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 روابط عمومی ها نقش 
مهمی در پیشبرد اهداف 

 بخش صنعت و معدن
كشور دارند

 مدیرعامل بانك صنعت و معدن:
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مدیرعام�ل باغ م�وزه دفاع مق�دس با بیان 
ب�رای  از ظرفیت ه�ای موج�ود  بای�د  اینک�ه 
مقابله با امپراتوری رس�انه ای غرب اس�تفاده 
کنیم، گفت:حضور مقتدرانه و هوش�مندانه در 
فعالیت ه�ای عرصه فرهنگی بی�ن المللی یک 
ضرورت اس�ت و باید در این زمینه نقش�ه راه 

داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی اصغر جعفری 
در اختتامیه نخستین جشنواره ملی ترجمان فتح با 
عنوان ترجم��ه و تالیف ادبیات مقاومت به زبان های 
زنده دنیا که در س��الن خلیج فارس باغ موزه برگزار 
شد، افزود: انسان های بزرگ و کشورهای ماندگار در 
سابقه تمدنی در حوزه ترجمه و تالیف ادبیات حرفی 
برای گفتن داش��ته اند. خیلی از فاتحان کش��ورها و 
جهان و مش��هور و افراد موثر در مقطعی ممکن بود 
فتوحات زیادی داشته باشند و جغرافیای نفوذشان را 

گسترده باشد اما امروز نام و نشانی از آنها نیست.
 وی اضاف��ه کرد: آنهایی ماندگارند که حرفی برای 
گفت��ن داش��تند و ارزش��ی را پاس داش��تند و ارائه 
کردند و برای کرامت و ارزش های انسانی مجاهدات 

کردند.
جعفری با تاکید ب��ر نقش کتاب به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم رس��انه ای گفت: یکی از ابزارهای موثر 
و مان��دگار در حوزه ترجم��ه و ادبیات بحث کتاب و 
کتابت اس��ت و هر روز هم ک��ه می گذرد، بر اهمیت 
آن افزوده ش��ده است و امروز کش��ورهای پیشرو و 
متمدن و انسان های بزرگ را با کتاب ها و تالیفات و 

کتابخانه ها و منابع آنها می شناسند.

وی گف��ت: یک��ی از امتیازات بزرگ س��رزمین ما 
این اس��ت که مفتخریم کتاب ق��رآن معجزه پیامبر 
اکرم در دس��تان ما است و عماًل وجه تمایز اسالم با 
دیگران اس��ت و از طرف دیگر تمدن ایرانی برگرفته 
از دل تاری��خ ب��ا کتاب های متع��دد و کتابخانه های 
فراوان اس��ت ب��ه رغم اینکه دش��من در مقاطعی از 
زمان کتابخانه های ما را سوزاندند و سعی کردن این 
گنجینه را از دست ما بگیرند اما امروز همچنان این 
ظرفی��ت وجود دارد و ما منتس��ب به این ارزش ها و 

کرامت ها هستیم.
مدیرعامل باغ موزه دفاع مقدس یادآور شد: تصور 
ای��ن بود که با ش��کل گیری رس��انه های نوین عمال 
کتاب از گردونه حذف ش��ود و جای خود را به سایر 
رس��انه های نوین دهد اما دیدیم که کتاب همچنان 
ماندگار و موثر است و س��ایر رسانه ها امروز محفلی 

برای معرفی کتاب و نشر  ارزش ها شده اند. 
جعفری ب��ا بیان اینکه انقالب اس��المی به عنوان 
بزرگترین انقالب ارزشی و انقالب اندیشه ای در تاریخ 
بش��ریت حرف های زیادی برای گفت��ن دارد، گفت: 

انقالب اس��المی پارادایم وی��ژه ای را در جهان برای 
خود ایجاد کرده است و توانسته است افکار جهانیان 
را به س��مت خود جلب کرده و ظرفیت س��ازی کند. 
وی اف��زود: امروز انقالب در س��طح جهان مخاطبان 
زیادی را پیدا کرده اس��ت و خیلی ها عالقمندند که 
ای��ن انقالب بزرگ معاصر را که پنجه در پنجه همه 
نظام های س��لطه انداخته، بیشتر بشناسند و به آنان 
معرفی ش��ود.  مدیرعامل باغ م��وزه دفاع مقدس با 
تاکید بر اینکه دفاع مقدس انقالب را بیمه و تثبیت 
کرد و معرفی کرد گفت: دفاع مقدس امروز به عنوان 
ذخیره ماندگار و جاودان از دوران بس��یار ارزشمند 
انقالب اس��ت که باید از آن به��ره بگیریم و متولیان 
امر در جهت  اس��تفاده از این ظرفیت اهتمام الزم را 
داش��ته باشند تا نس��ل جوان ما و نسل جدید از آن 

سیراب شوند.
جعفری ب��ا بیان اینک��ه امروز در سراس��ر جهان 
انقالب مش��تاقان و دش��منانی دارد، گفت: دشمنان 
س��عی می کنند مانع نفوذ انقالب ش��وند و از طرفی 
مش��تاقان انقالب عالقه مند به تروی��ج این گفتمان 
جهانی هستند و تالش ها و زحمات ما در این زمینه 

موثر و کافی نبوده است.
مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
گفت: ترجمه آثار انقالب اس��المی در مقطعی بدون 
شناخت مخاطب و کار غیرحرفه ای صورت می گرفت 
که عمال تاثیرگذار نبود و این آثار در انبارها می ماند. 
اگر بخواهی��م کار متفاوت و وی��ژه ای در این زمینه 
انجام دهیم، باید الزاماتی را بپذیریم و به یک منطق 

حرفه ای تن بدهیم.

عل�ی باقری مذاک�ره کننده ارش�د ایران در 
مذاکرات با گروه ۱+۴، صبح دوشنبه برای ادامه 

رایزنی ها عازم وین، پایتخت اتریش شد.
به گزارش خبرنگار سیاس��ت خارج��ی ایرنا، علی 
باقری کنی رییس هیات مذاکره کننده ایرانی که از 
روز جمعه به تهران بازگشته بود، بامداد روز دوشنبه 
برای ادامه گفت و گوها با نمایندگان گروه ۱+۴ عازم 

وین شد.
مذاکره کننده ارش��د کش��ورمان در دو روز اقامت 
در تهران در قالب یک برنامه س��نگین و فش��رده با 
هم��ه مقامات ذیربط باالدس��تی، فن��ی و تخصصی 

نشست های هماهنگی و مشورتی داشت.
در وین مجددا نشست های رسمی و کارگروه های 

مختلف مذاکره کننده ارش��د هس��ته ای ایران و تیم 
همراه با نمایندگان ۱+۴ و هماهنگ کننده اتحادیه 
آغاز می شود.  بر اساس توافق انجام شده در هشتمین 
دور مذاک��رات هس��ته ای، مذاکره کنندگان ارش��د 

جمهوری اس��المی ایران و س��ه کش��ور اروپایی روز 
جمعه گذشته برای برخی مشورت ها به پایتخت های 
خود برگشته بودند. مذاکرات کارشناسی در این ایام 
هم کماکان ادامه داش��ت و جلس��ات کارگروه رفع 
تحری��م و ترتیبات اجرایی)کارگروه س��وم( با حضور 
کارشناس��ان ایران و گ��روه ۱+۴ در ای��ن مدت در 
هتل کوبورگ وین برگزار ش��د. آخرین بار، جلس��ه 
هیات های مذاکره کننده ایران و س��ه کشور اروپایی 
روز جمع��ه با حض��ور انریکه م��ورا هماهنگ کننده 
گفت گوها در وین برگزار ش��د. دور هشتم مذاکرات 
رفع تحریم ها از دوشنبه ششم دی ۱۴۰۰ آغاز شده 
و گفت وگوه��ا ب��ه اذعان هیات ه��ای مذاکره کننده 

پیشرفت هایی داشته است.

مدیرعامل باغ موزه دفاع مقدس:

باید از ظرفیت های موجود برای مقابله با امپراتوری رسانه ای غرب استفاده کنیم

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای عازم وین شد

درگذشت سازنده آذربایجانی 
اکباتان مدرن ترین شهرک 

مسکونی خاورمیانه
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رونمایی از کتاب»سیزدهمین« 

دختر نوجوان تبریزی
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پور:کت��اب  ف��رج  آیس��ل   - فرهنگ��ی  س��رویس   / عص��رآزادی 
“سیزدهمین”نوش��ته ی آنی��ل اقبال��ی دخت��ر ۱۳ س��اله ی تبریزی با 
استقبال مردمی و دوستداران ادبیات کودک و نوجوان در تبریز مواجه 

پرهیز از تداوم روال غلطشده است...
»عصرآزادی« از بررسی تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در صحن شورای شهر گزارش می دهد؛
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