ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی از
ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﺎر رﻓﺖ .او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ.
»اﻣﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯿﺎن« در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺧﺒﺮ از اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی او در اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺧﺒﺮ از اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺎﻟﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮراﮐﯿﺎن

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺘﻪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

»در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی زﯾﺴﺖ ﺗﺎزهای را ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای
دوﻟﺖﻫﺎ رﻗﻢ ﻣﯽزد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮرم در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻧﻘﺪر ﻣﻔﯿﺪ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﻣﻦ آدﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺶ و ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ﺗﺎزه ،ﺑﻌﻀﺎ ﻧﺎﺑﻮراﻧﻪ و ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﻮتﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮا و ﺣﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ،
ﺳﯿﻨﻪام را ﭘﺮ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﯾﺒﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
را دﯾﺮوز ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﺮوز و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ دادم«.

از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﯿﺎن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی »اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺤﺘﻮا« ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر«
ﺑﻮد .ﺳﻨﺪی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اداﻣﻪ راه آن در ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .او از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﺪی ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و درﺑﺎره ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد » :اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﻗﻠﻌﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮد«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ در زﻣﺎن ﺧﻮراﮐﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و داﻧﺸﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ
ﻃﺮحﻫﺎی وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ آن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﯿﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )(84-90
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )(84-90
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﻫﻨﺮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان )(90-92
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ
ﻣﻮﺳﺲ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎره
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﺸﻬﺮی
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺷﺒﮑﻪ  5ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ دادﮔﺎه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻣﺠﺎزی
رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻬﺮ )دو دوره(
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻌﺮ ﻓﺠﺮ
رﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

