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سینمایی انفجار عظیم
در شبکه 5

چارهای جز نامزدی دوباره
در انتخابات ندارم!
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گفتوگو با بازیگران و تهیهکننده سریال تاریخی سنجرخان
که قصهای از دل تاریخ را روایت میکند

«سنجرخان»،سردار کردستان

چهارشنبه

 24شهریور 1400

شماره 6033

ببینید و بشنوید

بررسی تبلیغات کاذب
درمان ترک اعتیاد

شبكه یک
9:30

خالق شو

13:20

آفتاب شرقی

 16:15ایرانگرد
 22:15مجموعه «افرا»

شبكه دو
14

اجالس شانگهای

 15:30رمز عبور
 17:30نشان ارادت
21:30

سریال «در کنار پروانهها»

دولت آمریکا از مهار بحرانهای طبیعی در این کشور همواره عاجز مانده است | عکسAFP :
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ماه در میزند

شبكه سه
6:15

زالل سخن

11

طبیب
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عطسه

شبكه چهار
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نغمهها (علی رهبری)
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پندار
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آیینهداران
مکعب
چراغ مطالعه

شبكه پنج
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سالم تهران

 13:30همکار من
20

تهران 20

 21:05رمز موفقیت
23

سریال «زن زندگی ،مرد زندگی»

سران حکومت آمریکا همواره خود را بهترین مدیران و استراتژیستهای
حوزه امنیت داخلی و سیاست خارجی دانستهاند .آیا این ادعا صحیح است؟

کشور ادعاهای بیپایان
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برنامه زاویه پنهان بـــــــه تهیهکنندگی
ســـــــعید یوســـــــفی امـــــــروز موضوع
تبلیغات کاذب درمان تـــــــرک اعتیاد را
که از شـــــــبکههای ماهوارهای پخش
میشود ،بررسی میکند.
س ـ ـ ــعید یوس ـ ـ ــفی ،تهیهکننده برنامه
دراینباره به جا مج ـ ـ ــم توضیح داد :در
زاویه پنهان از تولیدات گروه س ـ ـ ــامت
اجتماعی رادیو س ـ ـ ــامت بوده و کامال
چالش ـ ـ ــی و پژوهشمحور اس ـ ـ ــت .ما
تبلیغات کاذب و دروغین را زیر ذرهبین
قرار میدهیم و با حضور کارشناس ـ ـ ــان
حوزه س ـ ـ ــامت و مس ـ ـ ــووالن رسانه
مورد بررس ـ ـ ــی قرار میدهیم .وی ادامه
میده ـ ـ ــد :این برنامه ش ـ ـ ــامل دو آیتم
است؛ یکی از آیتمها گزارشگر ما باشید
اس ـ ـ ــت که با هدف ایجاد تعامل میان
مخاطبان پخش میشود .محتوای این
آیتم به واس ـ ـ ــطه مردم تامین میشود.
آیتم دوم با نام میکروفن مخفی است
که خ ـ ـ ــودم به عنوان یک ف ـ ـ ــرد نیازمند
با مراکزی تم ـ ـ ــاس میگیرند که مدعی
هستند در حوزه س ـ ـ ــامت و پزشکی
خدمات میدهند ،در حالی که تبلیغات
کاذب اس ـ ـ ــت و بعد با رعایت مسائل
حقوق ـ ـ ــی صحبتهای آنه ـ ـ ــا در برنامه
پخش میشود .این برنامه ساعت  13و
 20از رادیو سالمت پخش میشود.

روغن موتور مگلوب ،تائیدیه بنز را گرفت

محمدحســین رزا قــی ،مدیرعا مــل
شــرکت نفت ســپاهان در نشســت
خبــری ،ضمــن معر فــی محصــول
جد یــد مگلــوب ا یــن شــرکت بــه
سواالت خبرنگاران نیز پاسخ داد.
محمدحســین رزاقــی با اعــام ایــن خبر کــه در یک
ماه گذشــته شــرکت نفت ســپاهان موفــق به اخذ
تاییدیــه بنــز آلمــان بــرای محصــول باکیفیــت برتــر
جهانــی بــه نــام برنــد مگلــوب شــده اســت ،گفــت:
همزمــان در حــال مذاکــره با ســه خودروســاز بزرگ
هســتیم تا مجموعــه تاییدیهها را افزایــش دهیم.
تاییدیــه خودروســازان بــه ایــن ترتیــب اســت کــه
عالوه بر فرموالســیون ،فرآیند تولید و بستهبندی
را نیــز تاییــد میکننــد .همچنیــن عملکــرد روغــن
موتــور نیــز بــا توجــه بــه ویژگــی موتــور بایــد تاییــد
شــود .بنابرا یــن رو غــن موتــور مگلــوب فرا تــر از
اســتانداردهای ایپ ـیآی جهانــی اســت و اتفــاق
بزرگــی را در صنعــت روغــن موتــور کشــور رقــم زده
است.
وی دربــاره گریــد مگلوب ادامــه داد :ایــن محصول
بــرای خودروهای کالس یــک جهانی اســت که قبال
وارد میکردیم ،اما اکنون مهمترین تمرکز ما کمک
بــه عــدم نیــاز بــه واردات بــرای خودروهــای مــدل

باالست که به حفظ عرضه کشــور نیز منجر خواهد
شد.
وی در پا ســخ بــه ســوالی در خصــوص فــروش
کشــتیهای ایــن شــرکت گفــت :از هشــت فرونــد
کشــتی نفتکــش ا یــن شــرکت ،دو دســتگاه
باقیمانــده بود کــه به دلیل فرســودگی و ســن باال،
نگهداریشــان مقرون بــه صرفه نبود و بــا توجه به
قوانیــن بینالمللی ،صرفــا در یک مســیر خاص به
ســمت هندوســتان قابلیت اســتفاده داشــتتند؛

بنابرایــن بهترین راه فــروش این کشــتیها بود که
آخرین آنها اخیرا به فروش رفته است.
رزاقــی در ادامــه در خصــوص مطالبــات معوقــه از
وزارت نفت گفــت :ایــن مطالبات ابتــدا 102میلیون
دالر بود که با مستندات این شرکت به 110میلیون
دالر افزایــش یافــت کــه پرونــده در دســت بررســی
اســت و تیم مدیریــت نفت ســپاهان تمــام تالش
خــود را کــرد تــا پیــش از مجمــع ،بخشــی از ا یــن
مطالبات در صورتهای مالی منعکس شود.

