استان گلستان
حضورمدیرمخابراتمنطقه
گلستان در میز خدمت روستاهای
«آق قال»

نسل فردا :مدیر مخابرات منطقه گلستان در میز
خدمت روستاهای توابع شهرستان آق قال حضور
یافت .غالمعلی شــهمرادی با حضور در روستای
صحنه سفلی از نزدیک با اهالی روستاهای صحنه
سفلی ،دوگونجی ،آق زبیر ،آق قبر ویامپی به گفتگو
نشســت .وی گفت :رســیدگی به درخواستهای
مطرح شده در کوتاهترین زمان اتفاق خواهد افتاد
و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط
ارتباط با کیفیت مخابراتی و خدمات وسرویسهای
مناسب را در این روستاها تأمین کنیم.

رتبه برتر مخابرات منطقه گلستان
در پاسخگویی سامانه 2010

صنعت برق به عنوان حساسترین صنعت در استان استراتژیک مرکزی
رضوان داوودی جم   /گروه استانها
news@ naslefarda.net

باحضور استاندار مرکزی 54 ،پروژه هفته دولت با اعتباری بالغ بر
 ۸۶۰میلیارد ریال با حضور استاندار مرکزی به بهره برداری رسید.
اســتاندار مرکزی در آیین افتتــاح این طرح گفــت :هفته دولت
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زمان بسیار مناسبی برای اطالع رســانی و روشنگری به جامعه از
دستاوردها و اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم است.
فرزاد مخلص االئمه افزود :راز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر بعد
از  ۴۱سال از شهادت آن  ۲بزرگوار اخالص در کار ،صادقانه خدمت
کردن و ساده زیست بودن اســت .وی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشــاره به اینکه صنعت برق به عنوان حساسترین صنعت
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دو هزار نفر مددجوی کمیته
امداد استان خانه دار میشوند

نسل فردا :مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت:
امسال بیش از 3هزار و 500واحد مسکن روستایی
در حال ساخت است که از این تعداد دو هزار واحد
ویژه مددجویان کمیته امداد گلستان است .سید
محمد حسینی در حاشیه جلسه کارگروه مسکن
کمیته امداد گلســتان اظهار کرد :امســال بیش
از  ۳۵۰۰واحد مسکن روســتایی در گلستان در
حال ساخت اســت که از این تعداد  ۲هزار واحد
مسکن روســتایی ویژه مددجویان کمیته امداد
است .وی با اشــاره به فعالیتهای مشترک بین
بنیاد مسکن و کمیته امداد گلستان تصریح کرد:
یکی از فعالیتهای مشــترک دو نهاد انقالبی در
راســتای خانه دار شــدن مددجویان ،استفاده از
ظرفیت اراضی کمیته امداد در روستاهاســت تا
در این اراضی در قالب انبوه ســازی ،مجتمعهای
مسکونی  ۶ ،۴ ،۲و  ۸واحده احداث شود .مدیرکل
بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد :کمیته امداد
استان همراهی خوبی با بنیاد مسکن جهت خانه دار
شدن جامعه هدف خود دارد که جای تقدیر دارد و
بنیاد مسکن نیز برای تسهیل گری و خانه دار شدن
مددجویان از هیچ کوششی دریغ نمیکند.

Provinces

اختصاص ۹۰درصدظرفیتناوگانمسافربریبرایزائراناربعین
نسل فردا/گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
اســتان اصفهان با بیان اینکه  ۹۰درصد
ظرفیت ناوگان مســافربری استان برای
اعزام به مرز مهران ،شــلمچه و چذابه به
زائران اربعین اختصاص یافته است ،گفت:
با برنامهریزیهای صورت گرفته ،در حال
حاضر روزانه بالغ بر  ۲۳۰دستگاه اتوبوس
در سطح استان ســرویسدهی میکنند،
همچنین برای اعزام زائران با هماهنگی از
ناوگان سایر بخشها استفاده خواهیم کرد.
فرزاد دادخواه در گفتوگو با ایسنا ،درباره
آخرین وضعیــت اعزام زائــران اربعین از
اصفهان به مرز مهران ،اظهار کرد :امسال
با حجم زیاد زائران اصفهانی که قصد سفر
به کربــا و زیارت عتبات عالیــات دارند،
مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه  ۹۰درصد ظرفیت ناوگان
مسافری استان برای اعزام به مرز مهران،
شلمچه و چذابه به زائران اربعین اختصاص
یافته اســت ،افزود :بــا برنامهریزیهای

صورت گرفته ،در حــال حاضر روزانه بالغ
بر  ۲۳۰دســتگاه اتوبوس در سطح استان
ســرویسدهی میکنند ،همچنین برای
اعزام زائران با هماهنگی از ناوگان ســایر
بخشها استفاده خواهیم کرد.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای

اســتان اصفهان با بیان اینکه  ۵۰درصد
فروش بلیتها بهصــورت اینترنتی و ۵۰
درصد بهصورت حضــوری در پایانههای
مسافری سطح استان انجام میشود ،گفت:
در حال حاضر تراکم مسافران برای سفر به
عراق و تهیه بلیت در پایانه کاوه و همچنین

در شهرســتانهای کاشان ،خمینیشهر،
نجفآباد و  ...اســت .وی با تاکید بر اینکه
با همکاری مســئوالن استانی پیگیر ورود
ناوگان بیشــتری برای اعزام زائران برای
سفر به عتبات هســتیم ،گفت :به مالکین
اتوبوسها اعالم کردهایم که ســوار کردن

مسافران بهصورت دربستی ممنوع است
و زائران باید صرفاً از طریق شــرکتهای
مســافربری در پایانهها درخواست بلیت
داشته باشــند .دادخواه با اشاره به حجم
باالی درخواست زائران برای تهیه بلیت در
برخی ساعات روز ،گفت :با توجه به اینکه
پیشفروش بلیت برای اعزام به مرز مهران
و چذابه و شلمچه مجاز اســت ،این افراد
میتوانند با مراجعه به سایت شرکتهای
مسافربری بلیت روز موردنظر و یا یکی از
روزهایی که ظرفیت خالی اســت را ،تهیه
کنند .وی با بیان اینکه فروش بلیت برای
سایر نقاط کشــور بهصورت روز فروش و
در قالب  ۱۰درصد ناوگان انجام میشود،
از شــهروندان خواســت تا از ســفرهای
غیرضروری به سایر شــهرها بهغیراز مرز
مهران ،شلمچه و چذابه خودداری و زمان
سفر خود را تغییر دهند.
مدیرکل راهــداری و حملونقل جادهای
اســتان اصفهان ،از مردم و زائران اربعین
خواســت تا از خرید بلیــت بهغیراز روش
اینترنتی و غیر از پایانههــا و بیش از نرخ
مصوب خودداری کنند.

استان خوزستان
طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر انجام گرفت:

رونمایی از دستگاه بومی «پاالیش شربت نیشکر»

توزیع دو هزار تن سیمان رایگان
جهت ساخت مسکن محرومان

نسل فردا :مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره
به ســاخت  ۱۲۰۰واحد مسکونی ویژه محرومان
در روستاهای استان ،از توزیع  ۲۰۰۰تن سیمان
رایگان برای ساخت این واحدها با مشارکت بنیاد
مستضعفان و کارخانه سیمان پیوند خبر داد.
حسینی ابراز داشــت :جهت ساخت مسکن برای
محرومان و نیازمندان تفاهم نامههایی فی مابین
بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان منعقد شده که
طبق این تفاهم نامه برای ساخت هر واحد مسکونی
عالوه بر تسهیالت قرض الحسنه و کمک بالعوض
نقدی ۱۰ ،تن ســیمان رایگان نیز توســط بنیاد
مستضعفان تأمین و توســط بنیاد مسکن توزیع
میشود که در همین راســتا تا کنون  ۲۰۰۰تن
در بین واجدین شــرایط این طرح توزیع گردیده
و به زودی سهمیه دوم این طرح به میزان ۱۵۰۰
تن توسط کارخانه سیمان پیوند گلستان تأمین و
توسط بنیاد توزیع خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلســتان با بیان اینکه در
ســالجاری  ۷۰۰۰واحد مســکونی روستایی در
قالب طرح نهضت ملی مســکن در حال احداث
است :از تالشها و همکاری دهیاران به جهت صدور
پروانههای ساختمانی ،بانکهای عامل به جهت
تسریع در عقد قراردادها و پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه بنیاد ،کارخانه سیمان پیوند گلستان به
جهت تأمین سیمان مورد نیاز طرحهای حمایتی و
کلیه دستگاههای مرتبط برای تسهیل و همکاری
در روند ساخت مسکن اقشار مختلف تقدیر کرد.

استانها

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان خبر داد؛

عکس :نسل فردا

نســل فردا :مخابــرات منطقه گلســتان در
پاســخگویی ســامانه  2010از رتبه برتر در بین
مناطق مخابراتی برخوردار است .علی مقدس زاده
در جلسه کنترل پروژههای دیتا گفت :با تشریح
عملکرد وضعیت دیتا در ماه مرداد از کسب رتبه
برتر در پاسخگویی سامانه  2010خبر داد و افزود:
تسریع در رفع مشکل مشتریان تجاری و پایداری
ارتبــاط از اهداف راه اندازی این ســامانه بوده که
با تالش و همت مجموعــه دیتا این هدف محقق
شده است .مدیریت دیتا مخابرات منطقه گلستان
وضعیت دیتا را با شاخصهای کیفی شبکه دیتا،
توسعه و راه اندازی ،بهینه سازی و عوامل مرتبط به
عوامل انسانی تشریح و در خصوص میزان پیشرفت
هرکدام از شاخصها در شهرستانها آماری را ارائه
و راهکارهای رشد شــاخصها را بیان داشت .در
ادامه غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان با اشــاره به جامعیت گزارش تهیه شده
از وضعیت دیتا در سطح استان ،اهمیت دادن به
نظافت و  pmمراکز را اولویت دانست و برنامه ریزی
مدون بر اساس زمان بندی مناسب را در این زمینه
خواستار شد.
وی افزایش تعامالت بین بخشی علی الخصوص
بینشهرستانهاوستاد،همچنینپیگیریمجدانه
روسای ادارات مخابرات شهرستانها را مورد انتظار
دانست و گفت :در شــاخص بهینه سازی تالش
بیشتری نیاز اســت تا بهبود وضعیت دیتا استان
صورت گرفته و اختالالت و قطعیها کاهش یابد.

استاندار مرکزی در آیین افتتاح  ۵۴پروژه توزیع برق شهرستان اراک:

در استان استراتژیک مرکزی از اهمیت مضاعفی برخوردار است،
توزیع برق استان در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری
و سیاســتهای دولت ســیزدهم ،مجدانه در روند توسعه استان
گام برمی دارد .احداث واصالح خروجــی فیدرهای  ۲۰کیلوولت
پستهای فوق توزیع اراک  ۸ ،۶و  ،۱۰احداث و اصالح شبکههای
توزیع برق به طول  ۸.۵کیلومتر با جابجایی  ۹۶اصله پایه روستایی،
احداث و اصالح شــبکههای توزیــع برق به طــول  ۵۷کیلومتربا
جابجایی  ۳۲۸اصله پایــه در اراک و تبدیل  ۸۳۰دســتگاه چراغ
فرسوده با چراغ آل .ای دی را از جمله طرحهای افتتاح شده توزیع
برق اراک به صورت نمادین در هفته دولت بود.

پروا آقا خانی   /گروه استانها
news@ naslefarda.net

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره شرکت توسعه نیشــکر و صنایع جانبی،
دستگاه پاالیش «ســیروپ» در کشت و صنعت

استان گلستان

میرزا کوچک خان رونمایی شد.
ایـن دسـتگاه کـه تکنولـوژی آن در انحصـار
کشـورهای اروپایـی بـود ،از سـوی متخصصیـن
نیشـکر بومیسـازی شـده و نقـش مهمـی در
پاالیـش شـربت نیشـکر کارخانـه شـکر دارد.
به گفته عبدعلی ناصری ،مدیرعامل شرکت توسعه

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

کاهش خاموشیهای امسال نتیجه تدوین  ۱۰۰برنامه بود

خراسان رضوی

فاطمه احمدی   /گروه استانها مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت :خوشبختانه تابستان
امسال خاموشی زیادی نداشــتیم و این مهم نتیجه این است که
news@ naslefarda.net
دولت از همان ابتدا  ۱۰۰برنامه را برای این موضوع تدوین کرد.
سید احمد موسوی با اشاره به اینکه در تابستان سال گذشته شاهد خاموشــیهای گسترده بودیم اظهار کرد:
خوشبختانه تابستان امسال خاموشی زیادی نداشتیم و این مهم نتیجه این است که دولت از همان ابتدا ۱۰۰برنامه
را برای این موضوع تدوین کرد تا از تابستان امسال با کمترین میزان خاموشی گذر کنیم.
وی توضیح داد :صد درصد تعمیرات نیروگاهها قبل از شروع پیک تابستان آغاز شد و همچنین نیروگاه جدید روی
کار آمد .موسوی گفت :همچنین از انرژیهای تجدید پذیر استفاده شد.
وی با اشاره به مدیریت بار تصریح کرد :ادارات ملزم شدند در ساعات اداری  ۳۰درصد و در خارج از ساعات اداری
 ۶۰درصد مصرف خود را کاهش دهند .مدیر عامل شرکت برق گلستان تصریح کرد :صنایع نیز هفتهای یک روز از
ساعت  ۱۱صبح تا ساعت  ۱۱شب مدیریت بار داشته و مصرف را کاهش دادند و کشاورزان نیز در ساعاتی از روز این
همکاری را با برق استان داشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد:

نیشکر ،بومیسازی دستگاه پاالیش سیروپ در
ســال تولید دانشبنیان ،گامی مهم در افزایش
بهرهوری صنعت نیشکر و حرکت در مسیر اقتصاد
مقاومتی است.
بر اساس این گزارش ،این دستگاه کیفیت شربت
نیشکر حاصل از آسیاب کارخانه شکر را به میزان
قابل توجهی افزایش میدهد.
مدیرعامل کشـت و صنعـت میـرزا کوچک خان
در مراسـم رونمایی ،به قابلیتهای این دسـتگاه
اشـاره کـرد و کاهـش کـدورت شـربت نیشـکر
و بهبـود عملکـرد فراینـد طباخـی و تولیـد را از
ویژگیهـای آن برشـمرد.
سـید حسـن موسـوی بـا بیـان اینکـه کلیـه
قطعـات دسـتگاه پاالیش از سـوی شـرکتهای

دانشبنیـان داخلـی سـاخته و راهانـدازی شـده
اسـت ،افـزود :اسـتفاده از ظرفیتهـای داخلـی
علاوه بـر صرفهجویـی ارزی ،هزینه تمام شـده
ایـن دسـتگاه را کاهـش میدهـد.
همزمــان بــا ســال تولیــد دانشبنیــان،
نوآوریهــای متعــددی در صنعــت نیشــکر بــه
منظــور افزایــش بهــرهوری ،کاهــش هزینههــا و
صیانــت از محیطزیســت رقــم خــورده اســت.
ســاخت دســتگاه فاروئــر ترکیبــی لولهگــذار،
طراحــی دســتگاه انتقــال دهنــده مــاس ،تولید
یــخ خشــک ،تولیــد بــرق نیشــکری ،طــرح
آبیــاری زیرســطحی ،کارخانــه تغلیــظ وینــاس
و ...بخشــی از اقداماتــی توســعه نیشــکر در ایــن
راستاســت.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

استان با کمبود نیروی کار در بخش کارهای سخت مواجه است
حسینعلیخواجهمظفریدرکارگروهاشتغالشهرستانکاللهگفت:
نسل فردا   /گروه استانها
استان گلستان با کمبود نیروی کار در بخش کارهای سخت مواجه
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است و برخی حاضر نیستند این کارها را انجام دهند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود :نرخ بیکاری در استان ۸.۲درصد است و برای حل مشکل اشتغال
استان همه باید با هم همکاری کرده و جزیرهای عمل نکنیم.
وی با اشاره به فعالیت سه هزار تعاونی در استان ،گفت :از این تعداد ۱۲،تعاونی دانش بنیان هستند و در حال افزایش
نیز هستند .خواجه مظفری ادامه داد :یک هزار و 859اشتغال مورد رصد و بازرسی تهران قرار گرفت که از این تعداد،
یک هزار و  318شغل تأیید شد 521 ،شغل نیاز به بررسی بیشتر دارد و 21شغل نیز تأیید نشد.
در ادامه شـهرکی ،مدیر صندوق کارآفرینی امید گلسـتان نیز گفت :در سـال گذشـته  7میلیارد و  400میلیون
تومان تسـهیالت بـرای  ۲۷مـورد درخواسـت در کاللـه پرداخت شـده اسـت .مدیر صنـدوق کارآفرینـی امید
گلسـتان تصریح کرد :امسـال نیز به منظور حمایت از کسـب و کارهای خرد و ایجاد شغل تا سـقف  ۸۰میلیارد
تومان تسـهیالت پرداخت میشـود.

آذربایجان شرقی

سنددار کردن اراضی زراعی به نفع مردم و به ضرر زمین خواران
روح اله عبدالعلــی زاده   /گروه
اســتانها :رئیس کل دادگســتری
آذربایجان شرقی گفت :دستگاه قضایی
مصمم به سنددار کردن اراضی زراعی
بوده چرا که بــه نفع مردم بــوده و از
تضییع حقوق آنها پیشگیری میکند.
موسی خلیل الهی در نشست شورای
حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی
دادگستری استان آذربایجان شرقی با
بیان اینکه برای اولین بار در دی ماه ۹۸
دستور اجرای قانون جامع حدنگار در
همه استانها شروع شد و برای عملیاتی
کردن این موضوع کارگروهی تشکیل
شــد ،اظهار کرد :در  ۲ســال گذشته
 ۱۰۰درصد اراضی ملی و منابع طبیعی
تثبیت مالکیت و سند صادر شده است،
هرچند این موضوع زمان بر بوده اما به

نتیجه رسیده است .وی افزود :یکی دیگر
از موضوعاتی که در اولویت دســتگاه
قضایی بوده بحث صدور اسناد اراضی
زراعی بوده اما به دلیل تقاضا محور بودن
زمان بر است چراکه برخی افراد سودجو
و دالالن ،صاحبان اراضــی زراعی را با
تبلیغات سو از این کار منصرف میکنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
با بیان اینکه برای پیشگیری از اقدامات
زمین خواران و ســودجویان مقرر شد
با همکاری فرمانــداران و دهیاران این
امر انجام شود که در اینصورت موضوع
به نتیجه مطلوب خواهد رسید ،ادامه
داد :حضور فرمانداران ظرفیت بزرگی
بوده که در راستای تبیین این موضوع و
آگاهی بخشی در بین مردم میتوان از
آن بهرهمند شد .وی با بیان اینکه اراده و

کلیت نظام بر سنددار شدن همه اراضی
است خاطرنشان کرد :در بحث سنددار
کردن اراضــی زراعی اصــل موضوع
حمایت از حقوق مالکان واقعی اراضی
و پیشگیری از سوءاســتفاده دالالن و
زمین خواران است.
خلیل الهی اضافه کــرد :بخش عمده
پروندههای ورودی به دستگاه قضایی
مربوط به اراضی زراعی بوده چراکه سند
دار نیستند و افراد سودجو و زمین خوار
از این موضوع استفاده میکنند .قطعاً
تثبیت مالیکت اراضی در کاهش دعاوی
ناشی از اراضی مؤثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بحث سنددار کردن
اراضی زراعی شهرستان مراغه پیشرو
بوده و در این خصــوص باید قدردان
همکاری فرماندار و دهیاران باشیم ادامه

داد :دستگاه قضایی مصمم به سنددار
کردن اراضی زراعی بوده چرا که به نفع
مردم بوده و از طرفــی موجب کاهش
دعاوی حقوقــی و ورودی پروندهها به
دستگاه قضایی میشود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی
با بیان اینکه صدور سند به معنای مجوز
تغییر کاربری نیســت ،اضافــه کرد:

صدور سند برای اراضی زراعی تعارض
و منافاتی با برخورد با کســانی که به
دنبال تغییر کاربری هســتند ندارد و
ســامانههای پایش و رصــد تغییرات
کاربری فعال بــوده و همکاران قضایی
با استفاده از ظرفیت تبصره  ۲ماده ۱۰
دستورات الزم برای قلع و قمع تغییرات
کاربری را صادر میکنند.

استان کرمانشاه
 مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
کرمانشاه خبر داد:

تخصیص  ۴۸میلیارد تومان به
کتابخانههایکرمانشاه
نسل فردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه
با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به تقویت و
ترویج فرهنگ مطالعه بخصوص در مناطق کم
برخوردار و روستاها ،گفت :دولت در یک سال
گذشــته  ۴۸میلیارد تومان در راستای توسعه
کتابخانهای و ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه به
استان کرمانشاه اختصاص داده است.
معصومه حسنیخوانســار افزود :در یک سال
گذشته در راستای رسیدن به اهداف و اعتالی
برنامههای دولت مردمی اقدامات ارزشمندی در
حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توسعه
زیرساختهای کتابخوانی استان کرمانشاه بیش
از هشت هزار برنامه فرهنگی در کتابخانههای
عمومی اجرا شده است.
وی از جمله مهمترین برنامههای کتابخانههای
استان کرمانشاه در یک سال گذشته را افتتاح
سه باب کتابخانه عمومی اعالم کرد و گفت :در
این مدت کتابخانه عمومی زنده یاد «عبدالعلی
رحیمی» در شهرستان هرسین با مساحت ۶۵۰
مترمربع؛ راهانــدازی تجهیز؛ کتابخانه عمومی
خیر ســاز «رکسانا میناشــی» ،در شهرستان
اسالم آباد غرب با مســاحت هزار و  ۶مترمربع
و زیربنای  ۵۶۷متــر مربع؛ کتابخانه نهادی در
شهرستان کنگاور با مســاحت  ۵۱۵متر مربع
و زیربنای  ۲۶۱مترمربع با اعتباری بیش از ۱۳
میلیارد و  ۷۵۰میلیون ریال از محل مصوبات
ســفر مقام معظم رهبری افتتاح شــده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه
در ادامه بیان داشت :یکی دیگر از پروژههایی که
در سال گذشــته به آن پرداخته شد؛ کتابخانه
پنج طبقه و  ۱۱هزار مترمربع زیربنای مرکزی
کرمانشاه بود که ســال  ۸۶کلنگ زنی شده و
تا ســال ۱۳۹۱؛  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشت ،با تزریق اعتبار در سال  ۹۶به  ۶۰درصد
رسید ،امسال با ســفر هیات دولت به استان و
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ۳۰میلیارد
تومان به آن اختصاص یافته است.
حسنیخوانســار همچنین از دیگر برنامههای
مهم نهاد کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه
در یک سال گذشته افتتاح بخش اسناد ،نسخ
خطی و نفایس چاپی کتابخانــه امیرکبیر به
تعداد  ۸۵۰نســخه؛ ایجاد مرکز مبادله کتاب
اســتان در فضایی به متــراژ  ۱۰۰مترمربع در
کتابخانه عمومی آیت اهلل خامنهای شهرستان
کرمانشــاه با هفت هزار نســخه .افتتاح و راه
اندازی چهار باب کتابخانه عمومی مشــارکتی
با سازمانها ،همچنین تمدید قرارداد هشت باب
کتابخانه مشارکتی دیگر و  ۱۵فقره تفاهم نامه
همکاری با ادارات و سایر بخشهای خصوصی
عنوان کرد .این مقام مســئول در بخش دیگر
از ســخنان خود به برگزاری هشت هزار برنامه
جانبی فرهنگی با محوریت ترویج و گسترش
فرهنگ کتابخوانی اشــاره کــرد؛ گفت :طرح
کتابخانه گردی برای روســای ادارات و عموم
مردم؛ مســابقات کتابخوانی (لیگ کتابخوانی
دانش آموزی)؛ نمایش نامه خوانی؛ نشستهای
کتابخوانی؛ نشست «گذرگاه انقالب» با موضوع
«شکســت حصر پاوه به فرمــان امام خمینی
(ره)»؛ جلسات نقد و بررسی کتاب؛ کارگاههای
آموزشی تجلیل از نویسندگان بومی؛ جلسات
مطالعاتی؛ شــاهنامه خوانی؛ طرح ملی با هم
بخوانیم؛ تحلیل کتابهای مناسبتی؛ جلسات
شــعرخوانی بــا مدیریــت و محوریت محفل
ادبی بیستون این اداره کل؛ محفل کتابدانان؛
جلسات مشــاوره برای جوانان و خانوادهها از
این دســت برنامهها میباشد .حسنیخوانسار
از برگزاری  ۲۴۲جلســه انجمن کتابخانهای
در یک ســال گذشــته خبــر داد و گفت۳۰ :
انجمن کتابخانههای عمومی در استان داریم
که از این تعداد  ۱۴انجمن شهرســتان و یک
انجمن استان و  ۱۵انجمن بخش و شهر برای
چهارمین بار متوالی در ســال  ۱۴۰۰به عنوان
انجمن برتر کشور معرفی شدیم .وی در ادامه
از ارائه خدمت  ۱۷کتابخانههای سیار روستایی
در شهرســتانهای هرســین ،قصرشیرین و
جوانرود به صورت مســتمر با نیروی کتابدار
خبــر داد و همچنیــن گفــت :در بخشهای
مختلف یازدهمین دوره مســابقات جشنواره
کتابخوانی رضــوی  ۵۱۵برگزیده اســتانی و
کشوری داشتهایم که پنج نفر از آنها برگزیدگان
برتر کشوری بودند و در پویش ملی بهار موعود
نیز تعداد سه نفر برگزیده ملی داشتیم.

