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»

امام صادق (ع):

وزارت ميراث فرهنگي
چه سودي خواهد داشت؟

مهدي افشاريان
ميراث فرهنگي و گردشگري ايران سالهاست که در در دامن
تغييرات خرد و کالن از سمتي به سمت ديگر مي غلتد .تغييراتي با
هدف اوليه و اصلي بهبود اين سازمان مهم انجام مي گيرد اما به بي
ثباتي در سياست گذاري هاي اين بخش مهم و پولساز تبديل شده
است .ولي اين بار در تاريخ  10مرداد ماه  1397نمايندگان ملت با
 137راي موافق و تنها  4راي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع
 199نمايندهء حاضر در صحن مجلس ،راي به تبديل اين سازمان به
وزارتخانه دادند .بدين ترتيب تشکيل وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
جزئيات اين طرح بر اين اساس خواهد بود که بر اساس ماده واحده
طرح مذکور ،سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري با
کليه اختيارات و وظايفي که به موجب قوانين دارا مي باشد ،با رعايت
بند (د) از مادهء ( )۲۹قانون مديريت خدمات کشوري مصوب هشتم
مهر سال  1386با اصالحات و الحاقات بعدي و بند (الف) ماده ()۲۸
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران مصوب  1395/14/12و بدون توسعه تشکيالت
و افزايش نيروي انساني به وزارت ميراث فرهنگي  ،گردشگري و صنايع
دستي تبديل مي گردد و بار مالي ناشي از تغيير عنوان از محل منابع
داخلي و صرفه جويي تأمين خواهد شد.
تبصره  -۱کليه امکانات ،اموال و نيروي انساني سازمان مزبور در اختيار
وزارتخانه جديد قرار مي گيرد.
تبصره  -۲شرح وظايف اين وزارتخانه مطابق قوانين مورد عمل سازمان
مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغييرات در شرح وظايف
وزارتخانه جديد را حداکثر ظرف مدت يک سال براي تصويب به
مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.
تبصره  -۳هرگونه افزايش نيروي انساني  ،امکانات و بار مالي براي
وزارتخانه موضوع اين ماده در طول دوران اجراي برنامه ششم توسعه
ممنوع است.
با توجه به تبصره سوم اين قانون تا پايان برنامه ششم توسعه نبايد
چشم اميد کارآفريني از اين وزارتخانه تازه تاسيس داشته باشيم .اما
قسمت مهم اين مطلب استقالل اين بخش مهم فرهنگي در کشور
است که با توجه به سرمايه هاي فرهنگي و هنرياي که به دليل
سبقه فخيم جمهوري اسالمي ايران در حضور آثار باستانياي کم
نظير و بعضا بي نظير و همچنين دارا بودن منابع جذب گردشگر
خارجي مي تواند بازوي پر تواني براي به راه انداختن چرخ درآمدزايي
و اشتغالزايي از منابع غير مستقيم در کشور باشد .با وجود اينکه
در تبصره سوم طرح به طور مستقيم از اضافه کردن نيروي انساني
خودداري شده است اما مي توان با قدرت اعالم داشت که طرح و
استقالل اين سازمان به عنوان يک وزارتخانه مي تواند به طور غير
مستقيم واردات ارز در کشور و اشتغالزايي هاي خرد و کالن را به
همراه داشته باشد .
دبير مجمع تشکلهاي گردشگري به دنبال تصويب طرح تبديل
سازمان ميراث فرهنگي  ،صنايع دستي و گردشگري به وزارتخانه
گفت :ميدانيم معجزه نميشود اما اوضاع بهتر خواهد شد  ،دستکم
اين سازمان از حياط خلوتي خارج ميشود .وي افزود :نگاهي به
ت کم در يک دهه اخير نشان
جدول اسامي رؤساي اين سازمان دس 
ميدهد آنها يا از شخصيتهاي سياسي يا از نزديکان دولت بودند و
ص گرايي به هيچ عنوان مالکي براي انتخاب رؤساي اين
تخص 
سازمان نبوده است .با تبديل سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردشگري به وزارتخانه  ،حداقل گزينه پيشنهادي دولت مجبور
خواهد بود برنام ه هدفمند و مشخصي را به نمايندگان مجلس
ارائه دهد و از آن دفاع کند ،در واقع مجلس فيلتري براي اين
وزارتخانه خواهد بود.

هر کس خوش نيت باشد ،روزي اش زياد مي شود.
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نشست جشنواره «هنر مقاومت» در مهر؛

وزير علوم :

حلقه ارتباط دانشگاه با جامعه و بازار کار منسجم تر شده است

وزير علوم گفت :در حوزه ارتباط با جامعه
طرح هاي خوبي با وزارتخانه هاي مطرح مانند
وزارت دفاع ،نفت و سازمان حفاظت محيط زيست
اجرا و حلقه ارتباط دانشگاه با جامعه و بازار کار
منسجم تر شده است.به گزارش وزارت علوم،
منصور غالمي در پنجاه و يکمين اجالس معاونان
آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه هاي سراسر

سريال حضرت موسي
منتظر تصويب برآورد

(ع)

کشور در همدان با بيان اينکه آموزش عالي کشور از
 ۴۰سال گذشته تا کنون سير رشد و توسعه در
همه ابعاد داشته است ،اظهار داشت :بيشتر توسعه
کمي دانشگاه ها در دهه  ۸۰صورت گرفته و تقاضاي
ورود به مراکز آموزش عالي علت اين توسعه کمي
بود ،ولي اينگونه توسعه کمي موجب تضعيف امر
پژوهش و تحقيق در آموزش عالي شد.وي تقويت
بخش آموزشي دانشگاه ها را ضروري دانست و
گفت :فضاي روان خدمات دهي در دانشگاه ها بايد
حاکم شود و دانشجو درگير چرخه پيچيده خدمات
آموزشي نشود.وزير علوم همچنين بر تحقق اخالق
مداري در دانشگاه ها تاکيد کرد و گفت :بداخالقي
و بي اخالقي در سيستم آموزشي موجب آسيب
و اختالل در امور مي شود و با اينگونه رفتارها
برخورد مي شود.

خبر »

هنر را به دل اقشار مردم ميبريم
مسعود نجابتي ،دبيرکل جشنواره «هنرمقاومت»
ضرورتها و اهداف جشنواره را برشمرد و تاکيد کرد:
جشنواره امسال از نگاه صرفا نخبه گرا فاصله خواهد
گرفت و مدلي از جشنواره عمار را تجربه خواهد کرد.
پنجمين جشنواره «هنر مقاومت» همزمان با چهلمين
سال پيروزي انقالب اسالمي در دي و بهمن ماه ۹۷
و با تاکيد بر مردمي بودن و محصول محوري برگزار
مي شود.به گفته مسعود نجابتي دبيرکل جشنواره ،اين
رويداد هنري بر حضور هنرمندان نسل جديد انقالب
و ارائه آثار ديجيتال استوار است تا در اين مسير آثار
هنري بين همه مردم ايران تکثير و توزيع شوند ،به
شکلي که جشنواره عمار دومي در هنرهاي تجسمي
شاهد باشيم .مسعود نجابتي دبيرکل پنجمين جشنواره
هنر مقاومت گفت :اگر قرار است هنر مردمي داشته
باشيم بايد در کنار مردم قرار بگيريم و براي اينکه در

امروز برخي از رسانهها موضوع تأمين اعتبار بودجه سريال حضرت موسي(ع) را
مطرح کردند که تهيهکننده اين سريال گفت :هنوز منتظر تصويب برآورد سريال
هستيم که سيمافيلم بايستي به ما رقم اعتباري را اعالم کنند تا کار را شروع کنيم.
به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ،سيداحمد ميرعاليي تصريح
کرد :اين هفته جلسهاي با کرمي رئيس سيمافيلم داشتيم و ايشان قول مساعد

بازي ايراني کوييز آو کينگز پرطرفدارترين
بازي ليگ بازيهاي رايانهاي شد

کنار مردم قرار بگيريم بايد به مطالبات آنها بپردازيم
و براي اين منظور نيز بايد بتوانيم خيلي از مسائل
داخلي را در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
بيان کنيم .قرار نيست از هنرمندان خارجي درخواست
کنيم به مسائل داخلي ما بپردازند و چون در اين دوره
جشنواره مسائل داخلي را مدنظر قرار داديم ،ضرورتي
براي برگزاري بخش بينالملل احساس نکرديم.

دادند تا نتيجه بررسي برآورد اعالمي ما هرچه زودتر مشخص شود تا بدانيم چه
کار بايد بکنيم ،اما تا مادامي که برآورد بودجهايمان مشخص نشود نه لوکيشنها
ساخته ميشوند و نه پيشتوليد را آغاز ميکنيم .بنابراين هنوز بودجه سريال
موسي(ع) تأمين اعتبار نشده است .فقط در حد حرف و رايزني بوده و چيزي رسماً
به ما اعالم نشده که کار شروع شود.

نمايه

تسنيم /عرفان سامان فر

بهبود وضعيت اقتصادي کشور در گرو
مذاکره با آمريکا نيست

به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي انديشه ،سومين همايش تخصصي دشمن
شناسي «دين زاو» با هدف مقابله با تهديدات اعتقادي دشمنان و ضرورت آشنايي
مقابله با آنها ،به مدت سه روز در فرهنگسراي برگزار شد.سيد هادي افقهي کارشناس
مسائل سياسي در اين همايش با اشاره به عملکرد غيرقانوني رئيس جمهور آمريکا
در توافق برجام ،گفت :تعامل و مذاکره با آمريکا راهگشاي مشکالت نيست.وي
با اشاره به ثبت اقدامات ضد انساني و جنايات آمريکا و متحدانش در تاريخ اظهار
داشت :آمريکا ،رژيم صهيونيستي و عربستان در برخورد با تروريستها عملکرد
واضح و شفافي ندارند؛ لذا گروههاي تروريستي که در جهت تامين منافع آنها
عمل کنند ،مورد حمايت اين سه کشور قرار خواهند گرفت.

اجراي مرحله اول حذف کنکور
از سال آينده

خانواده اي از جنس کوچ که ييالق خود را در
منطقه سيخ دارنگون در کنار رودخانه قره قاج
ميگذرانند.اهلخانهبرايگذراندنزندگيهرکدام
عهده دار وظايفي است ،کارهاي خانواده ايلي
مردانه و زنانه ندارد ،پدرخانواده دامداري و بردن
گله به چرا را عهده دار است و زنان دوشادوش
و همپاي مردان کار ميکنند و خم به ابرو
نمي آورند ،هنر در ذات زنان عشاير است ،از قالي
بافي  ،ائي بافي  ،دوغ زدن شير دوشيدن و....زنان
ايل پوشش محلي در رنگهاي شاد که هر کدام
بيانگر احساسات و عواطف پنهان آنهاست ، .

معاون آموزشي وزارت علوم گفت :طرح حذف کنکور تدوين شده و سال
آينده مرحله نخست اين طرح اجرا ميشود.به گزارش وزارت علوم ،مجتبي
شريعتي نياسر صبح ديروز در اجالس معاونان آموزشي و تحصيالت تکميلي
سراسر کشور در دانشگاه بوعلي سيناي همدان با تاکيد بر حذف کنکور
سراسري اظهار داشت :طرح حذف کنکور تدوين شده و سال آينده مرحله
نخست اين طرح اجرا ميشود زيرا وجود يک ميليون نفر پشت کنکوري
پذيرفته نيست و اين رقم بايد به دست کم  ۲۰۰هزار نفر کاهش يافته و
جو رواني کنکور از بين برود.وي به دستاوردهاي مهم دولت تدبير و اميد
در حوزه دانشگاهها اشاره کرد و گفت :آمايش آموزش عالي با حمايت دولت
تدوين و ابالغ شده و همچنين در برنامه ششم توسعه سهم دانشجويان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تدوين و مشخص شده است.

ايجاد بدگماني بين ايران و عراق حربه دشمنان است
» مرتضي نجفي قدسي
بسماهلل الرحمن الرحيم
ون» «انبياء»92 ،
«إ ِ َّن ه ِذ ِه أُ َّم ُت ُك ْم أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َوأَن َا َرب ُّ ُك ْم َفا ْع ُب ُد ِ
« و براستي اين امت شما ،امت واحدهاي است ،يعني همه يک
طايفه و يک ملت هستيد و من پروردگار شما هستم پس تنها مرا
بپرستيد ».يکي از اهداف انبياء پايان دادن به اختالفات جوامع بوده
است و براي همين سعي ميکردند ملتها را با هم متحد کنند و
امت واحده تشکيل دهند و پيامبر مکرم اسالم نيز بر تشکيل اين
امت واحده اسالمي تأکيد فراوان داشتند.
در نظام اسالمي همه مسلمانان از هر مليتي که باشند با هم برادرند و لذا فرمود :إِن َّ َما
ون إِخْ َو ٌة َف َأ ْصل ُِحوا ب َ ْي َن أَخَ َويْ ُك ْم (حجرات )9 ،به درستي که مؤمنان همه با هم
ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
برادرند و اگر اختالفي بين آنها پديد آمد آن را اصالح کنيد ،از همين رو اسالم مرزهاي
جغرافيايي را کنار گذاشته و تمام مسلمانان از هر نژاد و ملتي را به هم نزديک کرده و
همه را برادر يکديگر خوانده و همگي يک امت را تشکيل ميدهند ،بنابر اين بايد همه
مسلمانان به هوش باشند از هر تالش تفرقهافکنانه پرهيز کنند تا مبادا وحدت امت
اسالمي مخدوش شود.
آنچه که سبب نوشتن اين مقاله شده آن است که در ماههاي اخير در فضاي مجازي و در
بعضي از سايتهاي خبري و رسانهاي تبليغات اغواگرانه و مسمومي نسبت به سفر زائران
و برادران عراقي به ايران ميشود و الزم است براي روشني اذهان قدري به آن پرداخته
شود تا مبادا در زمين دشمن بازي کنيم.
اص ً
ال پيوند ملتهاي ايران و عراق ريشهاي ديرينه دارد و حتي به صدر اسالم بر ميگردد
و يکي از داليلي که اميرالمؤمنين علي (ع) مرکز خالفت خود را از مدينه به کوفه منتقل
کردند براي همين نزديکي به ايرانيها بود و آن زمان مدائن در نزديکي بغداد امروزي
پايتخت ساسانيان بود و در حقيقت سرزمين کوفه آن روز به نوعي مرز بين عرب و
عجم هم محسوب مي شد و حضرت ميخواستند اين مرزبنديها را از بين ببرند و
قلوب ايرانيان که تشنه عدالت بود را جذب اسالم کنند و موفق هم شدند و اولين بذر
محبت به اهل بيت در بين ايرانيان از همان زمان کاشته شد و البته در زمان ائمه اطهار
(ع) اين روند ادامه يافت و در زمان امامت حضرت رضا (ع) با تشريففرمايي ايشان به
خراسان به اوج خود رسيد و سراسر ايران همگي محب اهل بيت بودند و لذا بسياري از
سادات از مدينه و مکه و حجاز به ايران کوچ کردند و در مناطق مختلف از خراسان و
طبرستان و طالقان و ري و قم و ديگر مناطق ايران سکني گزيدند و مردم نيز هميشه
ياور و پشتيبان آنها بودند و در مقابل ستمگريهاي بنيعباس يا ديگر زمامداران ظالم
ايستادگي ميکردند و در زمان صفويه نيز که قدرت شيعيان به اوج خود رسيد تمام
حرمهاي اهل بيت (ع) در عتبات عاليات و ايران به طرز باشکوهي مرمت و بازسازي شد
به طوري که معماري صحنها و بارگاهها و گنبدهاي طاليي آنها همچنان باقي است و
همين عشق به اهل بيت موجب جوشش ملتهاي عراق و ايران نسبت به يکديگر در
قرون متمادي شده است.
اما از هنگامي که استعمار انگليس عراق را اشغال کرد و ممالک اسالمي را تکه تکه کردند،
همواره سعي داشتند اختالف بين عرب و عجم و يا اختالفات بين شيعه و سني ايجاد
کنند و اين سياست اختالفافکني بين مسلمانان را به شدت دنبال ميکردند ،لذا اين
حرفهايي که گاهي در فضاي مجازي عليه عربها در بين فارسها يا عليه فارسها در
بين عربها همزمان نشر پيدا ميکند در حقيقت از يک جا نشأت ميگيرد و قصدشان
اختالفافکني بين ملتهاي ايران و عراق است.
دشمنان ميدانند که در ايران و عراق جاذبهها و ظرفيتهايي هست که اين دو ملت را
همواره به هم نزديک ميکند و مهمترين آنها عالوه بر همکيش و هممذهب بودن ،وجود
حرمهاي اهل بيت (ع) در عراق و ايران است و دلهاي مشتاقان از هر دو ملت براي
زيارت آنها ميتپد و مخصوصاً در اين سالهاي اخير با همايش دهها ميليوني اربعين در
کربال دشمنان به وحشت افتاده و به هر شکلي درصدد به هم زدن اين نمايش وحدت
امت اسالمي هستند.
اگر شما ميبينيد امروزه در فضاي مجازي تبليغات مسمومي نسبت به سفر زائران
عراقي به ايران ميشود بايد به هوش باشيم که وهله نخست روزنامه گاردين انگليس سه
سال پيش با درج گزارشي از سفر زائران عراقي به مشهد بحث مبتذل توريسم سکس
را مطرح کرد و پس از آن رسانههاي وابسته به آلسعود اين تبليغات منفي را براي
برانگيختن غيرت مردم ايران دنبال کردند و سپس همين بافتههاي آنها در فضاي مجازي
دست به دست ميشود!
جالب است بدانيد که مشابه همين حرکت را بالعکس در عراق هم انجام ميدهند ولي

در آخرين روز از همايش تخصصي دين زاو مطرح شد:

معاون وزير علوم خبر داد:

يک روز زندگي
در کنار عشاير

ايرانيها از آن غافل هستند و نميدانند که همين دشمنان براي سفر زائران ايراني به
عراق و مخصوصاً در ايام اربعين چه تبليغات مسموم و دروغين ميکنند که يک نمونه
آن در ايام اربعين سال گذشته اين بود که روزنامه فرا منطقهاي الشرق االوسط وابسته
به سعوديها در صفحه اول خود براي تحريک غيرت عراقيها نسبت به ايرانيها نوشت
اين سيل جمعيت ميليوني که در اربعين از ايران به عراق ميآيد زنهاي عراقي را باردار
ميکند و برميگردد!!
خوشبختانه اين توطئه سعوديها که چشم ديدن اين ارتباط عميق بين ملتهاي عراق
و ايران را ندارند ،تيرشان کمانه کرد و به خود سعوديها برگشت و تمام مسئولين و
مردم عراق يکپارچه و متحد و با صداي رسا اين سخنان زشت روزنامه الشرقاالوسط را
محکوم کردند و حتي دفتر اين روزنامه را در بغداد بستند و آنچنان اعتراضها شديد شد
که روزنامه الشرق االوسط به خاطر درج اين مطلب از ملت عراق عذرخواهي و نويسنده
آن مطلب را از آن روزنامه ظاهرا ً اخراج کرد.
ملت ايران به خوبي واقف است مخصوصاً در اين شرايط که صنعت توريسم خوابيده
است و صرفاً از نعمت توريسم زيارتي به برکت مرقد مطهر امام هشتم حضرت امام
عليابنموسيالرضا (ع) در مشهد و خواهر واالمقامش حضرت فاطمه معصومه (س) در
قم برخورداريم و ساالنه ميليونها عراقي به ايران سفر ميکنند فرصت مغتنمي است
تا در پرتو گردشگري زيارتي چرخ اقتصاد به حرکت درآيد و هزاران هتل و مسافرخانه
در شهرهاي مذکور و حتي مناطق شمالي کشور که مورد عالقه بازديد و گردشگري
آنهاست،خالي نماند.
به هر حال ارتباط بين مردم ايران و عراق ضروري است و درزمان رژيم صدام سي سال
اين دو ملت را از هم دور نگه داشتند و بحمداهلل آرزوي ديرينه مردم ما براي زيارت
عتبات عاليات به نحو احسن محقق شده است و مردم عراق نيز که ايران را نديده بودند
و مشتاق زيارت امام رضا (ع) نيز بودند با سفر به ايران با مردم ايران هم آشنا شده و با
جاذبههاي طبيعي و گردشگري ايران نيز بيشتر آشنايي پيدا کرده و حتي بسياري از آنها
براي طبابت و مداوا نيز به جمهوري اسالمي ايران سفر ميکنند.
البته اين نکته بديهي است در يک جمعيت ميليوني که بين دو کشور جابهجا ميشود،
امکان هر گونه اتفاقي هست ،کما اينکه گاهي هتل زائران ما در کربال و نجف آتش گرفته
يا بالعکس هتل و مسافرخانه آنان در مشهد يا قم يا ديگر شهرها طعمه حريق شده است
يا گاهي اتوبوس زائران ما تصادف کرده و يا گاهي اتوبوس زائران آنها تصادف ميکند يا
ممکن است در اين ازدحامها کيفقاپي هم براي هر دو گروه زائر در ايران و عراق اتفاق
بيفتد ،اما هيچگاه اين گونه حوادث را بسط عمومي نميدهند.
عليايحال تالش دشمنان در ايجاد بدگماني بين دو ملت است و بايد حواسمان جمع
باشد که تحت تأثير القائات آنان قرار نگيريم و البته اگر تخلفي در جايي صورت پذيرد
در هر دو کشور مکانيزم قانوني براي پيگيري وجود دارد و البته افزايش  %90سفر
زائران عراقي و همچنين افزايش  %70سفر زائران آذربايجاني در سال جاري بسيار
ارزنده است و مسئولين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد از اين فرصت پديد
آمده حداکثر بهرهبرداري را داشته باشند و با تمهيدات الزم زمينه اقامت باکيفيت و
بهتر آنان را فراهم نمايد.
چرا روزنامه گاردين انگليس و الشرق االوسط سعودي از اين همه سفرهاي عراقيها و
ايرانيان به تايلند ،آنتاليا و سواحل ديگر کشورها و جاهايي که بساط عيش مهياست،
حرفي نميزنند ،اما چشم ديدن سفر ميليونها زائرايراني و عراقي به کشورهاي يکديگر
را نميتوانند تحمل کنند و لذا با لجنپراکني يا حتي کليپهاي ساختگي و غيرواقعي
در پي تخريب اذهان عمومي مردم هر دو کشور هستند تا اينکه بتوانند آنان را نسبت به
يکديگر بدبين کرده وموجبات افتراق بين آنان را فراهم آورند.
راهپيمايي اربعين نيز هم اکنون براي بسياري از جوانهاي ايراني به يک سنت تبديل شده
و همه ساله با شور و عشق حسيني اين مسير طوالني را طي ميکنند تا به بارگاه قدس
حرم حسيني رسيده و تجديد ميثاقي دوباره داشته باشند ،آن وقت شما ببينيد چنين
حرکت عارفانه و معنوي را روزنامه الشرق االوسط سعودي چگونه تفسير ميکند و درصدد
بدبين کردن اذهان مردم عراق نسبت به زائران ايراني است و حتي شايد ادعاي اين روزنامه
سعودي در جمعيت ميليوني زائران ايراني حتي يک مورد هم مصداق نداشته باشد!
اتحاد دو ملت ايران و عراق خيلي ضروري است ،هر دو کشور مشترکات بسياري دارند و
دشمنان مشترک هم دارند و با همبستگي دو ملت ،قدرت آنها شکستناپذير خواهد شد
و يک نمونه آن مبارزه با داعش بود که با وحدت عملي دو کشور ،استقالل عراق حفظ
شد و نقشه دشمنان بر تقسيم اين کشور نقش بر آب شد و همين اتحاد و همبستگي
بين دو دولت و دو ملت بايد با قدرت بيشتر انشاءاهلل ادامه يابد تا بر توطئههاي دشمنان
مشترک فائق آيند« .إ ِ َّن ه ِذ ِه ت َْذك َِر ٌة َف َمن شَ ا َء اتَّخَ َذ إِلَي َرب ِّ ِه َس ِبيلاً »

بازي کوييز آو کينگز که يکي از محبوبترين بازيهاي موبايلي ايراني به حساب
ميآيد ،شرکتکنندگان زيادي را به چهارمين ليگ بازيهاي رايانهاي ايران
گ بازيهاي رايانهاي
آورده است .حدود  5هزار شرکتکننده در بزرگترين لي 
ايران با يکديگر در اين رشته رقابت خواهند کرد تا در نهايت قهرمان اين
رشته مشخص شود .به گزارش روابط عمومي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي،
کوييز آو کينگز براي دومين سال متوالي توانست رکورد ثبت نام در چهارمين
ليگ بازيهاي رايانهاي ايران براي يک بازي را از آن خود کند .چهارمين ليگ
بازيهاي رايانهاي ايران از  6شهريور ماه شروع شده و تا  16شهريور ماه در
برج ميالد تهران ادامه پيدا خواهد کرد.

((آگهي مناقصه عمومي))
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