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ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺤﻤﺪ ذاﮐﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارای ﭼﻬﺎر رﮐﻦ
اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن و
ﭘﺎﯾﺪار ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
ﭘﺎﯾﺪار از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ذاﮐﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﻈﻠﻮم داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﯾﺮا دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ را زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ
ﮐﻨﺪ.
وی ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﮐﺘﺎب داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺛﻮاﺑﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
درﻣﺎﻧﮕﺎه روح و ﺟﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره
رﺿﻮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﻣﺴﺎل  ۱۷۵۷ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۰۰
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ آﻣﺎر ﺟﻬﺸﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺿﯿﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓـﯽ  ۱۲ﻋﻨـﻮان ﮐﺘـﺎب در ﺳـﻪ رده ﺳـﻨﯽ ﮐـﻮدک ،ﻧﻮﺟـﻮان ،ﺟـﻮان و
ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ،ﻧﻬﻤﯿـﻦ ﺟﺸﻨـﻮاره ﮐﺘـﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ رﺿـﻮی در دو ﺑﺨـﺶ ﻓـﺮدی و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﻣﮑﺘﻮب و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
دﯾﻠﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزوﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
وی ،ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﭘﺎرﺳﯿﺎن در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را  ۱۵۷۵ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﯾﺶ  ،۱۱۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻨﯽ  ،۱۲۴ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ای
 ،۷۶۰ﻧﻘﺎﺷﯽ ۳۵۹و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ای  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﭙﻮر ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ رﺿﻮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﻣﺮ
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎﯾﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﭙﻮر ،از ﻧﺒﻮد دﮐﻪ روز ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻼﯾﻪ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮐﻪ ﻫﺎی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﺎی ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ دﮐﻪ
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻫﻢ ﻧﺪارد.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺧﻨﺠﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺒﻌﺎ از ﻧﻮر
و ﻫﺪاﯾﺖ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻮر و ﻫﺪاﯾﺖ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺘﺒﯽ رﺿﺎﭘﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ را
ﺑﺮ روح روان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذﻫﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ از
آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آن را ﺑﺎﯾﺪ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه اﺋﻤﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ رﺿﻮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪﯾﺮان ادارات و ﻣﺮدم ﮐﺘﺎب دوﺳﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

