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رییس سازمان صداوسیما :

برای «عصر جدید» پربارتر تالش کنید

رییــس ســازمان صداوســیما در دیــدار بــا ســازندگان و
عوامــل مســابقه «عصــر جدیــد» گفــت :امیــد اســت بــا
تــاش بیشــتر و برنامهریــزی دقیــق و علمــی فصــل دوم
ایــن برنامــه پربارتــر ســاخته شــود.
عبدالعلــی علــی عســکری رییــس ســازمان صداوســیما بــا
اشــاره بــه موفقیــت برنامــه عصــر جدیــد و قــرار گرفتــن
آن در صــدر برنامههــای پرمخاطــب ســیما در نــوروز و
تابســتان  ،۱۳۹۸اخــاص در عمــل و لطــف خداونــد متعــال
را در کنــار تــاش حرف ـهای گــروه ســازنده مؤثــر دانســت
و افــزود :کســی کــه بخواهــد بــه مــردم یــاری رســاند و
بــا امیدبخشــی دل آنهــا را شــاد کنــد ،خداونــد نیــز او را
یــاری میکنــد و شــما بــا برنامهریــزی درســت و هنرتــان
توانســتید گوشــهای از توانمندیهــای مــردم ایــران را بــه
تصویــر بکشــید.

رییــس صداوســیما ،عصــر جدیــد را برنام ـهای امیدآفریــن،
نشــاطبخش و وحدتآفریــن خوانــد و از قضاوتهــای
دلســوزانه و دقیــق داوران ایــن برنامــه قدردانــی کــرد.
عســکری بــا بیــان اینکــه بایــد بــا تــاش بیشــتر و
برنامهریــزی دقیــق و علمــی فصــل دوم ایــن برنامــه پربارتــر
ســاخته شــود ،اظهــار کــرد :بایــد در قالــب پژوهشهــای
متعــدد در زمینــه ویژگیهــای رســانهای ایــن برنامــه
تحقیــق و دالیــل خلــق چنیــن برنامــه موفقــی را احصــا
کــرد و در کنــار آن درپــی تقویــت برنامــه و رفــع نواقــص
احتمالــی بــود.
وی تصریــح کــرد :مــردم ایــران عامــل اصلی انقالب اســامی
ایــران بــود و توانســتند ایــن بــار امانــت را تــا کنــون بــا وجود
تمــام مشــکالت حفــظ کننــد کــه نشــان از توانمندیهــای
بینظیــر آنهــا دارد و اگــر قــاب تلویزیــون بــه ایــن مــردم
رشــید اختصــاص یابــد اثرگــذاری آن بیشــتر خواهــد بــود.
وی از توانمندیهــای مــردم ایــران بــه عنــوان گنجــی
پنهــان یــاد کــرد کــه گوش ـهای از آن در فصــل اول برنامــه

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران :

زنده کردن راه ابریشم نجاتبخش اخالق در جهان امروز است
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران گفــت :امــروز
زندهکــردن راه ابریشــم راهــکار مهــم بــرای نجــات فرهنــگ
و اخــاق در جهــان امــروز اســت.
حجــت اهلل ایوبــی در آییــن گشــایش کنفرانــس جهانــی راه
ابریشــم بــه میزبانــی همــدان افــزود :همــدان شناســنامه
تاریــخ ایــران اســت و بــه عنــوان کهنتریــن شــهر ایــران
فرهنگــی بســیار غنــی دارد.
وی اظهــار داشــت :مــا از نادرتریــن انجمنهــای جهانــی
هســتیم کــه بــا عنــوان «راه» دور هــم جمــع شــدهایم.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران بــا اشــاره
بــه شــعر «یــک انگشــت کــه از راه برفتــی بیابــان اســت»
از شــمس تبریــزی ،افــزود :همــواره در طــول تاریــخ
ســرزمینهای اطــراف ایــن راه پــر از طــراوت ،شــادبی و
نشــاط بودهانــد.
ایوبــی اضافــه کــرد :مردمــان ایــن ســرزمین ،مردمــان علــم و
دانایــی هســتند و بــرای آنهــا کلمــه ،حــرف و ســخن بســیار
ارزشــمند اســت.
وی بیــان کــرد :یکــی از زیباتریــن آثــار مــا شــاهنامه
فردوســی و مثنــوی معنــوی اســت؛ زیــرا مــردم ایــن

ســرزمین ارزش حــرف و ســخن را میداننــد.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران گفــت :زمانــی
کــه فردوســی مــی گویــد «توانــا بــود هرکــه دانــا بــود ،ز
دانــش دل پیــر برنــا بــود» قــدرت و دانایــی را بــه عنــوان دو
ارزش ،در دو روی ســکه معرفــی مــی کنــد.
وی ادامــه داد :ســرزمین مــا ســرزمین اخــاق اســت و
احتــرام بــه بزرگترهــا و رحــم بــه کوچکترهــا از فرهنــگ
آن بــه شــمار میآیــد.
ایوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه عشــق بــه هنــر در ســرزمین مــا
تجلــی دارد ،اظهــار داشــت :موســیقی بیــش از چهــار هــزار
ســال در راه ابریشــم قدمــت دارد؛ موســیقی امــروز غــرب
بدانــد گیتــار را از تــار و فلــوت از نــی الگــو بــرداری کردهانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــان امــروز تشــته اخــاق و ادب
شــاهنامه و مثنــوی معنــوی اســت ،عنــوان کــرد :مــا در
شــاهنامه حتــی دشــمنانمان را هــم تحقیــر نمیکنیــم و از
اســفندیار چهــره نــا متعارفــی نشــان نمیدهیــم.
دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران تاکیــد کــرد:
امــروز بایــد بیاییــم و بــه نــام راه ابریشــم فرهنگمــان را بــه
فرزندانمــان بیاموزیــم.

کام قصر شیرین با دریافت جایزههای جشنواره گرجستان شیرینتر شد
فیلــم ســینمایی «قصــر شــیرین» بــه کارگردانــی رضــا
میرکریمــی پــس از دو حضــور موفقیــت آمیــز در
جشــنوارههای خارجــی حــاال از جشــنواره گرجســتان
نیــز دو جایــزه معتبــر دریافــت و کامــش شــهددار شــد.
فیلــم ســینمایی قصــر شــیرین در ســومین حضــور
بینالمللــی خــود در جشــنواره فیلــم باتومــی

گرجســتان دو جایــزه اصلــی بهتریــن کارگــردان و
بهتریــن فیلــم از نــگاه منتقــدان را کســب کــرد.
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای هنــری باتومــی از
تاریــخ  ۱۵تــا  ۲۲اکتبــر ( ۲۴تــا  ۳۱شــهریور مــاه) در
کشــور گرجســتان برگــزار شــد.
ایــن فیلــم بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانــی رضــا

«عصــر جدیــد» بــه تصویــر درآمــد و ایــن برنامــه دریچـهای
بــرای یافتــن ایــن گنــج پنهــان شــد.
عســکری از ســازندگان برنامــه عصرجدیــد خواســت تنــوع
موضوعــات ایــن برنامـ ه را در فصــل بعــدی وســعت ببخشــند
و تواناییهــای مــردم ایــران را در سراســر کشــور کشــف و
بــه همــه معرفــی کننــد.
وی همچنیــن تولیــد و پخــش برنامــه جــذاب و امیدآفریــن
را در قــاب ســیما موجــب پیونــد بیشــتر میــان مــردم و
تلویزیــون دانســت و افــزود :ایــن پیونــد هــر چــه بیشــتر
شــود اعتمــاد بــه رســانه باالتــر خواهــد رفــت و امیــدوارم
ایــن برنامــه بتوانــد در آینــده نیــز همچــون فصــل اول آن
بــرای مــردم ،امیدآفریــن و جــذاب باشــد .همــه وجــود مــا
عشــق بــه مــردم و خدمــت بــه آنهاســت و ایــن برنامــه،
نمــاد و نمایشــی از ایــن عشــق و قلــهای از محبــت و
مهربانــی بــه مــردم سراســر ایــران بــود و بــه ویــژه در کمــک
بــه ســیل زدگان ایــن عشــق و همدلــی در عصــر جدیــد و در
ســیما نمــودی دیگــر داشــت.
در روز جهانی صلح انجام شد :
هدیه مردم آبادان به کودکان عراقی
بــه مناســبت روز جهانــی صلــح و آغــاز هفتــه دفــاع
مقــدس ،یــک دســتگاه پارکبــازی توســط مــردم،
خانــواده شــهیدان و جانبــازان آبادانــی و نیــز برخــی از
هنرمنــدان ایرانــی بــه کــودکان شهرســتان «ســیبه»
عــراق اهــداء شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در کنــار بیــش از یکصــد دســتگاه
پارکبــازی در روســتاهای ســیلزده و محــروم شــادگان،
سوســنگرد و دیگــر نقــاط کــه بــه عنــوان نــذر امــام
حســین(ع) و بــا یــاد و نــام شــهیدان هــر روســتا تــا پایــان
ماههــای محــرم و صفــر در مناطــق ســیلزده در حــال
نصــب اســت ،دو دســتگاه مجموعــه پارکبــازی نیــز بــه
مناســبت روز جهانــی صلــح و هفتــه دفــاع مقــدس در دو
ســوی نقطــه صفــر مــرزی و بــا فاصلــه پانصدمتــری در
«ســیبه» عــراق و بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس آبــادان نصــب
و راهانــدازی میشــود .ایــن اتفاقهــا در قالــب جشــنواره
دانشآمــوزی فیلــم دفــاع مقــدس طراحــی و اجــراء شــده
اســت .ایــن پــروژه قــرار اســت بــا همــت مــردم آبــادان و
همــکاری هنرمندانــی همچــون پرویــز پرســتویی ،احســان
علیخانــی ،رضــا کیانیــان ،تینــا پاکــروان و نیــز نرگــس
کلباســی انجــام شــود.
میرکریمــی پیــش از ایــن جوایــز بهتریــن فیلــم،
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن بازیگــر مــرد را از
جشــنواره فیلــم شــانگهای و جایــزه بهتریــن فیلــم را
از جشــنواره بیــن المللــی شــرق و غــرب اورنبــورگ
دریافــت کــرده بــود.
قصــر شــیرین همچنــان در ســینماهای سراســر کشــور
در حــال اکــران اســت و تاکنــون نزدیــک بــه  ۴میلیــارد
گیشــه داشــته اســت .شــرکت ایریمــاژ پخــش بیــن
المللــی قصــر شــیرین را بــر عهــده دارد.

وزیر میراث فرهنگی خبرداد:

برگزاری موزههای مشترک ایران و سایر کشورها سرعت می گیرد
وزیــر میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری از
دســتور کار قــرار گرفتــن برگــزاری موزههــای مشــترک
جمهــوری اســامی ایــران و ســایر کشــورها خبــر داد و
گفــت :موزههــا نقــش مهمــی در تصویــر کشــیدن فرهنــگ
دوســتی ملتهــا ایفــا مــی کننــد.
علــی اصغــر مونســان در آئیــن افتتاحیــه «نمایشــگاه میــراث
باســتان شناســی اســپانیا گزیــدهای از مــوزه باســتان
شناســی آلیکانتــه» بــا اشــاره بــه نقــش تاثیرگــذار موزههــا
در نشــان دادن فرهنــگ صلــح و دوســتی ملتهــا ،گفــت:
بســیار زیباســت در دنیــای پــر آشــوب کنونــی مــوزه هــا
بتواننــد نقــش صلــح و دوســتی میــان ملتهــا و دولتهــا
را ایفــا کننــد .وی بــا بیــان اینکــه مــوزه هــا و برگــزاری
مــوزه هــای مشــترک میانــه ملتهــا مــی توانــد ســبب
شــناخت واقعــی ملــت هــا از یکدیگــر شــود ،ابــراز امیــدواری

کــرد کــه در جهانــی کــه فــروش اســلحه و ســاحهای
کشــتار جمعــی وجــود دارد ایــن گونــه برنامــه هــا پیــام
صلــح دوســتی افزایــش یابــد .وزیــر میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری ،افــزود :مــوزه هــا نشــان مــی
دهنــد چگونــه ملتــی هایــی چــون ملــت ایــران از دیربــاز
در صلــح و دوســتی زندگــی مــی کردنــد .مونســان بــا چــه
ایــران هدفگــذاری کــرده اســت گردشــگری بخــش مهمــی از
اقتصــاد کشــورش باشــد ،گفــت :البتــه هــدف از گردشــگری
بــرای مــا اقتصــادی نیســت و موضوعــات فرهنگــی و
اجتماعــی را نیــز در نظــر داریــم.
مونســان از وجــود  ۶۰۰مــوزه فعــال در ایــران خبــر داد و
گفــت :بازدیــد گردشــگران خارجــی از ایــن مــوزه هــا مــی
توانــد بــه شــناخت بیشــتر آنهــا از ایــران کمــک شــایانی
کنــد .نمایشــگاه میــراث باستانشناســی اســپانیا گزیــدهای

از مــوزه باســتان شناســی در مــوزه ملــی ایــران از تاریــخ
 ۳۱شــهریور ســال جــاری تــا  ۲۶فروردیــن ســال آینــده
در ســالن نمایشــگاههای موقــت مــوزه باســتان شناســی
و هنــر دوره اســامی برگــزار میشــود .در ایــن نمایشــگاه
 ۲۰اثــر فرهنگــی تاریخــی از مــوزه باســتان شناســی بنــده
در والنســیای اســپانیا از دوره پاییــن ســنگی ســر گذاشــته
شــده اســت کــه بــه نوعــی تأثیــرات همجــواری بــا دریــای
مدیترانــه را مــی تــوان در آن مشــاهده کــرد ایــن بحــث
گالریــه مختلــف دوران پارینــه ســنگی تــا دوره مفــرغ دوره
آهــن عصــر مــدرن و معاصــر روابــط سیاســی ایــران و
اســپانیا در ســده هفدهــم میــادی اســت.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری :

 ۱۸میلیون دانشجو و دانشآموز
راهی مراکز آموزشی شدند
وزیــر علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری بــا بیــان اینکــه توجــه
بــه آمــوزش و پــرورش از
وجــوه پیــروزی انقــاب اســت
گفــت :ســال تحصیلــی جدیــد
بــا حضــور چهــار میلیــون
دانشــجو و  ۱۴میلیــون دانــش آمــوز آغــاز میشــود.
دکتــر منصــور غالمــی در آییــن زنــگ مهــر مدرســه
شــریعتی همــدان افــزود :ایــن جمعیــت آینــده ســازان
کشــور هســتند کــه بایــد بــا کســب علــم و دانــش
سرنوشــت کشــور را رقــم بزننــد .وی بــا بیــان اینکــه
فرصــت هــای طالیــی را در دوره تحصیــل غنیمــت
بشــمارید خاطرنشــان کــرد :آینــده از آن جوانــان و دانــش
امــوزان اســت ،آینــده ای کــه دنیــای مبتنــی بــر علــم و
فنــاوری اســت .وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت:
 ۳۰ســال گذشــته خبــری از فنــاوری نویــن امــروز نبــود
و نســل دانــش آمــوز بایــد خــود را بــرای علــوم و فنــاوری
هــای جدیــد آمــاده کننــد.
دکتــر غالمــی بــا بیــان اینکــه دنیــای آینــده قــرار اســت
توســط هــوش مصنوعــی کنتــرل شــود ادامــه داد :اســتفاده
نکــردن از فنــاوری نویــن بــه معنــای عقــب ماندگــی اســت.
وی بــه رتبــه  ۱۶علمــی ایــران در جهــان اشــاره کــرد و
گفــت :ایــن رتبــه بــا تــاش اســاتید و المپیادهــای علمــی
بــه دســت امــده اســت.
دکتــر غالمــی اضافــه کــرد :در حــوزه آمــوزش علــوم
جایــگاه ویــژه ای در جهــان در کنــار کشــورهای توســعه
یافتــه داریــم و در انتقــال دانــش و فنــاوری بــه خوبــی
عمــل شــده اســت.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی :

منزلت و معیشت معلمان
مهمترین مساله آموزش و پرورش است
محمدرضــا عــارف رییــس
فراکســیون امیــد مجلــس
شــورای اســامی گفــت:
منزلــت و معیشــت معلــم
مهمتریــن مســاله آمــوزش و
پــرورش اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا وی در آییــن آغــاز ســال تحصیلــی
جدیــد در مــدارس شهرســتانهای اســتان تهــران اظهــار
امیــدواری کــرد کــه وزیــر جدیــد آمــوزش و پــرورش بــه
معیشــت و منزلــت معلمــان رســیدگی کنــد تــا دغدغــه
معلمــان تنهــا تربیــت و اجرایــی کــردن ســند تحــول
بنیادیــن باشــد.
عــارف اضافــه کــرد :رســیدگی بــه نیــروی انســانی
مهمتریــن و اولیــن بنــد بیانیــه گام دوم انقــاب اســت و
بــرای عمــل بــه ایــن بیانیــه و همچنیــن فتــح قلههــای
دانــش بایــد بــه نیــروی انســانی توجــه بیشــتری کــرد.
نماینــده مــردم تهــران ،ری ،اسالمشــهر ،شــمیرانات و
پردیــس خطــاب بــه دانشآمــوزان گفــت :ارزش انــرژی
و خالقیــت نســل جــوان بســیار زیــاد اســت و الزامــات
زندگــی متفــاوت بــا گذشــته شــده لــذا بایــد شــاد
زیســتن را از همیــن دوران آغــاز کــرد .وی بــا اشــاره
بــه تفــاوت هــای دنیــا امــروز بــا گذشــته تاکیــد کــرد :در
چنیــن جهانــی کســب مهــارت هــای مختلــف در زندگــی
بســیار مفیــد اســت.
عــارف اظهارداشــت :همچنیــن بایــد یــاد بگیریــم
اخالقمــداری را ســرلوحه همــه کارهایمــان قــرار دهیــم.
بــه گــزارش ایرنــا در آییــن زنــگ آغــاز ســال تحصیلــی
مــدارس شهرســتانهای اســتان تهــران کــه در مجتمــع
آموزشــی  -فرهنگــی حضــرت صدیقــه طاهــره(س)
شــهرری برگــزار شــد فریــده اوالد قبــاد ،فاطمــه
ســعیدی ،پروانــه مافــی و محســن علیجانــی از دیگــر
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و احمــد اســماعیلی
راد فرمانــدار ری نیــز حضــور داشــتند.

