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 2000ویژه برنامه آزادسازی خرمشهر در فارس
مدیرکل بنیادحفظ آثار و نشر ارزش   های دفاع مقدس استان فارس گفت :امسال به
مناســبت گرامیداشت سالروز سوم خرداد و فتح خرمشهر ،بیش از دو هزار...

نفس راحت منتقدین کارنامی؛

ولوی مدیرکل جدید محیط زیست فارس شد

احمدرضا سهرابی

مشاور عالی استاندار فارس اعالم کرد:

قطار تغییرات مدیریتی استان فارس همچنان در حرکت است

ســید محمود موسوی،مشاور عالی اســتاندار فارس از آغاز
مرحله دیگری از تغییرات مدیران استان خبر داد.
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومي و امــور بين الملل
اســتانداري فارس ،سيد محمود موســوي ،مشاور عالي استاندار
فارس از آغاز دور دوم تغييرات مديران استان از نيمه ارديبهشت
ماه سال جاري خبر داد.
مشــاور ارشد استاندار فارس با اشاره به دستاوردها و اقدامات
دولت تدبیر و امید در دو ســال اخیر ،عنوان کرد :ایجاد فضایی
آرام در کشور از مهمترين دستاوردهای دولت بوده و خوشبختانه
بــا ایجاد اعتماد مناســب میــان مردم و دولت ،ســرمایه های
اجتماعی نیز روز به روز تقویت شده است
و اين موضوع حاكي از اعتماد عمومي باالتر و همچنين اميدواري بيشــتر مردم اســتان براي حل
مشكالت فرارو در آينده است.
موســوي در ادامه با اشــاره به اهداف نامگذاري امســال به نام همدلي و همزباني ملت و دولت و
لــزوم تحقق اين مهم با تاكيد بر اين امر به تغييرات ايجاد شــده در انتصاب مديران اســتان به موارد
ذيل اشاره كرد:
انتصاب فرماندار جديد شهرســتان سپيدان در هفته گذشــته ،مدیرکل دفتر فنی استانداری ،فرماندار
شهرســتان جهرم و بخشدار مركزي اين شهرستان در طي هفته جاري ،مديركل كتابخانه هاي عمومي
اســتان و مديركل سازمان حفظ محيط زيست در هفته آينده اشاره کرد و افزود :هدف دولت از تغییرات
مدیریتی همواره ایجاد تحول و رســیدن به نتایج بهتر و ملموس در سیستم بوده است.
مشــاور عالي استاندار فارس از انتصاب مدير كل فرودگاههاي استان و سرپرست اداره كل ورزش
و جوانان در روز جاري خبر داد و گفت :انتصابات اخير در راستاي حل مشکالت و پيشرفت امور بوده
و همواره مصالح مردم مد نظر قرار گرفته شــده اســت .وي در پايان وظيفه اصلي مديران استان را
تحقق شعارهاي وعده داده شده دولت تدبير و اميد و گره گشايي از معضالت و مشكالت مردم دانست.
شــايان ذكر اســت انتصاب مديركل اسناد و كتابخانه ملي اســتان نيز از ديگر تغييرات مديريتي در
ماه جاري مي باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس منصوب شد

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان فارس با
صدور حکمی از ســوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر برنامه ريزي و بودجه
اســتانداري فارس ،ساســان تاج گردون در این حکم از سوی
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به عنوان رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
فارس معرفی شده است.
در ایــن حکم با بیــان اهم ماموریت ها و وظایف ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی آمده اســت :با توجه به تعهد ،ســوابق
علمی و تجارب ارزنده ی جنابعالی به موجب این حکم به سمت
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس منصوب می شوید.
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور از ادغام دو ســازمان به عناوین ،ســازمان امور اداری و
استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه  ۱۶اسفند  ۱۳۷۸شورای عالی اداری تأسیس
شــد و در  ۱۷تیر  ۱۳۷۹نمودار تشکیالتی آن تصویب و به اجرا در آمد.
پس از انحالل این ســازمان در ســال  ۱۳۸۶به دســتور محمود احمدی نژاد رييس جمهور سابق٬
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاســیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت.
با آغاز کار دولت دكترحســن روحانی ،زمزمه های احیای این سازمان شنیده می شد و در نهایت در
 ۱۹آبان  ،۱۳۹۳با دستور رییس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء شد.
در تاریخ  ۸دی ماه ســال  ۱۳۹۳دكتر حســن روحانی در اجرای اصل  ۱۲۶قانون اساسی طی حکم
جدیــد دكتر محمدباقر نوبخت را بــه عنوان معاون رییس جمهور و رییس ســازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور منصوب کرد .شــورای عالی انفورماتیک از جمله شوراهای زیر مجموعه سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور است.
الزم به ذكر اســت ،ساســان تاج گردون دارای فوق لیســانس مديريت دولتي است که سمت هاي
معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري فارس و مدیرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداری فارس
را در کارنامه کاری خود دارد.

رئیس شورای اسالمی  استان فارس مشاور شورای عالی کشور شد

طی حکمی  از ســوی رئیس شــورای عالی استانهای کشــور ،غالمحســین  یعقوبی رئیس شورای
اسالمی  فارس به عنوان مشاور رئیس شورای عالی استانهای کشور در امور هماهنگی استانها منصوب شد.
در این حکم آمده:
نظر به تخصص ،ســوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی ،به موجب این ابالغ شــما را به عنوان مشاور
رئیس شــورای عالی استانهای کشور " در امور هماهنگی استانها منصوب می  نمایم.
امید است با اتکال به الطاف الهی و ضمن هماهنگی و اعمال حسن تدبیر و بهره گیری از قابلیت   ها
و ظرفیت   های جامعه شــورائیان عزیز و مدیران ســتادی و منطقه ای ،گزارش مسایل و مشکالت امور
مذکور را بطور ماهیانه به اینجانب اعالم نمائید.
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آیین بزرگداشت هفته روابط عمومی در فارس برگزار میشود
رئیس انجمن روابط عمومی فارس گفت :آیین گرامیداشت هفته روابط عمومی
با حضور کاظمی دینان رئیس انجمن روابط عمومی ایران و مســئوالن ...

آیین بزرگداشت هفته روابط
عمومی در فارس برگزار میشود

رئیــس انجمــن روابط عمومی فــارس گفت:
آیین گرامیداشــت هفته روابــط عمومی با حضور
کاظمــی دینان رئیــس انجمن روابــط عمومی
ایران و مســئوالن اســتانی و با مشــارکت اداره
کل روابــط عمومی و امور بینالملل اســتانداری
فارس همزمــان با میالد حضــرت اباالفضل (ع)
روز شــنبه  2خرداد ساعت  8صبح در هتل بزرگ
شیراز برگزار میشود.
مســعود عطایینژاد اظهار داشــت :در راستای
پاسداشــت زحمات فعاالن عرصه روابط عمومی
این برنامه با حضور مدیران روابط عمومی تمامی
نهادها و ارگانها و شــرکتهای خصوصی فارس
اجرا میشود.
وی تأکیــد کــرد :برگــزاری ایــن برنامــه
باعث میشــود تا مردم و مســئولین بــا ماهیت،
ظرفیــت و عملکــرد روابطعمومیهــا بیشــتر
آشــنا شــوند و فعاالن روابطعمومــی نیز بیش
از پیــش بــه حساســیت و اهمیت نقــش خود
واقف شوند.
وی ابراز داشــت :نشست مشــترک آموزشی
روابط عمومیها و کانونهای تبلیغات با محوریت
اســتانداردهای انتشــاراتی ،آیین تجلیل از روابط
عمومیهــای برتر فارس ،اهــدای تندیس و لوح
تقدیر به نفرات برتر ،زیارت آستان مطهر حضرت
شــاهچراغ (ع) از جمله برنامههای در نظر گرفته
شده در این روز میباشد.
رئیس دانشگاه پیام نور فارس:

روابط عمومی موتور متحرکه دانشگاه
پیام نور است

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان فارس
گفــت :روابط عمومــی موتور متحرکه دانشــگاه
پیام نور است.
بــه گزارش روابــط عمومی دانشــگاه پیام نور
اســتان فارس ،دکتــر عبدالرســول قرائتی که در
جمع مســئوالن روابط عمومی مراکز و واحدهای
استان فارس سخن میگفت به این موضوع اذعان
داشــت که نگاه مخدوش به روابط عمومیها باید
اصالح شود.
این اســتاد دانشــگاه در پاســخ به دغدغههای
مدیران روابط عمومی که در این جلسه مطرح شد
گفت :با تغییرات متعدد و غیرضروری در جابجایی
مســئولین روابط عمومی مراکــز و واحدها موافق
نیســتم چرا که این امر به نفع دانشــگاه نیست و
بایــد از نیروهای باتجربه و خالق در این پســت
استفاده شود.
وی افزود :بــا تمام محدودیتهای دانشــگاه،
روابط عمومی در دانشــگاه پیام نور اســتان فارس
جایگاه ویژهای دارد و تمام تالش مسئوالن در رفع
چالشهای موجود در این زمینه است.
قرائتی اضافه کرد :در یک ارتباط دو سویه باید
بــه ایجاد یک ارتباط مؤثر ســعی شــود عالوه بر
انعکاس اخبــار ،دغدغههای مردم را نیز به مدیران
و مسئولین انتقال داد.
رئیس دانشــگاه پیــام نور فــارس در پایان به
لزوم دانشافزایی فعاالن روابــط عمومی تأکید و
خاطرنشان کرد :نگارش و مدیریت اخبار از وظایف
روابط عمومی اســت و باید مسئول روابط عمومی
بتواند به خوبی با اصول نگارشــی به اصل مطلب
بپردازد.
وی افزود :عامــل اصلی موفقیت بســیاری از
ادارات و نهادهای بزرگ به خاطر وجود یک روابط
عمومی قوی و مسلط به کار و دانش روز است.
رئیس دانشــگاه پیــام نور فــارس اضافه کرد:
حیطه کار روابط عمومی بســیار گسترده است که
الزمــه موفقیت در آن نیازمند داشــتن تعلق خاطر
سازمانی است.
قرائتی افــزود :اگر نتوانیم فعالیتها و شــرح
وظایــف ســازمان را بــه مــردم معرفــی کنیم
لنگ لنــگان پیش خواهیم رفــت و دیگران گوی
سبقت را از ما خواهند ربود.
وی اضافه کرد :کارهای بزرگی که در دانشگاه
انجام شــده کمتــر از کارهای بقیه ســازمانها و
ادارات نیست.
گفتنی است در ادامه این نشست ابراهیم اژدری
مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس
نیز در    باره خواستهها و مشــکالت روابط عمومی
مراکز و واحدها سخن گفت.
وی خواســتار حمایت بیشــتر رؤســای مراکز
و واحدهــا از بخش مهــم روابط عمومی شــد و
خاطرنشان کرد :همکاران روابط عمومی در مراکز
و واحدهــا به دلیل تعدد وظیفــه وقت کافی برای
فعالیت در حوزه روابط عمومی ندارند..
تثبیت جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی
مراکــز ،امنیت شــغلی همکاران روابــط عمومی،
افزایــش حقــوق و مزایا و خریــد تجهیزات مورد
نیاز برای روابــط عمومیها از جمله موارد دیگری
بود که اژدری مدیر روابط عمومی اســتان به آنها
اشاره کرد.
گفتنی اســت در ادامه این نشست حاضرین به
بیان دیدگاهها و مشکالت روابط عمومی پرداختند
که از سوی رئیس دانشگاه به آن پاسخ داده شد.
مســئوالن روابط عمومی در ادامــه در کارگاه
خبرنویسی شــرکت و با ایرادات مربوط به نگارش
اخبار خود آشنا شدند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس منصوب شد
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان فارس با صدور حکمی از سوی
معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ...
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همزمان با هفته روابط عمومی و ارتباطات انجام شد؛

دیدار جمعی از مدیران روابط عمومی دستگاهها و
سازمانهای استان با مدیرمسئول روزنامه «عصر مردم»

عکس:علی گزبلند  /عصر مردم

دکتر حمزه ولوی معاون پیشین اداره کل حفاظت محیط زیست فارس ،مدیرکل جدید محیط زیست
این اســتان شد .او که دارای دکترای دریایی و استاد دانشگاه است تاکنون بیش از  10مقاله علمیاش
در مجله بینالمللی  isiبه چاپ رسیده است.
اما پیش از ولوی ،حســینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس بود که
بیش از  5سال مدیرکلی این اداره را بر عهده داشت.
کارنامی که به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزی (اراک) منصوب شــده
اســت همواره در سالهای اخیر در مقابل روند عملیات اجرایی برخی پروژهها در فارس که میتوانند به
محیط زیست آسیب جدی برسانند ایستادگی و مقاومت کرد.
از جمله جنجالیترین این پروژهها ،احداث ســد تنگ ســرخ شــیراز و بهره برداری از معادن منطقه
بهرام گور است.
کارنامــی در همیــن رهگذر بارها تأکید کرده اســت که مخالف اجرای پروژههای عمرانی نیســت
اما محیط زیست نباید قربانی شود.
او که در ســالهای اخیر به چهرهای جنجالی تبدیل شــده بود به دلیل همین مخالفتها و از سوی
دیگر ،تالش در جهت بســیج تشــکلهای مدنی در حوزه محیط زیست ،در پارهای مواقع با استانداران
وقت فارس هم درگیر شد.

شیراز

صفدر دوام

همزمان با هفته روابــط عمومی و ارتباطات
جمعــی از مدیران روابط عمومی دســتگاههای
اجرایی به سرپرســتی مســعود عطایینژاد مدیر
انجمن روابط عمومیهای فارس با محمد عسلی
مدیرمســئول روزنامه «عصر مردم» دیدار و در
خصوص ارتباط بهینه روابط عمومیها با رســانه
مکتوب گفتوگو کردند.
در این دیدار محمد عســلی با اشاره به سابقه
فرهنگــی اجتماعــی فعالیتهای خودشــان در
عرصــه مطبوعات و نگارش مقــاالت در جراید
در ایام دانشــجویی و سرپرستی ده ساله روزنامه
کیهان در فارس گفت :از آذرماه سال  74با یک
کادر پنج نفری روزنامه «عصر مردم» را به چاپ
رســاندیم که مهمترین عامل توفیق بهرهگیری
از تجارب گذشــته ،عشق و پشــتکار و احساس
مســئولیت دوســتان بود که توانستیم طی شش
ماه اولیــه ،اولین الیی را تحــت عنوان «عصر
پنجشــنبه» به خوانندگان فارسی تقدیم کنیم که
بعدها به یک نشریه بینالمللی مبدل شد.
مدیرمسئول روزنامه «عصر مردم» با اشاره به
پیشــینه خود در آموزش و پرورش به بهرهگیری
از دانــش آمــوزگاران در شهرســتانها بــرای
ارســال اخبار گزارش به نشریات «عصر مردم»
خاطرنشــان کرد :هماکنون حــدود  27ویژهنامه
در استانها و شهرستانهای فارس از جمله قم،
اصفهان ،اهواز ،اوز ،مرودشــت ،نیریز و نورآباد
ممســنی به چاپ میرسانیم که از نظر محتوایی
بسیار غنی بوده و برخی از آنها به روزنامه مبدل
شده است.
محمد عسلی با اشاره به گام مهم این روزنامه
در گشــودن باب نقد و بررســی روی سخنان و
کارهای برخی از مســئولین طراز اول اســتان از
ابتدا تاکنون ،نقــش روزنامه را در تأمین خوراک
و مطلب برای مســئولین کشــوری کارگشــا و
بســیار مهم خواند و افــزود :اولین مطلبی که در
کار روابــط عمومی حائز اهمیت اســت قدرت و
دانش خبرنگاری و خبرنویسی مدیران این حوزه
میباشــد که اخبار را باید به تناســب مشمولیت
و موضوعیت طبقهبنــدی و در اختیار جراید قرار
دهند.
مدیر نشریات «عصر مردم» از مسئولین روابط
عمومی خواست به جای بلندگوی مدیرکل بودن
به انعکاس دیدگاهها و نظرات مردم به مدیر خود

و بهرهگیــری از دیدگاههای کارشناســان خبره
بپردازند و به عنوان کسی که متولی امور ارتباطی
دستگاه با جامعه است به وظیفه خود عمل نموده
و ایــن حرفه را فقط در قالب نصب بنر و پالکارد
در مناســبتهای مختلف نبینند و برای مدیران
خود جلسات هماندیشی با افراد صاحبنظر برای
اعتمادسازی مردم تشکیل دهند تا افکار عمومی
متوجه شــود که ایــن مدیر نیــز از کانالهای
مختلف تحــت نظر و در معرض چالش اســت.
عســلی با اشاره به ویژگیهای یک مدیر موفق
در شــیوه رفتار با مراجعین و امــور مدیریتی از
جمله هماهنگــی و همدلی ،برنامهریزی ،نظارت
و کنتــرل تأکید کــرد :مشــهورترین دیدگاه در
خصــوص تعریــف مدیریت به معنــای هنر کار
کردن به وســیله دیگران بوده که باید با تعامل
مدیــر و حــوزه کاری وی بهتریــن فعالیت در
دســتگاهها انجام گیرد و قطع ًا مدیری که تقسیم
کار موفقی نداشــته باشــد به یک ماشین امضاء
مبدل شــده و تمام امور را باید به جای دیگران
خودش انجام دهد.
وی افزود :تعامل و همکاری مناسب با روابط
عمومی ادارات استان در راستای انعکاس اخبار و
عملکرد دستگاههای اجرایی از جمله اهداف این
روزنامه محسوب میشود.
مدیرمسئول روزنامه «عصر مردم» در ادامه
به جایگاه حســاس روابط عمومیها در ســایر
دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت :مدیران
روابط عمومی در دســتگاهها به عنوان مشاور و
نزدیکترین افراد بــه مدیران باید نقاط قوت و
ضعف اداری هر مجموعــه را به گوش مدیران
برسانند.
وی ادامــه داد :مدیر روابط عمومی موفق به
خوبی میتواند به دور از منافع شــخصی مردم
جامعه را با اداره تحت پوشش خود وصل کند.
وی به نقش مهم روابط عمومیها در تکریم
ارباب رجوع اشاره کرد و گفت :بزرگترین خدمت
روابط عمومی یک دستگاه اجرایی صداقت توأم
با نگاه زیرکانه است.
ایــن روزنامهنگار با تأکید بــر اینکه فعاالن
عرصــه روابــط عمومــی در انعــکاس اخبار
دســتگاههای اجرایی و مطالبــات ارباب رجوع
با خبرنــگاران و فعــاالن عرصه رســانه وجه
مشــترک دارند اضافه کرد :تبلیغات و انعکاس
اخبار دســتگاههای اجرایی تنهــا وظیفه روابط

عمومیها نیســت بلکه اصل قضیــه و فعالیت
حرفهای فعاالن عرصه روابط عمومی در ادارات
ایجاد اعتماد بین مردم و مســئولین میباشد که
این امر موجب برداشتن دیوار بدبینی بین مردم
و مسئولین خواهد شد.
در ایــن دیدار کــه نزدیک دو ســاعت به
طــول انجامیــد مســعود عطایینــژاد مدیــر
انجمــن روابــط عمومی اســتان و ســازمان
تأمیــن اجتماعی فــارس با ارائه گزارشــی در
خصــوص فعالیتهــای هفته روابــط عمومی
خواســتار حضور مدیرمســئول روزنامه «عصر
مــردم» در جشــنواره روابــط عمومیها که به
منظــور تجلیــل از مدیران برتر و پیشکســوت
در روز دوم خــرداد برگــزار میشــود گردید.
همچنیــن جواد یزدانی مدیــر روابط عمومی
اوقــاف و امــور خیریــه فــارس از همکاری
صمیمانــه مجموعه این روزنامــه وزین با اداره
کل متبــوع تقدیر کــرد و علیاصغــر محدث
مدیر روابط عمومی فرهنگ و ارشــاد اسالمی
روزنامــه «عصر مردم» را جریــدهای اصولی و
حرفهای و پایبند به مقــررات قانونی مطبوعات
دانســت که در انعکاس اخبار و رویدادها اصل
صداقت را رعایت و دیدگاه نویسنده را همانطور
که باید به افکار عمومی منتقل میکند.
در ادامه اسماعیل زارعی مدیر روابط عمومی
اداره کل امور عشایر اســتان نیز از همکاری و
همراهی خبرنگار این حوزه تقدیر و در خصوص
اهمیت انعکاس فعالیتهای مربوط به عشــایر
مطالبی ارائه کرد.
محسن نامداری مدیر روابط عمومی نوسازی
مدارس فارس نیز با اشاره به سابقه مدیرمسئول
روزنامه «عصر مردم» در نظام آموزشــی گفت:
روزنامه «عصر مردم» از دیدگاه ما بخشــی از
آموزش و پرورش است که کار مطبوعاتی انجام
میدهد و همــکاری و همدلــی مجموعه این
جریده با ما در انعکاس خبرهای مدرسهســازی
که در رأس آن اخبار خیرین مدرسهســاز است
قابل تقدیر میباشد.
ســید نیما نبوی مدیر روابــط عمومی نهاد
نمایندگــی مقام معظم رهبــری نیز با تکریم از
همکاری این روزنامه با این نهاد که در باالترین
ســطح انجام میگیرد خواســتار ارتقای کیفی
صفحات پایانــی این جریــده همانند صفحات
خبری شد.
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ایرنــا :مدیــرکل بنیادحفــظ آثار و نشــر
ارزش   های دفاع مقدس اســتان فارس گفت:
امســال به مناسبت گرامیداشــت سالروز سوم
خرداد و فتح خرمشــهر ،بیش از دو هزار برنامه
در استان فارس اجرا می  شود.
سردار سرتیپ دوم خداداد ابراهیمی  چهارشنبه
در جمع خبرنگاران بیان کرد :ویژه برنامه   های
ســالروز ســوم خرداد و فتح خرمشــهر امسال
در مــدت پنج روز در فارس اجرا می  شــود که

رویکرد امســال ما در برگــزاری این برنامه   ها
حفظ جنبه مردمی برنامه   هاست.
وی با بیان اینکه این برنامه   ها از پنجشــنبه
 31اردیبهشــت تا چهارم خــرداد  94در فارس
اجرا می  شــود افزود :هــر کــدام از روزهای
برگزاری برنامه   های این ایام با عنوان   های روز
شهدا -راست قامتان -فخرآفرینان ،پاسداران-
رزمنــدگان -حماســه آفرینــان ،جانبــازان-
ایثارگــران -عزتمــداران ،مقاومــت -ایثار و
پیروزی -والیتمداری حماسه سازان ،مقاومت-
ایســتادگی -پایداری و صالبت نامگذاری شده
است که متناســب با آن برنامه   هایی مختلفی
انجام می  شود.
ابراهیمی  اظهار داشت :غبارروبی و عطرافشانی
گلزار شــهدا ،دیــدار با خانواده   های شــهدا،
برگزاری جشــن میالد امام حسین(ع) و حضور
در نماز جمعه ،حضــور فرماندهان و رزمندگان
دفاع مقدس در برنامه   های صدا و سیما وتبیین
عملیات غرورآفرین بیــت المقدس و تجلیل از
رزمندگان ،پیشکســوتان و جانبــازان و تجلیل
از همســران و خانواده   های آنــان از جمله این
برنامه   هاست.
وی اضافــه کــرد :ســایر ســازمان   ها و

دستگاه   های اجرایی اســتان موظف به اجرای
برنامه   هــای مختلــف به مناســبت ســالروز
گرامیداشــت ســوم خــرداد و فتح خرمشــهر
شده اند.
آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد سال
 61هجری شمســی پس از  578روز اشغال به
عنوان مهم تریــن هدف عملیات بیت المقدس
در دوره جنــگ ایــران و عراق توســط ارتش
جمهوری اســامی  ایران و ســپاه پاســداران
انقالب اسالمی  انجام گرفت.
در پایان این نبرد عالوه بر پایان بخشــیدن
به  19ماه اشــغال بخشــی از حســاس ترین
مناطــق خوزســتان و آزادســازی خرمشــهر،
ضربه ای ســنگین بــه توان رزمــی  و روحیه
نیروهای عراقی وارد آمد.
آزادســازی خرمشــهر از لحاظ نظامی  نقطه
عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شــناخته
می  شــود ،در ایــران از این عملیــات و روز به
عنوان نمادی از پیروزی ،مقاومت و ایســتادگی
در برابر دشمن  یاد می  شود.
شورای عالی انقالب فرهنگی سوم خرداد را
در تقویم رســمی  ایران به عنوان روز مقاومت،
ایثار و پیروزی نامگذاری کرده است.

