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خبر

تولد دو نوزاد گیالنی امروز به کمک 
نیرو های اورژانس

نیرو های  با همکاری  نوزاد گیالنی در یک روز  گیالن امروز- دو 
مجرب اورژانس چشم به دنیا گشودند.

بیمارستانی و مدیریت حوادث گیالن  اورژانس پیش  رئیس مرکز 
گفت: بامداد امروز چهارشنبه مادر بارداری کوچصفهانی که پیش از 
موعد دچار درد های شدید زایمان شده بود به پایگاه اورژانس منطقه 
برده شد و توانست با کمک ماما و نیرو های اورژانس کوچصفهان ، 
نوزاد خود را به دنیا آورد. دکتر پیمان اسدی افزود: پس از زایمان، 
این مادر و نوزاد کوچصفهانی برای بررسی وضع سالمت به بیمارستان 
الزهرا رشت منتقل شد. وی اضافه کرد: مادر باردار دیگری هم امروز 
توانست  بحرانی  و  نامناسب  با وضع  لنگرود  لیل  روستای الت  در 

نوزادش را با کمک نیرو های اورژانس منطقه به دنیا آورد.
بیمارستانی و مدیریت حوادث گیالن  اورژانس پیش  رئیس مرکز 
گفت: پس از  اقدامات پیش بیمارستانی الزم ، مادر و نوزاد لنگرودی 

به بیمارستان شهید حسین پور این شهرستان منتقل شدند.

ناکامی حفاران غیر مجاز در تالش
و  شناسایی  از  تالش  انتظامی  فرمانده  جانشین  امروز-  گیالن 
دستگیری اعضای باند ۴ نفره حفاران غیرمجاز در یکی از روستا های 

خطبه سرا خبر داد.
سرهنگ امین پیشه گر با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر 
حفاری غیرمجاز در یکی از روستا های خطبه سرا، بالفاصله بررسی 
پاسگاه  ماموران  گفت:  گرفت  قرار  پلیس  کار  دستور  در  موضوع 
انتظامی خطبه سرا با اقدامات فنی و نامحسوس از صحت موضوع 
اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام 
شدند.  وی با اشاره به اینکه ماموران ۴ نفر را حین حفاری غیرمجاز 
دستگیر کردند گفت: این افراد گودالی به طول یک و عرض نیم متر 

حفر کرده بودند.

اخطار به برنجکاران سهل انگار در رشت
گیالن امروز- مدیرجهاد کشاورزی رشت گفت: امسال به ۷۰ نفر 
از برنجکارانی که شالیزار خود را به صورت نکاشت گذاشتند اخطار 

داده شد.
مسعود اسدی پرور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش 
درآمد برنجکاران یکی از اهداف مهم این اداره است، گفت: شهرستان 
اکنون  هم  و  است  کشور  خیز  برنج  شهرستان  بزرگترین  رشت 
شالیکاران در برخی از شالیزارهای این شهرستان در حال پرورش 
راتون و دیگر محصوالت کشاورزی از جمله باقال، سبزیجات برگی 

و غده ای هستند.
وی افزود: راتون برنجی کم زحمت و گرانتر از برنج اولیه است که 
پرورش آن منجر به افزایش تولید برنج سفید و درآمد برنجکاران این 

شهرستان شده است.
و  شود  بیشتر  برنجکاران  درآمد  اگر  کرد:  خاطرنشان  اسدی پرور 
تولید برنج برایشان صرفه اقتصادی مناسبی داشته باشند دیگر به 
فکر فروش زمین نمی افتند و کشاورز زادگان بیشتری تمایل خواهند 

یافت تا برای برنجکاری در شالیزار فعالیت کنند.
مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: از آنجاییکه که شهرستان رشت 
مرکز استان گیالن محسوب می شود، افراد از دیگر استانهای کشور 
در برخی مواقع وسوسه می شوند که خانه دومی را در این شهرستان 
اراضی  در  وجه  هیچ  به  که  باشند  هوشیار  باید  اما  باشند  داشته 

کشاورزی و شالیزارها نخواهند توانست خانه ای بسازند.
با هر گونه ساخت  برخورد  برای  به صورت شبانه روزی  وی گفت: 
و ساز  یا افرادی که شالیزار را به صورت نکاشت نگه می دارند، در 
حال  گشت زنی هستیم و برخورد قانونی با این افراد متخلف صورت 

خواهد گرفت.
اسدی پرور تصریح کرد: متاسفانه با گران شدن زمین های کشاورزی 
برخی از صاحبان این اراضی برای اینکه شالیزار را قابل فروش کنند 
آن را به صورت نکاشت نگه می دارند که در این صورت با این افراد 

برخورد می شود.
وی گفت: امسال در شهرستان رشت به ۷۰ نفر از افرادی که در 
شالیزار خود برنج نکاشتند اخطار داردیم و اگر این اخطار به سه مورد 
برسد طبق احکام قضایی زمین را از صاحب ملک گرفته و در اختیار 

افرادی قرار می دهیم که کشت برنج انجام دهند.

پایین بودن مصرف ساالنه روغن 
زیتون در گیالن

از پایین بودن سرانه  گیالن امروز- مدیر جهاد کشاورزی رودبار 
مصرف روغن زیتون در گیالن و دیگر استان های کشور خبر داد.

سروش ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه روغن زیتون 
یکی از سالم ترین روغن های دنیا محسوب می شود، اظهار کرد: به 
دلیل گران بودن این روغن و نبود شناخت کافی مردم از فواید مصرف 
روغن زیتون موجب شده است که سرانه مصرف روغن زیتون در 
گیالن و دیگر استان های کشور نسبت به میانگین جهانی کم باشد.  
وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال ۱۶۰۰تن روغن 
زیتون در رودبار تولید شود، گفت: روغن کشی از زیتون های رودبار از 
نمیه اول آبان ماه آغاز می شود و طبق مشاهدات عینی از باغات این 
شهرستان به نظر می رسد امسال روغن زیتون کمتری نسبت به سال 
گذشته تولید شود زیرا سرمای هوا در زمان گل دهی درختان زیتون 
باغات  باغ های برخی زا  موجب کاهش عملکرد تولید محصوالت 
رودبار شد. ابراهیمی تصریح کرد: روغن های زیتون این شهرستان 
عالوه بر گیالن در دیگر استان های کشور نیز به فروش می رسد و از 

کیفی ترین روغن های زیتون نیز محسوب می شود.
وی ادامه داد: اگر طرح های توسعه و احیای باغ های زیتون و نیز برنامه 
های مدیریت و تامین آب باغ ها اجرایی شود تا پنج سال آینده تولید 
زیتون در این شهرستان به ۳۰ هزار تن در سال خواهد رسید و بخش 

زیادی از نیاز مواد اولیه صنایع روغن کشی را تامین خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی رودبار از وجود کارگاه های روغن کشی خانگی 
در این شهرستان خبر داد و گفت: برخی از این کارگاه ها غیرمجاز 
استاندارد  اداره  به  اخذ مجوز  برای  توصیه کرده ایم  ما  هستند که 
شهرستان مراجعه کنند.  وی در خصوص مدیریت پسماند حاصل 
از فرآوری زیتون خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته در این خصوص 
مشکالت زیادی داشتیم اما خوشبختانه اخیرا با همکاری برخی از 
صاحبان صنایع روغن کشی این مشکل تا حدودی حل شده است اما 
انتظار داریم به نقطه مطلوب برسیم و همه صنایع روغن کشی زیتون 

در مدیریت پسماند خود کوشا باشند.

پیش بینی تولید ۲/۲ میلیون تن برنج در سال زراعی جاری
گیالن امروز- مدیرکل دفترامور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و محدودیت منابع آبی، 

در سال زراعی جدید ۲.۲ میلیون تن برنج تولید خواهد شد.
»فرامک عزیز کریمی« در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه برنج محصول آب 

کاهش  علیرغم  امسال  افزود:  است،  بری 
برنج  تن  میلیون  ما ۲.۲  تولید  آبی  منابع 
سفید پیش بینی می شود و البته از سال 
وارد  سفید  برنج  هزارتن   ۶۶۰ با  گذشته 
سال زراعی جدید شده ایم بنابراین مشکلی 

نداریم.
محصوالت  و  غالت  دفترامور  مدیرکل   
اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: 
در سال ۹۸ به دلیل بارندگی های مناسب 
نیاز  کل  برنج،  تن  میلیون   ۲.۹ تولید  با 
کشور در داخل تامین شد، این درحالیست 
که در سال ۹۹ نیز با کاهش بارندگی ها 
و محدودیت منابع آبی توانستیم در کشور 

۲.۵ میلیون تن برنج تولید کنیم.
وی تصریح کرد: نیاز ساالنه کشور به برنج 
سه میلیون تن است بنابراین در سال ۹۹ 

فقط ۵۰۰ هزارتن کسری برنج داشتیم.
 ۲.۵ از  بیش  ساله  هر  گفت:  عزیزکریمی 
و  داخلی  تولید  از محل  برنج  تن  میلیون 
یک میلیون تن از محل واردات تامین می 
شود، بنابراین به لحاظ مقدار، کمبودی در 

این زمینه وجود ندارد.  
استان  در  برداشت  اکنون  وی،  گفته  به 
های گیالن،  مازندران و گلستان باالی ۹۰ 
درصد انجام شده و در حال سفید کردن و 

ارایه محصول به بازار هستند.
 مدیرکل دفترامور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره 
ممنوعیت تولید برنج در برخی استان ها، گفت: طبق آمارها در ۱۹ استان 

کشور برنج کاری انجام می شود.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه سال ۹۷ مقرر شد تولید برنج در همه استان 
ها به غیر از استان های شمالی کشور در یک روند سه ساله محدود و ممنوع 
شود، اما سال گذشته با مصوبه ای دیگر از سوی مجلس شورای اسالمی این 
تصمیم به کارگروه های سازگاری و استانی زیر نظر استانداران واگذار شد تا 

براساس منابع آبی استانی تصمیم گیری کنند.
عزیز کریمی با بیان اینکه در استان های غیرشمالی محدودیت کشت داریم 
نه ممنوعیت، گفت:  مجموع سطح زیرکشت برنج در کل کشور ۶۵۴ هزار 

هکتار است در سال های پرآب مانند ۹۸ نزدیک ۸۰۰ هزار هکتار کشت در 
کشور انجام شد و اکنون این محدودیت در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان 
های غیرشمالی کشور اعمال می شود. وی افزود: از این میزان سطح زیرکشت 
حدود ۴۴۰ هزار هکتار مربوط به استان های شمالی کشور و بیش از ۱۹۰ 

هزار هکتار مربوط به بقیه استان های کشور است.
 مدیرکل دفترامور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: امسال امیدواریم در استان های غیرشمالی کشور با اقداماتی همچون 
افزایش بهره وری آب،  خشکه کاری و رعایت آبیاری تناوبی، علی رغم کمبود 

منابع آبی عملکرد خوبی در تولید برنج داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، به تازگی دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و تعدیل 
قیمت برنج در بازار به دلیل ممنوعیت فصلی واردات، به عرضه ۱۰۰ هزار تن 

برنج از ذخیره احتیاطی شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام کرد.
همچنین مقرر شد در صورت نیاز بازار این موضوع تدوام داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی: دست دالالن و سودجویان باید قطع شود
از  حمایت  کشاورزی  جهاد  وزارت  قرمز  خط  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 

این مسیر  در  و  است  دامپروری  و  در حوزه کشاورزی  داخلی  تولیدکننده 
دست دالالن و سودجویان باید قطع شود.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« با بیان 
اینکه بارها اعالم کرده ایم که ما به طور کلی با قیمت گذاری دستوری و 
غیرواقعی موافق نیستیم، افزود: حفظ تولید 

بزرگترین حمایت از مصرف کنندگان است.
برای  اظهارداشت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
در  کاال  ما  کننده،  مصرف  از  حمایت 
اختیارشان قرار می دهیم، اولین اصل فراوانی 
با  این  که  کاالست  بودن  دسترس  در  و 

استمرار تولید امکانپذیر است.
از  حمایت  ما  قرمز  خط  کرد:  تصریح  وی 
تولیدکننده در حوزه کشاورزی و دامپروری 
ای  گونه  به  باید  ها  قیمت  بنابراین  است 
برای  و  باشد  واقعی  قیمت  که  شود  تعیین 
تولید کننده ما به صرفه باشد و حتی دغدغه 
مصرف کننده، دغدغه ما است به طوری که 
با  کاال  کرد  تالش  تمهیداتی  با  باید  حتما 
قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد و 
دالالن و سودجویان دستشان باید قطع شود.

به  باید  مسیر  این  در  گفت:  نژاد  ساداتی 
تشکل ها و اتحادیه اعتماد کرد که در دنیا 
این  البته  کنند،  می  استفاده  روش  این  از 
اعتماد دو طرفه است تا بتوانیم با کمک آنها 
و  تنظیم  را  بازار  محصوالت  بازاررسانی،  با  
کنترل کنیم.  وی افزود: تشکل ها در بازار 
مرغ طی هشت روز گذشته نشان دادند این 
بازار  کنترل  در  و  رسیده  ظهور  به  آمادگی 

کمک می کنند.

انتقال اطالعات از وزارت صمت به جهاد کشاورزی تا پایان هفته 
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به طور کلی در حوزه بازار و تنظیم 
بازار نیاز به اطالعات دقیق داریم، گفت: اگر قرار است بازار تنظیم شود باید 

اطالعات دقیق و درست در اختیار داشته باشیم.
ساداتی نژاد افزود: البته مذاکراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
داده ایم تا اطالعاتی که در سامانه تجارت وزارت صمت قرار دارد به طور 
کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و وزیر صنعت با این موضوع 

موافقت کردند.
وی اظهارداشت: اطالعات تا پایان هفته در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار 
می گیرد تا این وزارتخانه بتواند با چشم باز نسبت به بازار تصمیم گیری کند.  

رئیس کل دادگستری گیالن: 

آلودگی محیط زیست گیالن به بهانه ایجاد اشتغال پذیرفتنی نیست
گیالن امروز- رئیس کل دادگستری گیالن در نشست بررسی مشکالت 
گیالن  محیطی  زیست  مشکالت  بررسی  نشست   : گفت  محیطی،  زیست 
سرمایه گذاران واحد های تولیدی و کارخانجات موظفند پیش از راه اندازی 
با استاندارد واحد  واحد های تولیدی نسبت به ساخت تصفیه خانه مطابق 

خود اقدام کنند.
حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر اداره 
کل حفاظت محیط زیست گیالن افزود: آلوده کردن محیط زیست به بهانه 
ایجاد اشتغال به هیچ عنوان پذیرفته نیست و با واحد های متخلف برخورد 

قانونی می شود. 
وی تصریح کرد: برخی از آالیندگی های واحد های تولیدی به رودخانه های 
پایین دست هم سرایت کرده و مسئوالن مربوطه و دستگاه های متولی باید 
به جد پیگیری این موضوع باشد و در صورت هرگونه کوتاهی در این زمینه 

با مدیر متخلف برخورد می شود. 
این  بررسی مشکالت زیست محیطی گیالندادستان رشت هم در  نشست 
نشست گفت: واگذاری هرگونه مجوز ایجاد واحد های تولیدی پیش از تایید 

زیر ساخت های زیست محیطی آن تخلف است.
مهدی فالح میری با اشاره به آلودگی برخی از رودخانه های گیالن افزود: 
متولی اصلی رسیدگی به معضالت محیط زیست، اداره کل محیط زیست 
است و در صورت مشاهده کوچکترین کم کاری در زمینه زیست محیطی 

باید به دادگستری گزارش داده شود 
از دستگاه های متولی وجود  اراده  ای در برخی  وی تصریح کرد: متاسفانه 
از سوی دستگاه ها  آلوده کنندگان محیط زیست  با  قاطع  برخورد  و  ندارد 

انجام نمی شود .
وی همچنین معضل زباله سروان را یکی از معضالت استان دانست و افزود: 

باید حل این معضل تسریع شود. 
احمد اقایی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیالن 

هم در این جلسه گفت: صیانت و حفاظت از محیط زیست گیالن دغدغه 
اصلی مردم است و بر اساس قانون فعالیت اقتصادی باید بر مدار حفظ محیط 

زیست بوده و مانع تخریب منابع خدادادی گیالن شود. 
این  امور هماهنگی عمرانی استانداری گیالن هم در  ، معاون  عباس صابر 
با توجه به تولید فاضالب متفاوت در کارخانجات مختلف ،   : جلسه گفت 
تمامی واحد های تولیدی و صنعتی موظف به احداث تصفیه خانه در واحد 

تولیدی خود هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن هم در این جلسه گفت: شهرک 
صنعتی رشت یکی از چند شهرک صنعتی بزرگ کشور است که با توجه به 
سوابق احداث و مدرن بودن واحد های تولیدی ، باید زیر ساخت های الزم 
برای کاهش آالیندگی آن فراهم شود.  فرهاد دلق پوش افزود : از ۳ هزار 
واحد تولیدی در گیالن ۴۵ واحد آالینده هستند که از این تعداد ۶ واحد 
آالینده در شهرک صنعتینشست بررسی مشکالت زیست محیطی گیالن 
رشت وجود دارد که باید با حمایت از این مجموعه های تولیدی و پرداخت 

تسهیالت برای احداث تصفیه خانه اقدام کنند 
احسان اله شکری ، معاون نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن هم 
در این جلسه گفت: تمامی شهرک های صنعتی موظف به راه اندازی تصفیه 
قضایی  دستگاه های  به  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  هستند  خانه 

معرفی می شوند.

فرخی، نماینده الهیجان و سیاهکل : 

طوالنی شدن پروژه های عمرانی در گیالن طرح ها را از حالت اقتصادی خارج کرده است
گیالن امروز- نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه طوالنی 
شدن اجرای پروژه های عمرانی در گیالن طرح ها را از حالت اقتصادی خارج 
کرده است گفت: افزایش قیمت مصالح یکی از مهم ترین معضالتی است که 

پروژه های ما به علت روند کند کار با آن مواجه هستند
رسول فرخی میکال با اشاره به روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان 
گیل الهیجان اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکالت ما در گیالن این است 
که قبل از اجرای یک پروژه تمهیدات الزم برای آن از جمله آزادسازی مسیر 

اندیشیده نمی شود.
نماینده الهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه پس از انجام پیگیری های 
یک  الهیجان  گیل  میدان  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  برای  نهایتا  فراوان 
پیمانکار جدید معرفی شد عنوان کرد: بخشی از موانعی که در این پروژه 
و سایر مسئوالن ذیربط در  فرماندار  با همکاری  توانستیم  را  وجود داشت 

شهرستان حل و فصل کنیم.

در آی فوالد تنها قیمت نمی گیرید، تخفیف می گیرید!
فرخی میکال جهش به یکباره قیمت مصالح ساختمانی و تأثیر مخرب آن بر 
روند اجرا و سرعت کار پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان گیل الهیجان را هم 
متذکر شد و افزود: برای رفع این مشکل و کمک به پیمانکار هم رایزنی های 
زیادی را انجام دادیم و امیدواریم روند اجرای این پروژه تا سال آینده به اتمام 

برسد و شاهد بهره برداری از آن باشیم.
تقاطع  پروژه  روی  پیش  مشکالت  کردن  برطرف  برای  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  هم  و  استانی  سطح  در  هم  الهیجان  گیل  میدان  غیرهمسطح 
ملی پیگیری های زیادی انجام می شود اذعان کرد: مدیریت زمان در حفظ 
بیت المال نقش به سزایی دارد و متاسفانه طراحان اینگونه پروژه ها در سطح 

ملی در استان ها همه جوانب امر را نمی سنجند.
عضو مجمع نمایندگان گیالن طوالنی شدن اجرای پروژه های عمرانی از یک 
سو، عدم بهره برداری از آنان در موعد مقرر و در نهایت افزایش هزینه های 

تکمیل پروژه از سوی دیگر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: گاهی اوقات اجرای 
یک پروژه در گیالن آنقدر به درازا می کشد که کل طرح از حالت اقتصادی 

خارج شده و کار غیرممکن می شود.
نماینده مردم شهرستان الهیجان و سیاهکل در مجلس در مورد مسیر جاده 
سراوان به سیاهکل هم مواردی بیان داشت و با تاکید بر اینکه امسال ۲۰ 
کیلومتر آن افتتاح شد و مابقی هم در دست پیگیری است اظهار داشت: 
مسیر سیاهکل به دیلمان هم جاده ای بسیار پرتردد است و متاسفانه کارخانه 

سیمان کمک های الزم را در این مورد انجام نداده است.
و شهرسازی  راه  وزیر  با  وی  رایزنی های  با  که  تسهیالتی  از  میکال  فرخی 
برای این مسیر مواصالتی اخذ شد سخن گفت و خاطرنشان کرد: از کارخانه 
سیمان دیلمانانتظار داریم مسئولیت اجتماعی خودش را نسبت به منطقه 
را  استفاده  بیشترین  آن  از  که  جاده ای  وضعیت  بهبود  برای  و  دهد  انجام 

می کنند کمک و همراهی الزم را داشته باشند.

پویش  کرد:  عنوان  گیالن  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل  امروز-  گیالن 
»هرکتاب، ارمغان اندیشه ای نو« مسیری برای رسیدن به تازه های کتاب از 

طریق دریافت کتاب های فرسوده و بدون استفاده مردم است.
پریسا کرمی در گفت و گو با ایرنا افزود:ساالنه بسیاری از کتاب های درسی 
و آموزشی از طریق خانواده ها با گذر فرزندانشان از مراحل تحصیلی دور 
انداخته می شوند؛به همین سبب پویش یادشده برای جذب این کتاب ها و یا 

کتاب های خوانده شده و بدون استفاده مردم طراحی شده است.
وی اظهار داشت: این اداره کل مصمم است تا با دریافت کتاب های یادشده 
ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق برخی مراکز این کتاب ها را به تازه های کتاب 

تبدیل نماید و در اختیار مخاطبان قرار دهد.
اینکه ۸۵ کتابخانه عمومی  بیان  با  مدیرکل کتابخانه های عمومی گیالن 

میزبان این طرح هستند اعالم کرد:در صورت اینکه تعداد کتاب های قابل 
اهدا بیش از ۵۰ جلد باشد انتقال آنها با ارسال وسیله نقلیه توسط کتابخانه 

های عمومی استان گیالن انجام می شود.
کرمی با بیان اینکه انجام فعالیت های مناسب فرهنگی در شهرستان نیازمند 
در حوزه  اقدامی  هر  است، گفت:  مناسب  ای  کتابخانه  فضای  داشتن یک 
بلکه سرمایه گذاری برای داشتن جامعه ای  کتاب و کتابخانه هزینه نبوده 

آگاه تر است.
فعال  و  پویا  به مجموعه ای  امروز  اینکه کتابخانه های عمومی  بیان  با  وی 
را  ها  فعالیت  ارائه  نحوه  کرونا  ویروس  کرد: شیوع  تصریح  تبدیل شده اند، 
دستخوش تغییر کرد بطوریکه  بیش از ۷۵ پایگاه فعال مجازی در کتابخانه 
ها  به مدیریت کتابداران با برگزاری محفل های ادبی، نشست های کتابخوانی، 

نشست های ادبی در فضای مجازی برای مخاطبان،  فراگیری بیماری را به 
فرصت خدمت رسانی تبدیل کرده اند. 

کرمی با تأکید بر برقراری ارتباط با اعضای کتابخانه ها در ایام کرونا از طریق 
از خدمات  از ۵۷ هزار عضو در فضای مجازی  فضای مجازی، گفت: بیش 

کتابخانه های عمومی گیالن بهره مند هستند.
و  کتاب  به  شد:عالقمندان  یادآور  گیالن  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
کتابخوانی، حامیان کتاب و خیران کتابخانه ها می توانند برای پیوستن به 
پویش »هرکتاب، ارمغان اندیشه ای نو«  و ارسال کتاب های خوانده شده 
خود ضمن تماس با نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت و یا تماس 
با شماره تلفن ۳۳۲۶۴۹۷۶ داخلی)۱۴۳( در جریان چگونگی اجرای طرح 

قرار بگیرند.

پویش تازه های کتاب از طریق کتاب های فرسوده در گیالن


