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حضور مجازی مخابرات منطقه 
گلستان در بیست و یکمین 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 
فناوری و فن بازار استان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان 
بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
و فن بازار استان گلستان که به دلیل شیوع ویروس کرونا 

بصورت مجازی برپا شده ، آغاز بکار کرده است.
غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر که مخابرات منطقه 
گلستان نیز با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم 
استان در  این نمایشگاه شرکت کرده است افزود: خدمات  
محصوالت و سرویســهای مخابراتی در غرفه مخابرات در 
معرض دید قرار گرفته و بصورت کامل تشریح شده است 
مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین از امکان ارتباط 
بازدیدکننــدگان با غرفه داران بصورت مجازی خبر داد و 
گفت : درصورتیکه بازدیدکنندگان  سواالتی در خصوص 
مسائل مخابراتی و خدمات و محصوالت دارند می توانند با 
مراجعه به غرفه مخابرات و بصورت مجازی با کارشناسان 
، ســواالت خود را مطرح نموده و پاسخ خود را در کوتاه 

ترین زمان ممکن دریافت دارند.

سرپرست شهرداری منطقه سه خبر داد:
آغاز اجرای طرح تعریض خیابان 

»شهید قرنی« 
سرپرست شــهرداری منطقه ســه، از آغاز اجرای طرح 
تعریض خیابان »شهید قرنی« با هدف روان سازی ترافیک 

سه راهی خیابان »عدالت« خبر داد.
علی منظری توکلی با اشــاره به ترافیک سه راهی خیابان 
»عدالــت« گفت: پیگیری برای تملــک ملک مقابل این 
محدوده از ماه های گذشته توسط واحد امالک و تفکیک 
این منطقه آغاز شــد و خوشــبختانه تالش ها به نتیجه 
رســید و ملک مقابل این ســه راهی، در راستای تعریض 
خیابان »شــهید قرنی«، به همت نیروهای واحد خدمات 

شهری منطقه سه تخریب شد.
وی با بیان اینکه طرح تعریض تا میدان »شــهید قرنی« 
ادامه خواهد داشــت، افــزود: رایزنی ها برای تملک چند 

ملک باقی مانده در حال انجام است.
سرپرست شــهرداری منطقه سه خاطرنشان کرد: اجرای 
این طرح کمک شــایانی به روان ســازی ترافیک خیابان 

»شهید قرنی« خواهد کرد.

فرماندار شهرستان شازند:

رسانه ها پل ارتباطی دولت 
و مسئوالن با مردم هستند

صفائــی  شــازند-رضا 
حســین  دکتر  نســب: 
رجبی فرماندار شهرستان 
شــازند در گفت و گوی 
اختصاصــی بــا روزنامه  
سیاست روز با بیان اینکه 
رســانه ها از گذشــته تا 
به امروز نقشــی مهم در 
تبیین خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران داشته 
اند، گفت: نقش رســانه ها در توسعه همه جانبه کشور بی 

بدیل است.
فرماندار شهرســتان شازند اظهار داشــت: اصحاب رسانه 
در خط مقدم جامعه تصمیم ســاز، محرک و سوق دهنده 
مســووالن به سمت خواسته های مردم و جداکننده حق از 
باطل هستند و این قشر از جامعه با عملکرد پسندیده خود 

بخوبی توانسته اند در مقابل دشمنان نقش آفرینی .
رسانه ها منجر به روشنفکری در جامعه شوند

رجبی انعکاس صحیح واقعیت ها را از وظایف خطیر رسانه 
ها دانست و خاطر نشان کرد: رسانه ها پل ارتباطی دولت و 

مسئوالن با مردم هستند.
فرماندار شهرستان شازند اطالع رسانی دقیق و درست اخبار 
توســط رسانه ها را ضرورتی مهم مطرح کرد و افزود: رسانه 
هــا باید تصمیمات کالن و خدمات دولت را به اطالع مردم 

برسانند و منجر به روشنفکری در جامعه شوند.
رجبی اضافه کرد: رسانه های شهرستان شازند باید با تهیه 
گزارشــات خبری و تحلیلی و همچنین  با همت و تالشی 

مضاعف در مسیر  حل مشکالت مردم گام بردارند و سبب 
توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان شازند شوند.

تعامل خوب و سازنده فرمانداری شازند با
 دستگاه های استان مرکزی

فرماندار شهرستان شازند در ادامه با اشاره به تعامل خوب 
و ســازنده فرمانداری شازند با دستگاه های استان مرکزی، 
گفت: فرمانداری شازند با تعامل ســازنده با مدیران ارشد 
اســتانی به خوبی توانســته اســت در حوزه های مختلف 

مشکالت مردم شریف شهرستان شازند را رفع نماید.
رجبی برطرف مشــکالت مردم در حوزه های گوناگون را 
از دغدغه ای مهم فرمانداری شــازند دانست و خاطر نشان 
کرد: خدمت رســانی بی منت، خالصانه، صادقانه و تکریم 
ارباب رجوع از  اهم وظایف کارکنان فرمانداری  شازند است.

مقابله مجدانه تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان 
شازند با ویروس کرونا

وی در ادامه با اشاره به مقابله مجدانه تمامی دستگاه های 

اجرایی شهرستان شازند با ویروس کرونا، گفت: شهرستان 
شازند در مواجهه با کرونا  نسبت به استان مرکزی از شرایط 
خوبی برخوردار است اما باید سطح حساسیت مردم نسبت 
به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی باال برد چرا که شاهد 

هستیم بعضی از افراد این مسئله را جدی نمی گیرند.
فرماندار شهرستان شازند با تاکید براینکه ادارات، داروخانه ها 
و مطب ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشــتی هستند، 
افزود: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده بیش از ۹۵ درصد 
مردم این شهرستان ماسک می زنند و پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کنند. رجبی در پایــان با بیان اینکه ویروس 
کرونا در حال افزایش است، تصریح کرد: امروز به خوبی  با 
همکاری مردم فهیم شهرستان شازند اقدامات پیشگیرانه در 

جهت مقابله با ویروس کرونا فراهم شده است.
شــایان ذکر است، شهرستان شازند از توابع استان مرکزی 
در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی اراک واقع شــده است و در 
این منطقه بیش از ۱۲۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند.

پروژه پیاده ســازي چرخه مدیریت بهره وري در سطح 
شــرکت پیرو دستور مدیر عامل شرکت با هدف افزایش 
ارزش افزوده و کاهش هزینه عوامل تولید، در راســتاي 
پاســخگویي به نیازها و انتظارات سهامداران شرکت،  بر 
پایه مطالعات انجام شده توســط مدیریت برنامه ریزي 
و مهندســي صنایع و بهره گیري از نظرات دکتر جعفر 
عسکري مشاور ســازمان مدیریت صنعتي، تعریف و در 

چهار مرحله درحال پیگیري مي باشد .
مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع ضمن 
بیان این خبر، چهار مرحله مذکور را بدین شــرح بیان 
کرد: تعیین و اندازه گیری شاخص های کلیدی، تجزیه 
و تحلیل شــاخص هاي بهره وري، شناسایي برنامه هاي 

بهبود و اجرای برنامه های بهبود .
وی افزود: در جهت پیاده ســازي چرخه مدیریت بهره 
وري ضمن تشــکیل کمیته اصلي بهره وري شرکت به 
ریاســت مدیر عامل، کمیته هــاي تخصصي مربوطه با 
هدایت معاونین ذي ربط بدین شــرح تشــکیل گردید: 
کمیتــه بهره وري مواد اولیه، کمتیــه بهره وري انرژي، 
کمتیه بهره وري سرمایه، کمیته بهره وري نیروي کار ، و 

کمیته بهره وري توسعه محصول و بازار .
وی اظهار داشــت: بر پایه ســومین نشست کمیته بهره 
وري شــرکت، در ۲6 آبان ماه به ریاســت مدیر عامل ، 
مقرر گردید کمیته هاي تخصصي بهره وري با مشارکت 
واحدهاي ذي ربط و تسهیل گري مدیریت برنامه ریزي 
 Action  و مهندسي صنایع  نســبت به تدوین و ارایه

Plan برنامه هاي بهبود بهره وري اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی 
استان تهران مدیر امور آبفای نسیم شهر با اعالم این خبر 
اظهار داشــت : با هدف ایزوله نمودن شبکه و مدیریت 
مطلــوب در امر تامین وتوزیع آب شــرب شــهروندان 
نصب و تعویض و بهســازی شیرآالت قدیمی و فرسوده 
و همچنین مانور و مرئی ســازی حوضچه ها در دستور 
کار قرار گرفته و مطابق برنامه در مناطق مختلف شــهر 
و شهرکهای تابعه انجام شد. اصغر صبری ضمن تشریح 
مشــخصات پروژه های انجام شده در این رابطه یاد آور 
شد : طی ۹ ماه اول سالجاری و با صرف هزینه های الزم 
از محل اعتبارات جاری و داخلی عملیات مرئی ســازی 
67 دستگاه شــیر آالت قدیمی ، نصب و راه اندازی ۲4 
دستگاه شیرآالت فلکه ای دفنی و آتش نشانی جدید در 
سایزهای ۱۱۰ الی ۲۵۰ میلی متری ، احداث و همسطح 
سازی ۵6 مورد حوضچه و همچنین تعویض ۲ دستگاه 
شــیرآالت معیوب در نسیم شهر و شهرکهای وجه آباد ، 
همدانــک ، خیرآباد ، اورین و تاجیــک انجام و به اتمام 
رســید . مدیر امور آبفای نسیم شهر خاطر نشان کرد : 
همزمان با نصب و راه اندازی این شــیر آالت و همسطح 
سازی حوضچه ها دریچه ها نیزبازسازی شد تا در موارد 
ضروری از جمله آبگیری خودروهای آتش نشانی ، تنظیم 
آب ورودی و خروجی خطوط و مدیریت و کنترل شبکه 

در زمان ایجاد حوادث به آسانی انجام پذیرد. 
صبری یاد آور شد : این عملیات همچنان در حال انجام 
اســت و تا پایان سالجاری تعداد ۲۰ دستگاه شیرآالت و 

حوضچه دیگر بهسازی و به روز رسانی خواهد شد. 

اخبار شهرستانها

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:
 اجرای بیش از 138هزار و 330متر 

شبکه گذاری گاز از ابتدای سال 
۹۹تاکنون

اردبیل - به گزارش کاظم کباری صدیق 
خبرنگار روزنامه سیاســت روز ؛ ســردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت توسعه 
شــبکه گازرســانی را یکی از عمده ترین 
فعالیت های این شــرکت در ســالجاری 
برشــمرد و گفت: در این راستا در هشت 
ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۱۲کیلومتر شبکه گذاری 
در بخش روســتایی و بیش از ۲۵ کیلومتر شــبکه گذاری در 
شهرها و در راستای تکمیل باقی مانده شبکه های داخل شهری 
انجام شده که با این وجود میزان شبکه گاز طبیعی در استان از 
بدو تاسیس تا کنون به بیش از نه هزار و 76۰ کیلومتر رسیده 
است. وی افزود: با این میزان از شبکه گذاری زمینه نصب سه 
هزار و ۹88انشعاب را در سطح استان فراهم آورده که دو هزار 
و 6۲6 انشعاب در بخش روستایی و یک هزار و ۳6۲انشعاب در 

بخش شهری انجام شده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با نصب 
انشعابهای جدید گاز در مجموع طی سالجاری و هشت ماهه 
نخست سال با گازرسانی به ۳8 روستای استان تعداد چهار هزار 
و 4۲۹ مشــترک جدید در بخش روستایی و همچنین تعداد 
هفت هزار و 8۱۱ مشترک شهری جدید به تعداد مشترکان گاز 
استان اضافه شده است که با احتساب این میزان در کل تعداد 
مشــترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس تا کنون به بیش از نیم 
میلیون مشترک رسیده است. وی در پایان از کلیه مشترکین 
خواســت تا ضمن رعایت دمای رفاه در خانه ، علی رغم صرفه 
جویی در مصرف گاز طبیعی از بروز هرگونه قطعی گاز در اثر 

مصرف بی رویه این نعمت خدادادی جلوگیری نمایند.

مدیرعامل آب و فاضالب گلستان از افتتاح آبرسانی به 
۳۹ روســتای استان خبر داد و گفت: بیش از 4۰ هزار 
نفــر از این پروژه ها برخوردار می شــوند. بهزاد هرمزی 
اظهار داشت: در هفته سی و یکم  پویش الف،ب ایران 
تعدادی از پروژه های آبرســانی در اســتان های تهران، 
ایالم و گلســتان افتتاح و به بهره برداری می رسد. وی 
گفت: افتتاح عملیات آبرســانی به ۳۹ روستا در استان 
با اعتبــاری افزون بر 4۱ میلیارد تومــان از طرح های 
مهم این پویش اســت مدیرعامل آب و فاضالب استان 
خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها بیش از 
4۰ هزار و ۲76 نفر از آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی 

بهره مند خواهند شد.
وی توضیح داد که حجم عملیات این پروژه ها شــامل 
حفر و تجهیز ۹ حلقه چاه ، احداث 4 باب مخزن ذخیره 
به حجم 7۵۰ متر مکعب، اجرای عملیات خط انتقال به 
طول ۳4 کیلومتر است به گفته هرمزی همچنین اجرای 
عملیات شــبکه توزیع به طول ۱47کیلومتر و نصب ۲ 
هزار و ۲7۰ هزار فقره انشــعاب از دیگر پروژه های قابل 
افتتاح شــرکت آب و فاضالب استان گلستان در هفته 
ســی و یکم پویش  هر هفته الف ، ب ایران خواهد بود 
وی گفت: این پروژه ها فردا به صورت ویدئو کنفرانسی 
توسط وزیر نیرو و با حضور استاندار گلستان و جمعی 

از مسوالن و مدیران استانی به بهره برداری می رسد
وی بیان داشــت: در دو سال اخیر ۱۳ روستای استان 
گلستان آبرسانی شده و میزان برخورداری مردم از آب 
شــرب بهداشتی در روســتاها به 7۲.۲ درصد رسیده 

است.

پیاده سازی چرخه مديريت 
بهره وری در سطح شركت ذوب 

آهن اصفهان

افتتاح 3۹ طرح آبرسانی 
روستایی در استان گلستان

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد
مرئی سازی و تعویض شیر آالت و 

احداث و هم سطح سازی حوضچه ها 
در نسیم شهر

آرشیو محتوایی »حاج قاسم« در 
اختیار هنرمندان قرار می گیرد

در آستانه سالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی مهندس، آرشیو محتوایی سازمان 
هنری رســانه ای اوج درخصوص شهدای مقاومت 
به صورت رایگان در اختیار تمام هنرمندان سراسر 

کشور قرار می گیرد. 
تصاویر و راش های مراســم تشــییع پیکر شهدای 
مقاومــت، نماهنگ هــا، پوســترها و عکس های 
مرتبط با ســرداران شهید با کیفیت اصلی از جمله 
محصوالت آرشیوی این سازمان است که در اختیار 
هنرمندان، فیلمسازان، مستندسازان، گرافیست ها، 

نهادهای مردمی و سازمانی گذاشته خواهد شد. 
عالقمندان می توانند با مراجعه به ســایت سازمان 

هنری رسانه ای اوج به آدرس:
archive.owj.media و یــا تماس با شــماره 
4۲887۰۰۰ داخلی 7788 درخواست خود را ثبت 

و در اسرع وقت نسبت به تحویل اثر اقدام کنند. 
براســاس این گزارش، ســازمان اوج سال گذشته 
همزمان با شــهادت ســردار شــهید حاج قاســم 
سلیمانی و شــهدای مقاومت اقدام به تولید آثاری 
از جمله نماهنگ، موشن، پوستر، موسیقی و نصب 
بلیبور های شهری و دیوارنگاره کرد که با استقبال 

تمام اقشار مردم کشور روبرو شد.  فارس

کارگردان »سرخپوست« به سراغ 
»آکتور« رفت

تجربه  نخســتین  »آکتــور« 
پس  جاویدی  ســازی  سریال 
از ساخت فیلم »سرخ پوست« 
محســوب مــی شــود و قرار 
اســت بــه زودی وارد مرحله 
پیــش تولید شــود. جاویدی 
همچنیــن در مقام فیلمنامه نویس به همراه مجید 
مجیدی فیلمنامه فیلم »خورشید«، نماینده امسال 

سینمای ایران در اسکار را نیز نوشته است.
نیما جاویدی پیش از این قرار بود فیلم ســینمایی 
»قلعه« را به تهیه کنندگی مجید مطلبی بسازد که 
گــروه تولید با آغاز کرونا پیش تولید آن را متوقف 
کردند و با توجه بــه وضعیت مبهم پخش و اکران 
در حوزه سینما و پیش بینی ترافیک شدید اکران 
و احتمال پخش نامناسب در این شرایط، تولید این 

فیلم را به سال آینده موکول کرده اند.
»آکتور« دومین همکاری جاویدی و مطلبی پس از 

فیلم »سرخ پوست« محسوب می شود.

نماینده خبر نوباوه  بیژن 
مجلس گفت: »خانه 
امــن« پیــام خوبی 
دارد.  جامعــه  برای 
این  ســاخت  نکنیم  فراموش 
زیرا  است  بسیار سخت  کارها 
باید استانداردهای اطالعاتی و 
امنیتی در کار حفظ شده و از 
سوی دیگر درام جذابی ایجاد شود تا مخاطب آن را دنبال 

کند. 
بیژن نوباوه وطن نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلــس و یکی از اعضای ناظر مجلس در شــورای نظارت 
بر ســازمان صدا و ســیما درباره تولید آثار استراتژیک در 
مرکز ســیمافیلم گفت: صرف نظر از پرکردن اوقات فراغت 
مخاطب که از وظایف رســانه ملی اســت، مهم داده های 
گوناگون و اطالعاتی اســت که همراه با سرگرمی از سوی 

شبکه تلویزیونی به مخاطب ارائه می شود.
وی ادادمه داد: در حوزه آثار استراتژیک پیش تر سریال هایی 
با مضامین اطالعاتی و امنیتی از جمله »گاندو« پخش شد 
که برای مخاطب بسیار جذاب بود؛ هم اینک »خانه امن« با 
این موضوع در حال  پخش اســت. در این حوزه سازندگان 
آثار به حوادث و رخدادهایی پرداخته اند که ممکن اســت 
مــردم تنها در حد یک خبر از آن مطلع باشــند و از نحوه 
انجام عملیات هــای متعدد در این حــوزه اطالع چندانی 

ندارند.

وی ادامه داد: ســریال »گاندو« سریال موفقی بود عالوه بر 
این کــه درام منطقی و جذابی برای مخاطب تدارک دیده 
شــده بود اطالعات خوبی را هــم منعکس کرد و جذابیت 
هنری خوبی داشــت. اطالعات و نحوه بروز مشــکالتی که 
منجر به بروز فاجعه و خطرات برای جامعه می شــوند را به 

نمایش گذاشت و افرادی که آن را خنثی می کنند که اغلب 
در جامعه شناخته شده نیستند را بسیار خوب معرفی کرد.

نوباوه معتقد اســت: امروزه در دنیا با سفارش سازمان های 
امنیتی آثاری از این دســت ساخته می شــود از جمله به 
ســفارش وزارت جنگ آمریکا پنتاگون این دست فیلم ها و 

ســریال ساخته می شود که اهداف مختلفی دنبال می کند؛ 
یکی از آن ها نمایش قدرت دستگاه های امنیتی شان است 
و پیام های مختلفی را به افراد و حتی کشــورهای دوست و 
دشمنان شــان با این دست آثار می فرستند. گاها به قدرت 
پوشالی شــان هم توجه می شــود. در کشورمان که سابقه 
چهل ســاله در حوزه مبارزه با دشــمن و فعالیت نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی داریــم، انعکاس فعالیت افراد در حوزه 
امنیت کشور بسیار اهمیت دارد تا بتوانیم قدرت خود را به 

رخ دشمنان بکشیم.
عضو ناظر مجلس شــورای اسالمی در شــورای نظارت بر 
ســازمان صدا و سیما درباره سریال »خانه امن« گفت: این 
ســریال را می بینم. از ســریال های امنیتی است که تالش 
می کند توطئه های دشــمن در حوزه های مختلف از جمله 
مســائل امنیتی، قاچاق مواد مخدر و شبکه های زیرزمینی 
را بازنمایی کند، شــروع خوبی داشت اما به لحاظ ترکیب، 
ســاخت و اکشــن ها در ادامه تغییراتی داشت. در هرحال 
ســریال جذابی اســت که مخاطب را با مسائل مختلف در 
این حوزه  آشنا می کند؛ از جمله فعالیت گروه های حساس 
مانند قضات و نیروهای امنیتی را نشــان می دهد که با چه 
مسائلی درگیر می شــوند. وی در پایان افزود: »خانه امن« 
پیام خوبی برای جامعه دارد. فراموش نکنیم ســاخت این 
کارها بسیار سخت است زیرا باید استانداردهای اطالعاتی 
و امنیتی در کار حفظ شــده و از سوی دیگر درام جذابی 
ایجاد شــود تا مخاطب آن را دنبــال کند. در مجموع این 

سریال نمره قبولی می گیرد.  فارس

نامزدهای نهایی بخش »رمان« ســیزدهمین دوره جایزه 
جالل آل احمد معرفی شدند. برگزیدگان این دوره در روز 

اختتامیه تجلیل خواهند شــد.  به نقل از روابط عمومی 
مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران، اســامی کتاب های 
راه یافته به مرحله نهایی بخش »رمان« سیزدهمین دوره 
جایــزه ادبی جالل آل احمد از ســوی داوران این بخش 

معرفی شدند.
براســاس اعالم دبیرخانه ســیزدهمین دوره  جایزه  ادبی 
جالل آل احمــد، داوران بخش رمان، اســامی نامزدهای 
راه یافته به مرحله نهایی ایــن بخش را به ترتیب حروف 

الفبا به شرح زیر اعالم کردند:
»اوراد نیمروز«، اثر منصور علیمرادی؛ نشر نیماژ

»با اعمال شاقه« به قلم محمد حنیف؛ نشر نیستان
»خیال باز«، اثر احمد حسن زاده؛ نشر نون     

این آثار به داوری جواد افهمی، ســعید تشــکری و علی 
چنگیزی به مرحله نهایی ســیزدهمین دوره  جایزه  ادبی 

جالل آل احمد راه پیدا کردند.
 ســیزدهمین دوره جایزه ادبی جــالل آل احمد در چهار 
گروه »داستان بلند و رمان«، »مجموعه داستان کوتاه«، 

»نقد ادبی« و »مستندنگاری« برگزار می شود.

خبــری  نشســت 
هفدهمین جشنواره 
تئاتــر مقاومــت با 
نیلی،  حضور حمید 
جشــنواره،  دبیــر 
معصومی،  توحیــد 
دبیر اجرایی در تئاتر 

شهر برگزار شد. 
در ابتدای نشســت حمید نیلی با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم و ســالمت و قرائت 
فاتحه ای برای شهید فخری زاده گفت: جشنواره مقاومت از 
اردیبهشت امسال آغاز به کار کرد. خدا را سپاس می گویم 
که پس از چند ماه تالش االن به برپایی جشنواره رسیدیم. 
دبیر هفدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت گفت: امسال برای 
گرامیداشــت یاد و خاطره سردار سلیمانی جایزه ویژه حاج 
قاســم را تدارک دیدیم که به اثر ویژه جشنواره اختصاص 
خواهیم داد تا جشــنواره هفدهم مزین به نام سردار بزرگ 
ما شود. وی در ادامه افزود: کرونا سختی زیادی برای برپایی 

جشــنواره به ما داد، تالش کردیم با همه توان پروتکل ها را 
رعایت کنیم. جشنواره در بخش های صحنه ای ، دانشجویی، 
کودک و نوجوان ، نمایشــنامه نویسی، خیابانی و...  برپا می 
شود . مقاومت در تاریخ معاصر، تولید ملی ، مدافعان سالمت 
و حرم مفاهیمی بود که به موضوعات اصلی اضافه شد. وی 
همچنین توضیح داد: هر چه از دفاع مقدس دور می شویم 
حضور این ژانر را در زمینه های هنری کمتر می بینم یکی 
از دغدغه های دوستانمان همین بود که حضور دانشجویان را 
در این جشنواره امسال زیاد کنیم بهرحال تعطیالت دانشگاه 
ها ممکن بود حجم آثار را کم کند اما این اتفاق نیافتاد و ما 
هم راضی هســتیم. در هر حال امسال یک آغاز برای بخش 
دانشجویی اســت که بعدا می تواند پرقدرت تر شود. نیلی 
اظهار داشت : ما از ابتدا تالش کردیم همه رویدادها را آنالین 
داشته باشیم بنابراین به جز بخش داوری که می طلبد زنده 
باشــد ، همه فعالیت ها به صورت دورکاری و آنالین و غیر 
کاغذی بود. یکی از برنامه هایمان امسال تقدیر از دو چهره 
سرشناس این عرصه اســت، این دو چهره نصراهلل قادری و 

کوروش زارعی در اختتامیه تقدیر خواهند شد. 

بیژن نوباوه: 

»خانه امن« 
نمره قبولی 

می گیرد

هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت با یاد سردار دلهانامزدهای بخش »رمان« جایزه ادبی جالل معرفی شدند


