درﯾــﺎﻓﺖ ﺑﯿــﺶ از ۴ﻫــﺰار اﺛــﺮ
رﺳـﺎﻧﻪای از داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺳﺮاﺳـﺮ
ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ـﺎی
ـﻮاره رﺳﺎﻧﻪﻫـ
ـﺮد :ﺟﺸﻨـ
ـﺎر ﮐـ
ـﺎﻧﺶ« اﻇﻬـ
ـﻮزی »رﺳـ
ـﻮاره داﻧﺶآﻣـ
ﺟﺸﻨـ
داﻧﺶآﻣـﻮزی »رﺳـﺎﻧﺶ« در دوﻣﯿـﻦ ﺳـﺎل ﺑﺮﮔـﺰاری ﺧـﻮد ﻣـﻮرد اﻗﺒـﺎل
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 4ﻫﺰار اﺛﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ» :رﺳﺎﻧﺶ« ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺳﺎل  1397ﮐﺎر ﺧﻮد
را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ »رﺳﺎﻧﺶ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻣﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻧﺶ« و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »رﺳﺎﻧﺶ؛ ﺧﯿﺰش
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮان در دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪ« وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
اول و وم ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ.
وی ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺟﺸﻨﻮاره در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
اول ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﮑﺘﻮب )ﺗﮏﺑﺮﮔﯽ ،ﻣﺠﻠﺪ( ،روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮاری و ﻗﻄﻌﺎت
ﺻﻮﺗﯽ )رادﯾﻮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺟﺒﺎری اداﻣﻪ داد :داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم آﺛﺎر ﺧﻮد را
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﮑﺘﻮب ،ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪ
دﯾﻮاری ،ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻮﺗﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﻤﺪان ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﺖ »رﺳﺎﻧﺶ« اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ورود داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺎمﻫﺎی ﺧﻮد را در

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ »رﺳﺎﻧﺶ« اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺗﺮم دوم در ﻣﺪارس اﻣﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﻮاره،
ﺑﯿﺶ از  4000اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎر داوری
را ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮد و ﻫﻢ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻣﯿﺪ دوﭼﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر
ﺷﺪ.
ﺟﺒﺎری اﻓﺰود :در اﯾﻦ دوره داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ »رﺳﺎﻧﺶ« ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و
ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺶ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ورود
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺳﻮاد و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺬاﮐﺮات
ﺣﻀﻮری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده اﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﻪ دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪان در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ورود
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ »رﺳﺎﻧﺶ«
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸﻮر را ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻗﻮیﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻣﻮزش داده و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﺪ.

