خبرنامه سه ماهه سوم سال  1398دانشکده دارو سازی
تاریخچه نمایشگاه بین الملل کتاب تهران


نخستین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از پیروزی انقالب اسالمی درفاصله روزهای  18تا  26اردیبهشت سال  1366یعنی زمانی که هنوز جنگ تحمیلی به پایان نرسیده
بود ،با دشواریهای فراوان در تهران برگزار شد .مکانی که آن زمان ،برای برگزاری اولین دورهی نمایشگاه کتاب تهران در نظر گرفته شد ،محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
در شمال بزرگراه چمران بود .ساخت این نمایشگاه از  1338آغاز شد و در سال  13۴6اولین نمایشگاه بین المللی ایران تحت عنوان «نمایشگاه آسیایی» درآن برگزار شده بود.



اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران در  18آبان ماه  1366با مشارکت  32کشور جهان افتتاح شد .این نمایشگاه
درشرایطی درمحوطه بسیار بزرگ و زیبای نمایشگاه بین المللی تهران کارخود را آغاز کرد که به گفته صباح زنگنه رئیس وقت نمایشگاه  200 ،ناشر داخلی با  8هزار عنوان
کتاب و  196ناشرخارجی با  26هزارعنوان کتاب ،در برگزاری موفق آن شرکت فعال داشتند .



به گفته صاحب نظران فرهنگی این بزرگترین رویداد بین المللی فرهنگی ایران تا آن زمان محسوب می شد .زیرا عرضه  3۴هزار عنوان کتاب آن هم در شرایط جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران  ،نشان دهنده توجه به فرهنگ کتاب خوانی حتی در شرایط جنگی در ایران بود  .ضمن آنکه پیام روشنی به دشمن بعثی منتقل می کرد که با وجود گذشت هفت
سال جنگ علیه مردم ایران  ،آنها با روحیه عالی همچنانکه در جبهه جنگ حضور داشتند ،در جبهه تالش فرهنگی و نهضت کتاب خوانی نیز حضور فعال خود را به نمایش گذاشتند.
عنوان این نمایشگاه «فرهنگ و تمدن اسالمی» نام گرفت .چرا که بیش از دو هزار عنوان کتاب مرجع درباره فرهنگ و تمدن اسالمی در این نمایشگاه عرضه شد.



البته بجز سال  1367که بدلیل مشکالت عدیده  ،این نمایشگاه برگزار نشد ،از سال  1368تاکنون بصورت مرتب نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران برگزار شده است .با این تفاوت
که در اردیبهشت سال  1386به دلیل مشکالت ترافیکی مح ل برگزاری نمایشگاه کتاب ،و نیز نیاز به تعمیرات اساسی برای سالن های نمایشگاه  ،تصمیم گرفته شد که محل
نمایشگاه به مصالی تهران منتقل شود .محل کنونی نمایشگاه کتاب یعنی مصالی تهران در اراضی عباس آباد قرار دارد که به دلیل برخورداری از ایستگاه مترو و دسترسی های
آسان تر به بزرگراه های مجاور نمایشگاه تا حدود بسیار زیادی از مشکالت را کم کرد.

منابع:
 -1سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران http://www.tibf.ir/fa
 -2سلطانی ،پوری ،دانشنامه کتابداری و اطالع رسانی ،فروردین راستین - .تهران :فرهنگ معاصر .1۳۷۹ ،ص.۴22 .
 -۳شفیعی  ،فاطمه " ،تاریخچه نمایشگاه تهران"  ،سایت تبیان
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=207226

مطالب کوتاه و
مفید پزشکی



چسبندگی پفک براساس تحقیقاا تاا تفاا بااو کسامات تا تییاو یای ام و کمجا بای ا اهاایی کای ام و آکااو کصار پفاک

و ایران ووزا ه تر فر  2عد کی با د.


بر ج پرکصرفهرین اقالم سفره اکروز ایرا یان اسا و کمج غلظا خمن کی م .



چای سیاه کمج ک خم ی آویهیی قلبی اخهالال گماو ی چروکیدگی پمسا و ویوش کم کی م .




کر سفید برای کبد کضر و کمج به ت خمو ن کهابملیس سلمل تای کبدی و کما و گ بر قند و کر ت کضر کی با د.
به کرغ تا آ هی بیمتیک تاای کهنامو و کهداد ی خموا اده کای ام کاه وصاد باروز و ایمو عفم اا تاای کیکروبای کصار کننادگان

وا باال کی بر کرغ تای کا ینی براساس تحقیقا فرا سمی تا بدلیل کحروکیا از مو آفهاب بسیاو کضر د.


تناا غذائی که خراب یی م عسل اسا.



پلک ز ن ز ان و براو پلک ز ن کر ان اسا.



ووزا ه  14000فر به بییاوی ایدز کبهال کی م د.



زکا یکه عطسه کیکنید قل

یا به ا دازه یک کیلیم ثا یه ایسها کیشم .
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