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نارضایتی مردم از بی عدالتی هاست
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز با بیان اینکــه عمده ناراحتی و
نارضایتی مردم از بی عدالتی هاست ،گفت :اگر عدالت در جامعه حاکم...

نشست مدیر کل ورزش و
جوانان فارس با جوانان نخبه
برگزار شد

نشســت صمیمی مدیــر کل ورزش و جوانان فارس
چهارشــنبه با جوانــان نخبه و فرهیخته اســتان فارس
برگزار گردید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و پایــگاه خبری و
اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان حیدر علی
کامیــاب در دیداری که صبح چهارشــنبه  13تیرماه در
سالن اجتماعات با جوانان و نخبگان داشت با بیان اینکه
دوران جوانی برای انسان بسیار ارزشمند و تاثیرگذار است
گفت :دغدغه جوانان دهه پنجاه بخصوص در دبیرستان
بیشــتر بازی کردن با توپ پالســتیکی بود و به دور از
آسیب های اجتماعی به دنبال تفریحات سالم بودند ولی
اکنون برای نسل جدید عالوه بر اشتغال ،توجه به مسائل
کشــور در ایجاد توســعه و نگاه به سیاست های کالن
جامعه هم در وجود آنان نهادینه است.
وی افــزود :به دلیل رشــد تکنولوژی و پیشــرفت
ارتباطات به طور حتم گرایش جوانان به کارهای اشتباه و
غیر اخالقی هم بیشتر از قبل وجود دارد ،تا جایی که در
بیانات مقام معظم رهبری بحث جوانان و استفاده بهینه
از نیروهای نخبه و جوان همیشه قابل شنیدن می باشد.
کامیاب که بیش از دوساعت به نظرات و صحبتهای
حاضرین توجه داشــت بــا بیان اینکه بــه برکت وجود
نظام جمهوری اســامی وضعیت زیر ســاختهای کشور
متحول گردیده است افزود :در حال حاضر در روستاهای
دور افتاده اســتان هم به لطف خدا یک سالن ورزشی یا
حداقل یک چمــن مصنوعی برای تفریح جوانان احداث
کرده ایم و مطابق آمار در سال گذشته  275زمین چمن
مصنوعی بصورت عدالت محور در روستاها بهره برداری
گردیده است و این روند امسال هم ادامه خواهد داشت.
مدیــر کل ورزش و جوانان تصریــح کرد :مهمترین
گالیه بحق جوانان از مســئولین مبحث اشــتغال است
زیرا حجم بزرگی از جامعه را جوانان تشکیل می دهند و
فضا باید برای آنان فراهم شود و در جلسات مختلف هم
ایجاد اشتغال بیشترین دغدغه مسئولین است ولی وزارت
ورزش و جوانان ماموریتهای متفاوتی دارد و در سالهای
گذشته بدون توسعه زیر ساخت ها و انجام کار کارشناسی
شــده ،ســازمان ملی جوانان را به وزارت ورزش ملحق
کردند درحالــی که حوزه جوانان می تواند یک وزارتخانه
مستقل داشته باشد.
حیدرعلی کامیاب تشکیل و افزایش سازمانهای مردم
نهاد را در دولت تدبیر و امید موفقیت آمیز دانست و گفت:
در حال حاضر همه دســتگاههای دولتی برای پیشــبرد
اهداف شان از ســمنها استفاده می کنند و در شهرستانها
هم به ریاســت فرماندار یک ستاد ســاماندهی تشکیل
گردیــده تا با کمک آنان مشــکالت جامعه کاهش یابد
اما اخذ مجوز سازمانهای مردم نهاد فقط به اداره ورزش
و جوانــان مربوط نمی شــود و هر دســتگاهی می تواند
 NGOتشکیل دهد و برای مخاطبینش تصمیم گیری
کند به همین خاطر اشــتغال در کشور یک امر مشترک
میان نهادهاست و قانونگذار هم اجازه دخالت در حوزه ها
را نمی دهد ،به این دلیل برخی از جوانان استان با شرایط
تعریف شده از خدمات این اداره بهرمند نشده اند.
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اظهار داشــت :در
بخش مالی و پشــتیبانی سالیانه بیش شش میلیارد ریال
اعتبار به ســمن ها اختصاص می یابد و با بررسی ارزیابی
بر   اساس عملکرد ،این بودجه هزینه می شود و هر بخشی
که ماموریت بیشــتری دارد از بودجه بیشتری برخوردار
اســت بطور مثال در همایش مجمع ملی ســازمانهای
جوانان مــردم نهاد و همچنین برگزاری پایتختی جوانان
جهان اسالم در شیراز اعتبارات بیشتری به سمن میزبان
اختصاص دادیم.
کامیاب در ادامــه دیدار با جوانان اســتان از احداث
چندین خانه جوان در اســتان سخن گفت و خاطرنشان
کرد :فارس اولین اســتانی بود که در شــیراز خانه جوان
ســاخت و برای اینکه نیاز ســازمانهای مــردم نهاد به
منظور انجام کارهای تعریف شده مانند مشاوره رایگان،
برگزاری جلسات و سایر موارد دیگر مرتفع شود.
دبیر شــورای عالی ورزش استان در عین حال افزود:
در حال حاضر در  7شهرستان فراشبند ،الر ،جهرم،داراب،
مرودشــت و ...هم خانه های جوان در حال احداث است
که برخی از آنها در سال جاری افتتاح می گردد و انشاهلل
تا پایان دولت دوازدهم همه شهرهای استان می توانند از
خانه های جوان با تجهیزات کامل استفاده کنند.
کامیــاب همچنیــن توانمند ســازی را از مهم  ترین
برنامه های خود دانســت و اظهار داشت :برای اینکه در
جامعه نیروهــای خوب و مدیران توانمندی تربیت کنیم
در منطقه ســپیدان ساخت یک کمپ بین المللی را آغاز
کرده ایم که بخشهای مختلفی دارد و فضاهای گوناگون
آموزشــی ،تفریحی ،اسکان و سایر خدمات رفاهی را در
پی دارد و تا انتهای سال  98به بهره برداری می رسد.
وی در ادامــه گفــت :ســمنها در حــوزه ازدواج،
گردشگری و آســیب های اجتماعی هم گامهای موثری
برداشته اند تا جایی که با ورود به محله های آسیب پذیر
مانند سنگ ســیاه خیلی از جوانان را به سمت کارهای
خوب دعوت کرده اند .همچنین برای کســانی که طرح
کار آفرینی داشــته و مجــوز صنفی گرفتــه اند از وام
بــدون بهره ســازمان جوانان تا ســقف یکصد میلیون
تومان می   توانند اســتفاده نمایند و در رابطه با کارگروه
اشتغال جوانان شرایط سنی را از  29به  34سال افزایش
یافته است.
مدیر کل ورزش و جوانان رسالت اصلی وزارت خانه
را توســعه ورزش همگانی به منظــور نقش ورزش در
باال بــردن ســامت مردم دانســت و گفــت :امروزه
ســازمانهای مردم نهــاد کار ورزش قهرمانی را انجام
می   دهند و همه هیات های ورزشــی متشکل از همین
سازمانها هســتند و با وجود صنعتی بودن ورزش دولتها
اجازه دخالت در امور ورزشی را ندارند.
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صدر نشینی مجدد فارس در سومین نشست سراسری صدا و سیمای استانها
صدر نشــینی فارس در تولید برنامه های نوروزی و همچنین تولید و توزیع محتوا در
فضای مجازی ،سوغات مرکز فارس از مشهد مقدس بود...

امام جمعه شیراز:

استاندار فارس:

آینده استان در گرو مدیریت منابع آب است

ایرنــا :اســتاندار فــارس توجه به آینــده این
اســتان را بــدون مدیریت منابــع آب غیر ممکن
دانســت و گفت :امروز وضعیت آب در این منطقه
به مرحله بحران رســیده و مدیریت این شــرایط
نیازمند همکاری همه جانبه و عزم راســخ مدیران
و مردم است.
اسماعیل تبادار ،پنجشنبه در آیین گرامیداشت
روز دهیاری در شــیراز افزود :در شرایط کنونی که
بــا کاهش بارندگی ها و تداوم خشکســالی مواجه
هستیم و این پدیده منجر به کاسته شدن از منابع
آبی این اســتان شــده ،ضروری است که مصرف
آب با دقت و وســواس بیشتری نسبت به گذشته
مدیریت شود.
اســتاندار فــارس افــزود :در شــرایطی کــه
 92درصــد منابــع آبــی در حــوزه کشــاورزی
مصــرف می شــود و عمــق چاه های اســتان از
40متر به بیــش از  400متر رســیده و از طرفی
از کیفیت آب هم به شــدت کاســته شده ،چگونه
می توان نســبت به صرفه جویــی در مصرف آب
بی تفاوت بود؟
تبادار ،گفت :نادیده گرفتن اقتصاد کشــاورزی
با توجه به اهمیت آن غیر ممکن اســت اما حفظ

کشاورزی اســتان و توســعه آن تنها با مدیریت
مناســب منابع آبی ،ایجاد تغییر در الگوی کشت،
توجه بــه صنایع تبدیلــی و بازاریابی محصوالت
تولیدی و فرآوری شده امکان پذیر است.
وی ادامــه داد :یکی از ســطوح مدیریتی که
ارتباط بســیار نزدیکــی با مردم روســتاها دارند،
دهیاران هســتند که می توان در مدیریت مصرف
آب در روســتاها و به ویژه در حوزه کشــاورزی از
ظرفیت آنها بهره گرفت.
اســتاندار فارس همچنین از دهیاران اســتان
خواســت با تالش بــرای تامین نیازهــای مردم
روســتاها و فراهم کردن امکانات مــورد نیاز آنها
شــرایط را برای ماندن روســتاییان در روســتاها
مهیا کنند.
او افزود :احداث خیابان و بوســتان در روســتا
الزم اســت امــا اولویت دهیــاران بایــد احیای
قنات ها ،ســاماندهی درخت ها ،احیای مشــاغل
روســتایی و توســعه صنعــت گردشــگری و
بوم گردی باشد.
استاندار فارس ،از فرمانداران خواست با فراهم
کردن شرایط برای حضور دهیاران در نشست های
شــورای اداری شهرســتان ها ،بــه تحقق اهداف

مدیریتی و عملیاتی شدن سیاست های فرمانداران
کمک کنند.
تبادار ادامه داد :دستگاه های اجرایی و بانک ها
نیز باید شــرایط را بیش از گذشــته بــرای ایجاد
فرصت های ســرمایه گذاری در روستاها فراهم و
روند ایجاد فرصت های شغلی و پرداخت تسهیالت
در این زمینه را آسان کنند.
مدیــران ،ارتبــاط خــود را با مردم
افزایش دهند
اســتاندار فارس ،در بخش دیگری از سخنان
خود ،با اشــاره به تالش های دشمنان برای ضربه
زدن به کشــور و نظام اسالمی گفت :امروز همان
کسانی که شعارها و فریادهای به اصطالح حقوق
بشــری آنها گوش فلــک را کر کــرده در عمل
رفتارهایی را در پیــش گرفته اند که دقیقا خالف
ادعاها و شعارهای آنهاست.
تبادار افزود :این مدعیان دروغین حامی حقوق
بشر با اســتفاده از تمام ابزارها و امکانات در صدد
هستند که برای مردم و نظام ما مشکل ایجاد کنند.
تبادار اظهار داشت :جمهوری اسالمی از ابتدای
پیروزی تاکنون همواره با مشکالت و بحران های
متعدد مواجه شده اما ظرف این سال ها با همراهی
مــردم و کمک خداوند این روزها را با ســربلندی
پشت سرگذاشــته و در ادامه نیز پشت سر خواهد
گذاشت.
اســتاندار فارس از مدیران و مســئوالن استان
خواســت که تمام توان و ظرفیت خود و مجموعه
تحت مدیریتشــان را بــرای خدمات رســانی و
پاسخگویی مطلوب به مردم به کار گیرند.
تبــادار اضافه کــرد :مدیران باید ارتباطشــان
را بــا مردم روز به روز افزایــش دهند و خود را با
خواســته های آنها منطبق کنند و اطمینان داشته
باشــند که اگر در گفتار و رفتارشان صداقت پیشه
کنند مردم همراه و پشتیبان آنها خواهند بود.
در این آیین از  30نفر از دهیاران و شــماری از
فرمانداران نمونه استان فارس تجلیل شد.

مراسم روز قلم برگزار شد

صفدر دوام  /عصر مردم

" ياد بعضی نفرات
رزق روحم شده ست
وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جرأتم می بخشد
روشنم می دارد"
اين شعر نيما يوشيج پدر شعر امروز در ياد رفته گان
چه آرامشــى به دوران فراق مى دهــد كه ياد و
خاطره اهل قلم هميشــه در وادى خيال دوستان
و دوســتداران باقى خواهد ماند براى همين صبح
پنجشــنبه  ١٤تيرمــاه كه در حافظــه تقويم ملّى
به نام روز قلم ثبت شــده اســت اهالى فرهنگ و
مديران اين حوزه به ديدار اصحاب قلم و انديشــه
در آرامستان دارالرحمه شيراز رفتند.
همانجايى كه در گوشه اى دنج و حياط خلوت
ورودى اين آرامگاه به زير ســايه درختان بزرگانى
نظير اســتاد هوشــنگ فتىٰ" حافظ پژوه" ،يحيى

رحيمى" روزنامه نگار" ،غالمحسن اوالد" شاعر"،
جمشــيد صداقت كيش" پژوهشــگر ،جهانشــاه
سى سختى " محقق ،مترجم و روزنامه نگار آرميده اند.
امــا آثــار گرانبهاى اين بزرگان بــر تارك ادب
و فرهنــگ ديــار فارس و كشــور درخشــان و
جاودانه است.
داريوش نويدگويى ناشــر برجسته كشورى در
اين مراســم داریوش نویدگویی ،ناشر برتر با اشاره
به پيشــينه زمين آرامســتان دارالرحمه شيراز مى
گويــد :زمین دارالرحمه شــیراز متعلق به زنده یاد
محمود ناجی است که خودش دومین نفر است که
در این مجموعه دفن شد.
وی با اين حال بر لزوم در نظر گرفتن قطعه ای
بــرای هنرمندان و فرهنگــوران تاکید دارد و مى
گويد :اين پرســش اصحاب قلم و فرهنگ اســت
که چرا نباید خانه و کاشــانه ابدی برای این قشر
در شهر شــيراز با ســابقه فرهنگى و ادبى وجود
داشته باشد ،در این راستا قطعه هنرمندان و ادیبان

در بهترین نقطه «بهشــت احمدی» در نظر گرفته
شده است.
مهدى امیدبخش ،معاون فرهنگی و امور رسانه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس نيز
با اشاره به تصويب روز قلم در شوراى عالى انقالب
فرهنگى از برگزارى برنامه هاى متنوع در ايام هفته
قلم در سطح استان فارس خبر داد.
وى بزرگداشــت اين ايام را با هدف قدردانى از
اصحاب قلم و انديشــمندان عنــوان كرد و گفت:
اين ايام فرصت مناســبى براى سمت و سو دادن
افكار عمومى به اهميت توليد فكر و محتوا و كتاب
خواهد بود.
ليال دودمان رئيس كميسيون فرهنگى شوراى
شــهر شــيراز بر اهميت تجليل از اصحاب قلم از
ســوى اين نهاد و دستگاه هاى فرهنگى تأكيد كرد
و گفت :شوراى اســامى شهر شيراز و كميسيون
فرهنگى آمادگى انتشــار ســه کتاب مرحوم استاد
جمشید صداقت کیش با همکاری انجمن اهل قلم
استان فارس اعالم كرده است.
وى همچنيــن از انتشــار کتاب های اســتاد
غالمحســن اوالد خبر داد و گفــت :امیدواریم با
همکاری خانواده آن مرحوم این آثار منتشر شوند تا
این اندیشه ها ماندگار در جامعه باقی بمانند.
روح اهلل منوچهــرى مديــر كل كتابخانه هاى
عمومى اســتان فارس هم بر احيا و بزرگداشــت
نام و آثار بزرگان اهــل قلم تأكيد كرد و گفت :در
سال گذشــته نشست فرهنگى به نام مرحوم اوالد
برگزار شد و در بحث نامگذارى ها نيز تالش داريم
كــه عناوين كتابخانه ها به نام اين بزرگان از جمله
مرحوم استاد جمشيد صداقت كيش باشد.
وى تأكيد كرد :با توجه به تالش بزرگان عرصه
قلــم در حوزه فرهنگ و ادب بايــد در حد توان از
اقدامات اين بزرگان قدردانى كنيم.

مدیر کل محیط زیست فارس:

محیط بان استان فارسی از بند اعدام رهایی یافت

مهر :مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس
گفت :بعد از  ۴ســال تالش و پیگیــری و همراهی
دوســتداران و فعاالن محیط زیســت و مردم ،وطن
نوروزی ،محیطبان دربند از قصاص رها شد.
بــه نقل از روابط عمومی محیط زیســت اســتان
فارس ،سعید محمودی با قدردانی از خانوادهی متوفی
که با رافت اسالمی ،از حق خود گذشت کرده است،
گفت :طی چهارسال گذشته ،تالش های زیادی برای
کســب رضایت و بخشــش از خانواده متوفی ،توسط
این اداره و با همکاری صمیمانه و ارزشــمند فعاالن
محیط زیست و با وساطت ریش سفیدان و بزرگان ایل
انجام شــد که خوشبختانه اولیای دم گذشت کردند و

امروز این محیط بان به آغوش خانواده خود بازگشت.
محمودی یادآور شــد :تالشــی که بــرای رهایی
وطن نوروزی انجام شــد ،فقط برای نجات جان یک
محیط بان نبود که برای تمام محیط بانان در سراسر
کشور که با ســختی فراوان و بر اساس انجام وظیفه
ســازمانی ،به منظــور صیانت از انفــال الهی تالش
میکنند امید بخش خواهد بود و خوشبختانه خانواده
فهیم متوفی به درک عمیق این مهم رسیده بودند که
هیچ خصومت شــخصی دردرگیری بین محیط بان و
شکارچی وجود نداشته است.
وی ابراز امیدواری کرد با فرهنگســازی و آموزش
به شــکارچیان و محیطبانان نه تنها شاهد هیچ نوع

آینده استان در گرو مدیریت منابع آب است
اســتاندار فارس توجه به آینده این اســتان را بدون مدیریت منابع آب غیر ممکن
دانست و گفت :امروز وضعیت آب در این منطقه...
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درگیری نباشــیم کــه همگی با عشــق و آگاهی در
عرصه حفاظت از محیط زیســت هم دوش و همگام
از طبیعتی که متعلق به همگان است حراست کنیم.
محمودی با بیان اینکه تا امروز شــاهد شــهادت
 ۱۲۰محیطبان در سراســر کشور بودهایم ،تاکید کرد
کــه فرهنگ مهربانــی باید در بخشهــای مختلف
تسری یابد.
مدیرکل محیط زیست فارس ،از مردم و دوستداران
محیــط زیســت و مشــارکت کننــدگان در تامین
وجه المصالحــه خصوصا بهمن ایــزدی؛ مدیرعامل
گنجه پشــتیبان زیستبوم و ابراهیم کارنامی مدیرکل
اسبق محیط زیست فارس قدردانی کرد.

نارضایتی مردم از بی عدالتی هاست

ایرنا :نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با بیان اینکه عمده ناراحتی و نارضایتی مردم از
بی عدالتی هاست ،گفت :اگر عدالت در جامعه حاکم باشد نگرانی های موجود را نخواهیم داشت.
آیــتا ...لطــفا ...دژکام در خطبه های نماز جمعه شــیراز با اشــاره به ســخنان دکتر حســن روحانی
رئیس جمهوری در جمع مدیران ارشــد دولت افزود :رئیس جمهوری اسالمی در سخنرانی خود تاکید کرد که
ساعت کار را افزایش دهیم ،یعنی بیشتر برای مردم کار کنیم تا مردم احساس کنند مسئوالن آنها را درک می کنند.
وی اظهــار داشــت :اگــر ادارات مظهــر کار خوب باشــند مردم راضــی خواهند بود؛ خــوب کار کردن
توصیه الهی است.
امام جمعه شیراز در ادامه به مسئوالن توصیه کرد که 'به کار مردم به شکل ویژه رسیدگی کنید' وی سپس
افزود :مردم نباید در تامین نیازمندی های زندگی درمانده باشند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت :واقعیاتی در جامعه وجود دارد که انکار ناپذیر است ،مشکالت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی واقعیت جامعه اســت ،ما وقتی با این مسائل مواجه می شویم نباید صورت مساله را پاک
کنیم ،باید مساله را حل کنیم ،رهبر معظم انقالب هم تصریح کردند که این مشکالت در جامعه وجود دارد و
باید همگان برای حل آن همت کنند.
آیتا ...دژکام ادامه داد :دشــمن در جنگ رســانه ای می خواهد مشکالت جامعه را بزرگتر از آنچه هست
جلوه دهد ،آنها برای بزرگنمایی مشــکالت تالش می کنند ،ما مشکالت خود را می دانیم اما دشمن مشکالت
ما را بزرگ جلوه می دهد ،آنها جنگ روانی ایجاد می کنند ،ما در سالهای دفاع مقدس روزهای سخت تری را
تجربه کردیم اما سربلند بیرون آمدیم.
وی اظهار داشت :امروز هم با همت مردم بر مشکالت فائق خواهیم آمد ،مردم مشکالت را بهتر از آنهایی
که آن ســوی مرزها هســتند می شناسند و درک می کنند ،مردم مشــکالت را حل می کنند و قدرت نظام را
افزایش می دهند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت :مردم با اتحاد ،همدلی و همراهی چنان بر مشکالت فائق خواهند
آمد که دشمنان ما انگشت تعجب به دهان گیرند.
وی با بیان اینکه خط کشــی سیاسی و حزبی گرهگشای مشــکالت کشور نیست ،گفت :این گروه و آن
گروه کردن دیگر جواب نمی دهد ،ما یک ملت و یک کشــور هســتیم و یک دشــمن داریم که می  خواهد
مشــکالت ما را بزرگ جلوه دهد .باید در برخورد با دشــمن به مثابه ید واحد ،مشــتی باشیم بر دهان ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا.
امام جمعه شــیراز به توصیه رهبر معظم انقالب در مدیریت جهادی اشــاره کرد و گفت :مدیران نباید تنها
بر اســاس ساعت موظفی کار کنند ،مدیر باید بر اساس مدیریت جهادی کار کند ،مدیریت جهادی یعنی مدیر
بین مردم برود و برای مردم کار کند ،مدیر باید وسط میدان باشد.
وی ادامه داد :مدیر جهادی نباید از تالش برای خدمت به مردم باز ایستد ،این یک مطالبه جدی است که
مدیران جهادی کار کنند تا دشمن به اهداف خود دست نیابد.
خطیب نماز جمعه شــیراز با بیان اینکه اســتان فارس  18نماینده در مجلس دارد گفت :استاندار و مدیران
اجرایی این اســتان همه با هم برای حل مشکالت کار می کنند ،الزم اســت از نمایندگان و استاندار محترم
تشکر کنم؛ توقع داریم الگوی کار و تالش در استان شکل گیرد ،این حس که می توانیم کار خیر برای مردم
انجام دهیم و خدمت کنیم باید ایجاد شود.
آیتا ...دژکام در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه شیراز اولویت دادن به امور فرهنگی در جامعه را
خواستار شد و گفت :الگوی لباس پوشیدن در جامعه باید مناسب باشد و جلوه گری نداشته باشد ،همه تالش
کنیم تا جامعه در زمینه فرهنگی اصالح شود.
وی ادامه داد :اینکه به کسی بگویند لباس مناسب بپوش مغایر با آزادی نیست ،آزادی در جامعه وجود دارد
اما آزادی برای انحراف جامعه ،فحشا و این که دیگران را منحرف کنند نیست و این آزادی را کسی نمی پذیرد،
باید جلوی فحشا و منکر از جمله منکر اقتصادی که انتقاد همه مردم را به دنبال داشته است گرفته شود.
پیش از این ،حجت االســام و المسلمین دکتر حســن روحانی رئیس جمهوری ششم تیرماه در نشست
هم اندیشــی مدیران ارشد دولت خطاب به مسئوالن دستگاه های اجرایی تاکید کرده بود :اگر تا امروز روزانه
هشــت ساعت کار میکردیم ،نباید فردا نیز همین هشت ساعت و با همین سبک و شیوه مدیریتی کار کنیم.
امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی
استقبال کنیم و همه افکار و اندیشهها را دعوت به همکاری کنیم.
روحانــی افزود' :دولت و من به عنوان رئیس جمهور و نماینده ملت ،دســت همه را میبوســم و در برابر
همه آحاد ملت و جناحها ،حتی آنها که بدترین اهانتها را به دولت کردند ،خم میشــوم و دســت همه آنها
را میبوســم .امروز روز اهتزاز پرچم عزت و عظمت ملت ایران اســت و باید به دنیا نشان دهیم که میتوانیم
سختیها و مشکالت را پشت ســر بگذاریم ،اما عزت ،آزادی ،استقالل ،مردمساالری ،جمهوریت ،اسالمیت،
دین و فرهنگمان را معامله نخواهیم کرد'.

صدر نشینی مجدد فارس
در سومین نشست سراسری صدا و سیمای استانها

صدر نشــینی فارس در تولید برنامه های نوروزی و همچنین تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی،
سوغات مرکز فارس از مشهد مقدس بود
ســومین نشســت مدیران کل مراکز صدا و سیما با حضور دکترعســکری ِرییس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران ،دارابی معاون امور استان ها و برتری مرکز فارس به کار خود پایان داد.
در این نشست که همایش رشد و تعالی مراکز استان ها نام داشت طی سه روز گذشته مسایل و مشکالت
شبکه های استانی صدا و سیما بررسی شد و سیاست های کلی ساالنه ی مراکز اعالم شد.
رییس رســانه ی ملی در نشست سراســری مدیران کل مراکز صدا و سیما با اشــاره به تعامل نزدیک
شــبکه های استانی با مردم و فرهنگ ها و قومیت های مختلف جایگاه این شبکه ها را در ایجاد انسجام ملی
و مقابله با جنگ نرم دشمن ،اثرگذار و مهم دانست
رییس رســانه ی ملی در ادامه به تشریح اولویت های شبکه های استانی در شرایط کنونی کشور اشاره و
تاکید کرد :مهم ترین وظیفه ی رسانه در شرایط کنونی مقابله با هجمه تبلیغات دشمن و زدودن زنگار شبهه
و تردید از ذهن مردم است که در این میان شبکه های استانی صداوسیما با توجه به ارتباط نزدیکشان با مردم
نقشــی تعیین کننده دارند دکتر عسکری به ضرورت تهیه نقشه راهبردی برای هر یک از شبکه های استانی
در حوزه ی فضای مجازی اشــاره و تاکید کرد :هر شبکه ی استانی باید با شناسایی افراد اثرگذار در فضای
مجازی استان مربوط خود ،ضمن تعامل مناسب با آنان زمینه اثرگذاری بیشتر در این فضا را فراهم کند
رئیس رسانه ی ملی بر تقویت هیأت های اندیشه ورز با حضور نخبگان و شخصیت های علمی و فرهنگی
مراکز استانی تاکید و اظهار داشت :صداوسیمای هر استان باید با همفکری نخبگان استان ها به ویژه در حوزه
فضای مجازی با ارتقای فعالیت ها و برنامه های خود زمینه اثرگذاری بیشــتر بر افکار عمومی را فراهم سازد
دکتر عســکری با بیان این مطلب که تولید برنامه هایی با موضوع اشتغال باید در اولویت شبکه های استانی
قرار گیرد ،گفت :موضوع اشتغال باید دائما توسط شبکه های استانی رصد و اخبار ارائه شده در این خصوص
بررسی و به مردم گزارش داده شود.
دکتر عسکری در پایان گفت :از تالش های صادقانه ی مراکز ،باالخص از مرکز فارس و آقای سهرابی
مدیر کل مرکز به خاطر اهتمام و تالش ویژه ای که هم در تولیدات نوروزی و هم در فضای مجازی داشته اند
و برنامه های مفرح بومی و محلی را برای مخاطبان پخش کرده اند تشــکر می کنم و از شما می خواهم که
این تالشتان ادامه دار باشد.
دارابی نیز اهتمام برای تحقق شــعار سال و پاسخگو کردن مسئوالن برای "حمایت از کاالی ایرانی" و
معرفی مولدان و کارآفرینان ،برجســته سازی خدمات و کارهایی که برای ایجاد اشتغال صورت می گیرند را
مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت :ترویج فرهنگ قناعت و ســاده زیستی در راستای اصالح الگوی مصرف
و نقد فرهنگ اسراف و اشرافی  گری و ممنوعیت نمایش آن در رسانه ،از جمله راهکارهای مهم تحقق شعار
سال است که باید با جدیت دنبال شوند.
معاون امور اســتان های سازمان صدا و سیما خواستار اســتفاده هنرمندانه از همه ظرفیت های رسانه ای
برای تامین ،تولید و پخش برنامه شــد و افزود :فضای مجازی فرصت مهم اســت که در اختیار رسانه قرار
گرفته ،باید در این عرصه پیشگام بود و از همه پتانسیل های آن استفاده کرد.
دارابی حســن تدبیر مدیر کل مرکز فارس را در بازتعریف جدول پخش برنامه ها ،اطالع رسانی بر خط به
گردشــگران ،ارتباط با زائران کاروان راهیان نور و همکاری با نیروی انتظامی را بسیار خوب دانست و گفت:
مرکز فارس در بخش های ویژه برنامه های نوروزی سیما ،فضای مجازی و کلیپ در میان تمام مراکز کشور
موفق به کسب رتبه ی برتر شد و من الزم می  دانم از آقای سهرابی و تمام معاونین ،مدیران ،کارشناسان و
همکارانی که در آن مرکز برنامه سازی می  کنند و با سعی هنرمندانه نقش موثری در ظهور و ٍثبت این توفیق
شایسته را داشته اند قدردانی کنم.
در پایان مراســم لوح تقدیر مقام اول ویژه برنامه های نوروزی ســیما برای دومین سال متوالی ،مقام اول
فضای مجازی ،مقام اول تولید کلیپ توســط دکتر عســکری رئیس ســازمان صدا و سیما به آقای سهرابی
مدیر کل مرکز فارس اهدا شد.

