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امامجمعهمشهد:

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه کتــاب مشــهد مقــدس از تاریــخ  8تــا  15آبانمــاه در محــل
نمایشــگاههای بینالمللــی مشــهد مقــدس برگــزار شــد .در ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور
حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی تولیــت آســتان مقــدس امــام هشــتم«ع» افتتــاح شــده بــود،
آســتان قــدس رضــوی هماننــد ســالهای گذشــته با ارائه کتــب گوناگون و تولیدات رســانهای خــود از
ســوی مراکــز فرهنگــی خــود ماننــد دانشــگاه علــوم اســام رضــوی ،بنیــاد پژوهشهــای اســامی،
مؤسســهرســانههای نویــن ،دانشــگاه امــام رضــا«ع» ،انتشــارات بهنشــر و روزنامــه قــدس حضــوری
فعــال در ایــن نمایشــگاه داشــت .در ایــن نمایشــگاه مؤسســه رســانههای نویــن آســتان قــدس رضوی
نیز حضوری فعال داشــت .غرفه مؤسســۀ رســانههای نوین با هدف آشــنایی اقشــار مختلف جامعه
بــا فعالیتهــای ایــن آســتان در فضــای مجــازی برپــا شــد .در غرفـ ه ایــن مؤسســه موضوعاتــی نظیــر
کارگاههــای آموزشــی ،دعــوت از اســاتید و کارشناســان ،پوشــش برنامههــای آســتان قــدس رضــوی در
فضایمجازیوعکسیادگاریبازدیدکنندگاندنبالشد.
از جملــه بخشهــای جــذاب ایــن غرفــه میتــوان بــه «واقعیــت مجــازی» آن اشــاره کــرد کــه امــکان
یکــرد کــه ایــن موضــوع مــورد
زیــارت حــرم مطهــر رضــوی را از طریــق عینــک واقعیــت افــزوده فراهــم م 
توجــه بازدیدکننــدگان و مهمانــان غرفــه نیــز قــرار گرفــت .بخــش عکــس یــادگاری بــا نقاشــی گنبــد
وبــارگاه رضــوی نیــز از جملــه بخشهــای پرطرفــدار این غرفه بود .عالوه بر این ،مؤسســه رســانههای
نوین آســتان قدس رضوی با تعبیه نمایشــگرهایی در دو بخش ،فعالیتهای انجام گرفته خود را
در ســالیان جــاری بــه مخاطبــان خــود ارائــه کــرد.
دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی نیــز در ایــن نمایشــگاه بــا ارائــه  50عنــوان کتــاب از جدیدتریــن آثــار
یتــوان بــه
خــود حضــور داشــت .از دیگــر برنامههــای ایــن دانشــگاه در نمایشــگاه کتــاب مشــهد هــم م 
برگزاری دو نشســت تخصصی با موضوع بیانیه گام دوم انقالب اســامی با حضور اســاتید برجســته
کشــوری اشــاره کــرد .انتشــارات آســتان قــدس رضــوی در بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
کتــاب مشــهد بــه عرضــه  872عنــوان کتــاب در دو غرفــه «کــودک و نوجــوان» و «عمومــی و بزرگســال»
پرداخــت .بهنشــر در غرفــه کــودک بــا  420عنــوان کتــاب در دو هــزار و  677جلــد در موضوعــات قصه،
شــعر ،داســتان و رمــان کــودک و نوجــوان را ارائــه کــرد کــه 12عنــوان در غرفــه کــودک ایــن انتشــارات
چــاپ اولــی بودنــد .در غرفــه عمومی و بزرگســاالن بهنشــر نیــز 452 ،عنوان کتــاب در 2هــزار  849جلد
عرضــه شــد کــه مجموعــه رمانهایــی همچــون «اوســنه گوهرشــاد»« ،دعبــل و زلفــا»« ،بادیمانــی»،
«امــام رضــا«ع» و کرامــت انســانی» و ...از پرفــروش هــای ایــن انتشــارت در نمایشــگاه بودنــد .چــاپ
قــرآن کریــم در قطــع و ظاهــر متفــاوت نیــز از دیگــر محصوالت این غرفه بود که با اســتقبال مخاطبان
همــراه شــد .بنیــاد پژوهشهــای آســتان قــدس رضوی نیز در این نمایشــگاه بــا  412عنوان کتــاب در
یتــوان به کتاب
 2500جلــد حضــوری پررنــگ داشــت .از جملــه آثــار تازهمنتشرشــدۀ ایــن مجموعــه م 
«ســادات ایــران ،ســادات قــم»« ،دقایقــی بــا قــرآن» کــه بــه زبــان انگلیســی ترجمــه شــده اســت« ،امــام
حســین«ع» در منابــع کهــن» و «مباهلــه و محاســبه نفــس» اشــاره کــرد کــه در نمایشــگاه عرضــه شــد.
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آمریکا از روز تسخیر سفارت
رو به مرگ تدریجی است
آیــتاهلل ســیداحمد علمالهــدی در خطبههــای نمــاز
جمعــه مشــهد در حــرم مطهــر رضــوی اظهــار کــرد:
دانشــجویان پیــرو خــط امــام بــا تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا،
فروپاشیآمریکارابهدنیانشاندادند
امــام جمعــه مشــهد افــزود :از روزی کــه ایــن جوانــان ،النــه
جاسوســی آمریــکا را تســخیر کردنــد تــا امــروز یــک مــرگ تدریجــی
بــرای آمریــکا بــوده اســت و این کشــور روز به روز ذلیلتــر ،خوارتر و
ورشکســتهتر شــده تــا دچــار فروپاشــی و نابــودی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه چهــل ســال پیــش آمریــکا از هیبــت برخــوردار
بــود گفــت :امــروز اقمــار آمریــکا هــم بــه ایــن کشــور بیاعتمــاد
شــدهاند ،امــروز کشــوری پیــدا نمیشــود کــه پرچم آمریــکا را آتش
نزنــد و مســئوالن ایــن کشــور هرجــا قــدم میگذارنــد بــا دشــنام
مــردم روب ـهرو میشــوند.
خطیــب جمعــه مشــهد گفــت :چهــل ســال پیــش اراده آمریــکا در
هــر گوشــه جهــان غالــب بــود ،امــا امــروز اراده ملتها غالب اســت
کــه نمونــه آن در یمــن قابل مشــاهده اســت.
آیــتاهلل علمالهــدی افــزود :بخــش عمــدۀ عامــل فالکــت
آمریــکا ،اختــال آن در درک انقــاب ایــران ،اســام و دیــن
اســت .آنهــا از فرهنــگ حاکــم بــر مــردم ایــران کــه فرهنــگ اهــل
بیت«علیهمالســام» ،عاشــورا و کربالســت بیخبرند و شــناخت
درســتی از امــام و رهبــری ندارنــد و نمیداننــد اینــان بر جــان و دل
مــردم حکومــت میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمریــکا ،اروپــا و دشــمنان نمیداننــد کــه مــا
ســرمایه معنویت داریم گفت :این ســرمایه با  ۲عنصر توســل به
اولیــای خــدا و تــوکل بــه خــدا ،بــر هــر چیــز غلبــه میکنــد.
وی گفــت :دشــمنان از ســرمایه انســانی ،نظامــی و دفاعــی مــا
هــم بیخبرنــد ،آنهــا نمیداننــد ایــران کشــور امــام زمان«عــج» و
دلــدادگان اهــل بیت«علیهمالســام» اســت.
خطیــب جمعــه مشــهد با اشــاره به پایــان عــزاداری دو مــاه محرم
و صفــر ،از تمامــی دســتگاهها و حوزههــای مرتبــط در پذیرایــی
و خدمــات مطلــوب و شایســته بــه زائــران بویــژه زائــران پیــاده
علیبنموســیالرضا«ع» قدردانــی کــرد.

