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چهره ها و خبر ها

فیلم روز

حامد بهداد کمدی «گیجگاه»
اثـــر عـــادل تــبــریــزی را آمـــاده
اکــران دارد و به زودی با این
فیلم به سینما میآید .جمشید
هــاشــمپــور ،بــــاران کــوثــری،
سروش صحت و بهرنگ علوی از دیگر بازیگران
این فیلم محصول سال  98هستند.

نگیرانبلندپرواز
گروگا 
در«محاصرهسیلورتون»
فیلم سینمایی «محاصره سیلورتون» محصول
 2022آفریقای جنوبی ،از آثــار خوشساخت
و جالب توجه سینمای آفریقاست که به تازگی
منتشر شــده .سابلو امگیدی نویسنده و ماندال
دیوبکارگرداناینفیلم،سینماگرانیازآفریقای
جنوبیاند که برای نخستین بار با این اثر ،مطرح
شد هاند.

«محاصره سیلورتون» بر اساس یک اتفاق واقعی
ساخته شده که در سال  1980و در شهر پرتوریا
پایتخت آفریقای جنوبی رخ داده اســت .در این
زمــان گروهی از مبارزان علیه رژیــم آپارتاید این
کشور ،مأموریت مییابند تا در یکی از تأسیسات
این شهر خرابکاری کنند ،اما با لو رفتن عملیات،
به ساختمان یک بانک میگریزند و مشتریان را
گروگانمیگیرند.آنهادرازایآزادیگروگانها،
آزادینلسونماندالرهبرمبارزاتمسلحانهجنبش
ضدنژادپرستیاینکشوراززندانراطلبمیکنند.
در این فیلم شماری از هنرپیشه های اهل آفریقای
جنوبی نقشآفرینی کردهاند .شاخصترین آنها،
آرنولد وسلو است که پیشتر در مجموعه فیلمهای
هالیوودی«مومیایی»بازیکردهاست.
«محاصرهسیلورتون»ازجملهاکشنهایباکیفیت
ساخته این کشور آفریقایی است که در سالهای
اخیر به صورت محصوالت مشترک با کشورهای
صاحب سینما ساخته شدهاند .این فیلم از ریتمی
مناسبودرامیقابلقبولبرخورداراست،اگرچه
نقطه قــوت اصلی آن را میتوان اجــرای مسلط
کارگردانخصوص ًادرصحنههایدرگیریوتعقیب
وگریزدانست.
ایــن فیلم با امتیاز آیامدیبـــی  6.1که توسط
نتفلیکس پخش بینالمللی شــده ،در  3هفته
نخستانتشاربهعنوانیکیازپربینندهترینعناوین
این پلتفرم جهانی ،در سراسر دنیا بسیار دیده
شده است« .محاصره سیلورتون» را میتوانید در
پلتفرمهایفیلیمو،نماوا و سایتهایدانلودبیابید.

اخبار ایران

تکریم بازنشستگان از توصیه های
دینی و اخالقی است

قزوین -حجت االسالم والمسلمین آزادی مسئول امور
فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در این
مراسم اظهارداشت :دین اسالم احترام به بزرگان را در رفتار
و خدمت به آنها بسیار مهم دانسته و بارها نیز در این زمینه
سفارش شده که حرمت بازنشستگان عزیز باید همراه با
خدمات بهتر به آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی بر اهمیت نقش دولت در خدمت هرچه بهتر به
بازنشستگان تاکید کرد و گفت :دولت باید عالوه بر
رسیدگی به اوضاع مالی و اقتصادی ،از تجربه و دانش آنها
در سایر بخش ها نیز استفاده کند و خدمات  ۳۰ساله این
عزیزان به سادگی نادیده گرفته نشود.
حجت االسالم آزادی توجه به جایگاه بازنشستگان را
زمینهساز تربیت بهتر نسل موفق برای آینده توصیف کرد و
افزود :بازنشستگان ،بزرگ خانوادهها هستند و این نهاد برای
حفظ پایداری خود به نقش بزرگان خانواده احتیاج دارد.
وی یکی از جنبه های تکریم بازنشستگان را ثبت و
ضبط تجربه های آنان و استفاده در جامعه برشمرد و
تصریح کرد :می توانیم با استفاده از تجربه بازنشستگان در
حل مشکالت از آنها کمک بگیریم.
در ادامه بهادری مسئول کانون بازنشستگان شرکت
توزیع نیروی برق استان از رویکرد مدیران شرکت در
تجلیل از بازنشستگان تقدیر کرد.
در این مراسم از  9تن از بازنشستگان شرکت توزیع
نیروی برق تجلیل شد.
تاکنون  ۲5۰نفر از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق
استان بازنشسته که  9نفر آنها در سال گذشته و امسال
به این افتخار نائل شده و متاسفانه  15نفر آنها نیز فوت
کرده اند.

خسارت  ۱۱میلیارد ریالی طوفان به
شبکه های برق گلستان

گرگان -سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر
به شبکه توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال
بوده است.سید احمد موسوی گفت  :شبکه های برق تمام
شهرستانهای استان در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت
.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد :
با توجه به اعالم اماده باش و آمادگی کامل اکیپ های
عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه های خط گرم
داخلی شرکت و پیمانکاران در سطح استان  ،بالفاصله نقاط
آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد
.شایان ذکر است  ،طوفان در این استان از ساعت 19:15
دوشنبه هفته جاری شروع و تا ظهر روز فردا با شدت کمتر
ادامه داشت  .الزم به ذکر است درساعت  ۰۲:۲6بامداد
کلیه خاموشی های فیدر های فشار متوسط برطرف شده
و خاموشی های با برنامه اضطراری ناشی از طوفان نیز در
ساعت  ۰4:۲۰برطرف گردید.

الهام سعیدی  -در آخرین قسمت از اولین فینال «جوکر» ،برای اولینبار به جای
لحظات شاد و پر از خنده ،فضای غمگینی بر مسابقه حاکم شد و به جای خنده بر لب
تماشاگران ،بغض در گلوی آنان نشست .یادی از علی انصاریان توسط محمدرضا
علیمردانی باعث شد یوسف تیموری احساساتی شود ،رقبای خود و مخاطبان را
غافلگیر کند و به این ترتیب موجی از واکنشهای مثبت به سوی او روانه شود.
▪یادی از علی انصاریان

در بخشی از مسابقه محمدرضا علیمردانی از علی انصاریان یاد کرد و یوسف تیموری
با تداعی خاطره او تحت تاثیر قرار گرفت و نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد .او
طی تصمیم غافلگیرانهای ،برای شادی روح انصاریان که تصویرش با خنده در یادها
مانده ،شروع به خندیدن کرد و از سیامک انصاری خواست او را از دور رقابت خارج
کند .انصاری هم از این تصمیم استقبال کرد و به تیموری کارت قرمز داد .یوسف
تیموری به دلیل بروز احساسات صادقانهاش ،بیتوجهی به برد و باخت و حذف
خودخواسته از مسابقه با تحسین تقریبا همه مخاطبان مواجه شد.
▪یوسف تیموری ،برنده اصلی جوکر

یکی از فعالترین شرکتکنندگان «جوکر» یوسف تیموری بود .او با حرکات بامزه
خود رقبایش را به خنده میانداخت و معموال در مواجهه با افــراد جدی ،برای
خنداندن آنها تالش بیشتری میکرد .این مسئله باعث شد بسیاری از مخاطبان
راجع به عملکردش انتقاد کنند و این تصور که او با هدف پیروزی بیرحمانه رقبایش
را به خنده میاندازد ،به وجود بیاید ،اما خنده عمدی او در آخرین قسمت فینال
همه قضاوتهای منفی را تغییر داد .تیموری پیش از این هم در رقابت با یوسف
صیادی قید پیروزی را زده و به نفع او کنار رفته بود ،بنابراین به مخاطبان ثابت
کرد تالشهایش برای خنداندن رقبا و کارهایی که انجام داده برای پیروز شدن
در این مسابقه نبوده .هرچند که محمدرضا علیمردانی برنده اولین فینال شد،
اما یوسف تیموری با حذف عمدی خود موفق
شد محبوبیت وی ــژ های نــزد مخاطبان به
دست بیاورد و حتی تحسین مخاطبانی
را که از او انتقاد کرده بودند هم برانگیزد.
عـــد های از مخاطبان احساسی شدن
فضای مسابقه را به شوخی و جدی متاثر
از حضور احسان علیخانی دانستهاند ،اما
یوسف تیموری ناگهان احساساتی شد،
تصمیمش برای خندیدن و حذف
از مسابقه همه در لحظه اتفاق
افتاد ،به همین دلیل از سوی
اکثر مخاطبان پذیرفته شد
و یوسف تیموری را به چهره
محبوب این مسابقه تبدیل
کرد.

جلوهگری همزمان صدراعظم و مالخر!
بازی امیر جعفری در سریالهای «جیران» و «یاغی»
مورد توجه قرار گرفته است

مصطفی قاسمیان

امیر جعفری بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر که در
سالهای اخیر ،اغلب با فیلمهای کمدی بدنه در
سینما دیده شده ،بر خالف سینما ،در پلتفرمها با آثار
چشمگیریدیدهمیشود.اوازمدتیپیشبانقشیمهم
درسریال«جیران»درنمایشخانگیحضورداشتوبه
تازگیدرسریال«یاغی»دیگرمجموعهنمایشخانگی،
در نقش مهم دیگری دیده شده است .به نظر میرسد
جعفریتامدتی،بهعنوانیکیازبازیگراناصلیهردو
سریال،حضورپررنگیدرپلتفرمهاداشتهباشد.نگاهی
داریمبهنقشآفرینیامیرجعفریدرایندوسریال.
▪سیاستمدار حیلهگر «جیران»

امیر جعفری با کاراکتر «میرزا آقاخان نوری» که یکی
از چهرههای بدنام تاریخ سلطنت قاجار اســت ،از
همانقسمتدومواردسریال«جیران»شد.اودرجلد
شخصیتیاهلتزویرودسیسهجلویدوربینرفتهکه
در برابر افراد مختلف ،چهرههای متفاوت و متناقضی
از خــود به نمایش م ـیگــذارد .پس از بــازی در یک
سکانس در قسمت دوم ،به تدریج نقش پررنگتری
یافت و به یکی از شخصیت های اصلی تبدیل شد.
در «جیران» ،جعفری وقتی که در مقابل شاه قاجار،
مهد علیا و همسران شاه قرار میگیرد ،در عین حال
که با نرمی ،حیلهگری خود را نشان میدهد ،با سخن

گفتن تندتند و صریح ،از اقتدار خود نمیکاهد و در
زمانی که در برابر دیگر مسئوالن حکومت و دولت
حضور مییابد ،با تبختر یک سیاستمدار غالب
ظاهر میشود .این دوگانگی به شکلی جالب توجه،
فتنهانگیزی و فریبکاری «میرزا آقاخان نــوری» را
به شکلی باورپذیر در مقابل مخاطب م ـیآورد .این
تواناییهای امیر جعفری به ویژه با هدایت حسن
فتحی ،روشن میکند چرا در آثار متعددی از این فیلم
ساز از «کیفر» و «پستچی سه بار در نمیزند» گرفته ،تا
«شهرزاد» و «میوه ممنوعه» حضور جدی دارد و گویی
جعفری بازیگر ثابت ساختههای فتحی است.
▪مالخر الت «یاغی»

اینبازیگرهمزمان«یاغی»ساختهمحمدکارترانیزدر
حال نمایش در پلتفرم فیلیمو دارد .جالب آن که درست
عکسنقشآفرینیکام ً
الدرونگرایخوددر«جیران»،در
«یاغی»بازیبرونگراییدارد؛اوکهکاراکترهایینزدیک
به این شخصیت را یک دهه پیش در «چک برگشتی» و
«زیر هشت» نیز بازی کرده بود ،در دیالوگهای سریع و
پینگپنگی «اسی قلک» خوشنقش ظاهر شده و ابعاد
تازهایازمهارتخودرانشانمیدهد.اگرچههنوزتنها
یک قسمت از «یاغی» منتشر شده ،اما بر اساس همین
قسمت طوالنی نیز میتوان پی برد جعفری رنگولعاب
مناسبیبهنقشآفرینیمالخرکالهبرداراینسریالداده
است .از این به بعد ،انتشار همزمان «جیران» و «یاغی»
میتواند تا مدتها ،آخرهفتههای جالبی را برای امیر
جعفریرقمبزند.

دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری ،یاریگر صنعت فوالد است

اصفهان  -مرادیان :اولین و بزرگترین رویداد بین
المللی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران با
حضور آیت ا ...سید ابراهیم رییسی ،رییس جمهور،
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی ،سید
احسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،حسین
قربان زاده ،رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین
جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کشور در
محل سالن اجالس سران برگزار شد.
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از شرکت های واگذار
شده اصل  44به صورت کارشناسی در این رویداد و همچنین
در پایون متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشیه این رویداد
حضور داشت.
در روز سوم این رویداد محمدباقر قالیباف رییس مجلس
شورای اسالمی ضمن سخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب
آهن اصفهان در پایون معدن و صنایع معدنی بازدید کرد و از
نزدیک با مدیران و کارشناسان شرکت گفتگو نمود .در این
بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت فوالد ایران در تولید
ناخالص ملی ،اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور به ویژه در
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی اشاره کردند و مسائل و
موانع پیش روی این صنعت را یادآور شدند.
قالیباف پس از ارائه توضیحات کارشناسان شرکت ،با بیان
این که ذوب آهن اصفهان کمترین بهره مندی از یارانه انرژی
و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق مورد نیاز را نیز با استفاده

از گازهای فرآیندی خود تولید می نماید ،گفت :مجلس
شورای اسالمی در جهت تسهیل امور پیش روی صنعت فوالد،
آمادگی همیاری الزم را دارد.
وی اضافه کرد :صنعت فوالد برای رهایی از مشکالت تامین
انرژی مورد نیاز خود باید در تولید برق و گاز سرمایه گذاری

نماید و مجلس شورای اسالمی نیز در حوزه قانونگذاری آماده
هرگونه کمک می باشد.
سیدشمس الدین حسینی ،رییس کمیسیون اصل 44
مجلس شورای اسالمی نیز با حضور در غرفه ذوب آهن
اصفهان و گفتگو با کارشناسان شرکت در خصوص وضعیت

داخلی و بین المللی صنعت فوالد ،گفت :کشور حداقل 1۰
میلیون تن مازاد تولید فوالد دارد و باید از ظرفیت صادرات آن
علی الخصوص در دوران تنش میان روسیه و اوکراین استفاده
شود ولی متاسفانه با اعمال عوارض صادراتی نامتناسب،
مشکالت پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد.
رییس کمیسیون اصل  44مجلس شورای اسالمی ،افزود:
مجلس شورای اسالمی با تصمیم ها و دستورالعمل های
غیرکارشناسی در این زمینه موافق نیست و تالش می شود
موانع پیش روی تولید و چرخه اقتصادی کشور را رفع نماید.
شایان ذکر است؛ از مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد ارایه
گزارش واقع بینانه از نتایج واگذاری های انجام شده با توجه به
عملکرد بنگاه ها و شرکت های موصوف در دوره پس از واگذاری،
فرهنگ سازی و روشنگری اذهان عمومی ،وظایف و پیامدهای
خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد همراهی افکار
عمومی با اجرای سیاست های کلی اصل  ،44تالش برای ایجاد
اتفاق نظر میان دستگاه های مختلف اجرایی ،نظارتی و مسئوالن
ارشد نظام در موضوع خصوصی سازی با رویکرد رفع موانع و
تسهیل در امر واگذاری های موفق ،بهره گیری از تجربه های
بین المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی سازی در برخی
کشورها ،هم افزایی و تبادل نظر کارشناسی میان فعاالن بخش
خصوصی ،مدیران بنگاه های واگذار شده و در لیست واگذاری با
مسئوالن دولتی و کارشناسان ذی ربط و ترسیم چشم انداز افق
آینده خصوصی سازی با رویکرد جدید است.

مدیر پایگاه جهانی بازار تبریز عنوان کرد؛

بی توجهی شهرداری به کشف محوطه تاریخی در محدوده بازار تبریز

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز با اشاره
به بیرون آمدن الیه های تاریخی در حین عملیات اجرایی یک طرح عمرانی
در محدوده بازار گفت :شهرداری بدون توجه به نامه میراث فرهنگی به

عملیات خود ادامه میدهد.
حسین اسماعیلی در یک گفت و گوی خبری افزود :بررسی کارشناسان حوزه
باستان شناسی ،حاکی از وجود الیه های تاریخی در محدوده بازار تبریز است.
وی با اشاره به گود برداری در عملیات عمرانی در محدوده بازار تاریخی تبریز
تشریح کرد :پروانه اجرای این عملیات بدون مجوز و استعالم از میراث فرهنگی انجام
شده است .وی ادامه داد :با وجود ارسال نامه به شهرداری عملیات عمرانی ادامه دارد
و جهت توقف آن پس از صورت جلسه کالنتری ،موضوع به دادستانی ارجاع شده تا
دستورات الزم اتخاذ شود .روز گذشته تصاویری از بیرون آمدن آثار یک بنای قدیمی
در محدوده بازار تاریخی تبریز در حین گودبرداری در فضای مجازی منتشر و به
شکل گسترده ای دست به دست شد.
کالن شهر تبریز بزرگ ترین محدوده بافت تاریخی و حریم های آن به وسعت یک
هزار و  ۳۰۰هکتار را در کشور دارد که در این میان بازار تاریخی تبریز با یک کیلومتر

مربع وسعت جایگاه ویژه ای دارد.
البته بیرون آمدن الیه های تاریخی در محدوده بافت تاریخی تبریز ،مسبوق به
سابقه است و در دهه های اخیر بارها آثار و بقایای بناهای تاریخی از قبیل سردابه ها
و آب انبارها و ساختمان های مختلف در حین انجام گودبرداری برای انجام عملیات
عمرانی از دل خاک بیرون آمده است.
با توجه به اینکه تبریز تاکنون پنج بار و به مدت حدود  5۰۰سال پایتخت
حکومت های ایرانی ،عالوه بر حکومت های محلی  ،بوده است ،همه جای این کهن
شهر آکنده از الیه های تاریخی حاوی بناهای قدیمی است و همین امر ضرورت
جدی گرفتن حریم تاریخی این شهر از سوی نهادهای مسوول از قبیل شهرداری
را ضروری می کند.
تیر ماه  1۳9۸نیز به هنگام گودبرداری در محله «بارون آواک» تبریز آثار و بقایای
یک سازه تاریخی بیرون آمد.

ارائه  ۱۹ساعت برق رایگان به کشاورزان همکار در مدیریت مصرف

ارومیه  -کاظمی :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان غربی از رایگان بودن بهای برق مصرفی
صاحبان چاههای آب کشاورزی همکار با برنامههای
مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان خبر
داد.
طاهر کیامهر ضمن اشاره به اینکه بهای برق مصرفی
صاحبان چاههای آب کشاورزی این استان در  19ساعت روز
رایگان میشود ،گفت :دارندگان چاههای کشاورزی اگر در پنج
ساعت اوج مصرف ( )1۲ -1۷فصل تابستان امسال موتورهای
چاه خود را خاموش کنند در مابقی ساعتها از برق رایگان
بهرهمند خواهند شد.
وی افزود :با هدف مدیریت پیک مصرف برق و جلوگیری از

بروز خاموشیهای اضطراری ،کشاورزانی که از  15خرداد ماه
تا اول شهریورماه از ساعات  1۲الی  1۷بعد از ظهر نسبت به
خاموش کردن چاه آب خود اقدام کرده و با این شرکت تفاهم
نامه همکاری امضاء کنند ،در مابقی ساعات شبانه روز از برق
رایگان بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در
ادامه خاطرنشان کرد :صاحبان چاههای آب کشاورزی در
سراسر استان میتوانند برای بهرهمندی از این طرح با مراجعه
حضوری به ادارات برق شهرستانها و یا مراجعه به وب سایت
این شرکت به آدرس  www.waepd.irفرم مربوطه را
تکمیل و ثبت کنند.
وی همچنین ادامه داد :کشاورزان با خاموش کردن چاهها

در ساعات اوج مصرف میتوانند کمک موثری به پایداری
شبکه برق در زمان پیک بار نمایند.
کیامهر تصریح کرد :استفاده از سیستم آبیاری جدید،
برخورداری از الکتروپمپهای شناور و پربازده به جای الکترو
پمپهای شفت غالف و سرویس و بازدید دورهای از تجهیزات
الکتریکی راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب و برق
در بخش کشاورزی است.
وی اضافه کرد :عالوه بر مدیریت مصرف برق و صرفه
جویی حاصل از رعایت آبیاری در ساعات غیر از ساعات پیک،
آبیاری درختان در ساعات گرم روز بازده مناسبی نداشته و
برای درختان نیز مفید نیست .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان غربی در پایان منافع ملی ،منافع صنعت برق

و مشترکین را از نتایج رعایت مدیریت مصرف در بخش
کشاورزی برشمرد.

رخشانبنیاعتمادفیلمجدیدش
«مهگرفتگی» را با کمک هزینه
 10هزار یورویی از سوی صندوق
هــوبــرت بــالــس جــشــنــواره فیلم
روترداممیسازد.فیلماویکیاز10
پروژهمنتخبصندوقبرایکمکمالیبودهاست.
پ ــژم ــان جــمــشــیــدی ب ــا فیلم
«علفزار» کاری از کاظم دانشی
به سینما آمد .این فیلم از دیروز
در تهران اکران شده و چند روز
بعد به زودی در شهرستا نها
هم روی پرده مـیرود .بهرام رادان تهیهکننده
این فیلم است.
جمال اجاللی به دلیل مشکالت
گــوارشــی از روز دوشنبه هفته
جاریدربیمارستانبستریشد.
این بازیگر به زودی تحت عمل
جراحی قرار میگیرد .اجاللی
آخرینبارباسریال«سرباز»درتلویزیوندیدهشد.
آزاده صمدی به زودی بازپخش
سریال «دیــوار به دیــوار» ساخته
سامان مقدم را از شبکه آیفیلم
روی آنتن خــواهــد داش ــت .این
مجموعه کمدی نوروز  96پخش
شدوپسازاستقبالمخاطبانبهفصلدومرسید.
پژمان بازغی از امــروز با فیلم
«سلفی با دموکراسی» ساخته
علی عطشانی روی پرده سینما
دیده میشود .این فیلم در ادامه
«دموکراسی تو روز روشــن» و
با بازی پوالد کیمیایی ،کوروش تهامی و سیما
تیرانداز ساخته شده است.

اخبار ایران

اجرای طرح عظیم درختکاری در
راستای اهداف زیست محیطی

اسالمشهر -با هدف توسعه کمربند سبز شهری و در
راستای اهداف زیست محیطی اجرای طرح درختکاری
بزرگ در محدوده روستای چیچکلو آغاز گردید.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،اکبر گنجه
ای معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسالمشهر
با اعالم این خبر گفت :با اعالم آمادگی و همکاری یکی از
خیرین و مراکز فعال در زمینه توسعه فضاهای سبز ،طرح
بزرگ درختکاری در نقاطی از اراضی شهری و حریم تعدادی
از روستاها از جمله روستای چیچکلو در دست انجام است.
معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسالمشهر
در ادامه افزود  :یکی از بزرگترین معضالت زیست محیطی
اسالمشهر وجود گود موسوم به گود چیچکلو در حاشیه
رودخانه کرج در روستای چیچکلو بود که سالها بعنوان محلی
برای تخلیه و دپوی نخاله های ساختمانی از آن استفاده می
شد که این موضوع عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطی
 ،باعث نازیبایی منظر و معضالت بهداشت محیط را فراهم
آورده بود که با اجرای طرح درختکاری وضعیت این نقطه بطور
قابل مالحظه ای بهبود و ساماندهی خواهد گردید .گنجه ای
خاطر نشان کرد :برای اجراي این طرح در حال حاضر چندین
دستگاه از ماشین آالت سنگین شهرداری شامل گریدر ،لودر،
بیل مکانیکی و چندین دستگاه کامیون با استفاده از ظرفیت
نیروهای سازمانی به انجام عملیات،دفن و جمع آوری نخاله
های موجود ،خاکریزی و تسطیح مشغول هستند که پس از
اتمام این مراحل  ،عملیات کاشت بیش از  ۲۰هزار اصله نهال
سرو و کاج آغاز و این نقطه به تفرجگاهی برای شهروندان
اسالمشهری تبدیل خواهدشد.

حوادث مرتبط با گاز در گیالن 35
درصد کاهش یافته است

رشت  -علی حیدری :با اطالع رسانی گسترده و
فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی ،حوادث
مرتبط با گاز در گیالن در سال گذشته با  35درصد
کاهش به  48مورد رسیده است.
عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با
بیان این خبر اظهار داشت :این شرکت هر ساله طی همکاری
با نهادهای تبلیغی تالش می کند تا سطح ایمنی و سالمت را
در جامعه بهبود بخشد .وی با اشاره به اینکه در سال گذشته
کارشناسان این شرکت بیش از  ۲۰مرتبه در تلویزیون و رادیو
حضور یافته و به بیان توصیه های مصرف ایمن و بهینه گاز
طبیعی پرداختند ،گفت :آموزش و فرهنگ سازی برای به ثمر
نشستن ،مستلزم توجه و استمرار فراوان است و به همین
علت در تالش هستیم تا این روند در سال جاری و سال های
آینده نیز ادامه یابد .جمال نیکویی نقش صدا و سیما را در
زمینه نهادینه سازی فرهنگ مصرف گاز در جامعه بی بدیل
عنوان کرد و اظهار داشت :در سال  14۰۰طی قراردادی مابین
شرکت ملی گاز و صدا و سیما ،روزانه  ۲1۰ثانیه در تلویزیون
و  9۰ثانیه در رادیو ،پیام های مصرف بهینه گاز برای مردم و
مصرف کنندگان گاز طبیعی پخش شد که بحمداهلل نتایج
مثبتی را به همراه داشته است.
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