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فیلم روز

دوستیبهشتیموشوروباه!
پویانمایی بلند سینمایی «حتی موشها متعلق
به بهشت هستند» اثری به سبک استاپ موشن و
محصولمشترکجمهوریچک،فرانسه،لهستان
واسلواکیاستکهدرسال 2021ساختهشد.این
فیلمرا یانبوبنیسکودنیساگریمووابراساسیک
کتابکودکبههمیننامکارگردانیکردهاند.
اینپویانماییماجرایموشکوچکیبهنام«ویزی»
را روایــت میکند که پس از خــورده شدن پدرش
توسط یک روباه ،تالش میکند شجاعت خود را
به موشهای دیگر ثابت کند ،ولی او هم توسط
یک روباه دیگر خورده میشود .سپس به بهشت
حیوانات م ـیرود و آن جا با روباهی که خودش
را خــورده ،روب ـهرو میشود؛ در حالی که این دو
ماجراهای فراوانی را در بهشت در پیش دارند.
فیلم«حتیموشها»...بهمفاهیمیچونشجاعت
ودوستیمیپردازدوبههمینعلتبرایکودکانو
نوجواناناثربسیارمناسبیاست.

قصه خالقانه و البته آموزنده ،نخستین ویژگی
این پویانمایی است که به چشم میآید .اگرچه
حفرههایی در فیلم نامه «حتی موشها »...وجود
دارد،اماشخصیتپردازیجالبتوجهدوشخصیت
اصلی ،این اثر را برای مخاطبان سختپسند نیز
گیرا کرده است .در عین حال این پویانمایی ،یک
درامکامالتأثیرگذاراستکهازمنظراجرا،لحظاتی
درجهیکهمدارد.
این فیلم که در جشنواره شانگهای  2021جام
طالیی بهترین پویانمایی را گرفت ،نامزد بهترین
پویانمایی جوایز سزار و جوایز فیلم اروپا هم شد که
آن را در ردیف برترین آثار پویانمایی در قاره اروپا
قرار میدهد« .حتی موشها »...امتیاز  6.6را از
کاربران آیامدیبی به دست آورده و نمره 65را از
منتقدانمتاکریتیکگرفتهاست.
ایــن فیلم در پلتفرم نماوا (بــا دوبله فــارســی) و
سایتهایدانلودفیلمدردسترسقراردارد.

اخبار ایران

فوالد هرمزگان عنوان برترین
عرضه کننده بورس را کسب کرد

بندرعباس  -کیوان حسین پور :شرکت فوالد
هرمزگان در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال
تندیس شرکت برتر در بورس کاال را دریافت کرد.
در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال که با
حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ،محمد رضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی ،مجید عشقی رئیس کمیسیون سازمان بورس و
اوراق بهادار و مقامات و مسئوالن دولتی و بخش خصوصی
برگزار شد  ،فوالد هرمزگان با کسب رتبه اول در عرضه
محصول تختال در بورس کاال در سال  ۱۴۰۰مورد تقدیر
قرار گرفت .تندیس این مراسم را عطااهلل معروفخانی مدیر
عامل شرکت فوالد هرمزگان از سید احسان خاندوزی وزیر
اقتصاد و دارایی دریافت نمود.
مدیرعامل ذوبآهن اصفهان عنوان کرد:

نحوه اختصاص مواد اولیه،
بهرهوری شرکتهای فوالدی را
تحت شعاع قرار میدهد

اصفهان-مرادیان :دکتر سیفاهلل امیری مدیر کل
دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و هیأت همراه،
ضمن بازدید از خطوط تولید ذوبآهن اصفهان،
در نشستی با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل
و معاونین این مجتمع عظیم صنعتی ،راهکارهای
تقویت و ارتقاء سطح تعامالت را بررسی کردند.
مهندس رخصتی با بیان این که وزارت صمت به
عنوان متولی معادن و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در
کشور محسوب می شود ،گفت :این نشستها به منظور
انتخاب راهکارهای مناسب و برنامهریزی کامل و جامعی
برای تعامل ذوبآهن اصفهان با ارکان وزارت صمت و سایر
مراجع ذیصالح برگزار شد.
وی نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت جدید و
باکیفیت را حایز اهمیت دانست و گفت :کمبود مواد اولیه
مانند سنگ آهن و زغالسنگ با کیفیت و نحوه تامین
و اختصاص آنها ،بهرهوری شرکتهای فوالدی به ویژه
ذوبآهن اصفهان را تحت شعاع قرار میدهد.
مهندس رخصتی با بیان این که ذوبآهن اصفهان
سنگ آهن معادن داخلی را به بهای روز خریداری میکند
و در پرداخت قیمت آن نیز مشکلی ندارد ،تاکید کرد :
ذوبآهن آماده است تمام زغال سنگ تولید داخل را هم
دریک فرایند منطقی خریداری کند تا نیازی به صادرات
آن نباشد.
مدیرعامل شرکت ،واگذاری پهنههای معدنی مواد
اولیه به ذوبآهن اصفهان را مورد تأکید قرار داد و افزود:
ذوبآهن اصفهان برای سرمایهگذاری و شرکت در مزایده
واگذاری معادن آمادگی الزم را دارد و انتظار داریم برای
داشتن معدن و تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود،
متولیان امر نیز از این شرکت بزرگ حمایت کنند.

شروعپرکنایهمرضیهبرومنددرنمایشخانگی

تلویزیون

قسمت اول سریال عروسکی «شهرک کلیله و دمنه»
ریتم کندی دارد ،ولی پر از شوخی با مسائل روز است

نجمالدینشریعتی
جداییاز«سمتخدا»راتکذیبکرد

دیروز جمعه ،نخستین قسمت سریال «شهرک
کلیله و دمنه» اثر تازه مرضیه برومند در پلتفرم
فیلمنت به انتشار رسید .این سریال عروسکی
که اولین پروژه نمایش خانگی برومند محسوب
میشود ،در نخستین قسمت ،نمای چندان
مناسبی به دست مخاطب نمیدهد؛ هرچند
نگاهی به کارنامه برومند سازنده این سریال،
برای ادامه تماشای آن امیدوارکننده است.

مصطفی قاسمیان

پنجشنبهایکهگذشت،قسمتاولازمجموعه
نمایش خانگی «یاغی» ساخته محمد کارت در
پلتفرمفیلیموپخششد.اینسریال20قسمتی
که با نگاهی به رمــان «سالتو» نوشته مهدی
افروزمنش و محصول نشر چشمه ساخته شده،
دومینسریالاقتباسیماههایاخیرپلتفرمها،
پس از «زخــم کــاری» محمدحسین مهدویان
محسوب میشود .نخستین قسمت از «یاغی»
به شکلی جالب توجه ،در 95دقیقه منتشر شد
که دو برابر زمان معمول سریالهای نمایش
خانگیاست.
▪نسخهسریالی«شنایپروانه»

«یــاغــی» مــاجــرای جــوان کشتیگیری به نام
«جاوید» را روایــت میکند که در جنوب شهر
تهران،زندگیوکارمیکند.اوکهدرخانوادهای
از هم پاشیده و درگیر اعتیاد متولد شده،
سالهاست پدر و مادر خود را از دست داده و
دغدغهاصلیاشایناستکهبتواندنسبخود
را ثابت کند و شناسنامه بگیرد؛ در حالی که به
دختری به نام «ابرا» نیز عالقه مند است .محمد
کارتکهبرایکارگردانیفیلمسینمایی«شنای
پروانه»وشماریازفیلمهایمستنداجتماعیبا
تمرکزبرمسائلاجتماعیجنوبشهرخصوص ًا
اعتیاد شناخته میشود ،در نخستین سریال
خــود نیز که با همکاری نویسندگان «شنای

پروانه» نوشته شده ،فضایی مشابه با تنها فیلم
کارنامهاش دارد .نقش اصلی «یاغی» بر عهده
علیشادماناستوستارههایپرشماردیگری
در این سریال بازی میکنند که از جمله آنها
میتوانبهپارساپیروزفر،طنازطباطبایی،امیر
جعفری ،نیکی کریمی و فرهاد اصالنی اشاره
کرد .البته از این فهرست تنها امیر جعفری در
قسمتنخستحضورپررنگیدارد.
▪قالبقصهبهذهنمخاطب

قسمت نخست «یاغی» ،در فضای کامال جنوب
شهری میگذرد و روایتگر تالش «جاوید» و
خواهرش برای گرفتن شناسنامه است .در این
قسمت مخاطب با شخصیت اصلی سریال و
گرههایاصلیزندگیاوآشنامیشودو«یاغی»
در صحنههایی پرافتوخیز ،به اصطالح قالب
خود را به ذهن مخاطب میاندازد .هرچند با
توجه به حضور کوتاه پارسا پیروزفر و معرفی
کاراکتر «بهمن» ،مخاطب میتواند تا حدی به
سمتوسویادامهقصهپیببرد.درامسریالدر
قسمتنخستتأثیرگذاراستوبازیبرونگرای
کاراکتراصلینیزبهآنمینشیند.اگرچهنقاط
ضعفی نیز در سریال به چشم میخورد که از
جمله آن میتوان به اجرای کمابیش تصنعی
صحنههای کشتی اشاره کرد .با این حال ،آن
چهمهماست،آناستکه«یاغی»درسالهایی
که قصههای جنوبشهری با حضور مجرمان
مناطق پایینشهر بااستقبال مواجه می شود،
منتشرشدهوهمینامر،شانسنخستینسریال
محمدکارترابرایموفقیتباالمیبرد.

▪معرفی طوالنی شخصیتهای پرتعداد

این سریال دربــاره یک زوج روستایی به نام
«ختن» اســت که از «دشــت نــاز» به
«خمار» و ُ
یــک شــهــر بـــزرگ مــهــاجــرت میکنند و در
مجتمع مسکونی بزرگی به نام «شهرک کلیله
و دمنه» ساکن میشوند .مــاجــرای قسمت
اول این مجموعه ،به ورود این دو کاراکتر به
ایــن ساختمان و نهایی کــردن معامله خرید
یک آپارتمان توسط آنهــاســت ،امــا بیش از
هرچیز ،درصدد معرفی شخصیتهای سریال
اســت .به همین علت ،قسمت اول سریال از
دو ضعف عمده رنــج مـیبــرد :نخست شمار
فراوانشخصیتهایمعرفیشدهکهکاردنبال
کردن قصه را برای مخاطب سخت میکند و
دوم ریتم کند اتفاقات .در قسمت اول غیر از
اتفاق غیرمنتظرهای که در انتهای این قسمت
میافتد ،عمال ماجرایی نــدارد و جز معرفی
کاراکترها ،پیرنگ خاصی را آغاز نمیکند.
به نظر میرسد «شهرک کلیله و دمنه» روی

کشش نام خود برای چند قسمت اول سریال،
حساب باز کرده تا مخاطب را به تدریج با ماجرا
و قصه سریال آشنا کند؛ اگرچه ممکن است
سریال قصه واحد و اصلی را نیز به طور کلی
دنبال نکند و به صورت اپیزودیک ،پیش برود.
باید تا قسمتهای آینده صبر کرد و دید .نکته
مهم آن که شاید همه مخاطبان ،به اندازهای که
سازندگان این سریال الزم دارند ،صبر نداشته
باشند.
▪شوخیهای پرشمار با مسائل روز

«شهرک کلیله و دمنه» در عین حال مملو از
نقاطمنفینیست.کاراکترهایمتفاوتسریال
و فضای تــازهای که روی آن دست گذاشته،
دستمایه خوبی هم برای طراحی ماجراست و
همبرایطراحیشوخی.کمااینکهدرقسمت
نخست،چندشوخیبامزهوشمارقابلتوجهی
کنایههای مختلف اقتصادی  -اجتماعی دیده
میشود که از وجود آنهــا ،میتوان اینطور
بــرداشــت کــرد که برومند قــرار اســت در این
سریال ،با اتفاقات مختلف فضای اجتماعی ،از
فرهنگآپارتماننشینیوفضایمجازیگرفته
تا گرانی و زندگی الکچری ،شوخی کند .طبع ًا
از قسمت نخست ،مشخص نیست «شهرک
کلیله و دمنه» چقدر در این شوخیها موفق
خواهد شد ،اما آن چه میتوان از آن مطمئن
بود ،توانایی مرضیه برومند در ساخت پروژه
کمدی-درام عروسکی است؛ او که پیشتر با
«مدرسه موشها»« ،قصههای تابهتا»
و ...توانایی خود را در سریالسازی
نشان داده ،در فیلم سینمایی
«شــهــر مــوشهــا
 »2نیز در تلفیق
قصه عروسکی با
فضای روز شهری
موفق بوده است؛
بنابراین موفقیت
«شــهــرک کلیله و
دمنه» دور از ذهن
نیست.

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود و تقدیر
از اساتید برتر دانشگاه صنعتی قم برگزار شد
قم  -به گزارش روابط عمومی دانشگاه  :معارفه
دانشجویان جدید الورود و تقدیر از اساتید برتر
دانشگاه صنعتی قم با حضور هیئت رئیسه دانشگاه
در سالن همایشهای شهید آخوندی به همت معاونت
دانشجویی و فرهنگی و معاونت آموزشی و پژوهشی
برگزار شد.
در این مراسم دکتر رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم
ضمن ابراز خرسندی از دیدار دانشجویان و حضوری شدن
دانشگاهها به نام سال که توسط مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) به عنوان سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال نامگذاری
شده است ،اشاره کرد و افزود :دانشگاه صنعتی قم در بدنه فنی
و مهندسی استان و کشور وظایفی را برعهده دارد که با توجه
به شعار سال باید در این زمینه همتی مضاعف داشته باشیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای اخیر دانشگاه گفت :به لطف
خدا و همت اساتید ارجمند ،کارکنان محترم و دانشجویان عزیز
هم اینک دانشگاه صنعتی قم در زمره  ۱۵دانشگاه صنعتی برتر
کشور قرار دارد که با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه
امیدواریم شاهد رشد هرچه بیشتر این دانشگاه باشیم.
وی افزود :با توجه به رویکرد دکتر زلفی گل وزیر علوم
تحقیقات و فناوری به پژوهش و ایجاد یک معاونت جدید با
عنوان معاونت علمی و فناوری باید دانشگاهها به پژوهش نگاه

ویژهای داشته باشند.
درادامه دکتر قنبری معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ضمن تبریک به دانشجویان جدید الورود به بیان توضیحاتی در
خصوص موفقیتها و پیشرفتهای چشمگیر دانشگاه صنعتی
قم طی چند سال اخیر پرداخت.

وی خاطرنشان کرد:کسب رتبه دوم اشتغال به کار دانش
آموختگان مقطع کارشناسی در سال ،۱۳۹۹کسب رتبه نهم
اشتغال به کار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال
 ،۱۴۰۰پذیرش دانشجو در مقاطع دکترای مهندسی مکانیک
و کارشناسی ارشد نانو فناوری و برگزاری کنفرانس های علمی

ملی و بینالمللی از جمله پیشرفت های دانشگاه صنعتی قم
در چند سال اخیر بوده است.
در پایان نیز از اساتید برتر آموزشی و پژوهشی تقدیر شد.
ازدانشکده برق دکتر نرگس صادق زاده  ،ازدانشکده فنی
و مهندسی دکتر علیرضا عزیزی ،از دانشکده مکانیک دکتر
مهدی سلیمانی و از گروههای مستقل دکتر سید محمدعلی
آل عمرانی نژاد به عنوان اساتید برجسته آموزشی معرفی
شدند.
از دکتـر مصطفـی طالبـی ،دکتـر جعفـر قنبـری ،دکتـر
هـادی زیانـی ،دکتـر میثم یـادگاری ،دکتر علی کوهسـتانی
و دکتـر حمیدرضـا بهرامـی به عنوان اسـاتید برتر پژوهشـی
تقدیر شـد.
همچنین دکتر عاطفه نژاد ابراهیم ،مهندس پریسا
محمودی ،دکتر روح اهلل عبادی و دکتر بهجت پور امیری به
عنوان اساتید برتر مدعومعرفی شدند.
همچنین از دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد و دکتر
عبدالرضا رسولی به عنوان اساتید فعال فرهنگی تقدیرو تشکر
به عمل آمد.
سخنرانی مسئول بسیج دانشجویی ،دبیر تشکل جامعه
اسالمی و دبیر دبیران انجمن های علمی و سرودخوانی گروه
انصارالحجه از جمله دیگر برنامه های این مراسم بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد:

پروانه ساخت نخستین شهرک خصوصی کشور در استان بوشهر صادر شد
بوشهر  -مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :پروانه ساخت
نخستین شهرک خصوصی کشور با عنوان شهرک خلیجفارس با سرمایهگذار
بخش خصوصی به مساحت  ۴۳هکتار در استان بوشهر صادر شد.
سید محمود دستغیبی با بیان اینکه این شهرک در دشتستان ساخته میشود
افزود :این شهرک مسکونی با سرمایهگذار بخش خصوصی در  ۲کیلومتری شهر
برازجان استان بوشهر بهزودی ساخت آن آغاز میشود.
وی اضافه کرد :بر اساس صدور این پروانه ساخت مساحت فاز نخست این شهرک
 ۲۳هکتار است و کاربریهای مسکونی تجاری ،آموزشی ،انتظامی ،بهداشتی و درمانی،
فرهنگی ،مذهبی ،جهانگردی ،حمل و نقل و انبارداری ،فضای سبز دارد.
وی بیان کرد :همچنین سرمایهگذار بخش خصوصی بهعنوان شهرکسازی موظف

به محصور کردن شهرک طی شش ماه از زمان صدور پروانه بهرهبرداری است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در
استان بوشهر اشاره کرد و گفت :در طرح نهضت ملی مسکن استان بوشهر  ۵۲هزار
نفر ثبتنام کردهاند که  ۲۴هزار و  ۵۰۰نفر آنان واجد شرایط دریافت مسکن شدهاند.
دستغیبی از اجرایی شدن  ۳هزار و  ۳۰۰واحد مسکونی در طرح نهضت ملی
مسکن خبر داد اظهار داشت :عالوه بر این برای ساخت  ۱۸هزار واحد مسکونی زمین
تأمین شده و برای تهیه زمین  ۴۴هزار واحد دیگر هم برنامهریزی الزم انجام گرفته
است .وی با اشاره به اینکه بهزودی ساخت  ۱۰هزار واحد مسکونی دیگر آغاز میشود
تصریح کرد :بهزودی با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی بیش از  ۱۰هزار
واحد مسکونی طرح مسکن ملی در استان بوشهر آغاز میشود

نخستین همایش مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد
آذربایجان شرقی  -فالح :نخستین همایش مناطق آزاد و اقتصاد دانش
بنیان در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این همایش گفت :تبیین مفاهیم اقتصاد
دانش بنیان ،معرفی تسهیالت و مزایای منطقه آزاد ارس برای شرکتهای دانش
بنیان و فناور ،معرفی حمایتهای پارک علم و فناوری استان و مرکز رشد ارس از
شرکتهای فناور و دانش بنیان و آشنایی با فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان هدف
برگزاری این همایش است.
نریمان افزود :ما از همه ایده ها ،ابتکارات و ابداعات برای رونق منطقه آزاد ارس به
ویژه در بخش دانش بنیان حمایت میکنیم و معتقد هستیم باید استعدادهای بالقوه
به بالفعل تبدیل شود.
وی به حضور استادان ،پژوهشگران و نخبگان علمی و فعاالن اقتصادی در این

اخبار ایران

آذربایجان غربی؛ پیشرو در مستند سازی
امالک آموزش و پرورش

ارومیه  -مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت:
استان آذربایجان غربی در اجرای توافق نامه سه جانبه
مستند سازی امالک و اموال غیرمنقول آموزش و
پرورش استان در سطح کشور پیشروست.
جلسه کارگروه استانی توافق نامه سه جانبه وزارت آموزش
و پرورش ،ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن انقالب اسالمی
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و مسئوالن
ثبت اسناد و بنیاد مسکن در محل دفتر مدیرکل آموزش و
پرورش برگزار شد« .جواد جنگی» مدیرکل آموزش و پرورش
آذربایجان غربی در این جلسه که بصورت ویدئو کنفرانس با
حضور مسئوالن مناطق  ۲۴گانه آموزش و پرورش برگزار می
شد؛ اظهار داشت :آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در
اخذ سند مالکیت امالک آموزش و پرورش در در سال ۱۴۰۰
رتبه سوم کشور را کسب کرده است .وی با بیان اینکه در سال
 ، ۱۴۰۰تعداد  ۸۲۹مورد سند مالکیت برای امالک آموزش
و پرروش استان اخذ شده است؛ افزود :تعداد  ۵۷۰فقره سند
دفترچه ای مربوط به امالک آموزش و پرروش نیز به اسناد
تک برگ تبدیل خواهد شد .این مقام مسئول ،تعداد امالک
در اختیار آموزش و پرورش استان را  ۴۰۵۰ملک عنوان نمود و
افزود :هم اکنون از مجموع این امالک تعداد  ۲۴۱۳ملک دارای
سند و  ۱۶۴۶ملک فاقد سندمالکیت می باشد .وی با تقدیر از
مدیران مناطق و کارشناسان امور حقوقی که دارای عملکرد برتر
در حوزه اخذ سند امالک آموزش و پرورش می باشند ،خواستار
تالش بیشتر سایر مناطق آموزشی استان در این راستا شد .امیر
جوان کیا ،مدیرکل ثبت  ،اسناد و امالک آذربایجان غربی نیز
با اشاره جایگاه ویژه نظام تعلیم و تربیت در توسعه کشور ،بر
آمادگی بیش از پیش نسبت به همکاری با مسئوالن آموزش
و پرورش در راستای مستند کردن امالک این نهاد تاکید کرد.
«رضا یوسفی» رئیس اداره امور حقوقی آموزش و پرورش استان
در این جلسه اظهار داشت :بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای
که در سطح ملی میان وزارت آموزش و پرورش ،سازمان اسناد
و امالک کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی منعقد شده است،
اسنادمالکیت اراضی آموزش و پرورش ،دارای شناسه الکترونیکی
و مطابق با نقشه های استاندارد (کاداستر) می شوند.

برگزاریجلسههماهنگیراهاندازی
سامانهجامعآماریشهرداریاسالمشهر

به میزبانی منطقه آزاد ارس؛

همایش اشاره کرد و تاکید کرد :ما میخواهیم تولیدات مان را به طرحهای دانش
بنیان ارتباط دهیم تا آنها پویا و قوی باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد :سال گذشته ،میزان سرمایهگذاری
در منطقه آزاد ارس  ۲۰هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون نیز  ۲۰۰طرح در حال
ساخت وجود دارد که سعی داریم این طرحها را به اتمام برسانیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت نیز در این همایش به مزیتهای
منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت :این منطقه صنعتیترین منطقه است و صنایع
مادر در آن شکل گرفته است .همچنین همجواری با سه کشور همسایه که مصرف
کننده فناوری هستند نیز دیگر مزیت این منطقه است.
یونسیان افزود :دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشگاهی شاخص در ارتباط دادن
صنعت و دانشگاهها آمادگی دارد برای تکمیل حلقه زیست بوم نوآوری و فناوری،

مجری برنامه «سمت خدا» یک بار دیگر جدایی
خود را از این برنامه تکذیب کرد.
در حالی که در روزه ــای گذشته ،اظهارنظر
نجمالدین شریعتی در گفتوگوی  3هفته قبل
با روزنامه فرهیختگان درباره توقف موقت اجرای
برنامه «سمت خــدا» بــرای استراحت ،یک بار
دیگر وایرال شده بود ،این مجری در گفت وگو با
«اصل ماجرا
خبرگزاری تسنیم در این باره گفت:
ِ
این بود که قبل از ماه مبارک رمضان صحبت اش
بود که بعد از «ماه من» یک یا دو ماه استراحت
کنم و به کارهای خودم برسم .باالخره میدانید
که  15سال است با افتخار برنامه «سمت خدا»
را روی آنتن دارم و این برنامه هر روز به صورت
زنده پخش میشود .من امسال احساس کردم
شاید بعد از این سالها ،یک فاصله کوتاه برای
استراحت الزم باشد .ضمن این که در ماه رمضان
به خاطر فشردگی برنامهها ،فشار مضاعفی
داشتم و این استراحت ضرور یتر بــود .اص ً
ال
صحبت از کنارهگیری ،خداحافظی ،کنارهگیری
موقت و برکناری نبوده اســت .در حالی این
شایعهپراکنیها اتفاق میافتد که من این روزها
«سمت خدا» را اجرا میکنم و اگر روزی قرار باشد
چنین اتفاقی بیفتد حتم ًا با مردم مطرح خواهم
کرد .واقع ًا اتفاق خاصی نیست و با شبکه هم
الحمدهلل مشکلی نداریم».
شریعتی در گفتوگوی  3هفته قبل ،در پاسخ به
پرسشی درباره دوری خود
از «سمت خــدا» گفته
بود« :شاید دو ،سه ماه
بــشــود ».او همچنین
از مخالفتها بــا این
تصمیم اش نیز
پرده برداشته
بـــــــــــــــود:
«دوســتــان
مخالفت
میکنند
ولـــی من
م ــص ــر هستم
کـــه ایــــن اتــفــاق
بیفتد».

گامی را در راستای اعتالی فعالیتهای فناورانه منطقه آزاد بردارد.
وی ادامه داد :از طریق کارگزارهای فناوری میتوان بین کشورهای همجوار،
مناطق آزاد و شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی و غیر دانشگاهی ارتباط داد و با
شناسایی نیازهای آنها حلقه واسط بین آنها بود.
/۱۴۰۱72۱56ت

اسالمشهر  -جلسه هماهنگی راه اندازی سامانه
جامع آماری و تجزیه و تحلیل اطالعات شهرداری
اسالمشهر در دفتر شهردار برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر  ،نظر به
لزوم بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در بروزرسانی
فرایندهای جاری در حوزه شهرداری ها و جمع آوری ،تهیه و
بروزرسانی آمار و اطالعات مرتبط  ،جلسه هماهنگی و توجیهی
سامانه جامع آماری و تجزیه و تحلیل اطالعات(داشبورد
مدیریتی) با حضور محسن حمیدی شهردار اسالمشهر ،سعید
مهدی زاده رییس اداره انفورماتیک شهرداری ،مهدی معصومی
دبیر شورای نظارت بر توسعه فناوری اطالعات و ایجاد نظام
آماری شهرداریهای استان تهران و یاراحمدی بازرس
انفورماتیک استانداری برگزار شد و مقرر گردید این سامانه در
شهرداری اسالمشهر به صورت پایلوت راه اندازی گردد

