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منشور هنر در جمهوری اسالمی  پیام امام )ره( است

خرب فرهنگ و هرن 

»رافائل وینیولی«، معمار برجسته اوروگوئه ای که برخی از مشهورترین ساختمان های نقاط مختلف 
جهان را طراحی کرد، در سن ۷8سالگی درگذشت. »وینیولی«  بیش از ۶00 بنا در قالب دفتر،  ساختمان های 
مسکونی،  هتل،  سالن کنسرت،  استادیوم و فرودگاه را در سراسر جهان طراحی کرده بود. او شرکت »معماران 
رافائل وینولی« را در سال 1۹83 تأسیس کرد، دفتر مرکزی این شرکت در شهر نیویورک مستقر است و 
دفاتر و پروژه هایی در سرتاسر جهان را اداره می کند. یکی از مشهورترین بناهای این معمار ساختمان »واکی 
تاکی« در بریتانیاست. در پی درگذشت رافائل وینیولی، آکادمی فوتبال شهر منچستر که »وینیولی«  زمین 

تمرین باشگاه فوتبال آن را طراحی کرده بود با انتشار پیامی به این معمار ادای احترام کرد./ایسنا

مجموعه بزرگی از سکه های تاریخی درون یک ظرف ســرامیکی در لهستان کشف شد.   فردی در 
لهستان که با استفاده از دستگاه فلزیاب در جســت وجوی تجهیزات کشاورزی گمشده در زمین های 
کشاورزی بود، مجموعه ای از یک گنجینه تاریخی را در ظرف سرامیکی کشف کرد که در نزدیکی یک 
روستا دفن شده بود. این فرد پس از کشف ظرف بر اساس قانون محافظت از اشیاء تاریخی به مقامات شهر 
لوبلین اطالع داد. بررسی باستان شناسان درباره گنجینه  سکه هایی که اخیرا در نزدیکی یکی از روستاهای 
لهستان کشف شده نشان می دهد که سکه ها عمدا درون یک ظرف سرامیکی در خاک دفن شده بودند. 

در مجموع هزار سکه متعلق به قرن هفدهم میالدی در این ظرف کشف شد./ایسنا

کشف سکه های تاریخی در لهستانمعمار برج گران  »واکی تاکی« درگذشت

تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارتخانه های فرهنگ و آموزش 
و پرورش در زمینه آموزش های رسمی بخش فرهنگی و هنری در 
هنرستان ها و آموزشگاه های مهارتی کشور به امضای محمدمهدی 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش رسید.

محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شامگاه 
شنبه ســیزدهم اســفند ماه در گردهمایی مدیران هنرستان های 
هنر های زیبا که با حضور وزیر آموزش و پرورش در مجتمع فرهنگی 
باغ زیبای تهران برگزار شد، پس از شــنیدن نقطه نظرات مدیران 
هنرستان های سراسر کشــور به امضای تفاهم نامه همکاری میان 
وزراتخانه های فرهنگ و آموزش و پــرورش در زمینه آموزش های 
رســمی بخش فرهنگی و هنری در هنرســتان ها و آموزشگاه های 
مهارتی کشور اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه شخص وزیر محترم 
آموزش و پرورش از اهتمام باالیی نســبت به ارتقای سطح کیفی و 

کمی حوزه آموزش برخوردار است و امیدواریم با امضای این تفاهم 
نامه هنرستان های هنر های زیبا سراسر کشور مورد حمایت و عنایت 

بیشتر وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
وی با بیان اینکه 1۲ هنرســتان در یک ســال اخیــر به تعداد 
هنرستان های سراسری اضافه شده اســت، گفت:  از آنجا که تعداد 
متقاضیان حضور در هنرســتان های هنر های زیبای سراسر کشور 
افزایش چشمگیری داشته است می بایست حداقل در هر استان یک 
هنرستان دخترانه و پسرانه  فعال باشد. وزیر فرهنگ، منشور هنر در 
جمهوری اسالمی را  پیام امام راحل دانست و تصریح کرد: هنرجویان 
هنرستان های زیبا باید مبلغان آرمان های امام و انقالب باشند و اصول 
تربیتی و پرورشی حاکم در این هنرستان ها باید در کنار ارتقای سطح 
علمی هنرجویان شرایطی فراهم کند تا افراد با نفس سالم به عنوان 

سرمشق جامعه تربیت شوند. 

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به اهمیت  هنرستان ها 
در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: حضور وزرای فرهنگ و آموزش 
و پرورش در این مراسم نشــان از اهتمام ویژه دولت مردمی نسبت 
به امر توسعه کمی و کیفی هنرآموزی در هنرستان هاست و بدون 
تردید تعلیم، تربیت و آموزش فرزندان ایران عزیز در هنرستان ها در 
دولت مردمی از اهمیت خاصی برخوردار است و امیدواریم با همت 
مدیران هنرستان های هنر های زیبا شاهد شکل گیری نسل جدیدی 
از هنرمندان فرهیخته در ایران عزیز باشــیم. اســماعیلی در پایان 
خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شــد، تالش داریم در هر  مرکز 
استان کشور حداقل یک هنرســتان دخترانه و پسرانه وجود داشته 
باشد، زیرا اگر زمینه رشد و بروز برای استعدا های جوانان ایرانی فراهم 
شود در آینده شــاهد حضور هنرمندان بزرگی در عرصه هنر کشور 

خواهیم بود./صباخبر

در گردهمایی مدیران هنرستان های هنر های زیبا عنوان شد:


