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فیلم روز

«تماشاگر»مرموز
فیلم سینمایی «تماشاگر» ( )Watcherمحصول
مشترک آمریکا و امــارات در آستانه اکــران در
سینماها قــرار دارد .این فیلم را کلویی اوکنو
کارگردانی کرده که پیش از این تجربیاتی در
زمینه ساخت فیلم کوتاه در ژانر ترسناک دارد.
«تماشاگر» نیز یــک تریلر ترسناک اســت که
مایههای روان شناسانه دارد.
این فیلم داستان زوج جوانی را روایت میکند که
پس از نقل مکان به خانهای جدید ،با یک پدیده
عجیب روبهرو میشوند« .جولیا» کاراکتر اصلی
فیلم ،سایه شخص مرموزی را در پنجره روبهرویی
خانهشان میبیند که به نظر میرسد آنها را زیر
نظر دارد و بیرون از خانه نیز او را تعقیب میکند.
این احساس «جولیا» را عذاب میدهد .بر اساس
تریلر و خالصه داستان فیلم ،به نظر پارانویا
موضوع اصلی «تماشاگر» است.

مایکا مونرو بازیگری که با فیلم تحسینشده
«تعقیب میکند» محصول  2014شناخته
میشود ،هنرپیشه نقش اصلی این فیلم است و
بازی او در این اثر ،با نظرات مثبتی مواجه شده
است .کارل گالسمن دیگر بازیگر این فیلم است.
«تماشاگر» که نخستین بار در جشنواره فیلم
ساندنس  2022رونمایی شــد ،در جشنواره
شمال از شمال غربی نیز به نمایش گذاشته شده
ودرمجموعباامتیاز 65متاکریتیک،توجهنسبی
منتقدان را به دست آورده است .فضاسازی این
فیلم ترسناک در نوشتههای منتقدان درباره آن،
تحسین شده است.
ایــن اثــر که پس از نمایشهای محدود خود،
تاکنون نمره  6.7را از کــاربــران آ یا مد یب ــی
دریافت کــرده ،جمعه  13خــرداد در سینماها
به نمایش عمومی درمیآید و پس از مدتی به
اینترنت خواهد رسید.

اخبار ایران

برگزاری جلسه شورای فرهنگی
در مخا برات منطقه مرکزی

اراک  -در آستانه هفته ارتباطات وهمچنین سوم
خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهرو سالگرد
ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)،جلسه شورای
فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه
مرکزی ،این نشست با حضور مهندس لطفی  ،مدیر منطقه
واعضای شورای فرهنگی با دستورکاربزرگداشت این ایام
در ساختمان شهید ناصری اراک برگزار شد .براساس این
گزارش مهندس لطفی در ابتدای این جلسه ضمن گرامی
داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقاب اسامی اظهار
داشت :در آستانه چهلمین سالروز آزاد سازی خرمشهربه
عنوان نقطه کلیدی دفاع مقدس وهمچنین سالگرد ارتحال
ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسامی ایران ،حضرت امام
خمینی (ره) قرار داریم وشایسته است ،مراسم گرامیداشت
این ایام هر چه با شکوه تر برگزار گردد .در ادامه این نشست
دبیر شورای فرهنگی ،رئوس برنامه های در دست اجرای این
شورا را برای جمع حاضر تشریح نمود و مقرر شد در جهت
تحقق برنامه های مطرح شده اقدامات الزم به عمل آید.

نگاهی به مهم ترین آثار جشنواره فیلم کن 2022
بازیمیکند.
مصطفی قاسمیان

مائده کاشیان

پس از شیوع کرونا ،تلویزیون دست به کار شد
و مجموعه «همهگیری» ساخته امیرسجاد
حسینی را دربــاره شیوع کرونا و تالشهای
کادر درمان برای مبارزه با این بیماری جلوی
دوربین برد .سریال «فرشتگان بیبال» کاری
از امیرحسین عنایتی نیز قصه اصلی خود را
موازیباخردهداستانهاییدربارهکروناوکادر
درمانروایتکرد.ایندومجموعهسالگذشته
روی آنتن رفتند و چندان دیده نشدند .اکنون
سهسریالجدیدباموضوعکروناجلویدوربین
هستند و یک سریال دیگر نیز قرار است درباره
اینبیماریساختهشود.
▪ابرمیباردوهمهگیری2

آبانماه  1400یکی از جدیدترین سریالهای
تلویزیون با محوریت کرونا و با نام «ابر میبارد»
جلوی دوربین رفت .تصویربرداری این سریال
ساخته رضا معینی در گیالن انجام شده است.
«ابــر میبارد» داستان زندگی یک پرستار را
روایتمیکندوبازیگرانیمانندفاطمهگودرزی،
سیدجواد هاشمی ،فرهاد بشارتی و سامرند
معروفی در آن حضور دارند .چهار ماه بعد از این
سریال ،فصل دوم مجموعه «همه گیری» که
قصه فصل اول آن در روزهای ابتدایی پیدایش
کرونا میگذشت ،جلوی دوربین رفــت .این
سریال به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان
اکنوندرحالتصویربرداریاستوبهموجپنجم

کرونا میپردازد .محسن قصابیان و کوروش
سلیمانی همچنان در فصل دوم حضور دارند و
نیلوفرکوخانیومهدیصباییبازیگرانجدید
سریال هستند .فصل اول «همهگیری» چندان
مورد توجه قرار نگرفت و مخاطبان انتقاداتی را
بهروایتسریالورعایتپروتکلهایبهداشتی
درقصهمطرحکردند.
▪آزادیمشروطوتبسالی

دیگر سریال کرونایی در حال تولید مجموعه
«آزادی مــشــروط» ساخته مسعود دهنمکی
است که تصویربرداری آن به تازگی آغاز شده
است.تفاوتاینسریالبادیگرمجموعههاژانر
کمدی آن است .دهنمکی قصد دارد از زاویه
طنزبهفعالیتکادردرمان،پزشکانوگروههای
جهادی بپردازد و سختیها و شیرینیهای آن
روزگارراروایتکند.تصمیمیپرریسککهاگر
نتیجه ندهد سریال را با شکست مواجه خواهد
کــرد« .آزادی مشروط» مجموعه پربازیگری
استوعلیرضااستادی،حسینرفیعی،سروش
جمشیدی ،پرویز فالحیپور ،علی مسعودی،
بهنوش بختیاری و مریم کاویانی تعدادی از
بازیگران آن هستند .تلویزیون قصد دارد پس
از پنج سریالی که به آنها اشــاره کردیم ،یک
سریال دیگر را نیز دربــاره کرونا تولید کند.
کارگردانی ایــن مجموعه با نــام «تــب سالی»
را مرجان اشــرف ـیزاده برعهده گرفته است.
اواخر سال  1400خبر رسید که فیلم نامه این
سریالدرحالنگارشاست.فعالخبریازآغاز
تصویربرداریاینمجموعهوبازیگرانآنمنتشر
نشدهاست.

▪جنایاتآینده/دیویدکراننبرگ

از امروز  27اردیبهشت ،هفتاد و پنجمین دوره
جشنواره فیلم کن به عنوان مهم ترین جشنواره
سینمایی دنیا آغاز به کار میکند .در این دوره
عالوه بر اصغر فرهادی که عضو هیئت داوران
این جشنواره است ،فیلم سینمایی «بــرادران
لیال» ساخته سعید روستایی نیز به عنوان تنها
نمایندهایراندربخشاصلیورقابتیاینرویداد
سینمایی حضور دارد .فیلمی که باید برای به
دست آوردن نخل طال ،با رقبایی سرسخت از
فیلمسازانینامداررقابتکند.درادامهنگاهی
داریم به چند اثر مهم این دوره از جشنواره فیلم
کنکهدربخشرقابتیحضوردارند:
▪زمانآرماگدون/جیمزگری

یکیازمعدودآثارآمریکاییایندورهازجشنواره
کن،فیلم«زمانآرماگدون»ساختهجدیدجیمز
گریاستکهدرسالهایاخیربا«شهرگمشده
زد» و «به سوی ستارگان» شناخته میشود .در
این فیلم پرستاره که با الهام از زندگی خود فیلم
ساز در دهه  1980ساخته شده ،آن هاتاوی،
اسکار آیــزاک ،آنتونی هاپکینز ،رابــرت دنیرو،
جرمیاسترانگوکیتبالنشتحضوردارند.
▪دالل/هیروکازوکورئیدا

هیروکازو کورئیدا فیلم ساز ژاپنی که با فیلم
«دلـهدزدهــا» در سال  2018جایزه نخل طال
را گرفت ،فیلم «دالل» را در این
دوره از جشنواره کن دارد.
اینفیلمیکدراماجتماعی
احتماال تلخ ،درباره نوزادی
ناخواستهاستکهوالدینش
میخواهندبرایاوپدرخوانده
و مادرخوانده بیابند .در
اینفیلممحصولکره
جنوبی ،کانگ هو
سونگ بازیگر نقش
اصلی فیلم «انگل»

دیویدکراننبرگفیلمساز 79سالهکاناداییدر
این دوره از جشنواره کن با فیلم «جنایات آینده»
حاضر است .فیلمی ترسناک و علمی-تخیلی
که به تغییرات انسانها در آینده میپردازد.
ماجرای فیلم درباره هنرمندی است که ناگهان
عضو جدیدی در بدن خود کشف میکند! ویگو
مورتنسن ،لیا سیدو و کریستین استوارت از
ستارههایشاخصاینفیلماند.
▪تصمیمبرایترک/پارکچانووک

پــارک چان ووک سازنده فیلمهای شاخصی
چون «اولــدبــوی» و «ندیمه» ،یک بار دیگر در
جشنواره فیلم کن حاضر است ،این بار نیز با
یک تریلر جنایی پر از خشونت .فیلم سینمایی
«تصمیم برای ترک» درباره پرونده قتل مردی
در کوهستان است که به یک کارآگاه سپرده
میشود .پارک هائه ایل بازیگر فیلم «خاطرات
یک قتل» از جمله چهرههای آشنای این فیلم
است.
▪توری و لوکیتا /برادران داردن

فیلمسازانبلژیکیکهتاکنوندوبارنخلطالرا
بردهاند،فیلمجدیدخودرابانام«توریولوکیتا»
درجشنوارهکنرونماییخواهندکرد.ایناثربه
موضوع مهاجرت میپردازد و درباره دو جوان
آفریقایی مهاجر است که با شرایط سختی برای
مهاجران سیاه پوست ،در بلژیک امروز زندگی
میکنند.

کرد :در فروردینماه رکورد حمل روزانه پاتیل سرباره به تعداد  160پاتیل و بدون وارد
شدن هیچگونه توقف به کورههای قوس نیز ثبت گردید .این موفقیت ارزشمند در

شرایطی محقق شد که واحد حمل و فراوری سرباره با مشکاتی ازجمله
عدم تناسب حجم حوضچههای سرباره با میزان سرباره تولیدی و مستهلک
شدن مکانیسمهای پاتیلبر و کمبود نیرو و تأمین قطعات مصرفی و یدکی
مکانیسمها روبهرو بود .رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره در ادامه به
نتایج دستیابی به این رکورد اشاره کرد و افزود :رسیدن به تولید مطابق
با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی
همچنین افزایش اعتمادبهنفس کارکنان واحد سرباره ازجمله مهمترین
نتایج دستیابی به این رکورد بود .وی حمایتهای بیدریغ مدیر عامل
و معاون بهرهبرداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی،
مدیران حملونقل و پشتیبانی و فوالدسازی و ریختهگری مداوم و حضور
مستمر و گرم آنان در بین کارکنان ،تاش بیوقفه کارکنان کارشناسی و
راهبری و تعمیرات واحد سرباره ،انجام بهموقع تعمیرات برنامهریزیشده
و افزایش  19درصدی آمادهبهکاری مکانیسمهای پاتیلبر ،استفاده بهینه
از تمام ظرفیتهای موجود و تاش در جهت بومیسازی و استفاده از
پتانسیلهای درونواحدی و همچنین ایجاد فضای کاری صمیمانه بین
کارکنان واحد سرباره و کورههای قوس الکتریکی را از عوامل مؤثر در دستیابی به
این رکوردها برشمرد.

انتقاد رییس شورای شهر تبریز در خصوص اماکن ارائه شده به بانک شهر

آذربایجان شرقی  -فالح :رییس شورای اسالمی شهر تبریز بر صدور
حکم تخلیه اماکن ارائه شده به بانک شهر تاکید کرد.
حجت االسام رسول برگی در هفتادویکمین جلسه علنی اظهار کرد :هفته گذشته
روز جهانی جمعیت هال احمر را داشتیم که این روز را خدمت تمامی زحمتکشان
این عرصه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم همواره شاهد آرامش بوده و سانحههای
ناگوار را نبینند .وی در ادامه سخنان خود ضمن تبریک روز روابط عمومی ابراز کرد:
 27اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی است ،این روز را نیز خدمت تمامی
قم  -سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آستانه برگزاری
کنگره شهدای روحانی ،با مدیران رسانهها و مطبوعات قم دیدار کرد و
در مورد اهداف و دستاوردهای این کنگره با آنها به گفتوگو پرداخت.
به گزارشی ،سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگوی سپاه
پاسداران انقاب اسامی و مسئول کمیته اطاع رسانی کنگره شهدای روحانی
با حضور در شهر مقدس مقدس قم ،در آستانه برگزاری کنگره شهدای روحانی
در قم ،با مدیران رسانهها و مطبوعات استان دیدار و گفتوگو کرد.
شریف با اشاره به برگزاری کنگره شهدای روحانی همزمان با چهارم
خردادماه در قم عنوان کرد :در تمام استانهای کشور یادواره های شهدای
روحانی برگزار شده است و در برخی از استانها نیز این یادواره ها دو یا سه
بار برگزار شده است اما مراسم و کنگره اصلی در قم با حضور مهمانان ملی و
بینالمللی برگزار میشود.
سخنگوی سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه دشمن از ابزارهای
رسانهای برای وارونهنمایی واقعیتها استفاده میکند ،اظهار کرد :ما با
فعالیتهای رسانهای در کنگره شهدای روحانی به دنبال ارائه یک تصویر دقیق

پژمان بازغی با انتشار پستی
در واکنش به انتشار و بازنشر
مصاحبه او دربـــاره انتقاد از
انحصارطلبی صداوسیما در
رسانهها ،نوشته است که هرگز
این گفتوگو را انجام نداده و چنین اظهارنظری
را نیز مطرح نکرده است.
سیما تیرانداز این روزها مشغول
ایفای نقش در سریال «نیکان» به
کارگردانی علی سرآهنگ است
و در این مجموعه با پژمان بازغی
همبازی است .تیرانداز آخرین
باربامجموعه«دودکش»2درتلویزیوندیدهشد.
شهاب حسینی در واکنش به
گــران ـیهــای اخــیــر و وضعیت
اقــتــصــادی نامناسب مــردم،
ضمن اشاره به تاثیر فقر بر ایمان
افـــراد ،خواستار پاسخگویی
مسئوالن به صدای دردمند مردم شده است.

امدادرسانی آتشنشانان گرگانی
در حوادث سقوط دو خودرو

هفتادویکمین جلسه علنی شورای شهر؛

تاشگرانی این عرصه که سخت مشغول به کار هستند تبریک میگوییم .رییس شورای
اسامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت :روز منش پهلوانی را هم
خدمت تمامی پهلوانان به ویژه همکار ارجمندمان پرویز هادی تبریک عرض کرده و
خواهان توفیقات روز افزون برای آنها هستیم .برگی در بخش دیگری از سخنان خود
در خصوص سرانه ورزشی مطرح کرد :سرانه ورزشی شهر تبریز به نسبت جمعیت کم
بوده و باید برای این مهم اقداماتی اتخاذ شود .وی در بخش دیگری از سخنان خود
هم توضیح داد :مدیران ما تاکسی ندارند ،یک دستگاه پراید دارند که برای نشان دادن
سادهزیستی خود با آن به محل کار تردد میکنند و یک دستگاه شاسیبلند ارس پاک
که در پارکینگ نگهداری و در ساعات غیراداری از آن استفاده میکنند .رییس شورای
اسامی شهر تبریز در ادامه بیان کرد :به مدیران حق استفاده از تسهیات بانکی در
راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی داده نشود .این مقام مسئول در بخش دیگری از
سخنانش عنوان کرد :در خصوص انحال شرکت بهرهبرداری و تشکیل سازمان حمل و
نقل ریلی سریعا نامهای از سوی امور حقوقی تدوین شود تا اقدامات الزم را انجام دهیم.
برگی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از وضعیت بانک شهر اظهار کرد:
متاسفانه بانک شهر از سال  1388تاکنون به صورت رایگان از تمامی خدمات شهری

لیال حاتمی در روزهــای دوم و
سومخردادبافیلم«تصور»اولین
ساخته علی بهراد در جشنواره
کن دیده خواهد شد .این فیلم
جادهای در بخش مسابقه هفته
منتقدین جشنواره کن به نمایش درخواهد آمد.

اخبار ایران

دستیابی به بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره
با کمترین توقف کورههای قوس الكتریكی

اصفهان  -مرادیان :طی فروردینماه سال جاری درمجموع4
هزار و  162پاتیل سرباره ،تعویض و در حوضچههای سرباره
تخلیه گردید و تنها  0.03دقیقه بر ذوب ،توقف ناشی از تعویض
پاتیل سرباره به کورههای قوس وارد آمد .این در حالی بود که
رکورد قبلی تعویض پاتیل در مهرماه سال  1400و به تعداد 3
هزار و  988پاتیل به ثبت رسیده بود.
واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه ،این واحد توانست
در فروردینماه  1401در لبیک به پیام مقام معظم رهبری در سال
«تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین» و شرایط دشوار تحریمهای ظالمانه،
بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره با وارد شدن کمترین توقف به
کورههای قوس الکتریکی را با عزم راسخ و تاش خستگیناپذیر ثبت
کند .رحیم خلقی ،رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره با اعام این خبر
افزود :طی فروردینماه سال جاری درمجموع 4هزار و  162پاتیل سرباره،
تعویض و با یاری خداوند بدون هیچ حادثهای در حوضچههای سرباره
تخلیه گردید و تنها  0.03دقیقه بر ذوب ،توقف ناشی از تعویض پاتیل
سرباره به کورههای قوس وارد آمد .این در حالی بود که رکورد قبلی تعویض پاتیل در
مهرماه سال  1400و به تعداد  3هزار و  988پاتیل به ثبت رسیده بود .وی خاطرنشان

رضا صفاییپور روز یک شنبه در
بیمارستان بستری شده است.
به گزارش مهر ،این بازیگر پیش
کسوت مدتی است که درگیر
بیماری پارکینسون است و به
همین علت در بازیگری حضور کم رنگی داشته
است.

محیا دهقانی از چهارشنبه
هفته جــــاری بــا فیلم «چند
میگیری گریه کنی  »2ساخته
علی توکلنیا به سینما میآید.
ابــوالــفــضــل پ ــورع ــرب ،حامد
آهنگی ،عباس جمشید یفر و حمید لوالیی از
دیگر بازیگران فیلم هستند.

با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت؛

شرکت آب و فاضالب استان قزوین
از معلمان تقدیر کرد

قزوین  -قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان
قزوین به همراه حسین فیضی ،فرمانده سازمان
بسیج ادارات کل استان و فاطمه اشدری،مهری
سادات تقوی از اعضای شورای شهر قزوین و جمعی
از مدیران شرکت آبفا و حوزه بسیج شهید باهنر به
مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم با حضور در
دبیرستان دخترانه فاطمیه هالل احمر شهرستان
قزوین از تالش های معلمین و کادر اداری این
مدرسه قدردانی نمودند.
به گزارش روابط عمومی :مهندس حسینخانی قائم مقام
شرکت آبفا در جمع معلمین و دانش آموزان ضمن قدردانی
از معلمین و تاشهای جانفرسای ایشان اظهار داشت :بی
شک معلمین سبب ساز رشد و بالندگی جامعه در تمام
زمینه ها به ویژه زمینه های فرهنگی و فرهنگسازی هستند
و ما در شرکت آب و فاضاب حضور این فرهیختگان را
مغتنم شمرده و خواستار همیاری و همکاری ایشان در
زمینه فرهنگسازی مدیریت مصرف آب هستیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه دانش آموزان آینده سازان
این مرز و بوم هستند برای ایشان آرزوی نمود آینده ای
روشن و پیشرفت های روزافزون در راه کسب علم و دانش
و آبادی ایران زمین را پیش رو داشته باشند .

چهره ها و خبر ها

استفاده کرده و هیچ هزینهای به شهرداری متقبل نشده است .رییس شورای اسامی
شهر تبریز ادامه داد :عاوه بر این بهترین نقاط شهری به کیوسکها ،شهرنتها و
دستگاههای ا ِیتیا ِم اختصاص داده شده و در این راستا هم هیچ هزینهای به شهرداری
داده نمیشود ،اینها همه بیتالمال بوده و باید تعیینتکلیف شود .وی افزود :متاسفانه
هیچ قرارداد و مزایدهای در این راستا با بانک شهر وجود ندارد و باید در این راستا
اقداماتی ترتیب داده شود ،شهرداری مزایدات را بیاورد تا بدانیم با کدام قرارداد این
محلها به آنها تحویل داده شده است .برگی با بیان اینکه شورای شهر وظیفه نظارت
عالی به این موضوع دارد ،ادامه داد :ما نمیتوانیم به بیتالمال خیانت کنیم ،در راستای
این موضوع مهم خواستار پاسخ قانع کننده از سوی شهرداری هستیم .رییس شورای
اسامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود ابراز کرد :خواهشمندیم فورا حکم تخلیه برای
مکانهایی که به بانک شهر داده شده ،صادر شود و اجرت گرفته شود .این مقام مسئول
در ادامه افزود :در جلسه هفته قبل در خصوص صداوسیما عناوینی را مطرح کردیم
که خوشبختانه امام جمعه محبوب تبریز هم دستور صریح دادند که این اختاف با
شهرداری حل شود .رییس شورای اسامی شهر تبریز تاکید کرد :بیتالمال صلواتی
نیست و به این موضوع مهم در خصوص بانک شهر باید توجه شود.

گـرگان  -رئیس سـازمان آتشنشـانی و خدمات
ایمنـی شـهرداری گرگان گفت :سـهل انـگاری در
هنـگام پارک خـودرو دو حادثـه آفرید.
موسـی الرضـا صفـری درخصـوص جزئیـات ایـن دو
حادثـه اظهـار داشـت :اولیـن حادثـه در سـاعت 17:43
عصـر روز پنجشـنبه اتفـاق افتاد کـه در آن یک دسـتگاه
خـودروی سـواری دنـا پـاس با چهـار نفر سرنشـین مرد
جـوان که خـودرو را در نزدیکی آب بندان و در سراشـیبی
پـارک نمـوده بودنـد ،بـه علـت بـی احتیاطی و نکشـیدن
ترمـز دسـتی خـودرو بـه همـراه هـر چهـار سرنشـین به
عقـب حرکـت کـرده و درون آب بنـدان سـقوط می کند.
صفـری افـزود :در این حادثه  4نفر سرنشـین به کمک
اهالـی محـل از خـودرو بیـرون کشـیده و نجـات پیدا می
کننـد و بـا همـکاری اورژانـس مسـتقر در محـل دو نفر از
سرنشـینان خـودرو بـه بیمارسـتان منتقل شـدند.وی در
ادامـه بـه جزئیـات دومیـن حادثـه اشـاره کـرد و گفـت:
حوالـی سـاعت  23:43پنجشـنبه نیـز با تماس با سـامانه
 125حادثه سـقوط خـودرو در هزارپیچ گزارش داده شـد
کـه بـا هماهنگـی سـتاد فرماندهی یـک تیـم عملیاتی از
نزدیکتریـن ایسـتگاه شـماره پنـج به محـل حادثـه اعزام
شدند.
صفـری ادامـه داد :بـا حضـور تیـم عملیاتـی در محـل
حادثـه مشـاهده یـک دسـتگاه خـودرو ام وی ام که باالی
هزارپیچ و نزدیک دکل هزارپیچ در سراشـیبی پارک شـده
بـود ،بعلـت سـهل انـگاری راننـده که خـودرو را همـراه با
سرنشـینان آن مـادر و دختـر  10سـاله خـود در حالـت
خـاص و با ترمز دسـتی پاییـن برای لحظاتی رهـا کرده،
خـودرو ناگهـان حرکـت کـرده و در سراشـیبی هزارپیـچ
واژگـون شـده و بـا درختـان ابتدای سراشـیبی برخـورد و
متوقـف مـی شـود.رئیس سـازمان آتشنشـانی و خدمـات
ایمنی شـهرداری گـرگان بیان کرد :تیـم عملیاتی اعزامی
بافاصلـه ضمـن ایمـن سـازی خـودرو  ،سرنشـینان را از
خـودرو خـارج کرده و به محل مناسـب انتقـال می دهند.
بـه گفتـه صفری ،در ایـن حادثه خانم جوان سرنشـین
جلـو خـودرو مقـداری کمی آسـیب دیـده و خوشـبختانه
دختـر  10سـاله هیـچ گونه آسـیبی ندید.
وی در ادامـه از شـهروندان خواسـت :حتمـا در هنـگام
پـارک خـودرو حتمـا نکات ایمنـی از قبیل کشـیدن ترمز
دسـتی ،درگیـر کـردن دنـده و نهایتـا گذاشـتن سـنگ
و موانـع در جلـو یـا عقـب چـرخ هـای خـودرو را رعایـت
نمایند.
/۱۴۰۱7۱75۴ت

با موضوع کنگره ملی شهدای روحانی انجام شد؛

نشست هماندیشی سخنگوی سپاه با اصحاب رسانههای قم
و جامع از شهدای روحانی هستیم.
وی ادامه داد :نماینده ولی فقیه در سپاه با مدیریت حوزههای علمیه
نشستهای مختلفی را تا کنون برگزار کرده است تا در راستای برگزاری این
کنگره از ظرفیت حوزههای علمیه به شیوه مطلوب استفاده شود.
شریف با اشاره به برگزاری نشست خبری کنگره شهدای روحانی در شنبه
هفته آینده گفت :در این نشست خبری جزییات کنگره با حضور حجتاالسام
والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولیفقیه در سپاه برای خبرنگاران تشریح
میشود .وی از توجه کنگره شهدای روحانی به خدمات روحانیت در هنگام
بایای طبیعی ،دستاوردهای روحانیت در راستای مقابله با کرونا و شهدای
روحانی مدافع حرم یاد کرد و گفت :برای شهدای روحانی مدافع حرم مراسمی

مستقل پنج شنبه این هفته در جوار مزار شهید قاسم سلیمانی برگزاری
میشود .شریف گفت :روحانیون آزاده در قزوین و روحانیون فرمانده در
خوزستان گردهم خواهند آمد و برای روحانیون جانباز نیز مراسمی برگزار
خواهد شد .وی به سرکشی از چهار هزار خانواده شهید در نقاط مختلف کشور
بهعنوان یکی از برنامههای کنگره شهدای روحانی اشاره کرد و گفت :این برنامه
تا روز برگزاری کنگره شهدای روحانی ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست مدیران رسانههای قم بر لزوم تولید محتواهای کاربردی
از جمله کتاب در کنگره شهدای روحانی ،گسترش فعالیتهای تبلیغی برای
معرفی شهدای روحانی به ویژه شهدای شاخص این قشر ،استفاده از ابزارهای
نوین رسانهای از جمله انیمیشن برای معرفی شهدا ،تولید محتواهای ویژه

فضای مجازی ،نامگذاری روزی به نام شهدای روحانی و برگزاری جشنواره
رسانهای ویژه شهدای روحانی تاکید کردند.
همچنین ،افزایش تعامات مسئوالن ستاد کنگره شهدای روحانی با اصحاب
رسانه ،تهیه تاریخ شفاهی از رزمندگان روحانی ،تبیین اهداف کنگره برای
مردم ،از دیگر مباحث مطرح شده توسط اهالی رسانه در این نشست بود.

