بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پروژه انتقال پساب از فالورجان و فوالد شهر به ذوب آهن اصفهان تاکید شد

دیدار تعاملی مسئولین ذوب آهن و آبفای اصفهان
مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از مســئولین ذوب آهن
اصفهان در نشســتی تعاملی با مهندس حســین اکبریان مدیر عامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفتگو و تبــادل نظر کردند
.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری
شرکت آبفای اصفهان  ،بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پروژه انتقال
پســاب از فالورجان و فوالد شــهر به ذوب آهن اصفهان تاکیدکرد و

گفت  :با اتمام این پروژه برداشت آب ذوب آهن از زاینده رود به حداقل
می رســد.مهندس رخصتی همچنین گزارشــی از اقدامات این شرکت
در راســتای کاهش مصرف آب ارائه داد و اظهار داشــت  :ذوب آهن
اصفهان با وجود اجرای پروژه های توسعه طی  ۱۵سال گذشته بیش از
 ۵۰درصد در مصرف آب خود صرفه جویی کرده است و این روند تداوم
خواهد داشت.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در

این دیدار گفت  :با توجه به شرایط کم آبی در استان  ،همه سازمان ها
و صنایع باید صرفه جویی در مصرف آب را همچنان در اولویت فعالیت
های خود قراردهند .مهندس حســین اکبریان ،فعالیت صنایع استان در
خصوص کاهش مصرف آب را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد
که با افزایش تعامالت فی مابین  ،ضمن تامین آب شرب و کشاورزی
 ،خللی در فعالیت صنایع استان ایجاد نشود.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
دیدارمدیرکلبنیادمسکناستانگلستان
بامعاونبنیادمستضعفانورییسسازمان
اموالوامالکبنیادمستضعفانکشور

در این دیدار که مهندس حمیدی ،مدیرکل مســکن روستایی
بنیاد مسکن کشور و دکتر علوی ،مدیرکل اموال و امالک استان
گلستان نیز حضور داشتند ،آخرین وضعیت اجرای تفاهم های ،۲
 ۳و  ۵جانبه و ســایر تفاهم نامه های همکاری گفتگو و تبادل
نظر شــد و موارد ذیل مصوب گردید:تخصیص افزایش سهمیه
تسهیالت مسکن روســتایی به تعداد  ۱۵۰۰واحد مسکونی-
افزایش شــهرهای هدف جهت ســاخت مسکن محرومین در
قالــب تفاهم نامه  ۲جانبه جدید به  ۵شــهر هدف -تخصیص
سهمیه کمک بالعوض مضاعف به استان از سرجمع کشوری-
تخصیص اعتبارات عمرانی جهت بهســازی معابر روستاهای
مرزی و محروم استان در قالب پروژه مشارکتی-کمک به تکمیل
تعدادی از واحدهای نیمه تمام اقشــار کم در آمد با تخصیص
کمک بالعوض-انجام اقدامات فنی در خصوص اماکن مذهبی
واقــع در اراضی و امالک بنیاد علوی جهــت واگذاری-تفاهم
جهت اســتفاده از اراضی بنیاد علــوی در اجرای طرح نهضت
ملی مســکن-هم افزایی و استفاده بیشتر از ظرفیت های فنی
بنیاد مســکن انقالب اســامی در خصوص نیازمندیهای بنیاد
مستضعفان در استان گلستان.

افزایش۲۴میلیاردتومانیاعتبارات
ساختمسکنروستاییدراستانگلستان

معاون بازســازی و مســکن روستایی بنیاد مســکن استان از
افزایش  ۲۴میلیارد تومانی سهم استان گلستان در ساخت مسکن
محرومیــن ( موضوع تفاهم نامه  ۲جانبه بنیاد مســکن با بنیاد
مستضعفان جهت ســاخت  ۲۰هزار واحد مسکن محرومین در
کشور) خبر داد .مهندس خسروی افزود :با پیگیری های مدیرکل
محترم بنیاد مسکن استان سهم اولیه استان که  ۵۷۸فقره بود ،به
 ۶۹۷فقره افزایش پیــدا کرده که از این محل  ۲۴میلیارد تومان
در قالب  ۱۲میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه  ۵درصد با
بازپرداخت  ۲۰ساله و معادل  ۱۲میلیارد تومان در قالب کمکهای
بالعوض و مصالح ساختمانی برای ساخت مسکن محرومان که
تحت هیچ نهاد حمایتی نیستند ،به استان اختصاص پیدا کرد.وی با
بیان اینکه در این طرح عالوه بر پرداخت تسهیالت قرضالحسنه
 ۱۰۰میلیون تومانی با کارمزد  ۵درصد و بازپرداخت  ۲۰ساله۵۰ ،
میلیون تومان کمک بالعوض ۱۰ ،تن ســیمان رایگان و ۲۲۰۰
کیلوگرم میله گرد رایگان نیز پرداخت می شــود ،افزود :پیگیریها
برای افزایش این سهمیه به  ۸۰۰فقره همچنان ادامه دارد.

اعالم کاالبرگ الکترونیکی جدید گاز
مایع در استان گلستان

مسوول روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه گلســتان از اعالم کاالبرگ الکترونیکی گاز مایع جهت
مصارف گرمایشــی در سطح اســتان خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان
مرتضی مقدس ،ضمن اعالم این خبر گفت  :کاالبرگ الکترونیکی
گاز مایع به میــزان  46کیلو گرم از تاریخ  01/05/1401تا تاریخ
 31/05/1401معتبر بوده وقابل تمدید نیست.وی افزود :با توجه
به تغییر روش عرضه ،توزیع نفت سفید و گاز مایع خانوارها صرفا
از طریق سیســتمی و زیر ساخت بانکی در روستاها و اماکن بی
بهره از گاز طبیعی امکان پذیر خواهد بود.مقدس اظهار داشــت:
خانوارهای مشــمول این طرح که تاکنون ثبــت نام ننموده اند
الزامیست در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه جدید تجارت
آسان ( )http://newtejaratasan.niopdc.irاقدام نمایند.

آسیب های جدی باران شدید به
شبكههایبرقگلستان

سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت  :بارندگی
شدید و اصابت صاعقه به تجهیزات و تاسیسات برقی در غروب
روز  5شنبه خسارت هایی به شبکه های برق استان وارد نمودند
که خوشبختانه خاموشی های ناشــی از این خسارت با تالش
بی وفقه همکاران رفع گردید.سید احمد موسوی گفت  :در پی
هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر بارش باران شدید و رعد و
برق  ،اکیپ های عملیاتی این شرکت در سرتاسر استان در آماده
باش کامل قرار گرفته بودند که در این بارندگی شدید تعداد 30
فیدر  20کیلوولت مورد خســارت و قطع گردیده که در قالب
 13اکیپ بالغ بر  210نفر ســاعت تالش توانســتند نسبت به
رفع خاموشی های ناشی از قطعی فیدرهای برق اقدام نمودند.
وی افزود :این خاموشــی ها  90مگاوات –ساعت انرژی توزیع
نشده به شرکت تحمیل نمودند و عمده موارد خسارت دیده شده
دررفتگی جمپر ،پارگی ســیم ناشی از ســقوط درختان بر روی
شبکه های برق ،پانچ مقره و خروج پست های فوق توزیع بودند.
موسوی اضافه کرد  :بیشترین موارد خسارت به شبکه های برق
درشهرستانهای گرگان  ،آق قال و کردکوی بودند که خوشبختانه
این خاموشی ها رفع گردید و در حال حاضر کلیه خطوط شبکه
های توزیع حالت پایدا دارند و در هیج جای استان خاموشی ناشی
از باران و طوفان نداریم.

اتمامعملیاتساخت مخزن پارکینگ
اربعینمهران

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان ایالم گفت :عملیات
اجرایی ساخت مخزن پارکینگ اربعین قبل از موعد مقرر به اتمام
رسیده است .پرویز ناصری هدف از اجرای این پروژه را تأمین آب
پارکینگ بزرگ اربعین در شهر مهران برشمرد و افزود :برای خدمت
رسانی شایسته به زائران از هیچ تالش فروگذار نخواهیم کرد .وی
با تاکید بر اینکه شــرکت آبفای استان ایالم تمام ظرفیت خود را
برای خدمترسانی هر چه بهتر به زوار اربعین بکارگیری مینماید،
تصریح کرد :عملیات اجرایی پروژه احداث مخزن  ۱۰۰متر مکعبی
پارکینــگ اربعین و  ۴کیلومتر خط انتقال آب به آن قبل از مدت
زمان تعیین شده اجرا و در مدار قرار گرفت .وی با اشاره به تجهیز
 ۱۵۰تانکر آبرســانی سیار برای تأمین آب شرب در پایانه مهران
گفت :با انجام پروژههای مختلف از لحاظ کمی و کیفی آب پایانه
مرزی مهران برای  ۳۰۰هزار نفر در روز تأمین و پیشبینی شده در
سال جاری مشکلی در بحث تأمین آب زوار نداشته باشیم.

چهارشنبه  12مرداد  1401شماره 3491
رییس شورای اطالع رسانی استان اصفهان در جمع خبرنگاران؛

صدای رسانه باید بلند باشد تا مجبور نباشیم صدای مردم را بلند بشنویم
امتیاز  -بهادری  -رییس شورای اطالعرسانی
اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت  :صدای
رســانه باید بلند باشــد تا مجبور نباشــیم صدای
مردم را بلند بشــنویم .معاون سیاســی امنیتی و
اجتماعی استانداری و رئیس شورای اطالع رسانی
استان ،به مناسبت سالروز شهادت شهید صارمی
و(بزرگداشت روز خبرنگار ) به همراه علی تمنایی
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی (دبیر
شــورای اطالع رســانی) ،مرضیه با قرصاد رئیس
واحد مطبوعات اســتان ،شــمس ،رئیــس روابط
عمومی و امور بین الملل اســتانداری اســتان در
ســالن اجتماعات اصفهان با خبرنگاران دیدار و به
سواالت مطرح شــده ،مشکالت صنفی ،فرهنگی
اجتماعی ،سیاســی ،همچنین عدم آزادی قلم در
راستای نقد به حق مسئولین و دغدغههای امنیت
شغلی ،مسکن و بیمه آنها پاسخ داد.
این جلسه با سالهای گذشــته در شورای اطالع
رســانی تفاوت چشــمگیری داشــت و آن توجه
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری در
جایگاه رئیس شورای اطالعرسانی به جزئی ترین
دغدغه های مطرح شــده از طریق جامعه رسانه و
ک تک سواالت بود.
پاسخگویی به ت 
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری
اصفهان در ابتدای ســخنان خود گفت ؛مسئولین
خدمتگزار ،افرادی هســتند که همیشه در عملکرد
خود به دنبال پیدا کردن عیوب و رفع آن میباشند.
رســانهها دغدغههای مردم و عیوب را می بینند
و با توجه به رســالت شــان و قلمی که در دست
دارند بدون حاشیه سازی به مسائل میپردازند ،لذا
مسئولین در تمام دستگاهها موظف به پاسخگویی
به رســانهها و رفع عیوب سیستمی سازمان خود
هستند .
وی با اشــاره به این موضوع که شفاف سازی و

پاسخگویی مسئولین یکی از مطالبات مهم دولت
سیزدهم است خاطرنشــان کرد به جز اطالعاتی
که با نظر شــورای اطالع رســانی آن را محرمانه
اعالم میکنند مابقی خبر ها می بایست از تریبون
رســانهها جهت اطالع مردم قابل انتشار باشد و
هر مدیر یا سازمانی که حاضر به پاسخگویی نبود
،رسانه ها حق دارند آنها را به شورای اطالعرسانی
اســتان معرفی تا مورد بازخواســت قرار گیرند.
جانثاری در خصوص اعتراض بعضی از مدیران در
خصوص اطالع رسانی نادرست یکسری رسانهها
در اخبار های منتشر شده گفت:
جواب من به آنها در یک جمله خالصه میشــود
(اگر شــما به موقع پاســخگو بودید و به صورت
صحیح اطالع رســانی می کردید خبر نادرست به
جامعه منتقل نمی شد!

در شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو صورت گرفت؛

بازدید مدیرعامل برق منطقهای
خوزستان از انتقال نیرو

مدیرعامل شــرکت برق منطقهای خوزستان از شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو
بازدید کرد .شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو یکی از شرکت های توانمند در کنار
برق منطقهای خوزســتان بوده که اقدامات و کارهای تعمیراتی برق منطقهای خوزستان
را انجام میدهد و در حوادث و حفظ پایداری شــبکه برق نقــش تاثیرگذاری دارد.این
بازدید در راستای افزایش تعامل و همکاری دوجانبه مابین دو شرکت انجام گرفته است
و محمود دشــتبزرگ نیز از اقدامات شرکت تعمیرات در رفع حوادث و اشکاالت ایجاد
شده در شبکه تقدیر کرده است.در این بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
از بخشهای مختلف شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو و توانایی تجهیزاتی و فنی
آنها نیز بازدید کرده و آنها را مورد بررســی قرار داده اســت.وی همچنین پس از بازدید
از قســمت های عملیاتی ،فنی و آزمایشگاهی با پرسنل عملیاتی و فنی این شرکت به
صورت میدانی مالقات و از تالشهای شبانه روزی این تالشگران صنعت برق قدردانی
نمود .دشــت بزرگ در پایان این بازدید در نشست با مدیرعامل این شرکت بر افزایش
تعامل و همکاری مابین دو شــرکت تاکید و راههای حفظ و پایداری شــبکه برق را در
شرایط گوناگون مورد بررسی قرار دادهاند.بررسی وضعیت شبکه برق منطقهای خوزستان
و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در آن ،از دیگر محورهای این نشست بوده است.
سید مهرداد بالدیموسوی معاون بهرهبرداری و سید حجت اله موسوی مدیر دفتر روابط
عمومی شرکت برق منطقهای خوزستان نیز در این بازدید حضور داشتند.

لذا در میــدان خبر ،هر که توانســت مدیریت
بحــران کند و خبــر را زودتر باال ببــرد بُرد با
اوست).
رییس شــورای اطالعرسانی اســتان در حاشیه
ســخنان خود از حضور فعال رســانه های استان
ابراز خشنودی کرد و گفت؛ آنچه باعث مسرت من
شد این بود که تک تک شــما دارای یک هویت
و شناسنامه رســانهایی هستید و فعالین رسانه ایی
اســتان را خود به خوبی رصــد میکنید  .بههمین
دلیل مدیران باید رســانه هایــی که صدای مردم
هســتند و جایگاه قانونی در فعالیت رســانه ایی
خود دارند را حمایت و مســیر های پاســخگویی
را برایشــان هموار کنند .جانثاری افزود اگر امروز
لطف پروردگار شــامل حال ما شده تا در جایگاهی
خدمتگزار مردم خود باشیم ،اگر کاری از دستمان

بر بیاید اما چشــم پوشی کنیم در ابتدا زیان آن به
خود ما باز می گردد چرا که باعث پشــیمانی ذاتی
خواهد شد .از کلیه فعاالن صاحب قلم در خواست
میکنیم اگر در اســتانهای دیگر بــرای رفاه حال
خبرنگاران اقدامی انجام شده لطف ًا انتقال دهید تا ما
هم بتوانیم در راستای عملیاتی کردن آن بکوشیم.
درخصوص نقد قلم رســانههاباید یاددآور شــوم
،عدالت رســانهای یک مطالبه به حق است ،گرچه
هر فردی در بستر های سیاسی جامعه صاحب فکر
و اندیشه سیاسی خود می باشد اما نباید در زمانی
که ُپســت و مســئولیتی را عهدهدار شده گرایش
سیاســی خود را در نظرات خدمــت خود تحمیل
کند .لذا اگر من به عنوان معاون سیاســی امنیتی
و اجتماعی اســتانداری در خدمتم ،گرایش سیاسی
خود را اعمال کنم خارج از عدالت کار کرده ام .در

در راستای عبور موفق از پیک بار امسال:

سمینار آموزشی استفاده بهینه از
انرژی برق برگزار شد

سمینار آموزشی استفاده بهینه از انرژی برق برای مدیران روابط عمومی دستگاه های
اجرایی اســتان گیالن در ســالن اجتماعات پیامبر اعظم شرکت برق منطقه ای گیالن
برگزار شد.
ســهیل طاهری مدیر دفتر خدمات مشــترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد
گفت :همدلی ،همکاری و مشــارکت تمامی دســتگاه های اجرایی برای عبور موفق
از پیک تابســتان جاری امری مهم و حیاتی اســت .هدف از اجرای این سمینار نیز،
اســتفاده بهینه از انرژی برق در سازمان ها و ادارات و تحقق هدف کاهش مصرف
 30درصدی ادارات در ساعات کاری و  60درصد در ساعات غیر کاری طبق مصوبه
هیات وزیران است.
وی افزود :با توجه به نقش و جایگاه خطیر روابط عمومی ها در اطالع رســانی و آگاه
سازی ،امیدواریم مباحث این سمینار آموزشی در سطح ادارات پیاده سازی شود و شاهد
نهادینه شدن فرهنگ استفاده بهینه از انرژی برق در تمامی ادارات باشیم.
گفتنی اســت که حسین شهیدی مقدم کارشناس مدیریت مصرف شرکت برق منطقه
ای گیالن در این دوره آموزشــی ،مباحث؛ وضعیت انــرژی در ایران و جهان ،فرهنگ
مصرف و وضعیت مصرف انرژی برق در کشور ،حفاظت از محیط زیست ،سرمایه مورد
نیاز برای تامین بار پیک ،مدیریت مصرف در ساختمان های اداری و مسکونی و عملکرد
شــرکت در زمینه مدیریت مصرف برق را برای حاضران تشریح نمود و جلسه با پرسش
و پاسخ خاتمه یافت.

قدمت ۷۰۰ساله هنر تعزیه در المرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی المرد گفت۲۲ :
گروه تعزیه در شهرســتان المرد به اجرای این هنر آئینی
می پردازند.
محمد هنرپیشــه اظهار کرد :مردم شهرســتان المرد از
گذشتههای دور آنچه که در روضهها از منابر شنیده بودند،
تصدیق آن را به صورت هنر آئینی در مراسم تعزیه میبینند
و از واقعه عاشــورا و آن چیزی که در ذهن دارند به عینه در
مراسم تعزیه مشاهده کرده و برای این مصائب اشک ماتم
میریزند .وی گفت :هنر تعزیه در شهرستان المرد از قدمت
باالیی برخوردار است و مستنداتی که محققین به آن دست
یافتهاند  ۷۳۰سال تعزیه در شهرستان المرد قدمت دارد.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی المرد اظهار کرد :به دلیل
اینکه عزاداران حســینی با یاد ونام شهدای کربال آشنایی
بیشتری پیدا کنند در ابتکاری جالب هر روز در دهه محرم به
نام یکی از شهدای واقعه کربال و عاشورا نامگذاری کردهاند.
محمد هنرپیشــه رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی

با حضور اعضای شورا برگزارشد؛

برگزاری جلسه شورای
امر به معروف و نهی از منکر

جلســه شــورای امر به معروف و نهی از منکر این نهاد با حضور اعضای شورا برگزار شد .در
ابتدای این جلســه مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان گیالن در خصوص اهمیت
فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم گفت :امر به معروف و نهی از منکر یکی
از موضوعات مهم مذهبی ،فرهنگی و ارزشی در کشور است که در دین مبین اسالم جایگاهی
واال و ویــژه دارد .مهندس حامــد دائمی رعایت فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را
یک وظیفه عمومی و همگانی دانست و افزود :همه ما در هر جایگاهی قرار داریم باید نسبت
به اجرایی کردن این مهم جدیت ویژهای داشته باشیم .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
اســتان ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را واجب و احیای آن را از ضروریات این
فریضه الهی عنوان کرد .در ادامه مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب
اسالمی گیالن گفت :متولیان فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید در برپایی این موضوع
مهم سعه صدر ،برخورد فرهنگی و جذب حداکثری را سرلوحه اقدامات و فعالیت های خویش
قرار دهند .حجت االسالم والمسلمین قربان پور با توجه به گستردگی مقوله مهم امر به معروف
و نهی از منکر ،معرفی الگوههای مناسب به نسل جوان ،احیاء و ترویج امر به معروف همگانی
و نظارت بر رفتار مدیران و حاکمان را از اهم موضوعات مرتبط با فرهنگ امر به معروف و نهی
از منکر ارزیابی کرد .وی افزود :اگر به موضوع امربه معروف و نهی از منکر وسیع نگاه کرده و
دستورات آن را اجرا کنیم ،امورات دیگر نیز به تأسی این امر اصالح می شود .سپس اعضاء به
بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

مفقودی

 ۲۲گروه تعزیه خوان فعالیت دارند؛

شهرســتان المرد افزود :روز اول محرم الحرام با شــهادت
مســلم بن عقیل (ع) تعزیهها آغاز ،و مجلــس روز دوم را
به شهادت دوطفالن مســلم (محمد و ابراهیم) اختصاص
میدهنــد .وی افزود :تعزیه روز ســوم ،تعزیه مدینة الوداع،
روز چهارم شهادت حر (ورود به کربال و سر راه گرفتن حر)
اختصاص داده شده است .او گفت :تعزیه روز پنجم شهادت
دوتن از یاران امام حســین (شــهادت حر و وهب) و در روز
ششم نیز شهادت طفالن زینب است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تعزیه روز هفتم به نام یتیم
آقا امام حسن مجتبی ،حضرت قاسم بن الحسن نامگذاری
شده اســت اظهار کرد :تعزیه روز هشتم در این منطقه نیز
به نام حضرت اباالفضل العباس (ع) اســت و تعزیه روز نهم
نیز شهادت حضرت علی اکبر جوان امام حسین (ع) است.
هنرپیشه تصریح کرد :در روز دهم عاشورا ،اکثر تعزیهها در
شهرستان المرد در صبح اجرا میشود و بعضی نیز در عصر
اجرا میشود که در این روز کل واقعه عاشورا بویژه شهادت

دولت سیزدهم کلیه رســانهها مورد اقبال هستند
و قطع ًا با توجه به پیشــنهادی که از طرف شــما
عزیزان شــد ،در کمیسیونهای تخصصی شورای
اطالعرســانی اســتان که فاقد پیوست محرمانه
هســتند از پتانســیل صاحبان قلم بیشتر استفاده
خواهیم کرد .ما برای رفع مشــکالت دهها شرکت
خصوصی و دولتی وقت گذاشته و جلسه میگذاریم
لذا میتوانیم برای رفع دغدغههای صاحبان قلم هم
زمان بگذاریم .برای مثال اگر بنده به عنوان رئیس
شورای اطالع رسانی استان از رسانههای مطالبهگر
و نقدهای ســالم آنها حمایت کنــم در واقع دیگر
مدیران استانی را در عمل متوجه جایگاه و شانیت
صاحبان قلم نمودهایم ،گرچه نقد شنیدن مدیران
ما نیاز بــه فرهنگســازی دارد و بعضی مدیران
شاید تمایل به شــنیدن نقد نداشته باشند اما شما
(جسارت کنید ،بنویسید و پیگیر باشید ،ما هم مدیر
به مدیر از شما حمایت میکنیم).
وی بــه مصوبات ســفر ریاســت جمهوری به
اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت :هنوز مصوبه
ایی به ما ابالغ نشــده و انشــاهلل در آینده نزدیک
اطالعرســانی خواهد شد.رییس شــورای اطالع
رســانی اســتان اصفهان در پایان ســخنان خود
افزود؛ این جلســات برکت دارد ،ما آمدیم به مردم
خدمت کنیم و رســانهها پل ارتباطی برای شنیدن
صدای مردم توســط مسئولین هستند .بدون شک
هــر کجا که مردم فریاد میزنند باید بدانیم جایی
،گوش یک مدیر ناشنوا اســت که آنها را وادار به
فریاد زدن کرده ،حضور رســانه ها در جمع مردم و
اطالعرسانی حقایق جامعه و انتقال آن به مدیران
باعث میشود مشــکالت دیده شده و مسئولین و
مدیــران را وادار به پاســخگویی کند.من معتقدم
صدای رســانه باید بلند باشــد تا مجبور نباشــیم
صدای مردم را بلند بشنویم.

امام حســین (ع) را به صورت خالصه در روز عاشورا و آن
واقعهای که در آن ساعات روی داد اختصاص دارد.
او گفت :در شهرستان المرد  ۲۲گروه تعزیه خوان به اجرای
این هنر زیبای نمایشی میپردازند که میتوان گفت در کل
کشــور از دید کیفی و کمی بی نظیر است ،و شاید در کل
کشور نمونه نداشته باشــد ،به همین دلیل المرد به قطب
تعزیه جنوب کشور شهرت گرفته است.
این مسئول فرهنگی اذعان کرد :از  ۲۲گروه تعزیه خوان،
 ۱۶گروه تعزیه خوان به بخش مرکزی المرد اختصاص دارد،
 ۴گروه تعزیه در بخش اشکنان فعال هستند ۲ ،گروه تعزیه
نیز در عالمرودشت ،و یک گروه تعزیه در بخش خیرگو فعال
و به اجرای این هنر آئینی میپردازند.
هنرپیشــه گفت :از قدیم االیام این مراســم پابرجابوده و
آئینهای مختلفی همچون چاووشی نیز در این دهه داریم از
چاووشی تا برنامههای دیگر همه با کمک خود مردم انجام
می شده است.
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