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جنتی :عربستان كارشكنی می  كند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  به تشریح آخرین وضعیت
مذاكرات ایران و عربســتان در مورد حج پرداخت و گفت:
متاسفانه در طول چند ماه گذشته دولت عربستان كارشكنی
كرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،علی جنتی دیروز دوشــنبه در
حاشــیه نشســت صبحانه كاری در اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و كشــاورزی ایــران در جمع خبرنــگاران افزود :با

جدیت به دنبال این هســتیم كه امسال بتوانیم زائران را به
مكه مكرمه اعزام كنیم.
وی بــا تاكید بــر كارشــكنی  های عربســتان گفت:
مســئوالن حج بایــد پیش از ایــن به آنجــا می  رفتند و
قرارداد محل  هــای اقامتی را منعقــد می  كردند اما دولت
عربســتان تاكنــون به ایــن افــراد روادید نداده اســت.
جنتــی با اشــاره به اعــزام یك هیات بــرای مذاكره به
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کمی  ابری همراه با وزش باد در شهرهای جنوبی باد و گرد و خاک

ســید علی اصغــر محدث کــه به تازگــی مقام
برتــر روابط عمومی  هــای وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی  را با همراهی کارشناســان خود در ســطح
کشــوری کســب کرده اســت ،ابراز داشــت :جای
خالــی روابط عمومی  هــا در کارگروه  های اســتانی،
مشهود است.
روابــط عمومــی  اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی  اســتان فــارس توانســت در چهــار دوره
ســه ماهه و یکســاله  ٩٤از میان روابط عمومی  های
وزارت فرهنگ و ارشــاد در کل کشــور ،به مقام برتر
دست یابد ،که به همین بهانه به سراغ سید علی اصغر
محــدث رفتیم و گپ و گفتی در این باره با وی زدیم
که به آن اشاره می  شود.
جــای خالــی روابــط عمومی  هــا در
کارگروه  های استانی
مدیر روابــط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  استان فارس در این باره گفت :شاخص  هایی
چون میزان مشــارکت خبری ،تعامل بــا مخاطبان،
تبلیغــات و اطالع رســانی ،خدمــات الکترونیکی و
امکانات جانبی پایگاه اطالع رســانی برای مقایسه در
نظر گرفته شــده و عملکردی کشوری مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفته است.
محدث افزود :در مجموع تمام این آیتم  ها ،شامل
شــانزده شاخص زیر گروه هســتند و استان فارس از
نمره  ١٠٠امتیاز کامل را بدســت آورده و همچنین با
میانگین ماهی  ١١٦خبر و مجموع  ١٣٩٦گزارش در
طول سال ،باعث برتری این روابط عمومی  شده است.
وی در ادامه اظهار داشت :نگاهی به کارگروه  های
اســتانی در زمینه  های مختلف نهادها و ســازمانها،
نشــانگر این اســت که جایگاه روابــط عمومی  ها،
رســانه  ها و اطالع رســانی در توسعه اســتان دارای
اهمیــت الزم نیســت و نبود آیتم  هــای مهمی  نظیر
اطالع رســانی ،رســانه  ها ،روابط عمومی  ها و افکار
عمومی  در این کمیته  های اجرایی ،قابل تامل است.
مدیر روابــط عمومی  اداره کل فرهنگ و ارشــاد
عربستان گفت :این نخستین بار است كه به هیات ایرانی،
آن هم در كشــوری ثالث ویزا داده شد كه برای مذاكره به
عربستان بروند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  اضافه كرد :در این ارتباط
ما مســایل مختلفی را مطرح كردیم اما طرف عربســتانی
برخورد  هایی منفی داشته است؛ در مورد حمل و نقل هوایی
و اینكه هواپیماهای ما بتواند زائران را به عربســتان انتقال
دهد آنها كارشــكنی می  كنند؛ همچنیــن در مورد روادید
كارشــكنی می  كنند؛ ما اعــام كرده ایم كــه اگر دولت
ســوئیس حافظ منافع شما در ایران است باید در ایران ویزا

روابط عمومی  فرهنگ و ارشاد فارس
برتر کشوری شد

اسالمی  اســتان فارس با اشاره به تاثیر عملکرد روابط
عمومی  به لحاظ ساختاری در نهادهای مختلف اظهار
داشت :رابطه بین روابط عمومی  دستگاهها با رسانهها
به صورت حرفهای تعریف شده و در این مسیر نیاز به
تشــکیل مشاورانی از جنس رسانه و روابط عمومی  در
فعالیت  هــای کالن و تصمیم گیری  های اســتانی و
شهری مشهود است.
او با بیان اینکه نظام اداری دســتگاهها می  بایست
نسبت به کارکرد روابط عمومی  دیدگاه حرفهای داشته
باشــند ،تصریح کرد :با همین دیدگاه کســانی که در
پســت روابط عمومی  قراردارند بــا تخصص الزم و
تجربــه در این حــوزه می  تواننــد نماینده افکار
عمومی  جامعه بوده و با آگاهی و شناسایی که در این
زمینه پیدا می  کنند ،آســیب  های موجود در الیه  های
واقعی مردمی  را بصورت کامال واقعی و ملموس برای
ارائه در این کارگرو ه  ها دســته بنــدی کرده و برای
مواجهه با آن در تصمیمات موثر واقع شوند.

بدهد اما آنها اصرار دارند در كشوری ثالث روادید داده شود
كه برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افــزود :در این مذاكرات ،ســازمان حج را موظف
كــرده ایم كه همه شــرایط مــا را به مقامات عربســتان
اعــام كنند و آنها باید این شــرایط را بپذیرند تا این حج
انجام شود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی  گفت:علی رغم اینكه
زمان را از دســت دادیــم ،تالش می  كنیم اگــر مقامات
عربســتان همراهی كنند امســال بتوانیم مراســم حج را
برگزار كنیم.

محدث افزود :زمانــی تمام فعالیت روابط عمومی
در چاپ پالکارد خالصه شده بود و حاال هم به نصب
بنرهای مناسبتی و ارسال اخبار یک سویه تغییر یافته
اســت و هیچ خبری از انعکاس دیدگاه  ها و بررســی
آســیب  های جدی حوزه اطالع رســانی و عملکردی
نیســت تا آنجایی کــه دیگر دغدغه  هــای مردمی  و
نیازهای به روز جامعه رو به رشد و جوان استان فارس
در حال فراموشــی اســت و فقط نگارش رویداد  های
سازمانی ،مالک انتشار اخبار شده است.
ایــن مدیر روابط عمومی  ابتدایی ترین و مهمترین
وظیفه را بر اســاس تنها تئوری موجود در این رشته،
ایجاد ارتباط دو سویه با مخاطبان! دانست و گفت :در
انجــام این وظیفه ذاتی با توجه به دغدغه مقام معظم

رهبری در نامگذاری ســال بر دوش روابط عمومی  ها
اســت و معتقدم ،عملکرد این بخش در انجام رسالت
و وظایف ذاتی اش ما را به این مرحله خواهد رساند.
وی اظهــار داشــت :البتــه چالش  هــای روابط
عمومی  در ایران بیشــتر بر مبنای تشکیالت و چارت
ســازمانی مناســب ،اعتبارات ،آمــوزش ،نحوه عمل
نیروی انســانی و وجود نگرش  های غیر تخصصی و
فرعی ،نبود تشــکل  های حرفه ای و نبود قانونمندی
مسئولیت  های استراتژیک و حرفه ای روابط عمومی،
است.
ســید علی اصغر محدث ارتباط با رسانه  ها که در
میان وظایف اصلی شــش گانه روابــط عمومی  قرار
می  گیرد را از مهمترین کارکردهای روابط عمومی  های
دستگاه  های اجرایی دانست و گفت :ارتباط با رسانه  ها
نقش مهمی  در برقراری ارتباط بین ســازمان و مردم
داشــته و ارائه اطالعات به افکار عمومی  را تســهیل
می  کنــد .یک روابط عمومی  موفق باید بهترین مرجع
برای پاسخگویی به مخاطبین سازمانی و ارباب رجوع
بوده و اطالعات مناســب و مفید بــرای اطالع افکار
عمومی  را در موقعیت  های زمانی مختلف منتشر کند.
کلید حل معما در دستان مدیران استانی
مدیــر روابــط عمومی  فرهنگ و ارشــاد فارس
افزود :ادارات ،نهادها و ســازمان  ها در اولین فرصت
باید به این ســوال پاســخ دهند که پس از شروع به
کار خویش برای روابط عمومی  ســازمان زیرمجموعه
خویــش چه کرده انــد؟ چقدر برای پاســخگویی به
افکار عمومی  همت و عطش داشــته انــد؟ در رابطه
بــا تقویت عملکرد ارتباط با رســانه  های واحد روابط
عمومی  خویش چه اقداماتی انجام داده اند؟ در رابطه
بــا تقویت عملکرد ارتباط با رســانه  های واحد روابط
عمومی  خویش چه اقداماتی انجام داده اند؟ و….

درخشش عکاس معلول نی ریزی
در مسابقات جهانی فرانسه

عکاس معلول نی ریزی در مســابقات جهانی فرانسه مدال برنز
را به دســت آورد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مدیر روابط
عمومی اداره کل بهزیســتی فارس گفت :در نهمین دوره مسابقات جهانی افراد دارای معلولیت (ابیلیمپیک)
که در بوردو فرانسه برگزار شد حامد راستی در رشته عکاسی در فضای باز باالترین امتیاز تیمی را به دست
اورد و مــدال برنز باالترین امتیازآور تیمــی را از آن خود کرد .امین زمان نیا افزود :تیم ملی قابلیتهای افراد
دارای معلولیت کشــورمان با  15شرکت کننده در این مســابقات حضور یافته بود .وی افزود :در این دوره
از رقابتها مســابقه دهندگان ایرانی در هشت رشته مهارت شامل نقاشــی ,طراحی پوستر ,طراحی کاراکتر,
طراحی صفحات وب ,کنده کاری روی چوب ,برنامه نویســی کامپیوتر ,عکاســی در فضای باز و معماری
اتوکد حضور داشــتندکه سومین تجربه در رقابتهای بین المللی به شمار می رفت .در نهمین دوره مسابقات
جهانی ابیلیمپیک که فروردین امســال در بوردو فرانسه برگزار شد  650شرکت کننده از  35کشور جهان با
یکدیگر رقابت کردند.

چشم انداز دانشگاه آزاد اسالمی  واحد شیراز :

رشد تحصیالت تکمیلی ،تاکید برمراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان ،تکریم ارباب رجوع
احترام به خردجمعی و تفکر شورایی و رشد و تعالی فرهنگ

دانشــگاه آزاد اسالمی  واحد شــیراز با بهره گیری از
اساتید مجرب و برنامه ریزی اصولی و منطقی تمام هم
و غم خود را در توســعه و گسترش تحصیالت تکمیلی،
مراکز رشــد و شرکتهای دانش بنیان و حرکت به سمت
توسعه پایدار و از سوی دیگر توسعه طرحهای فرهنگی
ماندگار ،تکریم ارباب رجوع و تجاري سازي تحقيقات را
سرمشق تمام فعالیتها و برنامه  های خود گذاشته است .
ضمنا با توجه به برگزاری هفتادمین شــورای مرکزی
دانشــگاه آزاد اســامی   و توصیه  های هیات موســس
و هیــات امنای دانشــگاه مبنی بر تاکید بر ســه اصل
دانش،فرهنگ و اقتصاد که با هدف ارتقای سطح کیفیت
و نوآوری در دانشگاه انجام می  گیرد این واحد دانشگاهی
نیز ازهمه ظرفیت و پتانســیل خود در جهت تحقق این
امــر تمام توان خود را بکار خواهد گرفت .و هم چنین با
توجه به توصیه  های ریاســت عالیه دانشــگاه در جهت
توســعه تحصیالت تکمیلی،جذب هیــات علمی  ،نظام
سالمت مالی،توســعه متوازن و بومی  سازی تحصیالت
تکمیلی در سراســر کشــور و کاهش وابستگی بودجه
دانشگاه به شهریه را باید سر لوحه کارمان قرار دهیم.
بهرهبرداری از بزرگترین مجموعه ورزشی
جنوب کشوردر دانشگاه آزاد اسالمی  شیراز
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی  به منظور شرکت در
یازدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی  استان
فارس و کلنگزنی و افتتاح چند پروژه عمرانی به همراه
جمعــی از معاونان و مدیران این دانشــگاه به شــیراز
سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسالمی  شیراز،
حمید میرزاده برای شــرکت در این جلســه در دانشگاه
آزاد اسالمی  واحد شــیراز حضور یافت .او بعد از مراسم
استقبال ،در فرودگاه شــیراز بر مزار شهدای گمنام این
واحد دانشــگاهی حضور یافت و بعــد از ادای احترام به
مقام شــامخ شــهدا ،یادمان این شــهدا را افتتاح کرد.
میرزاده پیش از یازدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه

آزاد اسالمی  اســتان فارس ،دو پروژه عمرانی شــهرک
فناوری آزاد (طرح شــفا) و مجتمع فرهنگی و تفریحی
واحد شیراز را کلنگزنی و چهار پروژه ساختمان مسجد
و مجتمــع فرهنگــی پیامبر اعظم (ص) ،چهار ســوله
کارگاهی ،یادمان شــهدای گمنام و بزرگترین مجموعه
ورزشی جنوب کشور را افتتاح کرد.
دکتر حمید میرزاده ،رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی  با
بيان اينكه طي دو ســال گذشــته 34 ،هــزار متر مربع
فضاي آموزشي ،پژوهشي و ورزشي توسط اين دانشگاه
در كشــور ايجاد شده ،گفت :دانشگاه آزاد در كل كشور،
 81هزار پروژه فرهنگي ورزشي دارد كه بخشي از آن به
بهرهبرداري رســيده و بخشي ديگر نيز در آينده نزديك
آماده بهرهبرداري ميشود.
ميرزاده ،پروژه فرهنگي ورزشــي دانشــگاه آزاد را
بزرگترين مجموعه در جنوب كشــور ناميد و با اشــاره
بــه اينكه  36هزار متــر مربع فضاي ورزشــي در اين
مجموعه در حال احداث است،گفت :سالني كه اكنون به
بهرهبرداري رسيد تنها قسمتي از آن پروژه و به مساحت
 6هزار متر است.
رئيس دانشــگاه آزاد ادامه داد :مسجد دانشگاه آزاد
شــيراز به همراه مجموعه يادمان شــهدا در زميني به
مساحت  3/5هزارمتر مربع ساخته شده است.
ميرزاده همچنيــن از افتتاح هفت پــروژه فرهنگي
ورزشــي در واحدهاي جهــرم ،اســتهبان و نورآباد در
اســتان فارس خبر داد و گفت :براي اجراي آن پروژهها
 14ميليارد تومان هزينه شده است
دکتــر حمــزه ســارویی،رییس دانشــگاه آزاد
اسالمی  استان فارس در تشریح جزئیات این پروژههای
عمرانی ،اظهار کرد« :بر اساس برنامهریزیهای صورت
گرفته ،در ســفر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  به شیراز دو
پروژه شهرک فناوری آزاد (طرح شفا) و مجتمع فرهنگی
و تفریحی کلنگزنی و چهار پروژه عمرانی دیگر نیز به
بهرهبرداری رسید».

دکتر ســارویی ،ادامه داد« :شــهرک فنــاوری آزاد
(طرح شــفا) در مســاحت  35هکتار و در ســایت 185
هکتاری پردیس دانشــگاه آزاد اســامی  واحد شــیراز
کلنگزنی شد».
دبیر هیات امنا دانشــگاه آزاد اسالمی  استان فارس
افزود «:مجتمع فرهنگی ،رفاهی ،تفریحی و توریســتی
واحد شیراز نیز کلنگ زنی شد .این مجتمع در زمینی به
مســاحت بیش از  7هکتار  -که  4هکتار آن به صورت
باغ و مشجر اســت -کلنگزنی خواهد شد .در فاز اول،
مجوز ایجاد این مجتمع در مساحت  100هزار مترمربع
را اخذ کردهایم کــه با تکمیل این پروژه در  3/2هکتار،
مجمتع فرهنگی آموزشی واحد شیراز بزرگترین مجمتع
فرهنگی ،رفاهی ،تفریحی و توریســتی در جنوب کشور
خواهد بود».
رییس واحد شیراز ،در    باره پروژههایی که در این سفر
به بهرهبرداری رسیده گفت« :ساختمان مسجد و مجتمع
فرهنگی پیامبــر اعظم (ص) در متراژ  3150مترمربع با

مشــخصات  900متر شبستان طبقه اول 350 ،مترمربع
مساحت شبستان طبقه دوم 340 ،مترمربع فضای اداری،
 340مترمربــع صحــن روباز 100 ،مترمربع مســاحت
وضوخانه و با گلدســتههایی به ارتفــاع  21مترمربع و
گنبد  5/10متری از سقف با قطر  12مترمربع به عنوان
بزرگترین مسجد استان افتتاح شد».
وی ادامــه داد« :پروژه دیگر مربوط به چهار ســوله
کارگاهی دانشکده فنی و مهندسی واحد شیراز است که
این  26کارگاه در این چهار سوله قرار دارد و در مساحت
 3500مترمربع ساخته شده است».
دکترســارویی ،یادمان شــهدای گمنام دانشگاه آزاد
اسالمی  واحد را سومین پروژهای عنوان کرد که با حضور
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی  به بهرهبرداری رسید.
وی اضافه کرد« :افتتاح بزرگترین مجتمع ورزشــی
جنوب کشور در واحد شیراز نیز چهارمین پروژهای است
که به دست دکتر میرزاده به بهرهبرداری رسید».
ســارویی در    باره این مجتمع ورزشــی بــه خبرنگار

دانشــگاه گفت« :ســالن اصلی این مجتمع ورزشی با
مســاحت  3400مترمربع با گنجایــش  1572صندلی
برای تماشاگران ،دارای زمین فوتسال ،والیبال ،هندبال
و بســکتبال است ،سالنهای کشتی ،رزمی ،بدمینتون و
تنیس نیز در سه ســالن جانبی این مجتمع در مساحت
 2094مترمربع قرار گرفته است».
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی  اســتان فارس تصریح
کرد :پیشــرفت فیزیکی این پروژههای عمرانی سال  ها
متوقف شــده بود که از مهرماه سال  1393با همکاری
حوزه معاونت عمرانی و دیگــر حوزهها این پروژهها به
سرانجام رسید.
استاندار فارس در یازدهمین جلسه هیات
امنای استان فارس پیشنهاد داد:
ایجاد مراکز کارآفرینی دانشگاه آزاد
اسالمی  با تکیه بر شرکت  های دانش بنیان
اســتاندار فارس گفت :ایجاد مراکــز کارآفرینی در
دانشگاه آزاد اسالمی  با تکیه بر شرکت  های دانش بنیان
در سرلوحه برنامه  های این دانشگاه قرار گیرد.
اســتاندار فارس در جلسه هیات امنای استان فارس
با اشــاره به خدمات ارزنده آیت اهلل  هاشمی  رفســنجانی
گفت :خدمات موثر ایشــان هرگز فراموش نمی  شــود،
دانشــگاه آزاد اســامی  حاصل خدمات متفکرانه و دور
اندیشانه ایشان اســت که خدمات بزرگی به کشور ارائه
داشته است.
سید محمد افشانی استاندار فارس با تشکر از زحمات
دکتر میرزاده و توسعه دانشگاه در این دوره ضمن تاکید
بر توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسالمی  افزود :همان گونه
که دکتر میرزاده نیز به آن اشــاره کرد تعداد دانشــجو
روبه کاهش اســت بنابر این دانشــگاه  های غیر دولتی
به دنبال پر کردن صندلی  های خالی خود هســتند چون
می  خواهند اقتصادی بمانند بنابر این پیشــنهاد می  شود
دانشگاه آزاد اسالمی  در مراکز شهرستان  ها و شهرهای
کوچک سرمایه گذاری کند.

افشــانی با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اســامی  در
حوزه ســخت افزاری عملکــرد مطلوبــی دارد ،افزود:
پروژه  هــای افتتــاح شــده در حــوزه ســخت افزاری
بســیار مفیــد ارزیابی می  شــود ،پیشــنهاد می  شــود
دانشــگاه باز هــم در حوزه نرم افزاری توجه بیشــتری
نشــان دهــد تــا در آینــده فــارغ التحصیــان این
دانشــگاه بتواننــد در جایــگاه علمی  برتر قــرار گیرند.
وی با اشاره به عنوان سال و لزوم فعال شدن دانشگاه  ها
در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد :ایجاد مراکز کارآفرینی در
دانشگاه آزاد اسالمی  با تکیه بر شرکت  های دانش بنیان
در سرلوحه برنامه  های این دانشگاه قرار گیرد.
افشانی گفت :متاســفانه بخش قابل مالحظه ای از
دانشــجویان که جزو نخبگان نیز محســوب می  شوند
کشــور را برای ادامه تحصیل ترک می  کنند شــاید اگر
اقتصاد دانش بنیان به طور جدی پیگیری شــود و ایجاد
اشتغال متناسب با رشته  های تحصیلی باشد ،مانع خروج
آنها از کشور شود.
اســتاندار فارس بــا بیــان اینکه دانشــگاه  ها باید
پاسخگوی نیازهای جامعه باشند گفت :مراکز تحقیقاتی
و پژوهشــی دانشــگاه  ها بایــد جلوتر از ســایر مراکز
تحقیقاتی باشــند تا بتوانند هدایت بخش خصوصی در
سرمایه گذاری را برعهده بگیرند.
وی در پایان گفت :باید توجه داشت که محصوالت
تولید شده در شــرکت  های دانش بنیان قابل صدور به
کشورهای دیگر باشند.
پروژههایی که به بهره برداری رسید:
-1مجتمــع فرهنگی-مذهبــی پیامبــر اعظم(ص)
دانشگاه آزاد اسالمی  شیراز
-2مجتمــع آزمایشــگاهی و کارگاهی دکتر محمود
حسابی دانشگاه آزاد اسالمی  شیراز
-3یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسالمی  شیراز
 -4مجموعــه ورزشــی پوریای ولی دانشــگاه آزاد
اسالمی  شیراز

