
اکنون و موسسـه فرهنیگ شهید روحی اولنی تشلک تخصیص 
ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه استان؛

کانونی برای دوستداران کتاب

کوچکتر که بودیم هر بار که پدر یا مادر برای تشویق فالن کار درستمان 
تشویقمان می کردند جایزه ای که برایمان در نظر می گرفتند عمدتا 
کتابی مطابق با رده سنی مان بود. همین روش تشویق باعث شده بود 
که همه در انجام درست کارها و امور محوله از یکدیگر پیشی بگیرند 
تا سریعتر به جایزه مرسوم خانواده یعنی کتاب برسند. فرزندی هم که 
مورد تشویق قرار می گرفت بالفاصله کتاب هدیه گرفته را با نایلون های 
مخصوص کتاب جلد می کرد و آن را در کتابخانه کوچک کنار دیوار 
پذیرایی  قرار می داد و از آن به بعد کتابی که در جلوی سایر کتاب ها قرار 

گرفته بود، نقل محفل های خانوادگی و دوستانه مان می شد.
 از دوران کودکی تاکنون شاید حدود 20 سال می گذرد و شاید زمان 
و پیشرفت تکنولوژی باعث شد که کم کم راه و روش هدیه دادن هم 
دستخوش تغییر شود. حاال دیگر عالوه بر فرزندان پدر و مادرها هم به 
سمت وسایل الکترونیکی گرایش پیدا کرده اند و به جای کتاب تبلت 
و انواع گوشی های آندرویید را به فرزندان هدیه می دهند. پیشرفت 
تکنولوژی و گسترش همین وسایل جمعی باعث شد تا تیم ورزشی 
بر و بچه های محله مطهری که حدودا 20 نفری تیم را می گرداندند 
بعد از دو سال فعالیت ورزشی با نام پرسپولیس نوجوان از سال 82 فکر 
تاسیس کانونی فرهنگی با محوریت کتاب و مطالعه را در سر بپرورانند. 
اتفاقا همین هم شد و به مدیریت علی اکبر روحی کانون فرهنگی شهید 
روحی هم نام با پسرعموی شهید علی اکبر آغاز به کار کرد و محوریت 
اصلی و اولیه فعالیت کانون شهید روحی هم ترویج بیانات رهبری 
با توجه به نام گذاری عنوان هر سال  و نیز ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتابخوانی قرار گرفت.



برگزاری مسابقـات بـزرگ کتابخوانــی در سطح مشهد استان و کشور
 علـی اکبـر روحـی گل خطمی همان مدیر10 دوازده سـاله چند سـال قبل اسـت کـه ایده راه 

انـدازی کانـون فرهنگی به نام پسـرعموی شـهیدش را در میان برو بچه های ورزشـی محله مطرح  
کـرد و بـا همـت همـان نوجوانان 10 دوازده سـال قبل االن افتخار خدمـت و کار و فعالیت فرهنگی حوزه کتـاب را )حدود 12 
سـال( در پرونـده فعالیت هـای فرهنگـی خـود به ثبت رسـانده اسـت. او کـه این روزها دهه سـوم زندگـی خود را در سـن 28 
سـالگی می گذرانـد از فعالیـت هـای اولین تشـکل تخصصـی ترویـج و ارتقای فرهنـگ مطالعه اسـتان به نام کانـون فرهنگی 
شـهید روحـی مـی گوید: از 12 سـالگی با تشـکیل کانـون محوریت اصلی کارهـا را در حوزه کتاب قـرار دادیم و دو سـال بعد 

آن هـم بـا تشـکیل هیئـت مذهبی  فدائیان سیدالشـهدا)ع( برنامه هـای هیئت و کانـون را با هم مدیریـت می کردم.
 او که این روزها دانشـجوی رشـته مدیریت فرهنگی نیز هسـت در ادامه بیان می دارد: اولین مسـابقه کتابخوانی را در سـال 
86 بـا مضمـون داسـتان هایـی از زندگـی حضـرت علـی)ع( و حضرت فاطمـه )س( ویـزه طیف نوجـوان برگزار کردیـم که با 

اسـتقبال بی نظیری همراه شـد.
 او ادامـه مـی دهـد: اولیـن مسـابقه موفق باعث شـد کـه حدود 40 مسـابقه کتابخوانی بزرگ و گسـترده کشـوری اسـتانی و 
شـهری در دل همیـن کانـون کوچـک رقم بخـورد و همین موضوع باعث شـد که بـه کانون ما عنوان اولین تشـکل تخصصی 

ترویـج و ارتقـای فرهنـگ مطالعه اسـتان یا کانـون تخصصی مطالعه را نسـبت دهند.
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نـام گذاری سال هـا و تولیــد کتــاب
مدیـر تنهـا کانـون تخصصی مطالعـه اسـتان در ادامـه می افزاید: 

بیانـات رهبـری و مطالعـه دو اصل اساسـی در راه انـدازی کانون بود 
بـه همیـن دلیـل هـم زمـان با ترویـج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به سـمت تولید و انتشـار کتـاب هم گرایش پیـدا کردیم و 

ایـن کار راه هـم بـا بیانـات و سفارشـات رهبـری منطبق بـا نام گذاری هر سـال از سـوی ایشـان اولویت قـرار دادیم.

هر سال 5 مسابقه بزرگ کتابخواین
روحـی بـا اشـاره بـه اینکـه کانون ما نخسـتین کانونی اسـت که توانسـته اسـت در برگـزاری مسـابقات کتابخوانی با شـورای 
نگهبـان هـم ارتبـاط بگیـرد می گوید: بـه طور میانگین شـاید در هر سـال 4 الی5 مسـابقه بـزرگ کتابخوانی با اهـدای کتاب 

رایـگان به شـرکت کننـدگان برگـزار می کنیم.
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برخی از مسابقات بزرگ کتابخواین 
مسـابقه ملـی فرهنگـی هنـری پیمانـه در راسـتای منویـات رهبر معظـم انقـالب در حـوزه حرکت بسـوی اصالح 
الگـوی مصـرف، ایـن مسـابقه در 3 بخش ادبی، وبالگ نویسـی و کتابخوانـی انجام گردیدکه با اسـتقبال قایل توجه 
هموطنـان مواجهـه شـد. مراسـم اختتامیه و اهـدای جوائز با حضور حضرت حجت االسـالم و المسـلمین صدیقی ، 

امـام جمعـه موقت تهـران در تاالر نور مشـهد برگـزار گردید. 
او در ادامـه بـه تولید و نشـر کتاب هایی مانند»سـبک زندگی« شـامل تاکیـدات رهبری در نحـوه زندگی و »زندگی 
بـه سـبک روح ا...«  نزدیـک به 200 هزار نسـخه با محوریت مسـیر زندگی و سـبک زندگـی خانوادگی حضرت امام 
)ره( اشـاره دارد و تاکیـد مـی کنـد: ما معتقدیم ترویج فرهنگ غدیر زیرسـاخت تمامی فعالیت های فرهنگی اسـت 
بـه همیـن دلیـل مسـابقه بـزرگ کتابخوانی خطبـه غدیر با هدف آشـنایی بیشـتر جوانـان و عموم مـردم با خطبه 
مانـدگار غدیـر در ایـام دهـه والیت و ایام شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی کتاب مشـهد  در خراسـان رضوی طی 

3 سـال متوالی برگزار شـد.
یکـی  دیگـر از  مسـابقات کتابخوانـی ، برگزاری مسـابقه ملی کتابخوانی مهمان امـام در ایام والدت تا شـهادت امام 

رضـا علیـه السـالم در سـال 96 بود که  با مشـارکت حـدود 300 هزار نفـر از هموطنان مواجهـه گردید . 
 مدیـر کانـون فرهنگـی هنـری شـهید روحـی بیـان مـی دارد: برگـزاری همایـش »انقالب سـوم«، مسـابقه بزرگ 
کتابخوانـی »همیـار ایمنـی« بـا هـدف ترویـج و توسـعه فرهنگ ایمنـی در جامعه در مشـهد مقدس ونیز مسـابقه 
بـزرگ کتابخوانـی سـتاره جوانـی با هدف پرداختن بـه موضوع هویت جوانـان و ترویج و تبیین بیانـات حضرت امام 
خمینـی)ره( و مقـام معظـم رهبری در حـوزه جوانان به منظور ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعـه و کتابخوانی از دیگر 

مسـابقات کانـون در حـوزه کتاب در سـال های گذشـته  بود.
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راه اندازی ایستگاه های مطالعه در مطـب پزشکـان

روحـی در ادامه به سـایر فعالیت های تخصصـی حوزه کتاب 
توسـط کانون اشـاره دارد و در این باره اضافه می کند: تاکنون 
50 ایسـتگاه مطالعـه را در سـطح بیمارسـتان ها، درمانگاه و 

مطب پزشـکان در سـطح اسـتان راه اندازی کرده ایم.
 او اذعـان مـی دارد: کتـاب هـای ایـن ایسـتگاه هـا عمدتا 
شـامل محورهایی مانند سـبک زندگی، تربیت فرزند، حل 
تعارضـات خانوادگـی و کنترل اسـترس اسـت کـه در واقع 
بـا هـدف غنی کـردن زمـان انتظـار مراجعـان بـه مطالعه 

طراحی شـده اسـت.

کتابخـــانه سیـــار  روستــــــایی
مدیـر کانـون شـهید روحـی  ایـن نکتـه را هـم یـادآوری 
می کنـد کـه در ترویـج وفرهنـگ مطالعه روسـتاها و اهالی 
حاشـیه شهر مشـهد نیز از قلم نیفتاده اند به همین منظور 
در طرح کتابخانه سـیار  طی یک سـال تمامی روسـتاهای 
30 کیلومتـری اطراف مشـهد از کتاب های کتابخانه سـایر 

کانـون در مینی بـوس بهره گرفتـه و اسـتفاده برده اند.
او در ادامه به فعالیت قرائت خانه جواهری  هم اشاره ی می کند 
اینکه این قرائت خانه هم در اختیار دوستداران مطالعه و کتاب 

خوان هاست و ورود به آن برای عموم آزاد است.
او در انتهـا درخواسـتی هـم از متولیـان امـور فرهنگـی 
و مسـئوالن شـهری و کشـوری  دارد اینکـه بـه جوانـان 
و  بدهنـد  اهمیـت  بیشـتر  محـور  جـوان  تشـکل های  و 
حمایت هـای مـادی و معنوی خـود را از آن ها دریغ نکنند.

 m-ketab.ir   اعضــای مرکــز مجــازی مسابقــات کتابخوانــی
او در ادامـه بـه راه انـدازی سـایت کانون در سـال 93 اشـاره می کند و اینکه با گسـترش تکنولـوژی راه اندازی مرکز 
مجازی برای کانون یک امر الزم بود و بر این اسـاس سـایت کانون راه اندازی شـد  و پرتالm-ketab.ir برای شـرکت 
در مسـابقات کتابخوانـی دریافـت نسـخه دیجیتال کتاب هـا ارتباط فعاالن حوزه کتاب با یکدیگر در سراسـر کشـور 

را مهیا سـاخته اسـت که تا کنون نزدیک به 30 هزار نفر در سـطح کشـور عضو دارد .
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فعالیــــت هــای  تربیتــــی 

مجموعه کانون شهید روحی از سال 1382 فعالیت های متنوعی را در حوزه تربیتی کودکان و نوجوانان برگزار نموده است.
برگزاری هرساله  طرح تابستانی رویش با استقبال بیش از 250 نفر نوجوان و همچنین استمرار ارتباط با نوجوانان در 
طول سال و شرکت در فعالیت های فرهنگی هنری و حضور در فعالیت های مسجدی از نمونه های برگزاری فعالیت های 

نیرویی است.

30  هـزار عضـــو در اکنــــون شهیــــد روحـــــی

او در ادامـه اعضـای افتخـاری ایـن کانـون در حـوزه کتـاب را حدود 30 هـزار نفر عنـوان می کند. این اعضـا در طی 
12 سـال ارتبـاط مسـتمر در حـوزه فعالیت های کتابخوانی عضـو مجموعه کانون شـده اند. 

طرح  تربیتــــی چهره به چهره

یکی دیگر از طرح های کانون در سطح استان مدیریت 50 حلقه تربیتی چهره به چهره در سطح مناطق محروم 
شهرستان های خراسان رضوی می باشد
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