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امداد «آقاخانی» به 3شبکهتلویزیون!

فیلم روز

در نبود طنزهای جدید و با کیفیت در جدول پخش صدا و سیما
مدیران سازمان دست به دامان باز پخش سریال های محبوب شده اند

آزمایشعجیب«اسپایدرهد»
فیلم «اسپایدرهد» ( )Spiderheadمحصول
 2022آمریکا در آستانه انتشار قرار گرفته است.
این فیلم را جوزف کوشینسکی کارگردانی کرده
که آثاری چون «فراموشی» و «تنها شجاعان» را در
کارنامه دارد .جالب آن که فیلم سینمایی «تاپ
گــان :ماوریک» دیگر ساخته این فیلم ســاز ،به
تازگی در جشنواره فیلم کن رونمایی شده و قرار
است از جمعه همین هفته در اکرانی گسترده ،به
نمایش درآید .فیلم نامه این اثر را پل ورنیک و رت
ریس فیلم نامهنویسهای «ددپول» و «زامبیلند»
نوشتهاند.
قصه «اسپایدرهد» در آینده نزدیک میگذرد؛
زمانی که به بعضی مجرمان این شانس داده
میشود تا در برابر یک آزمایش پزشکی ،بخشی از
دوران حبسشان کم شود .در این آزمایش نوعی
دارو به فرد تزریق میشود که میتواند اختیار
احساسات آنها را به آزمایش کنندگان بسپارد و
هر زمان که آزمایش کنندگان خواستند ،بیدلیل
ناراحت ،خوشحال ،مشتاق ،عصبانی و ...شوند.
با ایــن حــال همهچیز هما نطور که محققان
پیشبینی کرد هاند ،جلو نمیرود.

به نظر میرسد اخالقی بودن یا نبودن بعضی
پیشرفتهای فناورانه در عرصه پزشکی ،موضوع
اصلی این فیلم است« .اسپایدرهد» (نام این فیلم)
نام مکانی است که آزمایشهای مذکور در آن
انجام میشود.
کریس همسورث بازیگر اصلی «اسپایدرهد»
اســت کــه در نقش محقق ایــن آزمــای ـشهــای
پزشکی ،جلوی دوربین رفته است .مایلز تلر و
جرنیاسمالتازدیگربازیگراناینفیلمهستند.
این فیلم در ژانر اکشن علمی  -تخیلی ساخته
شده و  106دقیقه زمان دارد .پلتفرم نتفلیکس
«اسپایدرهد» را تهیه کرده و در روز جمعه 27
خــرداد منتشر می کند .بنابراین همان روز در
پلتفر مها و سایتهای دانلود نیز در دسترس
خواهد بود.

اخبار ایران
مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد:

توجه ویژه به قرآن در همه برنامههای
ماه رمضان اوقاف

قم  -مدیرکل اوقاف استان قم گفت 330 :محفل
قرآنی ،حضور  60مبلغ روحانی و برپایی نمایشگاه در
حرم حضرت معصومه(س) بخشی از فعالیتهای قرآنی
این داره کل در ماه رمضان هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
قم ،نخستین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قم
در سال جاری با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن استان قم
برگزار و گزارشهایی از فعالیتهای قرآنی ماه مبارک رمضان
ارائه شد .در بخشی از نشست ،حجتاالسالم والمسلمین
اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن ارائه
گزارش فعالیتهای قرآنی این اداره کل در ماه رمضان اظهار
کرد :برپایی  330محفل جزءخوانی قرآن کریم در ماه رمضان با
محوریت بقاع متبرکه شاخص ،یکی از مهمترین این فعالیتها
به شمار میرود .وی افزود :بیشتر این محافل قرآنی بعد از اقامه
نماز ظهر و عصر و برخی هم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
برگزار شدند .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان
اینکه سفره افطاری ساده نیز در برخی بقاع شاخص گسترده
شد خاطرنشان کرد :برگزاری  15محفل انس با قرآن و جلسات
تفسیر قرآن با حضور مفسران کالم وحی ،پخش زنده ویژه برنامه
تلویزیونی تسبیح سحر از سیمای مرکز قم و از جوار امامزادگان
شاخص و برپایی نمایشگاه قرآنی در حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه(س) ،از دیگر برنامههای این اداره کل در ماه رمضان
محسوبمیشوند.

تجمع سارهای دردسرساز روی شبکه
های توزیع برق باعث قطعی لحظهای
برق در استان گلستان

گرگان  -سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت که ورود
پرندگان مهاجر از گونه "سار" و نشستن گروهی آنها بر روی
سیمهای شبکه برق ،باعث بروز اختالل در  40درصد از شبکه
 20کیلو ولت توزیع برق این شهرستان شد .موسوی افزود؛
کالله  ۶50کیلومتر شبکه  20کیلو ولت دارد که این روزها
نشستن سارها بر روی سیمهای برق ،سبب ایجاد اختالل و
خاموشی برق میشود .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
برق گلستان  ،سید احمد موسوی افزود؛در سالهای گذشته نیز
در فصل بهار سارهای مهاجر بویژه از خراسان شمالی با تعداد
کمتری وارد گلستان میشدند ومشکلی خاصی ایجاد نمیکردند
افزود :امسال و سال گذشته با توجه به خشکسالی شدید استان
همجوار ،جمعیت بیشتری از این پرندگان به استان وارد که
نتیجه گروهی نشستن آنها روی سیمهای برق ،اختالل در شبکه
توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشیهای لحطه ای در شبکه شده
اند.تجمع این پرندگان روی سیمهای شبکه توزیع برق باعث
قطعی لحظهای شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکههای
فرعی میشود که با وجود اعزام تیمهای شرکت برق برای رفع
مشکل خرابیها بهدلیل تعدد موارد خاموشی ،در برخی مواقع
وصل شدن مجدد برق زمان بیشتری نیاز دارد.

شکلی جالب ،همه شبکههای تأمینی تلویزیون
متعلق به معاونتهای مختلف ،به این سریال
عالقهدارند.

مصطفی قاسمیان

مائده کاشیان

روز جمعه در برنامه «هشتگ عصر جدید» به
ماجرای اجــرای هومن یارمحمدی فردی که
از میان تماشاگران روی صحنه آمد ،قطعهای
را اجــرا کــرد و به مرحله بعد رفــت ،پرداخته
شد .ایمان قیاسی پس از یــادآوری این ماجرا
توضیح داد که قبال یک بار دیگر هم این اتفاق
در «عصر جدید» رخ داده و یک خواننده از میان
تماشاگران فرصت اجــرا روی صحنه را پیدا
کردهبود!درحالیکهبهنظرمیرسدنمیتوان
به واسطه این اتفاق ،عــدول «عصر جدید» از
قوانین خــودش ،بــرای هومن یارمحمدی را
توجیه کرد .عالوه بر این ،شرایط یارمحمدی با
تماشاگری که روی صحنه آمد کامال متفاوت
استونمیتوانایندواتفاقرابرابردانست.
▪استقبالمتفاوتازهومنیارمحمدی

در ویدئویی که در «هشتگ عصر جدید» پخش
شد ،احسان علیخانی توضیح میدهد یکی از
تماشاگرانبهاوگفتهدرفصلدوموسوممسابقه
ویدئویی از خوانندگی خود برای «عصر جدید»
ارسالکردهامادیدهنشدهاست.علیخانیپس
از گفتوگوی کوتاهی با این فرد که در میان
تماشاگراننشستهبود،اورادرعملانجامشده
قــرار داد و گفت روی صحنه بــرود و ترانهای
بخواند .این تماشاگر ترانه کوتاهی را بدون

سعید آقاخانی بازیگر و کارگردان تلویزیون که
این روزها با پخش مجموعه نمایش خانگی «راز
بقا»موردتوجهقرارگرفته،بهشکلجالبتوجهی
حضوری پررنگ در تلویزیون دارد .همزمان سه
سریال ساخته او در شبکههای مختلف سیما
دیده میشود« :نون خ  »3در شبکه یک« ،نقطه
سر خط» در شبکه نسیم و «دزد و پلیس» که از
دیشب به جدول پخش شبکه تماشا اضافه شد.
جالب این که در دو ماه گذشته از سال ،1401
دو ساخته دیگر وی نیز پخش شدهاند :سریال
«خروس» از شبکه امید و سریال «عید امسال» از
شبکهآیفیلم.

موسیقی از روی موبایل خواند اما در خصوص
هومنیارمحمدیشرایطکامالمتفاوتوالبته
مهیا بود .او پس از این که اتفاقی توسط احسان
علیخانی انتخاب شد ،روی صحنه آمد و قطعه
«نفرین» را خواند که اتفاقا موزیک آن به صورت
تنظیمشده و آماده موجود بود ! یارمحمدی به
اندازهشرکتکنندگانیکهازفیلترارسالفیلم
وراستیآزماییعبورکرد هبودند،فرصتاجرای
یک قطعه کامل را داشــت و با رای داوران در
فینالحاضرشد،درصورتیکهایناتفاقبرای
فردی که ویدئوی اجرایش را در «هشتگ»...
دیدیم،رخندادوحتیاجرایاودربرنامهاصلی
یعنیقسمتسوم،اصالپخشنشد.

▪«نونخ»محبوبمدیرانتلویزیون

در میان آثار آقاخانی ،سریال «نون خ»
بهشکلعجیبیمحبوبشبکههای
مختلف تلویزیون است .فصل سوم
این سریال که برای نخستین بار در
نوروز  1400از شبکه یک (معاونت
سیما) پخش شــد ،بالفاصله پس از
پایان تعطیالت نوروزی آن سال ،در
رمضان  1400روی آنتن شبکه
شما (معاونت استانها) رفت.
مدتی بعد نیز در پاییز ،1400
هرسهفصلآنبهصورتمتوالی
از شبکه آیفــیــلــم (مــعــاونــت
بـــرونمـــرزی) پخش شــد و دو
ماه آنتن این شبکه را در اختیار
داشت .جالب آن که بعد از پایان
این سریال« ،روزهــای بد به در»
دیگر سریال آقاخانی جایگزین
آن شد .همچنین در تعطیالت
نــوروز  1401فصل اول «نون
خ» بــه شبکه تماشا (معاونت
سیما)رسید،اگرچهدراتفاقینسبتا
کمسابقه ،با پخش فصلهای دوم و
سوم ادامه نیافت .به نظر میرسد به

▪نقضقوانینمسابقه

هر مسابقهای چارچوب و قوانینی دارد که
همه شرکتکنندگان باید آن را رعایت کنند
تا به رقابت راه یابند ،بنابراین حتی اگر فرض
کنیمفرصتیمشابهفرصتهومنیارمحمدی
در اختیار دیگر افراد قرار گرفته باشد ،باز هم
مسئله اجحاف در حق دیگر شرکتکنندگان
مسابقه و نقض قوانین همچنان به قوت خود
باقی است و نمیتوان به واسطه آن ماجرای
هومن یارمحمدی را توجیه کرد .اگر او صرفا
قطعهایرااجرامیکردوبارایداورانبهفینال
نمیرفت و زنگ طالیی احسان علیخانی را
دریافت نمیکرد ،ایراد مهمی به موضوع وارد
نبود اما او بدون طی مراحل الزم به مرحله نیمه
نهاییصعودکرد.

▪بازپخشدرشبکهاصلی

وجه مثبت ماجرا ،توجه تلویزیون به سریالهای
محبوب مخاطبان است .در مقابل ،آن چه توی
ذوق میزند ،این است که شبکه یک سیما به
عنوان یکی از سه شبکه اصلی پخشکننده
سریال،اینروزهاسریالجدیدنداردوآنتنخود
را با سریال بازپخشی «نون خ  »3پر کرده است.
ایناتفاقدرحالیقابلتأملترمیشودکهبدانیم
این شبکه حداقل یک سریال ( 87متر) ساخته
کیانوشعیاریراآمادهپخشدارد.روشننیست
چرا شبکه یک سیما سریال عیاری را که چندین
سالازکلیدخوردنشگذشته،پخشنمیکند.
▪سریالکمدیهایشکستخورده

نکته دیگر این که سریالهای طنز پخششده
نیز کیفیت الزم را ندارند .در همین نوروز
امسال چهار سریال طنز محصول سازمان
صداوسیما ،سه عنوان در شبکههای سیما
و یکی در تلوبیون پالس پخش شدند
اما از این میان فقط «زیرخاکی»
م ــورد تــوجــه ق ــرار گــرفــت و
«خداداد»« ،دردسرهای
شیرین»و«جنابعالی»
شکست خوردند .در
رمــضــان نــیــز همین
اتــفــاق تــکــرار شــد و
سریال «خوشنام» که
تنهاتولیدطنزتلویزیون
برای این مناسبت بود،
مــورد توجه چندانی قرار
نگرفت .تــأسـفآور ایــن که
در همین شرایط ،به تازگی
کمدی محبوب «ساختمان
پــزشــکــان» از آنتن حــذف و
س ــری ــال شــکــســت خـــورده
«دردســـــرهـــــای شــیــریــن»
جایگزینآنشدهاست!

شهردار تبریز:

صندوق ذخیره سرمایهگذاری تشکیل میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز گفت :در
تعریف جدید از سرمایهگذاری ،شهرداری باید پیشران
باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق ذخیره
سرمایهگذاری است که خود باید مداخلهگر در پروژهها
باشد.
یعقوب هوشیار در جلسه کمیسیون گردشگری شورای
اسالمی شهر تبریز با تأکید بر تعریف پروژههای درآمدزا و
اشتغالآفرین برای شهر اظهار کرد :نیازمندیها و معضالت
شهری باید تبدیل به پروژههای سرمایهگذاری شود و در ذیل
آن درآمد سرمایهگذار نیز مد نظر قرار گیرد .هوشیار با تاکید بر
تفکیک دو حوزه گردشگری و سرمایهگذاری خاطرنشان کرد:
حوزه گردشگری فضای وسیعی داشته و تبریز ظرفیتهای
عظیمی در این حوزه دارد که باید از حوزه سرمایهگذاری جدا
شود و در این راستا طرحهای زیادی داریم که هر هفته در
صحن علنی شورای شهر مطرح میکنیم .شهردار تبریز با
تأکید بر تغییر نگرش و تعریف گردشگری در عصر کنونی
ادامه داد :پروژههای سرمایهگذاری نباید صرفاً با هدف کسب
درآمد پیگیری شوند و عالوه بر آن باید در حل معضالت
شهری نیز موثر شود .وی افزود :دلیل ایجاد صندوق ذخیره

سرمایهگذاری ،شروع مطالعه سرمایهگذاری است؛ مث ً
ال در
حوزه ترافیک شهری پروژه سرمایهگذاری نداریم و باید ابتدا در
این حوزه پروژهای تعریف کنیم و چند سرمایهگذار سود حاصل

را ببینند و ترغیب شوند و یا در خصوص مسیرگشاییها که
اگر امروز  70هزار میلیارد تومان داشته باشیم ،طرح تفصیلی
را اجرا میکنیم .وی ادامه داد :همچنین در بافت فرسوده نیز

میتوانیم از طرحهای سرمایهگذاری استفاده کنیم .هوشیار با
اشاره به اینکه عملیات اجرایی  500واحد مسکونی در قالب
قرارگاه مسکن به زودی شروع می شود ،اعالم کرد :یک چهارم
نرخ صدور پروانه ساخت کاهش یافته است و معنی آن کاهش
درآمد و اشتغال است؛ ما منتظر سرمایهگذار نخواهیم ماند
که برنامهای برای ما تعریف کند و باید مدیران خود را با این
نوع نگاه آشنا کنیم که منتظر سرمایهگذار نباشند .شهردار
تبریز یادآور شد :بهرهگیری از نیروهای متخصص در حوزه
سرمایه گذاری نیز باید مدنظر باشد و در این حوزه نیز ضعف
داریم .وی اضافه کرد :باید حوزه سرمایهگذاری به عنوان
مقولهای مشخص در مناطق پیگیری شود و حتی مدیران
سرمایهگذاری در مناطق و سازمانها شروع به کار کنند.
هوشیار با اعالم اینکه شاید در آینده نزدیک چند پروژه
بزرگ سرمایهگذاری در تبریز رونمایی شود ،گفت :نزدیک به
دو هزار میلیارد تومان تنها در یکی از پروژهها توافق شده است.
وی از فیبر نوری به عنوان یکی از زیرساختهای مورد
مطالعه نام برد و افزود :یکی از زیرساختهای مورد مطالعه،
فیبر نوری است که هفته آینده به صحن شورا میآوریم و
چارچوب آن با قبل متفاوت است.

معاون وزیر نیرو:

صنایع هرمزگان باید در اجرای پروژه های آبرسانی مشارکت کنند

بندرعباس  -معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت :بر اساس
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم شهر دارای تنش آبی در
کشور نخواهیم داشت.
محسن بختیار جمع مدیران زیر مجموعه وزارت نیرو در استان هرمزگان با تاکید
بر تحقق این برنامه افزود :عالوه بر پایان تنش آبی در شهرها هدف گذاری برای
روستاها نیز صورت گرفته و تا پایان دولت شاخص بهره مندی روستاها باید به ۹0
درصد برسد.
به گفته وی ،نیاز مالی ،برنامه زمانبندی این پروژه ها نیز مشخص شده و برای اجرا

به استان ها ابالغ شده است و امیدوارم مدیران حوزه آب و برق برای تحقق این نقشه
راه تمام تالش خود را بکار گیرند تا برنامه دولت سیزدهم در این زمینه ها محقق
شود .معاون وزیر نیرو ،استفاده از ظرفیت آبشیرینکن ها را مورد تاکید قرار داد و
گفت :اولویت اول محل تامین آب استان هرمزگان باید شیرین سازی آب دریا باشد.
بختیار با اشاره به صنعتی بودن هرمزگان ،تصریح کرد ،صنایع در راستای عمل به
مسئولیت های اجتماعی خود باید برای اجرای پروژه های آبرسانی وارد میدان شوند.
به گفته وی ،در سایر استان های صنعتی از این ظرفیت استفاده شده است و
ضروری است صنایع هرمزگان نیز در حوزه آبرسانی ورود کنند.

سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت:

حل مشکالت جامعه با استفاده از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا

همدان  -حسین رضوان سرپرست دانشگاه بوعلی
سینای همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه
رسانه ها کانال ارتباطی و مسیری هستند که انتظارات
دانشگاه و نظرات را به حوزه تخصصی جامعه و بالعکس
تمام انتظارات جامعه را به دانشگاه منتقل می کنند ،اظهار
کرد :در دانشگاه یک هدف کلی تخصصی تر و اصلی را
دنبال می کنیم و هدف کلی دانشگاه باید خدمت به جامعه
باشد.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص و متدین
برای جامعه اسالمی ذیل اهداف کلی دانشگاه است ،افزود:
دانشگاه باید در حوزه آموزش نیازهای جامعه را شناسایی کند
و در جهت تقویت رشته های مورد نیاز جامعه قدم بردارد.
رضوان با اشاره به اینکه تالش در جهت حل مشکالت جامعه
با استفاده از توانمندی های پژوهشی که دانشگاه دارد ممکن
است ،ادامه داد :در رشته های مختلف تحصیلی و تحصیالت
تکمیلی پایان نامه های خوبی در دانشگاه داریم که باید در جهت
حل مشکالت جامعه استفاده شود .سرپرست دانشگاه بوعلی
سینای همدان در خصوص تعامالت فرهنگی دانشگاه با سایر
کشورهای مختلف جهان نیز گفت :دانشگاه بوعلی سینا برای

جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی های خاصی انجام داده و
در حوزه تعامالت فرهنگی و اثرگذاری بر روی کشورهای دیگر
اقدامات خوبی انجام داده است .وی با تاکید بر اینکه تشکیل و
تقویت شرکت های فناور از دیگر اقدامات دانشگاه بوعلی سینای
همدان است ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه از سال گذشته تقویت
مراکز رشد انسجام یافته و ایجاد یکمرکز شتاب دهی در دانشگاه
انجام شده است .سرپرست دانشگاه بوعلیسینا با اشاره به تکمیل
مرکز شتاب دهی در دانشگاه بوعلیسینا ،گفت :این پروژه از قبل
طراحی شده و تا اوایل خرداد ،ساختمان تکمیل میشود .رضوان
با اشاره به اینکه براساس تفاهم نامه منعقد شده قرار است عرصه
فناوری در دانشگاه احداث شود ،بیان کرد :امیدواریم با تاسیس
و تکمیل این عرصه به مرکز  R&Dشرکت های غرب کشور
تبدیل شود .سرپرست دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص
دغدغه اسکان دانشجویان غیر بومی در دانشگاه بوعلی نیز یادآور
شد :اسکان دانشجویان جزو وظایف دانشگاه است و خوشبختانه
همه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دوره کارشناسی ورودی
سال های  ۹۸ ،۹7و  ۹۹در خوابگاه های دانشگاه از  17فروردین
ماه امسال اسکان یافته اند .وی افزود :مشکل تامین خوابگاه
دانشگاه برای ورودی سال  1400به بعد همچنان باقیست و در

حدود یک هزار و  500نفر در دانشگاه کسر خوابگاه داریم که
رقم باالیی است .رضوان در خصوص احداث خوابگاه در دانشگاه
تصریح کرد :قرار است یک خوابگاه در فضای  ۶هزار و 200
مترمربع در دانشگاه و یک بلوک دیگر هم با همکاری خیرین
احداث شود البته ساخت خوابگاه متاهلین با توجه به بودجه سال
 1401پیش بینی شده ولی قطعی نیست .سرپرست دانشگاه
بوعلی سینای همدان در مورد ساخت پروژه های عمرانی دانشگاه
هم گفت :پروژه ساخت مرکز همایش های دانشگاه با تغییر دولت
و وزارتخانه از دانشگاه گرفته شد اما پروژه های ساخت دانشکده
شیمی ،کتابخانه مرکزی ،آزمایشگاه های بیلوژیک ،دانشکده
مهندسی ،مرکز شتاب دهی و ...در حال پیگیری و ساخت است.
سرپرست دانشگاه بوعلیسینا همدان گفت :دانشگاه بوعلی سینا
همدان با  57رشته در مقطع کارشناسی ۸4 ،رشته در مقطع
دکتری 123 ،رشته در مقطع کارشناسی ارشد جزو دانشگاه های
برجسته در سطح کشور است .رضوان اظهار داشت ۶۶2 :نفر
عضو هیات علمی 71 ،نفر استاد تمام 131 ،نفر دانشیار243 ،
نفر استادیار 1۶ ،نفر مربی و یک نفر استاد ممتاز در دانشگاه
بوعلی فعالیت دارند .به گفته وی  11هزار دانشجو دانشجوی
فعال در دانشگاه مشغول تحصیل هستند که به تفکیک ۸20

نفر دانشجو در مقطع دکتری 2 ،هزار نفر در مقطع کارشناسی
ارشد 50 ،نفر دانشجوی کاردانی ،و حدود هشت هزار نفر در
مقطع کارشناسی است .سرپرست دانشگاه بوعلی سینا همدان با
قدردانی از حمایت ها و تعامل سازنده استاندار همدان از دانشگاه
و پروژه های دانشگاهی در شورای برنامه ریزی اظهار داشت:
استاندار همدان چهار بلوک به مبلغ حدود سه هزار میلیارد تومان
را به خوابگاه دانشگاه صنعتی اختصاص داد که این کمک ها به
دانشگاه بوعلی و صنعتی استمرار دارد .رضوان خاطرنشان کرد:
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هفته گذشته سامانهای به نام
نان (نظام ایدهها و نیازها) راه اندازی کرد تا صاحبان صنایع،
سرمایهگذاران و نهادهای اجرایی نیازهای مرتبط با فناوری خود
را در آن ثبت کنند و از طرف دیگر هم پژوهشگران ،دانشجویان
هر طرح نو خود را در آن در اختیار عالقهمندان قرار دهند تا روی
آن سرمایه گذاری کنند.
/۱۴۰۱72۴۱۱ت

چهره ها و خبر ها
مسعود کیمیایی تهیهکنندگی
فیلم جدید علی عطشانی را
برعهده گــرفــت .ایــن فیلم با
نــام «ســتــارههــا بــدون تاریکی
نمیدرخشند» در لس آنجلس
جلوی دوربین مـیرود و پوالد کیمیایی در آن
بازی میکند.
پانتهآ بهرام در سریال «پوست
شیر» اثر برادران محمودی بازی
کــرده و در این مجموعه نمایش
خانگیباشهابحسینیوهادی
حجازیفر همبازی شده است.
اینسریالقراراستدرپلتفرمفیلمنتمنتشرشود.
مصطفی زمــانــی در اولــیــن
هــــمــــکــــاریاش بــــا هــــادی
مقد مدوست در فیلم عاشقانه
«عطرآلود» بازی خواهد کرد.
او به زودی با فیلم «بدون قرار
قبلی» روی پــرده سینما دیــده میشود و «روز
ششم» را نیز آماده اکران دارد.
امین زندگانی بــه زودی بــرای
اجراینمایش«پروین»اثرحسین
کیانیرویصحنهمیرودوبااکرم
محمدی همبازی م ـیشــود .او
نقش «سرهنگ» همسر سابق
پرویناعتصامیرابرعهدهدارد.
مصطفی کیایی در گفتوگو با
ایسنا اعالم کرده قصه فیلم «ماه
رخسار» به تهیهکنندگی خود و
کارگردانی عزیزا ...حمیدنژاد،
ارتباطی بــه ناصرالدین شاه
نــدارد و داستان آن در سال  30و دوره پهلوی
اول میگذرد.
شقایق فراهانی بازی در سریال
«عقرب عاشق» ساخته سعید
سهیلیزاده را به پایان رساند.
محمدرضافروتن،آرماندرویش،
سیاوش خیرابی ،متین ستوده
ورضابهبودیازدیگربازیگراناینمجموعهاند.

اخبار ایران

بازدید مدیرعامل برق منطقهای
خوزستان و مشاور مدیرعامل شرکت
توانیر از پروژه خط و پست هفتکل 2

اهواز  -رحمان محمدی :مدیرعامل شرکت برق
منطقهای خوزستان و مشاور مدیرعامل شرکت توانیر از
پروژه خط دومداره و پست برق در حال احداث هفتکل
 2بازدید کردند.
محمود دشتبزرگ به همراه مسعود معینپور و جمعی
از مدیران ارشد این شرکت از پروژه خط دو مداره و پست
برق  132به  33کیلوولت هفتکل  2در شهر هفتکل بازدید
کردند .هدف از این بازدید بررسی روند احداث این پروژه،
رفع موانع موجود و تسریع در به سرانجام رساندن آن بوده
است .خط دومداره و پست برق هفتکل  2که برای تامین
بار خانگی و صنایع آتی و تصحیح افت ولتاژ این شهرستان
طراحی و برنامهریزی شده 100 ،مگاولت آمپر ظرفیت دارد .در
حال حاضر عملیات ساختمانی این پست فوق توزیع برق 35
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بنا است در فروروین  1402وارد
مدار شود .با وارد مدار شدن پست برق هفتکل  ،2بارگیری از
پستهای این شهرستان به  30درصد کاهش خواهد یافت و
پایداری شبکه افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد .بر اساس
این گزارش ،شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و
پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان
و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

زیباسازی محیط شهری با انجام
عملیات رنگ آمیزی جداول در مناطق
پنجگانه شهر رشت

رشت  -علی حیدری :با هدف زیباسازی منظر و
محیط شهری برای شهروندان ،رنگ آمیزی جداول
در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت به انجام رسید و
فرآیند آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت  -از آنجا که در حال حاضر شرایط آب و
هوایی برای رنگ آمیزی مهیا می باشد ،عملیات رنگ آمیزی
جداول معابر در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت با هدف
بهبود و زیباسازی منظر و محیط شهری و در راستای انجام
اقدامات روبنایی با تالش شبانه روزی و بی وقفه اکیپ های
شهرداری اجرایی شده و همچنان هم ادامه دارد .بر همین
اساس مسیرهایی که در منطقه یک رنگآمیزی شدند ،شامل
بلوار شهید رجایی ،بلوار شمسی پور ،بلوار ولیعصر ،بلوار شهید
انصاری ،بلوار معلم ،بلوار توحید ،میدان سرگل و بلوار بوسار
میباشد .همچنین طبق اعالم شهرداری منطقه دو بیش از
 15هزار متر مربع از جداول محدوده این منطقه در دو ماه اخیر
رنگ آمیزی شده است که مسیرهای رنگ آمیزی آن هم شامل
خیابانهای حافظ ،امام خمینی(ره) ،منظریه ،شهید حبیب زاده،
ضیابری ،شریعتی ،مطهری ،پرستار ،حشمت ،ملت ،الکانی،
بیستون ،پاسداران ،مدرس ،جوان ،نامجو ،مدافعان سالمت و
خیابان آزادگان است .در منطقه سه هم حدود  50هزار متر
مربع از نیمه دوم  1400تاکنون رنگ آمیزی در مسیرهای رفت
و برگشت بلوار امام علی (ع) ،بلوار رسالت ،بلوار چمران ،بلوار
مدرس ،بلوار خرمشهر و بلوار امام رضا (ع) عملیاتی شده است.

