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روابط عمومی ها باید خدمات دولت را بدون بزرگ نمایی به مردم
معرفی کنند
استاندار فارس گفت :عصر کنونی عصر ارتباطات است و کسانی که در این ...
رستمی  ،معاون استانداری فارس:

ویزای الکترونیک در فرودگاه شیراز صادر میشود

معاون سیاسی استانداري فارس مطرح كرد:

نياز به عملياتهايي نظير بيتالمقدس در حوزه فرهنگ

ایســنا  :معــاون سياســي ،امنيتــي و اجتماعــي اســتانداري فــارس
بــا اشــاره بــه ابعــاد مختلــف عمليــات بيتالمقــدس كــه منجــر
بــه آزادســازي خرمشــهر شــد ،نيــاز بــه چنيــن عملياتهايــي
در حــوزه فرهنــگ را يــك ضــرورت تلقــي كــرد.
هــادي پژوهشجهرمــي در جلســه ســتاد بزرگداشــت ســالروز
آزادســازي خرمشــهر ،گفــت :آزادســازی خرمشــهر در زمانــي
کــه طرفــي بــدون امکانــات و ادوات توانســت بــر دشــمن خــود
غلبــه کنــد ،در محاســبات دانشــکدههای جنــگ نمیگنجیــد.
وي بــا بيــان ايــن كــه آنچــه امــروز داريــم بــه خاطــر از
خودگذشــتگي و پايــداري رزمنــدگان و ايثارگــري شــهدا اســت،
افــزود :عمليــات بيتالمقــدس و آزادســازي خرمشــهر نقطــه عطفــي در هشــت ســال دفــاع
مقــدس بــود ،زيــرا در مخيلــهي دشــمن نميگنجيــد كــه مــا بتوانيــم خرمشــهر را آزاد
كنيــم .آنــان تصــور ميكردنــد بــراي هميشــه ايــن شــهر را در اختيارشــان خواهــد مانــد!
پژوهشجهرمــي بــا اشــاره بــه اينكــه رشــادت رزمنــدگان و جانبــازي شــهدا و خــون
ارزشــمند آنــان از عوامــل مهــم در آزادســازي خرمشــهر بــود ،گفــت :بــا لطــف خداونــد و
تــاش نيروهــاي مســلح اعــم از ارتــش ،ســپاه ،بســيج و ژاندارمــري ،خرمشــهر آزاد و ســقوط
صــدام از همــان زمــان و بــا عملي ـات هــاي موفــق ارتــش اســام آغــاز شــد.
معــاون سياســي ،امنيتــي و اجتماعــي اســتانداري فــارس بــا تاكيــد بــر لــزوم بيــان
شايســته ارزشهــاي دفــاع مقــدس بــا هــدف از بيــن بــردن شــكافهاي بيــن نســلي،
لــزوم بازگشــت بــه گذشــته و مــرور داليــل كســب افتخاراتــي مانــدگار را يــادآور و متذكــر
شــد :آنچــه باعــث موفقيــت مــا شــد؛ مقاومــت و پايــداري بــر اصــول بــود و امــروز و
در شــرايطي كــه برخــي جريانهــاي فرهنگــي بــه شــدت مــا را بمبــاران فرهنگــي
ميكننــد ،نيــاز داريــم كــه عملياتهايــي ماننــد بيتالمقــدس را در حــوزه فرهنــگ اجــرا
كنيم.
وي خواســتار تبييــن و تشــريح اقدامــات انجــام شــده در دفــاع مقــدس شــد و ادامــه داد:
همــه دفــاع مقــدس بــزرگ اســت ولــي عمليــات آزادســازي خرمشــهر جايــگاه خاصــي
دارد ،زيــرا در اوايــل پيــروزي انقــاب اســامي كــه مــا هنــوز خــود را بازنيافتــه بوديــم
و امكانــات مناســبي بــراي نيروهــاي مســلح فراهــم نكــرده بوديــم ،ايــن حماســه
رقم خورد.
معــاون سياســي ،امنيتــي و اجتماعــي اســتانداري فــارس گفــت :بايــد از فرصــت
مناســبتهايي ماننــد ســالروز آزادســازي خرمشــهر بــراي اتصــال مجــدد نســل جــوان بــا
نســلي كــه انقــاب را بــه پيــروزي رســاند و نســلي كــه در دفــاع مقــدس حضــور داشــت،
اســتفاده كنيــم؛ زيــرا ايــن كار بــه حفــظ هويــت فرهنگــي و دينــي مــا كمــك ميكنــد.
وي برنامههــاي كاروانهــاي راهيــان نــور و حضــور افــراد در مناطــق عملياتــي دفــاع
مقــدس را خــوب ارزيابــي و اضافــه كــرد :بايــد در مناطــق غيــر عملياتــي و شــهرها هــم
بتوانيــم فضــا را بــه عقــب برگردانيــم.
معــاون سياســي ،امنيتــي و اجتماعــي اســتانداري فــارس بــا بيــان ايــن كــه در برخــي
كشــورهاي دنيــا نمادهــاي ســربازان خــود را بــه شــدت مــورد توجــه و احتــرام قــرار
ميدهنــد ،گفــت :مــا نمادهــا و ارزشهــاي فراوانــي مرتبــط بــا دفــاع مقــدس داريــم كــه
بايــد از آنهــا بــراي گســترش فرهنــگ دفــاع مقــدس اســتفاده كنيــم.
پژوهــش گفــت :بايــد وضعيــت جانبــازات دفــاع مقــدس و رزمنــدگان را بــا ابزارهــاي هنــري
بــه جوانــان نشــان دهيــم كــه بداننــد كــه اگــر كشــور در آســايش و آرامــش قــرار دارد،
نتيجــه پايمــردي ايــن عزيــزان اســت.
معــاون سياســي اســتانداري فــارس توجــه بــه نــوآوري و ابتــكار در برنامههــاي بزرگداشــت
ســالروز حماســه آزادســازي خرمشــهر را الزم دانســت و افــزود :سركشــي بــه خانوادههــاي
شــهدا و جانبــازان از ضروريتهــا محســوب ميشــود زيــرا آنــان قــادر بــه مقابلــه بــا
برنامههــاي ســوء فرهنگــي هســتند.

آغاز طرح واکسیناسیون همزمان و فراگیر
بر علیه تب برفکی در فارس

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان فــارس از شــروع طــرح واکسیناســیون همزمــان و فراگیــر تــب
برفکــی در جمعیــت نشــخوارکنندگان (گوســفند و بــز و گاو و گوســاله) ایــن اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل دامپزشــکی اســتان فــارس ،دکتــر یعقــوب مهنــدس
اظهــار داشــت :تــب برفکــی از بیماریهــای مســری ویروســی دام اســت کــه در صــورت
شــیوع ،خســارات اقتصــادی فراوانــی را بــه دامــداران و صنعــت دامپــروری وارد میســازد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه لــزوم کنتــرل و مبــارزه بــا ایــن بیمــاری ،همچــون ســنوات گذشــته
اجــرای طــرح سراســری واکسیناســیون تــب برفکــی در دســتور کار ســازمان دامپزشــکی و
ادارات کل دامپزشــکی اســتانها قــرار گرفتــه اســت.
مدیــرکل دامپزشــکی فــارس خاطرنشــان کــرد :ایــن طــرح در جمعیــت نشــخوارکنندگان
اســتان فــارس کــه از تاریــخ  25اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــروع گردیــده بــه مــدت
 25روز کاری ادامــه خواهــد داشــت و اولویــت کار در مناطــق پرخطــر بــا جمعیــت دامــی
بــاال خواهــد بــود.

ویزای الکترونیک در فرودگاه شیراز صادر میشود
معاون گردشگری و زیارتی استاندار فارس با بیان اینکه توسعه گردشگری در استان
فارس به تامین زیرساختهای آن بستگی دارد ...

پروفسور خدا دوست:

جهانیان ،یافته های علوم پزشکی
ایران را تحسین می کنند

ایرنــا  :پروفســور علــی اصغــر خدادوســت
چشــم پزشــک شــناخته شــده و دارنــده کرســی
اســتادی دانشــگاه هــای آمریــکا گفــت :جهانیــان
یافتــه هــا و دســتاوردهای علــوم پزشــکی کشــورمان را
تحســین مــی کننــد و ایــن موضــوع بایــد بــه چــراغ راه
بــرای حرکــت پزشــکان جــوان قلمــداد شــود.
پروفســور خــدا دوســت ،روز چهارشــنبه در حاشــیه
همایــش چشــم پزشــکی و جراحــی پلــک در شــیراز در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهار داشــت :پزشــکان
جــوان بایــد بــا امیــد بــه تعالــی و رشــد بیشــتر در
حــوزه هــای علــوم پزشــکی و کســب افتخــار بــه ایــن
عرصــه وارد شــوند.
او بیــان کــرد :مــا در فرهنــگ فارســی ضــرب المثــل
معروفــی داریــم کــه مــی گویــد "مــرغ همســایه غــاز
اســت"  ،ایــن ضــرب المثــل نمــود عینــی بــرای
بســیاری از افــرادی اســت کــه مــی پندارنــد علــم
فقــط در اروپــا و آمریــکا نهفتــه اســت در حالــی کــه
علــم مرزهــای جغرافیایــی کشــورها را درنوردیــده و بــه
مــکان خاصــی محــدود نیســت.
وی کــه از مشــهورترین جراحــان قرنیــه جهــان اســت،
افــزود :جوانــان ایرانــی مــی توانند با پشــتکار و اندیشــه
متعالــی و هــوش سرشــاری کــه دارند در دانشــگاه های
ایــن مــرز و بــوم پدیــد آورنــده و تولیــد کننــده علــم
باشــند و چشــم بــه گــره گشــایی بــه هیــچ یــک از
دانشــگاه هــای خــارج از کشــور ولــو دانشــگاه هایــی
بــا اســامی و نشــان (برنــد) بــزرگ نداشــته باشــند .
پروفســور خــدا دوســت کــه در حــوزه علــوم پزشــکی
و چشــم پزشــکی ،ایــده علمــی خدادوســت الیــن بــه
نامــش ثبــت شــده اســت گفــت :زمانــی کــه خــدا
دوســت الیــن بــه عنــوان یــک ایــده علمــی بــه
کشــورهای پیشــرفته و دانشــگاه هــای معتبــر ارائــه
شــد ،اغلــب ایــن دانشــگاه هــا بــه گرمــی مــا را
پذیرفتنــد.
وی ادامــه داد :همیــن پذیــرش ،آغــازی بــرای رشــد
بیشــتر ایــن دانشــگاه هــا و شــروعی بــرای دســتیابی
بــه ایــده هــای برتــر علمــی شــد و اگــر آنهــا اگــر
مــی خواســتند بــا تنــگ نظــری بــه ایــن موضــوع
بنگرنــد بــدون تردیــد بــا شکســت مواجــه مــی شــدند
و در همــان جایگاهــی کــه بودنــد باقــی مــی ماندنــد.
پرفســور خدادوســت افــزود :بایــد توجــه داشــت کــه
پذیــرش یافتــه هــای علمــی دیگــران ،نخســتین گام
بــرای رســیدن بــه موفیقــت علمــی اســت .
ایــن اســتاد برجســته چشــم پزشــکی جهــان ،بــر
لــزوم ارتقــای علمــی دانشــگاه هــا و مراکــز درمانــی
و پزشــکی کشــورمان بــه تجهیــزات و دانــش روز
تاکیــد کــرد و گفــت :بایــد یقیــن داشــته باشــیم کــه
مــی توانیــم بــا همیــن تجهیــزات و یافتــه هــای
علمــی کــه داریــم کارهــای بــزرگ انجــام دهیــم امــا
در عیــن حــال بایــد بــرای دســتیابی بــه تجهیــزات
پیشــرفته و دانــش روز هــم تــاش کنیــم .
پروفســور خدادوســت بیــان کــرد :چشــم از جملــه
ارگان هــای بــدن اســت کــه همــواره از حساســیت
ویــژه ای در بیــن علــوم پزشــکی برخــوردار بــوده
اســت ،پزشــکانی کــه ایــن تخصــص را قبــول
مــی کننــد و در ایــن عرصــه وارد مــی شــوند
فرصــت هــای خدمتگــزاری بــی بدیل بــه مــردم دارند.
وی اظهــار داشــت :پزشــکانی که در عرصه علوم چشــم
پزشــکی وارد مــی شــوند و بــا همــت و تــاش هــای
فــراوان بــه رهیافــت هــای علمــی بــا ارزش دسترســی
پیــدا مــی کننــد بایــد در همیــن زمینــه علــوم خــود
را بــه پزشــکان جــوان انتقــال دهنــد و زمینــه ترویــج
بیشــتر علــم را فراهــم کننــد.

بازدید رایگان از موزه
آستان مقدس به مناسبت
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

بــه گــزارش روابــط عمومــی آســتان مقــدس احمــدی
ومحمــدی(ع) همزمــان بــا روز جهانــی مــوزه و میــراث
فرهنگــی و همــگام بــا مــوزه هــای مطــرح ملــی و
بیــن المللــی بازدیــد از مــوزه آســتان مقــدس رایــگان
مــی باشــد
مــوزه آســتان مقــدس حضــرت شــاهچراغ(ع) بــا
توجــه بــه منابــع غنــی مربــوط بــه ادوار مختلــف
پیــش از میــاد تــا دوران معاصــر یکــی از فاخرتریــن
مــوزه هــای جنــوب کشــور محســوب مــی گــردد .
گنجینــه آثــار موجــود در مــوزه آســتان مقــدس
حضــرت شــاهچراغ (ع) دارای تنــوع هنــری از اشــیاء
مختلــف اســت .عــاوه بــر آثــاری از جملــه مجموعــه
ســکه هــای ارزشــمند ،اســکناس هــای ایــران و جهان،
ســفالینه هــا ،آثــار فلــزی ،آجــر نوشــته با خــط میخی و
نســخ خطــی نفیــس مــی تــوان بــه دیگــر آثار شــاخص
ایــن مجموعــه همچــون ســنگ قبــر جعفــر خــان زنــد
و صــادق خــان زنــد از حــکام دوره زندیــه اشــاره نمــود
 .همچنیــن پارچــه هــای ســوزن دوزی شــده مربــوط
بــه دوران قاجــار  ،ســقاخانه برنجــی قلمــکاری شــده،
ادوات نظامــی از جملــه شمشــیر ،ســپر ،زره و تبــر زیــن
 ،نقاشــی هــای رنــگ روغــن  ،قلمــدان هــای الکــی
و همچنیــن مــدال هــای قهرمانــی از دیگــر آثــار
شــاخص ایــن مــوزه بــه شــمار مــی رونــد.
شــایان ذکــر اســت همزمان بــا ایــن روز  ،نمایشــگاهی
باعنــوان آثــار مرمتــی خوشنویســی و نقاشــی هنرمندان
دوره قاجــار و پهلــوی بــرای نخســتین بــار در طبقــه
همکــف مــوزه آســتان مقــدس دائــر مــی باشــد.
ســاعات بازدیــد از مــوزه حــرم آســتان مقــدس
از ســاعت  8صبــح الــی 9شــب مــی باشــد .از
عالقــه منــدان جهــت بازدیــد از مــوزه و نمایشــگاه
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

جهانیان  ،یافته های علوم پزشکی ایران را تحسین می کنند
پروفسور علی اصغر خدادوست چشم پزشک شناخته شده و دارنده کرسی استادی
دانشگاه های آمریکا گفت :جهانیان یافته ها و دستاوردهای علوم پزشکی ...
استاندار فارس در مراسم اختتامیه جشنواره روابط عمومی های برتر استان:

روابط عمومی ها باید خدمات دولت را
بدون بزرگ نمایی به مردم معرفی کنند

عکس :ایرنا

تســنیم  :معــاون گردشــگری و زیارتــی اســتاندار فــارس بــا
بیــان اینکــه توســعه گردشــگری در اســتان فــارس بــه تامیــن
زیرســاختهای آن بســتگی دارد ،گفــت :صــدور ویــزای
الکترونیــک در فــرودگاه شــیراز یکــی از اقدامــات زیرســاختی
بــرای توســعه گردشــگری اســت.
شــاپور رســتمی صبــح دیــروز در مراســم تقدیــر از فعــاالن
حــوزه میــراث فرهنگــی اظهــار داشــت :اســتان فــارس بــا بیــش
از  3300اثــر تاریخــی طبیعــی و آب و هــوای مطلــوب از جملــه
اســتانهای هــدف گردشــگری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه گردشــگری در اســتان فــارس بــه
تامیــن زیرســاختهای آن بســتگی دارد ،گفــت :صــدور ویــزای الکترونیــک در فــرودگاه
شــیراز یکــی از اقدامــات زیرســاختی بــرای توســعه گردشــگری اســت.
رســتمی بــا اشــاره بــه ســفر هیئــت ســرمایهگذاران کشــور ترکیــه در روزهــای اخیــر بــه
شــیراز افــزود :تعامــات فرهنگــی و گردشــگری بــا شــهرها و کشــورهای دیگــر از جملــه
راههــای توســعه گردشــگری و بهبــود زیرســاختها در ایــن زمینــه اســت.
مصیــب امیــری ،مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان فــارس در ایــن مراســم گفــت :ســاخت
مــوزه و ســایتهای گردشــگری یکــی از اقداماتــی اســت کــه در دســتور کار میــراث
فرهنگــی قــرار دارد و در ســال گذشــته بیــش از  50اثــر تاریخــی اســتان فــارس مرمــت
شــد.
وی بــا اشــاره بــه توســعه و ســاخت موزههــای تخصصــی در اســتان فــارس افــزود:
بهرهبــرداری از مــوزه تخصصــی خــط و کتابــت در شهرســتان نیریــز در ســال گذشــته
و توســعه موزههــای مشــاهیر و مــوزه منطق ـهای از دیگــر اقدامــات انجــام شــده می باشــد
کــه امیــد اســت ایــن دو مــوزه تــا ســال آینــده بــه بهرهبــرداری برســد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان فــارس خاطرنشــان کــرد :مــوزه پاســارگاد و مــوزه
شهرســتان نورآبــاد نیــز در حــال ســاخت اســت کــه بــا برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه
تــا ســال  96بــه بهرهبــرداری میرســد.
وی تصریــح کــرد :میــراث فرهنگــی بــه تنهایــی متولــی حفــظ و نگهــداری آثــار تاریخــی
نیســت و بایــد عــزم ملــی بیــن مــردم و دســتگاههای مختلــف بــرای حفــظ و نگهــداری
میــراث فرهنگــی بــه وجــود آیــد.
بــه گــزارش تســنیم در ایــن مراســم از  38نفــر از فعــاالن میــراث فرهنگــی و انجمنهــای
مــردم نهــاد فعــال در ایــن زمینــه در شهرســتانها تقدیــر شــد..
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اســتاندار فــارس گفــت :عصــر کنونــی عصــر
ارتباطــات اســت و کســانی کــه در ایــن حــوزه
کار مــی کننــد خــوب مــی داننــد کــه بــدون
ارتباطــات در دنیــای امــروز امــکان فعالیــت
وجــود نــدارد.
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــي و امــور
بيــن الملــل اســتانداري فــارس ،مهنــدس ســيد
محمــد علــي افشــاني در مراســم اختتاميــه
جشــنواره روابــط عمومــي هــاي برتــر اســتان
ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه روابــط
عمومــی بــا بيــان ايــن كــه اساســ ًا دنیــای
ارتباطــات جایگزیــن خیلــی از فضاهــای قبلــی
شــده اســت ،اظهــار داشــت :در عصــر کنونــی،
ارتباطــات حــرف اول و آخــر را مــی زنــد؛ البتــه
اگــر ارتباطــات تــوام بــا دانــش و آگاهــی باشــد
بســیار اثربخــش تــر خواهــد بــود.
وي بــا اشــاره بــه ايــن كــه در آینــده ،عصــر
حکومــت هــای مقتــدر بــه پایــان مــی رســد و
دوران خانــواده هــای مقتــدر فــرا مــی رســد،
افــزود :خانــواده ای مقتدرتــر اســت کــه داناتــر
باشــد و کســی داناتــر اســت کــه دسترســی او
بــه اطالعــات ســريع تــر صــورت گيــرد؛ زيــرا
دسترســي بــه اطالعــات مبنــاي قــدرت اســت.
اســتاندار فــارس تصريــح كــرد :در حــوزه اقتصاد
نيــز دسترســي بــه اطالعــات مبنــاي قــدرت بــه
شــمار مــي رود و اولیــن کســی کــه کلیــک
می کند برنده است.
مهنــدس افشــاني بــا بيــان ايــن كــه روابــط
عمومــی هــا بایــد از شــیوه هــاي امــروزي
ارتباطــات مطلــع بــوده و از ابزارهــای نویــن
بــرای ارتباطــات در حــوزه هــای مختلــف بــه
خوبــي اســتفاده كننــد ،گفــت :اطالعاتــی کــه
توســط روابــط عمومــي هــا منتشــر مــي شــود
بایــد از دو ویژگــی ســرعت و صحــت برخــوردار
باشــد.
وي بــا تاكيــد بــر ايــن كــه اگــر یــک خبــر
دیرتــر از زمــان خــودش منتشــر شــود چــه بســا
بــه شــکل ناقــص و وارونــه انتشــار يابــد ،ادامــه
داد :در ايــن صــورت حتــی اگــر روابــط عمومــي
خبــر صحیــح را نيــز منتشــر کنــد دیگــر
شــنونده ای نداشــته باشــد؛ بنابرایــن ســرعت
در انتقــال اطالعــات یــک امــر ضــروری اســت.
اســتاندار فــارس بــا بيــان ايــن كــه صحــت
اخبــار هــم یــک اصــل اســت و اگــر روابــط
عمومــی بــه صحــت اطالعاتــی کــه منتشــر
مــی کنــد واقــف نباشــد و یــک یــا دو بــار
اشــتباه کنــد دیگــر کســی از او خبــری را بــاور
نمــی کنــد ،ادامــه داد :بایــد نســبت بــه اخبــاری
کــه مــی خواهیــد ارســال کنیــد اطمنــان پیــدا
کنیــد؛ زيــرا شــما بــه اعتمــاد مردمــی کــه
طــرف شــما هســتند ،نیــاز داريــد.
مهنــدس افشــاني گفــت :مســئوالن روابــط
عمومــی بایــد بداننــد کــه اگــر توانســتند اعتمــاد
مــردم را بــه آن اطالعــات و اخبــاری کــه
مــی خواهنــد منتشــر کننــد جلــب کننــد ،حتمـ ًا
در آینــده موفــق تــر خواهنــد بــود.
وي بــا اشــاره بــه ايــن كــه روابــط عمومــی هــا
بايــد بــه نیازهــاي واقعــي جامعــه توجــه كننــد،
اظهــار داشــت :افــرادي هســتند کــه مــی تواننــد
بــدون واقعیــت ،مســیر شــما را تعییــن کننــد امــا
واقعیــت هــای جامعــه چیــز دیگــری اســت؛
بنابرایــن شــما بایــد نیــاز جامعــه را تشــخیص
دهیــد و بــا علــم و آگاهــی بــر اســاس آن

نیازهــا ،خبررســانی کنیــد.
اســتاندار فــارس بــا تاكيــد بــر ايــن كــه همیشــه
فریــاد بلنــد صــدای مــردم نیســت و شــنیدن
صــدای مــردم در زمــان خــودش ،اهميــت
زيــادي دارد ،افــزود :همیشــه بــوق هــای
تبلیغاتــی صــدای مــردم نیســتند و بايــد بيــن
رســانه و بــوق تفــاوت قائــل شــويم.
مهنــدس افشــاني بــا بيــان ايــن كــه خیلــی هــا
تصــور مــی کننــد مــی تواننــد افــکار جامعــه را
شــکل دهنــد و در ايــن راه تــاش زيــادي هــم
مــي كننــد امــا مــی بیننــد کــه خواســت جامعــه
چیــز دیگــری اســت ،ادامــه داد :ایــن بــدان
معناســت کــه بایــد اختــاف بيــن نقــش رســانه
بــا بــوق تشــخیص داده شــود.
وي گفــت :کســی کــه مــی خواهــد بــه جامعــه

جهــت دهــد بایــد متناســب بــا نیــاز و خواســت
واقعــی جامعــه ایــن کار را بکنــد چــون مــردم
بســيار بســیار آگاه هســتند.
اســتاندار فــارس اظهــار داشــت :هــر کــس
مــی خواهــد مــردم را محکــوم کنــد ،قصــد دارد
خــودش را تبرئــه کنــد؛ زيــرا همیشــه اکثریــت
مــردم ،آگاه تریــن ،عاقــل تريــن و فهیــم تریــن
هســتند.
مهنــدس افشــاني بــا تاكيــد بــر اين كــه انعکاس
بــه موقــع مشــکالت و نیازهــاي مخاطبــان
بــرای تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری
مدیــران از اهميــت بااليــي برخــوردار اســت،
تصريــح كــرد :یــک مدیــر در حــوزه فعالیــت
خــودش بایــد بداننــد کــه امــروز در ایــن
حــوزه چــه مشــکالتی وجــود دارد و بــرای
رفــع آن مشــکل بایــد تصمیــم ســازی و
تصمیــم گیــری کنــد کــه ایــن موضــوع ،بــا
اطالعــات درســتی کــه روابــط عمومــی منتقــل
مــی کنــد میســر اســت؛ البتــه مشــروط بــه
اینکــه روابــط عمومــی بــه کار خــود آگاه باشــد.
وي بــا بيــان ايــن كــه روابــط عمومــی بایــد
بــه قــدرت نفــوذ ابزارهــای نویــن توجــه کننــد،
افــزود :امــروز ابــزار ،بســیار کار ســازتر از افــراد
اســت؛ البتــه تــا جایــی کــه ایــن ابــزار در اختیــار
انســان هــای توانمنــد و دانــا باشــد ،چــرا کــه
هیــچ ابــزاری جــای انســان را نمــی گیــرد؛ امــا
اگــر کســی کــه ایــن ابــزار را در اختيــار دارد
و ندانــد چگونــه اســتفاده کنــد ممکــن اســت
بــر علیــه خــودش اســتفاده کنــد ،بــدون ایــن
کــه متوجــه باشــد.
اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه ايــن كــه
بررســی رضایتمنــدی مــردم ،وظیفــه دیگــر

روابــط عمومــی هــا اســت ،ادامــه داد :آنچــه
شــاخص اصلــي ارزیابــی عملكــرد مــا اســت
رضایــت مــردم اســت و روابــط عمومــی هــا
بایــد ميــزان رضایــت مــردم را بــه درســتي
تشــخیص دهنــد.
مهنــدس افشــاني بــا بيــان ايــن كــه محتــوای
اخبــار و اطالعــات بیرونــی بایــد توســط روابــط
عمومــی هــا جمــع آوری و بــه مدیــران منتقــل
شــود و تصمیمــات مدیــران هــم بــه جامعــه
منتقــل شــود  ،بازتــاب آن بــه مدیــران داده
شــود ،گفــت :در نهایــت هــم بايــد یــک ارزیابــی
دقیــق از اخبــار و اطالعــات توســط روابــط
عمومــي هــا در اختيــار مديــران قــرار گيــرد.
وي بــا تاكيــد بــر اين كــه روابط عمومــی موجب
اســتمرار حســن رابطــه بــا همــه ذی نفعــان
مي شــود کــه در راس آن مردم اســت ،ادامه داد:
هــر ســازمانی ذینفعانــی دارد امــا در راس تمــام
ایــن ذی نفعــان ،مردمــی هســتند کــه از منابــع
عمومــی در ایــن ســازمان هــا هزینــه مــی شــود
تــا بــه آنهــا خدمــات رســانی صــورت گيــرد.
اســتاندار فــارس ضــرورت بــه روز بــودن تمــام
کســانی کــه در حــوزه روابــط عمومــی هــا کار
مــی کننــد را يــادآور شــد و افــزود :آمــوزش
نیــاز همیشــگی آدمــی اســت و در شــرايطي کــه
در دنیــای امــروز دانــش بشــری بســيار متغیــر
اســت و بــه ســرعت تغییــر مــی کنــد ،آمــوزش
فــوق العــاده ضــروری اســت.
مهنــدس افشــاني بــا اشــاره بــه ايــن كــه در
هنــگام بــروز بحــران هــا روابــط عمومــی هــا
مــی تواننــد فضــای جامعــه آنگونــه کــه بــه نفــع
مــردم اســت ســازمان دهنــد ،افــزود :در زمــان
وقــوع بحــران هــا ،دســت پاچگــی ،انتشــار
خبرهــای ضــد و نقیــض و ســردرگم کــردن
مــردم یکــی ازمشــکالت در زمينــه مدیريــت
بحــران اســت ،بنابرایــن اطــاع رســانی در
زمــان بحــران و درســت عمــل کــردن یــک
ضــرورت اســت.
وي بــا بيــان ايــن كــه دولــت يازدهــم در
شــرایطی بســیار دشــوار کار مــی کنــد و
هــم اكنــون بیــش از  450هــزار میلیــارد تومــان
بدهــی دارد ،اظهــار داشــت :تقریبــا تمــام درآمــد
دولــت صــرف حقــوق و یارانــه مــی شــود و
پــروژه هــای عمرانــی نيــز بــا اوراق مالــی و بــه
صــورت محــدود اداره مــی شــوند.
اســتاندار فــارس بــا تاكيــد بــر ايــن كــه روابــط
عمومــي هــا مــی تواننــد مــردم را در جریــان
مشــکالت دولــت بگذارنــد تــا انتظــارات مــردم
متناســب بــا تــوان دولــت باشــد ،گفــت :اگــر
انتظــارات مــردم متناســب بــا منابــع در اختیــار
دولــت شــکل نگیــرد ،شــما وظیفــه خــود را
بــه خوبــی انجــام نــداده ایــد و بایــد تــاش
كنيــد خدمــات دولــت را بــدون کوچــک تریــن
بــزرگ نمایــی ،منتقــل کنیــد تــا مــردم امیــدوار
شــوند .مهنــدس افشــاني بــا اشــاره بــه ايــن
كــه روابــط عمومــی هــا اگــر بتواننــد مــردم
را شــاد و امیــدوار کنــد حتمــا گام موثــری
بــرای پیشــرفت و توســعه اســتان فــارس و
همچنیــن در ســطح ملــی برداشــته انــد ،افــزود:
اساســا انســان امیــدوار اســت کــه مــی توانــد
ریســک بپذیــرد و ســرمایه گــذاری کنــد و
نهایتــا در حــوزه کســب و کار موفــق باشــد
و از یــک انســان مایــوس و ناامیــد کاری
بر نمی آید.

موفقیت روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانههای فارس
در جشنواره روابط عمومیهای برتر وزارت راه و شهرسازی

طــی مراســمی در دومیــن روز از هفتــه روابــط
عمومــی و ارتباطــات ،چهارمیــن جشــنواره
روابــط عمومیهــای برتــر وزارت راه و
شهرســازی بــا حضــور وزیــر و معاونیــن ایــن
وزارتخانــه ،دبیــر شــورای عالــی اطالعرســانی
دولــت ،مدیــران و کارشناســان روابــط عمومــی
شــرکتها ،ســازمانها و ادارات ســتادی و

اســتانی تابعــه وزارت راه و شهرســازی برگــزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حمــل و
نقــل و پایانههــای فــارس ،در ایــن جشــنواره
بــر اســاس بیانیــه هیــأت داوران پس از بررســی
عملکــرد و ارزیابــی آثــار ارســالی در گروههــای
مختلــف از  212اداره کل اســتانی و  15ســازمان

تابعــه وزارت راه و شهرســازی ،روابــط عمومــی
اداره کل حمــل و نقــل و پایانههــای اســتان
فــارس در رشــته فعالیتهــای مرتبــط در
حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی بــا رویکــرد
بــه حقــوق شــهروندی حائــز رتبــه اول و موفــق
بــه اخــذ کســب لــوح ســپاس و تندیــس ویــژه
ایــن جشــنواره گردیــد.

