گفتگو با خشایار
نادی دبیرکل حزب
ایران قوی
ناهید کریمی :لزوم
نظارت وزارت ارشاد
بر پایگاههای خبری

صفحه 3

شماره چهاردهم | آبـان 1400

صفحه 2

ماهنامه خربگسرت /سال پنجم ،فروردین /1401شامره 4/ 27صفحه  1000 /تومان

گفتگو با مسعود
بهرامی پیرامون
بازگشت به آموزش
حضوری
اکبر قنبری سرپرست
آموزش و پرورش
اسالمشهر شد

صفحه 4

صفحه 3

وزیر اقتصاد و دارایی:

راه اندازی بندر خشک آپرین اقدام امید بخش اقتصادی
اسالمشهر خواهد بود
برای اسالمشهر
وزیــر اقتصــاد و دارایــی گفــت :راه انــدازی
بنــدر خشــک آپریــن و احیــاء مرکــز لجســتیک
اسالمشــهر یکــی از اقدامــات امیــد بخــش
اقتصــادی بــرای ایــن شهرســتان خواهــد بــود.
ســید احســان خانــدوزی در حاشــیه بازدیــد
از بنــدر خشــک آپریــن بــا بیــان مطلــب فــوق
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه ســفر قریــب الوقــوع
هیــات دولــت بــه غــرب اســتان تهــران ایــن بازدید
صــورت گرفــت تــا عقــب ماندگــی هــا و نقــاط
ضعفــی کــه مانــع اســتقرار گمــرک شــده برطــرف
شــود.
در ایــن بازدیــد کــه ســید میعــاد صالحــی
مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی
و علیرضــا مقدســی رئیــس کل گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران نیــز حضــور داشــتند ،اقدامــات
صــورت گرفتــه جهــت آمــاده ســازی بنــدر خشــک
آپریــن و موانــع پیــش رو جهــت راه انــدازی و
افتتــاح ایــن مرکــز لجســتیک مــورد بررســی قــرار
گرفــت.
خانــدوزی افــزود :اهتمــام جــدی دولــت بــر
ایــن اســت مراکــزی ماننــد بنــدر خشــک آپریــن
کــه مــی توانــد نقــش اســتراتژیک در فراینــد
اقتصــادی بــه ویــژه مســئله حمــل بــار در کشــور
ایفــا میکنــد ،احیــا شــوند.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی تصریــح کــرد :در
حضــور مدیرعامــل شــرکت راه آهــن جمهــوری
اســامی و رئیــس کل گمــرک کشــور تفاهــم الزم
صــورت گرفــت تــا مــوارد باقــی مانــده در بــازه
زمانــی کوتــاه اصــاح 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
موثــر خواهــد بــود باشــیم.
قــرار اســت در بنــدر خشــک آپریــن کــه بــه
عنــوان نخســتین بنــدر خشــک کشــور و بــر
اســاس تفاهــم نامــه منعقــده بیــن رئیــس کل
گمــرک کشــور بــا مدیرعامــل راهآهــن جمهــوری

اســامی در فروردیــن مــاه ســال  ۱۳۹۹عملیــات
احــداث آن در زمینــی بــه مســاحت هــزار هکتــار
آغــاز شــده ،بیــش از  ۶۰درصــد از کاالهــای ورودی
کشــور دریافــت و بــه صاحبــان کاال تحویــل داده
شــود.
بــا احــداث و بهــره بــرداری از بنــدر خشــک
آپریــن عــاوه براینکــه بیــش از  ۵هــزار فرصــت
شــغلی ایجــاد و گام بلنــدی در راســتای تحقــق
جهــش تولیــد و تســریع در عملیــات ترخیــص و
ورود کاال بــه کشــور برداشــته میشــود ،کاهــش

حمــل و نقــل جــادهای ،کاهــش ســوخت ،افزایــش
ســرعت انتقــال کاال را میتــوان از دیگــر مزایــای
بهرهبــرداری از بنــدر خشــک آپریــن نــام بــرد،
کــه قــرار بــود در  ۶ماهــه دوم ســال  ۱۳۹۹فــاز
نخســت ایــن بنــدر بــه بهرهبــرداری برســد ،امــا
بــا گذشــت قریــب  ۲۳مــاه هنــوز ایــن امــر محقــق
نشــده اســت.
فرمانــداری اسالمشــهر حســین حبیبــی در
حاشــیه بازدیــد وزیــر اقتصــاد و دارایــی از بنــدر
خشــک آپریــن در جمــع خبرنــگاران اظهــار
داشــت :راه انــدازی ایــن مرکــز لجســتیک بــه
عنــوان یــک طــرح کالن ملــی بــی تردیــد آورده
هــای فراوانــی بــرای اسالمشــهر خواهــد داشــت.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه ایجــاد
زیــر ســاخت هــای شــهری مربــوط بــه بنــدر
خشــک آپریــن از جملــه راههــای دسترســی و...
گفــت :انتفــاع آغــاز بــه کار ایــن مجموعــه عظیــم
ملــی ابتــدا بایــد بــه مــردم اسالمشــهر برســد و
مدیــران ملــی کــه ایــن پــروژه را پیگیــری مــی
کننــد بایــد تعامــل الزم در خصــوص توســعه
متــوازن شهرســتان بــا بنــدر خشــک آپریــن
داشــته باشــند.
فرمانــدار اسالمشــهر بــا بیــان اینکــه جوانــان
اسالمشــهر بایــد در اولویــت اشــتغال در بنــدر
خشــک آپریــن قــرار داشــته باشــند ،افــزود :طبــق
پیــش بینــی هــا بــا اســتقرار گمــرک و آغــاز
فعالیــت رســمی بنــدر خشــک آپریــن شــاهد
توســعه کســب و کارهــای جانبــی ایــن مرکــز
لجســتیک خواهیــم بــود
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فرماندار پردیس:

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

ضرورت نظارت جدی بر انتصاب

روسای هیئت های ورزشی شهرستانها
طبق آیین نامه تدوین شده در سال  1400روسای هیئت
های شهرستانی برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد
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
 20سال 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.
از طرفی پیشنهاد برای انتصاب روسای هیئت های
ورزشی از سوی اداره ورزش است که کمتر نظر مربیان
همان رشته مورد توجه واقع می شود .به طور مثال در
شهرستان اسالمشهر در یکی از هیئت های ورزشی
علیرغم مخالفت شدید مربیان همان رشته و اصحاب
رسانه انتصابی صورت گرفت که این روزها همان هیئت
به دلیل اعزام بدون مجوز ورزشکاران به ترکیه ،چالشی
ایجاد کرده است که طبق شنیده ها منجر به جابجایی
ایشان از طرف هیئت استان خواهد شد .در همین
شهرستان در خیلی از رشته ها شاهد حضور چندین ساله
افرادی در راس هیئات ورزشی هستیم منجر به ایجاد
مافیای قدرتشده است و یا در رشته های جدیدی که
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.
ضرورت دارد با توجه به دامنه اختیارات فراوان روسای
ادارات ورزش در انتصاب هیئت های ورزشی نظارت کافی
و دقیق هم در این زمینه صورت گیرد تا شهرستانهایی
که سرآمد ورزش هستند در این زمینه متضرر نشوند.

ظفر پورابراهیم فرماندار شهرستان
پردیس در دیدار با اعضای خانه
مطبوعات شهرستان ،نقش رسانه منصف
و آزاد اندیش را در پیشبرد اهداف نظام
بسیار موثر دانست.
پور ابراهیم با بیان اینکه رسانه حرفه ای زبان
گویای مردم است گفت :خربنگار به عنوان عنرص
موثر باید در اجتامع نقشی فعال و مطالبه گر
داشته باشد و آزادنه به بیان اندیشه های خود در

راستای رفع معضالت و کاستی ها بپردازد.
پور ابراهیم افزود :اطالع رسانی صحیح و
منصفانه الزمه کار رسانهی آزاداندیش است و اگر
رسانه ای اسیر مسئولی باشد جریان آزاد اطالعات
از مسیر اصلی منحرف خواهد شد.
مناینده عالی دولت در شهرستان پردیس نقش
خربنگاران را به عنوان مشاوری امین و بازویی
توامنند برای مسئوالن دانست و تاکید کرد:
خربنگاران با ایجاد تفاهم و وحدت در بین

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.
فرماندار پردیس با تاکید بر اهمیت نقد
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

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

لزوم نظارت وزارت ارشاد بر پایگاههای خبری غیرفعال و یا با دامنه منقضی شده
بــرای اخــذ مجــوز
پایــگاه خبــری پــس از
ثبــت نــام در ســامانه
جامــع رســانه هــای
کشــور تقریبــا یکســال
طــول مــی کشــد و شــما
بایــد دامنــه ســایت
مــورد نظــر را از قبــل
بــرای مــدت حداقــل دوســال خریــداری کنیــد .پــس از
اخــذ مجــوز شــما اجــازه قــرار دادن مطالــب و محتواهــای
رســانه ای را بــر روی دامنــه خــود خواهیــد داشــت و بــه
جرگــه اصحــاب رســانه پیوســته ایــد .تــا اینجــا همــه چیــز
درســت و ایــده آل اســت امــا عــدم نظــارت پــس از اخــذ
مجــوز مشــکالتی را خصوصــا در شهرســتان هــا ایجــاد
مــی کنــد .پایــگاه هــای خبــری داریــم کــه حتــی دامنــه
آن هــا دیگــر فعــال نیســت و منقضــی شــده و یــا هیــچ
خبریــکال بــر روی دامنــه نیســت و برخــی هــم یکــی دو
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

مشــکالتی را نیــز بــرای شــهر ایجــاد مــی کننــد  .اینکــه
برخــی پایگاههــای خبــری کامــا غیــر فعــال هســتند
یــک بخــش قضیــه اســت و در بخــش دیگــر پایگاههــای
خبــری داریــم کــه مثــا در زمینــه ســینما فعالیــت دارنــد
امــا کلیــپ هایــی از آن هــا دربــاره انتقــادات از شــهرداری
در کانــال هــا و صفحــات مجــازی دیــده مــی شــود و ایــن
محتواهــا کامــا مغایــر و متفــاوت اســت و هیــچ نظارتــی
بــر آن نیســت و فقــط بــر ضریــب چــاپ نشــریات مکتــوب
نظــارت مــی شــود.
طبــق اصــل 24قانــون اساســی مطبوعــات در ایــن
قانــون عبارتنــد از نشــریاتی کــه بــه طــور منظــم بــا نــام
ثابــت و تاریــخ و شــماره ردیــف در زمینههــای گوناگــون
خبــری ،انتقادی،اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،علمــی،
فنــی ،نظامــی ،هنــری ،ورزشــی و نظایــر اینهــا منتشــر
میشــوند و نشــریه الکترونیکــی ،رســانهای اســت کــه بــه
طــور مســتمر در محیــط رقمــی (دیجیتــال) ،انــواع خبــر،
تحلیــل ،مصاحبــه و گــزارش را در قالــب نوشــتار ،صــدا
وتصویــر منتشــر مینمایــد .و طبیعتــا مدیرمســئول پایــگاه
خبــری فقــط اجــازه انتشــار محتــوا بــر روی دامنــه ثبــت
شــده در ســامانه جامــع را دارد امــا متاســفانه در ســایه عــدم

نظــارت صحیــح ایــن مــوارد رعایــت نمــی شــود.
و البتــه حضــور صفحــات و کانــال هایــی کــه بــدون
مجــوز بــا حمایــت شــهردری هــا و ســایر ادارات کار خبــری
مــی کننــد و عــا خــود را پایــگاه خبــری یــا خبرگــزاری
معرفــی مــی کننــد کــه معضــل دیگــری اســت و مســلما
پلیــس فتــا بایــد در ایــن زمینــه یــاری کنــد.
امــا همــه ایــن سرگشــتگی و فضــای آشــفته خبــری بــا
نظــارت دقیــق وزارت فرهنــگ و ارشــاد قابــل تعدیــل اســت.
پیشــنهاد نگارنــده ایــن اســت کــه نظــارت اولیــه ایــن
فضــا بــه خانــه هــای مطبوعــات و رســانه هــای اســتان و
نماینــدگان آنهــا در شهرســتانها کــه خــود ذی نفــع هســتند
ســپرده شــود و پــس احصــا مــوارد بــا ذکــر جزئیــات در
اختیــار ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان هــا
قــرار گیــرد و تصمیمــات الزم جهــت تذکــر و یــا ابطــال
مجــوز نشــریات غیــر فعــال یــا نشــریاتی کــه محتواهــای
مغایــر در فضــای مجــازی و دامنــه دارنــد اخــذ گــردد .و
همچنیــن لیســت نشــریات و خبرنــگاران هــر شهرســتان
تهیــه و در اختیــار ادارات و دادســتان و پلیــس فتــا قــرار
گیــرد تــا از فعالیــت هــای غیــر مجــاز نیــز بــه ســادگی
جلوگیــری شــود.

خشایار نادی؛ دبیرکل حزب ایران قوی

حزب ایران قوی ،مردمی است و مستقل و به هیچ جناحی وابستگی ندارد
خشــایار نــادی دبیــرکل حــزب ایــران قــوی
اســت کــه مراحــل ثبــت رســمی خــود
را طــی مــی کنــد ،در زیــر بخــش اول
گفتگــو بــا ایشــان را مــی خوانیــم:
دکتر،فلســفه ایجــاد ایــن
حــزب چیســت؟
در کشــور بیــش از 100
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
درخواســت مشــارکت در انتخابــات را دارند.بهتــر اســت
احــزاب بــرای امــور مختلــف فرهنگی،اقتصــادی ،ورزشــی و  ..برنامه
ارائــه دهنــد نــد و بــا تشــکیل کارگروههــا انتقــادات تخصصــی
انجــام شــود و برنامــه عملگــرا بــرای حــل مشــکالت معیشــتی،
مســکن ،جوانــان ،کارگــران  ،کشــاورزان ،ورزشــکاران و معلمــان
ارائــه گــردد  .احــزاب در کشــور مــا بایــد قــوی و حتــی مردمــی
عمــل کننــد و کنــار مــردم و پیگیــر مطالبــات مــردم باشــند و
صرفــا بــه دنبــال منافــع حــزب نباشــند.
چه تفاوتی با سایر احزاب خواهید داشت؟
حــزب ایــران قــوی مردمــی اســت و مســتقل و البتــه بــه هیــچ
جناحــی وابســتگی نــدارد و نــه اصــاح 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
بانــوان در مناصــب سیاســی ،حکومتــی و دولتــی از اهــداف ایــن
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
و بیگانــه مقبــول نیســت و بایــد از جوانــان بــا هــر طــرز فکــر و
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
هــا بایــد از نخبــگان حمایــت کــرد تــا ایــران قــوی بــه ســرعت
پیشــرفت کنــد و کشــور محتــاج بیگانــگان نباشــد و بــه مــردم و
جوانــان خــود تکیــه کنــد.
نقش بانوان در ایران قوی چگونه خواهد بود؟
بیــش از یــک ســوم اعضــای موســس حــزب بانــوان هســتند
و درمعاونــت هــا و بخــش هــای کلیــدی حــزب بانــوان نقــش
پررنگــی دارنــد و در معاونــت هــای فرهنگــی ،اجتماعــی؛ ورزش
و جوانــان؛ آمــوزش و پژوهــش؛ علمــی ،فنــاوری بــر عهــده بانــوان
اســت و همچنیــن قائــم مقــام دبیــرکل نیــز بانــو اســت و جــدا
از ایــن برطبــق اساســنامه و آییــن نامــه و البتــه جمــع بنــدی
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
را بــا بانــوان گذاشــتیم و اگــر در اســتانی بانــوی واجــد شــرایط
پیــدا نشــد جانشــین دبیــر اســتان یــا شهرســتان بانــو خواهــد بــود
و تــاش مــی کنیــم از حقــوق بانــوان حمایــت کنیــم .بــا توجــه
بــه اینکــه حداقــل نصــف جمعیــت کشــور بانــوان هســتند بایــد در
مناصــب هــم حضــور پررنــگ داشــته باشــند .در هــر جامعــه ای
کــه بانــوان پیشــرو باشــند جامعــه از همــه نظــر پیشــروتر خواهــد
بــود.
نقش جوانان چطور؟
مــا در حــال حاضــر کشــوری جــوان هســتیم امــا بــا توجــه
بــه نــرخ زاد و ولــد کشــور دارد بــه ســمت پیــری مــی رود امــا
مــا بایــد قــدر جوانــان و نخبــگان را بدانیــم .خــروج نخبــگان از

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
کشــور خــود و نظــام خدمــت کننــد.
نخبــگان ایــن کشــور تــاش کــرده اند
در هــر زمینــه ای پیشــرو بــوده انــد
و مــا نبایــد اجــازه دهیــم بــه خاطــر
امکانــات کشــور را تــرک کننــد ،چــرا
کــه ایــن زنــگ خطــر اســت .وقتــی قشــر
جــوان کشــور را تــرک کننــد بــا ایــن رونــد
رو بــه پیــری جمعیــت چــه کســی جایگزیــن ایــن
جوانــان خواهــد شــد؟ بایــد جوانــان بــا هــر طــرز فکــر و
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
حــزب ایــران قــوی پررنــگ باشــد .جوانــان نخبــه در حــزب مــا
در اکثریــت هســتند و از ایــن جوانــان در معاونــت هــا و دبیــری
اســتان هــا و شهرســتان هــا اســتفاده خواهــد شــد و بــه آنهــا
میــدان داده خواهــد شــد.
در شــرایط فعلــی چــه راهکارهــای فرهنگــی
اندیشــیده شــده اســت؟
ایــران فرهنــگ غنــی  7000ســاله دارد و ادبیــات و فرهنــگ
اســامی،ایرانی زبانــزد دنیاســت .در همــه حــوزه هــا ما دانشــمندان
مطــرح داریــم مــی توانیــم در کتــب درســی از پیــش دبســتانی تــا
متوســطه مفاخــر ایــران را معرفــی کنیــم و همچنیــن توســط
رســانه هــای تصویــری مثــل تلوزیــون و ســایر رســانه هــا بایــد
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
 400ســال یــا  100ســال 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
شــود .بایــد فرهنــگ و رســوم غنــی ایــران مــدرن و امــروزی تــر
شــود و نســل جــوان بــا فرهنــگ غنــی ملــی ،اســامی ایــران
آشــتی داده شــوند و بایــد راهــکار داشــت و بــا حالــت قهــری و امــر
و نهــی نمــی تــوان جوانــان را جــذب کــرد .اســام دیــن رافــت،
مهربانــی و رحمــت اســت .بایــد بــا مهربانــی و گشــاده رویــی
جوانــان را آگاه کــرد و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی حــزب ایــن
وظایــف را برعهــده دارد.
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
تحریــم هــا ســرمایه ســرمایه داران بیشــتر مــی شــود و کســی
کــه آســیب پذیــر اســت و فقــرا روز بــه روز فقیرتــر مــی شــوند.
در ایــن قســمت از راهکارهــای نخبــگان اقتصــادی بهــره خواهیــم
بــرد و اولویــت مــا اقتصــاد ،معیشــت ،مســکن و شــغل جوانــان
اســت و مشــکالت کارگــران ،کشــاورزان ،معلمــان ،هنرمنــدان،
راننــدگان و ســایر اصنــاف بایــد بررســی شــود .مشــکل مســکن
در کشــور جــدی اســت و خیلــی از افــراد توانایــی پرداخــت اجــازه
خانــه کــه هــر ســال هــم افــزوده مــی شــود را ندارنــد .برنامــه
ای اساســی بــا نظــرات نخبــگان اســتفاده خواهــد شــد و بــرای
بــورس ،مســکن و اشــتغال برنامــه اجرایــی ویــژه خواهیــم داشــت.
تحــت هــر شــرایطی بایــد از کارآفرینــان حمایــت کــرد .جلــوی
فرارهــای مالیاتــی ســرمایه داران بایــد گرفتــه شــود .مالیــات افــراد
و موسســات دارا بایــد بــرای افــراد مســتمند هزینــه شــود.
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با حکمی از سوی سرپرست آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران

اکبر قنبری سرپرست آموزش و
پرورش اسالمشهر شد

در متــن حکمــی کــه از ســوی مســعود بهرامــی
سرپرســت آمــوزش و پــرورش شهرســتانهای
اســتان تهــران بــه منظــور انتصــاب اکبــر قنبــری
بــه عنــوان سرپرســت آمــوزش و پــرورش اسالمشــهر
صــادر شــده ،آمــده اســت :نظــر بــه مراتــب تعهــد،
تجــارب ارزنــده و شایســتگی جنابعـــالی ،بــه عنــوان
سرپرســت مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان
اسالمشــهر منصــوب میشــوید .در بخــش دیگــری از
ایــن حکــم انتصــاب آمــده اســت :انتظــار اســت بــا در
نظــر گرفتــن منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظلــه
العالــی) ،بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی ،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
ســاحتی دانــش آمــوزان بــه کارگیریــد.
توفیقــات روزافــزون در انجــام وظایــف محولــه،
خدمــت رســانی بــه مــردم بــا عنایــت بــه غنیمــت
شــمردن فرصــت هــا و لحظــات مســئولیت در نظــام
مقــدس اســامی را از درگاه خداونــد متعــال مســألت
مــی نمایــم.

بخاطر ضعف مدیریت و آماده نبودن
ورزشگاه ،تیم های فوتبال اسالمشهر
در خارج از استان میزبان خواهد بود
اسالمشــهر دو تیــم مدعــی درلیگهــای دســته
دو و ســه فوتبــال کشــور دارد کــه بــه علــت آمــاده
نبــودن ورزشــگاه  7000نفــری ایــن شــهر بایــد
بــازی هــای خــود را در خــارج از خانــه برگــزر
کننــد .بــا حمایــت مدیــرکل ورزش اســتان البــرز
بــازی تیــم شــهید اورکــی اسالمشــهر در ورزشــگاه
کــرج برگــزار شــد امــا ســوال از مســئولین ورزش
اسالمشــهر ایــن لســت کــه وقتــی نــام هــر شــهر
بــا تیــم هــای مطــرح ورزشــی شــناخته مــی شــود
چــه ضرورتــی از ایــن باالتــر بــود متاســفانه اقــدام
بــه آمــاده ســازی زمیــن چمیــن نشــد؟
در شــماره بعــد بطــور کامــل بــه مشــکالت
هیئــت هــای ورزشــی و ورزشــکاران اسالمشــهر
خواهیــم پرداخــت و از ورزشــکاران و مدیــران
ورزشــی تقاضــا داریــم نظــرات خــود را بــا مــا در
میــان بگذارنــد.

ماهنامه اجتامعی ،سیاسی
استان های تهران و مرکزی
شامره ثبت81926 :
نشانی :اسالمشهر ،شهرک الهیه،
زمینهای رنجربان ،کوچه ایران
زمین  ،12ساختامن ایران زمین طبقه
اول
تلفن متاس 09903020167 :

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش
شهرستانهای تهران

گفتگو با مسعود بهرامی
پیرامون بازگشت به
آموزش حضوری

مســعود بهرامــی سرپرســت اداره کل آمــوزش و
پــرورش شهرســتانهای اســتان تهــران ،فــارغ التحصیل
ســال  ۱۳۹۴کارشناســی ارشــد علــوم تربیتــی
(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 همکاریهــای
وزارت آمــوزش و پــرورش و حوزههــای علمیــه را در
کارنامــه خــود دارد کــه در واپســین روزهــای ســال
 1400بــه عنــوان مدیرکلــی جــوان از ســوی وزیــر
آمــوزش و پــرورش منصــوب شــد .در ادامــه بخشــی
از گفتگــوی ایشــان بــا خبرنــگار خبرگســتر را مــی
خوانیــم:
در مــورد تصمیــم وزارت آمــوزش و پــرورش
بــرای بازگشــایی مــدارس حــرف و حدیــث
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
انــد و بازگشــایی در اول مهــر انجــام شــده اســت .و
البتــه در تربیــت حضــوری توجــه بــه چندیــن مقولــه
اهمیــت دارد:
 -1تبییــن بــرکات و خیرهایــی کــه ایــن
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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
ســامت و تندرســتی ،تعامــات اجتماعــی و ســبک
و مهارتهــای زندگــی کــه در تعامــات رودررو بــا
همســاالن و در محیــط بــازی و ســرگرمی اتفــاق
مــی افتــد و در نهایــت امــکان تحقــق تربیــت شــش
ســاحته از جملــه بــرکات آمــوزش حضــوری اســت.
 -2بیــان و تبییــن مضــرات آمــوزش غیــر
حضــو ر ی :
افــت شــدید تحصیلــی و غفلــت از تربیــت از
مهمتریــن مضــرات آمــوزش غیــر حضــوری بــود.
راهــکار آمــوزش غیرحضــوری بــا هــدف و اولویــت
ســامتی دانــش آمــوزان پیشــنهاد و اجــرا شــد امــا
در نهایــت آســیبهایی در همیــن زمینــه وارد کــرد.
عوارضــی چــون آســیب بــه چشــم ،ســتون فقــرات،
چاقــی مفــرط و عــوارض اســکلتی از ایــن دســت مــی
باشــد  .همچنیــن تــرک تحصیــل هــای پنهــان کــه
شــامل دانــش آموزانــی مــی شــود کــه در ســر کالس
هــا بــه ظاهــر حاضــر بودنــد امــا در کالس حضــور
موثــر نداشــتند از ســایر معایــب ایــن نــوع آمــوزش
بــود .همچنیــن مشــقت هــای اولیــا هــم در ایــن نــوع
آمــوزش ملمــوس بــود  .اولیایــی کــه گاهــا تخصــص،
زمــان و یــا شــرایط الزم را بــرای آمــوزش و تربیــت
دانــش آمــوزان نداشــتند بــه ناچــار مجبــور شــده
بودنــد بــار تعلیــم و تربیــت را برعهــده گیرنــد.
 -3بخــش ســوم ایــن ضــرورت اهمیــت دادن
مســئوالن تعلیــم و تربیــت بــه موضوع ســامت اســت.
کرونــا ثابــت کــرد کــه موضــوع ســامت رکنــی
اســت کــه همــواره بایــد مــورد توجــه باشــد اگــر
ســامتی نباشــد آمــوزش ،صلــه رحــم ،زیــارت،
ســیاحت و ورزش هــم نخواهــد بــود پــس رکــن اصلــی
بــرای همــه مــا ســامتی اســت و در ایــن زمینــه مــا
ســه دســتورالعمل داریــم اولــی  :تاکیــد و توصیــه بــر
تزریــق واکســن بــه برکــت دولــت مردمــی کــه در
ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده اســت  .دوم رعایــت
دســتورالعمل هــا اســت و انجــام توصیــه هــای مربیان
بهداشــت و ســامت و در نهایــت دســتورالعملی بــرای
مــوارد خــاص و پیــش بینــی نشــده تبییــن شــده
اســت کــه اگــر در مدرســه ای عارضــه ای خــاص رخ
داد توســط معاونــت تربیــت بدنــی ادارات تصمیــم
گیــری خواهــد شــد.
 -4لــزوم همــکاری ارکان موثــر در بازگشــت
بــه آمــوزش حضــوری
فرمانــداری هــا ،ائمــه جمعــه ،ســایر ادارات ،نیــروی
انتظامــی و رســانه هــا در ایــن فرآینــد مــی تواننــد
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
هماهنــگ ســازی ســرویس ایــاب و ذهــاب دانــش
آمــوزان بســیار پررنــگ اســت  .بایــد مدیــران ،معلمان،
اولیــا همــه و همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا
ولــی نعمتــان مــا کــه دانــش آمــوزان هســتند در

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سیده ناهید کریمی
رسدبیر :فرزانه السادات کریمی
خربنگار ورزشی :سید مجتبی کریمی
خربنگار اجتامعی :لیال دهقانی
خربنگار فرهنگی :امید جلیل پیران
صفحــه آرایی :ســید مصطفی کریمی

محیطــی امــن و آرام آمــوزش ببیننــد.
 -5عملیاتــی تریــن بخــش کــه همــان نحــوه
اداره موضــوع اســت
همــه مــا مــی پذیریــم کــه آمــوزش هــای غیــر
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  14فروردیــن
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؟
همــه دانــش آمــوزان در همــه مقاطــع و پایــه
هــای تحصیلــی دریــک شــیفت صبــح یــا عصــر در
مدرســه حاضــر باشــند .البتــه بــرای شــرایط خــاص
هــم دســتورالعمل پیــش بینــی شــده اســت و در
فصــل بهــار هــم مــدارس بــه جهــت تهویــه مشــکلی
نخواهنــد داشــت.
رویکــرد کلــی اداره کل آمــوزش و پــرورش
شهرســتانهای اســتان تهــران در زمــان
مســئولیت حضرتعالــی چیســت؟
موضــوع اصلــی و رکــن اصلــی فعالیــت هــا تربیــت
اســت و آمــوزش بــر مبنــای تربیــت اتفــاق خواهــد
افتــاد و پیــش بینــی نیــروی انســانی هــم بــر مبنــای
تربیــت خواهــد بــود.
موضــوع دیگــر رویکــرد مبنایــی و چگونــه نــگاه
کــردن بــه مســائل اســت کــه بــر مبنــای گام دوم
انقــاب بــه مســائل نــگاه خواهــد شــد و اســتفاده از
جوانــان انقالبــی  .البتــه اتــکا و اطمینــان در ایــن
زمینــه بــه آمــار دقیــق و تحلیــل آمــاری خواهــد بــود.
جــداول آمــاری دقیــق ایجــاد خواهــد شــد و از آن
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
کــه در کنــار مهاجــرت پذیــری و فراوانــی جمعیــت
دانــش آمــوزی چالــش هــای مــا بــرای ســال تحصیلــی
آینــده خواهــد بــود و بــا کمــک روســای مناطــق و
معاونیــن بــه تحلیــل وضــع موجــود و تصمیــم گیــری
خواهیــم پرداخت.فمدیــران
در پایــان از زحمــات همــکاران ،مدیــران ،نیروهــای
پشــتیبانی کــه در ایــام تعطیــل بــرای آمــاده ســازی
مــدارس تــاش کردنــد سپاســگزاری مــی کنــم و
اعــام مــی کنــم مــا ظرفیــت فضــای مجــازی را هــم
از دســت نخواهیــم داد و بــرای فعالیــت هــای جانبــی
و کمکــی از ایــن بســتر اســتفاده خواهیــم کــرد.

