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وزیــر اقتصــاد و دارایــی گفــت: راه انــدازی 
ــتیک  ــز لجس ــاء مرک ــن و احی ــک آپری ــدر خش بن
بخــش  امیــد  اقدامــات  از  یکــی  اسالمشــهر 
ــود.  ــد ب ــتان خواه ــن شهرس ــرای ای ــادی ب اقتص
ــد  ــیه بازدی ــدوزی در حاش ــان خان ــید احس س
ــوق  ــب ف ــان مطل ــا بی ــن ب ــک آپری ــدر خش از بن
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ســفر قریــب الوقــوع 
هیــات دولــت بــه غــرب اســتان تهــران ایــن بازدید 
ــاط  ــا و نق ــی ه ــب ماندگ ــا عق ــت ت ــورت گرف ص
ضعفــی کــه مانــع اســتقرار گمــرک شــده برطــرف 

شــود.
ــی  ــاد صالح ــید میع ــه س ــد ک ــن بازدی در ای
مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی 
و علیرضــا مقدســی رئیــس کل گمــرک جمهــوری 
ــات  ــتند، اقدام ــور داش ــز حض ــران نی ــالمی ای اس
صــورت گرفتــه جهــت آمــاده ســازی بنــدر خشــک 
آپریــن و موانــع پیــش رو جهــت راه انــدازی و 
افتتــاح ایــن مرکــز لجســتیک مــورد بررســی قــرار 

ــت. گرف
ــر  ــت ب ــدی دول ــام ج ــزود: اهتم ــدوزی اف خان
ایــن اســت مراکــزی ماننــد بنــدر خشــک آپریــن 
کــه مــی توانــد نقــش اســتراتژیک در فراینــد 
ــار در کشــور  ــه ویــژه مســئله حمــل ب اقتصــادی ب

ــوند. ــا ش ــد، احی ــا می کن ایف
وزیــر اقتصــاد و دارایــی تصریــح کــرد: در 
ــوری  ــن جمه ــرکت راه آه ــل ش ــور مدیرعام حض
اســالمی و رئیــس کل گمــرک کشــور تفاهــم الزم 
ــازه  ــده در ب ــی مان ــوارد باق ــا م ــت ت ــورت گرف ص
زمانــی کوتــاه اصــالح و رســیدگی شــود تــا شــاهد 
آغــاز فعالیــت بنــدر خشــک آپریــن و بهره بــرداری 
حداکثــری از ظرفیــت هــای ایــن مرکــز لجســتیک 

کــه در محرومیــت زدایــی از ایــن شهرســتان نیــز 
ــود باشــیم. ــر خواهــد ب موث

ــه  ــه ب ــن ک ــدر خشــک آپری ــرار اســت در بن ق
عنــوان نخســتین بنــدر خشــک کشــور و بــر 
ــس کل  ــن رئی ــده بی ــه منعق ــم نام ــاس تفاه اس
ــا مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری  گمــرک کشــور ب

ــات  ــاه ســال ۱۳۹۹ عملی ــن م اســالمی در فروردی
ــه مســاحت هــزار هکتــار  احــداث آن در زمینــی ب
آغــاز شــده، بیــش از ۶۰ درصــد از کاالهــای ورودی 
ــل داده  ــان کاال تحوی ــه صاحب ــت و ب کشــور دریاف

شــود.
ــک   ــدر خش ــرداری از بن ــره ب ــداث و به ــا اح ب
ــت  ــزار فرص ــش از ۵ ه ــه بی ــالوه براینک ــن ع آپری
ــق  ــتای تحق ــدی در راس ــاد و گام بلن ــغلی ایج ش
ــص و  ــات ترخی ــریع در عملی ــد و تس ــش تولی جه
ــش  ــود، کاه ــته می ش ــور برداش ــه کش ورود کاال ب

حمــل و نقــل جــاده ای، کاهــش ســوخت، افزایــش 
ــای  ــر مزای ــوان از دیگ ــال کاال را می ت ــرعت انتق س
ــرد،  ــام ب ــن ن ــک آپری ــدر خش ــرداری از بن بهره ب
ــاز  ــال ۱۳۹۹ ف ــه دوم س ــود در ۶ ماه ــرار ب ــه ق ک
ــا  ــد، ام ــرداری برس ــه بهره ب ــدر ب ــن بن ــت ای نخس
بــا گذشــت قریــب ۲۳ مــاه هنــوز ایــن امــر محقــق 

نشــده اســت.
فرمانــداری اسالمشــهر حســین حبیبــی در 
ــدر  ــی از بن ــر اقتصــاد و دارای ــد  وزی حاشــیه بازدی
اظهــار  در جمــع خبرنــگاران  آپریــن  خشــک 
ــه  ــتیک ب ــز لجس ــن مرک ــدازی ای ــت: راه ان داش
ــد آورده  ــی تردی ــی ب ــرح کالن مل ــک ط ــوان ی عن
ــد داشــت. ــرای اسالمشــهر خواه ــی ب ــای فراوان ه

ــاد  ــه ایج ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
ــدر  ــه بن ــوط ب ــهری مرب ــای ش ــاخت ه ــر س زی
ــی و...  ــای دسترس ــه راهه ــن از جمل ــک آپری خش
گفــت: انتفــاع آغــاز بــه کار ایــن مجموعــه عظیــم 
ــد و  ــهر برس ــردم اسالمش ــه م ــد ب ــدا بای ــی ابت مل
ــی  ــری م ــروژه را پیگی ــن پ ــه ای ــی ک ــران مل مدی
کننــد بایــد تعامــل الزم در خصــوص توســعه 
متــوازن شهرســتان بــا بنــدر خشــک آپریــن 

ــند. ــته باش داش
ــان  ــه جوان ــان اینک ــا بی ــهر ب ــدار اسالمش فرمان
اسالمشــهر بایــد در اولویــت اشــتغال در بنــدر 
خشــک آپریــن قــرار داشــته باشــند، افــزود: طبــق 
ــتقرار گمــرک و آغــاز  ــا بــا اس ــش بینــی ه پی
فعالیــت رســمی بنــدر خشــک آپریــن شــاهد 
ــز  ــن مرک ــی ای ــای جانب ــب و کاره ــعه کس توس

ــود ــم ب ــتیک خواهی لجس
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ماهنامه خربگسرت /سال پنجم، فروردین 1401/شامره27 /4 صفحه / 1000 تومان       



مجــوز  اخــذ  بــرای 
از  پــس  پایــگاه خبــری 
ســامانه  در  نــام  ثبــت 
هــای  رســانه  جامــع 
یکســال  تقریبــا  کشــور 
ــما  ــی کشــد و ش ــول م ط
ســایت  دامنــه  بایــد 
قبــل  از  را  نظــر  مــورد 
ــس از  ــد. پ ــداری کنی ــال خری ــل دوس ــدت حداق ــرای م ب
اخــذ مجــوز شــما اجــازه قــرار دادن مطالــب و محتواهــای 
ــه  ــد داشــت و ب ــه خــود خواهی ــر روی دامن ــانه ای را ب رس
جرگــه اصحــاب رســانه پیوســته ایــد. تــا اینجــا همــه چیــز 
ــا عــدم نظــارت پــس از اخــذ  ــده آل اســت ام درســت و ای
ــاد  ــا ایج ــتان ه ــا در شهرس ــکالتی را خصوص ــوز مش مج
ــم کــه حتــی دامنــه  ــگاه هــای خبــری داری مــی کنــد. پای
ــچ  ــا هی ــده و ی ــی ش ــت و منقض ــال نیس ــر فع ــا دیگ آن ه
ــم یکــی دو  ــه نیســت و برخــی ه ــر روی دامن ــکال  ب خبری
خبــر گذاشــته انــد و بــه امــان خــدا رهــا شــده اســت. امــا 
بــه پشــتوانه همیــن مجــوز بــه تهیــه کلیــپ و محتواهــای 
رســانه ای در فضاهــای غیررســمی مجــازی مــی پردازنــد و 

ــه  ــد . اینک ــی کنن ــرای شــهر ایجــاد م ــز ب مشــکالتی را نی
ــتند  ــال هس ــر فع ــال غی ــری کام ــای خب ــی پایگاهه برخ
ــای  ــر پایگاهه ــش دیگ ــت و در بخ ــه اس ــش قضی ــک بخ ی
خبــری داریــم کــه مثــال در زمینــه ســینما فعالیــت دارنــد 
ــاره انتقــادات از شــهرداری  امــا کلیــپ هایــی از آن هــا درب
در کانــال هــا و صفحــات مجــازی دیــده مــی شــود و ایــن 
ــی  ــچ نظارت ــاوت اســت و هی ــر و متف ــال مغای ــا کام محتواه
بــر آن نیســت و فقــط بــر ضریــب چــاپ نشــریات مکتــوب 

ــود. ــی ش ــارت م نظ
طبــق اصــل ۲4 قانــون اساســی مطبوعــات در ایــن 
ــام  ــا ن ــه طــور منظــم ب ــد از نشــریاتی کــه ب ــون عبارتن قان
ــون  ــای گوناگ ــف در زمینه ه ــماره ردی ــخ و ش ــت و تاری ثاب
ــی،  ــادی،  علم ــی، اقتص ــی، سیاس ــری، انتقادی، اجتماع خب
ــر  ــا منتش ــر اینه ــی و نظای ــری، ورزش ــی، هن ــی، نظام فن
ــه  ــه ب ــانه ای اســت ک می شــوند و نشــریه الکترونیکــی، رس
ــواع خبــر،  طــور مســتمر در محیــط رقمــی )دیجیتــال(، ان
ــدا  ــتار، ص ــب نوش ــزارش را در قال ــه و گ ــل، مصاحب تحلی
وتصویــر منتشــر می نمایــد.  و طبیعتــا مدیرمســئول پایــگاه 
ــه ثبــت  ــر روی دامن ــوا ب خبــری فقــط اجــازه انتشــار محت
شــده در ســامانه جامــع را دارد امــا متاســفانه در ســایه عــدم 

ــت نمــی شــود. ــوارد رعای ــن م ــح ای نظــارت صحی
ــدون  ــه ب ــی ک ــال های ــات و کان ــور صفح ــه حض و البت
مجــوز بــا حمایــت شــهردری هــا و ســایر ادارات کار خبــری 
ــزاری  ــا خبرگ ــری ی ــگاه خب ــال خــود را پای ــد و ع ــی کنن م
ــه معضــل دیگــری اســت و مســلما  ــد ک ــی کنن ــی م معرف

ــاری کنــد. ــد در ایــن زمینــه ی ــا بای پلیــس فت
امــا همــه ایــن سرگشــتگی و فضــای آشــفته خبــری بــا 
نظــارت دقیــق وزارت فرهنــگ و ارشــاد قابــل تعدیــل اســت. 
ــن  ــه ای ــارت اولی ــه نظ ــت ک ــن اس ــده ای ــنهاد نگارن پیش
ــای اســتان و  ــات و رســانه ه ــای مطبوع ــه ه ــه خان فضــا ب
نماینــدگان آنهــا در شهرســتانها کــه خــود ذی نفــع هســتند 
ــات در  ــر جزئی ــا ذک ــوارد ب ــا م ــس احص ــود و پ ــپرده ش س
ــار ادارات کل فرهنــگ  و ارشــاد اســالمی اســتان هــا  اختی
ــال  ــا ابط ــر و ی ــت تذک ــات الزم جه ــرد و تصمیم ــرار گی ق
ــای  ــه محتواه ــا نشــریاتی ک ــال ی ــر فع مجــوز نشــریات غی
ــردد. و  ــذ گ ــد اخ ــه دارن ــازی و دامن ــای مج ــر در فض مغای
ــتان  ــر شهرس ــگاران ه ــریات و خبرن ــت نش ــن لیس همچنی
ــرار  ــا ق ــس فت ــتان و پلی ــار ادارات و دادس ــه و در اختی تهی
ــادگی  ــه س ــز ب ــاز نی ــر مج ــای غی ــت ه ــا از فعالی ــرد ت گی

ــری شــود.  جلوگی

 خبرنگاران با ایجاد وحدت میان مردم و مسئوالن به اهداف عالی نظام کمک کنند
فرماندار پردیس:

2
سال پنجم
  شماره ۲7
فروردین ۱4۰۱

سیده ناهید کریمی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های تهران:سیده ناهید کریمی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات شهرستان های تهران:

لزوم نظارت وزارت ارشاد بر پایگاههای خبری غیرفعال و یا با دامنه منقضی شدهلزوم نظارت وزارت ارشاد بر پایگاههای خبری غیرفعال و یا با دامنه منقضی شده

ضرورت نظارت جدی بر انتصاب 

روسای هیئت های ورزشی شهرستانها
طبق آیین نامه تدوین شده در سال ۱4۰۰ روسای هیئت 
پیشنهاد  با  چهارساله  دوره  یک  برای  شهرستانی  های 
رئیس اداره ورزش شهرستان منصوب می شود و حداکثر 

این زمان  برای دو دوره دیگر قابل تمدید است.
خیلی از روسای هیئت های ورزشی شهرستان ها بیش از 
۲۰ سال است که در این مسئولیت هستند و برای خود 
مافیای قدرت تشکیل داده اند و هنوز عزم جدی بر تغییر 

در روسای ادارات ورزش شهرستان دیده نمی شود.
های  هیئت  روسای  انتصاب  برای  پیشنهاد  طرفی  از 
اداره ورزش است که کمتر نظر مربیان  از سوی  ورزشی 
به طور مثال در  واقع می شود.  همان رشته مورد توجه 
ورزشی  های  هیئت  از  یکی  در  اسالمشهر  شهرستان 
اصحاب  و  رشته  همان  مربیان  شدید  مخالفت  علیرغم 
این روزها همان هیئت  انتصابی صورت گرفت که  رسانه 
به ترکیه، چالشی  اعزام بدون مجوز ورزشکاران  به دلیل 
جابجایی  به  منجر  ها  که طبق شنیده  است  کرده  ایجاد 
همین  در  شد.  خواهد  استان  هیئت  طرف  از  ایشان 
شهرستان در خیلی از رشته ها شاهد حضور چندین ساله 
ایجاد  به  منجر  هستیم  ورزشی  هیئات  راس  در  افرادی 
که  جدیدی  های  رشته  در  یا  و  است  قدرتشده  مافیای 
به شهرستان اضافه می شوند طبق شنیده ها با سفارش 
افراد داخل و خارج از اداره ورزش افرادی غیر متخصص 
گمارده می شود. به عنوان مثال فردی که در بدنسازی و 
زیبایی اندام تبحر دارد و به دنبال عضالت پیچیده است 
با سفارشات به ریاست هیئت یکی از ورزش های راکتی 

منصوب می شود که نیاز به انعطاف دارد.
روسای  فراوان  اختیارات  دامنه  به  توجه  با  دارد  ضرورت 
ادارات ورزش در انتصاب هیئت های ورزشی نظارت کافی 
تا شهرستانهایی  این زمینه صورت گیرد  و دقیق هم در 

که سرآمد ورزش هستند در این زمینه متضرر نشوند.

شهرستان  فرماندار  پورابراهیم  ظفر 
خانه  اعضای  با  دیدار  در  پردیس 
مطبوعات شهرستان، نقش رسانه منصف 
و آزاد اندیش را در پیشبرد اهداف نظام 

بسیار موثر دانست.
زبان  ای  حرفه  رسانه  اینکه  بیان  با  ابراهیم  پور 

گویای مردم است گفت: خربنگار به عنوان عنرص 

گر  مطالبه  و  فعال  نقشی  اجتامع  در  باید  موثر 

داشته باشد و آزادنه به بیان اندیشه های خود در 

راستای رفع معضالت و کاستی ها بپردازد.

و  صحیح  رسانی  اطالع  افزود:  ابراهیم  پور 

منصفانه الزمه کار رسانه ی آزاداندیش است و اگر 

رسانه ای اسیر مسئولی باشد جریان آزاد اطالعات 

از مسیر اصلی منحرف خواهد شد.

نقش  پردیس  شهرستان  در  دولت  عالی  مناینده 

بازویی  و  امین  مشاوری  عنوان  به  را  خربنگاران 

کرد:  تاکید  و  دانست  مسئوالن  برای  توامنند 

بین  در  وحدت  و  تفاهم  ایجاد  با  خربنگاران 

مردم و مسئوالن به اهداف عالی نظام در رشد 

و توسعه کمک می کنند و مسئوالن شهرستان نیز 

موظف به پاسخگویی به رسانه ها در چارچوب 

قانون هستند.

نقد  اهمیت  بر  تاکید  با  پردیس  فرماندار   

منصفانه و دلسوزانه برای کمک به پیشربد امور 

شهرستان اضافه کرد: اهتامم مجموعه فرمانداری 

خدمتگزاری است و دست رسانه ای که منصفانه 

به نقد می پردازد را به گرمی می فشاریم.

امین قنبری معاون فنی و عمرانی فرماندار پردیس شد



ــوی  ــران ق ــزب ای ــرکل ح ــادی دبی ــایار ن خش
اســت کــه مراحــل ثبــت رســمی خــود 

ــش اول  ــر بخ ــد، در زی ــی کن ــی م را ط
ــم: ــی خوانی ــان را م ــا ایش ــو ب گفتگ

دکتر،فلســفه ایجــاد ایــن  
حــزب چیســت؟

 ۱۰۰ از  بیــش  کشــور  در 
حزب،تشــکل و جبهــه وجــود دارد 

کــه بــه صــورت رســمی یــا غیــر 
رســمی  فعــال هســتند و البتــه اغلــب بــه 

صــورت فصلــی عمــل مــی کننــد و فقــط در 
ایــام انتخابــات فعالیــت دارنــد و از اقشــار جامعــه 

ــت  ــر اس ــات را دارند.بهت ــارکت در انتخاب ــت مش درخواس
احــزاب بــرای امــور مختلــف فرهنگی،اقتصــادی، ورزشــی و ..  برنامه 
ــی  ــادات تخصص ــا  انتق ــکیل کارگروهه ــا تش ــد و ب ــد ن ــه دهن ارائ
ــتی،  ــکالت معیش ــل مش ــرای ح ــرا ب ــه عملگ ــود و برنام ــام ش انج
ــان  ــکاران و معلم ــاورزان، ورزش ــران ، کش ــان، کارگ ــکن، جوان مس
ــد قــوی و حتــی مردمــی  ــه گــردد . احــزاب در کشــور مــا بای ارائ
ــند و  ــردم باش ــات م ــر مطالب ــردم و پیگی ــار م ــد و کن ــل کنن عم

ــند. ــزب نباش ــع ح ــال مناف ــه دنب ــا ب صرف
چه تفاوتی با سایر احزاب خواهید داشت؟

حــزب ایــران قــوی مردمــی اســت و مســتقل و البتــه بــه هیــچ 
جناحــی وابســتگی نــدارد و نــه اصــالح طلــب اســت و نــه اصولگــرا 
و پیگیــر مطالبــات مــردم، جوانــان و بانــوان اســت و برنامــه 
تخصصــی بــا راهکارهــای نــو بــرای حــل مشــکالت معیشــتی مردم  
در اولویــت هــای ماســت. پاســخگویی بــه مــردم و کمــک بــه رشــد 
ــن  ــداف ای ــی از اه ــی و دولت ــوان در مناصــب سیاســی، حکومت بان
حــزب اســت. حمایــت و تشــویق نخبــگان بــه مانــدن در کشــور و 
پیگیــری مطالبــات و مشــکالت آنــان و همــه ی جوانــان از اولویــت 
هــای اصلــی ماســت. مهاجــرت جوانــان مــا بــه کشــورهای غریــب 
ــر و  ــر طــرز فک ــا ه ــان ب ــد از جوان ــول نیســت و بای ــه مقب و بیگان
گرایشــی حمایــت شــود کــه در وطــن و ســرزمین خودمــان بماننــد 
و دلگــرم شــوند کــه حامــی و امکانــات دارنــد. در بحــث صنعــت، 
پزشــکی، ورزشــی، اجتماعــی، فرهنگــی، هســته ای و تمــام حــوزه 
ــه ســرعت  ــوی ب ــران ق ــا ای ــرد ت ــت ک ــگان حمای ــد از نخب ــا بای ه
ــه مــردم و  ــگان نباشــد و ب پیشــرفت کنــد و کشــور محتــاج بیگان

جوانــان خــود تکیــه کنــد.
نقش بانوان در ایران قوی چگونه خواهد بود؟

ــوان هســتند  بیــش از یــک ســوم اعضــای موســس حــزب بان
ــش  ــوان نق ــزب بان ــدی ح ــای کلی ــش ه ــا و بخ ــت ه و درمعاون
ــی؛ ورزش  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــت ه ــد و در معاون ــی دارن پررنگ
و جوانــان؛ آمــوزش و پژوهــش؛ علمــی، فنــاوری بــر عهــده بانــوان 
ــدا  ــو اســت و ج ــز بان ــرکل نی ــام دبی ــم مق ــن قائ اســت و همچنی
ــدی  ــع بن ــه جم ــه و البت ــن نام ــنامه و آیی ــق اساس ــن برطب از ای
مباحثــات در جلســات درون حزبــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
نقــش بانــوان بایــد پررنــگ تــر باشــد وایــن حــزب حامــی بانــوان 
اســت و بــرای انتصــاب دبیــران اســتان هــا و شهرســتان هــا الویــت 
ــرایط  ــد ش ــوی واج ــتانی بان ــر در اس ــتیم و اگ ــوان گذاش ــا بان را ب
پیــدا نشــد جانشــین دبیــر اســتان یــا شهرســتان بانــو خواهــد بــود 
ــا توجــه  ــوان حمایــت کنیــم. ب و تــالش مــی کنیــم از حقــوق بان
بــه اینکــه حداقــل نصــف جمعیــت کشــور بانــوان هســتند بایــد در 
ــه ای  ــگ داشــته باشــند. در هــر جامع مناصــب هــم حضــور پررن
کــه بانــوان پیشــرو باشــند جامعــه از همــه نظــر پیشــروتر خواهــد 

بــود.
نقش جوانان چطور؟

ــا توجــه  ــا ب ــا در حــال حاضــر کشــوری جــوان هســتیم ام م
ــا  ــی رود ام ــری م ــه ســمت پی ــد کشــور دارد ب ــرخ زاد و ول ــه ن ب
ــگان از  ــروج نخب ــم. خ ــگان را بدانی ــان و نخب ــدر جوان ــد ق ــا بای م

کشــور بــرای مــا زنــگ خطــر اســت.وقتی در کشــور 
ســرمایه گــذاری مناســب روی جوانــان وجــود 
دارد وظیفــه مــا حمایــت از جوانــان اســت 
تــا اینکــه در کشــور خــود بماننــد و بــه 
ــد.  ــت کنن ــام خدم ــود و نظ ــور خ کش
نخبــگان ایــن کشــور تــالش کــرده اند 
ــد  ــوده ان ــرو ب ــه ای پیش ــر زمین در ه
ــر  ــه خاط ــم ب ــازه دهی ــد اج ــا نبای و م
ــرا  ــد، چ ــرک کنن ــور را ت ــات کش امکان
کــه ایــن زنــگ خطــر اســت. وقتــی قشــر 
ــد  ــن رون ــا ای ــرک کننــد ب جــوان کشــور را ت
رو بــه پیــری جمعیــت چــه کســی جایگزیــن ایــن 
ــر و  ــرز فک ــر ط ــا ه ــان ب ــد جوان ــد؟ بای ــد ش ــان خواه جوان
گرایشــی در کشــور بماننــد و نبایــد عرصــه بــر آنهــا تنــک شــود. 
طبــق توصیــه مقــام معظــم رهبــری بایــد از جوانــان حمایــت کــرد 
و امیدواریــم ایــن اتفــاق در ایــن حــزب بیفتــد و نقــش جوانــان در 
ــا  ــه در حــزب م ــان نخب ــگ باشــد. جوان ــوی پررن ــران ق حــزب ای
ــری  ــا و دبی ــت ه ــان در معاون ــن جوان ــت هســتند و از ای در اکثری
ــا  ــه آنه ــد و ب ــد ش ــتفاده خواه ــا اس ــتان ه ــا و شهرس ــتان ه اس

ــد شــد. ــدان داده خواه می
فرهنگــی  راهکارهــای  چــه  فعلــی  شــرایط  در 

اســت؟ شــده  اندیشــیده 
ــگ  ــات و فرهن ــاله دارد و ادبی ــی 7۰۰۰ س ــگ غن ــران فرهن ای
اســالمی،ایرانی زبانــزد دنیاســت. در همــه حــوزه هــا ما دانشــمندان 
مطــرح داریــم مــی توانیــم در کتــب درســی از پیــش دبســتانی تــا 
ــط  ــن توس ــم  و همچنی ــی کنی ــران را معرف ــر ای ــطه مفاخ متوس
ــد  ــا بای ــانه ه ــایر رس ــون و س ــل تلوزی ــری مث ــای تصوی ــانه ه رس
مفاخرخــود را بــه نوجوانــان و جوانــان بشناســانیم تــا بــه فرهنــگ 
غربــی و بیگانــه گرایــش پیــدا نکننــد. کشــور مــا غنــی از فرهنــگ 
اســت و بایــد بــرای از گرایــش جوانــان بــه فرهنــگ کشــورهایی که 
4۰۰ ســال یــا ۱۰۰ ســال هســت شــکل گرفتــه اســت جلوگیــری 
کــرد. خواســتگاه فرهنــگ خیلــی از کشــورها فرهنــگ غنــی ایــران 
اســت و در حــال حاضــر رســوم ، ســنن و آداب ، موســقی و  بــازی 
هــای بومــی ایــران بــه نــام خیلــی از کشــورهای دیگــر ثبــت مــی 
ــر  ــران مــدرن و امــروزی ت ــد فرهنــگ و رســوم غنــی ای شــود. بای
ــران  ــالمی ای ــی، اس ــی مل ــگ غن ــا فرهن ــوان  ب ــل ج ــود و نس ش
آشــتی داده شــوند و بایــد راهــکار داشــت و بــا حالــت قهــری و امــر 
ــت،  ــن راف ــرد. اســالم دی ــان را جــذب ک ــوان جوان و نهــی نمــی ت
ــی  ــاده روی ــی و گش ــا مهربان ــد ب ــت. بای ــت اس ــی و رحم مهربان
جوانــان را آگاه کــرد و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی حــزب ایــن 

ــف را برعهــده دارد. وظای
راهکار اقتصادی حزب با مشکالت فعلی چیست؟

در حــال حاضــر بزرگتریــن مشــکل کشــور مشــکالت اقتصــادی 
اســت. قریــب بــه چهــل ســال اســت کــه کشــور تحریــم اســت و 
ایــن ظلــم بــه ملــت و قشــر آســیب پذیــر اســت. متاســفانه در ایــن 
ــی  ــود و کس ــی ش ــتر م ــرمایه داران بیش ــرمایه س ــا س ــم ه تحری
ــر مــی شــوند.  ــه روز فقیرت ــرا روز ب ــر اســت و فق کــه آســیب پذی
در ایــن قســمت از راهکارهــای نخبــگان اقتصــادی بهــره خواهیــم 
ــان  ــغل جوان ــکن و ش ــت، مس ــاد، معیش ــا اقتص ــت م ــرد و اولوی ب
ــدان،  ــان ،هنرمن ــاورزان، معلم ــران، کش ــکالت کارگ ــت و مش اس
ــکن  ــکل مس ــود. مش ــی ش ــد بررس ــاف بای ــایر اصن ــدگان و س رانن
در کشــور جــدی اســت و خیلــی از افــراد توانایــی پرداخــت اجــازه 
ــه  ــد. برنام ــود را ندارن ــی ش ــزوده م ــم اف ــال ه ــر س ــه ه ــه ک خان
ــرای  ــد و ب ــد ش ــتفاده خواه ــگان اس ــرات نخب ــا نظ ــی ب ای اساس
بــورس، مســکن و اشــتغال برنامــه اجرایــی ویــژه خواهیــم داشــت. 
ــوی  ــرد. جل ــت ک ــان حمای ــد از کارآفرین ــرایطی بای ــر ش ــت ه تح
فرارهــای مالیاتــی ســرمایه داران بایــد گرفتــه شــود. مالیــات افــراد 

ــراد مســتمند هزینــه شــود.  ــرای اف ــد ب و موسســات دارا بای

 حزب ایران قوی، مردمی است و مستقل و به هیچ جناحی وابستگی ندارد 

خشایار نادی؛ دبیرکل حزب ایران قوی 

در متــن حکمــی کــه از ســوی مســعود بهرامــی 
شهرســتان های  پــرورش  و  آمــوزش  سرپرســت 
ــری  ــر قنب ــاب اکب ــور انتص ــه منظ ــران ب ــتان ته اس
بــه عنــوان سرپرســت آمــوزش و پــرورش اسالمشــهر 
ــد،  ــب تعه ــه مرات ــده اســت: نظــر ب صــادر شــده، آم
تجــارب ارزنــده و شایســتگی جنابعـــالی، بــه عنــوان 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم ــت مدیری سرپرس
اسالمشــهر منصــوب می شــوید. در بخــش دیگــری از 
ایــن حکــم انتصــاب آمــده اســت:  انتظــار اســت بــا در 
ــه  ــات مقــام معظــم رهبری)مدظل نظــر گرفتــن منوی
العالــی(، بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی، ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، سیاســت هــای 
دولــت مردمــی و قوانیــن و مقــررات آمــوزش و 
پــرورش، حداکثــر اهتمــام خــود را بــا روحیــه انقالبی 
و جهــادی در راســتای تحقــق تعلیــم و تربیــت شــش 

ــد. ــه کارگیری ــوزان ب ــش آم ســاحتی دان
ــه،  ــف محول ــام وظای ــزون در انج ــات روزاف توفیق
ــه غنیمــت  ــت ب ــا عنای ــردم ب ــه م ــت رســانی ب خدم
شــمردن فرصــت هــا و لحظــات مســئولیت در نظــام 
مقــدس اســالمی را از درگاه خداونــد متعــال مســألت 

مــی نمایــم.

اکبر قنبری سرپرست آموزش و 
پرورش اسالمشهر شد

با حکمی از سوی سرپرست آموزش و پرورش  
شهرستان های استان تهران

ــته  ــای دس ــی درلیگه ــم مدع اسالمشــهر دو تی
دو و ســه فوتبــال کشــور دارد کــه بــه علــت آمــاده 
ــد  ــهر بای ــن ش ــری ای ــگاه 7۰۰۰ نف ــودن ورزش نب
ــزر  ــه برگ ــارج از خان ــود را در خ ــای خ ــازی ه ب
ــرکل ورزش اســتان البــرز  ــا حمایــت مدی کننــد. ب
بــازی تیــم شــهید اورکــی اسالمشــهر در ورزشــگاه 
کــرج برگــزار شــد امــا ســوال از مســئولین ورزش 
ــام هــر شــهر  اسالمشــهر ایــن لســت کــه وقتــی ن
بــا تیــم هــای مطــرح ورزشــی شــناخته مــی شــود 
چــه ضرورتــی از ایــن باالتــر بــود متاســفانه اقــدام 

ــه آمــاده ســازی زمیــن چمیــن نشــد؟ ب
ــکالت  ــه مش ــل ب ــور کام ــد بط ــماره بع  در ش
ــهر  ــکاران اسالمش ــی و ورزش ــای ورزش ــت ه هیئ
خواهیــم پرداخــت و از ورزشــکاران و مدیــران 
ــا در  ــا م ــم نظــرات خــود را ب ورزشــی تقاضــا داری

ــد. ــان بگذارن می

بخاطر ضعف مدیریت و آماده نبودن 
ورزشگاه، تیم های فوتبال اسالمشهر 
در خارج از استان میزبان خواهد بود

سال پنچم
  شماره ۲7

3فروردین ۱4۰۱
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ــوزش و  ــت اداره کل آم ــی سرپرس ــعود بهرام مس
پــرورش شهرســتانهای اســتان تهــران، فــارغ التحصیل 
تربیتــی  علــوم  ارشــد  کارشناســی   ۱۳۹4 ســال 
)تحقیقــات آموزشــی( از دانشــگاه تهــران اســت و 
سرپرســتی اداره کل اداری و مالــی ســازمان ملــی 
تعلیــم و تربیــت کــودک، سرپرســتی اداره پشــتیبانی 
ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی، ریاســت 
مدرســه تاریخــی دارالفنــون، معاونــت مدیــرکل حــوزه 
ریاســت ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی و 
عضویــت در گــروه برنامــه ریــزی ســتاد همکاری هــای 
ــه را در  ــای علمی ــرورش و حوزه ه ــوزش و پ وزارت آم
ــال  ــای س ــین روزه ــه در واپس ــود دارد ک ــه خ کارنام
ــر  ــوی وزی ــوان از س ــی ج ــوان مدیرکل ــه عن ۱4۰۰ ب
ــه بخشــی  ــرورش منصــوب شــد. در ادام ــوزش و پ آم
ــی  ــتر را م ــگار خبرگس ــا خبرن ــان ب ــوی ایش از گفتگ

ــم: خوانی

در مــورد تصمیــم وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــث  ــرف و حدی ــدارس ح ــایی م ــرای بازگش ب
هــای فــراوان وجــود دارد، شــما در ایــن زمینــه  

چــه نظــری داریــد؟
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم . در ابتــدا توضیــح 
دهــم کــه بازگشــت بــه آمــوزش حضــوری جملــه ای 
صحیــح تــر اســت چــرا کــه مــدارس آمــوزش خــود را 
بــه صــورت غیرحضــوری و یــا ترکیبــی دنبــال کــرده 
ــت. و  ــده اس ــام ش ــر انج ــایی در اول مه ــد و بازگش ان
البتــه در تربیــت حضــوری توجــه بــه چندیــن مقولــه 

ــت دارد: اهمی
تبییــن بــرکات و خیرهایــی کــه ایــن   -۱

موضــوع بــرای تعلیــم و تربیــت خواهــد داشــت
مصادیقــی چــون شــور و نشــاط و انگیــزه ، ارتقــاء 
موضــوع تربیــت کــه امــری مغفــول در آمــوزش غیــر 
حضــوری بــود ، ارتقــاء کیفیــت آمــوزش، بهبــود 
ــبک  ــی و س ــالت اجتماع ــتی، تعام ــالمت و تندرس س
و مهارتهــای زندگــی کــه در تعامــالت رودررو بــا 
همســاالن و در محیــط بــازی و ســرگرمی اتفــاق 
مــی افتــد و در نهایــت امــکان تحقــق تربیــت شــش 
ــوزش حضــوری اســت.  ــرکات آم ــه ب ســاحته  از جمل
بیــان و تبییــن مضــرات آمــوزش غیــر   -۲

: ی ر حضــو
افــت شــدید تحصیلــی و غفلــت از تربیــت از 
مهمتریــن مضــرات آمــوزش غیــر حضــوری بــود. 
ــت  ــدف و اولوی ــا ه ــوری ب ــوزش غیرحض ــکار آم راه
ــا  ســالمتی دانــش آمــوزان پیشــنهاد و اجــرا شــد  ام
ــرد. ــه وارد ک ــن زمین ــیبهایی در همی ــت آس در نهای

ــرات،  ــتون فق ــم، س ــه چش ــیب ب ــون آس ــی چ عوارض
چاقــی مفــرط و عــوارض اســکلتی از ایــن دســت مــی 
ــه  ــان ک ــای پنه ــل ه ــرک تحصی ــن ت باشــد . همچنی
شــامل دانــش آموزانــی مــی شــود کــه در ســر کالس 
ــور  ــا در کالس حض ــد ام ــر بودن ــر حاض ــه ظاه ــا ب ه
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــب ای ــایر معای ــتند از س ــر نداش موث
بــود. همچنیــن مشــقت هــای  اولیــا هــم در ایــن نــوع 
آمــوزش ملمــوس بــود . اولیایــی کــه گاهــا تخصــص، 
ــت  ــوزش و تربی ــرای آم ــرایط الزم را ب ــا ش ــان و ی زم
ــده  ــور ش ــار مجب ــه ناچ ــتند ب ــوزان نداش ــش آم دان

ــد. ــده گیرن ــت را برعه ــم و تربی ــار تعلی ــد ب بودن
ــت دادن  ــن ضــرورت اهمی بخــش ســوم ای  -۳
مســئوالن تعلیــم و تربیــت بــه موضوع ســالمت اســت.

ــی  ــالمت رکن ــوع س ــه موض ــرد ک ــت ک ــا ثاب کرون
ــر  ــد اگ ــه باش ــورد توج ــد م ــواره بای ــه هم ــت ک اس
ســالمتی نباشــد آمــوزش، صلــه رحــم، زیــارت،  
ســیاحت و ورزش هــم نخواهــد بــود پــس رکــن اصلــی 
بــرای همــه مــا ســالمتی اســت و در ایــن زمینــه مــا 
ســه دســتورالعمل داریــم اولــی : تاکیــد و توصیــه بــر 
ــه در  ــی ک ــت مردم ــت دول ــه برک ــن ب ــق واکس تزری
ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده اســت . دوم رعایــت 
دســتورالعمل هــا اســت و  انجــام توصیــه هــای مربیان 
بهداشــت و ســالمت و در نهایــت دســتورالعملی بــرای 
ــده  ــن ش ــده تبیی ــی نش ــش بین ــاص و پی ــوارد خ م
اســت کــه اگــر در مدرســه ای عارضــه ای خــاص رخ 
ــم  ــی ادارات تصمی ــت بدن ــت تربی ــط معاون داد توس

ــد شــد. ــری خواه گی
ــت  ــر در بازگش ــکاری ارکان موث ــزوم هم ل  -4

آمــوزش حضــوری بــه 
فرمانــداری هــا، ائمــه جمعــه، ســایر ادارات، نیــروی 
ــد  ــی توانن ــد م ــن فرآین ــا در ای ــانه ه ــی و رس انتظام
همــکاری موثــری داشــته باشــند تــا بــا اقنــاع ســازی 
اولیــا و فراهــم آوردن شــرایط، بســتر را  آمــاده ســازند 
و البتــه نقــش انجمــن اولیــا و مربیــان مــدارس بــرای 
ــش  ــاب دان ــاب و ذه ــرویس ای ــازی س ــگ س هماهن
آمــوزان بســیار پررنــگ اســت . بایــد مدیــران، معلمان، 
اولیــا همــه و همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا 
ــتند در  ــوزان هس ــش آم ــه دان ــا ک ــان م ــی نعمت ول

محیطــی امــن و آرام آمــوزش ببیننــد.
ــن بخــش کــه همــان نحــوه  ــی تری عملیات  -۵

اســت موضــوع  اداره 
ــر  ــای غی ــوزش ه ــه آم ــم ک ــی پذیری ــا م ــه م هم
حضــوری و ترکیبــی مشــکل و مســئله اســت. حــال دو 
راهــکار داریــم کــه یکــی پــاک کــردن صــورت مســئله 
و دیگــری رفتــن بــه اســتقبال مســئله اســت . بایــد بــه 

جنــگ مشــکالت رفــت تــا بهتریــن اتفــاق رخ دهــد.
انتخــاب حضــوری شــدن مــدارس از ۱4 فروردیــن 
بــه دو منظــور اســت کــه اولــی جبــران افــت تحصیلــی 
شــش ماهــه اول ســال در یــک مــاه و نیــم باقیمانــده  
اســت  و دومــی بحــث مدیریــت ســال تحصیلــی آینده. 
اگــر مــا  ایــن یــک مــاه و نیــم را خــوب رصــد نکنیــم 
ســال تحصیلــی آینــده را هــم از دســت خواهیــم داد 
و نیــاز بــه احصــا دقیــق اطالعــات بــرای مهــر آینــده 

داریــم.

تعریف شما از آموزش حضوری چیست؟
ــه  ــع و پای ــه مقاط ــوزان در هم ــش آم ــه دان هم
ــر در  ــا عص ــح ی ــیفت صب ــک ش ــی دری ــای تحصیل ه
ــرای شــرایط خــاص  ــه ب مدرســه حاضــر باشــند. البت
هــم دســتورالعمل پیــش بینــی شــده اســت و در 
فصــل بهــار هــم مــدارس بــه جهــت تهویــه مشــکلی 

ــت. ــد داش نخواهن

ــرورش  رویکــرد کلــی اداره کل آمــوزش و پ
زمــان  در  تهــران  اســتان  شهرســتانهای 

مســئولیت حضرتعالــی چیســت؟
موضــوع اصلــی و رکــن اصلــی فعالیــت هــا تربیــت 
ــاق خواهــد  ــت اتف ــای تربی ــر مبن ــوزش  ب اســت و آم
افتــاد و پیــش بینــی نیــروی انســانی هــم بــر مبنــای 

تربیــت خواهــد بــود.
ــگاه  ــه ن ــی و چگون ــرد مبنای ــر رویک ــوع دیگ موض
ــای گام دوم  ــر مبن ــه  ب ــت ک ــائل اس ــه مس ــردن ب ک
ــگاه خواهــد شــد و اســتفاده از  ــه مســائل ن انقــالب ب
ــن  ــان در ای ــکا و اطمین ــه ات ــی . البت ــان انقالب جوان
زمینــه بــه آمــار دقیــق و تحلیــل آمــاری خواهــد بــود. 
ــد و از آن  ــد ش ــاد خواه ــق ایج ــاری دقی ــداول آم ج
مهمتــر تحلیــل خواهــد شــد کــه بــرای ســال آینــده 
مبنــای تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی خواهــد بــود.

 نیــروی انســانی و فضاهــای آموزشــی دو فقرعمــده 
آمــوزش و پــرورش شهرســتانهای اســتان تهــران اســت 
ــی جمعیــت  ــری و  فراوان ــار مهاجــرت پذی کــه در کن
دانــش آمــوزی چالــش هــای مــا بــرای ســال تحصیلــی 
ــق و  ــای مناط ــک روس ــا کم ــود و ب ــد ب ــده خواه آین
معاونیــن بــه تحلیــل وضــع موجــود و تصمیــم گیــری 

خواهیــم پرداخت.فمدیــران
در پایــان از زحمــات همــکاران، مدیــران، نیروهــای 
ــرای آمــاده ســازی  ــام تعطیــل ب پشــتیبانی کــه در ای
ــم و  ــی کن ــگزاری م ــد سپاس ــالش کردن ــدارس ت م
اعــالم مــی کنــم مــا ظرفیــت فضــای مجــازی را هــم 
از دســت نخواهیــم داد و بــرای فعالیــت هــای جانبــی 

ــرد. ــم ک ــن بســتر اســتفاده خواهی و کمکــی از ای

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستانهای تهران 

گفتگو با مسعود بهرامی 
پیرامون بازگشت به 

آموزش حضوری


