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افتتاح 51 نیروگاه خورشیدی 5 كیلوواتی 
در روستای كم برخوردار گلستان

 گرگان-لقمان میرزاعلی: مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق گلســتان گفت : 51 نیروگاه خورشیدی 5 
کیلوواتی در روســتای کم برخوردار قراول تپه گلستان 
افتتاح و به بهره برداری رســید. ســید احمدموســوی 
درحاشیه مراســم افتتاحیه گفت : با هدف تامین برق، 
رفع نیاز انرژی خانه های مددجویان و تامین درآمد پایدار، 
5۰۰ پنل خورشیدی ویژه مددجوایان کمیته امداد استان 
به بهره برداری رسید.وی اضافه کرد : تعداد مشترکین برق 
روســتا برای این نیروگاه های خورشیدی در دست اجرا 
، 132 مشــترک بوده که با میزان ســرمایه گذاری 6۰ 
میلیارد ریال با بازگشت سرمایه 3 الی 4 سال و با درآمد 
ســاالنه روستا 1۰ الی 15 میلیارد ریال است.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از نقاط قوت این 
پروژه می توان به کمک به پیک سایی ،تنوع بخشی به 
سبد انرژی استان ،بهبود کیفیت توان ،کسب درآمد پایدار 
و مطمئن، کمک به حفظ محیط زیست ، افزایش سطح 
پدافند غیرعامل و کمک به محرومیت زدایی در مناطق 

کم برخوردار اشاره کرد.

فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز 
از گالری شهری اصفهان

اصفهان – معصومه قاسمی: با همکاری مستمر 
کمیته فرهنگ شهروندی شــهرداری، گالری شهری 
کالنشــهر اصفهان به موضوع »مصرف بهینه و ایمن 
یافت.ابوالقاســم عســکری،  اختصاص  گاز طبیعی« 
مدیرعامل این شرکت با اشاره به برنامه های همکاری 
بین شرکت گاز و سایر بخش های فرهنگی استان به 
منظور توســعه برنامه های مسئولیت های اجتماعی، 
برخــی از اقدامات و دســتاوردهای حــوزه مذکور را 
تشــریح کرد و گفت: خوشــبختانه با پیگیری های 
انجام شــده و اجرای تفاهم نامه های منعقده با سایر 
ســازمانها، موضوع مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی 
جزو ســرفصل های همکاری هــای چندجانبه قرار 
گرفته است.وی، با اشاره به اینکه دو مولفه »مسئویت 
پذیری اجتماعی« و«ســرمایه اجتماعی« موجب می 
شود که هزینه های اجتماعی کاهش یافته و سرمایه 
اجتماعی ارتقاء یابد افزود: شرکت گاز استان اصفهان 
نیز در راستای استراتژی مسئولیت پذیری اجتماعی 
و قانونــی با توزیع بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی در سال و ارائه خدمات مربوطه، نقش بسزایی 
در رونق تولید، اشتغال زایی صیانت از محیط زیست، 
محرومیت زدایی، توسعه صنعت،کسب وکار و تعامل 
با جوامع محلی ... دارد.الزم به ذکر اســت شرکت گاز 
اســتان اصفهان تاکنون موفق به کسب دستاوردهای 
ارزنده ای در ســطح کشور نظیر کسب باالترین رتبه 
مسئولیت های اجتماعی شــرکت ها طی چهارمین 
ارزیابی ملی مسئولیت های اجتماعی در سال 14۰1، 
تندیس سیمین مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت 
در ســال 99، تندیس زرین مسئولیت های اجتماعی 
وزارت نفت در ســال 96، تندیس زرین برندهای برتر 
در زمینه مسئولیت های اجتماعی در سال 95 و لوح 
های تقدیر متعدد از نمایندگان محترم مجلس، وزارت 

نفت، استانداری و ... گردیده است.
 

در گفت وگو با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح شد؛
ریل پیشرانان پیشرفت؛ مسیر امن قطار 

سریع السیر ابرپروژه های صنعتی
اصفهان – لیال قاســمی: مدیرعامل فوالد مبارکه 
گفت: مســیر پرســرعتی کــه دولت تحــت عنوان 
»پیشرانان پیشرفت ایران« برای پروژه های تاثیرگذار 
ملّی باز کرده اســت ، باعث شده که طی فرآیندهای 
کاماًل قانونی، این جریان به ســرعت طی شــده و به 
دنبال آن مسیرهای تولید و اشتغال زایی زیادی برای 
سایر شرکت ها نیز گشوده شود.به گزارش ایراسین به 
نقل از معدن مدیا، بهمن ماه سال گذشته، طی آیین 
رسمی و به پشتوانه ی نهاد ریاست جمهوری عملیات 
اجرایی 4۸ پروژه بزرگ صنعتی و ملی آغاز شد. رئیس 
جمهور در این مراســم قول داد که دولت با تمام قوا 
مســیر عبور را برای مجریان و سرمایه گذاران این 4۸ 
ابرپروژه ی ملی که تحت عنوان »پیشــرانان پیشرفت 
ایران« به یک خانواده تبدیل شدند، تسهیل کند.این 
طرح عظیم سرمایه گذاری با مشارکت ۷ شرکت بزرگ 
صنعتی ایران کلید خورد؛ ارزش سرمایه گذاری صورت 
گرفته در این طرح بالــغ بر 5۰۰ هزار میلیارد تومان 
می باشد که به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در تاریخ کشور از آن یاد می شود.گروه فوالد 
مبارکه اصفهان با راهبری 5 پــروژه از این 4۸ پروژه 
عظیم ملی و سرمایه گذاری تقریبی 4۰ هزار میلیارد 
تومانی، یکی از اعضای این خانواده بزرگ صنعتی ست.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: 
جهت گیری دولت سیزدهم در حمایت از صنایع بزرگ 
بسیار هوشمندانه بوده و این نگرش قابل تقدیر است.

مدیرعامــل فوالد مبارکه با اشــاره به این که از میان 
پروژه هایی که شرکت ها در دست اجرا دارند، پرونده ی 
ویژه ای برای این 4۸ پروژه ایجاد شــده است، نگرش 
دولت ســیزدهم برای روی ریل افتادن ابرپروژه های 
ملی را مبارک خواند و خاطرنشــان ســاخت: همه ی 
اعضــای این گروه، کمافی الســابق برنامه های خود را 
برای پیشــبرد پروژه ها و نیز سایر امور شرکتی دارند 
و توجــه ویژه دولت به این پروژه ها، به معنای دخالت 
نیســت؛ بلکه طی این مدت ما جلسات متعددی در 
این خصوص داشــته و به طور مستقیم موانع و نیازها 
را مطرح کرده ایم.طیب نیا افزود: جهت بررسی مستمر 
روند پیشــرفت پروژه ها و رفع موانــع موجود، هر دو 
هفته یک بار و نیز به صورت ماهانه، ما با برخی مقامات 
عالی دولت جلســه داریم؛ طی این مدت 6 جلسه با 
معاون اول رئیس جمهور و 2 جلســه نیز با شــخص 

رئیس جمهور داشته ایم.

خبر

بازخوانی یک گزارش تحلیلی
در ادامه فقره فوق این گزارش آمده است: آن ها 
)جوانان( دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور 
شــناخته و این تصویر به واسطه اخبار هر روزه در 
مورد کمبود آب، زوال اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر 
آســیب های اجتماعی همچون اعتیــاد، کودکان 
خیابانی و غیره تقویت شــده اســت. ناآرامی های 
اخیر را بهتر است به عنوان ظهور نسلی فهمید که 
اعضای آن به طور کامل نسبت به الگوی حکمرانی 

موجود بیگانه هستند.
نتیجه گیری این گزارش از ســایر بخش های آن 
مهم تر است. تهیه کنندگان در بخش ارایه راه کارها 
ســه مسیر را برای حل اعتراضات و رفتن به سوی 
آرامش در کشــور اشــاره کرده اند، یــک: تقویت 
رویکرد علمی و تخصصی در حوزه شــناختی. دو: 
تشکیل اتاق فکری ارتباط گیری با نخبگان. سوم: 

تکوین دولت سرمایه گذار اجتماعی-فرهنگی. 
به نظر می رسد رویکرد اول و دوم این راه کار به 
نتیجه مشخصی منجر نشود، چرا که بیش از آنکه 
به ســوی جامعه و تغییرات پیوسته آن دقت کند، 
در اندیشــه تجمیع نخبگان برای حل دشــواره ها 

است.
 همچنیــن در بخــش مرتبط با تشــکیل اتاق 
فکری ارتباط گیری با نخبگان، این دیدگاه همانند 
ســایر دیدگاه هایی است که باور دارند با برگزاری 
نشســت های هم فکری و هم اندیشــی امکان فهم 

مسائل جامعه را پیدا می کنند. 
حداقل آن که تجربه ســال های گذشته و حتی 
امروز در ســازمان های نزدیک به ساختار دولت و 
بخش هــای دیگر نشــان از آن دارد که حاضرین 
در این جلســات غرق شــده و بعضا ســخنان و 
راه کارهایی را درباره مســائل بدیهی به مسئوالن 
امر توصیه می کنند که بــه غیر از تحمیل هزینه 
با ســایر ارکان های قدرت، حامــل آورده ای مفید 
نیســت. البتــه دور از ذهن نخواهد بــود که این 
نشست ها شــکل بگیرد و توصیه های عملی نیز از 
ســوی حلقه های فکری ارایه گردد، اما در پیچ و 
خم ســازمانی از معنا تهی و بعضا به بایگانی راکد 

ارجاع داده شوند!
 اما راه حل ســوم جالب توجه است. نوشته اند: 
مجموعــه معضالت جامعه ایرانی نشــان می دهد 
نقش بهینه دولت در چارچوب مدیریت اجتماعی 
اعتراضــات خیابانــی ســرمایه گذاری اجتماعی- 

فرهنگی است. 
به بیــان دیگر دولت مطلــوب در این زمینه را 
اجتماعی- فرهنگی  می توان دولت ســرمایه گذار 
دانســت. بدیهی است که مدیریت منازعه با غرب 
و برقراری آرامش در روابط خارجی در راســتای 
رفع تحریم ها، مقدمه و پیش شــرط تکوین چنین 

دولتی است.
بدیهی اســت بنیان راه حل این فقره از گزارش 
ریشــه در مســئله اقتصاد دارد، چرا که مدیریت 
منازعه با غرب، برقراری آرامش در روابط خارجی 
و رفع تحریم ها الجــرم فضای تنفس اقتصادی را 
برای شهروندان ممکن می کند، به عبارتی با دست 
یازیدن به اقتصاد امکان حل برخی دشــواره های 

اجتماعی و فرهنگی میسر می گردد. 
نکتــه جالب توجــه در این گــزارش و با توجه 
به تاکیدی که روی نســل جوان و خواســته های 
فرهنگــی آنان دارد در نهایت امــر به این نتیجه 
می رســد که امکان برقراری آرامش در جامعه به 
غیر از اصالحات اقتصادی، روابط خارجی و شکل 
گرفتن یک دولت قــوی و کارآمد محقق نخواهد 

شد.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
 حقیرتر از آن هســتند که به نظام 

آسیب بزنند
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی 
در همین روزهای شرارِت دشمن، زنده و با 
انگیزه اســت، افزودند: یکی از شاخص های 
اساســی ایران دوســتی، امیدآفرینی است، 
بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بن بست 
ایران ستیز هســتند و نمی توانند  می کنند، 
باشند.حضرت  داشــته  ایران دوستی  ادعای 
آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردنــد: نگذارید 
کسانی که دشــمن ایران هستند، در قالب 
دفــاع از منافع ملــی،  القای یــأس کنند. 
نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون 
و همه افراد تأثیرگــذار امیدآفرینی کنند و 
شــاخص ها و نشــانه های امید و پیشرفت 
در جامعه را سِر دست بگیرند. رهبر انقالب 
در بخــش دیگــری از سخنان شــان هدف 
اصلی صحنه گردانان اغتشاشــات اخیر را به 
میدان آوردن ملت دانســتند و گفتند: حاال 
که نتوانســتند مردم را به میدان بیاورند در 
حال شــرارتند تا بلکه بتوانند مســئوالن را 
خســته کنند. البته اشتباه می کنند چرا که 
این شرارت ها موجب می شود مردم، خسته، 
و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند.ایشــان در 
این زمینه افزودند: این حوادث و جنایت ها 
و تخریب ها مشــکالتی برای مردم و کسبه 
درســت می کند اما افراد در صحنه و پشت 
صحنه این شــرارت ها، بسیار حقیرتر از آن 
هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.رهبر 
انقالب اسالمی تأکید کردند: بساط شرارت 
بدون شــک جمع خواهد شد و ملت ایران 
با نیروی بیشــتر و روحیه تازه تر حرکت در 

میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.
 ملت ما شکست نمی خورد

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، توانایــی 
فرصت ســازی از تهدیدهــا را جزو طبیعت 
یک ملت با ایمان دانســتند و با اشــاره به 
نمونه های تاریخی همچون جنگ احزاب و 
همچنین دفاع مقدس، خاطرنشــان کردند: 
در جنگ احزاب که همه طوایف مشــرکان 
به میدان آمدند، نه تنهــا دل های مؤمنان 
نلرزیــد بلکه با یــادآوری وعــده خداوند، 
بر ایمان شــان افزوده شــد و از این تهدید، 
فرصت ساختند همچنان که ملت ما نیز در 
دفــاع مقدس و در مقابــل جنگ احزاب و 
پشتیبانی همه جانبه دنیا از متجاوز، تهدید 
را بــه فرصــت تبدیل کرد و بــه همه دنیا 
نشان داد شکســت نمی خورد.رهبر انقالب 
اســالمی افزودند: سابقه فرصت سازی مردم 
ایران در دفاع مقدس موجب شــد تا همین 
امروز هم هر گاه دشــمنان به فکر استفاده 
از برگ نظامی می افتند متوجه باشــند که 
ملت ایران شکست ناپذیر است، همچنان که 
بارها بــه آمریکایی ها و مخالفان خود گفته 
»آمدن تان با خودتان است اما رفتن تان نه« 
و در صــورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید 
شد.ایشــان حماسه 25 آبان 1361 و اعزام 
پرشــور و انگیزه  جوانان دالور اصفهانی به 
جبهه ها را نمونه دیگری از فرصت سازی از 
تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات 
اخیر نیــز ملت از این به اصطــالح تهدید، 

فرصت ســاخت و حقیقــت و جهت گیری 
خــود را در راهپیمایی عظیم 13 آبان که با 
همه سال های قبل متفاوت بود با شعار علیه 

آمریکا نشان داد.
 بی احترامی به سرود ملی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای نمونه دیگری از 
تجلّی فرصت ســازی ملت را تشییع شهدای 
اغتشاشــات اخیر اعم از شــهدای مردمی، 
امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند 
و گفتند: جوان ناشناخته ای همچون روح اهلل 
عجمیان به شــهادت می رســد اما جمعیت 
عظیم مردم در نقطه مقابل خواســت دشمن 
به صحنه می آیند و می گویند شــما جوان ما 
را به شهادت رســاندید ولی ما همگی پشت 
آن جوان هستیم.ایشان فرصت دیگر ساخته 
شــده از دل اغتشاشات را، عیان شدن چهره 
صحنه گرداناِن مدعــِی طرفداری ملت ایران 
برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواسته ها 
و مقدسات ملت ایران یعنی دشمنی با اسالم، 
قرآن سوزی، مسجدسوزی، دشمنی با ایران و 
ســوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود ملی، 
چهره صحنه گردانان واقعی را روشــن کرد.

رهبر انقالب اســالمی افزودند: ادعا می کنند 
طرفدار ملت ایران هســتند در حالی که ملت 
ایران، »ملت مســلمان« و »ملت قرآن و امام 
حسین« است؛ آیا کسانی که به امام حسین 
و بــه اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت 
و بی حیایــی می کنند، طرفــدار ملت ایران 

هستند؟
 جنایت گران باید مجازات شوند

ایشــان در تبییــن چگونگــی برخورد با 
عناصر مرتبــط با اغتشاشــات بر ضرورت 
تفکیــک صحنه گردانــان، فریب خوردگان، 
عامــالن جنایت و افراد پــول گرفته تأکید 
کردند و گفتند: این افراد یک جور نیستند. 
کســی را که بی توجه به خواســت حقیقی 
دشــمن، با او همراهی کــرده یعنی فریب 
خورده اما جنایتی نکرده است چه دانشجو 
باشد چه غیر دانشجو، باید متنّبه و موعظه 
و هدایت و بیدار کرد و با پرســش از او که 
آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است 
یا ضّد آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار 
کرد تا با دشمن هم صدایی نکند و به تعبیر 
امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند بر سر 
آمریکا بزنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای حکم 

عامــالن جنایات اخیر را متفاوت خواندند و 
تأکید کردند: عامالن جنایت، قتل، تخریب 
یــا تهدید بــه آتش زدن دکان و ماشــین 
کاســبان و مردم، و آن کسی که با تبلیغات 
آنها را وادار به این کارها کرده، هر یک باید 

به اندازه گناه شان مجازات شوند.
ندارد خودسرانه دست   کسی حق 

به مجازات بزند
ایشــان در این زمینــه افزودنــد: البته 
مجازات باید به وســیله قوه قضائیه ای که با 
قدرت و سالمت و پرانگیزه است انجام شود 
و هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال 

خود دست به مجازات بزند.
»لشکرســازی  ترفند  بکارگیری   

کاذب« 
ایشان با اشــاره به تعبیر امیرالمؤمنین از 
پیامبر اکرم به طبیبی که هم داغ دارد و هم 
مرهم، اســتفاده به جا از مجازات و نصیحت 
را مورد تأکید قــرار دادند و افزودند: تا این 
ســاعت بحمداهلل دشــمن شکست خورده 
اســت اما دشــمن هر روز کیــد و مکری 
دارد و با شکســت امروز، ممکن است سراغ 
اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود 
اگرچه شــأن بانوان و کارگران با شــرف ما 
بسیار باالتر از آن است که تسلیم بدخواهان 
شــوند و فریب آنان را بخورند.رهبر انقالب 
با اشــاره به بکارگیری ترفند »لشکرسازی 
کاذب« و »انبوه سازی دروغ« در رسانه های 
ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد غافل 
و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور 
انبــوه مردم در میدانهــای مختلف دفاع از 

انقالب، و تودهنی آنها به بدخواهان است.
 اگر بــه توصیه ها در دهه نود عمل 

می کردند
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخش 
اقتصادی  از سخنان شان، مشکالت  دیگری 
را یک واقعیت خواندند و افزودند: نام گذاری 
ســال های متعدد با شــعارهای اقتصادی و 
تأکید به مسئوالن برای عالج این مشکالت، 
با توجه به اهمیــت موضوع اقتصاد صورت 
گرفت اما دهه نــود از لحاظ اقتصادی دهه 
خوبــی نبــود و اگر بــه آن توصیه ها عمل 
می کردند و اقدامات الزم را انجام می دادند، 
وضع امروز کشــور و مردم متفاوت می شد 
البته تحریم ها هم در مشــکالت مؤثر بود.

رهبــر انقالب با اشــاره به تــالش جدی و 
در برخی موارد مؤثر مســئوالن برای حل 
مشــکالت اقتصادی گفتند: تالش بیشــتر 
دستگاه ها و همکاری و همدلی و هم افزایی 
مردم و مسئوالن، زمینه ساز حل مشکالت 
موجود خواهد بود و ان شاءاهلل در این زمینه 
نیز مشــت محکمی بر دهان دشــمن زده 

خواهد شد.
 اســتان اصفهان عالم پرور و شهر 

ایمان است
رهبر انقالب در آغاز سخنان شــان مردم 
اصفهان را حقیقتاً شایسته تمجید دانستند 
و افزودند: اصفهان شــهری با هویت کامل 
ایرانی و اسالمی و شهر زنده ی علم و ایمان 
و هنر و جهاد است.ایشــان، استان اصفهان 
را عالم پرور خواندنــد و با تجلیل از علمای 
پرشــمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر 
ایمان و محبت به اهل بیت و شهر میراث های 
ارزشمند و کم نظیر هنرهای مطلوب ایرانی 
اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح 
جلوه هایــی از عمق هویــت انقالبی مردم 
اصفهــان گفتنــد: اصفهان اولین شــهری 
بــود کــه در حکومت ستم شــاهی در آن، 
حکومت نظامی برقرار شد.ایشــان با اشاره 
به حماســه آفرینی های لشکر امام حسین 
)ع( و لشــکر نجف به عنوان دو لشکر رزم 
آور اســتان اصفهان افزودند: تقدیم حدود 
24 هزار شــهید، دهها هزار جانباز، هزاران 
آزاده و وجود خانواده های سرافرازی که از 
2 تا ۷ شهید تقدیم اسالم و انقالب و ایران 
کرده اند، اسناد افتخار و نشانه های هویت 
انقالبی و جهادی استان است که پاسداری 
از ایــن آثار پرعظمت، وظیفه هر انســان با 
وجدان است.رهبر انقالب با اشاره به تشییع 
حدود 36۰ شــهید در 25 آبان 1361 در 
اصفهان گفتنــد: این همه جــوان خونین 
پیکر می توانست یک شــهر را از درد و غم 
فلج کند امــا اصفهانی ها با روحیه و انگیزه 
مضاعِف ایمانی، همان روز جوانان بیشتری 
را بــه جبهه ها فرســتادند و کاروان عظیم 
کمک های خــود را راهــی مناطق جنگی 
کردند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای مقابله با 
فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجسته مردم 
اصفهان برشــمردند و گفتند: در این چهار 
دهه هر وقت الزم شــده مردم اصفهان در 
دفاع از اســالم و انقالب ســینه سپر کرده 
و وارد میدان شــده اند.ایشــان با اشاره به 
گله های مردم اصفهان در عین برخورداری 
از ویژگی هــای انقالبــی و ایمانــی گفتند: 
مســئله آب اصفهان مهم است و مسئوالن 
دولتــی که برنامه  های خوبی برای حل این 
مشکالت دارند باید در کار و تالش بیشتر، 
شب و روز نشناسند.رهبر انقالب، فداکاری 
و جهاد مردم دیگر شــهرهای کشور را در 
کنــار مجاهدت های مــردم اصفهان باعث 
پیروزی کامل و درخشــان ایــران در دفاع 
مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعیات 
آن آزمایش کم نظیر را نمی دانند که چگونه 
ملت ایران بدون هیچگونه حمایت در مقابل 
همه دنیــا و کمک های همــه جانبه ناتو، 
ورشــو،  امریکا و شوروی ســابق و اروپا به 

صدام، ایستاد و پیروز شد.

واکنش صریح رهبر انقالب به ناآرامی های اخیر: 

اغتشاشات جمع خواهد شد

مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
کرمانشــاه با بیان اینکه 9۰ باب کتابخانه 
عمومی در اســتان فعال اســت، گفت: 6۰ 
هزار نفر عضو فعــال کتابخانه های عمومی 
اســتان هستند و از نعمت کتابخانه ها برای 

مطالعه خود بهره مند می شوند.
نشست  در  »معصومه حسنی خوانســار« 
خبری که به مناســبت آغاز هفته کتاب و 
کتابخوانی در سرسرای کتابخانه های استان 
افزود: در کتابخانه  کرمانشاه برگزار شــد، 
های عمومی اســتان حدود یک میلیون و 
2۰۰ هزار جلد کتاب موجود اســت.وی با 
بیــان اینکه کتابخانه های عمومی با ســه 
هــزار و ۷۰۰ کتابخانه در ســطح کشــور 
بعد از مدارس و مســاجد گســترده ترین 
شــبکه فرهنگی را دارند گفــت: کتابخانه 
های عمومی تمــام کارکردهای یک مرکز 
فرهنگــی- اجتماعی مانند بخش کودک و 
نوجوان، بخش نسخ سنگی، بخش نابینایان 

و ناشنوایان مجهز است.
حسنی خونســار در ادامــه بــا تبریــک 
ســی اُمین دوره هفتــه کتــاب جمهوری 
اسالمی ایران؛ شعار امسال این هفته را »ما 
همانیم که می خوانیــم« اعالم کرد و بیان 
کتابخانه های عمومی سالهاست  داشــت: 
کــه از خدمات قدیمی خود که فقط امانت 
کتاب و ســالن مطالعه بوده فاصله گرفته و 
با روش های متنوع کتابخوانی در رده های 
سنی مختلف عمومی و تخصصی پیشرفته 
به پایگاه های فرهنگــی، اجتماعی تبدیل 

شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه: 

استان 9۰ کتابخانه عمومی دارد
 برگــزاری ۵۰۰ برنامه فرهنگی در 

هفته “کتاب” در استان
وی اضافــه کرد: در ســی امیــن هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران 5۰۰ برنامه 
فرهنگی متعــدد در کتابخانه های عمومی 
کرمانشاه پیش بینی شــده که تعدادی از 
آنها به نشســت های کتابخوانــی و دیگر 

برنامه های ترویجی اختصاص یافته است.
اســتان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کرمانشــاه در ادامــه؛ عضویــت رایــگان، 
»اهدای کتاب، اهدای دانایی«، بخشودگی 
جرایم دیرکرد کتاب، پویش »کتاب دستت 
چیه«، گردهمایی هنرمندان بومی اســتان 
با محوریت محفل ادبی بیســتون، نشست 
ســینما کتــاب و تقدیــر از کتابــداران و 
کتابخوانــان برتر اســتان کرمانشــاه را از 
جمله دیگــر برنامه های هفتــه کتاب در 
استان اعالم کرد.حسنی خونسار تاکید کرد؛ 
برای حل مســاله عدم مطالعه در کشــور 
و به تبع آن اســتان کرمانشــاه باید ترویج 
فرهنــگ کتاب و کتابخوانی در جامعه را از 
مدارس با هماهنگــی آموزش و پرورش با 
ایجاد زنگ کتابخوانــی که بتوانیم در یک 
زمان مشــخص عالوه بــر معرفی کتاب به 
مباحثی مانند فنون مطالعه، معرفی کتاب 
خوب، کتابخوانی جمعی و سایر برنامه های 

ترویجی شروع کنیم

مدیرکل کتابخانه های عمومی:

استان کرمانشاه ۹۰ کتابخانه عمومی دارد


