هیبت اله عباسیان، 
مسئول مجتمع فرهنگی ورزشی پاالیشگاه امام 
اداره  رئیس  ســاریخانی،  خمینی)ره(؛ محسن 
کتابخانه های عمومی شهرستان شازند و جمعی 
از مســئوالن، کتابخانه مشارکتی پاالیشگاه امام 

خمینی)ره( در شهر مهاجران افتتاح شد.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
در این مراســم گفت: قبل از اینکــه از خانواده 
کتابدارها بخواهیم در جهت ارتقا و تغییر ذائقه 
مــردم حرکت کنند، الزم اســت قــدم دیگری 
برداریم، چرا که خیلــی از افرادحتی با وجودی 
که در نزدیکی یــک کتابخانه زندگی می کنند، 
به قدری مســئله کتاب و مطالعه برای شــان از 
اهمیت پایینی برخوردار بوده که تا بحال متوجه 
ایــن نبودند که در کوچه یــا خیابانی که زندگی     

می کنند یک کتابخانه هست.

ثامنی افزود: فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در 
جامعه ما به شکل یک ضرورت و نیاز مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. خیلی از افراد در اینترنت به 
دنبال پاسخ به دغدغه های ذهنی خود هستند، 
در حالــی که در فضای مجازی فــرد همواره با 
مطالبی روبرو می شود که بیشترین بازخوردها 
را داشته است، در صورتی که افراد می توانند در 

کتابخانه ها به رفرنس ها مراجعه کنند.
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وی ادامه داد: اکنون و در این مرحله تمام تالش 
ما این است که به مردم بگوییم 73 باب کتابخانه 
در سراسر استان مرکزی منتظر شماست، حتی 
در شــرایط کرونا، ثبت نام، عضویت، جست و 
جوی منابع به آسانی از طریق فضای مجازی و 

سامانه samanpl.ir قابل انجام است.
ثامنی بیان کرد: اتفاقی که در شــرایط کرونا 
افتاده این است که کتابخانه سیار ما با درخواست 
مراجعیــن حتی در صــورت عــدم مراجعه به 
کتابخانه،کتــاب های مورد نیــاز آن ها را به در 
منازل شان برده تا در شــرایط بحرانی اکنون در 

این امر به مشکل خاصی برخورد نکنند.
وی با بیان اینکــه، کتابخانه ها از مولفه های 
زندگی شهری محســوب می شوند، افزود: چرا 
نباید کتابخانه ها پاتوق افراد در محله ها باشند. 
الزمه تحقق این امر آگاه ســازی مردم اســت 
طوری که مردم کتابخانه ها را خانه خود بدانند. 
هر چند این چشــم انداز با توجــه به وضعیت 
کنونی آرمانی اســت،اما ما با مطالبه گری آن را 

دنبال می کنیم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در پایان 
از مسئوالن پاالیشــگاه امام خمینی)ره( ، مدیر 
مجتمع فرهنگی ورزشــی مهاجران و شهردار و 
شورای اسالمی شهر مهاجران تشکر و قدردانی 
کرد و ابراز امیدواری نمود تا تفاهم نامه همکاری 

مشترک در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

عمومی کتابخانههای کل مدیــر بازدید
اســتانمرکزیازکتابخانههایعمومی

شهرمهاجران

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
به همراه شهردار و رئیس شورای شهر مهاجران 

از کتابخانه های عمومی این شهر بازدید کرد
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بخشنجومکتابخانــهامامخمینی)ره(
کرهروداراکافتتاحشد

با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی؛ فرزانه رحمتی، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر اراک 
و جمعی از مســئولین و خیریــن، بخش نجوم 
کتابخانه امام خمینی)ره( کرهرود شــهر اراک 

افتتاح شد
الهام امانی، مسئول کتابخانه امام خمینی)ره( 
اراک در خصوص این مراسم گفت: امروزه ستاره 
شناسی را بخشــی از علوم در نظر می گیرند که 
به مطالعه و درک پدیده های آسمانی می پردازد. 
کسانی هستند که بر حســب عالقه به این علم 
زیبا می پردازند و البته تحصیالت عالیه و شغل 
اصلی آنها در زمینه ستاره شناسی نیست، چنین 
افرادی در تاریخ نجوم زیاد بوده و هستند. سوزن 
بان قطار ، پزشــک ، رمان نویس ، مدرس علوم 
دینی ، زمین شناس ، میکروبیولوژیست و ... ، 
اینها شغل بعضی از افرادی است که به نجوم به 
عنوان یک سرگرمی علمی جدی روی آورده اند 

و پیشــرفتهای فراوانی هم در این علم داشته اند. 
و اما ســتاره شــناس حرفه ای کســی است که 
تحصیالت دانشــگاهی او در زمینه شاخه های 
مختلف ستاره شناسی است و به ستاره شناسی 

به عنوان یک شغل نگاه می کند.
امانی افزود: کتابخانه بر حسب رسالت چند 
هزار ساله خود ظرفیت پذیرش همه حوزه های 
علوم و فناوری را دارد ، البته مشــروط به وجود 
عوامل الزم و زیر ساختی . به دنبال پیگیری های 
کتابخانه و مســاعدت خیرین محترم کتابخانه 
ســاز بخشــی از این نیازها مرتفع شد و بخش 
نجوم کتابخانه عمومی امام خمینی )ره( کرهرود 
برای اســتفاده انتفاعی آماده شــد و در بیست و 
هشــتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران این بخش از کتابخانه با حضور مســئولین 

استانی و شهرستانی افتتاح شد. 
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با از بین رفتن 
شــیوع کرونا ویروس، فعالیت هــا و دوره های 
آموزشــی انجمن برای اعضا و مخاطبین دوباره 

از سر گرفته شود.
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نشستکتابخوان
درکتابخانهشهدایپرندک

به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از 
بانوان، نشست کتاب خوان در کتابخانه شهدای 
شــهر پرندک برگزار شــد و پنج عنوان کتاب با 

عالقه مندان به اشتراك گذاشته شد.
»شاید عروس دریایی« نوشته الی بنجامین  / 

معرفی توسط زهرا دبیری؛
»مسافران ســرزمین خورشید« نوشته  سهیال 

هادی پور /  معرفی توسط بیتا کریمی نیا؛ 
»یادت باشــد« نوشــته گروه فرهنگی شهید 
ابراهیم هادی  /   معرفی توســط سمیرا سبحانی 

فر؛
»ســالم بر ابراهیم« نوشــته  علــی جانفزا  /   

معرفی توسط مونا میرزایی؛
»کافه پیانو« نوشــته  فرهاد جعفری /  معرفی 

توسط زهرا همتی؛

نشستکتابخوانکتابدارانشهرستان
کمیجانبرگزارشد

به مناســبت هفته کتاب و به همت کتابخانه 
عمومی فخرالدین عراقی، نشســت کتاب خوان 
کتابداران شهرســتان کمیجان بر بســتر پلتفرم 

اسکای روم به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشســت بتول آقامحمدی، مســئول 
کتابخانه شــادروان محمــودی میالجرد کتاب 
»لذت مطالعه در عصر حواس پرتی« و فرشــته 
عراقی  فخرالدین  کتابخانــه  مســئول  عزیزی، 
کمیجان کتاب »50 روش ســاده برای عالقمند 

کردن فرزند به مطالعه« رابه اشتراک گذاشتند.
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حضورمدیرکلکتابخانههایعمومی
درجلسهشورایفرهنگعمومیاستان

جلسه شورای فرهنگ عمومی با موضوع هفته 
کتــاب و کتابخوانی با حضور آیــت الله دری 
نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
و امام جمعه اراک؛ ســردار محســن کریمی، 
فرمانده ســپاه روح الله؛ حجت االسالم عباس 
دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان؛ 
مهدی ثامنی، مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
واعضای شــورای فرهنگ عمومی و با رعایت 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی در محل مصالی      

بیت المقدس شهر اراک برگزار شد.

در این جلســه مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به تشریح فعالیت های ترویج کتاب و 

کتابخوانی در اداره کل متبوع پرداخت.

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
نیز  پیشنهاد راه اندازی کتابخانه های تخصصی 
دانش آموزی- دانشجویی و صنعتی در اراک را 
ارایه کرد و خواســتار همکاری اعضای محترم 
شورای فرهنگ عمومی به خصوص صدا و سیما 
و شهرداری در هفته کتاب جهت ترویج فرهنگ 

کتابخوانی شد.

همچنین مصوب شــد کارگروهی متشــکل 
از دانشــگاه اراک، نهــاد نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهاد 
کتابخانه های عمومی، صدا و ســیما و نماینده 
جراید با مســئولیت رئیس محترم دانشگاه اراک 
تشکیل و  در خصوص ترویج کتاب و کتابخوانی 

بحث و بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

 همچنین پیگیری های الزم جهت راه اندازی 
کتابخانه تخصصی صنعــت حتی االمکان در 
یکی از دانشــگاه ها صورت پذیرد و نظارت بر 

کافه کتاب ها به صورت جدی تر انجام شود.
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انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانزرندیهبرگزارشد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرســتان زرندیه با حضور سیامک سلیمانی 
فرماندار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در 

سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای جلســه ســلیمانی ضمــن تبریك 
انتخاب انجمــن  کتابخانه های عمومی زرندیه 
به عنوان  انجمن برتر کشور و  تجلیل از فعاالن 
عرصه کتــاب و کتابخوانی گفت: کتاب در دین 
مبین اســالم از جایگاه باالیی برخوردار است و 
در قرآن کریم اهمیت کتاب و قلم  بارها اشــاره 

شده است.
در ادامه افشین نادی، رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان زرندیه گزارشی در خصوص 
عملکرد کتابخانه های عمومی شهرســتان ارائه 
کرد و به بیان گزارشــی در خصــوص برنامه ها 
و فعالیت های اجرا شــده در فضای مجازی  به 

مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پرداخت.

دیداررئیسکتابخانههایعمومیمحالت
بانمایندهمجلسشورایاسالمی

به مناســبت هفته کتاب، کاظم ترابی، رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان محالت با 
حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده مجلس 

شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در ایــن دیــدار ترابــی ضمن ارائــه گزارش 
فعالیتهای انجام شده در کتابخانه های عمومی 
در دوران بیمــاری کرونــا، از حمایت نماینده 
محترم شهرستان از حقوق کتابداران در مجلس 

قدردانی کرد.
حجت االسالم سلیمی نیز ضمن تبریک هفته 
کتاب، خواســتار به روز رسانی کتب کتابخانه 
ها، تشــکیل نهضت اهدای کتاب به خصوص 
کتب خطی به کتابخانه های عمومی شهرستان، 
فراخــوان برای اصالح کتاب تاریخ سیاســی و 

اجتماعی شهرستان و .... شد.
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انجمنکتابخانههایعمومی
شهرهایغرقآبادونوبرانبرگزارشد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شــهرهای غرق آباد و نوبران از توابع شهرستان 
ساوه در سال 13۹۹ با حضور حیدری، بخشدار 

و اعضای انجمن برگزار شد
در این جلسه اشــرفیان، رئیس اداره کتابخانه 
هــای عمومی شهرســتان ســاوه با اشــاره به 
فعالیت های کتابــداران در فضــای مجازی و 
برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی شامل معرفی 
کتاب، قصه گویی، نشســت های کتاب خوان 
و... گفت: این فعالیت ها بازخورد بسیار خوبی 
در بین مردم داشته است و باعث جذب اعضاء 

به کتاب خواندن  در دوران کرونا شده است .
از مصوبات جلســه انجمن میتوان به اجرای 
مسابقات کتابخوانی در سطح شهر با مشارکت 
اداره آمــوزش و پــرورش به مناســبت والدتن 
حضرت زینب)س( و روز پرســتار و همچنین 

معرفی کتاب در سامانه شاد اشاره کرد .

کتابخانههایعمومی واحدسیار حضور
درشهرستانساوه

همزمان با هفته کتاب، واحد ســیار کتابخانه 
های عمومی در شهرستان ساوه حضور یافت و 
ضمن معرفی خدمات و فعالیت های کتابخانه 
های عمومی، کتابهایی اهدایی مردم شهرستان 

را جمع آوری کرد.
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کتابخانههــایعمومی انجمن جلســه
شهرستاندلیجانبرگزارشد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرستان دلیجان در سال جاری با حضور براتی 
زاده، فرماندار و دیگر اعضای انجمن در ســالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلســه فرمانــدار دلیجان، ضمن 
تبریك به کارکنــان اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان جهت کسب رتبه های برتر کشوری و 
استانی و اجرای برنامه های خالقانه با محوریت 
کتاب در فضای مجازی، تالش در جهت ترویج 
کتابخوانی را مقوله مهمی دانست که بایستی در 
ایام شــیوع بیماری کرونا که اکثر مردم در منازل 
هســتند، به منظــور جلوگیری از آســیب های 
اجتماعی و روانی در دوران پسا کرونا به جدیت 

به آن پرداخته شود.

در ادامه جلســه فهیمه لطفعلی، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان به ارائه 
گزارشی از فعالیت های مجازی در هفته کتاب 
و معرفی طرح خدمــات امانت غیرحضوری و 
درب منازل با همکاری قرارگاه جهادی شــهید 
سلیمانی و طرح کتابشاد در برنامه مجازی شاد 

ویژه دانش آموزان مدارس پرداخت.
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ادارات کتابخوانکشوریویژهروسای
کتابخانههایعمومیکشور

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجــان، نشســت کتاب خوان کشــوری ویژه 
روســای ادارات کتابخانه های عمومی کشور از 
استان های خراســان رضوی، فارس، اصفهان، 
چهارمحــال و بختیاری و مرکــزی به صورت 
مجازی و زنده از صفحه رسمی کتابخانه  عالمه 

دلیجانی در اینستاگرام پخش و برگزار شد.

در این نشست، کتاب »باغ ماهی ها« نوشته 
قاسم رفیعا، توســط سید جمال حقیر السادات 
رییــس کتابخانــه هــای عمومی شهرســتان 
طرقبه شاندیز خراســان رضوی؛ »خلق عظیم 
پیامبر)ص(« نوشته علی احمدی خواه، توسط 
رقیه عشــقی رییــس کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان فیروزآباد اســتان فارس؛ »ســمت 
ســپیده« نوشــته مهدی خدامیان آرانی، توسط 
زینب ســادات واســعی رییس کتابخانه های 

عمومی شهرســتان کاشــان اســتان اصفهان؛ 
»کاهش وزن با تنفس« نوشته پم گروت، توسط 
شــهال آقابابایی رییس کتابخانــه های عمومی 
شهرستان سامان استان چهار محال و بختیاری 
و »انســان های موثر مدیریــت و رهبری مبتنی 
بر اصول« توســط فهیمه لطفعلــی رییس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان استان 

مرکزی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
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مدیرکلکتابخانههایعمومی
اززحماتشهردارخمینقدردانیکرد

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی بــا حضور در شــهر خمین، با 
ابوالفضل مرتضیان، شــهردار این شهر دیدار و 

گفتگو کرد.
در این دیدار پیرامون مســایل و مشــکالت 
کتابخانه هــای عمومی شــهر خمین بحث و 
تبادل نظر شــد و در ادامه از برگزیدگان مسابقه 
کتابخوانی که با همکاری مشترک اداره کتابخانه 
های عمومی و شهرداری خمین در هفته کتاب 

برگزار شده بود، تجلیل به عمل آمد.

همچنین مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی، از تالش های مرتضیان 
در راســتای تحقق اهداف و برنامه های انجمن 
کتابخانه های عمومی شهرستان خمین در سطح 
شــهر خمین با صــدور لوح تقدیری تشــکر و 

قدردانی کرد.

اســتان عمومی های کتابخانه مدیرکل
مرکزیبافرماندارخمیندیدارکرد

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی به همراه اشرف شمسی، سرپرست 
کتابخانه های عمومی شهرستان خمین با احمد 

طهرانی، فرماندار خمین دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی از احمد طهرانی، فرماندار و رئیس 
انجمــن کتابخانه عمومی شهرســتان خمین با 
اهداء لوحی به پاس همه تالش ها، برنامه ریزی 

و پیگیری ها تقدیر کرد.
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دیدارمدیرکلکتابخانههایعمومی
بافرماندارشازند

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکــزی با حســین رجبــی، فرماندار 

شهرستان شازند دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان ضمن تقدیر از همراهی فرماندار و رئیس 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند، 

بر توسعه همکاری های مشترک تاکید کرد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ضمن 
بیان مســایل و مشکالت کتابخانه های عمومی 
شازند از فرماندار شهرستان درخواست کرد در 
زمینه جذب اعتبارات تملک و دارایی، به مسئله 
مطالعه و کتابخوانی توجه بیشتری کنند چرا که 
با ترویج به کتابخوانی، آسیب های اجتماعی نیز 

کم می شود.
همچنین در پایان این دیدار، مدیرکل کتابخانه 
های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی 

شهید سیاوش امیری شهر شازند بازدید کرد .

مدیرکلکتابخانههایعمومیاستان
بافرماندارفراهاندیدارکرد

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با حســین معمارنیــا، فرماندار 

شهرستان فراهان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیــدار که محمد ســردارپور، رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان فراهان 
نیز حضور داشــت، پیرامون راهکارهای ترویج 
کتابخوانــی در ســطح شهرســتان فراهــان و 
مشکالت کتابخانه های عمومی بحث و تبادل 
نظر شــد و در پایان از فرمانــدار با اهدای لوح 

سپاس، تقدیر به عمل آمد.
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دیدارورایزنیثامنی
بافرماندارشهرستانتفرش

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با حضور در شهرستان تفرش، 
با عبدالرضا حاجی علی بیگــی، فرماندار این 

شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
ثامنی در این دیدار گفت: پروفســور حسابی 
زاده شهرستان تفرش، سردمدار کتابخوانی است 
و تا آخرین لحظات عمر با برکت خود با کتاب و 

کتابخوانی مانوس بود. 
وی ادامه داد: می توان با الگوسازی و معرفی 
شخصیت های برجسته، کتاب و کتابخوانی را 

بیش از پیش در جامعه ترویج داد.
فرماندار تفــرش نیز در این دیــدار گفت: با 
کتاب می تــوان تحول و تغییــرات پایداری در 
جامعه ایجاد کرد و اگر موفق شویم جامعه را به 
سمت کتابخوانی ســوق دهیم، اتفاقات بزرگی 

رقم خواهد خورد.

رایزنیبامسئوالنکمیجان
جهتراهاندازیکتابخانهدرچهرقان

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی به همراه ابراهیم رستمی، فرماندار 
شهرســتان کمیجان از محل پیشنهادی جهت 
کتابخانه روســتای چهرقان شهرستان کمیجان 

بازدید کرد.
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رونماییازکتاب»وسوسههایحرم«
درشهردلیجان

آیین رونمایی از کتاب »وسوســه های حرم« 
با حضور وحید براتی زاده، فرماندارشهرســتان 
دلیجــان؛ حمیــد صادقی، نویســنده کتاب و 
جمعی از مسئوالن شهرستان دلیجان در سالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.

 در این جلســه صادقی، نویســنده کتاب در 
خصوص محتوای کتاب که شــامل ۹ داســتان 
کوتاه با موضــوع دفاع مقدس و حرم امام رئوف 
حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( می باشد و 
توسط انتشارات رهام کرج در سال ۹۹ به چاپ 

رسیده ، مطالبی را بیان کرد.

در ادامه نیز غالمعلی صفری، اســتاد ادبیات 
فارســی حوزه و دانشــگاه به عنــوان منتقد در 
خصوص انتخاب عناوین داستان ها، شیوایی و 

اســتفاده از عبارات محاوره، تطابق توصیفات با 
صحنه و تصور ذهنی خواننده و همچنین سادگی 

تصویر جلد کتاب مطالبی را عنوان نمود.

در پایان جلسه با اهدای تندیس و لوح تقدیر 
از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان و 
فرمانداری از نویسنده کتاب تقدیر به عمل آمد.

الزم به ذکر اســت داستان مسافران نور کتاب 
برگزیده ســیزدهمین  »وسوســه های حــرم« 
جشــنواره ملی داســتان رضوی در سال ۹۶ و 
همچنین برگزیده اولین جشنواره داستان قرآن و 

عترت استان مرکزی در سال ۹7 می باشد.
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ویژهبرنامهیلدایدانایی
دراستانمرکزیبرگزارشد

به مناسبت شب یلدا، ویژه برنامه یلدای دانایی 
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی، کتابداران، جمعی از شاعران و هنرمندان 

استان به صورت مجازی برگزار شد.
حافظ خوانی، قصه گویــی و معرفی کتاب، 
خوانش شــاهنامه و آشــنایی با آداب و رســوم 
یلدایی اســتان مرکزی از بخش های متنوع این 

مراسم بود.

هایعمومی کتابخانه از مدیرکل بازدید
شهرستانکمیجان

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی با حضور در شهرستان کمیجان، 
ضمن دیدار و گفتگو با مســئوالن و کتابداران از 
کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی شهر کمیجان 
و کتابخانه عمومی شــادروان محمودی شــهر 

میالجرد بازدید کرد.



کتاب آفتاب 94

از3برگزیدهاستانمرکزی
درجشنوارهکتابخوانیرضوی

درسطحملیتقدیرشد

مراســم اختتامیــه دهمیــن دوره جشــنواره 
کتابخوانــی رضوی، مقارن با ســالروز والدت 
حضرت زینــب )س( بــا حضــور جمعی از 
مســئوالن نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، 
بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام رضا)ع( و 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به صورت مجــازی و در ارتباط زنده 
با اســتان های مختلف کشــور در حرم مطهر 

حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد.

در ایــن رویداد از  7۹  نفــر از برگزیدگان در 
سه بخش »فردی«، »گروهی«، »خانوادگی« با 
اهدای لوح و هدایای نقدی به صورت مجازی 
تجلیل شد که از این میان پنج برگزیده از استان 

فارس معرفی و تقدیر شدند.

مولود توکلی از کتابخانــه عمومی »علی بن 
ابیطالب)ع(« اراک در بخش »داستانک« در رده 
سنی بزرگسال، زهرا حیدری از کتابخانه عمومی 
»اشراق« شهرســتان دلیجان در بخش »پویش 
بزرگســال« و مینا حســنی از کتابخانه عمومی 
»عالمه ســید عبدالهادی حســینی دلیجانی« 
شهرســتان دلیجان در بخش »نقاشی نوجوان« 

برگزیدگان ملی از استان مرکزی بودند.
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کتابخانههــایعمومی انجمن جلســه
شهرستانساوهبرگزارشد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
ساوه با ریاســت علی میرزایی، فرماندار ساوه و 
با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 

عمومی استان و اعضای انجمن برگزار شد.
علی میرزایی در این جلســه گفت: اســتفاده 
از فضای مجازی در حــوزه کتابخوانی یکی از 
ظرفیت هایی است که در شرایط کرونایی بوجود 
آمده اســت و در روزهایی که شــاهد تعطیلی 
کتابخانه های شهرستان هستیم بهره گیری از این 
ظرفیت با هدایت انجمن کتابخانه ها ضرورت 

دو چندان دارد.
وی بیان کرد: تعطیلی کتابخانه ها در شــرایط 
کرونایــی این تصــور را بوجــود آورده بود که 
کتابخانه ها کال تعطیل هستند در حالیکه فعالیت 
کتابخانه ها در این ایام دوچندان شده است و از 
فضای مجازی به نحو مطلوبی استفاده می شود.
فرماندار ســاوه ترویــج کتابخوانی از طریق 
فضای مجــازی، فعالیت هایی نظیــر برگزاری 
مســابقات کتابخوانی، قصه گویی و ... را مورد 
تاکیــد قــرار داد و گفت: انجمــن کتابخانه ها 
می تواند بستر مناسبی را برای آموزش های نسل 

نوین از طریق فضای مجازی ایجاد کند.

وی در ادامــه کســب رتبــه برتــر انجمــن 
کتابخانه های عمومی ســاوه و زرندیه در سطح 
کشــور را حاصل کار گروهی و هم افزایی بین 
اعضای انجمن دانست و افزود: کسب این عنوان 
همزمان با بیســت و هشتمین دوره گرامیداشت 
روز کتــاب، کتابخوانی و کتابدار افتخار بزرگی 
برای شهرستان ساوه است که در نتیجه تشکیل 
منظم جلســات انجمن کتابخانه های عمومی، 
نظارت و ارزیابی دقیــق وضعیت کتابخانه ها، 
حضــور منظم و موثــر در جلســات انجمن، 
بررســی مشــکالت و موانع پیش روی رشد و 
توســعه کتابخانه های عمومی بدســت آمده و  
نشانگر دغدغه مندی و اهتمام انجمن به فرهنگ 

عمومی دارد.

در حاشیه این جلسه از فرماندار ساوه به عنوان 
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان با 
اهدای لوح تقدیری از سوی مدیر کل کتابخانه 
های عمومــی اســتان مرکزی که بــه امضای 

استاندار مرکزی رسیده بود تجلیل بعمل آمد.
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رایزنیبامسئوالناستانمرکزی
جهتراهاندازیکتابخانهعمومی

درشهرمهاجران

 نشست هم اندیشی و رایزنی با هدف پیگیری 
راه اندازی کتابخانه عمومی در شــهر مهاجران 
با حضور مهــدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی؛ بهرام حســین آبادی، 
سرپرســت آموزش و پرورش اســتان؛ حسین 
محمدی، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان؛ محمد رجاییان، شهردار شهر 
مهاجران و سعید عزیزی، رئیس شورای اسالمی 
شــهر مهاجــران در محــل اداره کل آموزش و 

پرورش استان مرکزی برگزار شد.
حسین آبادی افزود: نقش کتابخانه ها در انتقال 
آگاهی به افراد جامعه، بسیار سازنده است و این 
نهاد می تواند بالندگی و شکوفایی استعدادهای 
دانش آموزان، جوانــان و نوجوانان را به ارمغان 
آورده و به تولید اندیشــه، دانش و رشد فرهنگ 

مطالعاتی جامعه منجر شود.

وی افزود : باید کتابخوانی را از خانواده شروع 
کرد، زیرا بنیادهای عادت به مطالعه در خردسالی 
و نخست در خانواده و سپس در آموزشگاه ها و 

با همکاری مربیان و معلمان شکل می گیرد.
وی با اشــاره به کتابخانه دانش آموزی شــهر 
مهاجران گفت: باید ابهامات قانونی در خصوص 
واگذاری این مجموعه بررسی شود و از مجموعه 
کتابخانه های عمومی استان می خواهیم که نمونه 
قراردادهای راه اندازی کتابخانه را جهت بررسی 

کارشناسانه در اختیار این اداره کل قرار دهد.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
نیز در این نشست گفت: ایجاد زیرساخت های 
فرهنگی در جامعه از فعالیت های عمرانی کمتر 
نیســت و اگر کتاب در دســترس مردم باشــد، 
شــهروندان بیش از پیش به سوی کتابخوانی و 

کتابخانه های عمومی تمایل پیدا خواهند کرد.

حسین محمدی، مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان مرکزی نیز گفت: با همت 
مسئوالن، فضای مناســبی طبق استانداردهای 
کتابخانه ای در شهر مهاجران ایجاد شده که بیش 
از ظرفیت دانش آموزان یک مدرسه پتانسیل دارد 
و در صورت کسب مجوزهای الزم، می توان به 
عنوان یک کتابخانه عمومی مورد استفاده عموم 

شهروندان قرار گیرد.
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پیگیریاجرایطرح»پیککتاب«
باهمکاریپستاستانمرکزی

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با محمد رضا عباسی، مدیرکل 

پست استان مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
ثامنی با اشاره به همکاری پست در ارسال با 
تخفیف مرسوالت فرهنگی به ویژه کتاب، بیان 
داشت: پست بهترین، مهم ترین و قابل اعتماد 
ترین گزینه برای ارســال کتب و اســناد است و 
می توان بــا انعقاد تفاهم نامــه، همکاری های 

مشترک را افزایش شد.
وی در ادامــه به معرفی طــرح »پیک کتاب« 
پرداخــت و گفت: این طرح با هدف توســعه و 
ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارائه خدمات بیشتر 
به عالقمندان، همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی 

کتابخانه های عمومی در حال پیگیری است.  
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
با اشــاره به اینکه بــا اجرای این طــرح امکان 
دسترسی آسان مخاطبان و عالقه مندان به کتاب 

و کتابخوانــی، که به هر دلیل قــادر به مراجعه 
به کتابخانه نیســتند، فراهم می شــود، گفت: با 
همکاری اداره کل پست در این طرح، کتابداران 
درخواســت امانت کتاب را با تمــاس تلفنی، 
پیامک و یا از طریق سامانه اینترنتی دریافت می 
کنند و کتاب را به وسیله پیک به دست متقاضی 

می رسانند.
وی افــزود: فرآیند ســفارش کتــاب در این 
طرح با هدف اســتمرار خدمات غیرحضوری 
در زمان شــیوع کرونا با کم ترین زمان ممکن و 
هزینه بسیار اندک اجرایی خواهد  شد و اعضای 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی می توانند با 
رزرو کتاب مورد نظر خود در سامانه آن را امانت 

بگیرند.
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
گفت: در حالی که برخی از مشاغل و خدمات 
عمومــی در دوره کرونــا تعطیل شده اســت، 
کتابخانه هــای عمومی با اتخــاذ تدابیر الزم و 
رعایت پروتکل های بهداشتی بر ارائه خدمات به 
اعضا در بستر فضای مجازی استمرار داشته اند.

مدیرکل پست استان مرکزی نیز در این دیدار 
گفت: شرکت ملی پست بر اساس ذات امانت 
داری و ارسال مرســوالت و همچنین مقبولیت 
بــاالی آحاد جامعه و ارتباط مســتقیم با مردم، 
دارای ظرفیت بســیار خوبی در راستای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی در جامعه است.
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آموزشمراقبتونحوهپیشگیری
ازویروسکرونادرکتابخانهولیعصر)عج(

ساوه

به همت کتابخانه حضرت ولیعصـــر)عج( 
و  به مناســبت روز پرســتار و شب یلدا، جلسه 
آمــوزش مراقبت و نحوه پیشــگیری از ویروس 
کرونا با حضور فریبا فیروزی، پرستار بیمارستان 
شــهید چمران شهر ســاوه به صورت مجازی 

برگزار شد.

تجلیلکتابدارانشهرستانخمین
ازپرستارانبیمارستانامامخمینی)ره(

همزمان با والدت حضرت زینب کبری)س( 
و گرامیداشــت مقام پرســتاران، آیین تجلیل از 
پرستاران بیمارستان امام خمینی)ره( شهر خمین 
با حضور سرپرســت کتابخانه های عمومی و 

کتابداران شهرستان خمین انجام پذیرفت.  

نشستمجازی
آموزشایمنیدربرابرزلزله
درکتابخانهولیعصر)عج(ساوه

به همت کتابخانــه حضرت ولیعصر)عج( و 
مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی، جلســه آموزش ایمنی در برابر 
زلزله با حضور عماد صادقی، کارشناس ایمنی 
ســازمان آتش نشانی ســاوه به صورت مجازی 

برگزار شد.
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»یلدایهمدلی«
درکتابخانهعمومیشهیدبهشتیخمین

به همت اشــرف شمسی، مســئول کتابخانه 
شهید بهشتی شهر خمین، ویژه برنامه آیین کهن 
شــب یلدا با عنوان »یلدای همدلی« بصورت 

مجازی  در کتابخانه برگزار شد.
برنامه های شــاد و متنوع همچون قصه گویی 
ننه سرما با گویش و لهجه محلی شهر خمین، 
اجرای نمایش عروسکی »خاله خاله جون من 
چی بشــم؟« برگرفته از کتــاب »ارنگ ارنگ، 
بگــو چه رنگ« نوشــته افســانه شــعبان نژاد، 
معرفی کتاب های »مثل ها و افسانه های ایرانی« 
گردآوری سید احمد وکیلیان، »جشن های آتش« 
نوشته هاشم رضی، »افسانه ماه پیشونی« نوشته 
برگزاری مسابقه »چیستان  یوسفی،  محمدرضا 
و جمالت ســخت«، مسابقه »بازی با کتاب«، 
تفال به دیوان حافظ و شاهنامه خوانی شرکت از 

بخش های متنوع این مراسم بود

نشستکتابخوانپرستاران
دردلیجانبرگزارشد

به مناســبت بزرگداشــت میالد با ســعادت 
حضــرت زینب کبــری)س( و روز پرســتار، 
نشست کتاب خوان پرستاران به همت کتابخانه 

عمومی اشراق شهر دلیجان برگزار شد.
در این نشســت، کتاب »کوری« نوشته ژوزه 
ساراماگو، توسط پرستار زهرا نبی زاده؛ »ادواردو« 
نوشته بهزاد دانشگر، توسط پرستار زهرا ابراهیمی 
و »عزیز جهان« نوشــته اکبر صحرائی، توسط 
مریم سادات جاللی معرفی و به اشتراک گذاشته 

شد.
همچنیــن بخشــهایی از کتــاب »آفتاب در 
حجاب« نوشته مهدی شجاعی بلندخوانی شد.
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امضایتفاهمنامههمکاری
بیــنادارهکلکتابخانههــایعمومیو

دادگستریاستانمرکزی

با هدف توســعه همکاری ها، ترویج فرهنگ 
مطالعــه و کاهــش آســیب های اجتماعــی، 
تفاهم نامــه همــکاری اداره کل کتابخانه های 
عمومی و دادگستری اســتان مرکزی با حضور 
مهدی ثامنــی، مدیرکل کتابخانه های عمومی و 
محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به امضا رسید.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
در این نشســت گفت: ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتابخوانی بــه عنوان یکــی از ابزارهای مهم 
فرهنگی، نقشی موثر در افزایش دانش و آگاهی 
عموم مردم دارد و می تواند موجب بازدارندگی از 

وقوع جرایم اجتماعی شود.

ثامنــی افزود: قدم اول در راســتای توســعه 
فرهنگ کتابخوانی تبلیغــات خوب و قدم دوم، 
گاه کردن مردم در این خصوص است که برای  آ
رفع مشکالت شــخصی و اجتماعی از مطالعه 

کمک بگیرند.
 در واقــع اگــر رفع اشــکال در حــوزه های 
اجتماعی، فرهنگی اقتصــادی و ... را در کتاب 

جستجو کنیم، بسیار موفق تر خواهیم بود.

وی در خصــوص تفاهــم نامه همــکاری با 
دادگستری استان مرکزی گفت: این تفاهم نامه 
با رویکرد تبادل نظر و بهره برداری از ظرفیت ها 
و توان هر دو دســتگاه در راستای ارتقای سطح 
دانــش و آگاهــی عمومی گروه هــای هدف و 
پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی 
در جامعــه منعقــد می شــود و همکاری های 
علمی، فرهنگی و پژوهشی، آموزشی و برگزاری 
مسابقات کتابخوانی از جمله محورهای امضای 

این تفاهم نامه است.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: مشارکت در فراهم آوردن زمینه 
الزم برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها، ایجاد 
زمینه الزم برای همکاری های علمی، آموزشی 
و فرهنگــی، هم اندیشــی در راســتای تولید و 
نشــر محتوای علمــی برای گروه هــای هدف، 
توانمندسازی و ترویج و گسترش فرهنگ صلح 
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عمومی کتابخانههای کل مدیــر بازدید
اســتانمرکزیازکتابخانههایعمومی

شهرستانزرندیه

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
با حضور در زرندیه از کتابخانه های عمومی این 

شهرستان بازدید کرد.
همچنین مهــدی ثامنی از پــروژه کتابخانه 
در حال ساخت شــهر زاویه از توابع شهرستان 

زرندیه بازدید کرد.

و سازش و کمک به کاهش آسیب های اجتماعی 
از جمله اهداف این تفاهم نامه خواهد بود.

سرپرســت معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری اســتان نیز در این جلسه 
گفت: اجرای احکام جایگزین مجازات حبس 
مانند خرید کتاب، خالصه نویســی، مطالعه و 
... توســط قضات دادگســتری، کمک به شکل 
گیری کانون های پیشــگیری از وقوع جرایم در 
کتابخانه هــای عمومی اســتان، همــکاری در 
کارگاه های مشاوره  فرهنگی،  برنامه های  اجرای 
اجتماعی و ارائه پوســترهای مختلف در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای کارکنان و 
اعضای کتابخانه های عمومی، از جمله تعهدات 
دستگاه قضایی استان در این تفاهم نامه است و 

تا آذر ماه سال  1401 اعتبار خواهد داشت.
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رایزنیبامســئوالنروســتایآقداش
خندابجهتراهاندازیکتابخانهعمومی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
از محل کتابخانه مشــارکتی روســتای آقداش 

شهرستان خنداب بازدید کرد.

کتابخانههــایعمومی انجمن جلســه
شهرستانکمیجانبرگزارشد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
کمیجان به ریاســت ابراهیم رستمی، فرماندار 
کمیجان و بــا حضور مهدی ثامنــی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان و ســایر اعضای 
انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلســه پیرامون مســایل و مشکالت 
کتابخانه های عمومی و فعالیت های ترویجی 
در فضــای مجــازی بحث و تبادل نظر شــد و 
شرکت کنندگان بر اســتفاده از ظرفیت خیرین 
برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح 

شهرستان تاکید کردند.
بازدیــدمدیــرکلکتابخانههایعمومی
استانازکتابخانههایعمومیشهراراک

مهــدی ثامنی از کتابخانه عمومی شــهدای 
ســنجان و کتابخانه عمومی امــام خمینی)ره( 
شــهر اراک بازدید کرد و با کتابداران به گفتگو 

پرداخت.
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جلســهانجمنکتابخانههــایعمومی
شهرستانخنداببرگزارشد

چهل و نهمین جلســه انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرســتان خنداب با حضور مدیرکل 
کتابخانــه های عمومی اســتان مرکزی، معاون 
فرماندار و اعضای انجمن در ســالن جلسات 

فرمانداری برگزار شد.
مددی، معاون فرماندار خنداب در این جلسه 
گفت: کتاب وسیله ای است برای آگاهی بخشی 
و دانش افزایی و کسب کمال جهت رشد هرچه 
بیشتر فرد و جامعه که در دنیای عصر اطالعات 
و انفجار دانش، نیازمند بسط و گسترش هرچه 
بیشتر مقوله کتاب در شهرســتان خنداب باید 

باشیم.
مددی افــزود: این امر مهــم نیازمند تعامل 
و یاری دســتگاه های مختلــف جهت ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان خنداب 
مخصوصــا در روســتاهای دارای اســتاندارد 
جمیعتی جهت ســاخت و راه اندازی کتابخانه 

است. 

وی در ادامــه بــر مــکان یابی مناســب در 
روســتاهای بخش مرکزی شهرســتان خنداب 
جهت ساخت و راه اندازی کتابخانه تاکید کرد.

در ادامه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی کتابخانه را یك فضا با کارکرد اجتماعی 
و فرهنگی معرفی نمــود و گفت: کتابخانه می 
تواند در تمامی بخش های سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی در جامعه باعث پیشرفت گردد.
ثامنی گفت: با توجه به فراگیری ویروس کرونا، 
تجهیزات مــورد نیاز جهت فعالیــت کتابخانه 
های عمومی در فضای مجازی خریداری شده 
و کتابداران می توانند با اســتفاده از این فضا به 

ترویج کتابخوانی بپردازند.
 وی درادامه قول مســاعد جهت تجهیز و راه 
اندازی کتابخانه عمومی روستای آقداش را داد و 
گفت: در صورت در اختیار دادن فضای مناسب 
از ســوی بخشداران مرکزی و آموزش و پرورش 

اقدام به راه اندازی کتابخانه خواهیم کرد.
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بازدیدمدیرکلاستانمرکزی
ازکتابخانههایعمومیشهرستاناراک

مهــدی ثامنــی، مدیــرکل کتابخانــه های 
عمومی استان از کتابخانه های عمومی شهدای 
معصومیــه، شــهدای داودآباد و شــماره یک 
شهرستان اراک بازدید کرد و ضمن اهدای لوح 
اســتاندار اســتان مرکزی و فرماندار شهرستان 
اراک به کتابداران، در جریان مسائل و مشکالت 

این کتابخانه ها قرار گرفت.
همچنین ثامنی با حضور در ساختمان شماره 
2 اداره کل، از زحمات کارشناسان ستادی تقدیر 

به عمل آورد.

عمومی کتابخانههای کل مدیــر بازدید
استانازکتابخانهعباساقبالآشتیان

مهدی ثامنی، مدیر کل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکــزی از کتابخانه عمومــی عباس 
اقبال شــهر آشــتیان بازدید کرد و ضمن گفتگو 
با کتابداران، در جریان مســایل و مشــکالت 

کتابخانه قرار گرفت.

دیــدارمدیرکلکتابخانــههایعمومی
استانبافرماندارآشتیان

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با نظام الدین جهــان میرزایی، 

فرماندار شهرستان آشتیان دیدار و گفتگو کرد.
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نشستکتابخوانمجازی
ویژهروشندالنبرگزارشد

روشندالن  ویژه  مجازی  کتاب خوان  نشست 
با عنوان »اندیشــه پایداری« به میزبانی بخش 
نابینایــان کتابخانه عمومی ســلمان ســاوجی 
شهرســاوه و با همکاری اســتان های گلستان، 
سمنان و خراسان رضوی در فضای اسکای روم 

برگزار شد.
در این نشســت، کتاب »من قاسم سلیمانی 
هســتم« توســط نصرت الله عزیزیان؛ »حاج 
قاسم« توســط لیال ســعیدی فر، »میثاق نامه 
مکتب حاج قاســم ســلیمانی« توســط تکتم 
ســعادتی، »قصه دلبری« توســط زهره طالب 
حقیقی و »یادت باشــد« توسط حمیده روحی 

معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

عصرشعر»مردمیدان«و
رونماییازکتاب»هدیهسلیمانی«

دردلیجان
به مناسبت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم 
سلیمانی و به همت اداره کتابخانه های عمومی 
دلیجــان، از کتاب »هدیه ســلیمانی« نوشــته 
حجت االسالم محمد رحیمی در مراسم عصر 

شعر »مرد میدان« شهر دلیجان رونمایی شد.

در این مراســم که با حضور حجت االسالم 
غفوری، امام جمعه دلیجان؛ ســرهنگ مهدی 
نباتی، فرمانده ســپاه ناحیه دلیجان؛ روســای 
از فرهیختــگان و شــاعران  ادارات، جمعــی 
شهرســتان دلیجــان در ســالن همایش های 
شهرداری برگزار شد، شاعران شهرستان به قرائت 
اشعار و ســروده هایی در مدح سردار سلیمانی 
پرداخته و درپایان آیین رونمایی از کتاب »هدیه 
سلیمانی« نوشته حجت االسالم محمد رحیمی 
رونمایی شد و از نویسنده کتاب تقدیر به عمل 

آمد.
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معرفیکتاب»قصهدلبری«
بههمتکتابخانهسلمانساوجیساوه

به همت زهره طالب حقیقی، مسئول کتابخانه 
عمومی ســلمان ســاوجی شهر ســاوه، کتاب 
»قصه دلبری: روایت زندگی و شــهادت شهید 
مدافع حرم محمدحســین محمدخانی« نوشته 
محمدعلی جعفــری در فضای مجازی معرفی 

شد.

تجلیلازبرگزیدگان
»پویشخادماربابکیست؟«

درشهرستاندلیجان

طی مراســمی از برگزیدگان کشوری »پویش 
خادم ارباب کیست؟« با حضور حجت السالم 
غفوری، امام جمعه دلیجان؛ روســای ادارات 
کتابخانه های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و آموزش و پرورش در محــل دفتر امام جمعه 

تجلیل به عمل آمد.
در ادامه مراســم نیز به مناسبت ایام فاطمیه و 
شــهادت حضرت زهرا)س(، بخشی از کتاب 
»کشــتی پهلو گرفته« نوشــته مهدی شجاعی 

توسط مریم سادات جاللی بلند خوانی شد.
گفتنی است »پویش خادم ارباب کیست؟« 
در ایام محرم و صفر برگزار شد که 11 برگزیده از 
شهرستان دلیجان استان مرکزی منتخب شدند 
و با اهدای لوح سپاس از طرف معاونت توسعه 
کتــاب و کتابخوانی نهاد بســته فرهنگی تبرکی 

آستان قدس رضوی از ایشان تجلیل شد.
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کتابخانههــایعمومی انجمن جلســه
شهرستانشازندبرگزارشد

چهارمیــن  جلســه انجمــن کتابخانه های 
عمومی شهرستان شازند در سال ۹۹ به ریاست 
حسین رجبی، فرماندار شازند و با حضور مهدی 
ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی و اعضــای حقیقی و حقوقی انجمن در 

سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلســه محسن ساریخانی، رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شازند به 
ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه های عمومی 
و بررسی مصوبات جلسه قبل انجمن پرداخت.

در ادامه فرماندار شــازند ضمن تسلیت ایام 
فاطمیه و گرامیداشت ســالگرد شهادت سردار 
سلیمانی، از اداره کل کتابخانه های عمومی به 
خاطر گســترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
سطح استان قدردانی کرد و از نصب المان میدان 

کتاب توسط شهرداری های شهرستان خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
نیز از همراهی اعضای انجمن و شهرداری های 
شهرستان شــازند در پرداخت به موقع سهم نیم 
درصد تقدیر کرد و گفت: کتابخانه های عمومی 
نماد آگاهی و اطالع رسانی بیطرفانه هستند و به 
تمام اقشــار جامعه در بیشتر ساعات شبانه روز 

خدمات کتابخانه ای ارائه می دهند.

ثامنی گفت: با توجه به شرایط جامعه در دوران 
کرونا، نیازمند همراهی بیشتر برای حفظ ارتباط 

مردم با کتابخانه های عمومی هستیم.

در انتهای جلســه نیز با اهدای لوح تقدیر از 
سعید طالبی، بخشدار زالیان در راستای بهسازی 
محوطه کتابخانه شــهدای حصــار فر تقدیر به 

عمل آمد
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جلســهانجمنخیرینکتابخانهســاز
شهرستانمحالتبرگزارشد

با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی و جمعی از کارشناسان 
ســتاد اداره کل، جلسه انجمن خیرین کتابخانه 
ســاز شهرســتان محالت در کتابخانه عمومی 

عالمه طباطبایی شهر محالت برگزار شد.
در این جلســه، اعضا به بررسی راهکارهای 
قانونی تســریع در روند انجام پــروژه و جذب 
خیریــن پرداختند. از مهم ترین مســائل مطرح 
شده در نشست، شــروع اجرای پروژه کتابخانه 
مرکزی شهر محالت پس از تائید نقشه و آمادگی 

خیرین جهت اجرای کار بود.

بازدیدمسئوالنازکتابخانه
فخرالدینعراقیشهرکمیجان

پس ازجلســه کمیته برنامه ریزی شهرســتان 
کمیجان و با هدف بررســی پیشــرفت فیزیکی 
پروژه های عمرانی شهرستان، حجت اله عیسی 
آبــادی، معــاون عمرانی و بودجــه فرمانداری 
شهرستان کمیجان و عین اله شعبانی، کارشناس 
ارشــد ســازمان برنامه و بودجه استان به همراه 
دیگر مسئولین شهرســتان از کتابخانه عمومی 

فخرالدین عراقی بازدید کردند
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دیدارمدیرکلکتابخانههایعمومی
بافرماندارآشتیان

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
با جهان میرزایی، فرماندار این شهرستان دیدار 

و گفتگو کرد.

انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانخمینبرگزارشد

پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرستان خمین به ریاست فرماندار و اعضای 

حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
در ابتدای جلســه شمســی، سرپرست اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان خمین با ارائه 
گزارشــی از فعالیت های کتابخانه های عمومی 
در دهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی گفت: 
1551 نفر از شــهروندان شهرســتان خمین در 
این دوره از جشنواره کتابخوانی که در پنج قالب 
نقاشی، پویش کتابخوانی مجازی، فعالیت های 
گروهی، چهار گزینه ای و داســتان نویسی و در 
رده های سنی کودك و نوجوان، جوان و بزرگسال 
برگزار شــد، شــرکت کردند و ۹ نفــر به عنوان 

برگزیده انتخاب و از آنها تقدیر شد.
ثامنی، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
مرکــزی نیز که به صورت ویدئو کنفراس در این 
جلسه حضور داشت به راه اندازی پیك کتاب در 

استان اشاره کرد .

شهرستان عمومی کتابخانههای انجمن
آشتیانبرگزارشد

جلسه انجمن کتابخانه  های عمومی شهرستان 
آشتیان به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان و  مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان برگزار و پیرامون هماهنگی 
اجرای طرح توسعه کتابخانه عمومی عباس اقبال 

آشتیانی شهر آشتیان بحث و تبادل نظر شد.
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برگزاریویژهبرنامهشهادت
حضرتزهرا)س(درشهرستاندلیجان

به همت کتابداران کتابخانه عمومی اشــراق 
شهر دلیجان، ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا 
)س( در فضای اســکای روم بــه صورت زنده 

برگزار شد.
در این برنامه حجت االسالم پیشه ور، مسئول 
نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور دلیجان پیرامون 
حضرت زهرا )س( و معرفت فاطمی ســخنانی 
را بیان کــرد و در ادامه علیرضــا اکرمی، عضو 
نوجوان کتابخانه اشراق به ذکر مصائب حضرت 

فاطمه زهرا )س( پرداخت.
در پایان نیز مریم ســادات جاللی، مســئول 
کتابخانه اشــراق به معرفی و خوانش بخشی از 
کتاب »کشــتی پهلو گرفته« نوشته سید مهدی 

شجاعی پرداخت.

عمومی های کتابخانــه مدیرکل بازدید
استانازکتابخانههایعمومیخمین

مهدی ثامنی، مدیر کل محترم کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی با حضور در شهرستان 
خمین، در جلسه تعیین تکلیف تملک و دارایی 
سال ۹۹ که در سالن جلسات فرمانداری برگراز 

شد، شرکت کرد.
همچنین ثامنی با مرتضیان، شــهردار شــهر 
خمیــن دیــدار کــرد و پیرامون موضوع شــهر 
دوســتدار کودک و تاسیس کتابخانه تخصصی 
کودک با همکاری شــهرداری خمین به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
در ادامه نیز مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان به همراه معــاون اداری و مالی اداره کل 
از کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین و 
کتابخانه عمومی حضرت صاحب الزمان)عج( 

روستای رباط مراد بازدید کرد.
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دیدارمدیرکلکتابخانههایعمومیاستان
مرکزیبانمایندهمجلسشورایاسالمی

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان مرکزی با محمدحسن آصفری؛ نماینده 
مردم شهرســتان های اراک، خنداب و کمیجان 

در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه پیرامون آخرین وضعیت کتابخانه 
های عمومی، مباحث حقوقی و مشکالت مالی 
کتابخانه های عمومی در استان مرکزی و سطح 

کشور بحث و تبادل نظر شد.

بازدیدمدیرکلاستانمرکزی
ازکتابخانههایعمومیشهرستاناراک

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان از کتابخانه  عمومی مرحوم میرجعفری 
و کتابخانه عمومی شــهید زراستوند شهر اراک 
بازدید کرد و ضمن اهدای لوح اســتاندار استان 
مرکزی و فرماندار شهرستان اراک به کتابداران، 
در جریان مسائل و مشــکالت این کتابخانه ها 

قرار گرفت.
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تقدیرازبرگزیدگانجشنوارهکتابخوانی
رضویشهرستاندلیجان

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجــان آیین اختتامیه و تجلیــل از برگزیدگان 
بخش اســتانی و شایســته تقدیر دهمین دوره 
جشــنواره کتابخوانی رضوی شهرستان دلیجان 
با حضور رئیس شــورای اسالمی شهر دلیجان، 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس اداره 
آموزش و پرورش و اعضــای انجمن کتابخانه 
های عمومی بــا رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشتی در محل سالن اجتماعات اداره آموزش 

و پرورش شهرستان دلیجان برگزار شد.
در این برنامــه فهیمه لطفعلــی، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومــی دلیجان ضمن تقدیر از 
شــرکت کنندگان و تبریک به برگزیدگان مرحله 
های کشــوری، اســتانی و شایســته تقدیر از 
شهرســتان دلیجان دردهمین جشنواره  رضوی، 
به بیان گزارشی از تعداد شرکت کنندگان، روند 

اجرایــی و شــاخص هــای داوری بخش های 
متعدد جشنواره پرداخت.

لطفعلی حفظ و ترویج سبک و سیره زندگانی 
ائمه اطهار)ع( به ویژه حضرت علی ابن موسی 
الرضــا)ع( را از جمله رســالت های مهم نهاد 
کتابخانه هــای عمومی کشــور خواند و نقش 
کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی را در 

این زمینه مهم و پررنگ تلقی نمود.
در ادامــه دالوری، رئیس آمــوزش و پرورش 
شهرستان دلیجان ضمن تقدیر از ابتکارات نهاد 
کتابخانه های عمومی در برگزاری جشنواره ها و 
مسابقات  کتابخوانی و  تالش مضاعف کتابخانه 
های عمومی شهرستان در تسهیل گری فعالیتها 
و دستورالعمل های خالقیت محور ویژه دانش 
آمــوزان، به بیان اهمیت حفظ و تداوم ارتباط دو 

سویه مدارس و کتابخانه ها پرداخت.
 در پایان از 1۶ برگزیده اســتانی و 11 برگزیده 
شایسته تقدیر کتابخانه ای با اهدای لوح سپاس 

و هدیه نقدی، تقدیر به عمل آمد.
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بازدیدمدیرکلاموربانواناســتانداری
مرکزیازکتابخانهبانوانمهاجران

زهرا کســایی پــور، مدیــرکل امــور بانوان 
اســتانداری مرکزی به همــراه محمد رجاییان، 
شهردار مهاجران، سعید عزیزی، رییس شورای 
اســالمی شهر مهاجران، محســن ساریخانی، 
رئیــس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
شــازند، پریســا ســیاهتیری، رییس اداره امور 
همکاری های اداره کل و جمعی از کارشناسان 
از کتابخانه عمومی حضرت زهرا)س( واقع در 

پارک بانوان شهر مهاجران بازدید کرد.
مدیرکل امور بانوان استانداری مرکزی ضمن 
دریافت گــزارش عملکرد کتابخانــه بانوان به 
نکاتی همچون توســعه فرهنگ مطالعه در بین 
بانوان خانه دار، تقدیر از اعضای برتر کتابخوان، 
تهیه منابع بر اســاس نیاز مراجعیــن، برگزاری 
کارهــای فرهنگی و نشســت کتــاب خوان در 

فضای مجازی اشاره کرد.

جلسهانجمنکتابخانههایعمومیساوه
برگزارشد

در این جلســه محمد اشــرفیان، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه گزارشی 
از عملکرد کتابخانه های عمومی و فعالیت های 
فرهنگی کتابداران ارایه کرد و خواستار همکاری 
و مشارکت بیشتر دستگاه های فرهنگی شهرستان 

با کتابخانه های عمومی شد.
پیگیری ایجاد کتابخانه توســط شهرداری در 
بلوار قائم شهر ســاوه، پیگیری زمین کتابخانه 
مرکــزی در خیابان رســالت، پیگیــری روند 
واگــذاری زمین اهدایــی آقــای خلیلی خیر 
محترم جهــت ســاخت کتابخانه شــهر آوه، 
پیگیری ســاخت کتابخانه در روستای یل آباد و 
پیگیری خرید منابع و تجهیزات جهت کتابخانه 
مشارکتی شهید ضرغام زندان ساوه از مهمترین 

مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
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مدیــرکلکتابخانههایعمومیاســتان
مرکزیبانمایندهمجلسشورایاسالمی

دیدارکرد

مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی با علی اکبر کریمی، نماینده مردم 
شهرســتان های اراک، خنــداب و کمیجان در 
مجلس شورای اســالمی دیدار کرد و به رایزنی 
درباره مسائل و مشــکالت بودجه و قانون نهاد 

کتابخانه های عمومی پرداخت.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان در 
خصوص ارائه پیشنهاد و رفع مشکالت بودجه 
ای نهاد مواردی را مطرح کرد و گفت: طرح های 
خالقانه ای به همت نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور در حال اجرا است و اگر حمایت های الزم 
از کتابخانه های عمومی صورت پذیرد، می توان 
این مراکز فرهنگی را بــه پاتوق های کتابخوانی 

پویا و فعال تبدیل کرد.

ثامنی گفت: اگــر کتابخوانــی در بین مردم 
گسترش یابد، بســیاری از مسایل و مشکالت 
اجتماعی برطرف خواهد شــد و تالش خواهیم 
کرد کتــاب و کتابخوانــی از مهجوریت خارج 

شود.

در این دیدار مســائل و مواردی همچون ارائه 
طرح اصالحی قانون نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور، پیگیری بحث بودجه کتابخانه ها و تأمین 
منابع پایــدار به جز نیم درصــد کتابخانه های 
و  ســاخت  عمرانــی،  اعتبــارات  عمومــی، 
و وضعیت حقوقی  کتابخانه ها  شاداب ســازی 
کتابداران مطرح شد و کریمی، نماینده مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص حمایت از این 
مجموعه فرهنگی و تالش برای رفع مشــکالت 

کتابخانه های عمومی  قول های مساعد داد.
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کتابخانههــایعمومی انجمن جلســه
شهرستاندلیجانبرگزارشد

 پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرســتان دلیجان با حضور وحید براتی زاده، 
فرمانــدار دلیجان و اعضای انجمن در ســالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.
 درایــن جلســه رئیــس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان دلیجان به تشــریح  برنامه 
های پیش بینی شــده کتابخانــه های  عمومی 
شهری و روستایی شهرستان جهت اجرا در هفته 
بزرگداشت مقام مادر و سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی پرداخت.
لطفعلی از برگــزاری 4 ویــژه برنامه جهت 
رونمایی از کتاب درشــهرهای دلیجان و نراق، 
اولین جشــنواره قصه گویی مادر برای فرزند با 
کاب خوان  نشست  بهزیســتی،  اداره  همکاری 
روسای ادارات شهرســتان و ... در ایام پیش رو 

اطالع داد.

انجمنکتابخانههایعمومی
غرقآبادونوبرانبرگزارشد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شــهرهای غرق آباد ونوبران از توابع شهرستان 
ســاوه در محل کتابخانه عمومی شهید چمران 

غرق آباد برگزار شد.
از مهمترین مباحث جلسه می توان به برگزاری 
مســابقات فرهنگی مجازی با همــکاری اداره 
آمــوزش وپرورش بخش نوبــران، افزایش حق 
نظافت کتابخانه ها، تهیه و ارسال لیست کتابهای 
تازه رسیده کتابخانه به آموزش و پرورش جهت 
اطالع رسانی در ســامانه شاد و دعوت از مدیر 
کل کتابخانه های عمومی استان جهت حضور 

در جلسه آتی انجمن اشاره کرد.
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انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانزرندیهبرگزارشد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
زرندیه به ریاســت معاون فرماندار و با حضور 

اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
در این جلسه نادی، رئیس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان ابتدا بــه پیگیری مصوبات 
جلســه قبل انجمن پرداخت وسپس به تشریح 
وتبییــن  برنامــه هــای فرهنگی به مناســبت 
گرامیداشــت چهل و دومین ســالگردپیروزی 
شــکوهمند انقــالب اســالمی کتابخانه های 

عمومی شهرستان اشاره نمود.
نادی به ساخت المان شهری با موضوع کتاب 
توسط شهرداری شهر زاویه وایجاد طرح باغچه 
کتاب در محوطه کتابخانه در دست احداث این 
شهر نیز اشــاره کرد و در پایان جلسه شهرداران 
شهرستان گزارشی از واریز بدهی نیم درصد به 
حســاب انجمن کتابخانه های عمومی زرندیه 

ارائه دادند.

انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانمحالتبرگزارشد

پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرستان محالت به ریاست محمدرضا ناظری، 
فرماندار این شهرستان با حضور اعضای حقیقی 

و حقوقی انجمن برگزار شد.
فرماندار محالت از تالشهای صورت گرفته 
توسط کتابداران کتابخانه های عمومی در بستر 
فضای مجــازی در دوران اپیدمی کرونا تقدیر و 

تشکر کرد.
در ادامــه نیــز کاظــم ترابــی، رئیــس اداره 
کتابخانه هــای عمومی شهرســتان محالت به 
ارائه آماری از شرکت کنندگان مسابقه جشنواره 

کتابخوانی رضوی پرداخت.
ترابی همچنین به تشریح و تبیین برنامه های 
دهه مبــارك فجــر در کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان محــالت پرداخــت و از همکاری 
شهرداری در پرداخت به موقع سهم نیم درصد 

تشکرد نمود.
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اجرایطرح»سهشنبههایدانایی«
درمدارسشهرستاندلیجان

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
دلیجان و با حضور محمدرضا یوسفی، معاون 
سیاسی فرماندار دلیجان؛ حمید صادقی، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی دلیجان، مهدی 
دالوری، مدیــر آموزش و پرورش شهرســتان 
و فهیمــه لطفعلی، رئیــس اداره کتابخانه های 
عمومی دلیجان، طرح »ســه شنبه های دانایی« 

در مدارس شهرستان دلیجان
در این طرح که با مشارکت معاونت پرورشی 
اداره آمــوزش و پرورش دلیجــان و واحد منابع 
اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اجرایی 
شــد، با اســتقرار و گردش واحد سیار اداره کل 
کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی در سطح 
مدارس شهرستان دلیجان با تبادل کتاب، زمینه 
تنوع بخشــی منابع کتابخانه ها و مدارس ایجاد 

شد.

اختتامیهجشنوارهکتابخوانیرضوی
درشهرستانمحالتبرگزارشد

اختتامیــه دهمین دوره جشــنواره کتابخوانی 
رضوی با حضور فرماندار محالت، بخشــدار، 
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان، رئیس 
آموزش و پرورش محالت، رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی، رئیس جمعیت هالل احمر رئیس فنی 
و حرفــه ای، رئیــس اداره کار و اموراجتماعی، 
رئیس کمیسیون امور بانوان، رئیس کانون پرورش 
فکری کــودکان در ســالن اجتماعات شــهید 
محالتی فرمانداری برگزار شــد و از برگزیدگان 

جشنواره با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.
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جمعخوانیکتاب»صدایپایبهار«
درکتابخانهشهدایعلیشار

به مناسبت ایام الله دهه فجر و پیروزی انقالب 
اســالمی، کتاب کتاب »صدای پای بهار« در 
کتابخانه شــهدای روســتای علیشار شهرستان 
زرندیه به اعضای نوجوان معرفی و سپس توسط 

اعضا خوانده شد.
همچنین به مناســبت ایام اللــه دهه فجر و 
پیروزی انقالب اســالمی، مســابقه نقاشی و 
روزنامه دیواری در کتابخانه شــهدای علیشار با 

همکاری پایگاه تزکیه 5 خواهران برگزار شد. 

جشنوارهقصهگویی»مادروفرزند«
دردلیجانبرگزارشد

به  مناسبت   میال د  باسعادت  حضرت  زهرا)س(  
و روز  مــادر و با همکاری کتابــداران کتابخانه 
عمومی اشــراق و مربیان مهد و پیش دبستانی 
نوبهار شهر دلیجان،   جشنواره قصه گویی »مادر 

و فرزند« برگزار شد.
در ایــن برنامه که با حضــور حمید صادقی، 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
دلیجان برگزار شــد، کتاب  »خیاط آســمانی« 
توسط زهرا کشاورز، کتاب »می خواهی دوست 
من باشــی« توســط بهاره فرجی، کتــاب »ماه 
من... ماه ما...« توسط مهدیه ابراهیمی و کتاب 
»قصه های خانه ی بی بی رعنا« توســط مهدیه 
ســعادتمند برای کودکان و شرکت کنندگان در 

فضای اسکای روم قصه گویی شد.
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برگزاریوبینارآموزشی
دربخشنابینایانکتابخانهشمارهیک

به همت بخش نابینایان دکتر خزایلی، وبینار 
آموزشی  کنترل خشم و غلبه بر وسواس و نگرانی 
در دوران کرونا با حضور محمد طاهرمیرزایی، 
حافظ قرآن کریم و عضو نابینای کتابخانه شماره 

یک شهر اراک برگزار شد.

جمعخوانیکتاب»راهامام«
وفســی عبدالنبی کتابخانهشــیخ در 

روستایوفس
به مناسبت دهه مبارک فجر، کتاب »راه امام« 
تدوین موسســه فرهنگی قدر والیت در بخش 
کودک کتابخانه شیخ عبدالنبی وفسی روستای 

وفس کمیجان معرفی و جمع خوانی شد.

قصهگوییوشاهنامهخوانی
درکتابخانهشهدایشازند

به مناســبت گرامیداشــت دهه مبارک فجر و 
والدت با سعادت حضرت فاطمه )س(، برنامه 
قصــه گویی و شــاهنامه خوانــی  در کتابخانه 

عمومی شهدای شهر شازند برگزار شد.
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بازدیدمدیرکلامورعمرانی
نهادکتابخانههایعمومیکشور
ازپروژهکتابخانهمرکزیاراک

هــادی امیــری، مدیرکل امــور عمرانی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور بــه همراه مهدی 
ثامنــی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی، پیمانکار پروژه، مدیــر اجرایی پروژه، 
مسئوالن عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
مرکزی و جمعی از کارشناســان ستاد به منظور 
بررسی وضعیت پروژه، از کتابخانه مرکزی شهر 
اراک بازدیــد و از نزدیک در جریان پیشــرفت 
عملیات عمرانــی و مشــکالت احتمالی قرار 

گرفت.

در این بازدید، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و 
وضعیت کنونی پروژه، تصریح کرد: مســئوالن 
اســتان به صورت جدی پیگیر اتمام این پروژه 
هســتند و کتابخانه مرکزی در ســال های اخیر 

پیشرفت خوبی داشــته و با اتمام مرحله سفت 
کاری، هم اکنون اجرای نمای ساختمان، تقسیم 
بنــدی فضاهــای داخلی و امــورات مربوط به 
تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی در 

حال اجرا است.

ثامنی احداث و راه اندازی این کتابخانه را برای 
مردم فرهیخته اســتان مرکزی ضروری دانست 
و بر لزوم همراهی و تعامل تمامی دســتگاه های 
مربوطه برای تسریع در تکمیل این پروژه تاکید 

کرد.

وی ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از کتابخانه 
مرکزی اراک، اهداف افق چشــم انداز در سرانه 
زیربنای فیزیکی کتابخانه های عمومی در استان 

مرکزی محقق خواهد شد.

مدیــرکل امــور عمرانی نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور در این بازدید گفت: افتتاح این 
استان  کتابخانه می تواند شاخص های فرهنگی 
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جشنوالدتحضرتفاطمه)س(
درکتابخانهولیعصر)عج(ساوهبرگزارشد

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور 
حجت االسالم حسینی، امام جمعه شهر ساوه، 
جشن والدت حضرت فاطمه)س( در کتابخانه 

عمومی حضرت ولیعصر)عج( برگزار شد.
در این مراســم که با حضور تعداد محدودی 
از اعضــاء و کتابداران برگزار شــد، امام جمعه 
شهر ساوه از طریق پخش زنده به ایراد سخنرانی 
پرداخت و پیرامون ارزش و مقام حضرت فاطمه 

زهرا )س( و مقام مادر مطالبی را بیان کرد.
 در پایان مراسم نیز از بانوان کتابدار شهر ساوه 
با اهدای لوح سپاس و شاخه گل، تقدیر به عمل 

آمد.

مرکزی را بهبــود داده و هدیه ای برای مردم فهیم 
استان خواهد بود.

امیــری همچنیــن در خصــوص پیگیــری 
مســاعدت مالی نهاد کتابخانــه های عمومی 
کشــور و همــکاری و پشــتیبانی از افتتاح این 
کتابخانه قول مســاعد داد و گفــت: امیدواریم 
با تزریق منابع مالی هرچه ســریع تر این پروژه 
عظیم فرهنگی به بهره برداری برسد و شهروندان 
استان از امکانات بی نظیر این مجموعه استفاده 

کنند.

در ادامــه نیــز مدیــرکل امور عمرانــی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور به همراه مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومی اســتان مرکزی از محل 

ساختمان جدید اداره کل بازدید کردند.
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آیینافتتاحســاختمانکتابخانهعمومی
خنداب آقداششهرســتان روســتای

برگزارشد

همزمان بــا دهه مبــارک فجر، ســاختمان 
کتابخانه عمومی در روستای آقداش شهرستان 
خنداب با حضور بهروز اکرمی، معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی اســتاندار مرکزی؛ مهدی 
ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان؛ 
حسن خزائی پور، فرماندار خنداب، جمعی از 
مسئولین شهرستان و شماری از اهالی این روستا 

افتتاح شد.
مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
در مراســم افتتاح کتابخانه عمومی روســتای 
آقــداش گفت: ســاخت کتابخانــه در مناطق 
محروم و روســتاها در راســتای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در مناطــق کمتر برخوردار 
صورت می گیــرد و اهالی روســتا می توانند از 
کتابخانه روســتا به عنوان یــک پاتوق فرهنگی 

بهره مند شوند.

ثامنی گفــت: بــرای ســاخت و راه اندازی 
و  نیازمنــد همکاری  کتابخانه های روســتایی 
مساعدت خیرین کتابخانه ساز هستیم و تالش 
خواهیم کرد زمینه های حضور آن ها را در جهت 
کتابخانه ســازی در روســتاها و مناطق محروم 

فراهم کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز مردم این روســتا 
و بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه و همکاری 
هیأت امنای مســجد جامع روســتای آقداش، 
طبقه همکف این مســجد در اختیــار اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی قرار گرفته و 

به کتابخانه عمومی تبدیل شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان گفت: 
کتابخانــه عمومی روســتای آقــداش خنداب 
دارای زیر بنای 125 مترمربع بوده و پس از اخذ 
مجوزهای الزم و دریافت کد کتابخانه، سهمیه 
کتاب و منابع آن از ســوی نهــاد کتابخانه های 

عمومی کشور برقرار شده است.
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وی ادامه داد: این کتابخانه زمینه ســاز رشــد 
جوانان و بهره منــدی آن ها از کتاب و امکانات 
مطالعاتی در این روســتا خواهد شــد و تالش 
می کنیم نســل جوان و نوجــوان بیش از پیش با 

کتاب مانوس شوند.

بهــروز اکرمی، معــاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار مرکزی نیز در این مراســم 
گفت: از همکاری و مساعدت شورای اسالمی 
و دهیاری روســتا در خصوص واگذاری مکان 
جهت افتتاح کتابخانه تشکر می کنیم و امیدواریم 
اهالی روستا از امکانات کتابخانه به نحو احسن 

بهره مند شوند.

اکرمی گفت: توجه ویژه ای به کتابخانه های 
روســتایی الزم اســت و گســترش کتــاب و 
کتابخوانی در افزایش سطح آگاهی و دانش مردم 

بسیار موثر خواهد بود.

در ادامه نیز مســئوالن اســتانی و شهرستانی 
در آییــن کلنگ زنی کتابخانه عمومی روســتا، 
در زمینی که توســط اهالی، دهیاری و شورای 
اسالمی روســتای آقداش در مجاورت مدرسه 
روستا به منظور ساخت کتابخانه عمومی در نظر 

گرفته شده، شرکت کردند.

معاون استاندار در این مراسم گفت: با کمک 
خیرین و با تخصیص اعتبارات در شورای برنامه 
ریزی شهرســتان خنداب، امیدواریم این پروژه 
با توجه به وجود کتابخانه افتتاح شــده در آینده 
نزدیک به بهره برداری برسد و با انتقال کتابخانه 
به مکان جدید، امکانات به روزتر و مدرن تر در 

اختیار مردم قرار گیرد.
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نشستکتابخواندرکتابخانه
شهدایشهرهندودر

به مناســبت ایام الله فجر و والدت حضرت 
فاطمــه)س( و بــا حضور جمعــی از اعضای 
نوجوان، نشســت کتاب خوان با رعایت فاصله 
اجتماعی در کتابخانه شــهدای شــهر هندودر 

برگزار شد.
لحظه های انقالب نوشته محمود گالبدره ای 

معرفی توسط زهرا عرفانی
راه امــام: بیانات حضرت امــام خمینی)ره( 

معرفی توسط عطیه کارخانه
درود برادر ارتشی نوشته حمیدرضا شاه آبادی 

معرفی توسط مائده آهنگری
گلی برای آخرین پیامبر نوشته مهری ماهوتی 

معرفی توسط یگانه پرویزی
بوی بهشت نوشــته غالمرضا حیدری ابهری 

معرفی توسط محدثه علی قورچی

رونمایــیازکتاب»یکصــدواژهطالیی
قرآن«درشهرستاندلیجان

به همــت کتابخانــه عمومی اشــراق، آیین 
رونمایی از کتاب »یکصــد واژه طالیی قرآن«  
نوشــته حمید صادقی از فعالین قرانی اســتان 
مرکزی در مسجد امام حسین )ع( شهر دلیجان 

برگزار شد .
در این مراسم حجت االسالم محمد رحیمی، 
از نویســندگان و فعالین حــوزه قرآنی به عنوان 
منتقد کتاب، در ســخنانی کوتاه به بیان دیدگاه 
های خود پیرامون این کتاب پرداخت و مطالبی 
نیــز در نقد این کتاب ارایه کرد و در ادامه حمید 
صادقی مطالب خود را در قالب پاسخ به انتقاد 

ادبی مطرح شده بیان داشت .
در پایان این مراســم که به صــورت زنده از 
فضای اسکای روم پخش شد، از این اثر قرآنی 
رونمایــی و لوح تقدیــری با امضــاء فرماندار 
دلیجان و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی تقدیم حمید صادقی، نویســنده کتاب 

شد.
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جمعخوانیکتاب»شــعارهایپرچرب
انقالب«درکتابخانهشهدایهندودر

به مناســبت ایام الله دهــه مبارک فجر کتاب 
»شــعارهای پرچرب انقالب: درباره شعارهای 
طنزآمیز روزهای انقالب« نوشــته امید مهدی 
نژاد با رعایت پروتکل های بهداشــتی و تعداد 
نفرات محدود در کتابخانه شهدای شهر هندودر 

معرفی و جمع خوانی شد.
زهرا عرفانی پور، مســئول کتابخانه شهدای 
هندودر گفت: در این اثر، شعارهایی گردآوری 
شده که غیررسمی و غیرمجاز شمرده می شوند. 
وجه مشــترک آن ها این است که در هجو شاه و 
وابستگان به رژیم شاهنشاهی ساخته و پرداخته 
شــده اند و برخی از طنزی تلخ، عمیق و گزنده 
برخوردارند. مجموعه »آن روزها« با هدف ثبت 
بخشــی از تاریخ انقالب اســالمی، به روایت 
اشــخاص، وقایع و اماکن، بر اساس مستندات 

آن روزها تدوین شده است.

برگزارینشستکتابخوان
درکتابخانهسلمانساوجیساوه

به مناســبت میالد با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، نشســت کتاب خوان کتابخانه ای با 
حضور تعدادی از طالب حوزه علمیه خواهران 
در کتابخانه عمومی ســلمان ساوجی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار و کتاب هایی 

با عالقمندان به اشتراک گذاشته شد.
»سیر و ســلوک قرآنی حضرت فاطمه)س(« 
نوشته افســانه باقری، ارائه توسط عالیه سادات 

امینی
محمدحســین  نوشــته  اســالم«  در  »زن 

طباطبایی، ارائه توسط ثریا حیدری
»زندگانــی فاطمه زهرا)س(« نوشــته جعفر 

شهیدی، ارائه توسط سمیه رضا پوریان
»بانک جامــع حضرت زهرا)س(« نوشــته 

جمعی از نویسندگان، ارائه توسط اعظم مروت
»زن در آیینه جالل و جمال« نوشــته عبدالله 

جوادی آملی، ارائه توسط پروانه صفدری
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نشستکتابخوانانقالباسالمی
برگزارشد

به مناسبت گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و 
به همت اکرم مهرادفر، رابط فرهنگی شهرستان 
دلیجان، نشســت مجازی کتاب خوان انقالب 
اســالمی با حضور کتابداران استان مرکزی در 

فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی کتابخانه عمومی 
اشراق شهرستان دلیجان در فضای اسکای روم 
برگزار شد، ۶ کتاب با موضوع دهه فجر معرفی و 

به اشتراک گذاشته شد.

»تاریخ شــفاهی انقالب اســالمی« تالیف 
عبدالوهاب فراتی معرفی توسط معصومه امیری 

هزاوه از کتابخانه شماره یک اراک

»آشــتی خونین« نوشــته زهرا شــکیب مهر 
معرفی توسط سعیده رحیمی، از کتابخانه شماره 

یک اراک

»برج قحطی« نوشته هادی حکیمیان معرفی 
توسط مریم ســادات جاللی از کتابخانه اشراق 

شهرستان دلیجان

»نگاهــی به تاریخ پهلوی دوم« تالیف عباس 
قدیانی معرفی توســط ســمیه ســهراب نیا از 

کتابخانه شهدای توره شهرستان شازند

»خانه زاد شــاه« تالیف زهرا کرمانی معرفی 
توسط اعظم ندری از کتابخانه شماره یک اراک

»تاریخ شفاهی انقالب اسالمی اراک« تالیف 
یوسف نیک فام معرفی توسط راضیه عباسی از 

کتابخانه شماره یک اراک
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نشستکتابخوانبانواننویسنده
درساوهبرگزارشد

به همت کتابخانه حضرت ولیعصر)عج( و به 
مناسبت والدت حضرت فاطمه )س(، نشست 
کتاب خوان با حضور بانوان نویســنده در شهر 
ســاوه برگزار و کتاب های زیر به صورت پخش 
زنده فضای مجازی با عالقه مندان به اشــتراک 

گذاشته شد.
حرفی برای گفتن نوشــته ســمیرا نخعی ارائه 

دهنده سمیرا نخعی 
خالقیت و رباتیک نوشــته مهناز امیدی ارائه 

مهناز امیدی
ملکه دیوانه نوشته اکرم ســهرابی ارائه دهنده 

اکرم سهرابی
دیدگاه ها و باورهای اخترشناســی در هفت 
پیکر نظامی  نوشته معصومه عباسی ارائه دهنده 

معصومه عباسی

کتابخواندانشآموزانانقالبی
درشهردلیجانبرگزارشد

به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه فجر و به 
همت مریم ســادات جاللی، مسئول کتابخانه 
اشراق شهر دلیجان، نشست مجازی کتابخوان 
با همکاری دانش آموزان آموزشگاه پسرانه حافظ 
برگزار و کتابهایی را با عالقه مندان به اشــتراک 

گذاشت.
ســحرگاهان همافران اعدام می شوند نوشته 

نادر ابراهیمی معرفی توسط ایلیا اسیوندی
چغــک از انتشــارات صهبا معرفی توســط 

علیرضا عزیزی
زندانــی کوچک نوشــته حســن حســینی 

ارسنجانی معرفی توسط امیرعلی گزی
کتاب دایره المعارف انقالب اسالمی معرفی 

توسط محمدکمیل حسنی
نیروی هوایی نوشــته نــادر ابراهیمی معرفی 

توسط اشکان نجفی
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نشستکتابخواندههفجر
درکتابخانهشهدایروستایعلیشار

به مناســبت دهه مبارک فجــر و با همکاری 
پایگاه تزکیه، نشســت کتاب خوان در کتابخانه 
شهدای روستای علیشار شهرستان زرندیه برگزار 
شد. در این نشست شش نفر از خواهران بسیجی 

به همراه کتابدار به معرفی کتاب پرداختند:
خاطرات ماندگار نوشته مرتضی نظری معرفی 

توسط اکرم شیخلر
عروس آخر نوشته بهمن هدایتی معرفی توسط 

فاطمه سعیدمحمدلو
سقوط شاه نوشته فریدون هویدا معرفی توسط 

اکرم شیخلر
قصه هویدا نوشته ابراهیم ذوالفقاری معرفی 

توسط رقیه محمدی
آخرین شــاه آخرین دربار نوشته موسی فقیه 

حقانی معرفی توسط لیال کاشی
ابوذر انقالب نوشته سعیده سادات محتشمی 

پور معرفی توسط هاجر شیخلر

نشستکتابخوانانقالباسالمی
دراراکبرگزارشد

به همت صدف شفیع، مسئول کتابخانه شهید 
زراستوند و به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر، 
نشســت کتاب خوان انقالب اسالمی با حضور 
کتابداران شهرستان اراک برگزار و کتابهایی را از 
طریق فضای مجازی با عالقه مندان به اشتراک 

گذاشته شد.
جرعــه نوش خاطرات نوشــته فریبا انیســی 

معرفی توسط سعیده رحیمی
چگونه دنیا را متحد کنیم نوشته برژیت الیر و 

میشل پوش معرفی توسط فاطمه فضلی
ایران؛ برآمــدن رضاخان، برافتــادن قاجار و 
نقش انگلیسها ترجمه ســیروس غنی و حسن 

کامشاد معرفی توسط صدیقه داودآبادی
آن بیست و سه نفر نوشــته احمدیوسف زاده 

معرفی توسط حمیده مومنی
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کارکنانکتابخانههایعمومیاستان
باآرمانهایشهیدانتجدیدمیثاقکردند

همزمان با دهه مبارک فجــر، مهدی ثامنی، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی به 
نمایندگانی از کتابداران اســتان به همراه سعید 
حمیدی، رئیس دانشگاه اراک؛ علیرضا بهرامی، 
معاون دانشــجویی دانشــگاه اراک و جمعی از 
کارکنان ستادی دو مجموعه با حضور در مقبره 
شــهید گمنام دانشگاه اراک، ضمن غبارروبی و 
نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه با آرمان های 
جاوید و آسمانی این ستارگان وفاداری و شهامت 

تجدید عهد و پیمان کرد.

رئیس دانشــگاه اراک در این مراســم گفت: 
یکی از رزمندگان گمنام عملیات والفجر یک در 
تاریخ 25 فروردین 13۹2 با موافقت بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و فرمانداری 
شهرستان در مجاورت مسجد دانشگاه اراک به 
خاک آرمیده شــد و فضای دانشگاه را با وجود 

خود عطرآگین کرد.

حمیدی ضمن استقبال از اجرای برنامه های 
فرهنگی مشــترک بین کتابخانه هــای عمومی 
و دانشــگاه اراک، گفــت: می توان بــا اجرای 
فعالیت های خالقانه و مبتکرانه، فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی را بیش از پیش در بین قشر دانشجو 

گسترش داد.
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محفل»راویانبالندگی«دراستانمرکزیبرگزارشد؛

داغسیصدهزاراللهیسرخ؛
بهگمانتکماست؟بسیاراست

نشســت ملی مجــازی »راویــان بالندگی« 
همزمــان با دهه مبارک فجر و در آســتانه چهل 
و دومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی با حضور مهــدی ثامنــی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی و با تجلیل 
از صادق رحمانی، شاعر شعر انقالب و مهران 
رجبی، شــاعر انقالبی و فعال فرهنگی استان و 
نیز یادبود زنده یاد محمدعلی مردانی در سالن 
اجتماعات شهدای مدافع حرم کتابخانه عمومی 

دکتر مهین حصیبی شهر اراک برگزار شد.

در ابتــدای جلســه مهدی ثامنــی، مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومی اســتان مرکزی ضمن 
تبریک ایام اللــه دهه مبارک فجر گفت: به امید 
خدا پس از ریشــه کنی ویروس کرونا، محافل 

مجازی را در کنار مراســم خود خواهیم داشت 
و عالوه بــر فضای فیزیکــی از ظرفیت فضای 
مجازی نیز در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی 

استفاده خواهیم کرد.
ثامنی گفت: کتابخانه های عمومی به عنوان 
یک پاتوق فرهنگی محل گردهمایی شهروندان 
اســت و نبایست فقط به امانت کتاب و ظرفیت 

سالن های مطالعه بسنده کنیم.

وی ضمن قدردانی از اجرای نشست »راویان 
بالندگی« در سراسر کشور گفت: مطالب وقتی 
به زبان شعر بیان شود، بسیار دلنشین تر خواهد 

بود و اثرگذاری بیشتری بر مخاطبان می گذارد.

در ادامه مراســم رضا گودرزی، شاعر جوان 
استان مرکزی به گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم 
محمدعلی مردانی، شــاعر فقید استان مرکزی 
پرداخت و گفت: مرحوم مردانی سالیان متمادی 
دبیری انجمن دانشــوران را به عهده داشت و در 
ســال 1351 انجمن »نغمه ســرایان مذهبی« 
توسط او و عده ای از دوستانش تاسیس شد که 



131گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

انجمنکتابخانههایعمومی
شهرستانکمیجانبرگزارشد

ششمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرســتان کمیجان به ریاســت حسن بداغی، 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعــی فرماندار 
با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در ســالن 

جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ادامــه مرادی، رئیــس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرســتان کمیجان به ارائه گزارشی از 
عملکرد برنامه های اجرا شــده در ایام دهه فجر 
پرداخــت و  گفت: آذین بندی و فضا ســازی و 
نصــب بنر در ورودی کتابخانــه های عمومی، 
برپایی نمایشــگاه کتاب با موضــوع انقالب، 
برگزاری نشســت های کتاب خوان، قصه گویی 
و جمــع خوانی،  دیــدار با خانواده شــهداء و 
غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامه های انجام 

شده در ایام بود .

به صورت ثابت در خانه اش تشکیل می شد.
گودرزی افزود: استاد مردانی پس از پیروزی 
انقالب به عضویت شورای شعر وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و واحد ادبیات حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی درآمد و در سال های 
جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، در جبهه 
های جنگ حاضر شــد و در پی عارضه مغزی، 
در اردیبهشت سال 1378 دار فانی را وداع گفت.
در ادامه مراســم نیز صادق رحمانی، شــاعر 
شــعر انقالب؛ عباس احمدی، شاعر کشوری 
و دبیر محفل ادبی ادیب اســتان مرکزی؛ مهران 
رجبی، شــاعر انقالبی و فعال فرهنگی استان؛  
رضا گودرزی و امید خسروی به قرائت اشعاری 
به مناســبت دهه مبارک فجر و انقالب اسالمی 

پرداختند.
در پایــان این مراســم، ضمن اهــدای لوح 
یادبود امضا شده توســط دبیرکل نهاد کتابخانه 
های عمومی کشــور به صادق رحمانی و مهران 
رجبی، یاد و خاطره زنده یاد محمدعلی مردانی 

نیز گرامی داشته شد.
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عملیاتتوسعهبنایکتابخانه
اقبالآشتیانیشهرآشتیانآغازشد

 همزمان با دهه مبارک فجر، عملیات توسعه 
بنای کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی شهر 
آشــتیان، با حضور ســیدعلی آقازاده، استاندار 
اســتان مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلــی، معاون 
زهرا  اســتانداری؛  اقتصادی  امــور  هماهنگی 
آخانی، معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
اســتانداری؛ مهدی ثامنی، مدیــرکل کتابخانه 
های عمومی اســتان مرکزی؛ نظام الدین جهان 
میرزایی، فرماندار آشــتیان؛ علی چنگی، خیر 
کتابخانه ســاز و جمعی از مســئوالن استانی و 

شهرستانی آغاز شد.

سید علی آقازاده گفت: از ظرفیت خیران برای 
توســعه کتابخوانی می توان استفاده کرد و به هر 
میزان نیکوکاران کمک کنند، اســتانداری نیز به 

همان میزان مشارکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: خیرین در طول سالیان متمادی 
بــا ورود خود به بســیاری از عرصه هــا به ویژه 
مدرسه ســازی و بهداشــت و درمان، تحوالت 
عظیمــی را در مناطــق مختلف ایجــاده کرده 
انــد؛ با ورود خیرین به حوزه کتابخانه ســازی، 
کاســتی های موجود در ایــن عرصه نیز کاهش 

می یابد.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
نیز گفت: طرح توســعه کتابخانــه و کتابخانه 
کودک شهر آشتیان با سرعت حداکثری در حال 
انجام اســت و از معدود پروژه هایی اســت که 
پیش از کلنگ زنی، عملیات اجرایی آن با همت 
مهندس چنگی، خیر نیک اندیش آشــتیانی در 

حال انجام است.

ثامنی به هزینه پروژه اشاره و عنوان کرد: پروژه 
افزایــش بنای کتابخانه عباس اقبال آشــتیانی با 
اعتبــاری بالغ بر ۶0 میلیارد ریال برآورد شــده 
اســت که بخش عمــده آن از طریق مدیرعامل 
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دیــدارمدیرکلکتابخانــههایعمومی
استانمرکزیباخانواده
شهیدغالمرضاباشی

مهدی ثامنی، مدیر کل کتابخانه های عمومی 
استان مرکزی به همراه محمد عضایی، نویسنده 
،محقق و پژوهشگر و احمد ابوالحسنی نراقی، 
رییــس اتحادیه چاپخانــه داران اســتان تهران 
با حضور در گلزار شــهدای شــهر نراق ضمن  
قرائت فاتحــه وادای احترام با آرمان های جاوید 
و آســمانی این ســتارگان وفاداری و شــهامت 
تجدید عهد و پیمان کرد و در ادامه با حضور در 
منزل شهید دانش آموز سید غالمرضا باشی، با 

خانواده شهید دیدار و گفتگو نمود.

بسیجی سید غالمرضا باشی فرزند سید علی 
از دانش آموزان نخبه شهرســتان دلیجان تاریخ 
2 فروردین 13۶1 طی عملیات غرورآفرین فتح 
المبین به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار 
شهدای زادگاهش شهر نراق خاکسپاری گردید.

شرکت مدرن و بخشی از طریق اعتبارات دولتی 
تأمین می شود.  

وی ضمــن قدردانــی از همت مســئوالن و 
شهروندان گفت: آشتیان از دیرباز مهد فرهنگ 
و تمدن بوده و امیدواریم با افتتاح طرح توســعه 
کتابخانه و کتابخانه تخصصی کودک، شــاهد 
ترویج کتابخوانی در بین عموم مردم به ویژه قشر 

کودک و نوجوان باشیم.

مرکزی  استان  کتابخانه های عمومی  مدیرکل 
ضمن تشکر از علی چنگی، مدیرعامل شرکت 
مدرن و خیر پروژه، گفــت: یکی از حوزه هایی 
که چند سالی است خیرین به آن ورود پیدا کرده 
اند، کتابخانه سازی است و با توجه به پیشرفت 
دانش  بشــری و نیاز نســل جوان به تحقیقات و 
کتابخانه  توسعه فضاهای  پژوهش های علمی، 

ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
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اهدایدستگاهبرجستهنگارهوشمند
بهکتابخانهنابینایاناراک

مدیرکل بهزیســتی استان مرکزی و جمعی از 
معاونان ضمن دیدار بــا مهدی ثامنی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی یک دستگاه 
برجسته نگار هوشمند همراه را به بخش نابینایان 
دکتر خزایلی کتابخانه عمومی شماره یک شهر 

اراک اهدا کرد.
نابینایان  ابوالفضل حیدری، مســئول بخش 
کتابخانه شماره یک در خصوص کاربردهای این 
دستگاه گفت: دستگاه برجسته نگار یا نوت تیکر 
با استفاده از تکنولوژی خط بریل کار می کند و 
از صفحه خوان های فارسی زبان )ای اسپیک( 

پیروی می کند.
حیدری افزود: همانگونه که از نام این دستگاه 
مشــخص است برجســته نگار هوشمند است 
بــه گونه ای کــه دارای دوبخــش کلی صفحه 
کلیــد بریل )ورودی اطالعــات( و مانیتو بریل 

)خروجی اطالعات( می باشد.

دیدارمسئوالنروستایآقداشخنداب
بامدیرکلکتابخانههایعمومی

با هدف بررســی ســاخت کتابخانه عمومی 
روستا، دهیار و رئیس شورای اسالمی روستای 
آقــداش شهرســتان خنداب با مهــدی ثامنی، 
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی 

دیدار کردند.
در این دیدار پیرامون مباحث فرهنگی منطقه 
گفتگو شد و در خصوص پیگیری هرچه سریعتر 
روند ساخت و تجهیز کتابخانه عمومی روستای 

آقداش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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آیینرونماییاز2عنوانکتاب
درشهرنراقبرگزارشد

آیین رونمایــی از دو عنوان کتاب »نغمه های 
بی ادعا« مجموعه اشــعار علــی رضایی نراقی 
و »نقــش نراقی ها در انقالب اســالمی ایران به 
روایت تصویــر« گردآوری محمــد عضایی و 
حسین عضایی با حضور حجت االسالم علیرضا 
سلیمی، نماینده مجلس شورای اسالمی؛ مهدی 
ثامنــی، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکزی؛ وحید براتی زاده، فرماندار شهرســتان 
دلیجان؛ حجت االسالم نورالله محمدی، امام 
جمعه شهر نراق؛ بهرام فدایی، بخشدار مرکزی؛ 
ســرهنگ پاســدار مهدی نباتی، فرمانده سپاه 
پاسداران ناحیه دلیجان؛ حمید صادقی، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حسن امین زاده، 
شهردار شهر نراق؛ سید مسعود موسوی، رئیس 
شورای اســالمی شهر نراق؛ احمد ابوالحسنی، 
رئیــس اتحادیــه چاپخانه داران اســتان تهران؛ 
محمد حســنی، دانشــیار و رئیس پژوهشکده 

برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش و جمعی از مسئولین و فرهیختگان و 
چهره های برجسته شهرستان دلیجان و شهر نراق 

در محل اقامتگاه نخجیر نراق برگزار شد.
در ایــن برنامــه مهــدی ثامنــی، مدیــرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان ضمن تبریک ایام 
پیروزی انقالب اســالمی بــه اهمیت برگزاری 
آیین های رونمایــی کتاب به منظــور ترویج و 
معرفی آثار نویسندگان و محققان بومی پرداخت 
و در زمینه حمایت از نشر پژوهش ها و مطالعات 

محققین قول مساعد داد.
در ادامــه نیــز حجت االســالم ســلیمی، 
نماینده مردم شهرستان های دلیجان و محالت 
در مجلس شــورای اســالمی اقدامــات نهاد 
کتابخانه های عمومی را جهت انگیزه بخشی به 
نویسندگان ارزشــمند خواند و به لزوم حمایت 
مجلــس از افزایش بودجه نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور در جهت رســیدن بــه اهداف 
متعالی فرهنگی کتابخانه های عمومی به عنوان 

پایگاه دانش افزایی اشاره کرد.
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اهدایکتابخانهشخصیخانوادهتوسطی
بهکتابخانههایعمومیاستانمرکزی

در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکــزی با منوچهر توســطی و رضا توســطی، 
کتابخانه شخصی این خانواده به کتابخانه های 

عمومی استان مرکزی اهدا شد.
ثامنی از اقدام شایسته خانواده توسطی تشکر 
کرد و گفت: سنت اهدای کتاب با شعار »اهدای 
کتــاب، اهدای آگاهــی« با تالش و پشــتکار 
همکاران در حال اجراست و تا کنون کتاب های 
ارزنده ای توســط شهروندان اســتان مرکزی به 

کتابخانه های عمومی اهدا شهده است.

گفتنی است، طی این دیدار یک نسخه کتاب 
خطی نفیس، ۹50 جلد کتاب،  و بیش از 100 
نسخه روزنامه تاریخی با عناوین مختلف جهت 
نگهداری در تاالر مفاخر کتابخانه های عمومی 

استان مرکزی اهدا شد.

نشستکتابخوان»انواررجبیون«
درشهرستاندلیجانبرگزارشد

به همت مســئول کتابخانه اشــراق، نشست 
مجازی کتاب خوان »انوار رجبیون« با محوریت 
مناســبت های مــاه رجب از میــالد حضرت 
جواداالئمه )س( تا مبعث حضرت محمد )ص( 
با همــکاری حوزه علمیه خواهران شهرســتان 
دلیجان برگزار شد و کتابهایی را با عالقمندان به 

اشتراک گذاشت.
سیره تقوی نوشته جوا د محدثی، ارائه توسط 
حبیبه نجفی /   علی)ع( از زبان علی)ع( نوشته 
محمد محمدیان، ارائه توســط مریم حسنی  /  
زینب)س( قهرمان، دختر علی)ع( نوشته احمد 
ارائه توســط مریم سادات  صادقی اردســتانی 
جاللی  /  ســیره تربیتی موســی بن جعفر)ع( 
نوشــته رضا تقوی ارائه  توســط خدیجه پناهی  
/  محمد)ص( پیغمبری که از نو باید شــناخت 
نوشــته کنســتان ویرژیل گئورگیو، ارائه  توسط 

زینب جمالی
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جمعخوانیکتابدرکتابخانه
شهدایشهرهندودر

بــه مناســبت والدت با ســعادت حضرت 
فاطمه)س(، کتــاب »حضرت فاطمه)س(« از 
مجموعه »14 قصه، 14 معصوم« نوشته حسین 
فتاحی با رعایت پروتکل های بهداشتی و تعداد 
نفرات محدود در کتابخانه عمومی شهدای شهر 

هندودر معرفی و جمع خوانی شد.
»14 قصه، 14 معصوم« عنوانی اســت که در 
کنار نام یکی از ائمه اطهار و معصومین بر جلد 
هــر یک از این کتاب ها جای گرفته و مخاطبان 
کم سن و سال این کتاب ها را به مطالعه بخشی 
از زندگــی بزرگان دین اســالم دعوت می کند. 
جلد ســوم این مجموعه قصه هایی از زندگانی 
حضرت فاطمــه)س( می باشــد. از بارزترین 
ویژگی های این داســتان ها می تــوان به زبان 
ســاده ای اشــاره کرد که در آنها به کار رفته و به 
دلیل همین ســادگی، داستان ها برای کودکان و 

نوجوانان قابل درک و جذاب شده اند.

نشستکتابخوانویژهنابینایان
درکتابخانهسلمانساوجیساوه

به همت کتابخانه عمومی ســلمان ساوجی 
شهر ســاوه نشســت کتاب خوان ویژه نابینایان 
بــه صورت مجازی برگزار شــد و کتابهایی را با 

عالقمندان به اشتراک گذاشت.
هنر اهل بیت)ع( نویســنده ســید حســن 

منتظری،ارائه توسط لیال سعیدی فر
تهاجم فرهنگی نویسنده محمدتقی مصباحی 

یزدی، ارائه توسط آزاده حیدری
مسافر ملکوت نویسنده سید حمید مشتاقی، 

ارائه توسط محسن ابوالقاسمی
خطر و خاطره نویسنده اشرف سرلک چشمه 

سلطانی، ارائه توسط ابوالفضل سعیدی فر
پایی که جا ماند نویسنده سید ناصر حسینی 

پور، ارائه توسط اکرم بی جفا
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بازدیدمهدیرمضانی
ازکتابخانههایعمومیاستانمرکزی

مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و 
نهاد کتابخانه های عمومی  ترویج کتاب خوانی 
کشور، با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های 
استان مرکزی، از کتابخانه های این استان بازدید 
و با مدیران و کتابداران استان گفت وگو کرد. سید 
باقر میرعبداللهی، مدیــرکل تأمین منابع نهاد؛ 
اصغر گودرزی، مدیرکل امور کتابخانه ها؛ هادی 
آشتیانی، مدیرکل امور فرهنگی و مهدی ثامنی، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در 
این بازدیدها حضور داشــتند. در این سفر یک 
روزه از بیش از 40 کتابخانه و 2 پروژه در استان 

بازدید شد.
معاون نهــاد، ضمن گفت وگــوی صمیمی 
بــا مدیــران، کتابــداران و برخــی از اعضای 
کتابخانه های عمومی استان مرکزی، از مسائل 
و مشــکالت آنان اطالع یافت و بــا آنان درباره 
برنامه هــا و فعالیت های فرهنگی و کتابخانه ای 

گفت وگو کرد.

رمضانی، در بازدید از محل احداث کتابخانه 
مرکزی اراک و گفت و گو با پیمانکار آن، از نزدیک 
در جریان پیشرفت عملیات عمرانی و مشکالت 
آن قرار گرفت و ابراز امیدواری کرد که با همدلی 
مسئوالن نهاد و استان، فاز اول کتابخانه در آینده 
نزدیک به بهره برداری برسد. وی وجود کتابخانه 
مرکزی در شــهر اراک را فرصتی بی نظیر برای 
توسعه فرهنگی استان دانست و گفت: کتابخانه 
های مرکزی به دلیل برنامه ریزی، ســازمان دهی 
و خدمات رســانی در سطحی بســیار گسترده 
تر از دیگر کتابخانه ها و نیز به دلیل اســتفاده از 
روش های جدید کتابداری و اطالع رســانی و 
تکنولوژی های پیشرفته اطالعاتی، بسیار مهم و 
حیاتی هســتند. کتابخانه های مرکزی هر استان 
با داشــتن امکانات مــدرن، در خدمت اهالی 

فرهنگ و اندیشه خواهند بود.
ترویــج  و  کتابخانه هــا  توســعه  معــاون 
کتاب خوانی نهاد ادامــه داد: با افتتاح کتابخانه 
مرکزی اراک، بیش از 18 هزار مترمربع به سرانه 
کتابخانه ای کشور و اســتان افزوده می شود. راه 
اندازی و تجهیز کتابخانه مرکزی، تحول بزرگی 
در فعالیت های فرهنگی و کتابخانه ای در استان 

مرکزی پدید می آورد.
مهدی رمضانی همچنین در جلســه شورای 
اداری اداره کل کتابخانــه های عمومی اســتان 
مرکزی، که با حضور کارشناسان ستادی و رؤسای 
ادارات کتابخانــه هــای عمومی شهرســتان ها 
برگزار شد، گفت: با سفر به استان ها، وضعیت 
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کتابخانه های عمومی، از نزدیک و بی واســطه، 
بررســی و ارزیابی می شود و با حضور مدیران 
ارشد نهاد، ضمن گفت وگو با کتابداران و اعضا، 
کاستی های کتابخانه ها به صورت میدانی رصد 
می شــود. منظور از این ســفرهاِی بدون اعالم 
قبلی، غافلگیری نیست. در این بازدیدها بررسی 
می شود که تصمیمات ستادی چقدر با واقعیت 

های موجود انطباق دارد.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی 
نهاد گفت: هدف اصلی ما شناسایی کاستی های 
کتابخانه در دو حوزه برنامه ریزی و اقدام است 
که امیدواریم در نهایت به تقویت کتابخانه های 
عمومی استان منجر شود و در این مسیر، اقناع، 
توجیه و همراه ســازِی همــکاران، از مؤثرترین 

روش هاست.
وی ادامه داد: مدیریت رابطه ستاد با همکاران، 
نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف نهاد ایفا می کند 
و به تحقق اهداف ســازمانی مــی انجامد. اگر 
کتابدار و کتابخانه  از ستاد استان و مرکز منفک 
باشــند، در طراحــی و اجرای برنامــه ها دچار 
مشکل خواهیم شد. کارمند و مدیر الزم و ملزوم 
همند و باید مکمل هم باشند و این سفرها برای 
ایجاد این ارتباط دوسویه بسیار مفید و ضروری 

است.
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی 
نهاد، ضمن اشــاره به محدودیــت های ناگزیر 
خدمات دهــِی کتابخانه ها به شــهروندان در 
دوران کرونا، گفت: جایگاه و میزان تأثیرگذاری 

کتابخانه هــا در زیســت عمومی، در شــرایط 
بحران آشکارتر می شــود. نگاه ما به کتابخانه، 
محدود به یک فضای فیزیکی نیســت تا وظیفه 
خودمان را فقط فراهــم کردن تجهیزات و منابع 
برای آن بدانیم. کتابخانه، به عنوان قلب تپنده در 
اندام فرهنگ، باید در شرایط خاص اجتماعی، 
مقتدرانه تر عمل کند و ابتکار عمل را در عرصه 
های اجتماعی و آموزشی را در دست بگیرد. اگر 
در دوران تعطیلی اجبارِی کتابخانه های عمومی، 
تقاضا از کتابخانه وجود داشــته باشــد، به این 
نتیجه می رســیم که کتابخانه جایگاه مهمی در 

میان مردم دارد.
رمضانی گفت: باید از فرصت به وجود آمده 
در دوران شیوع کرونا نهایت بهره را برد و ضمن 
تثبیت جایــگاه کتابخانه های عمومی، به برنامه 
ریزی در حوزه توســعه فیزیکی، منابع انسانی 
و فعالیت های فرهنگی پرداخت. خوشــبختانه 
فعالیت نهاد کتابخانه ها و کتابداران در این دوره 

قابل توجه بوده است.   

وی، در پایــان، با اشــاره به اینکــه موضوع 
معیشــت کتابــداران همواره دغدغــه اصلی و 
جدی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
و معاونان ایشــان بوده، از تــالش برای افزایش 
حقوق کتابــداران و پیگیری هــای الزم در این 
خصوص خبــر داد و به تشــریح اقدامات نهاد 

دراین باره پرداخت.
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نشستخاطرهگوییمعتکفین
درکتابخانهاشراقدلیجان

همزمان با ایام البیــض و اعتکاف ماه مبارک 
رجب و به همت مریم سادات جاللی، مسئول 
کتابخانه اشــراق شــهر دلیجان، برنامه خاطره 
گویی توســط افرادی که ســالهای گذشــته در 

مراسم اعتکاف شرکت کرده بودند، برگزار شد.
در این برنامه حجت االسالم کاظم زاده، امام 
جمعه موقت شهرستان و خانم ها مریم حیدری، 
فاطیما شعبانی و مریم سادات جاللی خاطراتی 
را بیان کردند و در ادامه برنامه کتاب »شکوه امر 

خدا« نوشته علیرضا پناهیان معرفی شد.
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نشست»چشمهسارعلوی«
درکتابخانهاشراقدلیجانبرگزارشد

به مناســبت میالد حضرت علی)ع( نشست 
»چشــمه ســار علوی« با حضــور عبداللهی، 
کارشناس ارشد علوم قرآنی در کتابخانه اشراق 

شهر دلیجان به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست شــرایط فعلی جامعه با دوران 
حکومت حضرت علی )ع( با محوریت شــرح 
خطبه 25 نهج البالغه مقایســه ، شرح و تبیین 

گردید .

نشستکتابخوانمولودکعبه
درکتابخانهاشراقدلیجان

به مناسبت میالد حضرت علی )ع(، به همت 
اکرم مهرادفر، کتابدار کتابخانه عمومی اشــراق 
شهر دلیجان نشســت کتاب خوان مولود کعبه 
با حضور اعضای نوجــوان کتابخانه در فضای 

مجازی برگزار شد.
ســیره و زندگــی اهل بیــت امــام علی)ع( 
حضرت امیرالمومنین)ع( نوشته  لطیف راشدی 
و محمدرضا راشــدی؛ معرفی توســط یاسمن 

بندعلی
امیر گل ها نوشــته  حسین ســیدی ؛ معرفی 

توسط زیب فتحی پور
ناقوس ها به صدا در می آیند؟  نوشته ابراهیم 

حسن بیگی؛ معرفی توسط مریم حیدری
کتــاب نهــج البالغه ؛ معرفی توســط مریم 

کوچکی
کتاب علی و پیامبران نوشــته رضا شیرازی؛ 

معرفی توسط اکرم مهرادفر
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اجرایطرحکتابخانهگردی
در3شهراستانمرکزی

همزمان با هفدهمین ســالروز تاسیس نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور طرح ملی کتابخانه 
گردی در کتابخانه حجت االسالم میرجعفری 
شهر اراک، کتابخانه شــهید هاشمی نژاد شهر 
ســاوه و کتابخانه اشــراق شــهر دلیجان استان 
مرکزی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار 

شد.

ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
مرکزی با حضور در کتابخانه حجت االســالم 
میرجعفری اراک گفت: طرح »کتابخانه گردی« 
با هدف افزایش آشــنایی عموم مــردم و مدیران 
اجرایی و فرهنگی با جنبه های مختلف فعالیت 
کتابخانه هــای عمومــی در کتابخانه های حائز 
شرایط از 1۶ الی 18 اسفندماه در سه شهرستان 

استان مرکزی اجرا شد.
 وی ادامه داد: در این طرح همه کســانی که 

عالقه مند به عضویت در کتابخانه های عمومی 
سراسر استان مرکزی باشــند، کارت عضویت 

رایگان کتابخانه را دریافت می کنند.
ثامنی تصریح کرد: همچنین پویش »کتابخانه 
من« ویژه کتابداران در فضای مجازی، با هدف 
معرفی کتابخانه ها و ارتقای سطح آگاهی عموم 
نســبت به فعالیت های جاری این مراکز در این 
ایام برگزار می شــود و تمامی کتابداران اســتان 
مرکزی با ساخت کلیپ معرفی کتابخانه محل 
خدمت خود، می توانند در این پویش شــرکت 

کنند.
بازدید مسئوالن استانی و شهرستانی و آشنایی 
بــا خدمــات کتابخانه های عمومــی، حضور 
نویســندگان و اهالی فرهنگ و هنر، شــاهنامه 
خوانی و حافظ خوانی اعضاء، تهیه مســتند راز 
بقای کتابخانه هــا در ایام کرونــا در کتابخانه 
اشراق، اجرای مســابقه آشنایی با نویسندگان و 
آیین کاشت نهال و بوته گل محمدی در محوطه 
کتابخانه از بخش های متنوع مراسم »کتابخانه 

گردی« در استان مرکزی بود.
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آیینکاشــتنهالدرکتابخانهمرکزی
اراکباحضوراستانداراستانمرکزی

سید علی آقازاده، اســتاندار استان مرکزی با 
شــرکت در طرح »درختیاری«، یک اصله نهال 
میوه در محوطــه کتابخانه مرکزی شــهر اراک 

غرس کرد.
اســتاندار مرکــزی در ایــن مراســم گفت: 
کالنشهر اراک به لحاظ منابع گایه از جمله هوا 
با آالیندگی مواجه است بنابراین در هفته منابع 
طبیعی برای شهرهای مختلف استان به ویژه در 
کالنشهر اراک افزایش سرانه فضای سبز تدارک 

شده است.

آقازاده تصریــح کرد:انتظار اســت در هفته 
درختکاری هر شهروند اســتان مرکزی به ویژه 
شهروندان اراکی یک نهال بکارند و در این راستا 

رسانه ها تالش مضاعفی به کار گیرند.

استاندار مرکزی افزود: توزیع 2 میلیون نهال 
از سوی منابع طبیعی استان از دیگر برنامه های 
ارزشمند تدارک شده برای ایام درختکاری است.
در ادامه مراسم 42 اصله نهال به مناسبت چهل 
و دومین ســالگرد پیروزی انقالب شــکوهمند 
اسالمی توسط مسئوالن شرکت کننده، کتابداران 
و کارکنــان کتابخانه های عمومــی در محوطه 

کتابخانه مرکزی شهر اراک کاشته شد.
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نشستکتابخوان
درکتابخانهسلمانساوجیساوه

به مناسبت میالد حضرت علی )ع( و گرامی 
داشت روز پدر، بخش نابینایان کتابخانه عمومی 
ســلمان ســاوجی اقدام به برگزاری نشســت 
کتابخوان مجازی با حضور روشــندالن شــهر 
ســاوه نمود. در این نشســت کتاب های زیر به 

اشتراک گذاشته شد.
پــدر پولدار، پــدر بی پــول نوشــته رابرت 

کیوساکی، ارائه توسط آرمین رسولی
آخرین ستاره نوشته مریم مجدی، ارائه توسط 

ابوالفضل سعیدی فر
جاذبــه و دافعه علــی )ع( نوشــته مرتضی 

مطهری، ارائه توسط محسن ابوالقاسمی
علی از زبان علی علیه السالم؛ زندگی و زمانه 
امیرالمومنین )ع( از زبان خودش   نوشته حجت 

االسالم محمدیان، ارائه توسط اکرم بی جفا
کشته عشق نوشــته اســماعیل فصیح، ارائه 

توسط علی اوتادی

طرحکتابخانهگردی
درشهرستانکمیجاناجراشد

به مناسبت 17 اســفند، گرامیداشت سالروز 
تاســیس نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، 
طرح کتابخانه گردی با حضور یوسف غریبی، 
بخشــدار بخــش میالجرد و اعضای شــورای 
روســتای خســروبیگ و کتابــداران کتابخانه 
های عمومی بخش در کتابخانه شــادروان رضا 
محمــودی و کتابخانــه حضــرت زینب)س( 

خسروبیگ برگزار شد.
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کتابخانهگردیدرکتابخانهاشراق
شهردلیجان

به مناسبت هفدهمین ســالگرد تاسیس نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور، طرح کتابخانه 
گردی در کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان 
به صــورت حضوری و مجازی بــا برنامه های 

خالقانه برگزار شد.
از بخشــهای مختلف این مراسم می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

کاظم  والمسلمین  االســالم  حضور حجت 
زاده امام جمعه موقت شــهر دلیجان و مهندس 
نصراللهی رئیس منابع طبیعی شهرستان دلیجان 
و آیین کاشــت نهــال و بوتــه گل محمدی در 

محوطه کتابخانه اشراق

شــاهنامه خوانــی و حافــظ خوانــی عضو 
کتابخانه، نازنین زهرا درخشنده 10 ساله

تهیه مستند راز بقای کتابخانه ها در ایام کرونا 
با اجرای علی ظهیری گزارشگر و گوینده رادیو

گفتگو با حمید صادقــی  رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی شهرســتان دلیجان به عنوان 
نویســنده دو عنوان کتاب »وسوسه های حرم« 
و »یکصــد واژه قرآنی« برگزیده در جشــنواره 

خادمیار رضوی
اجرای مســابقه آشنایی با نویســندگان ویژه 

فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرستان
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بازدیداستانداراستانمرکزی
ازپروژهکتابخانهمرکزیشهراراک

سید علی آقازاده، اســتاندار استان مرکزی به 
همراه مهدی زندیه وکیلــی، معاون هماهنگی 
امــور اقتصادی اســتانداری؛ مهــدی ثامنی، 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی؛ 
ســعید بیاتیان، سرپرســت شــهرداری اراک؛ 
اعضای شورای اسالمی کالنشهر اراک و جمعی 
از مســئوالن اســتانی از پروژه کتابخانه مرکزی 

شهر اراک بازدید کرد.

استاندار استان مرکزی در این بازدید، احداث 
و راه اندازی این کتابخانه را برای مردم فرهیخته 
استان و شــهر اراک ضروری دانست و بر لزوم 
همراهی و تعامل تمامی دســتگاه های مربوطه 

برای تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد.

در  اراک  مرکــزی  آقــازاده گفت:کتابخانــه 
سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است 

و  مسئوالن استان به صورت جدی پیگیر اتمام 
این پروژه هستند.

وی با اشــاره به موقعیت مناســب کتابخانه 
مرکزی اراک گفت: ســهولت دسترســی و قرار 
گرفتن در بافت مرکزی شــهر، کتابخانه مرکزی 
را به پاتوق و محفل پژوهشگران، دانشجویان و 

اهالی فرهنگ و هنر تبدیل خواهد کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
نیــز در ایــن بازدید گفــت: در ایــن کتابخانه 
بخش هــای مختلفی از جمله ســالن مخزن، 
مرجع، نمایشــگاه و فروشــگاه کتاب، آرشیو و 
سالن نمایش فیلم و اســالید، بخش نابینایان، 
کودکان، نشــریات، ســالن آمفی تئاتر، سالن 
چندمنظــوره، بخــش کتــب و نســخ خطی، 
سالن های مطالعه اختصاصی و گروهی در نظر 

گرفته شده است.
ثامنی افزود: با بهره برداری از کتابخانه مرکزی 
اراک، اهداف افق چشم انداز در سرانه زیربنای 
فیزیکی کتابخانه های عمومی در استان مرکزی 

محقق خواهد شد.
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بازدیدمدیــرکلکتابخانههایعمومیو
مدیرکلراهوشهرسازیاستانمرکزی
ازکتابخانهمرکزیامامخمینی)ره(مشهد

در این بازدید که کارشناسان ستادی و مدیران 
پــروژه کتابخانه مرکزی اراک حضور داشــتند، 
از بخشــهای مختلــف کتابخانه مرکــزی امام 
خمینی)ره( مشــهد بازدید شــد و کتابداران آن 

مرکز توضیحات الزم را ارائه کردند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی 
در خصــوص ایــن بازدید گفت: بدون شــک 
بازدیدهای حرفــه ای و اســتفاده از تجربیات 
متقابل می تواند نقش موثری در ارتقاء ســطح 
دانش حرفه ای و ارائه خدمات بهینه در کتابخانه 

های عمومی داشته باشد.
ثامنی افزود: از تجربیات ارزشــمند اداره کل 
کتابخانه های عمومی اســتان خراسان رضوی 
نهایت استفاده را خواهیم برد و با همت مسئوالن 
استان مرکزی تالش خواهیم کرد پروژه کتابخانه 
مرکزی اراک هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.
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فصـل دوم: 

فعالیت های فرهنگی و رسانه ای
کتابخانه های عمومی استان
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اجرایبرنامههایفرهنگیترویجیدرفضایمجازی



کتاب آفتاب 152

اجرایبرنامههایفرهنگیترویجیدرفضایمجازی



برگزاریجلساتهفتگیمحفلادبیادیبدرفضایمجازی
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طراحیوانتشارپوسترهایمراسموبرنامههایفرهنگی
توسطروابطعمومی
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طراحیوانتشارپوسترهایمراسموبرنامههایفرهنگی
توسطروابطعمومی



کتاب آفتاب 156

طراحیوانتشارپوسترهایمراسموبرنامههایفرهنگی
توسطروابطعمومی
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طراحیوانتشارپوسترهایمراسموبرنامههایفرهنگی
توسطروابطعمومی



کتاب آفتاب 158

معرفیکتابهایمناسبتیدرفضایمجازی
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معرفیکتابهایمناسبتیدرفضایمجازی



کتاب آفتاب 160

معرفیکتابهایمناسبتیدرفضایمجازی
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معرفیکتابهایمناسبتیدرفضایمجازی



کتاب آفتاب 162



فصـل سوم: 

آدرس و مشخصات
 کتابخانه های عمومی استان مرکزی

پروژه در حال ساخت کتابخانه مرکزی اراک
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کتابخانههایعمومیشهرستاناراک

کتابخانه عمومی  امام خمینی)ره( کرهرود شهر اراک

* کتابخانه  عمومی استاد دهگان                    تلفن: 33676628
شهر اراک . بلوار فاطمیه . میدان فاطمیه                                                                   کد پستی:  3818717987

مسئول کتابخانه: علی حمیدی                کتابداران: علیرضا  بهنام فرد،  الهام محمودبگی، ندا سادات الله نیکوکار

* کتابخانه  عمومی  دکتر حصیبی                                         تلفن:  33256063
شهر اراک . خیابان قائم مقام . انتهای پارک آزادی                      کد پستی:  3817694769

نظام آبادی            کتابداران: کبری فریدونی، محمد حسن بیات، رضا ورمزیار مسئول کتابخانه: اعظم 

* کتابخانه  عمومی شماره یک                    تلفن:  32779058
شهر اراک . خیابان امام خمینی)ره( . روبروی بیمارستان طالقانی                      کد پستی:  3816697833
عباسی قهیه         کتابداران: سعیده رحیمی،  معصومه  امیری هزاوه،  اعظم  ندری، ابوالفضل  حیدری مسئول کتابخانه: راضیه 

* کتابخانه  عمومی شهید محمد زراستوند                 تلفن:  33664450
شهر اراک . شهرک قدس . کوچه اتحاد یک                                        کد پستی:  3818633838

شفیع                   کتابداران: فاطمه فضلی مسئول کتابخانه:  صدف 
 

* کتابخانه  عمومی  آیت اله اراکی                     تلفن:  33125389
شهر اراک . خیابان هپکو . فاز یک شهرک شهید بهشتی . فرهنگسرای آیینه                    کد پستی: 3818958975

مسئول کتابخانه   افسانه رنجبران         کتابداران: حمیده  مؤمنی فراهانی، صدیقه  داودآبادی

* کتابخانه  عمومی حجت االسالم میرجعفری                       تلفن:  32780771
شهر اراک . بلوار میرزای شیرازی . جنب دانشگاه اراک . پارک امیرکبیر                                       کد پستی: 3815688131

مسئول کتابخانه: محسن سلک                  کتابداران: ناهید مشهدی، محمد مهدی حبیبی

* کتابخانه  عمومی  امیرالمومنین )ع( اراک                 تلفن:  33137840
شهر اراک . کوی مسکن . بلوار شهیدان جهان پناه . طبقه همکف ستاد امر به معروف                         کد پستی: 3819694851

کریمی                کتابداران:  سمیرا  اکبری طائمه مسئول کتابخانه: سمانه 

* کتابخانه  عمومی  امام خمینی)ره(                    تلفن:  32735001
شهر اراک . کوی کرهرود . خیابان فاطمیه . روبه روی حسینیه فاطمیه                                                کد پستی: 3831718317

امانی                   کتابداران: علی بارنامه مسئول کتابخانه: الهام 
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کتابخانههایعمومیشهرستاناراک

* کتابخانه  عمومی  حضرت امام حسین)ع(                                     تلفن:  33283836
شهر اراک . شهرک الغدیر . خیابان تربیت .  کوچه غدیر  4                        کد پستی:  3816994997

نوری مسئول کتابخانه:  اعظم 

* کتابخانه  عمومی  حضرت صاحب االمر )عج(                           تلفن: 32724005
شهر اراک . منطقه سنجان . طبقه همکف امامزاده زرینه خاتون                     کد پستی:  4848136155

* کتابخانه  عمومی  علی بن ابیطالب)ع(                                   تلفن:  32786877
شهر اراک . کوی امام علی)ع( . خیابان 30متری خاتم االنبیاء . کوچه هنرستان                   کد پستی:  3815873575

مسئول کتابخانه: هاجر توکلی

* کتابخانه  عمومی  شهدای سنجان                       تلفن:  32722020
شهر اراک . منطقه سنجان . بلوارکربال . خیابان مخابرات                       کد پستی:  3848147676

مسئول کتابخانه: مرضیه بخشنده 

* کتابخانه  عمومی  شهدای شهرک ولیعصر)عج(                             تلفن:  34024018
کد پستی:  3819614878 شهر اراک . شهرک ولیعصر)عج( . جنب پارک ولیعصر)عج(                                          

مسئول کتابخانه: محسن خسروی

* کتابخانه  عمومی  شهدای خیرآباد                            تلفن:  33555708
روستای خیرآباد . خیابان امام خمینی)ره( . کوچه کتابخانه                                       کد پستی:  3837114414

مسئول کتابخانه: مریم احسانبخش

* کتابخانه  عمومی  شهدای معصومیه                                   تلفن:  33546796
روستای معصومیه . خیابان خانه بهداشت                        کد پستی: 3836179839

مسئول کتابخانه: سیده هاجر هاشمی

* کتابخانه  عمومی  شهدای داودآباد                                      تلفن:  33353330
شهر داودآباد . میدان امام حسن)ع( . جنب بانک کشاورزی                                    کد پستی: 3835143874

جالئی مسئول کتابخانه:  فریبا 

* کتابخانه  عمومی  کربالیی کاظم ساروقی                تلفن:  33572866
شهرساروق . خیابان 72 تن . داخل محوطه آستان امامزادگان 72 تن                      کد پستی: 3834149936

مسئول کتابخانه: محمد رضا  گلشن زاده

* کتابخانه  عمومی شهدای مرزیجران                تلفن:  34458266
روستای مرزیجران . خیابان امام حسین)ع( . کوچه شهید محمدصادق صالحی                                 کد پستی: 3857145586

مسئول کتابخانه: عبداهلل صادق آبادی
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کتابخانههایعمومیشهرستانآشتیان

کتابخانه عمومی اقبال آشتیانی شهر آشتیان

* کتابخانه  عمومی عباس اقبال آشتیانی                                   تلفن: 37223338
شهر آشتیان . بلوار امام خمینی)ره( . جنب پارک شهر                                         کد پستی: 3961753736

مسئول کتابخانه: زهرا  احمدی آشتیانی
کتابداران: مهدی حسینی آشتیانی،  محمدرضا  حبیبی آشتیانی

* کتابخانه  عمومی امام خمینی)ره(                                            تلفن: 37233587
روستای گرکان . جاده اصلی. جنب موسسه خیریه امیرالمومنین)ع(                                                      کد پستی: 3966151114

مسئول کتابخانه: سارا  گزبلندی   

* کتابخانه  عمومی حضرت سیدالشهداء)ع(                                    تلفن: 37234559
روستای کردیجان . خیابان امیرالمومنین)ع( . طبقه فوقانی ساختمان دهیاری                                  کد پستی:  39613114935

مسئول کتابخانه:  زینب  توانا آشتیانی
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کتابخانهعمومیشهرستانتفرش

کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش

* کتابخانه  عمومی پروفسور حسابی                     تلفن:36223111
شهر  تفرش، خیابان آیت اله سعیدی                                             کد پستی: 3951756613

جعفری مسئول کتابخانه: مهدی 
کتابداران:  خدیجه  تلخابی
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کتابخانههایعمومیشهرستانخمین

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر  خمین

* کتابخانه  عمومی شهید بهشتی                     تلفن:  46224838
شهر خمین . خیابان شریعتی . پارک شهید بهشتی                       کد پستی: 3881135536

شمسی  مسئول کتابخانه:  اشرف 
کتابداران: زهرا  خسروی،  امیر  عربی،  زهرا  کمانی،  مجتبی  حیدری

* کتابخانه  عمومی سرداران شهید                     تلفن: 46334829
خمین . بلوار شهید بهشتی . کوی قائم . طبقه دوم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی                              کد پستی: 3881933373

مسئول کتابخانه: سولماز  انوشی
کتابداران: سیدقاسم ساداتی، نسرین خسروی

* کتابخانه  عمومی شهدای قورچی باشی                      تلفن: 46263622
شهر قورچی باشی . بلوار امام خمینی)ره( . کوچه بوعلی سینا                                        کد پستی: 3881843151

یوسفی مسئول کتابخانه: مژگان 

* کتابخانه  عمومی صاحب الزمان )عج(                                    تلفن: 46361337
روستای رباط مراد . خیابان 22 بهمن . روبروی بانک صادرات                                         کد پستی: 3898611151

مسئول کتابخانه: مهرداد  سیدین

* کتابخانه  عمومی ابوذر غفاری                  تلفن: 46377366
روستای دهنو . خیابان درمانگاه . کوچه شهید نصیراالسالمی                            کد پستی: 3899145134

مسئول کتابخانه: علی  عبدی

* کتابخانه  عمومی شهید مصطفی خمینی                                    تلفن: 46363454
روستای شهابیه . خیابان دکتر حسابی . پشت پمپ بنزین                                    کد پستی: 3898661155

مسئول کتابخانه:  حسین  عروجی
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کتابخانههایعمومیشهرستانخنداب

کتابخانه عمومی ادیب الممالک شهر جاورسیان

* کتابخانه  عمومی معراج                        تلفن: 35622616
شهر خنداب . خیابان گلزار شهدا . جنب پارک فرهنگ                       کد پستی: 3841673741

مسئول کتابخانه: علی زندیه
کتابداران: مریم حیدری

* کتابخانه  عمومی ادیب الممالک                          تلفن:  35642160
شهر جاورسیان . بلوار شهید چمران . کوچه داستان                        کد پستی: 3845147612

مسئول کتابخانه: گلچین شفیعی 
کتابداران: سعید  شیرشاهی

* کتابخانه  عمومی توحید                             تلفن: 35644225
روستای اناج . شهرک شهید رجایی . میدان فرهنگ                                              کد پستی: 3849184323

سعیدی فر مسئول کتابخانه: محمد 
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کتابخانههایعمومیشهرستاندلیجان

کتابخانه عمومی فاضلین نراقی شهر نراق

* کتابخانه  عمومی اشراق                   تلفن: 44228520
شهر دلیجان . خیابان امام خمینی)ره( . خیابان ارشاد . روبروی مهمانپذیر                                  کد پستی: 3791164178

مسئول کتابخانه: مریم سادات جاللی
کتابداران: لیال  اشرفی،  سید حمید درخوشی،  اکرم  مهرادفر

* کتابخانه  عمومی فاضلین نراقی                                          تلفن: 44462201 
شهر نراق . خیابان امام خمینی)ره( . انتهای پارک شاهد                                   کد پستی: 3796189515

مسئول کتابخانه: مریم قجری
کتابداران: حسین ترابی

* کتابخانه  عمومی عالمه دلیجانی                      تلفن: 44228529
شهر دلیجان . خیابان طالقانی . طبقه سوم ساختمان شهروند 2                        کد پستی: 3791199991

مسئول کتابخانه: زینب السادات سیدی

* کتابخانه  عمومی الغدیر                   تلفن: 44262328
روستای راونج . جنب مسجد جامع                              کد پستی: 3793154361

مسئول کتابخانه: یارمحمد بندعلی
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کتابخانههایعمومیشهرستانزرندیه

کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک

* کتابخانه  عمومی  امام علی)ع(                   تلفن: 45223696
شهر مامونیه . خیابان امام خمینی)ره( . خیابان گلستان . نبش خیابان بهار                                کد پستی: 3941753939

گندمکار مسئول کتابخانه:  ملیحه 

* کتابخانه  عمومی  شهدای پرندک                      تلفن:  45282900
شهر پرندک . خیابان بسیج . جنب پارک شهداء                                کد پستی:  3771865515

همتی مسئول کتابخانه:  زهرا 

* کتابخانه  عمومی  حضرت باقرالعلوم)ع(                   تلفن:  45420020
شهر خشکرود . خیابان محمد رسول اله)ص(                                کد پستی:  3774184166

چمن پیرا مسئول کتابخانه:  زهره 

* کتابخانه  عمومی  امام حسن مجتبی)ع(                 تلفن:  45264316
شهر زاویه . خیابان معلم . خیابان پارک . طبقه دوم ساختمان ستاد بحران                             کد پستی: 3944157479

میرگلوی بیات مسئول کتابخانه: آرزو 

* کتابخانه  عمومی  شهدای علیشار                                             تلفن:  45325005
روستای علیشار . خیابان دهیاری . ساختمان باغ هنر                       کد پستی: 3919753459

شیخلر مسئول کتابخانه:  هاجر 



173گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

کتابخانههایعمومیشهرستانساوه

کتابخانه عمومی سلمان ساوجی شهر ساوه

* کتابخانه  عمومی شهید هاشمی نژاد                            تلفن: 42217100
شهر ساوه . خیابان شریعتی . میدان مادر . کوچه شریعتی 12                           کد پستی: 3918698579

مسئول کتابخانه: حوری صاحب 
کتـابـداران: سیما شهباز، حمیدرضا فضلیخانی،  شقایق ایزدی

* کتابخانه  عمومی سلمان ساوجی                        تلفن: 42247672
شهر ساوه . میدان فلسطین . بلوار دادگستری . جنب سالن ورزشی فجر         کد پستی: 3918698759

مسئول کتابخانه:  زهره  طالب حقیقی
 کتـابـداران: محمد حسین اکبری،  مریم طرالنی،  سعیده سادات مداحی، لیال سعیدی فر

* کتابخانه  عمومی عالمه عسگری                          تلفن: 42421330
شهر ساوه . انتهای خیابان بسیج 2  بعد از  پمپ گاز           کد پستی: 3914975851

مسئول کتابخانه:  محمد علی حسنلو
 کتـابـداران: سعیده رونقی

* کتابخانه  عمومی حضرت ولیعصر)عج(                                       تلفن: 42251795
شهر ساوه . شهرک فجر . فاز یک . روبروی مدرسه آوا          کد پستی:  3919753459

مسئول کتابخانه: علی چمرلو 
 کتـابـداران: طیبه  رحیمی، مجتبی فخری

* کتابخانه  عمومی شهید چمران                                               تلفن: 42302411
شهر غرق آباد . خیابان معلم            کد پستی: 3931815636

مسئول کتابخانه:  حسین رضاخانلو

* کتابخانه  عمومی شهید نظرفخاری                         تلفن: 42312282
شهر نوبران . جاده ساوه - همدان               کد پستی: 3933116948

مسئول کتابخانه: فرشته رمضانی

* کتابخانه  عمومی امام سجاد )ع(                         تلفن: 42315311
روستای ستق              کد پستی: 3948114893

اسمعلی مسئول کتابخانه:  محسن 
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کتابخانههایعمومیشهرستانشازند
* کتابخانه  عمومی شهید سیاوش امیری                              تلفن: 38223200
شهر شازند . بلوار امام خمینی)ره( . پارک سوم خرداد                                                   کد پستی: 3861853111

علیقورچی        کتـابـداران: زهرا  رجبی،  شهناز  میرزاخانی مسئول کتابخانه:  یوسفعلی 

* کتابخانه  عمومی شهدای شازند                         تلفن: 38226371
شهر شازند . خیابان رازی . جنب پارک تپه سنگی                                        کد پستی: 3861675857

مسئول کتابخانه:  وحید  امانی نیا          کتـابـداران: محمد  زارعی

* کتابخانه  عمومی حضرت امیرالمومنین)ع(                          تلفن: 38433699 
شهر آستانه علوی . خیابان شهداء . روبروی پارک حرم                                             کد پستی: 3871685741

مسئول کتابخانه:  محسن  توکلی                   کتـابـداران: خدیجه مختاری

* کتابخانه  عمومی شهدای بازنه                        تلفن: 38233086
شهر شهباز . محله بازنه . انتهای بلوار امام خمینی)ره( . جنب آتش نشانی                               کد پستی: 3864166985

مسئول کتابخانه:  رضا مهری
 

* کتابخانه  عمومی مالصدرا                          تلفن: 38246090
شهر شهباز . محله هفته . جنب مسجد جامع . کوچه ابراهیم دارابی                                                  کد پستی: 3864146135

مسئول کتابخانه:  علی حبیبی پور

* کتابخانه  عمومی شهید مطهری                            تلفن: 38627717
شهر مهاجران . کوی فرهنگیان . خیابان مالصدرا . خیابان حافظ                               کد پستی: 3991768375

مسئول کتابخانه:   اعظم آقابابایی

* کتابخانه  عمومی حضرت زهرا)س(                            تلفن:38627116
شهر مهاجران . فاز 2 پتروشیمی . خیابان بهار . بلوار داودی . داخل پارک بانوان                                 کد پستی:3991715790

مسئول کتابخانه:  عاطفه محمودی

* کتابخانه  عمومی شهدای حصار و فر                         تلفن: 38645820
روستای حصار . خیابان شهداء                کد پستی:3866177416

مسئول کتابخانه:   اعظم عبدلی

* کتابخانه  عمومی شهدای هندودر                         تلفن: 38423606
شهر هندودر . خیابان فرودسی . جنب کانون پرورش فکری کودکان                                    کد پستی: 3876115131

مسئول کتابخانه:  زهرا عرفانی پور

* کتابخانه  عمومی شهدای توره                        تلفن: 38643327
شهر توره . بلوار امام خمینی)ره( . کوچه شهید رضائی                                                        کد پستی: 3866111138

مسئول کتابخانه:  سمیه سهراب نیا

* کتابخانه  عمومی شهدای مالمیر                              تلفن: 38426401
روستای مالمیر . جنب مدرسه راهنمایی دخترانه                                کد پستی: 3878143599

مسئول کتابخانه:  فروزان ابراهیمی

* کتابخانه  عمومی شهدای نهرمیان                        تلفن: 38443586
روستای نهرمیان . خیابان امام خمینی)ره( . خیابان گلزار شهداء             کد پستی: 3864113365

مسئول کتابخانه: جواد رحیمی

* کتابخانه  عمومی امام خمینی)ره(                         تلفن: 38243902
روستای قدمگاه . خیابان امام خمینی)ره( . جنب درمانگاه           کد پستی:3863163787

مسئول کتابخانه:   جواد رحیمی
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کتابخانههایعمومیشهرستانفراهان

* کتابخانه  عمومی  والیت                  تلفن: 33722667
شهر فرمهین . بلوار شهید فهمیده . جنب پارک بسیج                           کد پستی:3953149553

ذوالفقاری مسئول کتابخانه:  مهسا 
کتـابـداران: فاطمه هوشیدری

* کتابخانه  عمومی قائم مقام فراهانی                       تلفن: 33723606
شهر فرمهین . خیابان معلم . کوچه بهزیستی                                         کد پستی: 3953116933

مسئول کتابخانه:  علی اصغر کریمی
کتـابـداران: ربابه تلخابی

* کتابخانه  عمومی شهید نبی اله ونک                  تلفن: 58235919
روستای ونک                            کد پستی:3856113348

فرمهینی فراهانی مسئول کتابخانه: صدیقه 

* کتابخانه  عمومی شهید اسداله هاشمی                 تلفن: 35463853
شهر خنجین . بلوار  امام خمینی)ره(. جنب بخشداری                           کد پستی:3856114115

مسئول کتابخانه:  حسین شاهمیرزالو

* کتابخانه  عمومی امام رضا)ع(                      تلفن: 58230028
روستای تلخاب . خیابان کتاب                          کد پستی:3957144993

مسئول کتابخانه:  علی تلخابی

کتابخانه عمومی والیت شهر فرمهین
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کتابخانههایعمومیشهرستانکمیجان

* کتابخانه  عمومی فخرالدین عراقی                             تلفن: 35454770
شهر کمیجان . بلوار یادگار امام . میدان امام حسین )ع(                       کد پستی:3851743945

عزیزی مسئول کتابخانه: فرشته 

* کتابخانه  عمومی شادروان رضا محمودی                    تلفن: 35552545
شهر میالجرد . خیابان شهداء . چهارراه سوم . خیابان ولی عصر شمالی                        کد پستی: 3855166161

مسئول کتابخانه: بتول آقامحمدی

* کتابخانه  عمومی شهدای اسفندان                          تلفن: 35466452
روستای اسفندان . خیابان محمد رسول اله                          کد پستی:3853135713

مسئول کتابخانه:  ناصر خسروبگی

* کتابخانه  عمومی شیخ عبدالنبی وفسی                تلفن: 58223373
روستای وفس . جنب مدرسه راهنمائی شهید موسولو                      کد پستی:   3853188711

مسئول کتابخانه: سید حمیدرضا میری

* کتابخانه  عمومی حضرت زینب)س(                    تلفن: 35557626
روستای خسروبیگ . طبقه دوم ساختمان دهیاری                         کد پستی:3854183515

خسروبگی مسئول کتابخانه: محمد 

کتابخانه عمومی حضرت زینب)س( روستای خسروبیگ
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کتابخانههایعمومیشهرستانمحالت

* کتابخانه عمومی عالمه طباطبایی )ره(:                    تلفن: 43251113
محالت . میدان خیبر . خیابان شهید صیاد شیرازی . جنب پارک جنگلی                                           کد پستی: 3781684895

مسئول کتابخانه:  هادی صفدری
کتـابـداران: هایده امیری، زهرا جوادی، فاطمه خسروی، مهدی خلیلی نیا.

* کتابخانه عمومی آیت ا... مقدسی )ره(:                                                                           تلفن: 43223200
محالت . خیابان شهید رجایی . روبروی قرض الحسنه مهدیه                                                   کد پستی: 3781773356

رضایی  مسئول کتابخانه: داود 
کتـابـداران: مجتبی ملکی، مریم انصاری

* کتابخانه عمومی امام صادق)ع(:                           تلفن: 43323600
شهر نیم ور . خیابان طالقانی . نبش گلستان 13                                      کد پستی:  3784143381

مسئول کتابخانه: فهیمه محسنی
کتـابـداران: زهرا فتحعلی

کتابخانه عمومی امام صادق)ع( شهر نیم ور
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