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عزم راسخ بانک مسکن در اجرای  ۵فرمان رئیس جمهور

بانک ایرانزمین پرچمدار خدمات
دیجیتال در شیوع کرونا

با ش��یوع بیماری کرونا از اواخر س��ال  ۹۸و
همچنین با تش��دید این بیم��اری بهویژه در
موج پنج��م آن ضرورت توس��عه از خدمات
بانکی الکترونیک بیش از پیش احساس شد
موضوعی ک��ه بانک ایرانزمین نیز بهعنوان
یکی از بانکهای بخش خصوصی پیش��رو
در این زمینه نسبت به تامین زیرساختهای
بانکداری دیجیتال اقدام کرده است و امکان
ارائ��ه خدماتی همچون س��پرده ،انتقال وجه
داخلی ،انتقال وجه بینبانکی ،خدمات کارت
و مدیریت چک و بس��یاری از خدمات شعبه
بهص��ورت غیرحضوری و در بس��تر اینترنت
را فراه��م آورده اس��ت .بنا ب��ه اعالم بانک
ایرانزمین؛ با ش��یوع کرونا از اواخر سال ،۹۸
نیاز به الکترونیکیبودن نظام بانکداری کشور
بهش��دت احساس ش��د .با ممنوعیت حضور
م��ردم در اماکن عمومی و ش��روع قرنطینه
بانکهای��ی که بس��تر الکترونیکیش��دن را
فراهم کرده بودند به آسانی توانستند خدمات
خ��ود را ارائه دهن��د .این موضوع با ش��روع
م��وج پنجم کرون��ا نیز با افزای��ش و تقویت
خدم��ات همراه ب��وده و در این راس��تا بانک
ایرانزمین یکی از بانکهایی است که پیش
از این اقدامات گس��ترده و ارزندهای در زمینه
بانکداری الکترونیک انجام داده و این امکان
را برای مش��تریان خود فراهم کرده است که
با آمادهک��ردن زیرس��اختهای الزم و ارائه
خدمات الکترونیکی سریع و آسان مشتریان
را از مراجعه حضوری به شعب بینیاز کند .با
استفاده از اینترنت بانک ایرانزمین خدماتی
از جمله خدمات س��پرده ،انتقال وجه داخلی،
انتق��ال وج��ه بینبانکی ،خدم��ات کارت و
مدیریت چک و بس��یاری از خدمات ش��عبه
بهص��ورت غیرحضوری و ب��دون محدودیت
زمانی در کنار مشتریان خواهد بود .همچنین
دستگاههای خودگردان ،اپلیکیشن همراهبانک
و دس��تگاههای  VTMاز دیگ��ر خدم��ات
بان��ک ایرانزمین برای بینیازی مش��تریان
جه��ت مراجعه به ش��عب و دریافت خدمات
غیرحضوری بانکداری هستند .بهگفته فرهاد
اینالوی��ی معاون فن��اوری اطالع��ات بانک
ایرانزمین در بانکداری دیجیتال ایجاد امنیت
پیچیده اس��ت ،چون فینتکها واسطه بین
مشتری و بانک هستند ،امنیت وقتی در این
فضا افزایش پیدا میکند.

مدیرعامل بانک مس��کن به آغ��از اجرای
فرامین ریاست جمهوری در بانک مسکن
اش��اره کرد و گفت :موارد مطرح ش��ده در
دیدار رئیس جمهور با مدیران بانکی کشور
بالفاصله پس از جلس��ه در بانک مس��کن

آغاز ش��ده اس��ت .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی بانک مسکن  ،محمود شایان مدیر
عامل بانک مسکن با اعالم خبر آغاز اجرای
 5فرم��ان رئی��س جمهور به نظ��ام بانکی
کشور در بانک مسکن ،به تشریح جزئیات
برنامهها و عزم راسخ این بانک برای اجرای
این فرامین اش��اره ک��رد .وی با بیان اینکه
فرمان  5مادهای رئیس جمهور برای نظام
بانکی کش��ور فصل الخطاب است ،عنوان

ک��رد :در همین زمینه به کلی��ه مدیران و
معاونین بانک مسکن اعالم کردیم که در
اجرای هرچه بهتر و سریعتر این دستورات
برنامهریزی الزم را داشته باشند و بنا داریم
در کوتاهتری��ن زمان ممکن بند به بند این
فرمان  5ماده ای را عملیاتی کنیم .ش��ایان
همچنین از تشکیل کمیتهای برای تسریع
در فرآیند اجرای این دس��تورات خبر داد و
گفت :به منظور رص��د و نظارت بر اجرای

دقی��ق  ٥فرم��ان رئیس جمه��ور محترم،
مدیران استانهای بانک را مکلف کردهایم
که ای��ن کمیته را در اس��تانهای خود نیز
تش��کیل ش��ده و گزارش عملکرد آن نیز
ارائه شود .مدیر عامل بانک مسکن به آغاز
اجرای فرامین ریاس��ت جمهوری در بانک
مسکن نیز اشاره کرد و افزود :موارد مطرح
شده در دیدار رئیس جمهور با مدیران بانکی
کش��ور بالفاصله پس از جلس��ه در بانک
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مس��کن آغاز شده است .ش��ایان در پایان
خاطر نش��ان کرد :از جمل��ه دیگر اقدامات
انجام شده در بانک مسکن در زمینه اجرای
فرامین رئیس جمهور میتوان به واگذاری
بنگاههای تولیدی تملیک شده و تسهیل در
پرداخت وام به مردم اشاره کرد که جزئیات
بیش��تر در این زمینه طی روزهای آینده از
طریق حسابهای کاربری رسمی بانک به
اطالع عموم خواهد رسید.
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اخبار
حضوربانکسرمایهدرهشتمیننمایشگاه
تخصصینهادههایکشاورزیتهران

کسب سه رتبه برترتوسط روابط عمومی بانک سپه در جشنواره برترینهای روابطعمومی ایران

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه :اداره کل روابط عمومی
بانک س��په در هفدهمین دوره س��مپوزیوم بینالمللی
روابطعمومی و هجدهمین دوره جشنواره برترینهای
روابطعمومی ایران ،موفق به کسب سه عنوان روابط
عمومی برتر کشور در مدیریت راهبردی روابط عمومی
 ،ارتباطات فرهنگی و کارش��ناس برتر روابط عمومی
ش��د .به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه ؛ بر
اساس رای هیئت داوران هجدهمین جشنواره برترین
های روابط عمومی ایران و هفدهمین سمپوزیوم بین
الملل��ی روابط عمومی  ،اداره کل روابط عمومی بانک
س��په به عنوان روابط عمومی برتر کش��ور در موضوع
«مدیری��ت راهب��ردی روابط عموم��ی «« ،ارتباطات
فرهنگ��ی (تبلیغات��ی و انتش��اراتی) «و «کارش��ناس
برتر»معرفی شد .بر اس��اس این گزارش در بخشی از
لوح اهدایی به اداره کل روابط عمومی بانک س��په که
ب��ه امضای فلیپه بورمانس رئی��س انجمن بین المللی
روابط عمومی و هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم
بی��ن المللی روابط عمومی رس��یده آمده اس��ت « :به
دلیل رعایت اس��تانداردهای حرفه ای علمی و صنفی
و مدیریت راهب��ردی روابط عمومی  ،خالقیت در کار
و داش��تن کیفیت و کمیت مناسب فعالیتها در موضوع

مدیریت راهبردی روابط عمومی و ارتباطات فرهنگی
 ،تبلیغاتی و انتشاراتی  ،لوح سپاس روابط عمومی برتر
اعطا می شود به روابط عمومی بانک سپه» این گزارش
م��ی افزاید در این دوره از جش��نواره برترینهای روابط
عمومی ایران دکتر کاظم عسگری کارشناس اداره کل
روابط عمومی بانک سپه نیز به عنوان «کارشناس برتر

رواب��ط عمومی ایران در س��ال  »1400به دلیل انجام
اقدامات کارشناس��ی موث��ر در روابط عمومی  ،معرفی
و موفق به دریافت لوح س��پاس ش��د .بر اس��اس این
گزارش :اداره کل روابط عمومی بانک س��په با رویکرد
راهب��ردی  ،تجربیات نوین  ،تاثیر گذار و هدفمندی را
تجربه کرده که این تجارب و اقدامات صورت گرفته ،

عم ً
ال این اداره کل را به فاز پیشرفته علمی و تخصصی
وارد ک��رده و ای��ن مهم در ارتقای جای��گاه ذهنی این
اداره کل مشهود  ،نقش آفرین و تاثیر گذار بوده است.
تعیین راهبرد و رویکرد روابط عمومی «علمی و تعامل
گرا»  ،ایجاد و احیای واحدهای تخصصی داخلی نظیر
تحقیق و توس��عه  ،ارتباطات درون س��ازمانی و واحد
افکار س��نجی در کن��ار ایجاد اتاق فک��ر  ،تهیه بانک
اطالع��ات همکاران  ،تیم س��ازی هدفمن��د و علمی،
برگ��زاری دوره های علمی و آموزش��ی «پاتوق علم و
تجربه» بخشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این
اداره کل است .این گزارش می افزاید :تهیه مجلدهای
علم��ی هدفمند و تحلیلی در راس��تای ارتقای کمی و
کیفی اطالع رسانی نظیر انعکاس اخبار در حوزه فعال
ارتب��اط با رس��انه ها  ،همچنین اثر بخش��ی تبلیغات ،
رواب��ط عمومی داده محور ،بررس��ی تاثیرات متاورس
بر روابط عموم��ی  ،بانکداری دیجیتال وایجاد رادیو و
تلویزیون س��په  ،خبرگزاری س��په و تغییر پوسته وب
سایت رسمی بانک سپه از دالیل استمرار موفقیتهای
بانک سپه در سطوح ملی نظیر جشنواره ملی انتشارات
روابط عمومی و هفدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی
روابطعمومی است.

تداوم افتخارآفرینی بانک پاسارگاد؛ کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران

در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیری��ت مالی ایران که در تاریخ 28دی1400
در محل س��الن اجالس برگزار شد ،پس از ارزیابی شاخصهای مختلف مالی
و حس��ابداری ،بانک پاس��ارگاد بار دیگر موفق به کسب تندیس زرین بهعنوان
باالترین س��طح این جایزه شد .به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،در این
همایش دکتر مجید قاسمی ،مدیرعامل بانکپاسارگاد و رئیس انجمن مدیریت
مالی ایران ،سخنانی با محوریت تحول دیجیتالی در مدیریت مالی و بانکداری
را ایراد کرد .دکتر قاس��می با اش��اره به حرکت س��ازمانها و جوامع بهس��وی

دیجیتالیش��دن ،افزود :اکنون جهان در عصر انقالب صنعتی چهارم و اقتصاد
دیجیتالی قرار دارد اما ما برخالف کش��ورهای پیش��رفته که پیشتر دیجیتالی
شدهاند ،هنوز در مرحله گذار از اقتصاد دیجیتالی بهسوی اقتصادی دیجیتالیشده
( )Digitalizedهس��تیم .دکتر قاسمی در ادامه به نقش سیستمهای سایبر
فیزیکی ،اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی و کوانتوم در انقالب صنعتی چهارم اشاره
کرد و عنوان داشت که دانشگاه خاتم که مورد حمایت گروه پاسارگاد است موفق
شده است مجوز ارائه برخی از این رشتهها را کسب نماید و آنها را به دانشجویان

عالقهمند ارائه کند .مدیرعامل بانکپاسارگاد در تشریح اقتصاد دیجیتالیشده
عنوان داش��ت که در این اقتصاد ،همهچیز تحت تأثیر محاسبات دیجیتالی قرار
دارد ،عوامل تولید و خلق ارزش از س��رمایه انسانی و مواد اولیه به «داده» تغییر
میکند و دادهها مبنای خلق ارزش خواهند بود .وی در ادامه به تبیین الیههای
مختلف حرکت به س��مت اقتصاد دیجیتالی پرداخت و رس��یدن به آن را زمانی
دانست که تجارت الکترونیک ،کسبوکار الکترونیک ،کشاورزی دقیق و اقتصاد
الگوریتمی نهادینه شده باشد و سطح بهرهوری در غایت خود قرار گیرد.

بانک س��رمایه به منظور شناسایی بازارهای
جدید و توسعه برندینگ در هشتمین نمایشگاه
تخصصی نهادههای کشاورزی حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه ،این
بان��ک با هدف شناس��ایی بازارهای جدید و
توسعه برندینگ و همچنین معرفی خدمات
و محصوالت خود در هش��تمین نمایش��گاه
تخصصی نهادههای کشاورزی حضور یافت.
همچنین کارشناسان این بانک با حضور در
غرفه شرکت های حاضر در نمایشگاه ضمن
بازاریابی و مذاکره با نمایندگان ش��رکت ها
ب��ه معرفی خدمات بانک پرداخته و نس��بت
به نیازس��نجی مش��تریان جدید جهت ارائه
خدمات متنوع به ایش��ان اقدام نمودند .این
گزارش می افزاید فرج اله قدمی ،مدیرعامل
به همراه س��ید مرتضی پور مرعشی ،رئیس
هی��ات مدیره و به��زاد گلدوس��ت ،معاون
بانک��ی مدیرعام��ل بان��ک س��رمایه نیز با
حضور در نمایش��گاه ضمن شرکت در آیین
افتتاحیه از غرفه بانک سرمایه و برخی غرفه
های نمایش��گاه بازدید کرد و ب��ا مدیران و
کارشناس��ان حاض��ر در این غرف��ه ها دیدار
و گفت وگو نمود .گفتنی اس��ت هش��تمین
نمایش��گاه تخصصی نهادههای کش��اورزی
تهران ( )AGRICULTECH2022با
حضور نمایندگان شرکت های مختلف ایرانی
و خارج��ی در  ۷۰غرفه از  ۲۸دیماه تا یکم
بهمنماه  ۱۴۰۰به مدت چهار روز از ساعت
 ۱۴ت��ا  ۲۰در محل دائمی نمایش��گاه های
تخصصی ش��هرداری تهران واقع در بوستان
گفتگو پذیرای عالقمندان خواهد بود.

فرهنگی

کارشناس رسانه و فضای مجازی:

اخبار
رد ادعای نمایش خارج از ضابطه آثار
جشنواره چهلم فجر

مدیر روابط عمومی چهلمین جشنواره فیلم
فجر درباره حساس��یت س��ازمان س��ینمایی
نسبت به آثار ش��رکت کنندگان این رویداد
صحبت کرد .باش��گاه خبرن��گاران جوان –
پیش از این یوس��ف حاتم��ی کیا در صفحه
اینس��تاگرامی خ��ود از دیده ش��دن فیلمش
توسط افرادی غیر از هیئت انتخاب جشنواره
فیلم فجر انتقاد کرد و نوشت :به رسم امانت
داری چ��وب ح��راج نزنید .یزدان عش��یری
مدیر روابط عمومی چهلمین جشنواره فیلم
فجر در واکنش به این مس��ئله به ما اعالم
کرد :برای حراس��ت و حفاظت از س��رمایه
فیلمس��ازان در کن��ار آنها هس��تیم .وی با
بیان اینکه مطلب نوش��ته ش��ده درباره این
فیلم را یکی از منتقدان منتشر کرده بود که
بالفاصله آن را پاک کرد ،ادامه داد :آن منتقد
براس��اس عکس نوش��تهها به یک تحلیل
درباره فیلم رس��یده بود که اص ً
ال درست هم
نبود .در ششمین جلسه ش��ورای معاونان و
مدیران سازمان س��ینمایی ،آقای خزاعی به
عنوان رئیس س��ازمان سینمایی به معاونت
نظارت ارزش��یابی و مدیر کل حراست تاکید
کرد پیگیر این موضوع باشند.

توجه کم رسانه به وجوه کاربردی و محتوایی در ارائه ارزشهای اخالقی

اخ�لاق در دنیایی که همه چیز رنگ تجارت و عقالنیت ابزاری به خود میگیرد
دیگر نمیتواند تنها به عنوان یک نظام نظری در جامعه عرضه شود .شبکههای
اجتماعی بر پایه اینترنت ،از قبیل فیس بوک ،تویتر ،لینکداین ،وایبر ،تلگرام ،واتس
آپ و… در عین حال که فضاهایی هستند که در آنها افراد دوستان جدیدی پیدا
میکنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگیشان قرار میدهند،
مکانهایی برای تبادل نظر هستند که در آنها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم
به اشتراک میگذارند .شبکههای اجتماعی بهطورکلی ،مکانهایی در دنیای مجازی
هستند که مردم در آنها خود را به طور خالصه معرفی میکنند و امکان برقراری
ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینه مختلف مورد عالقه فراهم میآورند.
شبکههای اجتماعی جدید دنیای نو و متفاوتی از ارتباطات و تعامالت بشری را برای
ما خلق کردهاند .این شبکههای در حال رشد با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن
به یکی از زیرساختهای فناورانه اصلی و بعض ًا اجتناب ناپذیر در زندگی و فعالیت
اجتماعی ما هستند .ابداعات بشر و فناوری نوین عالوه بر اینکه موجبات رفاه حال
انسان را فراهم میآورد ،میتواند آسیبهای جبران ناپذیر بر پیکره جامعه و روح
و روان انس��ان وارد آورد .برای بررس��ی ابعاد موضوع اخالق رسانه در شبکههای
اجتماعی از منظر اسالم با حجت االسالم محمد کهوند ،کارشناس رسانه و فضای
مجازی به گفتگو نشستیم که در ادامه میخوانید :حجت االسالم محمد کهوند با
بیان اینکه در جهان حاضر ،وس��ایل ارتباط جمعی و رسانههای گروهی با انتقال
اطالعات و معلومات جدید و تأثیر بر افکار و عقاید عمومی ،نقش بسیار مهمی بر
عهده دارند .گفت :سیر تحول سریع ،در عصر اطالعات و لزوم مبادله هر چه بیشتر
بین نظامهای سنتی و مدرن ،رسانههای گروهی را اهمیتی خاص بخشیده است،
تا جایی که بعضی از اندیشمندان معتقدند توسعه نظامهای اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی و پیشرفت رسانهها و تکنولوژیهای ارتباطی ،الزم و ملزوم یکدیگرند.
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روابط دو سویه رسانه و اخالق


وی افزود :رسانههای گروهی تنها به ما اطالعات الزم برای زندگی در جامعه متجدد
را نمیدهند ،بلکه تعیین میکنند که جوامع چه آگاهیهایی را الزم است داشته باشند
و چه چیزهایی ارزش است .بنابراین ،در راستای رسالت آگاهی رسانی رسانهها ،وظیفه
آموزش دهی نیز از اهداف اصلی آنان است .در چارچوب این نقش ،رسانه ممکن است
خود را هادی و مبشر جامعه به امور اخالقی بداند .کهوند تصریح کرد :بنابراین ،الزمه
این که مخاطبان از رسانههای گروهی به عنوان یک منبع آگاهی و آموزشی استفاده
کنند ،این است که رسانه بر مجموعهای از اصول و معیارهای ارزشی جامعه مبتنی
باشد .توجه به مبانی اخالقی از موضوعاتی است که نه تنها توجه مخاطب به رسانه
را جدیت میبخش��د ،بلکه تبعات برنامههایی که رسانه عرضه میکند را نیز سامان
میدهد .به عنوان مثال نوع برنامههایی که تلویزیون ارائه میدهد و یا قواعد اخالقیای

Y|»Z]ÃY¼ÅY\eY»|ÀZ]Ä¸»Z »¹Zn¿YZËÁ{Ây{¿dÌ°·Z»|À{ÂmÁÖ|»Ö//¯Är¿ZÀq
Ze|ÀËZ¼¿~yY|ÌÁµZ//YÁ¹ÔYÃY{Y¾ËYÄ]0Z^f¯Ác|»¥ÖÆ³MZ//f¿YYa{Ây
»ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿¬»d¸Æ»ÕZ¬¿YYadYÖÆË|]{Ì³Y«Ö³|Ì{Â
]||ÅYÂy¹Y|«YcY¬»]Y
^Õ{Z]YdnuÖÀuÂa Z
º«Á{Ä¬À»{ZÀYd^iÌW
Ã¹Z»Ycu½Z»§ÖWYmY{ZfdÂ¿Á
 ¦·Y¹
dÌ°·Z»|À½Y|¬§ÖÆ³M
¼  xËZe  ÃZ
Õ{ÂÆ//{ZÆ//fY±]®ËÄWYYZ]Ö¼«ÖÆ¸·Y|^Õ|Æ»ÕZ«Md·Z¯ÁZ]½YÁÌ§|¼uYÕZ«M
{Ä¯º«®Ëz]Ö¸Y Ôa²¿Y|Y²¿Y{Á{Ö»Z¼eÄ]d^¿Ä¯Äf//Y{¹ÔY
{§Ö «µZ¬f¿YÖÃZ¼Ä]dÌ°·Z»|ÀÖ,®Ì¿Áf°·Yf
¼|À,ÕZ´¿Y¶Æd¸ ]Ä¯Ã|ºÌ¸eÁ{ZÃ{^»Z¿¹Z¿Ä]º«f§{   ÃZ
»Ã^e{ZÀfYÄ]Y~· dYÃ{Â¼¿YÖÀj¼·YdÌ°·Z»|ÀÁ|ÕZZ¬eÁÃ|Ë{³{Â¬¨»Â]»dÌ°·Z
Är¿ZÀqZe{{³Ö»ÖÆ³M¶Ë}xËZeÄ]d]Â¿®Ë{d//^i½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ÖuÔY®//Ë
¯a{ÂyY|»Z]ÃY¼ÅY\eY»|ÀZ]Ä¸»Z »¹Zn¿YZËÁ{Ây{¿dÌ°·Z»|À{ÂmÁÖ|»Ö
Ö³|Ì{Â»Ze|ÀËZ¼¿~yY|ÌÁµZYÁ¹ÔYÃY{Y¾ËYÄ]0Z^f¯Ác|»¥ÖÆ³MZf¿YY
«cY¬»]Y]ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]d^¿¬»d¸Æ»ÕZ¬¿YYadYÖÆË|]{Ì³Y
 ||ÅYÂy¹Y|«Y
Ã¹Z»Y½Z»§ÖËYmY{ZfÄ]dÂ¿Á
º«®ËÄ¬À»d^iÌW Ö¿ZzÀÌuZ
¦·Y¹

که روزنامه نگار برای جامعه مفروض میگیرد (مانند :مردم ساالری ،آزادی و …) و به
طور کلی حریمها و چارچوبهای حقوقی ،فرهنگی ،اجتماعی و… همگی مبتنی بر
اصول اخالقیای هستند که همیشه بتوانند پایدار بمانند یعنی ارزشهای ثابت و مورد
قبول عموم جامعه .وی خاطرنشان کرد :بعد دوم بحث رسانه و اخالق ،این قضیه است
که رسانه ،خود برآیندی از نیروها و شرایط اجتماعی است .بنابراین ،در جامعهای که
اصول ارزشی نادیده گرفته میشود نمیتوان از رسانههای گروهی نیز انتظار داشت که
خود را ملزم به رعایت این اصول بدانند .در حقیقت رسانه هم میتواند به عنوان معلم
اخالق عمل کند و هدایتگر مردم به س��وی ارزشهای اخالقی باشد و هم میتواند
اصول اخالقی عرضی و رایج در جامعه را گرفته و باز تولید کند و تنها هدفش را پسند
مخاطب قرار دهد .بنا بر این ،رسانه ،رسالت دوگانهای را در رابطه با ارزشهای اخالقی
عهده دار است .این کارشناس فضای مجازی گفت :بنابراین ،اخالق (به عنوان یک
نظام ارزشی) ،در دنیایی که همه چیز رنگ تجارت و عقالنیت ابزاری به خود میگیرد
دیگر نمیتواند تنها به عنوان یک نظام نظری (ذهنی) در جامعه عرضه شود .در چنین
جهانی افراد ،نیازمند وجود کاربردی و عملی ارزشهای اخالقی اند تا بتوانند از پس
مسئولیتها و وظایف و حتی نامالیمات دنیای متجدد برایند.
اخالق رسانهای و دامنه تأثیر آن


وی خاطرنشان کرد :برد رسانههای گروهی ،بسیار وسیع است .رسانهها نه تنها بر
تک تک مردم تأثیر میگذارند بلکه آموزهها و طرز عملکرد آنها حتی بر روابط
میان افراد جامعه نیز تأثیر میگذارد .بس��ته به هدفی که رسانه برای خود تعریف
میکند با ارزشهای اخالقی ،رابطه پیدا میکند .در واقع ،رسانههای گروهی آن
قدر قدرت دارند که نه تنها برای آگاهی بخشی به افراد به کار میروند بلکه تعیین
میکنند که چه چیزی مهم اس��ت و چه چیزی بی اهمیت و امر مطلوب و غیر
مطلوب کدام است.

اخبار
ششمین دوره نمایشنامهخوانی مولوی
از امروز آغاز میشود

شش��مین دوره نمایش��نامهخوانی مرکز تئاتر
مولوی از امروز پنجش��نبه  ۳۰دی با اجرای ۲
نمایشنامهخوانیآغازمیشود.امیرحسینحریری
مدیر مرکز تئاتر مولوی درب��اره روند برگزاری
ششمین دوره نمایشنامه خوانی این مجموعه،
به خبرنگار مهر گفت :با بررسیهای انجام شده
از بی��ن آثار متقاضی حضور در شش��مین دوره
نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی ۸،نمایشنامه
که تألیف دانشجویان است برای حضور در این
دوره انتخاب شدند .وی با اشاره به آغاز ششمین
دوره نمایشنامه خوانی مولوی از روز پنجشنبه۳۰
دی ،توضیح داد :در این روز  ۲نمایشنامه «دخیل
بر پنجره نگشوده فوالد» نوشته لیدا شیرمرد و
کارگردانی علی حیدری و «گوریل» نوش��ته و
کارگردانی نیما آقاخانی به ترتیب در ساعت ۱۵
و  ۱۶خوانش شوند .حریری ادامه داد :تا اسفند
سال جاری و هر پنجشنبه  ۲اثر در قالب ششمین
دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی خوانش
میشوند .وی یادآور شد :به دلیل میزبانی مرکز
تئاتر مولوی از چهلمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر ،وقفهای در برگزاری این رویداد نمایشنامه
خوانی ایجاد میشود و بعد از پایان جشنواره باقی
نمایشنامههاخوانشمیشوند.

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r

آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد
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