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گواهينامه 

براي رانندگان

پوران محمدي  /  گروه جامعه

ــركت در دوره هاي آموزشي  ــت با ش اگر قرار اس
ــان دريافت  ــه متقاضي ــي ب ــگاه هاي رانندگ آموزش
ــت بدانيد كه مسووالن  گواهينامه بپيونديد، بهتر اس
پليس راهور مصمم هستند بزودي عالوه بر تغييراتي 
ــور،  ــداد و نوع گواهينامه هاي رانندگي در كش در تع
ــا و مهارت هاي نظري  ــري در ارائه آموزش ه بازنگ
ــگاه هاي  ــي رانندگي به هنرجويان در آموزش و عمل

رانندگي داشته باشند.
ــه در اين زمينه رخ خواهد داد، ضمن  با تغييراتي ك
ــت گواهينامه هاي رانندگي  اين كه تغييراتي در درياف
براي متقاضيان رخ خواهد داد، بازنگري و تغييراتي نيز 
در خصوص گذراندن دوره هاي آموزش عملي و نظري 
متقاضيان در آموزشگاه ها اعمال خواهد شد كه تمام اين 
ــدن و نظارت دقيق براي  موارد در نهايت به جدي تر ش

متقاضيان صدور گواهينامه منجر خواهد شد.
 انواع سه گانه گواهينامه رانندگي

ــت خبري روز  ــس پليس راهور ناجا در نشس رئي
ــي از وضعيت  ــته خود كه به منظور ارائه گزارش گذش
ــون جديد جرائم  ــش تخلفات در پي اجراي قان كاه
ــد، تاكيد كرد: بر اساس  ــور برگزار ش رانندگي در كش
ــي در حال انجام، قرار است  ــي هاي كارشناس بررس
ــي رانندگي به  ــاي نظري و عمل ــت آموزش ه كيفي
ــگاه هاي رانندگي افزايش يابد  هنرجويان در آموزش
ــش مهارت ها و آمادگي  ــه تمام اين موارد به افزاي ك
كامل دريافت كنندگان جديد گواهينامه رانندگي در 

كشور منجر خواهد شد.
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با وجود كاهش آمار كشته ها و 
مجروحان حوادث رانندگي، اما شدت 

تصادفات افزايش يافته است

آغاز جشن هاي انقالب  
در فصل بيداري اسالمي

ــالگرد دهه فجر  ــومين س جشن هاي سي  وس
ــالمي در حالي از امروز آغاز مي شود كه  انقالب اس
مردم مسلمان شماري از كشورهاي منطقه نيز اين 
روزها در حال گرامي داشتن اولين سالگرد پيروزي 
ــان هستند و موج بيداري اسالمي با قوت و  انقالبش

قدرت در منطقه در جريان است. 
ــورهايي هستند كه 32 سال  تونس و مصر، كش
ــيري را رفتند كه  ــران، همان مس ــس از مردم اي پ
ــيد و آنها نيز  ــال 1357 در ايران به نتيجه رس در س

امسال همچون مردم ايران، 
سالگرد پيروزي انقالبشان را 
گرامي مي دارند. پس از آنها 
نيز مردم ليبي با كمي تاخير 
ــتند مبارزات انقالبي  توانس
ــه راه مقصود  ــود را به نيم خ
ــتبدادي  ــذف رژيم اس و ح
ــانند. اين  ــان برس كشورش
ــي كه  ــاي مردم حركت ه
ــي با  ــابهت هاي فراوان مش
ــال 57 در  ــل از س ــه قب آنچ
ايران گذشت دارند همچون 
ــه  و  ــه يافت ــي ادام دومينوي

ــن و يمن نيز با  ــورهاي ديگري چون بحري در كش
ــوند. اينها همه  ــوي مردم پيگيري مي ش قوت از س
ــش از پيش يادآور گفته هاي بنيانگذار جمهوري  بي
ــت كه بر ابعاد  ــالمي در بدو پيروزي انقالب اس اس
ــوي و الهام بخش اين انقالب و ظرفيت عظيم  معن
ــالمي و  ــالمي در صدور نرم روحيه اس انقالب اس
ــان ملت هاي  ــتعماري در مي ــتبدادي و اس ضداس
ــرايطي مردم  ــه تاكيد مي كردند. در چنين ش منطق
ــاعت9/33 صبح امروز، 12 بهمن  ــورمان از س كش

ــاز  ــاعت ورود تاريخي و تاريخ س ماه همزمان با س
ــتقبال  ــالمي ايران به اس ــذار جمهوري اس بنيانگ
ــم هاي سي  وسومين سالگرد دهه  جشن ها و مراس
ــم ها در  ــد. همزمان با آغاز اين مراس ــر مي رون فج
ــور، امسال همچون سال هاي گذشته،  سراسر كش
ــت زهراي تهران و در  ــاي ويژه اي در بهش برنامه ه
جوار مرقد بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران  برگزار 

مي شود. 
ــم  ــن صباغ، رئيس كميته مراس به گفته محس
ــه فجر  ــزي ده ــتاد مرك س
انقالب اسالمي كه ديروز در 
نشستي خبري، برنامه هاي 
اين ستاد در دهه فجر امسال 
را تشريح مي كرد مراسم 12 
بهمن راس ساعت 9/33 در 
ــل با پخش  ــام راح حرم ام
ــداي هواپيماي  نمادين ص
حامل حضرت امام (ره) آغاز 
مي شود و  برنامه هايي نظير 
ــرآن كه  ــم حامالن ق مراس
ــط دانش آموزان دختر  توس
ــود و نيز تقديم  برگزار مي ش
ــهدا به امام(ره)  تاج گل و قرائت پيام خانواده هاي ش
ــهيد  ــط خانواده ش ــريف ايران كه توس ــت ش و مل

احمدي روشن ارائه خواهد شد، برگزار مي شود.
ــيون  ــس كميس ــادل، رئي ــي حدادع غالمعل
ــت.  ــم اس ــخنران اين مراس فرهنگي مجلس، س
ــن همزمان با لحظه ورود حضرت امام (ره)  همچني
ــاجد، صوت قرآن كريم پخش  به ميهن مان از مس

خواهد شد،
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 مطالب ويژه «جام جم» را با عنوان «فجر بيداري» 
 به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در صفحات 10 و 11 بخوانيد

ــالروز ورود تاريخ ساز امام  ــتانه س در آس
خميني(ره) به ميهن اسالمي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي، صبح ديروز با حضور در 
مرقد مطهر امام راحل(ره)، ضمن قرائت 
ــالمي  فاتحه، ياد بنيانگذار جمهوري اس
ايران را گرامي داشتند.   حضرت آيت اهللا 
خامنه اي سپس با حضور بر مزار شهداي 
ــت زهرا،  ــهداي بهش هفتم تير و گلزار ش
ــو درجات را  ــهدا علّ براي ارواح طيبه ش

مسألت كردند. 

حضور رهبر انقالب در مرقد امام (ره)
شبكه اسپانيولي زبان ايران

 رسما افتتاح شد

صالحي:  توليدات رسانه اي  ايران از جنسي است كه
 همه اعضاي خانواده مي توانند آن را ببينند

ضرغامي: شبكه هيسپان تي  وي
 پل ارتباطي بين ملت هاي شرق و غرب دنياست

سرافراز: آمريكا امروزدر يك موقعيت 
نامناسب در آمريكاي التين قرار دارد

ــبكه 24 ساعته اسپانيولي  زبان صدا و سيماي ايران  ش
ــي تا آمريكاي  ــعار «پل ــپان تي وي» و ش با عنوان «هيس

التين»، روز گذشته رسما آغاز به كار كرد.
ــزت اهللا ضرغامي  ــبكه كه ع ــم افتتاح اين ش در مراس
ــي وزير  ــيما، علي اكبر صالح ــازمان صداوس ــس س رئي
ــخنگوي وزارت  ــت س ــه، رامين مهمان پرس امورخارج
ــازمان  ــرافراز معاون برون مرزي س امورخارجه، محمد س
صداوسيما و سفراي كشورهاي كوبا، ونزوئال، نيكاراگوئه 
و بوليوي حضور داشتند پيام رئيس جمهور به صورت زنده 
ــت جمهوري  ــاختمان رياس با ويدئوكنفرانس از محل س

پخش شد.
ــخنراني زنده تلويزيوني به  محمود احمدي نژاد در س
مناسبت آغاز به كار رسمي شبكه 24 ساعته اسپانيولي زبان 
ــيما به خاطر  ــران  صدا و س ــي از  رئيس و مدي ــا قدردان ب
راه اندازي اين شبكه تلويزيوني، گفت: اميدوارم اين شبكه 
ــان همه عدالت طلبان، پاكان،  ميعادگاه و پل ارتباطي مي
آزاديخواهان، ملت هاي مستقل، انديشمندان، هنرمندان، 
صاحب نظران و سياستمداران باشد تا بتوانند از اين طريق 

با يكديگر گفت وگو و تعامل كنند.
ــانه ها را پل ارتباطي بين همه ملت هاي جهان  وي رس
ــيعي از  ــمرد و تاكيد كرد: با توجه به اين كه بخش وس برش
ملت هاي جهان از جمله در آمريكا، آمريكاي التين و حوزه 
ــپانيولي تكلم مي كنند، از اين  ــب به زبان زيباي اس كارائي
ــاي فراواني براي انتقال اخبار و اطالعات  رو از ظرفيت ه

برخوردار است. 
رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد كه اين شبكه بتواند 
ــاع از حقوق  ــتقل در دف ــاط خوبي را با ملت هاي مس ارتب
اساسي خود ايفا كند؛ چرا كه امروز رسانه ها نقش بسزايي 

در اين جهت دارند
 رسانه ها بايد تالش كنند تا حقيقت منتشر شود، چون 
ــانه ها  ــت و رس حقيقت همواره با عدالت قرين و همراه اس
پرچمدار اين رسالت خطير هستند. وي اظهار كرد: بخشي 
ــيس بايد معرفي ايران  ــبكه تازه تاس از وظيفه مهم اين ش
ــد،البته بخش ديگري نيز بايد به معرفي ساير ملت ها،  باش

جغرافيا و فرهنگ آنها اختصاص پيدا كند. 
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 احمدي نژاد:  معرفي ايران وظيفه مهم 
هيسپان تي وي است
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شبكه اسپانيولي زبان ايران رسما  افتتاح شد
رئيس جمهور اظهار اميدواري كرد  شبكه «هيسپان تي وي» ميعادگاه و پل ارتباطي ميان همه ملت هاي مستقل جهان باشد 

ادامه از صفحه اول
ــخنانش جمالتي به زبان اسپانيايي  احمدي نژاد در پايان س
ــت و زنده باد آمريكاي  ــا مضمون زنده باد آزادي، زنده باد عدال ب
ــپانيايي زبان هاي حاضر در مراسم  ــوي اس التين گفت كه از س

مورد استقبال قرار گرفت.
ضرغامي: هيسپان تي  وي 

هديه ملت ايران به جامعه يك ميلياردي است
ــم با قدرداني از  ــيما در اين مراس ــازمان صدا و س رئيس س
ــي در راه اندازي  ــانه مل ــت برون مرزي رس ــاي معاون تالش ه
ــپانيولي زبان هيسپان تي وي گفت: اين شبكه نه تنها  شبكه اس
ــا، بلكه فرصت  ــرق و غرب دني ــي بين ملت هاي ش ــل ارتباط پ
ــت تا به دور  ــن ملت هاي آمريكاي التين اس ــمندي در بي ارزش
ــاالري شبكه  رسانه اي استكبار، آگاهي هاي ملي خود  از غوغاس

را افزايش دهند.
ــخنان هوگوچاوز،  ــه س ــاره ب ــا اش ــي ب ــزت اهللا ضرغام ع
رئيس جمهور ونزوئال در مورد اين شبكه گفت: با اتصال صداي 
ــم و بي عدالتي  ــواه، پايه هاي حاكميت ظل ــاي عدالت خ ملت ه

استكبار جهاني ويران خواهد شد.
رئيس رسانه ملي گفت: اين شبكه هديه جمهوري اسالمي 
ــتند با  ــت كه انتظار داش ــه جامعه بزرگ يك ميليارد نفري اس ب
ــالمي و پيشرفت هاي غرورآفرين ملت  واقعيت هاي انقالب اس

ايران آشنا شوند و از آن درس بگيرند.
 افتتاح اولين شبكه اسپانيايي  زبان خاورميانه 

ــيما هم با بيان اين كه  ــازمان صدا و س معاون برون مرزي س
ــپانيايي  زبان خاورميانه است،  ــپان تي وي اولين شبكه اس هيس
اظهار كرد: شبكه اسپانيولي زبان هر 2 ساعت يك بار خبر پخش 
و فيلم ها و سريال هاي ايراني را نيز در كشورهاي مختلف دوبله 
ــاخت مستند داريم  مي كند. ما همچنين برنامه هايي در جهت س
ــور آمريكاي التين در  ــتند از 9 كش به طوري كه 128 برنامه مس
ــركت هاي  ــت و از اين طريق نقش آمريكا و ش ــت توليد اس دس
ــم. چون اين  ــان مي دهي ــي را در آمريكاي التين نش چندمليت
ــتندات به صورت تصوير است براي مردم منطقه گوياست.  مس
ــان داده مي شود كه آمريكا از  ــتندها، نش عالوه بر آن در اين مس

ــدر نيز حمايت مي كند.  ــم بين المللي و قاچاق مواد مخ تروريس
محمد سرافراز به تاريخ آمريكاي التين كه با استعمار گره خورده 
اشاره كرد و توضيح داد:  آمريكا منطقه آمريكاي التين را حيات 
ــوري كه در منطقه آمريكاي  ــوت خود مي داند، اما از 21 كش خل
التين هستند تنها 8 كشور وابسته به آمريكا و موافق آن هستند، 
ــب در آمريكاي  ــن آمريكا امروز در يك موقعيت نامناس بنابراي

التين قرار دارد.
ــاره به جنبش هايي كه در خود آمريكا شكل گرفته  وي با اش
ــل ارتباطي بين  ــپانيولي زبان قصد دارد پ ــبكه اس تاكيد كرد: ش
ــد. در حال حاضر يك  ــن و خاورميانه برقرار كن ــكاي التي آمري
ــانه ها در اين بيداري  ــي به وجود آمده و نقش رس ــداري جهان بي
ــاس  ــت؛ ما معتقديم اين بيداري بر اس ــيار عميق اس جهاني بس

انديشه هاي امام (ره) شكل گرفته است. 
ــورهاي غربي براي  ــرافراز با تشريح كارشكني هاي كش س

ــالمي ايران توضيح داد: اين كشورها  ــانه هاي جمهوري اس رس
مشكالت زيادي پيش روي ما گذاشتند؛ مثال در حوزه اروپا روي 
ــتند. مجوز پخش پرس تي وي  ــبكه هاي ما پارازيت مي فرس ش
ــنيده  ــو كردند و با اين هدف كه صداي ما ش ــتان را لغ در انگلس
نشود شبكه العالم را از ماهواره اي در خاورميانه حذف كردند. اما 
ــبختانه صداي ما بلند و رساست و پخش مي شود حتي اگر  خوش
ــت كه ما  ــا را قطع كنند، راه هاي مختلف ديگري هس ماهواره ه

هم از آنها استفاده مي كنيم.
 تقدير وزير امورخارجه از رئيس سازمان صدا و سيما

وزير امور خارجه نيز با بيان اين كه قدرت رسانه امروزه تقريبا 
ــانه ها  ــت، گفت: بازنده و پيروز را رس ــراز قدرت نظامي اس همت
ــل را حق جلوه  ــق را باطل و باط ــانه ها ح ــن مي كنند. رس تعيي
ــه ما مي توانيم انجام دهيم  ــد. در اين ميان تنها كاري ك مي دهن
ــتر بي طرفي و  ــانه اي را خلق كنيم كه در بس ــت كه رس اين اس

صداقت انجام وظيفه كند.علي اكبر صالحي با تقدير از مجموعه 
ــت اندركاران صدا و سيما گفت: به نظر من «پرس تي  وي»  دس
ــيدند و به  ــانه هاي جهان خوش درخش و «العالم» در عرصه رس
ــاير همكاران  ــزت اهللا ضرغامي و س ــل جا دارد از ع ــن دلي همي
ــان كرد: ايران جزو معدود  ــي  كنم.صالحي خاطرنش وي قدردان
ــانه اي آن از جنسي است كه  ــورهايي است كه توليدات رس كش

همه اعضاي خانواده مي توانند آن را ببينند. 
ــپس دقايقي به زبان اسپانيولي با حاضران اسپانيولي  وي س
 زبان حاضر در مراسم صحبت كرد و درباره اين عملش اين گونه 
توضيح داد:  اين كار در تاريخچه «هيسپان تي وي» خواهد ماند 
ــوولي از ايران مي خواهد به اين زبان صحبت كند و اين  كه مس

ارزش و بهايي است كه ما به اين زبان و مردم مي دهيم.
ــاوز، رئيس جمهور  ــام ويدئويي هوگو چ ــم پي در اين مراس

ونزوئال براي حاضران پخش شد.

 شبكه 2 به «پيشواز» 
جشن هاي انقالب مي رود

ــبكه 2 سيما از امشب پخش يك سريال تازه با موضوع  ش
وقايع انقالب اسالمي را آغاز خواهد كرد.

اين سريال «پيشواز» نام دارد و در گروه فيلم و سريال اين 
ــواز را سعيد ابراهيمي فر  ــبكه آماده نمايش شده است. پيش ش
ــتان آن درباره 2 نوجوان به نام حميد و  كارگرداني كرده و داس
هاشم است كه باعث پديد آمدن ماجراهاي مختلفي مي شوند. 
جعفر دهقان در اين سريال ايفاگر نقش پدر حميد يعني آقا يداهللا 
ــخصيتي انقالبي است كه در طول داستان با  خواهد بود. او ش
ــخصي به نام بهادرخان كه نماد ظلم و ستم است، به مبارزه  ش
ــت. او  ــر نقش بهادرخان مهدي ميامي اس ــردازد. بازيگ مي پ
ــم ايفاگر  ــت. مينا نوروزي فر ه ــي روستاس ــب قالي باف صاح
ــت. او آدم تازه به دوران  ــر بهادرخان اس نقش گلچهره، همس
ــت كه كمبودهاي عاطفي خود را با ولخرجي و  ــيده اي اس رس
ــهر جبران مي كند. گلچهره به دنبال تصميمي كه  ــفر به ش س
ــود كه او را  ــتخوش تغييراتي مي ش مي گيرد، زندگي  اش دس
ــرش آشنا مي كند. اسماعيل  ــخصيت واقعي خود و همس با ش
ــريال  ــي ديگر از بازيگران محوري اين س ــلطانيان هم يك س
است كه در نقش يعقوب برادر يداهللا به ايفاي نقش مي پردازد. 
يعقوب از شخصيت هاي فعال و حامي انقالب است، اما مانند 
ــوب  ــر محافظه كار محس ــداهللا تند و تيز و به نوعي نماد قش ي
مي شود. بي بي از ديگر شخصيت هاي مطرح اين سريال است 
كه شخصيتي مذهبي دارد. او مادربزرگ حميد است و به نوعي 
تكيه گاه اين شخصيت است. مرتضي ضرابي هم بازيگر نقش 
ــتاهاي اطراف  ــت كه با االغ خود در روس ــن سلموني اس حس
باربري مي كند. اين سريال با حضور 60 بازيگر اصلي و فرعي 
ــده كه بيش از 80 درصد تصويربرداري در ابيانه و بقيه  آماده ش
ــن هايي در تهران انجام شده است. فيلمنامه پيشواز  در لوكيش
ــت. در اين  به قلم مهدي محمدنژاديان به نگارش درآمده اس
ــمي هنر در نقش حميد و شاهين حيدري  ــريال حسين قاس س
ــم ظاهر شده اند. همچنين اسماعيل پوررضا در  در نقش هاش
ــش غالم قهوه چي، محمدرضا رهبري در نقش نادر، كاظم  نق
سياحي در نقش آقاي جوادي معلم مدرسه و فرهاد دانشور در 
نقش راننده ميني بوس از ديگر بازيگران پيشواز هستند. اوژن 
سيداشرفي هم تدوين اين سريال را به عهده دارد. تهيه كنندگي 

اين سريال هم بر عهده عليرضا سبط احمدي بوده است.
ــر  ــان (مدي ــي احمدي ــريال مصطف ــن س ــاخت اي در س
ــرداري) ، محمدهادي فدوي (طراح صحنه) ، محبوبه  تصويرب
ــاري (طراح لباس) ، محمدرضا نجفي (مدير توليد) ،  محمد  غف
صالحي (صدابردار) ، مجتبي طاهرخاني (مدير برنامه ريزي) و 
ــريال از  حيدر نجفي (عكاس)  همكاري كرده اند. پخش اين س

ساعت 21/40 امشب در 11 قسمت آغاز مي شود.

وزير امور خارجه در مراسم افتتاح شبكه هيسپان تي  وي گفت: بازنده و پيروز را رسانه ها تعيين مي كنند/عكس: جام جم

تقدير راديو 
از پيشكسوتان تئاتر 

شبكه راديويي نمايش در قالب برنامه «عصري با راديو 
نمايش» از پيشكسوتان تئاتر قدرداني و تجليل كرد.

ــري با راديو نمايش»  ــم «عص به گزارش فارس، مراس
ــدا)، مهدي  ــي (معاون ص ــين صوف ــا حضور محمدحس ب
ــو)، ايرج راد  ــز نمايش هاي رادي ــري (مدير مرك دهقان ني
ــي امين  ــر)، رحمت اميني (دبير س ــل خانه تئات (مديرعام
ــوتاني نظير داوود  ــر)، پيشكس ــي فج ــنواره بين الملل جش
ــرو فرخ زادي، جواد پيشگر،  ــمي، خس ــيدي، ثريا قاس رش
ــري از هنرمندان مركز  ــع كثي ــن صادقي و جم قطب الدي
ــهناز خانه  ــتاد جليل ش ــاالر اس ــو در ت ــاي رادي نمايش ه

هنرمندان برگزار شد. 
در اين مراسم كه اجراي آن بر عهده ايوب آقاخاني بود، 
ابتدا ايرج راد طي سخناني گفت: كار در راديو بسيار سخت 
و تاثيرگذاري نمايش راديويي بر مستمع خود كار دشواري 
ــت بدون لباس، گريم و فضا  ــت چرا كه فرد مجبور اس اس
ــم ببخشد. راد افزود:  ــت تجس هنرمندانه تمام آنچه را هس
ــته باشد تا  راديو نمايش مي تواند تاثير عميقي بر جامعه داش
ــترش پيدا كند. تئاتر حتي در عرصه اطالع رساني  تئاتر گس
ــياري از مردم خبر ندارند كه چه  ــيار فقير است و بس نيز بس
نمايشي روي صحنه است. سخنران بعدي مراسم عصري 
ــمي پيشكسوت سينما و تلويزيون  با راديو نمايش ثريا قاس
بود كه در سخناني گفت: راديو عشق اول من است و زماني 
كه در راديو كار مي كردم، انگار با خواهرم كار مي كنم. راديو 

را دوست دارم و براي آن زحمت كشيده ام..
ــيدي نيز در سخناني كوتاه گفت: اولين رابطه  داوود رش
من با راديو نمايش مربوط به زماني است كه به عنوان اولين 
نفر اين جمله را ادا كردم كه: «اينجا راديو نمايش است و من 

داوود رشيدي هستم».
ــين صوفي، معاون صدا هم به عنوان آخرين  محمدحس
سخنران مراسم عصري با راديو نمايش گفت: حدود 6 ماه 
پيش كه راديو نمايش راه اندازي شد، با وجود همه شناختي 
ــتم، باز  ــور داش كه من از بضاعت و توان هنر نمايش در كش
ــه آيا ما مي توانيم يك  ــتم ك هم نگران بودم و دغدغه داش
ــروع و راه اندازي يك  ــته باشيم؟ ش ــتقل داش راديوي مس
ــاده باشد اما تداوم و بهره برداري  شبكه ممكن است كه س
ــت. اما امروز با كمال  ــخت تر و مهم تر اس مطلوب از آن س
ــاعت پخش  ــه امروز ميزان توليد و س ــار مي گويم ك افتخ
ــرده و اگر ابتدا از 17 تا 24 برنامه پخش  ــش پيدا ك آن افزاي
مي كرد، ليكن امروز شبكه اي 24 ساعته شده است. معاون 
ــرد: ميزان توليدات راديو افزايش پيدا كرده  صدا تصريح ك
ــوتان  ــتعد و خالق در كنار پيشكس ــاي جوان، مس و نيروه
شناسايي و جذب شده  و االن به مرحله شكوفايي رسيده اند. 
ــبكه 3 درصد  ماه هاي اول راه اندازي راديو نمايش، اين ش
مخاطب داشت ولي االن در تهران 12 درصد شنونده دارد و 

اين نشانه اعتماد مردم به شبكه راديويي نمايش است.
ــو، نمايش اجراي  ــم عصري با رادي پايان بخش مراس

راديو تئاتر «بن بست هنرمند- پ 8» بود.

معاون صدا در مراسم رونمايي لوح فشرده «سي جزء، سي 
ــالوه بر ترويج فعاليت  ــبكه راديويي قرآن ع قاري» گفت: ش
ــكوفايي استعدادهاي  ــف، جذب و ش قرآني در جامعه به كش

قرآني مي پردازد.
ــين صوفي در  ــه گزارش روابط عمومي صدا، محمدحس ب
ــع قاريان، تاليان و حافظان ممتاز و بين المللي قرآن كريم  جم
ــبت رونمايي از آخرين محصول فرهنگي و هنري  كه به مناس
تهيه شده توسط شبكه راديويي قرآن به نام لوح «با ستارگان 

ــي جزء، سي قاري» در  ــمان تالوت ايران اسالمي»، «س آس
ــد، گفت: خداوند متعال را  ــاختمان شهداي راديو برگزار ش س
ــاكريم كه راديو قرآن پس از پيروزي انقالب اسالمي منشأ  ش
تحوالت بزرگي در حوزه قرائت، ترتيل، تفسير، حفظ، ابتهال و 
ترويج فعاليت هاي قرآني بوده است و بايد كماكان اين شبكه 

در اوج عزت فعاليت هاي قرآني قرار داشته باشد. 
ــاي متنوع و متعددي  ــبكه قرآن برنامه ه وي گفت: در ش
ــود،  هم به خاطر ترويج فعاليت هاي قرآني و هم  پخش مي ش

براي كشف، جذب و شكوفايي استعدادهاي اين زمينه.
ــي از برنامه هاي راديو قرآن اين  ــي تصريح كرد: يك صوف
ــم انقالب مبني  ــاس توصيه رهبر معظ ــت كه بتواند براس اس
ــور  ــطح كش بر پرورش و تربيت تعداد كثيري از قاريان در س
ــراي بهره مندي،  ــه جامعه داخلي و خارجي ب ــي آنها ب و معرف

گام بردارد.
ــبكه راديويي  ــت محمدزاده، مدير ش در ابتداي اين نشس
ــي قاري»  ــي جزء، س ــرده «س ــرآن هدف از تهيه لوح فش ق

ــط اين شبكه را حركتي براي رونق بخشيدن به فرهنگ  توس
ــمرد  ترتيل خواني قرآن كريم در جامعه و هم افزايي قراء برش
ــنجي،  ــاس نيازس و افزود: راديو قرآن در رويكرد جديد و براس
ــل و مصلحت مخاطبان به اهميت  نوع تالوت ترتيل در  تماي
ــت و بر اساس اقبالي كه در 10 سال گذشته  جامعه پي برده اس
ــر دانشجو نسبت به اين نوع قرائت شده است،  خصوصا در قش
بحث تالوت ترتيل به عنوان بحث راهبردي در شبكه راديويي 

قرآن مطرح است.

رونمايي از لوح فشرده «سي جزء، سي قاري»




