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درنگ

ادبی

بمب «هیروشیما»
در نمایشگاه کتاب!

رئیسجمهور:نمایشگاهکتابمیتواند
جوانهاراتشویقبهمطالعهکند

آرانیان -سی و سومین
نمایشگاه بینالمللی
کــتــاب تــــهــــران ،روز
گذشته پــایــان یافت.
یــکــی از حاشیههای
جنجالی ایــن دوره از
نمایشگاه ،بــرگــزاری
جــشــن امـــضـــای یک
بــاگــر اینستاگرامی
بــه ن ــام «هیروشیما»
بود که پیشه و فعالیتش ،کمترین ارتباطی با
ننویسی ندارد.
داستا 
▪از آرایشگری تا نویسندگی!

شیما کاتوزیان ،یک بالگر در زمینه آرایــش و
زیبایی است و مدتی است که مهاجرت کرده است
«من احمق» ،عنوان
و در آمریکا زندگی میکندِ .
کتاب داستان کاتوزیان اســت که با استقبال
مخاطبان یا بهتر بگوییم فالوئرهایش مواجه
شــده و حــاال بــه چــاپ ششم رســیــدهاســت! این
داســتــان،دربــاره دختری به نــام بیتاست که با
همسر ایتالیاییاش خارج از ایران زندگی میکند
و پس از مدتها به ایران بازمیگردد .عالوه بر
انتقادهای فراوانی که به چاپ کتاب این بالگر،
بودن آثا ِر
آن هم در روزهای گرانی کاغذ و محروم
ِ
نویسندههای شاخص از مجوز نشر شدهاست ،به
نظر میرسد عنوان کتاب هم کام ً
ال از نام آثار دیگر
کپی شدهاست!
▪ معمای صدور مجوز برای این کتاب

«مـــن احــمــق» ،ن ــام کــتــاب شــــروود انــدرســن،
ِ
داستاننویس آمریکایی است که علی جعفری آن
را ترجمه کرده و سال گذشته منتشر شدهاست.
کاربری در واکنش به انتشار کتاب این بالگر
نــوشــتـهاســت« :از عجایب ایــن روزهـــا؛ جشن
امضای کتاب یک بالگر در نمایشگاه کتاب! آقای
مسئول! لطف ًا شفافسازی کنید که چطور کتاب
شیوا کاتوزیان که حتی نام آن هم کپی است،
مجوزنشرگرفتهاست،ولیکتابهایدیگرمجوز
نمیگیرند؟»

اخبار ایران
مدیرعامل فوالد مبارکه با صدور پیامی به مناسبت
روز روابط عمومی اعالم کرد؛

نباید از روایت تالش صنعتگران و
انعكاس صحیح آن غافل شویم

اصفهان  -مرادیان :محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه به مناسبت  ۲۷اردیبهشتماه،
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ،با صدور پیامی،
این روز را به همه فعاالن عرصه روابط عمومی کشور
تبریک گفت.
متن پیام محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه به مناسبت  ۲۷اردیبهشتماه ،روز جهانی ارتباطات
و روابط عمومی به شرح زیر است :وقتی از جهش تولید
سخن به میان میآید ،ارکان زیادی را برای تحقق آن
متصوریم .مواد اولیه ،سرمایههای انسانی ،ماشینآالت و....
دست به دست هم میدهند تا بهترینها را برای این مرز
و بوم رقم بزنند .درست است که تالشهای همهجانبه
و شبانهروزی در شرکت فوالد مبارکه برای لبیک گفتن
به منویات مقام معظم رهبری در راستای تأمین نیاز
داخلی و رسیدن به قله اقتصاد غیرنفتی ادامه دارد ولی
در این بین نباید از روایت صحیح تالشهای جوانان
این مرز و بوم در این زمینه و انعکاس صحیح آن غافل
شویم .روایت دست اول ،صادقانه و هنرمندانه با نگاهی
عمیق و غیر تبلیغاتی به موضوع تولید باعث میشود تا
جریانهای غرضورزانه صنعتستیزی از خارج کشور که
گاهی ناآگاهان داخلی نیز آن را تشدید میکنند ،نتوانند
به هدف شوم خود یعنی وابستگی دائم صنعت و اقتصاد
کشور به واردات برسند .عبارت "روابط عمومی ،پشتیبان
تولید" عبارتی صحیح ،دقیق و به جاست که این تالشهای
شبانهروزی و هنرمندانه فوالدمردان روابط عمومی فوالد
مبارکه را برای تزریق امید به مردم جامعه توصیف میکند.

منصور ضابطیان در گفت و گو با خراسان  ،جایگاه شعر فارسی را در عرصه جهانی
بی بدیل می خواند و جای آن را در برنامه های تلویزیون  ،به شدت خالی می داند

محمد بهبودی نیا -منصور ضابطیان،
نویسنده ،کارگردان ،مجری و تهیهکنندهای
است که تا امروز برنامههای تلویزیونی «سبد»،
«مردمایرانسالم»«،جغرافیایفریاد»«،فرش
واژه»«،نقره»و«رادیوهفت»رادرکارنامهکاری
خــود دارد .همچنین ضابطیان  10عنوان
کتاب را که بیشتر شامل سفرنامههای او به
کشورهای مختلف دنیاست ،به رشته تحریر
درآورده اســت .روایـتهــای منحصر به فرد،
شیوا و روان ضابطیان در سفرنامههایش با
استقبال زیــادی ازســوی خوانندگان روبهرو
شده؛ بهطوری که تازهترین کتاب او که روایت
سفرشبهترکیهاست،درمدتکوتاهیبهچاپ
سیزدهم رسیده است .انتخاب این شیوه از
نویسندگیرامیتوانیکیازاصلیتریندالیل
موفقیت برنامههای تلویزیونی و رادیویی او
دانست.بهبهانهبرگزارینمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانبهسراغمنصورضابطیانرفتهوبااو
گفتوگوییداشتهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪افزایش خریدارانمجازیکتاب

منصور ضابطیان ،در ابتدای ایــن گفتوگو
دربــــاره وضــعــیــت نمایشگاه کــتــاب امــســال
میگوید :به دلیل شرایط اقتصادی موجود
و گــرانتــرشــدن کــتــاب نسبت بــه ســالهــای
گذشته ،نمایشگاه کتاب امــســال خلو تتر
بود که البته طبیعی اســت .یکی از اقدامات
قابلتوجه نمایشگاه امسال به کارگیری سامانه

فروش مجازی کتاب بوده است .این سامانه
به کتا بخوا نهایی که دور از تهران زندگی
میکنند ،امکان مـیداد به شکل مناسبی به
کتا بهای عرضهشده در نمایشگاه امسال
دسترسی داشته باشند؛ نکته اینجاست که
اگرچه این نوع فروش کتاب ،شور و حال حضور
کتا بخوا نها در نمایشگاه را کمتر کرد اما
قطعا تعداد کتابخوانهای امسال از سالهای
گذشته بیشتر شده است.
▪مردم کتابخوان میشوند اگر...

وقتی از ضابطیان که تا امــروز به کشورهای
زیادی سفرکرده است ،دربــاره استقبال زیاد
مردم برخی کشورهای اروپایی از کتابخوانی
در مقایسه بــا مــردم کــشــورمــان میپرسیم،
میگوید :این موضوع ،ریشهای تاریخی دارد؛
کشورهایی که مردم امروزش کتابخوانترند،
روی مقوله کتابخوانی به شکل گستردهای از
گذشتههای دور فرهنگسازی کردهاند؛ ولی ما
در مسیر این فرهنگسازی جدیت نداشتهایم.
از طرفی ،یکباره وارد دوران فناوری شدهایم و
به این دلیل که کتابخوان نبودهایم ،از فناوری
نیز زیــاد به نفع کتا بخوانی بهره نمیبریم.
در بسیاری از کشورها شاید کتاب کاغذی
حذ ف شده باشد اما مــردم ،در پــارک و مترو،
کتاب را داخل گوشیهای تلفن همراهشان
میخوانند .البته شــرایــط کتا بخوانی ما
آ نقدرها هم ناامیدکننده نیست و اگر کتاب
خوب و خو شخوان چاپ شــود ،مــردم رغبت
نشان میدهند.

در ادامـــه ،از ضابطیان دربـــاره چند مسئله
ازجمله پیامدهای حــذف ســروش صحت از
برنامه «کتاب باز» ،کمبود برنامههای مربوط
به کتا بخوانی در صــدا و سیما و همچنین
چگونگی تأثیر رسانه ملی بر ترویج کتابخوانی
س ــؤال میکنیم .او در پــاســخ مـیگــویــد :در
صداوسیما این اتفاقات ،اتفاقاتی جدا از هم
است و اینطور نیست که توطئهای برای حذف
کتا بخوانی در کار باشد .در یک شبکه ،یک
برنامه حــذف مـیشــود و در شبکهای دیگر
برنامهای اضافه میشود؛ البته نقدهایی به
نوع مدیریت وارد است که باید اصالح شود؛
بهعنوا نمثال ،ما «رادیــو هفت» را با کمترین
هزینه تولید میکردیم ،جالب است بدانید
هزینه ساخت یک ماه از این برنامه ،بهاندازه یک
اپیزود بعضی از برنامههای تلویزیون است .به
نظر میرسد باید در این زمینه مسئوالن رسانه
ملی اقدامات جدی داشته باشند.ضابطیان در
پاسخ به سؤال دیگر ما مبنی بر اینکه مهمترین
موضوع فرهنگی که اکنون باید در صداوسیما
موردتوجه قــرار گیرد ،چیست؟ میگوید :ما
نمیتوانیم بگوییم بهترین معماری یا بهترین
آشپزی جهان یا موضوعاتی ازایندست را داریم
ولی من با توجه به سفرهای متعددی که رفتهام،
میتوانم ادعا کنم بهترین شعر جهان متعلق
به کشور ماست .به نظر من در طول تاریخ ،نه
سینما ،نه موسیقی ،نه تئاتر و نه معماری را
میتوان مهمترین رسانه دانست بلکه مهمترین
رسانه در عرصه بینالمللی ،شعر بوده و هست،

▪الگوپذیری از نگرش سعدی و خیام

منصور ضابطیان در پاسخ به این سؤال که چه
افرادی در زندگی ،روش فکری و نویسندگی
خالق او بیشترین تأثیر را داشتهاند ،خاطرنشان
میکند :سعدی و خیام تأثیر زیادی بر تفکر من
داشتهاند؛ سعدی نگاهی بازیگوشانه به جهان
دارد و همهچیز را به شوخی میگیرد .این شکل
از تفکر ،برای من جذابیت زیادی دارد و شاید
سفرهای زیاد من و شوق دیدن نادیدهها ،از این
نوع تفکر سعدی نشئت میگیرد .از طرفی،
خیام در شعرهایش بر زندگی در لحظه اکنون
تأکید زیــادی دارد و خیلی نگران گذشته و
دلواپس آینده نیست .همین چند نوع نگرش،
در زنــدگــی ،ساخت برنامههای رادیــویــی و
تلویزیونی و همچنین نوشتن کتا بها به من
کمک زیادی کرده است .او درباره جدیدترین
آثار در دست تولیدش نیز چنین میگوید :دو ماه
از انتشار جدیدترین کتابم به نام «استامبولی»
که سفرنامه من به ترکیه اســت ،مـیگــذرد و
درحال سفر به شهرهای مختلف ،برای برگزاری
جشن امضای ایــن کتاب هستم .همزمان با
این برنامه ،آماد هسازی دو برنامه تلویزیونی
در دستور کارم است و در برنامهای با عنوان
«برسد به دست فردا» نیز بهعنوان مجری بخش
گفتوگو حضور دارم.

وزیر آموزش و پرورش در شهرستان اسالمشهر

برای تسهیل و تسریع در مهارت آموزی دانش آموزان باید
هنرستانها را در نزدیک کارخانه ها احداث کرد

اسالمشهر  -یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش
در سفر خود به اسالمشهر ضمن بازدید از بعضی مراکز
آموزشی و اطالع یابی از مشکالت زیر ساختی آن ها در
نشست برگزارشده ساختمان فرمانداری این شهرستان
حضور یافته و تصریح کرد :برای پیشرفت در امور باید
دیدی " نگاشت نهادی" داشته باشیم یعنی عالوه بر
این که باید همه با هم باشیم؛ در کنار آن باید از نگاه
برون سازمانی نیز برخوردار گردیم.
نوری اظهار داشت :برای تسریع و تسهیل در امور مهارت
آموزی باید ساختمان هنرستان ها را در کنار کارخانه ها
احداث کرد.
وی شهرستان اسالمشهر و شهرهای چهاردانگه و نسیم
شهر را به علت وجود کارخانه ها و فضاهای صنعتی بیشمار،
شهرهای هنرستانی برشمرد و گفت :برای بررسی مشکالت زیر
ساختی آموزش و پرورش سفرهای متعدد استانی انجام گرفته
است و در همین رابطه کمک های خوبی نیز برای استان

تهران مدنظر است که تامین بخش دیگری از کمک ها نیز به
خیرین واگذار شده است.
تاسیس هنرستان تربیت بدنی ،هنرستان جوار ،تکمیل
مدارس دانش آموزان استثنایی و مجموعاً همکاری جهت رفع
مشکالت پیش روی آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر از
جمله محورهایی بود که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش
قول مساعدت برای انجام آن ها را در جمع مسئوالن و مدیران
آموزش و پرورش این شهرستان ابراز کرد.
در ابتدای این نشست مهدی شریفیان نماینده مجلس
 ،حسین حبیبی فرماندار اسالمشهر و اکبر قنبری رییس
آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر به بیان مشکالت زیر
ساختی و معضالت آموزشی موجود در این منطقه پرداختند.
در این جلسه تعهداتی از طرفِ وزیر بعنوان اردوگاه دانش
آموزی چند منظوره در احمد آباد اسالمشهر و تجهیزات آن
 ،پژوهش سرا  ،تکمیل پروژه تربیت بدنی امیرالمومنین( ع)
در مهرماه سال 1401با اعتبار  10میلیاردتومان،همچنین

تجهیزات هنرستانها بویژه هنرستان های ورزشی  ،استاندارد
سازی بهسازی و روکش آسفالت محوطه مدارس ،سیستم

گرمایشی ،ایزوگام  ،تجهیزات آموزشی از دیگر مصوبات این
جلسه بود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی:

صرافی بانک ملی در تبریز راه اندازی می شود

تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید
رجایی به پایان رسید

قزوین-با اتمام تعمیرات اساسی و  RIواحد
شماره  3گازی نیروگاه شهید رجایی ،آخرین برنامه
تعمیرات واحدهای این نیروگاه پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق
شهید رجایی ،در تکمیل اجرای برنامه های تعمیراتی
واحدهای سیزده گانه این نیروگاه ،واحد شماره  3گازی
نیروگاه سیکل ترکیبی با توان نامی  1۲3مگاوات که به
منظور انجام تعمیرات اساسی و  RIکمپرسور از مدار تولید
خارج شده بود پس از اتمام برنامه های تعمیراتی ،دوباره به
شبکه ی سراسری پیوست.
ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در توضیح
نتایج تعمیرات واحد شماره  3گازی گفت :در این دوره
از تعمیرات و با توجه به شرایط فنی این واحد148۷ ،
فعالیت تعمیراتی در قالب  13بسته و برنامه ی تعمیراتی
اجرا شد که عالوه بر تعمیرات اساسی مسیر گاز داغ که
به تعویض کامل قطعات اصلی آن انجامید ،کمپرسورهای
اصلی و کمکی هوای واحد هم با قطعات نو تعویض گردید.
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه افزود :مونتاژ و
دمونتاژ تجهیزات محفظه احتراق ،کمپرسور و روتور
توربوکمپرسور ،نازل ها و پره های توربین ،انجام تست
های غیرمخرب ،NDTتست و بازدید الکتریکی ژنراتور،
تعمیرات الکتروفن و پمپ های  400ولت ،استارتر های
 MCCبریکرهای 400ولت و6/6کیلو ولت و ،...از اقداماتی
بود که در این برنامه تعمیراتی از سوی متخصصان این
نیروگاه انجام شد.

▪توطئهایدرکارنیست

هم اکنون ،جای این هنر بزرگ در رسانه ملی
بهشدت خالی است؛ از همین رو ،صداوسیما
باید نگاه ویژه به کتاب ،ادبیات و شعر را جزو
اولویتهای اصلی خود قرار دهد.

آذربایجان شرقی  -فالح :بر اساس مصوبه ای که در جلسه شورای
هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی به ریاست رئیس بانک مرکزی
گرفته شد ،شعبه صرافی بانک ملی در تبریز با در نظر گرفتن مالحظات و

پیشنهادات اولیای بانک ملی ایران ،راه اندازی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره بانک ملی در این زمینه گفت :از مصوبه بانک مرکزی تشکر
کرده و در هفته آتی مقدمات راه اندازی این شعبه بررسی شده و پیشنهادات الزم
ارائه می شود .حسن مونسان ،بر حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی استان
نیز تاکید کرد و اظهار داشت :با رفع برخی موانع در بخشنامه های بانک مرکزی،
امکان اعطای تسهیالت بیشتر فراهم خواهد شد .وی همچنین خواستار بازنگری
در برخی دستورالعمل های جدید ابالغی از سوی بانک مرکزی برای خدمات دهی
بهتر به مشتریان شد .دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی و
رئیس بانک ملی استان نیز از آماده بودن زیرساخت های الزم برای راه اندازی این
صرافی خبر داد .عادل غالمی همچنین با اشاره به حمایت بانکی از صنایع بزرگ
در استان عنوان کرد :کشاورزان زیادی در استان از کانال بنیاد برکت برای خرید

تراکتور از تسهیالت بانک ملی بهره مند شده اند که موجب رونق اقتصادی کارخانه
تراکتورسازی نیز شده است .دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی
همچنین با اشاره به محوریت این دبیرخانه در انعکاس مشکالت بانکی استان
به بانک مرکزی یادآور شد :در سفر رئیس بانک مرکزی به تبریز مقرر شد این
دبیرخانه موضوعات و مسائل مطروحه بانک های استان را تجمیع و به بانک
مرکزی انتقال دهد .وی تصریح کرد :در جلسه مشترک مدیران بانکی کشور و
مدیران بانکی استان نیز  ۵نفر از مدیران بانکی استان به بیان دیدگاه های خود
پرداختند .غالمی به دیدار مدیران بانکی با امام جمعه تبریز اشاره کرد و افزود :در
این دیدار آیت اهلل آل هاشم از توجه ویژه بانک های استان برای اعطای وام قرض
الحسنه و حمایت از واحدهای تولیدی تشکر و قدردانی کرد و رهنمودهایی برای
خدمات دهی بهتر داشتند.

تجلیل ازمدیرفعال وپرسنل روابط عمومی شهرداری هشتگرد

درنشست صمیمی شهردارورییس شورای اسالمی شهرهشتگردبا اصحاب رسانه شهرستان ساوجبالغ

کرج  -سیروس رنجبر کهن :طی مراسمی باشکوه با
حضور شهردار  ،رئیس شورای اسالمی شهر  ،اصحاب
رسانه واعضای شورای جوانان شهرستان ساوجبالغ از
مدیر و کارکنان روابط عمومی شهرداری هشتگرد تجلیل
شد.
مهندس یعقوبی شهردار مردمی هشتگردپس از استماع
نظرات و دغدغه های خبرنگاران با ایراد سخنانی ضمن پاسخ به
سواالت و خواسته های مطرح شده  ،روابط عمومی را آیینه تمام
نمای عملکرد سازمانها و ادارات دانست و گفت  :با توجه به اینکه
شهرداری بنابر وظایف ذاتی خود نیاز به ارتباط گسترده و مستمر
با شهروندان دارد از یک سو انتقال درخواستهای شهروندان
و مشکالت موجود به مدیریت و از سوی دیگر ارائه عملکرد و
راهکارهای شهرداری برای عمران و آبادانی شهر به شهروندان
از جمله وظایف حوزه روابط عمومی خواهد بود  .وی گفت :
خوشبختانه با حمایت رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی شهر

طی ماه های اخیر روند توسعه با سرعت در حال انجام است و در
جایجای شهر شاهد اجرای پروژههای عمرانی هستیم  .شهردار
هشتگرد افزود  :برگذاری موفق هفتمین نمایشگاه گل و گیاه در
محوطه  3هکتاری بوستان پروین اعتصامی توانست نمونه ای بارز
از همکاری و مدیریت جهادی را به نمایش بگذارد که با استقبال
بسیار خوب شهروندان و دوستداران گل و گیاه روبرو گردید و
اصحاب رسانه نیز در پوشش این اتفاق مهم نقش مهمی داشته
اند  .وی با اشاره به اجرای پروژه آسفالت معابر شهری بیان کرد :
طی  ۵ماهه اخیر بالغ بر  ۷000تن آسفالت در معابر شهری توزیع
گردیده است و این نشانگر پویایی حوزه عمرانی شهرداری می باشد
 .اجرای  4۵00متر مربع کفپوش پیادهروها و بهسازی بوستانها ،
 3۵00متر طول جدول گذاری معابر شهری و نیز تکمیل بوستان
شهید باکری که در  18اردیبهشت همزمان با افتتاح نمایشگاه
گل و گیاه به بهره برداری رسید از جمله این اقدامات بوده است .
وی با اشاره به بودجه مصوب پیشنهادی سال  1401شهرداری به

برنامه ریزی در راستای عمل به  6مأموریت تعریف شده در بودجه
اشاره کرد که ماموریت های کالبدی و شهرسازی  ،حمل و نقل
و ترافیک  ،محیط زیست  ،خدمات مدیریت  ،ایمنی و مدیریت
بحران و ماموریت اجتماعی و فرهنگی از جمله موضوعات تعریف
شده در بودجه  ۲۵4میلیارد تومانی سال  1401می باشد و انتظار
می رود بودجه امسال با حمایت اعضای پارلمان شهری  ،مسئولین
شهرستان و تالش کارکنان شهرداری به طور کامل محقق گردد .
مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی هشتگرد با تقدیر و تشکر
از زحمات شهردار هشتگرد گفت  :خوشبختانه اقدامات خوب و
گامهای موثری در ماههای اخیر برداشته شده و تعامل با اصحاب
رسانه بعنوان یکی از اصول مدیریت شهری مورد تاکید می باشد و
اعضای شورا از انتقادها و پیشنهادهای شهروندان و اصحاب رسانه
در جهت بهبود اوضاع کاری استفاده خواهند نمود  .افشاری با
بیان برنامه های آتی شورای هشتگرد به بخشی از عملکرد آن
شورا اشاره کرد و گفت  :بخشی از پیگیریهای پارلمان شهری

در خصوص تعیین تکلیف پل راه آهن  ،اراضی قولنامه ای  ،ایجاد
جاده کمربندی  ،طرح تصفیه خانه فاضالب بوده و تعامل با سایر
ادارات و پیگیری های مستمر را زمینهساز رفع نواقص شهری
دانست  .سرکار خانم صالحی عضو شورای اسالمی شهرنیز طی
سخنانی با اشاره به اقدام بزرگ مدیریت شهری در برگزاری
نمایشگاه گل و گیاه  ،خواستار تجلیل از زحمتکشان و دست
اندرکاران برگزاری نمایشگاه شد .

رئیسجمهوردرآخرینروزبرگزاریسیوسومین
نمایشگاهبینالمللیکتابتهران،بهطورسرزدهاز
آنبازدیدکرد.بهگزارشایرنا،آیتا ...سید ابراهیم
رئیسی در حاشیه این بازدید در گفتوگو با یک
برنامه رادیویی و در پاسخ به اینکه چه کنیم تا
جــوانــان بیشتر بــا کتاب انــس بگیرند ،گفت:
«نمایشگاه کتاب از جلوههای معرفی بهترینها
و جدیدترینهاست و به نظرم یکی از جلوهها و از
رویدادهایمهمفرهنگیاستکهمیتواندجوانها
را به کتاب خواندن تشویق کند» .رئیسجمهور
در ادامه درباره نقش رسانهها برای ترغیب بیشتر
جوانانبهکتابوکتابخوانیگفت«:دررسانهها،
معرفیجدیدترینهایحوزهنشرخیلیمؤثراست.
همچنین آثار کتابخوانی و آثار کتاب نخواندن را
باید تشریح کنید .اگر هر دو بخش مثبت و منفی
برای مردم و جوانها روشن شود ،به نظر من در
ایجاد شوق در جوانها بسیار مؤثر اســت» .وی
تأکیدکرد«:اگرجلوهیکفردکتابخوانویکفرد
کتابنخوانراخوببرایمردموجوانهابهتصویر
بکشید،اینخودشبهترینمشوقاست».

سفیرمکزیک
ازعالق هاشبهشاهنامهگفت
سفیر مکزیک در ایــران ،از شاهنامه فردوسی به
عنوان کتاب مورد عالقهاش یاد کرد .به گزارش
ایرنا ،گییرمو پوئنته اوردوریکا گفت« :من فارسی
بلد نیستم و فقط میتوانم بخوانم .نسخههای
متفاوت شاهنامه را جستوجو کــردم که بدانم
کدامرامیتوانمبخوانمویکیازترجمههایخوب
انگلیسی را پیدا کردم ،اما از اینکه یک ترجمه از
شاهنامه به اسپانیایی یافتم ،شگفتزده شدم.
اکنون در حــال خــوانــدن آن هستم و امــیــدوارم
نه تنها مردم مکزیک ،بلکه مردم همه کشورهای
اسپانیاییزبانآنرابخوانند».

اخبار ایران
به منظور گذر از پیک برق :1401

برگزاری جلسه هم اندیشی با دستگاه
ها و ادارات استان کرمانشاه

کرمانشاه  -نشست هم اندیشی شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه با سازمان جهاد کشاورزی
و سازمان آب منطقه ای کرمانشاه حول محور مدیریت
مصرف برق و پیک بار تابستان  1401برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه ،به دعوت مهندس محمد مرادی مدیر عامل شرکت
توزیع برق استان کرمانشاه و با حضور مسئولین و مدیران
سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای کرمانشاه،
نشست هم اندیشی در خصوص مدیریت پیک بار در تابستان
 1401و چگونگی همکاری مشترکین کشاورزی اعم از پمپاژ
آب و صنایع تولیدی برگزار شد .در این نشست مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه ضمن تشکر از سازمان ها
و ادارات شرکت کننده در جلسه به تشریح و توضیح ضرورت
کنترل و کاهش پیک بار شبکه سراسری ،اهداف و برنامههای
کاهش پیک در حوزه مشترکین کشاورزی پرداخت و گفت:
مشترکین کشاورزی با همکاری  4ساعته در ساعت اوج مصرف
برق می توانند از تخفیفات ویژه ای برخوردار شوند و باتوجه به
شرایط خویش ،قرارداد همکاری با این شرکت منعقد نمایند.
در ادامه این نشست راهکارهای فی مابین جهت هدفمند
کردن طرح تشویق همکاری مشترکین با شرکت توزیع برق
استان در زمینه کاهش پیک برق اشاره شد و مقرر گردید
جهت مشترکین دارای تجاوز از قدرت نیز پیگیری قانونی به
عمل آید .در پایان این جلسه ،مدعوین از محل کنترل و پایش
لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان کرمانشاه بازدید و
از نحوه پایش و کنترل بار آنالین مشترکین دارای کنتور فهام
و هوشمند مطلع شدند.

کسب رتبه های برتر کشوری
توسط مخابرات منطقه مرکزی

اراک  -در ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی ،در
حوزه معاونت تجاری وامور مشتریان شرکت مخابرات
ایران ،مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه های
اول تا سوم کشوری شد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی،
در ارزیابی عملکرد حوزه های امور مشتریان و تجاری مناطق
مخابراتی در سه ماهه چهارم سال  ، 1400طبق گزارش
معاونت تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران ،
مخابرات منطقه مرکزی توانست در حوزه مشتریان رتبه اول ،
در حوزه تجاری رتبه دوم ودر کل رتبه سوم کشوری را کسب
نماید  ..بر اساس این گزارش این موفقیت ها در سایه ارائه
خدمات و سرویس های بهینه و نیل به اهداف و چشم اندازهای
تعیین شده از طرف شرکت مخابرات ایران کسب شده است.
گفتنی است؛ رضایتمندی مشتریان از خدمات و سرویس های
ارائه شده یکی از شاخصه های مهم در اهداف تعیین شده از
سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در مخابرات منطقه مرکزی
نیز پایش مستمر رضایتمندی مشتریان به صورت ماهانه  ،دوره
ای و سالیانه در راستای بهبود کیفیت خدمات و سرویس ها
انجام می شود .
/۱۴۰۱72۴۱۴ت

