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افزایش تدریجی دمای هوای کشور

افزایش  از  هواشناسی  سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
تدریجی دمای بیشتر مناطق کشور تا اواسط هفته آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  بر اساس آخرین خروجی 
مدل های هواشناسی از بعد از ظهر امروز )۶ اردیبهشت( در برخی از نقاط 
استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، ارتفاعات آذربایجان شرقی، 
ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. روز شنبه )۷ 
اردیبهشت( نیز در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات شمال غرب افزایش 

ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: یکشنبه )۸ اردیبهشت( با عبور جریاناتی از تراز میانی 
جو در برخی نقاط جنوب غرب، غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش 
باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود و 
طی امروز )۶ اردیبهشت( وزش باد شدید در منطقه زابل تداوم دارد و 
نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس نیز به سبب وزش باد شدید طی امروز 

و فردا مواج است.
به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از لحاظ 
دمایی در غالب مناطق کشور روند تدریجی افزایش دما تا اواسط هفته 

آینده خواهیم داشت. 
گفت:  آینده  روز  دو  پایتخت طی  هوایی  و  آب  درباره وضعیت  وی 
فردا شنبه )۷ اردیبهشت( آسمان تهران صاف تا کمی ابری با بیشینه و 
کمینه دمای هوای ۱۹ و ۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. در روز 
یکشنبه )۸ اردیبهشت( نیز آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری خواهد 
بود و حداکثر دمای هوا به ۲۳ درجه سانتیگراد و حداقل آن به ۱۱ درجه 

سانتیگراد می رسد. 

کیفیت هوای پاک در فروردین رکورد زد
تمام روزهای فروردین ماه امسال هوای پایتخت مطلوب بود بگونه ای که 

هوا ۲۱ روز در شرایط پاک قرار داشت.
به گزارش ایسنا، تهرانی ها در فروردین ماه امسال ۲۱ روز هوای پاک 
و ۱۰ روز هوای سالم تنفس کردند که این آمار حداقل طی ۸ سال اخیر 

بی سابقه بود.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در اولین ماه سال 
گذشته هوای پایتخت فقط سه روز در شرایط پاک قرار داشت همچنین 
در این ماه تهرانی ها ۶ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس تنفس 
کردند. در سال های ۹۶ و ۹۵ نیز هوای تهران به ترتیب ۹ و ۱۰ روز در 
شرایط پاک قرار داشت همچنین فروردین ۹۶ هوا چهار روز ناسالم برای 

گروه های حساس بود.
تعداد روزهای با هوای پاک نیز در فروردین ماه سال های ۹۴، ۹۳ و ۹۲ 
نیز در تهران به ترتیب ۱۰، هفت و یک روز بود و در فروردین سال های ۹۰ 

و ۹۱ نیز هیچ  روزی با هوای پاک در تهران نداشتیم.
همچنین بر اساس اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص 
کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته تقسیم بندی می شود. بر اساس این 
تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰، هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، 
از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم 
برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط 

کیفی هوا خطرناک است.
می شود،  داده  نشان  سبز  رنگ  با  که  پاک  هوای  در  است  گفتنی 
شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سالمت انسان ندارد. 
در هوای سالم که به رنگ زرد شناخته می شود، کیفیت هوا قابل قبول 
تاثیر  انسان  بر سالمت  که  است  از حدی  کمتر  آالینده ها  غلظت  و 
که  حساس  گروه های  برای  ناسالم  هوای  در  اما  باشد  داشته  منفی 
تا ۱۵۰  بین ۱۰۱   )AQI( نارنجی نشانه گذاری می شود، مقدار  به رنگ 
قرار می گیرد که در نتیجه آن گروه های حساس اثرپذیری بیشتری از 

آلودگی هوا خواهند داشت.
در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض 
مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرند و حتی ممکن است گروه های 
حساس  دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این، در هوای بسیار 
ناسالم که به رنگ بنفش معروف است و عدد )AQI( بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ 
قرار می گیرد، احتمال بروز عوارض جدی بر سالمت افراد جامعه افزایش 

می یابد.

مدیر شبکه سه سیما:
اسپانسر برنده باش تغییر می کند

مدیر شبکه سه سیما از تغییر اسپانسر برنده باش خبر داد.
علی  سیما،  شبکه سه  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فروغی پیرامون برنامه های اسپانسرمحور گفت: با توجه به رهنمود 
سازمان  رئیس  دستور  آن  تبع  به  و  انقالب  معظم  رهبر  اخیر 
محترم  معاون  با  تعامل  و  اسپانسرها  سازماندهی  در  صداوسیما 
سیما، تصمیم بر این شد تا سازوکار اسپانسری که پشتیبانی مالی 
برنامه "برنده باش" را انجام می دهد، اصالح و ظرفیت های جدیدی 

به این برنامه اضافه شود.
وی افزود: در همین راستا، با این تغییرات پیشبرنده از این پس مردم 

نقش آفرینی بیشتری در برنامه "برنده باش" خواهند داشت.
او در پایان در مورد شبهه شرعی مطروحه اضافه کرد: همانطور که 
مرجع بزرگوار در جلسه درس خارج فقه فرمودند اگر محل تأمین جوایز 
مسابقه از محل وجه دریافتی از شرکت کنندگان مسابقه تفکیک شده 
باشد، مشکل شرعی ندارد. در همین راستا، با توجه به سابقه دیرینه 
سازمان در این گونه برنامه ها و بررسی های شرعی الزم، از همان ابتدا پیش 
بینی شده بود که محل تأمین جوایز از برآورد مصوب در شبکه باشد و نه 
وجه احتمالی دریافتی از شرکت کنندگان. لذا مفروض استفتا مصداق 

این برنامه نیست.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صدا و سیما نیز امروز در پی بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی مبنی بر جلوگیری از ترویج روش هایی که فرهنگ 
کار و تالش را تضعیف می کنند در دستوری به اداره کل بازرگانی سازمان 
صدا و سیما خواستار تجدید نظر در ظهور و بروز رسانه ای اسپانسرهایی 

شد که مانع ترویج فرهنگ کار و تالش هستند.

اخبار
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سه سریال »از یادها رفته«، »دل دار« و »برادر جان« 
در حال حاضر سه گزینه اصلی شبکه های یک، دو و سه 
سیما برای پخش در ماه رمضان با مضمون های تاریخی، 

عاشقانه و مذهبی هستند.
حضور پیشکسوتانی چون بیتا فرهی، علی نصیریان و 
ویژگی های سریال های رمضانی  از جمله  فراهانی  بهزاد 

امسال است.
تلویزیون برای رمضان ۹۸ سه سریال »از یادها رفته«، 
»دلدار« و »برادر جان« را برای پخش از شبکه های یک 
تا سه در دست تولید دارد. سریال هایی که تا این لحظه 
از سوی سازندگان به عنوان سریال های رمضانی شناخته 
و معرفی شده اند اما همچنان امکان تغییر در دقیقه نود 

وجود دارد.
ایسنا در این گزارش مروری دارد بر این سریال ها که 

مراحل تولید را در آستانه ی رمضان می گذرانند.
روایت یک سریال تاریخی در شب های رمضان

و  بهرامیان  بهرام  کارگردانی  به  رفته«  یادها  »از 
تهیه کنندگی اکبر تحویلیان که پیش از این در شبکه پنج 
کلید خورد، به شبکه یک رسید. این سریال تاکنون از سوی 
تلویزیون به عنوان سریال رمضانی این شبکه معرفی نشده 
است اما به نظر می رسد تنها گزینه پخش رمضانی باشد.

تاکنون تدوین ۲۰ قسمت از »از یادها رفته« تمام شده 
و بخشی از آهنگسازی آن باقی مانده است. در بدو امر 
اعالم نشد که این سریال به مناسبت ایام رمضان ساخته 

می شود و فاز اول آن در ۲۵ قسمت آماده می شود.
سریال »از یادها رفته« اثری تاریخی متعلق به دهه 
۲۰ محسوب می شود که حامد افضلی و رؤیا خسرونجد 
به  نعمتی  و عباس  داشته اند  برعهده  را  آن  نویسندگی 
عنوان سرپرست نویسندگان، حضور دارد. این سریال به 
روایت زندگی و آداب و رسوم ایرانیان در دهه ۲۰ می پردازد 
و سراغ وقایع قصه زندگی »خسرو« و »مهربانو« می رود 
که به شکل یک رمان روایت می شود. همچنین قرار است 
به موضوعاتی تاریخی مثل کشف حجاب و کشت و تولید 

تریاک در این سریال پرداخته شود.
از  بازیگران مختلفی دارد که  یادها رفته«  سریال »از 
جمله آن ها می توان به حسین پاکدل اشاره کرد که چند 
تلویزیون  قاب  در  بازیگر  به عنوان  کمتر  می شود  سالی 
حضور داشته است. حضور رضا یزدانی خواننده هم از 
نکات قابل ذکر درباره ترکیب بازیگران این سریال محسوب 
می شود. میترا حجار، حسین یاری، سیما تیرانداز، رسول 
نجفیان، مائده طهماسبی، بیتا فرهی و… از دیگر بازیگران 
این سریال هستند و می توان سریال را از تولیدات پربازیگر 

سیما به شمار آورد. بهرام بهرامیان پیش از این ساخت 
سریال هایی چون »ساعت شنی«، »سقوط یک فرشته« و 

»جاده قدیم« را بر عهده داشته است.
»دلدار«؛ عاشقانه ای در رمضان

برادران محمودی پیش از این اولین سریال تلویزیونی 
خود را با نام »سایه بان« در شبکه دو ساختند که دو سال 
پیش روی آنتن رفت. این سریال هم روایت هایی عاشقانه 
داشت و به زندگی طبقه متوسط رو به پایین جامعه و 

مشکالتشان پرداخته بود.
سریال جدید برادران محمودی به داستان عشق چند 
دختر و پسر می پردازد و خانواده هایی از طبقه متوسط 
قصه  این  اصلی  می دهد. خط  تشکیل  را  داستان  بدنه 
درباره »آرش« با بازی محمدرضا غفاری نخبه دانشگاهی 
است که به دلیل بیماریِ مادرش، دانشگاه را رها می کند.

برادران محمودی سریال »دل دار« را اوایل دی ماه ۹۷ 
کلید زدند که قصه آن توسط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه 

نوشته شده است.

این سریال تنها گزینه قطعی شبکه دو برای پخش در 
ایام ماه رمضان است. در حال حاضر ۳۰ قسمت از سریال 
به تصویربرداری شده اما در این ۳۰ قسمت سکانس هایی 

باقی مانده که باید به تصویربرداری برسد.
بهزاد فراهانی از جمله بازیگران پیشکسوتی است که در 
این مجموعه به ایفای نقش می پردازد و آخرین حضور او 
در سریال رمضانی به مجموعه »زیر پای مادر« برمی گردد.

تصویربرداری مجموعه ۳۰ قسمتی »دلدار« اوایل دی 
فراهانی،  بهزاد  و  شد  شروع  تهران  در  جاری  سال  ماه 
محمدرضا غفاری، الناز حبیبی سوگل خلیق، بهزاد فراهانی 
و پریوش نظریه و حسام محمودی تاکنون در این سریال 

ایفای نقش کرده اند.
در خالصه داستان این سریال آمده است که »دیریست 

که دلدار پیامی نفرستاد«.
سریال »دلدار« به نویسندگی آزیتا ایرایی و مهدی حمزه 
و به کارگردانی و تهیه کنندگی جمشید و نوید محمودی 
در ۳۰ قسمت، ۴۵ دقیقه ای برای پخش در ماه مبارک 

رمضان از شبکه دو سیما آماده می شود.
»از زیر پای مادر« تا »برادر جان«

نوشته،  نعمت الله  سعید  را  »برادرجان«  سریال 
محمدرضا آهنج کارگردانی می کند و محمدرضا شفیعی 
هم تهیه کنندگی اش را بر عهده دارد. نعمت الله و شفیعی 
پیش از این در سریال های دیگری از جمله »عقیق« و 
»مادرانه« همکاری داشته اند.»عقیق« که اثری تاریخی 
بود در باکس مناسبتی تلویزیون در ایام محرم ساخته 
و پخش شد. »زیر پای مادر« آخرین سریال رمضانی با 
فیلمنامه ای از سعید نعمت الله بود که دو سال پیش روی 

آنتن شبکه یک رفت.
از بازیگران مطرح این سریال می توان به حضور علی 
نصیریان اشاره کرد. »میوه ممنوعه« حسن فتحی آخرین 

حضور این هنرمند در سریال رمضانی بوده است.
از دیگر بازیگران این مجموعه می توان به حضور لعیا 
زنگنه، آفرین عبیسی، حسام منظور، سعید چنگیزیان، 
کامران تفتی، سجاد افشاریان، نسیم ادبی و… اشاره کرد.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
با اشاره به وضعیت یارانه دارویی سال ۱۳۹۸، گفت: بر 
اساس بودجه سال ۱۳۹۸، در حوزه واکسن ها ۵۰۰ میلیارد 
 ۱۶۰۰ حدود  صعب العالج  داروهای  حوزه  در  و  تومان 

میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عبده زاده  محمد  دکتر 
وضعیت یارانه دارو بودجه سال ۱۳۹۸، گفت: در بودجه 
امسال برای حوزه دارو پیش بینی هایی انجام شد، اما با 
اعتبارات تعیین شده در بحث داروهای یارانه ای و داروهای 

بیماران صعب العالج مقداری کسری بودجه داریم.
ضعیت یارانه دارو در سال ۱۳۹۸

حوزه  در   ،۱۳۹۸ سال  بودجه  اساس  بر  افزود:  وی 
داروهای  حوزه  در  و  تومان  میلیارد   ۵۰۰ واکسن ها 
صعب العالج حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 

برنامه و  با سازمان  نمکی  آقای دکتر  البته  شده است. 
بودجه صحبت هایی داشتند و قول داده شد که بودجه 
یارانه دارو اصالح شود؛ به طوریکه در حوزه داروهای  و 
صعب العالج و یارانه ای به ۲,۲۰۰ میلیارد تومان برسد و 
در زمینه واکسن ها اعتبارمان با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 

افزایش به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
داروی کشور تابع مبادالت ارزی

وضعیت  درباره  صحبت هایش  ادامه  در  عبده زاده 
دارویی کشور در سال ۱۳۹۸، گفت: وضعیت دارویی ما 
تابع مبادالت ارزی و وضعیت سیستم بانکی کشور است. 
دارو  برای  دقیقی  برنامه ریزی  بهداشت  وزارت  در حوزه 
و افزایش استوک ها و ذخایر دارویی انجام شده، اما در 
خارج از حوزه وزارت بهداشت، تأمین و تخصیص به موقع 
ارز حائز اهمیت است. بر این اساس باید به موقع ارز 

داروهایمان را از بانک مرکزی دریافت کرده و آن ها را به 
شرکت های دارویی ارئه دهیم.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه در سال گذشته روند تأمین و تخصیص 
ارز دولتی برای تهیه دارو خوب بود، ادامه داد: امسال 
هم تازه کار را آغاز کردیم و امیدواریم بتوانیم کار تأمین 
دارو را به خوبی پیش بریم. از طرفی تا پایان سال گذشته 
حجم زیادی از مطالبات دارویی هم پرداخت شد. مطالبات 
شرکت های پخش از بخش دولتی هم تا آخر اسفند حدود 
۱,۸۰۰ میلیارد تومان بود که قسمت عمده آن مربوط به 
شش ماهه دوم سال بوده است و به نظر می آید که روند 
طبیعی در پرداخت مطالبات دارویی وجود دارد. فعالً در 
بحث پرداخت و دریافت مطالبات روند طبیعی را طی 

می کنیم.

نگاهی به ذخایر دارویی کشور
عبده زاده تاکید کرد: در حوزه داروهای تولید داخل ذخیره 
ما تا شهریور ماه خوب است و انبارهایمان ذخیره دارند، 
اما در بخش داروهایی وارداتی چون نیازها روزانه است، 
مقداری ذخایر پایین تر است، اما برنامه ریزی هایمان را در 

این حوزه به دقت دنبال می کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

آفرودی ها؛
 یاریگران گمنام سیل زدگان

حذف مشق شب؛ نیازمند جایگزین های مناسب

را هم در سطح  دیگری  گروه های  به فضای مجازی می توان  نگاهی  با 
ایران دید که بدون تبلیغات های مرسوم و فقط به قصد و نیت  جامعه 

کمک رسانی به مناطق سیل زده رفته و به فعالیت مشغولند.
عصر ایران ؛ کاوه معین فر - در این روزها که مناطقی از کشور با سیل و 
مشکالت ناشی از آن دست به گریبان هستند از هر سو گروه های مختلفی 
به یاری مردم آن منطقه شتافته اند و موجی از همدلی و مهربانی شکل 

گرفته است.
به  که  است  آمده   چشم  به  گروه هایی  فعالیت  بیشتر  میان  این  در 
و  کمک  آیا  اما  شده اند،  در رسانه ها و صداوسیمامطرح  مختلف  طرق 

خدمت رسانی فقط محدود به این طیف است؟
را هم در سطح  دیگری  گروه های  به فضای مجازی می توان  نگاهی  با 
و  قصد  به  فقط  و  مرسوم  تبلیغات های  بدون  که  دید  ایران  جامعه 

نیت کمک رسانی به مناطق سیل زده رفته و به فعالیت مشغولند.
قرار  توجه  مورد  بسیار  مجازی  فضای  هموطنان کُرد در  کمک رسانی 
گرفت که وسایل مورد نیاز سیل زدگان مناطق دور افتاده را بر کول خود 

حمل کردند.
از این دست یاری رساندن می توان به جوانان دیگری هم اشاره کرد که 
شاید از چشم رسانه ها و ... دور افتاده باشند اما آنها بدون هیچ توقع و 

چشم داشتی در مناطق بحران زده به فعالیت مشغولند.
برای مثال گروهی از جوانان عالقمند به »آفرود« هستند که اسم گروه 

خود را »کرگدن نارنجی«گذاشته اند و ماشین های آفرودی خود را برداشته 
کمک  العبور  صعب  مناطق  دیده  آسیب  مردمان  مایحتاج  توزیع  در  و 
می کنند. )آفرود: نوعی از اتومبیل رانی در مسیرهای خاکی، گلی، صخره ای 

و ناهموار شنی و کویری که ماشین های مخصوص خود را الزم دارد.(
 شاید اگر چند ماه پیش این ماشین ها را )با آن تزئینات و لوازم خاص 
خودشان( در جایی می دیدم با خود فکر می کردم جوانانی بدون دغدغه  
هستند که به دنبال تولید هیجان و باال بردن ترشح آدرنالینهستند ولی 
مشارکت در چنین اتفاقاتی، تمام معادالت ذهنی آدمی را به هم می ریزد 

و فقط شعف و تحسین به دنبال دارد.
احتماال از این دست افراد کم نباشند که به شکلی غیر از راه های معمول 
خود  رنج دیده  و  داغدار  هموطنان  به  رساندن  یاری  حال  در  همیشگی، 
هستند و اتفاقا بسیار موثرتر و بهتر کار می کنند چون به خواست قلبی 

خود و بدون هیچ توقعی به چنین راهی قدم گذاشته اند.
در جایی خواندم اگر هر کس یک شمع در دست می گرفت و به همان 
اندازه اطرافش را روشن می ساخت در جهان دیگر تاریکی وجود نداشت 

که ما از قدم گذاشتن به آن در هراس باشیم.
و  کننده  امیدوار  بسیار  همنوع  به  خدمت  و  کمک رسانی ها  گونه  این 
قابل ستایش است چون شادی و رضایت درونی به همراه دارد، هم برای 
خودشان، هم برای آسیب دیدگان و هم برای من که از دور شاهد چنین 

اتفاقاتی هستم.
در پایان یادآور می شوم که نگارنده هیچ ارتباطی با این گروه ها ندارد و 
این نوشتار هم رپرتاژ آگهی نیست فقط یک احساس درونی برای تقدیر از 

یک اتفاق مثبت است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه امتحان و 
آزمون، بخشی از یادگیری است و باید یک فعالیت آموزشی برای تثبیت 
همه  حاضر  حال  در  گفت:  تلقی شود  آموزان  دانش  آموزش  تعمیق  و 
آزمون های ما اینگونه نیست و اصالح و ارتقای آن به تالش زیادی نیاز 

دارد.
حجت االسالم علی ذوعلم در گفت وگو با ایسنا، درباره سه طرح حذف 
ابتدایی، تغییر جهت مشق شب و حذف پیک نوروزی  آزمون های دوره 
اظهار کرد: حذف آزمون های دوره ابتدایی، تصمیم بسیار خوبی بود و الزم 

است تعمیم یابد.
وی افزود: اساساً آزمون هایی که در فرایند یادگیری، نقش مثبتی ایفا 

نمی کنند باید اصالح شوند.
آزمون،  اینکه  بیان  با  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
بخشی از یادگیری است و باید یک فعالیت آموزشی برای تثبیت و تعمیق 
آموزش دانش آموزان تلقی شود اظهار کرد: در حال حاضر همه آزمون های 

ما اینگونه نیست و اصالح و ارتقای آن به تالش زیادی نیاز دارد.
ارائه  به  نیاز  حذف،  از  پس  هم  شب  مشق  اینکه  به  اشاره  با  ذوعلم 
جایگزین های مناسب برای تثبیت یادگیری دارد اظهار کرد: تثبیت یادگیری 
و تعمیق آن در روان شناسی یادگیری، بسیار مهم است. سال هاست که 
مشق و تکلیف منزل به دانش آموزان داده می شود و نباید آن را بد مطلق 
تلقی و تصور کرد که هرگونه تکلیف و واگذاری وظیفه به عهده دانش 

آموزان برای تمرین و تکرار بیشتر، در آموزش و پرورش نفی می شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: خوشبختانه 
دیدگاه های مطرح شده اخیر در آموزش و پرورش مبتنی بر پژوهش است 
را  مسیر  که  می دهد  نشان  اتخاذ شده،  تصمیمات  با  جامعه  همدلی  و 

بدرستی طی کرده ایم، البته در آغاز راهیم.
وی با بیان اینکه در دهه چهارم انقالب می توان گفت که دستاوردهای 
تعلیم و تربیت، در عرصه نظریه پردازی، حرکت بر اساس نقشه راه فکری 
و محتوایی و ارتقای توانمندی مدارس بیش از سه دهه گذشته بوده است 
گفت: امروز مدارس ما توانمندتر و مسئولیت پذیرتر شده اند و باید از همه 
معلمان، مدیران، دانش آموزان و دلسوزان آموزش و پرورش قدردانی شود.

سه سریال »از یادها رفته«، »دل دار« و »برادر جان« گزینه های اصلی صدا و سیما

باسریالهایرمضانآشناشوید

روزنامه صبح ایران


