
5 اخبار
    پنجشنبه
  29 دی 1401

  26 جمادی الثانی 1444
 2023JAN 19 

* سال چهاردهم * شماره 2851 

اخبار

رهبــر معظــم انقــاب اســامی ظهــر دیــروز در دیــدار رئیــس و جمعــی 
از مدیــران ســازمان تبلیغــات اســامی و حــوزه هنــری، تولیــد و ارائــه 
محصوالت فاخِر مبتنی بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی 
و فرهنگــی تبلیغ را در عین خشــیت کامل از پــروردگار، دو وظیفه مهم 

دستگاههای فرهنگی - تبلیغاتی خواندند.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای ضمــن قدردانــی از اقدامــات خوبــی کــه در 
ســازمان تبلیغات اســامی انجام گرفته است، با استناد به آیات قرآنی، 
خشــیت از پــروردگار بــه معنای »ماحظــه، رعایت و مراقبــت« را راهبرد 
ضروری و همیشگی فعاالن عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند و افزودند: 
دســتگاهها و عناصــر فرهنگــی - تبلیغی بایــد کاما مراقب باشــند که 
حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال 

و هوچی گری و اتهامات ترسید.
ایشان توجه به اقتضائات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت 
الهــی ندانســتند و گفتند: کارهــای فرهنگی لوازمی دارد کــه باید به آنها 

توجه کامل کرد.
ایشــان توجــه به لســان قــوم را در فعالیت هــای فرهنگــی- تبلیغاتی از 
جملــه ایــن اقتضائــات برشــمردند و گفتند: زبــان ارتباط گرفتــن با یک 
جــوان و نوجــوان بــا زبان حــرف زدن با یــک غافل جاهل یــا معاند فرق 
می کنــد همچنانکــه باید زبــان و لســان صحبت و تبلیغ در کشــورهای 

دیگــر بــا  کار فرهنگــی - تبلیغــی در داخــل از جملــه در مجموعه هــای 
انقابی تفاوت داشته باشد.

ج را  رهبــر انقــاب اســامی بــازار فکــر و محصــوالت نــو در داخــل و خــار
پررونق خواندند و گفتند: با تولید فکر نو، فرآوری آنها و تبدیلشــان به 
محصوالت فاخِر دارای بسته بندی خوب، در این بازار پرمشتری فعال 

شوید.
ایشــان بــا ابراز ناخرســندی از کــم کاری در ایــن عرصه گفتند: ســازمان 
تبلیغــات و حوزه هنــری در عرصه های مختلف، کار خــوِب زیاد کرده اند 
اما نه به اندازه عمر حدودا چهل ســال خود، بنابراین باید کار و تاش 

را مضاعف کرد.
اساســی  محــور  عنــوان  بــه  زبــده  انســانی  نیــروی  بــه  دادن  اهمیــت 

مجموعه هــای فرهنگــی، حفــظ نیروهــای خــوب ســازمان تبلیغــات در 
همــه رشــته ها،  مراقبــت از نیروهــا و مواظبــت در زمینــه آفــات بــرون 
ســپاری کارهــای فرهنگی - تبلیغاتــی، چهار نکته دیگر رهبــر انقاب در 
ایــن دیدار بود.ایشــان در این زمینــه گفتند: البته بایــد از ظرفیت های 
مردمی حداکثر اســتفاده را کرد که در این زمینه جشــنواره عمار نمونه 
خوبی اســت.حفظ شادابی، ســرزندگی، خوشحالی و خشنودی مردم از 
دیگر نکاتی بود که ایشــان به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه های 

فرهنگی - تبلیغاتی بیان کردند.
رهبــر انقــاب در تشــریح بیشــتر ابعــاد و اهمیت این موضــوع گفتند: 
البته اگر وضع اقتصاد و زندگی مردم بهتر شــود شــادابی و خشــنودی 
آنهــا تا حدودی تأمین می شــود اما جدا از این مســئله هــم می توان با 

مشارکت خود مردم، کارهای متنوع - شیرین و سرزنده ای انجام داد.
بخش آخر ســخنان حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار حاوی چند 

توصیه از جمله پرهیز از جناح گرایی بود.
ایشــان گفتنــد: در کل کشــور بــه اتحــاد کلمــه و همدلی نیــاز داریم چه 
برسد به مجموعه های انقابی که باید کاما از افتادن در دام نحله های 

گوناگون فکری و جناح گرایی پرهیز کنند.
خودداری از کارهای صرفا ویترینی و شکلی، و مراقبت از تولید آثار خنثی 
و بــدون جهت گیــری صحیح توصیه های دیگر رهبر انقاب به رئیس و 

تعدادی از مدیران سازمان تبلیغات اسامی و حوزه هنری بود.
، از فعالیتها گزارش  رئیس ســازمان تبلیغات اسامی هم در این دیدار

داد.
حجت االســام محمــد قمــی گفــت: جوانگرایی، پــرورش نیــرو و جهاد 
تبیین را جدی گرفته و در اولویت قرار داده ایم و ســعی داریم به ســهم 
خودمان به تأمین نیازهای فرهنگی جامعه کمک کنیم، البته در برخی 

زمینه ها همچنان ضعف داریم.
دادمــان رئیــس حوزه هنری هم در گزارش کوتاهی گفت: مســیر رشــد 
حــوزه در زمینــه ادبیــات و کتــاب را ادامــه داده ایم اما ســعی کرده ایم در 
دیگــر زمینه هــای فرهنگــی هنــری و رســانه ای هــم بــا تکیه بــر ظرفیت 

درخشان جوانان همه مناطق کشور فعال باشیم.

رهبر انقاب در دیدار تعدادی از مسئوالن سازمان تبلیغات اسامی: 

مالحظه و رعایت اقتضائات کار فرهنگی - تبلیغی راهبردی 
ضروری و همیشگی است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز خبر داد: تدارک دانشگاه شیراز برای میزبانی اعتکاف دانشجویی
مســئول نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه 
شــیراز با اشــاره بــه برگزاری بیســت و یکمیــن دوره اعتکاف 
، گفــت: این مراســم  بــزرگ دانشــجویی در دانشــگاه شــیراز
معنوی از ۱۵ بهمن ماه امسال آغاز می شود و به مدت سه 

روز در مسجد دانشگاه شیراز ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های 
فــارس، حجــت االســام ســجاد نیکخــو در ایــن بــاره افــزود: 
امســال به روال سال های گذشته مســجد دانشگاه شیراز 
میزبــان دانشــگاهیان معتکــف خواهــد بود کــه متقاضیان 
جامعــه دانشــگاهی مــی توانند بــرای حضور در این مراســم 

WWW. از تاریــخ یکــم تــا ۶ بهمــن مــاه امســال در ســایت
NAHADINEH.COM نســبت بــه حضــور خــود ثبت نــام و یا 
از شــماره تلفــن ۰۷۱۳۶۴۶۰۴۷۷ اطاعــات مــورد نیــاز خــود را 
کســب کنند. این مقام مســئول با تأکید بر اینکه در آستانه 
مــاه مبــارک رجــب مجموعــه نهاد رهبــری در دانشــگاه های 

فــارس متولی برگزاری مراســم معنوی اعتکاف دانشــجویی 
خواهــد بود، افــزود: اعتکاف به فرموده رهبر معظم انقاب، 
یکی از رویش های انقابی، عیار معنویت، اخاق و همچنین 
فرصتی برای بازگشــت به خویشــتن اســت. حجت االســام 
نیکخو توجه نســل جوان جامعه را در مراسم اعتکاف مهم 

برشــمرد و افزود: دشــمن همــواره درصــدد فاصله انداختن 
بین معنویت و نســل جوان اســت، اما هرگــز در این توطئه 
خــود موفق نشــده چرا که شــاهدیم از برنامه های شــاخص 
فرهنگــی، جوانان اســتقبال گســترده ای دارند و همــواره در 

پذیرش مبانی دینی و فرهنگی پیشقدم هستند.

در صورت تقویت زیرساخت های روستایی، مهاجرت معکوس شکل خواهد گرفت 

استاندار فارس در جلسه بررسی مصوبات بازدید از روستای خاتونک: 

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور:
شعارنویسی ها بر دیوار سفارت 

انگلیس تکمیل کننده بازی زشت 
سفیر این کشور است

در  شــوراها  و  کشــور  امورداخلــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
مجلــس گفت: روشــی که برخی ها با نوشــتن شــعارهایی 
بــه دور از شــأن اخــاق و نظــام اســامی بــر دیــوار ســفارت 
انگلیــس پیــش گرفتــه انــد بــه نوعــی بــازی کــردن در پازل 

سفیر انگلیس است. 
جــال رشــیدی کوچــی در گفت وگــو بــا ایســنا، با اشــاره به 
دیوارنویســی های انجام شــده بر ســفارت انگلیس، بیان 
کرد: این روشی که برخی  ها در اعتراض به اقدامی که سفیر 
انگلیــس انجــام داد در پیــش گرفتــه اند، به نظر می رســد 
نوعــی بازی کــردن در پازل ســفیر انگلیس باشــد. اینکه با 
این حجم بر دیوار یک ســفارت شــعار نوشته شود، قطعا 
تنهــا چیــزی کــه بــه دنبــال نــدارد بهره بــرداری مثبــت برای 

جریان انقاب است. 
ایــن عضو کمیســیون امــور داخلــی در ادامه اظهار کــرد: از 
نظــر بنــده این روش تکمیل کننده بازی زشــتی اســت که 
ســفیر انگلیــس آن را شــروع کرد و حتما ایــن روش اتفاق 
نامبارکــی اســت. ایــن شــکل اعتــراض و روشــی کــه پیش 
گرفتــه شــده بــه دور از فرهنــگ و نگاه انقابی اســت. این 
هــا تنــدروی هایــی اســت کــه متأســفانه باعث آســیب به 
منافع کشــور خواهد شــد. مأمــوران انتظامی بایــد در آنجا 
خ   حضور داشته باشند و اجازه ندهند چنین اتفاق هایی ر

دهد. 
نماینــده مــردم مرودشــت در مجلــس شــورای اســامی، 
تصریح کرد: دیدیم که ســفرای آلمان و فرانســه آمدند و با 
شعارهای نوشته شــده عکس گرفتند، قطعا این رفتارها 
 بــه نفــع کشــور و نظــام نخواهــد بــود. از نظــر بنــده اگــر مــا 
کار  بهتریــن  کنیــم  تنبیــه  را  هــا  انگلیســی  خواهیــم  مــی 
ایــن اســت کــه امثــال اکبــری هــا را دســتگیر و مجــازات 
کنیــم چراکــه دیدیــم بــا مجــازات اکبــری آنقدر به نخســت 
 وزیــر انگلیــس فشــار آمــد که پیــام توهیــن آمیزی ارســال 

کرد.
رشــیدی کوچــی گفــت: از نظــر بنــده اگــر بــر ایــن روش هــا 
تمرکــز کنیــم خیلــی بهتــر مــی توانیم بــه انگلیــس خبیث 
ضربــه وارد کنیــم تا اینکــه بخواهیم چنین شــعارهایی که 
 بــه دور از شــأن اخــاق و نظــام اســامی اســت، روی دیــوار 

بنویسیم.

سیده ناهید تقویان- تماشا
جلســه کمیته رسانه استانی ســتاد دهه فجر به میزبانی 
صداوســیمای مرکــز فــارس در ســالن کنفرانــس حــوزه 
مدیریــت بــا حضور حجت االســام حســین ملک مکان 
اســتان  اســامی  تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
فــارس، دکترخوش اقبال معاون امور فرهنگی و رســانه 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فــارس، هادی رضایی 
رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان فــارس و مدیران 

رسانه های استان فارس برگزار گردید.
اســتان  اســامی  تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
فــارس دیــروز در ابتــدای جلســه کمیته تخصصــی اطاع 
رســانی ســتاد دهــه فجر فــارس بــه مقولــه تاریخــی دهه 
فجــر پرداخت و در این خصوص گفت: در آســتانه چهل 
و چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب شــکوهمند ایــران 
هســتیم و طــی ســال های گذشــته تاکنــون در ایــن ایــام 
برنامه هــای متعــددی برگــزار شــده اســت. پرداختــن بــه 
تاریــخ انقاب و یادآوری ظلم و ســتم ها در قبل از انقاب 
و تفاوت بســیار بین آحاد مــردم و خاندان پهلوی و افراد 
منتســب به این خاندان برای نســل جوان که این روزها 
را درک نکــرده، در اولویــت برنامه هــای فرهنگی دهه فجر 

قرار گیرد.
حجت االســام حســین ملک مکان در ادامه سخنانش 
اظهار داشــت: از جمله معدود برنامه هایی که در کشــور 
بســیار فراگیر اســت، بزرگداشت ســالروز پیروزی انقاب 
اســت. معمــوال اهــداف، سیاســت ها و خط مشــی هایی 
بــرای برگــزاری ایــن دهــه اعمال می شــود و ســتاد مرکزی 
پیــش از آن اقــدام بــه راه انــدازی کمیته هایــی تخصصــی 

می کند.
وی بــا اشــاره به اهداف گرامیداشــت این ایام در کشــور، 
بزرگداشــت دهــه فجــر در  گفــت: 2۵ کمیتــه تخصصــی 
اســتان با تبادل نظر و بیان کلیات سیاســت ها  تشکیل 
شــده اســت و رویکــرد مــا در ایــن کمیتــه ایــن بــوده کــه 
امســال بــه جــای ارائــه برنامــه متمرکــز، خــط مشــی ها به 
دســتگاه ها داده شود و هر دســتگاه ها با خاقیت خود 

برنامه های خود را ارائه دهند.
 * برگــزاری ویــژه دو برنامه محــوری و کلیــدی12 بهمــن و

 ٢٢ بهمن  همانند سال های گذشته 
ملک مکان با تأکید بر این موضوع که به جز جشن های 
عمومــی هــر نهــادی در محیــط ادارای خــود جشــن هایی 
برگــزار کند، گفت: تاریخ انقاب و حــوادث قبل از انقاب 
و ظلم و ســتم قبل از انقاب به ویژه برای نســلی که آن را 
درک نکرده اند به صورت هنرمندانه بیان شود که بخشی 

از آن به رسانه ها باز می گردد.
او گفــت: دو برنامــه محــوری و کلیدی همانند ســال های 
کــه اوج همــه  گذشــته از جملــه ۱2 بهمــن و ٢٢ بهمــن 
شــادی ها و نشــاط و بــه نوعــی رفراندوم ســاالنه مــردم در 
صحنــه و اعــام حمایــت از نظــام و تــداوم نظــام و انقاب 

است،را امسال هم خواهیم داشت.
ارائــه  انقــالب  پیــروزی  بزرگداشــت  اهــداف  از  یکــی   *
دستاوردهاست و برنامه های دهه فجر به دنبال تحقق 

جهاد تبیین و روایتگری انقالب اسالمی است
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی فــارس بــا 
تأکیــد براینکه یکی از اهداف بزرگداشــت پیروزی انقاب 
ارائــه دستاوردهاســت که در دو فاز مقایســه ای با قبل از 
انقاب و با کشور های مشابه، بیان کرد: این ایام فرصتی 
انقــاب  دســتاورد ها  تبییــن  دادن  نشــان  بــرای  اســت 

اسامی است.
 ملــک مــکان ادامــه داد: برنامه هــای دهه فجــر به دنبال 
تحقق جهاد تبیین و روایتگری انقاب اســامی اســت تا 
عــاوه بر جامه عمل پوشــاندن به منویــات مقام معظم 
رهبری، بتوانیم نسل جوان را با دستاورد های نظام آشنا 
سازیم و از طرفی به مشکات و نقاط ضعف هم پرداخته 

شود.
* بایــد به مشــکالت بــه صورت ریشــه ای پرداخته شــود، 
امــا گاهــی توجه بیش از حد به نقاط ضعف و فضاســازی 

رسانه ای موجب بروز ناامیدی در بین افراد می شود
وی بــا تأکید بر اینکــه باید به ضعف ها در کنار نقاط قوت 
اشــاره شــود، در ادامــه گفــت: امــا گاهــی توجــه بیــش از 
حــد به نقــاط ضعف و فضاســازی رســانه ای موجــب بروز 
ناامیــدی در بیــن افــراد می شــود. بایــد بــه مشــکات بــه 
صورت ریشــه ای پرداخته شــود و مشــخص شــود که در 
این مشــکات چه میزان مربوط بــه تحریم ها، چه میزان 
مربــوط به نامدیریت ها و چــه میزان مربوط به خود مردم 

ح شود و همه برای  است و اگر این مسائل به خوبی مطر
جراحی اقتصادی آماده باشند و پای کار باشند می توانیم 
ح  شــاهد دســتاورد و تحول اقتصادی مدنظــر در این طر

باشیم.
ملــک مــکان اضافــه کــرد: گاهــی یــک مشــکل کوچــک 
آنچنــان فضاســازی می شــود کــه همــه خدمــات نادیــده 
گرفته می شــود در حالی که اســام، دین متوازن اســت و 
بایــد در همه مــوارد متعادل رفتار کــرد از جمله پرداختن 

به مشکات و دستاوردها.
* در جهاد تبیین معرفی دستاوردهای انقالب بخشی به 

نخبگان و بخشی به رسانه ها برمی گردد 

او همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکه جهــاد تبیین که بخشــی 
بــه نخبــگان و بخشــی بــه رســانه ها بــر می گــردد در ایــن 
ایــام مدنظــر قرار داده شــود تا جای مظلــوم و ظالم تغییر 
نکنــد، عنوان کرد: ســمت و ســوی برنامه هــای دهه فجر 
فارس باید به صورت جشن باشد؛ معموال به برنامه های 
عزاداری خوب پرداخته می شود اما کمتر به مسائل شاد 

در ایام و مناسبت های شاد پرداخته ایم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی فارس تصریح 
 کرد: مردم با توجه به استرس و اضطراب هایی که ماه های 

اخیر به آنها وارد شد، نیاز به روحیه ای شاد دارند.
* ســامانه ای بــا عنوان ســامانه ایده پردازی طراحی شــده 

است 
رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی با اشــاره به 
اینکــه ســامانه ای بــا عنــوان ســامانه ایده پــردازی طراحی 
ح  شــده اســت، از اصحاب رســانه خواســت تا به ارائه طر
بهتــر  هرچــه  برگــزاری  بــرای  خصــوص  ایــن  در  ابتــکاری 

برنامه ها و دهه فجر امسال و روز 22 بهمن بپردازند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی فارس گفت: 
راه انــدازی بانــک ایــده پــردازی بــرای برگــزاری برنامه هــای 
مناســبتی به ویژه دهه فجر و برای برگزار کردن جشــن ها 
برگــزاری  اهــداف  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  او  اســت. 
برنامه هــای دهــه فجــر ایــن اســت کــه بــا گذشــت زمــان 
اشــاره ای به دســتاوردهای انقاب شــود کــه بهترین راه، 
مقایســه قبل و بعد از انقاب است، لذا این ایام فرصتی 
است تا با هنر تبیین در ارائه برنامه ها، شاهد تاثیرگذاری 

در جامعه باشیم.
* رئیــس ســازمان بســیج رســانه فــارس: دســتاوردهای 

انقالب اسالمی باید برای مردم بیان شود

هــادی رضایــی رئیس ســازمان بســیج رســانه فــارس نیز 
از برگزاری جشــنواره رســانه ای ابوذر در اســتان خبر داد و 
محور های جشــنواره رســانه ای ابوذر در اســتان را تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، جهاد تبیین، پیوند رسانه 
و صنعت، مقابله با آســیب های اجتماعی، دستاورد های 
انقاب اسامی، بسیج و حوزه های اقدام، بیانیه گام دوم 
انقاب اســامی، مکتب شهید ســلیمانی، امید و نشاط 
آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی 
- اســامی، شــیراز، شــهر فرهنــگ شــهروندی و بانوان و 

مشارکت اجتماعی ذکر کرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دســتاوردهای انقــاب 
اســامی باید برای مردم بیان شــود که این مهم موجب 
افزایــش روحیه نشــاط و امیــد اجتماعی می شــود، اظهار 
کرد: امــروز جمهوری اســامی دســتاوردهای ارزنده ای در 

حوزه امنیتی دارد که دیگر کشورها ندارند.
خاطرنشــان  فــارس  رســانه  بســیج  ســازمان  رئیــس 
کــرد: مــردم وجوانــان، جمهــوری اســامی را بــا آرمان هــا 
وشــعارهای روز اول انقــاب مقایســه می کنند نــه با رژیم 
پهلــوی! چــرا که دســتاوردهای جمهوری اســامی حتی از 

جانب دشمن هم قابل کتمان نیست.
* هادی رضایی: بیش گرانی و تحریم،  مباحث و سؤاالت 

بی پاسخ ذهن جوانان ما را درگیر کرده است
رضایــی ادامــه داد: امــروز قبــل از اینکه گرانــی و تحریم بر 
روی قشــر جوان ما اثرگذار باشــد،  مباحث و سؤاالت بی 
پاســخ است که در ذهن آن ها ایجاد شده آن ها را به کف 

خیابان کشانده است.
وی تصریــح کرد: امروز دشــمنان در تاش هســتند تا به 
خیال خام خود جمهوری اسامی ایران را در افکار عمومی 
محاکمه کنند، پس باید با تبیین صحیح در مسیری گام 
برداریــم کــه دشــمنان بــه اهداف شــوم خویش نرســند.
در ادامــه جلســه رئیس ســازمان بســیج رســانه اســتان 
فارس، معاون امور فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی فارس، مدیران رسانه های استان به ایراد 

سخنرانی و پیشنهاد و نظرات خود پرداختند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فارس: برنامه های دهه فجر به دنبال 
تحقق جهاد تبیین و روایتگری انقالب اسالمی است

مهدی اسالمی-تماشا
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فــارس  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
۱۳هــزار  مســئول  هــای  دســتگاه  گــزارش  اســاس  بــر 
هــادی  ح  طــر ج  خــار در  و  شــیراز  اطــراف  در  خانــواده 

پیشــنهادی  بســته  دارد،اظهارداشــت:  وجــود  روســتا 
تــا در خصــوص  افــراد تدویــن شــود  ایــن قبیــل  بــرای 
مهاجــرت معکــوس به مراکــز روســتاها ترغیب شــوند. 
در صــورت کــه روســتا هــا تقویــت شــوند طبیعتــا افــراد 
بــه درون روســتا  از محــدوده و حاشــیه نشــین  ج   خــار

باز می گردند.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در حاشــیه جلســه بررســی 
 ، درصــد پیشــرفت مصوبــات روســتای خاتونــک شــیراز
گفت: در بازدیدی که از این روســتا انجام شد، ۹ مصوبه 
در جهــت حل مشــکات مــردم این منطقــه به تصویب 

رسید.
اســتاندار فارس بــا بیان اینکه برای بهســازی معابر این 
روســتا مبلــغ چهــل میلیــارد ریــال در نظــر گرفته شــده، 
افــزود: تــا کنــون بالــغ بر بیســت میلیــارد ریال بــرای این 
امر هزینه شــده و مابقی اعتبار نیز تا پایان ســال تامین 
می شــود که بهســازی ۹۰ درصد از معابر روســتا را در پی 

خواهد داشت.
وی از ســاخت مجتمــع فرهنگــی ورزشــی در این روســتا 
بــا تفاهــم نامــه ی فــی مابیــن اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان و یکی از خیرین اســتان خبر داد و اظهار داشت: 

رودخانــه  از  ناشــی  نامطبــوع  بــوی  کاهــش  جهــت  در 
مجــاور ایــن روســتا، مقــرر شــد شــرکت آب منطقــه ای 
، نســبت بــه حــل آن اقدام   اســتان ضمــن تامیــن اعتبار

نماید.
دکتــر ایمانیــه با بیان اینکــه اراضی موجود در حاشــیه ی 
این روســتا بعنــوان اراضی ملی ثبت شــده، گفــت: اداره 
تکلیــف  تعییــن  بــه  نســبت  اســتان  شهرســازی  و  راه 
صــورت  در  تــا  کــرد  خواهــد  اقــدام  وقــت  ع  اســر در   آن 
مــورد  عمومــی  خدمــات  بــرای  اصولــی  هــای  موافقــت 

استفاده قرار می گیرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه انشــعابات غیرمجــاز آب در این 
روســتا وجود داشت، از سپری شدن فرآیندهای قانونی 
ح هــادی قرار داشــتند  ۴۰۰ مشــترک کــه در محــدوده طــر
خبــر داد و اظهار کرد: با همت شــرکت آبفا، مشــکل آب 
آشامیدنی ساکنین مستقر در محدوده ی روستا برطرف 

شده است.
نماینــده عالــی دولــت در فارس بر لزوم توســعه شــبکه 
ح توسعه  برق  برق و گاز این روستا تأکید کرد و گفت: طر
این منطقه تهیه و به پیمانکار آن اباغ شــده اســت وتا 
پایان ســال توســعه خواهد یافت همچنین در حوزه گاز 

رسانی نیز در مرحله تست گاز است و امیدوارم تا پایان 
ســال مشــترکین مجــاز فاقــد گاز از این نعمــت بهرمند 

شوند. 
نماینــده عالی دولت در فارس با اشــاره به اینکه گزارش 
دستگاه های مسئول ۱۳هزار خانواده در اطراف شیراز و 
ح هادی روستا سکونت دارند، اظهارداشت:  ج طر در خار
بسته پیشنهادی برای این قبیل افراد تدوین شود تا در 
خصــوص مهاجرت معکوس به مراکز روســتاها ترغیب 
شــوند. در صــورت کــه روســتاها تقویــت شــوند طبیعتا 
ج از محدوده و حاشــیه نشــین به درون روستا  افراد خار

باز می گردند.
دکتر ایمانیه در پایان اشاره کرد تمام تاش باید بر عدم 
مهاجرت به حاشــیه ی شــهر شیراز و روســتاهای اطراف 
متمرکز شــود. وی همچنین اظهار داشت: امیدواریم تا 
ح کمربند سبز شهر  پایان سال جاری عملیات اجرای طر

شیراز توسط شهرداری شیراز شروع شود.

باید در زمینه تولید فکر نو و تبدیل آن 
به محصوالت فاخر فعال شوید

لزوم حفظ شادابی و سرزندگی و اتحاد 
و همدلی در جامعه

آشنایی نسل جوان با دستاوردهای 
انقاب اولویت برنامه های فرهنگی 

باشد

 رئیس سازمان بسیج رسانه فارس: 
دشمنان به دنبال محاکمه جمهوری 

اسامی در افکار عمومی هستند

رئیسی در جلسه هیأت دولت:

مسئوالن دستگاه های اجرایی نسبت به گزارش وقوع فساد حساس باشند
و  دولــت  حــوزه  در  ســتیزی  فســاد  جمهــور  رئیــس 
دســتگاه های اجرایــی را بــه معنــای اصــاح بســترهای 
فســادزا عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: ایــن موضــوع از 
برخــورد با فســاد نیز مهم تر اســت، زیرا بــا از بین رفتن 
بسترها حتی اگر کسی انگیزه و نیت فساد هم داشته 

باشد، نمی تواند آن را عملی کند. 
گــزارش ایســنا، ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه  بــه 

هیــأت دولت، یکی از ویژگی های اصلی دولت مردمی را 
فسادستیزی عنوان کرد و اظهار داشت: فساد ستیزی 
در حوزه دولت و دستگاه های اجرایی به معنای اصاح 
بســترهای فســادزا بــوده و ایــن از برخــورد با فســاد نیز 
مهم تر است، زیرا با از بین رفتن بسترها حتی اگر کسی 
انگیزه و نیت فســاد هم داشــته باشــد، نمی تواند آن را 
عملی کند. رئیس جمهور نقش سامانه های نظارتی در 

رفع بسترهای فسادخیز را مهم توصیف و تصریح کرد: 
مسئوالن دستگاه های اجرایی نسبت به گزارش وقوع 
فســاد از ســوی هر دستگاه و بخشــی حساس باشند 
و آن را به دقت بررســی کنند تا ضمن برخورد با عوامل 

فاسد، بسترهای ایجاد کننده آن نیز از بین برود.
رئیســی در ادامه با اشاره به پویش مردمی کاشت یک 
ح را در گســترش فضای  میلیــارد درخــت، اجرای این طر

ســبز در کشــور و ارتقــای کیفیــت هــوا مفیــد و اثرگــذار 
دانســت و افزود: با مشــارکت متعهدانه دستگاه های 
مختلــف در سراســر کشــور بــه ویــژه همــکاری وزارت 
ح  جهادکشــاورزی، شهرداری ها و مردم می توان این طر

را به طور کامل و با موفقیت اجرا کرد.
از  قدردانــی  بــا  ســخنانش  ادامــه  در  جمهــور  رئیــس 
خدمات خیرین کشور در بخش های مختلف از جمله 

در زمینــه ســاخت مدرســه و مراکــز آموزشــی، بــر انجام 
تعهــدات دولــت در تجهیز مراکــزی که خیریــن احداث 

می کنند، تأکید کرد.
تــاش بــرای تســهیل معیشــت و ارتقــای ســطح رفــاه 
و آســایش مــردم از دیگــر تأکیــدات رئیــس جمهــور به 
اعضای هیأت دولت و مدیران دستگاه های اجرایی در 

جلسه دیروز هیأت دولت بود.


