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گزارش

چهره ها و خبر ها
سعید آقــاخــانــی بــا بازپخش
مجموعه «نــون خ  »3در شبکه
یک دیده میشود .این سریال
کــه قــرار بــوده قسمت اول آن
دیشب روی آنتن بــرود ،اولین
بار نوروز  1400پخش شد .آقاخانی به زودی
«نون خ  »4را میسازد.

مصطفی قاسمیان

«آتابای»محبوبمنتقدان

پیشرفت  90درصدی تعمیرات در
نیروگاهبندرعباس

بندرعباس  -معاون وزیرنیرو در امور برق و
انرژی در بازدید از نیروگاه بندرعباس از پیشرفت
90درصدی روند تعمیرات واحدها ابراز رضایت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید
برق هرمزگان همایون حائری با حضور در نیروگاه
بندرعباس،ضمن بازدید از تعمیرات واحد گازی ،از اتمام
تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای چهارگانه بخار
 ،ابراز خشنودی کرد و از تالش شبانه روزی و بی وقفه
کارکنان و متخصصان این واحد نیروگاهی ،به ویژه در
ایام تعطیالت عید فطر و ورود به موقع به مدار ،قدردانی
کرد .معاون وزیرنیرو در امور برق و انرژی بر پایان یافتن
تعمیرات واحدهای گازی تاکید کرد و افزود :با وجود همه
تحریم ها ،نیروگاه بندرعباس در زمینه ساخت داخل ،روند
روبه رشدی داشته و تاکنون توانسته  80درصد قطعات را
بازسازی کند و با توجه به قدمت  40ساله این نیروگاه ،
نوسازی و بومی سازی قطعات نیز باید با سرعت بیشتری
ادامه پیدا کند و در این راستا اعتبارات الزم از طریق
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و وزارت
نیرو تامین خواهد شد .این گزارش حاکی است پیشرفت
تعمیرات در بخش بخار  ۱00درصد است و هم اکنون
چهار واحد بخار  320مگاواتی نیروگاه بندرعباس در مدار
تولید قرار دارند و و در بخش واحدهای گازی روی واحد
 G۱2پیشرفت  ۹8درصد و در واحد  G۱2پیشرفت کار
 ۵0درصد است.

تبریک رئیس امور  HSEشرکت گاز
استان گلستان به مناسبت گرامیداشت
هفته سالمت

گرگان -مهدی ضمیری رئیس امور  HSEشرکت
گاز استان گلستان ضمن تبریک و گرامیداشت هفته
سالمت اظهارداشت :از  ۱7لغایت  23اردیبهشت ماه سال
جاری ،هفته سالمت با شعار سالمت ما ،سالمت سیاره
ما نام گذاری شده است.وی با بیان اینکه یکی از اهداف
نام گذاری و بزرگداشت هفته سالمت ،فرهنگ سازی در
راستای ارتقاء سالمت و تاکید برای اصالح روش زندگی در
حوزه سالمت است افزود :جلب مشارکت مردم ،مسئولین
و همکاری سازمانهای مردم نهاد می تواند در افزایش سطح
سالمت و ارتقاء فرهنگ عمومی سالمت نقش ویژه و مهمی
داشته باشد.رئیس امور  HSEشرکت گاز استان گلستان
در ادامه گفت :در همین رابطه امسال نیزمانند سال های
گذشته هر یک از روزهای هفته سالمت تحت عنوان خاصی
در قالب روزشمار هفته سالمت معرفی شده است که می
توان به نقش مردم ،مسئولین و سمن ها در تحقق عدالت و
تعالی نظام سالمت ،دستیابی به انرژی پاک ،ارتقای سالمت
خانواده و جوانی جمعیت ،تولید پاک و مدیریت پسماندها،
تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و همچنین کاهش /کنترل
مصرف دخانیات اشاره کرد.

اینروزهاسهشبکهتلویزیونسریالهایکرهای
در حال پخش دارند .شبکه  3سیما ساعت 18
و در باکس دوم سریال خود مجموعه پلیسی
«اعتراف» محصول  2019را پخش میکند .از
اینسریال 16قسمتیتاعصردیروز،پنجقسمت
پخش شده اما با استقبال چندانی مواجه نشده
است 20.دقیقهبعدازپایاناینسریال،همزمان
دو مجموعه کرهای ،یک درام تاریخی در شبکه5
و یک مجموعه پلیسی دیگر در شبکه تماشا آغاز

افسانه جومونگ

اخبار ایران

▪ 3سریالکرهایهمزمان

تماشاگر

فیلم سینمایی «آتابای» فاتح جشن برگزار نشده
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در
سال  1401شد.
بعد از ظهر دیروز برگزیدگان انجمن منتقدان
و نویسندگان سینمایی ایــران ،بدون برگزاری
چهاردهمین دوره این جشن معرفی شدند و
فیلم «آتابای» تازهترین ساخته نیکی کریمی با
کسب پنج جایزه ،فاتح این جوایز شد .این فیلم
هر سه جایزه اصلی جشن شامل بهترین فیلم و
بهترینکارگردانیرابراینیکیکریمیوبهترین
فیلم نامه را برای هادی حجازیفر گرفت .در این
مراسمهمچنینجایزهبهترینبازیگرنقشمکمل
مرد به جواد عزتی برای «آتابای» رسید .حسین
علیزاده نیز دیگر برنده این جایزه بود که به عنوان
سازنده موسیقی متن این فیلم ،موفق به جلب
نظر منتقدان شد.
در این دوره از جوایز انجمن منتقدان همچنین
سعید آقاخانی بــرای فیلم «خــون شد» بهترین
بازیگر نقش اول مرد شد و الناز شاکردوست
برای فیلم «تی تی» به جایزه بهترین بازیگر نقش
اول زن دست یافت .جایزه بهترین بازیگر نقش
مکمل زن نیز به باران کوثری برای دو فیلم «بی
همه چیز» و «عامه پسند» اعطا شد.
جایزه خالقیت و استعداد درخــشــان انجمن
منتقدان نیز که به بهترین فیلم اول اهدا میشود،
برای فیلم «پوست» به بهمن و بهرام ارک رسید.
«روز صفر» بهترین تدوین« ،تومان» بهترین فیلم
بــرداری و «زاالوا» جایزه بهترین صــدای فیلم
را گرفتند .جایزه بهترین دستاورد فنی نیز به
مرتضی فربد برای طراحی صحنه فیلم «تومان»
و مــارال جیرانی برای طراحی لباس این فیلم
اعطا شد.
به این ترتیب پرونده چهاردهمین جشن انجمن
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایــران بدون
برگزاری مراسم بسته شد.

بسیاری از مخاطبان این روزهای تلویزیون ،موج
سریالهای کرهای اواخر دهه  80خورشیدی
را به یاد دارنــد؛ زمانی که بعضی مجموعههای
تاریخی ساخته این کشور مانند «جواهری در
قصر»«،افسانهجومونگ»«،تاجرپوسان»«،افسانه
دونگیی» و ...شبکههای سیما را درنوردید
و بیننده فــراوانــی یافت .اگرچه مــوج یادشده
فروکش کرد و دوبله و پخش این آثار در تلویزیون
بسیار محدود شد اما در طول دهه  90همواره
محبوبیت محصوالت ساخت کره جنوبی حفظ
شد و حتی این اواخــر ،تالشهای نافرجامی با
«افسانه اوکنــیــو»« ،سایمدانگ» و ...صورت
گرفت تا با استفاده از این آثار ،خأل سریالهای
پرکشش داخلی پر شــود .به نظر میرسد در
ماههای اخیر ،موجی از سریالهای کرهای به
آنتن رسیده است .جالب آن که این موج پخش
سریالهای کــرهای در تلویزیون در حالی اوج
گرفته که چند ماه قبل وزیر خارجه کشورمان با
بیاناینکه«اگرکرهجنوبیپولهایمانراندهد،
ممکن است دیگر سریال کرهای پخش نکنیم»،
تأکید کرد« :بچههای ما در خانه سریال کرهای
میبینندوازمامیپرسندکرهایهایمهرباندر
اینسریالهاهمانکسانیهستندکهپولهایما
رانمیدهند؟»البتهازآنزمانخبریازپرداخت
طلب 7میلیارددالریایرانمنتشرنشده،امابازار
سریالهایکرهایدرسیماداغاست.

میشود«.فرمانرواینقابدار»کهازهفتهگذشته
آغازشده،در 30قسمتتااواخرخردادرویآنتن
شبکه 5قرارداردومجموعه«تماشاگر»کهدر32
قسمت پخش میشود ،از فروردین آغاز شده و تا
پایان هفته به اتمام میرسد .از این میان سریال
«فرمانروای نقابدار» به نسبت مجموعههای
پخششده در شبکه  5با استقبال خوبی مواجه
شدهوموفقبودهاست.
▪«جومونگ»هممیآید

دیگر اتفاق جالب دربــاره سریالهای کرهای
تلویزیون ،بازگشت مجموعه خاطرهانگیز
«افسانه جومونگ» است که قرار است از جمعه
 30اردیبهشت به جــدول پخش شبکه تماشا
اضافه شود .این سریال که جایگزین «تماشاگر»
در باکس ثابت سریالهای شرقی این شبکه
(ساعت )19خواهد شد ،در بیش از 80قسمت
تا اواخر تابستان روی آنتن این شبکه خواهد بود
واگرقرارباشدادامهآننیزپخششود،تاچندین
ماه دیگر در این شبکه حضور خواهد داشت .آن
چه از سریالهای کــرهای به تلویزیون رسیده،
محدود به همین چهار سریال نیست .پیش از
«تماشاگر» ،مجموعه «امپراتور دریا» در جدول
پخششبکهتماشاقرارداشت،شبکهامیدتانیمه
اردیبهشت،بازپخش«آهگومبیمن»رارویآنتن
داشتکهسال 99براینخستینبارپخشکرده
بود .تابستان سال گذشته نیز «خانواده جدید»
از شبکه تماشا و «رئیس جمهور موقت» از شبکه
افق پخش شد .زمستان  1400هم «ذهن زیبا»
برای اولین بار روی آنتن شبکه  5رفت و این در

حالی است که شبکه 3در شهریور و مهر1400
«بازیقدرت»راپخشکرد.درعینحالباپخش
همزمان سه سریال کرهای در شبکههای سیما،
به نظر میرسد مجموعههای ساخت کشور کره
جنوبی ،این روزها بیش از هر زمان دیگری در
سالهایاخیر،محبوبمدیرانسیماشدهاند.
▪آنهاکهپخشنمیشوند

این توجه به سریالهای کــرهای -چه از سوی
مدیران تلویزیون و چه از سوی بینندگان آن-
در حالی است که شمار زیادی از سریالهای
ایــن کشور به علل مختلف قابلیت پخش در
تلویزیون را ندارند .در این میان سریالهای
مشهورتری مانند «غریبه»« ،نام من»« ،دابلیو»
و ...و همچنین مــعــدود عناوینی بــا شهرت
عالمگیر مانند «بــازی مرکب» و «عــازم جهنم»
نیز وجود دارند که روی آنتن سیما نمیروند.
از قضا بسیاری از مخاطبان جوان سریالهای
کرهایبهایندستآثارجوانانهتراقبالبیشتری
نشان میدهند تا سریالهای تاریخی آن که
از تلویزیون پخش میشود .نگاهی به بخش
پررونق سریالهای کرهای در پلتفرمها نشان
میدهد محصوالت زیــادی از این کشور مورد
استقبال مخاطبان اســت؛ سریالهایی که با
پسند  95-90درصـــدی ،جــای شکی باقی
نمیگذاردکهسریالهایکرهایدرایرانبسیار
محبوباند .نتایج پیمایش ملی ذائقه سینمایی
ایرانیان نیز که در روزهای اخیر منتشر شد ،این
سخنراتأییدمیکند.براساسایننظرسنجی،
پس از محصوالت آمریکایی ،اروپایی و ترکی،

سریالهای ساخت کره جنوبی با 13.1درصد،
محبوبیت فراوانی در کشور دارند.
▪هنوزسریالایرانیاولویت دارد

با همه آن چه گفته شد اما همچنان سریالهای
ایرانی به علل مختلف از جمله مسئله مهم زبان
فارسی ،در اولویت مخاطبان است .این موضوع
به خصوص درب ــاره مخاطب تلویزیون بیشتر
صادقاستاماحتیدرپلتفرمهاهمسریالهای
ایرانی بیش از سریالهای خارجی مخاطب
دارند.طبقآماریکهساترادرآذر 1400منتشر
کــرد ،در حالی که تنها  8.5درصــد محتوای
پلتفرمهای ویاودی داخلی است اما همین
میزان حــدود  53درصــد میزان تماشای کل
مخاطبانرادربرمیگیرد.بنابراین 91.5درصد
محتوایخارجی،تنها 47درصدزمانکلتماشا
را از مخاطبان دریافت میکند .معنای این آمار،
محبوبیت  12برابری محصوالت ایرانی نسبت
به محصوالت خــارجــی ،حتی در پلتفرمهای
ویاودی اســت .پس چــرا جایگاه محصوالت
ایرانی در آنتن تلویزیون اینگونه اســت؟ چرا
به نظر میرسد سریالهای سیما عرصه را به
سریالهای کرهای باختهاند و با استفاده از این
آثار ،جای خالی محصوالت محبوب داخلی را
پر میکنند؟ تردیدی نیست که تلویزیون با بهره
بردن از بودجه دولتی ،سالها تجربه انباشته
سریالسازی،حضورهنرمندانکاربلدوظرفیت
بینظیرانحصاربرودکست،میتواندسریالهای
پرکششداخلیبسازدبهطوری کهگویسبقت
راازمحصوالتکرهجنوبیبرباید.

مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز:

براي تحقق شعار سال عزم جدي داریم

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیر منطقه  ۸عملیات
انتقال گاز ایران  ،در حاشیه بازدید منطقه اي خود
از تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل ،آستارا ،چلوند
و سراب ،پشتکاري و خالقیت کارکنان را عامل مهم
ارتقاي کارآمدي سازمان دانست.
فیروز خدائي ،همچنین در نشست با کارکنان ،ضمن تاکید
بر برنامه ریزي براي آینده بهتر گفت :سال گذشته با تکیه
بر ارزشهاي سازماني و همت تمامي همکاران شاهد توفیقات
متعددي بودیم امیدوارم امسال نیز با جدیت و تالش بیشتر
بتوانیم در رشد و شکوفایي اقتصاد کشور سهم بسزایي داشته
باشند.
خدائي ،پشتکاري و خالقیت را کلید موفقیت افراد و
سازمان دانست و افزود :براي تحقق شعار سال( تولید ،دانش
بنیان و اشتغال آفرین) فعالیتها و اقدامات سال گذشته را
بطور جدي ادامه داده و براي حمایت از تولید اقدام به رفع
موانع نماییم.
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز با مستعد قلمداد نمودن

کارکنان این منطقه عملیاتي را در تحقق شعار سال ،اظهار
داشت :از طرح هاي نو و فناورانه همکاران حمایت مي کنیم و
تقاضا دارم بر روي شعار سال تمرکز نموده و بیشترین اهتمام
را داشته باشند.
وي ادامه داد :اطمینان دارم با حرکت همکاران این منطقه
به سوي تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین عالوه بر رشد
تولید و اشتغالزایي شاهد ارتقاي بازدهي و تعالي سازماني
خواهیم بود.
خدائي در پایان بر برنامه ریزي براي انجام اقدامات الزم قبل
از فصول سرد سال اشاره کرد و ادامه داد :امید است با تالش
و تمهیدات مناسب بتوانیم تامین گاز مبادي مصرف را به نحو
احسن مدیریت نماییم؛ چرا که این مهم بدون مساعدت تمامي
عوامل امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین این دیدار فرصتي را فراهم ساخت تا کارکنان به
صورت کاربردي و چهره به چهره مسائل ،درخواست ها و نقطه
نظرات خود را با مدیر و مسئولین منطقه درمیان گذاشته و
در جهت هم افزایي و تقویت روحیه مشارکت قدم بردارند.

تحول در فرآیندها  ،حمایت از تولید و اشتغال آفرینی مهمترین رویکرد شرکت گاز استان اردبیل

اردبیـل -رحیمـی :مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل تغییـر
رویکردهـا در راسـتای حمایـت از تولید و اشـتغال آفرینـی را مهمترین

رسـالت عنـوان نمـود و از برنامـه ریزی در جهـت تحقق ایـن مهم خبر
داد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان اردبیل؛ سـردار اسـماعیلی مدیر
عامـل این شـرکت در نشسـت هماندیشـی بـا معاونین ؛ مسـئولین و کارشناسـان
در خصـوص عملیاتـی نمـودن شـعار سـال جدیـد ،ارتقاء تـوان تولید بـا محوریت
قـرار دادن بهـره گیـری از فناوری های دانش بنیان را اصلی ترین رسـالت شـرکت
گاز در سـال جدیـد برشـمرد و گفـت :توسـعه زیرسـاخت ها و بهره منـدی صنایع
و شـهرکهای صنعتـی از گاز طبیعـی یکـی از اصلـی تریـن محرکهای ارتقـاء توان
عملیاتـی و بـه تبـع آن افزایـش تولیـد مـی باشـد کـه در ایـن خصـوص بـا تغییر
نگـرش در فرآیندهـا درصـدد افزایـش ضریـب نفـوذ گاز طبیعی در صنایع اسـتان
می باشـیم.
وی توسـعه شـبکه هـای گازرسـانی و اشـتراک پذیری قریـب به اتفـاق صنایع
موجود در اسـتان را یکی از اقدامات ارزنده شـرکت گاز اسـتان اردبیل عنوان نمود
و اظهـار داشـت :احـداث خط انتقـال گاز طبیعی به مجموعه پتروشـیمی آرتا یکی
از طرحهـای عمده این شـرکت می باشـد که با افتتـاح این طرح؛ اسـتان اردبیل با
تولیـد روزانـه  400تـن متانـول به عنوان یکـی از قطبهای تولید متانول در شـمال
غرب کشـور شـناخته خواهد شد.

این مقام مسـئول سـهم گاز طبیعی در اشـتغال زایی و ایجاد شـغل در اسـتان
بسـیار حائـز اهمیت خوانـد و افزود :صنعت گاز با رویکردهای سـالهای اخیر سـهم
بسـزایی را در سـبد انرژی ایرانی ها دارد و این مهم مخصوصا در اسـتان اردبیل به
واسـطه وجـود صنایـع تبدیلی گسـترده و بـا توجه به اینکه این اسـتان بـه عنوان
قطـب کشـاورزی در کشـور مطـرح مـی باشـد مـورد توجـه مسـئولین و صاحبان
صنایـع بـوده اسـت به نحوی کـه ضریب نفـوذ گاز طبیعی در شـهرها  ۱00درصد
و در روسـتاها نیـز بـه بیش از  ۹7درصد رسـیده اسـت.
اسـماعیلی در بخش دیگری از سـخنان خود بهره گیری از ظرفیت شـرکتهای
دانـش بنیـان را بسـیار مهم توصیف نمود و گفت :در سـالهای اخیر اسـتان اردبیل
در ایـن خصـوص بـه عنوان یکی از پیشـروترین شـرکتها در سـطح کشـور مطرح
بوده و در این زمینه امور پژوهش شـرکت گاز اسـتان اقدامات شـاخصی را تعریف
و عملیاتـی نموده اسـت کـه از آنجمله می توان به صدور قبوض آنی گاز ؛ اسـتفاده
از مشـعل دمنده دار و  ...اشـاره نمود.
وی در پایـان اسـتفاده از ظرفیـت های داخلی را بزرگترین راهـکار برون رفت از
مشـکالت تحریم در کشـور عنوان نمود و گفت :در این رابطه از تمامی شـرکتهای
دانـش بنیـان و نخبگان صنعت و دانشـگاه جهت همـکاری در پـروژه های صنعت
گاز در اسـتان دعـوت می نمائیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد:

کشف  2300دستگاه تولید غیرمجاز رمز ارز در کرمانشاه
کرمانشـاه -مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق
اسـتان کرمانشـاه ،گفـت 2300 :دسـتگاه ماینر غیر
مجـاز از ابتدای طرح جمع آوری دسـتگاه اسـتخراج
رمـز ارز تا کنون کشـف و ضبط شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان کرمانشـاه ،محمـد مـرادی مدیرعامـل ایـن شـرکت
در ایـن بـاره گفـت :تعـداد مراکـز کشـف شـده رمـز ارزهـا
 ۱26مـکان بـوده اسـت که بـه صورت غیـر قانونی اقـدام به
اسـتخراج رمـز ارز دیجیتـال نمودند و میزان محاسـبه شـده
برای اسـتخراج ایـن رمز ارزها  3۱۵میلیون کیلووات سـاعت
بوده اسـت.
وی تصریـح کـرد :بـا افزایـش قیمـت ارزهـای دیجیتـال
بعضـی از افـراد در تعرفـه هـای تخفیفـی مختلف بـه دنبال

اسـتخراج رمز ارزها بـوده اند که با تالش همکاران حراسـت،
لـوازم انـدازه گیـری مناطـق مختلـف و همچنیـن پیگیـری
های نیروی انتظامی از بسـیاری از تخلفات پیشـگیری شـده
اسـت و بیش از دو هزار دسـتگاه کشـف و ضبط شـده است .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان کرمانشـاه
بـا قدردانـی از دسـتگاه هـای امنیتـی ،قضایـی و انتظامـی
بـه نشسـت هـای مشـترک بـا ایشـان خبـرداد و گفـت:
درسـال ۱400همـکاری خوبـی بـا کالنتـری هـا ،پلیـس
و مراجـع قضایـی شـکل گرفـت و همچنیـن اطـالع رسـانی
هـای مردمـی نیـز نقـش موثـری داشـت وی از شـهروندان
کرمانشـاهی خواسـت کـه در صـورت اطـالع از رمـز ارزها با
شـماره تلفـن  382۱2747یـا سـامانه  ۱2۱تمـاس حاصـل
کننـد و یـا اینکـه بـه سـایت توانیـر مراجعـه نماینـد .

مـرادی خاطر نشـان کرد :توسـعه رویت پذیـری وکنترل
پذیـری از طریـق کنتورهـای هوشـمند یکـی از مهـم ترین
ابـزار جلوگیـری از رمـز ارزهـا غیـر قانونـی اسـت بـه طوری
کـه مجمـوع تـوان ماینر هـای کشـف شـده  4۱33کیلووات
می باشـد .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان کرمانشـاه عنوان
کرد :دسـتگاه هـای ماینر عـالوه بر مصرف باالی برق ،فشـار
مضاعـف بـر شـبکه هـای توزیـع و خسـارت بـه لـوازم برقی
منـازل و محیـط کار انـواع مشـترکین وارد مـی کنند .
وی ابراز داشـت :هر شـخص حقیقی یا حقوقـی که بدون
اخـذ مجوزهای تعیین شـده اقـدام به بهره برداری از شـبکه
هـای توزیـع برق اسـتان کرمانشـاه نمایـد ،به شـدت اعمال
قانون خواهد شـد.

سعید روســتــایــی در جمع پنج
اســتــعــداد جدید جــشــنــواره کن
حضور دارد .فرانس  24با انتشار
مطلبیاینپنجاستعدادجشنواره
را معرفی کرده است .روستایی
امسالبافیلم«برادرانلیال»راهیکنمیشود.
سارا بهرامی به زودی با مینی
سریال «درمانگر» ساخته امین
حسینپور به نمایش خانگی
مـیآیــد .ایــن سریال کوتاه در
پنجقسمت 10دقیقهایمنتشر
میشود .بانیپال شومون و امیررضا دالوری دیگر
بازیگران سریالاند.
ژالهصامتیازجمعههفتهجاریبا
سریالعروسکی«شهرککلیلهو
دمنه»بهنمایشخانگیمیآید.او
بهعنوانصداپیشهبااینمجموعه
همکاری کرده است .این سریال
درفیلمنتمنتشرمیشود.
مجید صالحی از چهارشنبه
هفته جاری فصل دوم سریال
«خ ــو شرک ــاب» را روی آنتن
خواهد داشــت .ایــن مجموعه
با نام «خو شغیرت» اولینبار
نوروز  84پخش شد و به اندازه فصل اول آن مورد
استقبال قرار نگرفت.
فاطمه گــودرزی در سریال «ابر
م ـیبــارد» بــازی کــرده و در این
مجموعه با جواد هاشمی و فرهاد
بشارتیهمبازیشدهاست.قصه
سریالدربارهزحماتومشکالت
کادردرمانبرایمبارزهباکروناست.

اخبار ایران
شهردار اراک:

اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای
سرمایهگذاری در اراک بر گزار میشود

اراک  -شهردار اراک مهمترین هدف اولین همایش
و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در شهر اراک
را جذب بیست هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در
پروژههای گردشگری رفاهی خدماتی کالنشهر اراک
دانست و گفت :بدون شک آغاز این روند به یکی از
اهداف شهرداری اراک ،یعنی توسعه اقتصاد شهری و
ثروتمند شدن اقتصاد خرد اراک و گردشگری شهری
کمک شایانی خواهد نمود.
علیرضا کریمی بیان داشت :یکی از روشهای توسعه در
مدیریت شهری ،توجه به جذب سرمایهگذاری های خرد و
کالن برای پروژههای مختلف خصوصاً در حوزه رفاه و گردشگری
است و نگاه ویژه شهرداری اراک نیز به این امر معطوف است و
با شعار همه برای اراک سرمایهگذاری خواهیم کرد راهی نوین
برای آبادانی هرچه بیشتر اراک قدم برداشتهایم و استفاده از همه
ظرفیتهای شهروندی و شهری برای نیل به این امر از مهمترین
ضرورتهای این گام بلند است .وی تاکید نمود :در مسیر سرمایه
گذاری و جذب سرمایه گذار نباید از همراهی دستگاههای اجرایی
دولتی نیز غافل بود چرا که که با حضور مثبت ایشان و نگرش
توسعه مدبرانه شان میتوان به حرکت سرمایه گذاری شتاب
بخشید .وی تصریح کرد :امروز توسعه همهجانبه عالوه بر تفکر
توسعه مدار ،نیازمند قدمهای پرشتاب نیز دارد ،ازاین رو شهرداری
اراک تصمیم دارد که اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای
سرمایهگذاری را در شهر اراک برگزار نماید و از مهمترین اهداف
برگزاری آن میتوان به معرفی شهر اراک که به لحاظ اقتصادی
نقش ویژهای را در توسعه کشور ایفا میکند ،به عنوان شهر
سرمایهپذیر پرداخت .شهردار اراک گفت :برقراری ارتباط مداوم با
سرمایهگذاران بخش خصوصی ،رایزنهای اقتصادی سایر کشورها
از دیگر اهداف این رویداد محسوب میشود ،اما مهمترین هدف
آن جذب بیست هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در پروژههای
گردشگری رفاهی خدماتی کالنشهر اراک خواهد بود .بدون
شک آغاز این روند به هدف دیگر شهرداری اراک یعنی توسعه
اقتصاد شهری و ثروتمند شدن اقتصاد خرد اراک و گردشگری
شهری کمک شایانی خواهد نمود .وی خاطر نشان کرد :توجه به
شرکتهای دانش بنیان از طریق پیشبینی کمیتهای با همین
نام با حضور اساتید ،پژوهشگران ،محققان و دانشمندان اراکی در
مسیر توسعه همهجانبه شهری ،از دیگر نکات ویژه این همایش
خواهد بود.همچنین در کنار همایش آنچه این رویداد را ویژه
میکند ایجاد نمایشگاه سرمایهگذاری و صنعت برای نخستین
بار میباشد که نشاندهنده نقش صنعت در امر سرمایهگذاری
خواهد بود .حضور شرکتهای بزرگ اقتصادی ،هلدینگ های
سرمایهگذاری ،رایزنهای اقتصادی سایر کشورها ،سازمانهای
سرمایهگذاری شهرداری های کشور در این همایش و نمایشگاه
نوید آن را میدهد که توسعه همهجانبه و توزیع عادالنه
سرانههای خدمترسانی به شهروندان بیشاز پیش مد نظر
شهرداری میباشد و شعار شهرداری اراک برای همه شهروندان را
محقق خواهد ساخت .امید آن میرود با برگزاری این رویدادهای
توسعه محور اراک را شهری زیباتر و توسعه مدارتر و شهروندان
فهیم آنرا شاد و بهرهمندتر ببینیم.

/۱۴۰۱7۱۴۴9ت

