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خبرنامه

مطبوعات؛ نقطه عزیمت افزایش سرانه مطالعه هستند

تفاهم-گروه فرهنگی :معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی ،با اشاره به اقبال عمومی به شبکه های اجتماعی اطالع رسان
گف��ت :بای��د توجه داش��ت که تف��اوت میان رس��انه های س��نتی و
رس��انه های اجتماعی وجود دارد و اصلی ترین تفاوت ،موضوعاتی
چ��ون دروازه بانی خبر ،تایی��د صحت اخبار و راس��تی آزمایی در
رسانه های سنتی است .حسین انتظامی ،به تشریح راهبردهای دولت
در حمایت از رسانههای مکتوب پرداخت و بر نقش مهم رسانهها در
بحث درست نویسی تاکید کرد .وی ،درباره کارکردهای اطالع رسانی
ش��بکه های اجتماعی و پیام رسان ها گفت :باید توجه داشته باشیم
وقتی شکل رسانه ها عوض می شود ،باید نظارت اجتماعی نیز شکل
بگیرد .معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،با اشاره به
تاکید بر افزایش س��واد رسانهای جامعه ،عنوان کرد :آموزش ،بهترین
نوع حمایت از ش��بکه های اجتماعی اس��ت .انتظامی درباره س��رانه
مطالع��ه و نقش مطبوعات در افزایش این س��رانه ،گفت :مطبوعات،
نقطه عزیمت برای باال بردن سرانه مطالعه هستند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،درباره شرایط
ام��روز مطبوعات ایران نیز اظهار کرد :خوش��بختانه با افقی که قانون
انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات به وجود آورده و تالش��ی که
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای برخط قرار دادن اطالعات
انجام میدهد ،تقریبا تمام آمارها بر روی سایت موجود است .انتظامی
افزود :در حال حاضر حدود  8هزار نشریه چاپی و الکترونیک داریم

که در این میان نزدیک به  2500س��ایت خبری هس��تند و بخش��ی
از آنه��ا یعنی حدود  300عنوان به نش��ریات الکترونیکی غیر برخط
تعلق میگیرد .همچنین بالغ بر  30درصد نش��ریات استانی و محلی
هس��تند و تالش میکنیم که این نشریات ترویج پیدا کنند .وی ادامه
داد :ب��ه ط��ور کلی میتوان گفت که در این موج تغییرات رس��انهها،
 3گروه نشریات بینالمللی ،تخصصی و اختصاصی و نشریات استانی
با فرصت هایی مواجه هستند.

« »50هزار معلم
کالسی برای تدریس ندارند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت 50 :هزار معلم داریم که کالسی برای آنها
وجود ندارد اما از آموزش و پرورش حقوق میگیرند .عبدارضا مصری در گفتوگو با فارس ،علت عدم تخصیص
بودجه تعیینشده به آموزش و پرورش را عدم تحقق منابع پیشبینی شده دولت دانست و اظهار داشت :مکانیسم
تخصیص بودجه در اختیار دولت است و سخنگوی دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد .وی افزود :بسیاری
از معلمان با حداقلها زندگی میکنند و اگر حقوق آنها در زمره مطالبات برود ،ظلم مضاعف است .این عضو کمیسیون
برنامه و بودجه ،با بیان کرد :در بهترین شرایط بودجهای هم گاهی ،برخی مدیران از والدین پول میگیرند .مصری ،در
پاسخ به این پرسش که «آمار  60هزار نیرویی که در آموزش و پرورش خدمت نمیکنند اما حقوق دریافت میکنند،
صحت دارد؟» ،گفت :این آمار را متفاوت دریافت می کنیم ،ممکن است رقم بیشتر و کمتر باشد اما این مسئله وجود
دارد .وی تصریح کرد :عامل مهم مشکالت بودجهای آموزش و پرورش این است که بهینهسازی هزینهها صورت
نگرفته است و تا زمانی که این مشکل حل نشود ،اوضاع بودجهای آموزش و پرورش اصالح نمیشود.
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معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

خبرنامه
حمایت کانون پرورش فکری
از تدوین کتاب های زیست محیطی
مدیرکل انتش��ارات کانون پ��رورش فکری
ک��ودکان و نوجوانان در گفت و گو با ایرنا عنوان
کرد :اکنون کانون با تش��کیل کارگروهی در حال
بررسی مسائل زیست محیطی است و بنا دارد در
ای��ن زمینه کتاب هایی تولید کند .رضا موزونی با
بیان اینکه هدف کانون پرورش فکری این است که
کودکان ،عالقه مند به محیط زیس��ت شده و آن را
بخشی از زندگی خود بدانند ،از تمامی نویسندگانی
که دل در هوای کودکان دارند ،خواست آثار قلمی
خود در موضوعات مختل��ف را در اختیار کانون
پرورش فکری قرار دهند تا پس از ارزیابی های
کارشناسی منتشر شود .وی تصریح کرد :در تمامی
کشورها اگر چه زودتر از ما درگیر فضای مجازی
ش��دند ،اما نمایش��گاه های کتاب و تصویرگری
پابرجاس��ت و نش��ان م��ی دهد کت��اب همچنان
جایگاه خود را حفظ کرده و امید اس��ت ما هم به
این س��مت پیش برویم .مدیر کل انتشارات کانون
پرورش فکری اظهار داش��ت :کانون می تواند در
موضوعات دیگری همچون آسیب های اجتماعی
که به ویژه مناطق محروم را درگیر کرده و آش��نا
کردن کودکان با مه��ارت های زندگی و برخی از
علوم تولیدات بیش��تری داشته باش��د .موزونی با
اشاره به اینکه برای تشویق بچه ها به سمت کتاب
باید ابتدا خانواده ها کتابخوان باشند ،گفت :آنچه
که در فضای خانواده اتفاق می افتد ناخودآگاه بر
روی کودکان تاثیر می گذارد اگر پدر یا مادر کتابی
را ورق بزن��د بچه ها حتی اگر در فضای مجازی
باش��ند نیز نی��م نگاهی به کتاب خواهند داش��ت.
وی ،اظه��ار امی��دواری کرد با تولی��د کتاب های
خوب ،لذت کتابخوانی به بچه ها چش��انده ش��ود
و در دنی��ای امروز که در چنبره فضاهای مجازی
گرفتار آمده ،کتاب بتواند بستری برای جمع شدن
خانواده ها در کنار یکدیگر را فراهم کند .موزونی
با ی��ادآوری این نکته که کان��ون پرورش فکری
کودکان س��االنه بین  100ت��ا  150عنوان کتاب
چاپ اول و حدود  300عنوان کتاب تجدید چاپی
دارد ،گف��ت :هرچند ،کانون از ظرفیت و امکانات
بیش��تری ب��رای چاپ کت��اب برخوردار اس��ت،
اما هیچ گاه کیفیت را فدای کمیت نخواهد کرد.

شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

بر این اساس ،نشریات محلی که فقط به یک حوزه توجه دارند،
تنها مسائل و دغدغههای آن حوزه را منعکس و به خوبی استعداد یابی
میکنند ،بیش��تر مورد اقبال مخاطبان خودش��ان هس��تند .در همین
زمینه چند سال است که سیاست ترویج و توسعه نشریات محلی در
دس��تور کار ما قرار گرفته است .انتظامی ،حمایت از نشریان استانی
را حمایت از تنوع فرهنگی کش��ور و حفظ انس��جام ملی دانس��ت و
خاطرنشان کرد :در حال حاضر تمام استانها مجوز انتشار نشریات
محلی را دارند ،ولی ممکن اس��ت در برخی از اس��تان ها به دالیلی
منتشر نشوند .در عین حال در برخی از استانها تعدادی از نشریات
با اس��تقبال خوبی مواجه هس��تند .انتظامی ،در تش��ریح برنامههای
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در حمای��ت از مطبوعات افزود:
وزارت فرهنگ و ارشاد ،بس��تههای حمایتی در حوزه مطبوعات را
ابتدای هر س��ال اعالم م��ی کند تا صاحبان کس��ب و کار بدانند چه
اولویتهایی برای سیاست گذار فرهنگی کشور وجود دارد .به عنوان
مثال برای سال  ،96سیزده مورد اعالم شده که اگر موضوع رسانهای
یکی از این موارد باشد در اولویتهای حمایتی قرار خواهد گرفت و
یارانه آن رس��انه ها تا  3برابر افزایش پیدا میکند .معاون مطبوعاتی
به برخی از این موارد  13گانه اش��اره کرد و گفت :رس��انههایی که
مروج فرهنگ ایثار و ش��هادت ،فرهنگ اقتصاد مقاومتی ،کتابخوانی،
زبان و ادب فارس��ی ،وقف ،کتابخوانی و ...شامل حمایت های ویژه
معاونت مطبوعاتی قرار می گیرند.

برپایی نمایشگاه
هنرهای سنتی فارسیزبان در اروپا

نمایشگاه سازهای سنتی و صنایع دستی کش��ورهای ایران ،تاجیکستان و افغانستان در جشنواره
هنری فارسی زبانان اروپا برگزار میشود .به گزارش فارس ،نخستین جشنواره هنری فارسی زبانان اروپا
امسال در بخش جنبی جشنواره میزبان نمایشگاههایی از سازهای سنتی و صنایع دستی کشوهای فارسی
زبان خواهد بود .این  2نمایشگاه به همت انجمن فرهنگی-هنری پرشیانا و با همکاری هنرمندان ایرانی
و سفارتهای افغانستان و تاجیکستان برپا میشود .این نمایشگاهها به مدت یک هفته میزبان عالقهمندان
خواهد بود .بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با سازهای سنتی و صنایع دستی کشورهای یادشده ،بی شک
بیشتر به اشتراکات فرهنگی و هنری هنرمندان ایرانی ،تاجیک و افغانستانی پی میبرند .این جشنواره برای
نخس��تین بار در اروپا با هدف ایجاد مودت ،اتحاد و یکرنگی میان پارس��ی زبانان قومیت های مختلف
و رونق زبان و ادبیات پارس��ی برگزار میشود .انجمن فرهنگی-هنری پرشیانا قرار است ژانویه ٢٠١٨
نخستین جشنواره هنری فارسی زبانان اروپا را در پاریس برگزار کند.

تعطیلی سینماها در ایام سوگواری ماه صفر
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمای��ش گفت:
س��ینماهای کش��ور ،ب��ه عل��ت فرارس��یدن ایام
سوگواری  28و  30ماه صفر تعطیل خواهند شد
و فیل��م ه��ای کمدی از روز  27ت��ا  30صفر در
سینماها نمایش داده نمی شوند .غالمرضا فرجی
در گفتگو با ایرنا درباره آخرین مصوبات شورای
صنفی نمایش در جلس��ه روز گذشته ( 22آبان)،
اظهار داشت :سینماهای سراسر کشور در آستانه
سالروز رحلت پیامبر گرامی اسالم (ص) ،از ساعت
17روز  25آبان ماه تعطیل می شود و روز جمعه
به طور کامل اکران ،تعطیل خواهد بود .وی افزود:
همچنین روز ش��نبه 27 ،آبان ماه (ش��ب شهادت
ام��ام علی بن موس��ی الرضا (ع) نیز س��ینماهای
کش��ور از س��اعت  17نمایش فیلم ها را متوقف
خواهد کرد و روز یکشنبه نیز به طور کامل تعطیل
خواهد بود .س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش
ادامه داد :طبق تصمیم ش��ورای صنفی نمایش از
روز  25ت��ا  28آب��ان ماه ( 27ت��ا  30ماه صفر)
هی��چ فیلم کم��دی روی پرده نم��ی رود .فرجی
درباره تغییرات و نمایش فیلم جدید در سینما نیز
گفت :فیلم های روی پرده کف فروش را به دست
آورده اند و چون بیشتر آثار روی پرده به تازگی
اک��ران خود را آغاز کرده ان��د ،تغییری در برنامه
نمایش عمومی فیلم ها به وجود نیامد.
توزیع فیلم « »۳۱۶در شبکه نمایش خانگی
فیلم سینمایی « »۳۱۶ساخته پیمان حقانی
که در سال  ۹۴اکران شد پس از  ۲سال در شبکه
نمایش خانگی توزیع شد .به گزارش فارس ،این
فیلم سینمایی از دیروز ،توسط رسانه فیلمسازان
در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .در این فیلم
هیچ یک از ش��خصیت ها دیده نمی ش��ود و در
واقع پاهای ش��خصیتها روایتگر داس��تان فیلم
است .در خالصه داس��تان این فیلم ،آمده است:
زنی خاطرات زندگی و کش��ورش را از پیش از
تولد تا لحظه مرگ روایت میکند .داس��تان این
 63سال زندگی بیشتر از طریق کفشها و پاهای
ش��خصیتهای فیلم روایت میشود .در این فیلم
مخاط��ب با صحنههایی از جنگ ،انقالب ،امید و
زندگی و مرگ مواجه میشود.

تحول در صنعت خودروسازي كشور

طراحي پلتفرم ايران خودرو توسط برترين شركت هاي دنيا

نخس��تين و بزرگ ترين قرارداد بين المللي صنعت خودرو
ايران با شركت ها و برندهاي معتبر جهاني چند ماه پيش در
تهران امضا شد و براساس آن جمعي از برترين شركت هاي
دني��ا ،طراحي پلتفرم و توليد محصوالت جديد ايران خودرو
به رهبري شركت پينين فاريناي ايتاليا آغاز كردند.
برمبناي اين قرارداد ،پلتفرم جديد ايران خودرو شامل طيف
كامليازخودروهايبنزيني،هيبريديوالكتريكيدركالسهاي
س��دان ،ه��اچ بك ،ك��راس اوور و وانت خواهد ب��ود .گروه
صنعتي ايران خودرو كه خودروس��از واقعي شدن را هدف
اصل��ي خود ق��رار داده ،دانش و ف��ن آوري طراحي پلتفرم
را ب��ه عنوان يكي از س��رفصل هاي مهم اي��ن هدف دنبال
مي كند .برهمين اس��اس به منظور تحقق پيش بيني ها در
بخش طراحي پلتفرم و توس��عه محصول ،نخستين نشست
مش��ترك س��ازندگان پلتفرم جدي��د با حض��ور نمايندگاني
از ش��ركت پينين فارين��ا و نمايندگان ش��ركتهاي طراح و
سازندگان داخلي و خارجی برگزار شد.
در اين نشس��ت كه بيش از 80س��ازنده توانمند داخلي در
كنار سازندگان معتبر جهاني حضور داشتند ،فرصتي فراهم
ش��د تا طرفين اه��داف فني و برنامه زمان��ي پروژه پلتفرم
جديد ايران خودرو را تشريح كنند.
نقش مهم زنجيره تامين در پروژه پلتفرم جديد
مديرعامل ساپكو اولين سخنران اين نشست بود .وي درباره
طرف هاي قرارداد طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو گفت:
پينين فارينا از ش��ركت هاي مطرح در بخش طراحي خودرو،
هيوندايي پاورتك كره در طراحي و توليد گيربكس اتوماتيك
و ماهل��ه آلمان در طراح��ي موتور خودرو از ش��ركاي اصلي
ايران خ��ودرو در پروژه طراحي پلتفرم جديد هس��تند كه
با همراهي س��ازندگان بنام خارجي و بيش از  100سازنده
داخلي مسئوليت اجراي پروژه پلتفرم جديد ايران خودرو را
برعهده دارند.
حسين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جديد را ارتقاي نام
ايران خودرو در بازارهاي بين المللي دانست و ضمن وسيع
خواندن طيف آن از مرحله مفهومي و كانسپت تا توليد انبوه
خودرو  ،گفت :طراحي ،مهندس��ي ،اجرا ،توليد و ارزيابي در
طيف اجراي اين پروژه قرار دارند.
نجاري افزود :شركت ايتاليايي پينين فارينا طراحي پلتفرم
م��اژوالر براي خودرو هايي در كالس هاي س��دان ،هاچ بك،
كراس اوور و وانت را برعهده خواهد داشت و شركت ماهله
نيز طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواهد داد.
مديرپروژه طراحي پلتفرم جدي��د ايران خودرو تاكيد كرد:
محصوالت در دو بخش مشخصات سطح باال و معمولي طراحي

خواهد شد كه پيش��رانه محصوالت در هر دو بخش موتور
س��ه سيلندر توربو شارژ اس��ت .وي ادامه داد :پروژه هاي
صنعتي سازي نيز هم زمان در بخش هاي بدنه سازي ،پرس،
مونتاژ و ...درحال انجام است.
مديرعامل ساپكو زمان عرضه اولين محصول اين همكاري را
دو سال و نیم آینده اعالم كرد و گفت :قيمت محصوالت در
دو بخش سطح باال و معمولي رقابتي خواهد بود .وي صادرات
 30درص��دي و بومي س��ازي بي��ش از  70درصد قطعات و
مجموعه ها را از ديگر اهداف پروژه عنوان كرد و گفت :در
صورت تحقق اهداف داخلي س��ازي ،قيمت محصول رقابتي
خواهد بود.
زيرساخت هاي مطلوب عامل مهم سرمايه گذاري
ديگر سخنران نشست سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو
معاون طراحي و توسعه محصول جديد ايران خودرو بود .وي
گفت :با اجراي پ��روژه طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو و
عرضه محصوالت جديد ،سهم بازار افزايش يافته و اهداف
صادراتي نيز محقق شود.
كامران س��پهري با اشاره به رشد اقتصادي ايران در شرايط
لغو تحريم هاي بين المللي گفت :زيرساخت هاي موجود در
ايران نسبت به كش��ورهاي منطقه در شرايط مطلوبي قرار
دارد ،نيروي انس��اني جوان در دس��ترس با س��طح دانش و
تخصص مناسب نيز يكي از مزاياي سرمايه گذاري به شمار
مي رود.
وي افزود :ايران با جمعيت  84ميليوني خود ،تقاضاي بااليي
براي خودرو در آينده خواهد داشت كه اين فرصت و مزيتي

است كه سرمايه گذاران به آن توجه دارند.
س��پهري به ميزان باالي فروش خودرو در بازار ايران اشاره
ك��رد و گفت :در س��ال  2016با ف��روش يك ميليون و نيم
خ��ودرو رتبه  13ف��روش از آن بازار ايران بوده اس��ت كه
پيش بيني مي شود با عرضه محصوالت متنوع در آينده اين
رتبه ارتقا يابد.
وي ايران خودرو را بزرگ ترين و مش��هور ترين خودروساز
ايران توصيف كرد و گفت :با اشباع بازار خودروسازان بزرگ
در غرب ،اين شركت ها به سرمايه گذاري و توليد در ايران
روي آورده اند.
س��پهري ظرفيت توليد در ايران خ��ودرو ،قابليت طراحي و
توس��عه ،نيروي انساني متخصص و كارآمد را مزيت رقابتي
براي ايران خودرو دانس��ت و گفت :اين شركت بزرگ ترين
شبكه فروش و خدمات پس از فروش را در ايران دارد كه
امكانات مناسبي را در اختيار شركاي خارجي قرار خواهد داد.
معاون طراحي و توس��عه محصول جديد ايران خودرو توليد
بي��ش از ي��ك ميليون خ��ودرو در س��ال ،حفظ س��هم بازار،
افزايش تنوع توليدات با معرفي محصوالت جديد و همچنين
صادرات  30درصدي را از اهداف ميان مدت ايران خودرو
عنوان كرد.
موتور بسيار كم مصرف براي محصوالت آينده
عضو هيات مديره ش��ركت ماهله آلمان نيز در اين نشست
با بيان اينكه همكاري ما با ايران خودرو در مسير پيشرفت
و توسعه قرار دارد گفت :يكي از پروژه هاي مشترك ايران
خودرو و ماهله توليد يك نمونه پيشرانه ٣سيلندر است كه

بسيار كم مصرف خواهد بود.
مارتين برگر اظهار كرد :افزايش استانداردهاي پيشرانه ها
و رفتن به س��مت هيبريدي ها ،پرهزينه است و به همين
دليل از نمونه هاي س��اده تر ش��روع كردي��م .ضمن اينكه
ماهله در بخش سي.ان .جي هم تجربيات زيادي دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسيل هاي همكاري با ايران
خودرو گفت :ش��ركت ما در بخش پيش��رانه كنسرس��يوم
طراحي و توليد پلتفرم جديد ايران خودرو فعاليت مي كند
و با توجه به پتانس��يل هاي موج��ود اطمينان داريم كه اين
همكاري چند مليتي نتيجه بس��يار خوب��ي به همراه خواهد
داشت.
وي افزود :مي دانيم كه در س��ال هاي آينده برقي سازي و
رانندگي اتوماتيك تا سال ٢٠٣٠و بعد از آن نقش مهمي در
صنعتخودروجهانخواهدداشت،ازاينروبايدفناوريهايي
را ب��ه كار بگيريم كه در س��ال  ٢٠٣٠ش��يب اس��تفاده از
پيشرانه هاي درون سوز كمتر شود.
توليد خودروهاي مختلف روي پلتفرم جديد
نماينده مديرعامل شركت پينين فارينا ايتاليا به عنوان يكي
از طرف هاي اصلي قرارداد ،پروژه اين ش��ركت در همكاري
با ايران خودرو را طراحي پلتفرم آينده اين خودروساز اعالم
كرد و گفت :طراحي و توسعه خودروها و موتورهاي احتراق
داخلي با همكاري ديگر شركت هاي حاضر در اين كنسرسيوم
از جمله فعاليت هاي ما خواهد بود
جينو موزاكو اظهار كرد :اس��تراتژي اصلي ما سبك جديدي
دارد كه تنها ش��امل طراحي يك خودرو نمي ش��ود و مباحثي
مثل مصرف سوخت ،رقابتي بودن ،ايمني و محيط زيست را
نيز در نظر دارد.
وي گفت :توليد خودرو در كالس هاي مختلف هاچ بك ،سدان،
كراس اوور و اس.يو.وي روي اين پلتفرم پيش بيني ش��ده
است ،ضمن اينكه توليد خودروهاي هيبريدي و الكتريكي
نيز در اين كنسرسيوم موردنظر قرار گرفته است.
موزاك��و در ادامه ضمن معرفي ش��ركت پينين فارينا گفت:
شركت ما يك شركت طراحي و مهندسي است كه محصوالتي
مثل ف��راري از جمله خودروهايي هس��تند كه توس��ط اين
شركت طراحي مي شوند.
وي اف��زود :پيني��ن فارينا عالوه ب��ر كار طراح��ي ،در بخش
پيشرانه هم فعاليت دارد و قادر به توليد خودروهاي خاص
به صورت محدود است.
مسئول امور فني و مهندسي پينين فارينا گفت :پينين فارينا
تنها شركتي است كه مي تواند همه تست هاي مورد نياز را
همراه با آناليزها خودش انجام دهد.

