گریزی به برنامههای کودک تلویزیون در دهه شصت

با پیروزی قاطع مقابل
شمالیها

رهایی از مجاز با کافه نوستالژیک

بغض ارژن
ترکید
صفحه 7
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یادداشت روز

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی فارس اعالم کرد

82منطقهگردشگریمعطل سرمایهگذار

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گفت :یارانه همه سرمایه گذارانی
که تسهیالت بانکی خود را با معرفی این سازمان دریافت کرده
اند و پروژه آنها به بهره برداری رســیده ،پرداخت شده است.
ســعید شیرکوند شامگاه چهارشــنبه در نشست هم اندیشی
سرمایه گذاران و فعاالن گردشگری استان فارس افزود :یکی از
شرطهای اخذ تسهیالت آن است که مالکیت سرمایه گذارها
در زمیــن و موافقت اصولی محرز باشــد و دریافت کنندگان
تسهیالت هیچ گونه معوقهای به سیستم بانکی نداشته باشند.

وی گفــت :بر اســاس تفاهم نامه بانکها و صندوق توســعه
ملی میبایســت عالوه بر تایید اهلیت سرمایه گذار ،پیشرفت
فیزیکی پروژههــای مورد نظر به باالی 40درصد برســند تا
از مزایای طرح حمایت از ســرمایه گــذاران میراث فرهنگی
برخوردار شــوند .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری اســتان فارس نیز در این نشست گفت :هم اینک
133مهمانپذیر در ســطح استان فارس فعال است و بسیاری
از این مهمانپذیرها قابلیــت تبدیل به هتلهای درجه یک و
دو را دارند...

شرح در صفحه 3

بهرهبرداری
از شبکه آبشرب
 118روستا در فارس

دوربین ،تخلفات رانندگی را کاهش داد
صفحه 3

رئیس پلیس فتا فارس:

فضای مجازی،
چالش جدی
تربیتی برای
نوجوانان است
صفحه 3

قاضی رشیدی
رئیس کل دادگاههای
عمومی و انقالب
شیراز شد

خواست ما از رسانه
ملی توجه به صنعت
گردشگری است

رئیس دادگستری فارس :کار در دستگاه
قضائی پرتنش و جهادگونه است

صفحه ۳

صفحه 4

رئیس دادگاه انقالب اسالمی شیراز قاضی نمونه کشور شد

منجی طبیعت

صفحه 16

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فارس:

استاندار فارس در مراسم افتتاح 157
پروژه صدا و سیمای مرکز فارس:

سعیدرضا امیرآبادی

صفحه 3

قامت هر شــهر استوار به مولفههایی است
که به عنوان نماد و ســمبل آن شــناخته
میشــوند .اگر برج های آزادی و میالد را
از تهران بگیریم ،این کالنشــهر ،پاره ای از
هویت خود را از دســت خواهد داد .زاینده
رود نصف جهان ،شناسنامه جاری اصفهان
است که خشــکی آن درد بی ریشه ای را
به شهر نشینانش القاء می کند .بازار تبریز
جلوه گاه سترگی از تمدن فاخر ترک زبانان
ایران اســت .شــیراز هم در کنار سعدی و
حافظ ،متکی به شــهر گل ،بلبل و سنبل
اســت که فضای ســبز و طبیعت بکر آن
شــهره عالم بوده و هموطنان از این خطه
تصوری ملبــس به فضایل ســنتی دارند.
دراین میان هویت شــهرراز با قرار گرفتن
در مسیر مدرنیته با آفت های جانفرسایی
روبهروســت  .اهالی بومی قصردشــت به
خوبی به یاد دارند که نسیم خنک برخاسته
از درختان افراشــته این منطقه ،شمیمی
دلنواز در کالبد شــهر طنیــن انداز کرده
و روح ســاکنانش را جال مــی داد .اینک
مردمان شهر از مجریان شهری می خواهند
تا نسبت به پاسداشت فضای سبز باقیمانده،
با سختگیری بیشتری عمل کنند .مبرهن
اســت که جریمه های مالــی ،جایگزین
فضای ســبز شهری نخواهد شــد و ورود
لجام گسیخته به دروازه های مدرنیته به از
دست رفتن هویت شهری منجر می شود.
اتکای یک شهر بر داشته هایی که مبتنی
بر مادر طبیعت هســتند نشان از پیشینه
تاریخی فاخر و تمدن گرانســنگ مردمان
آن خطه دارد .چرا که پاسداری از طبیعت
نیازمند درک عمیقــی از محیط پیرامون
است و منهای آن نمی توان سودای عبور از
دورازههای تعالی را در سر پروراند .به طور
حتم حافظــه تاریخی مردمان از فردی که
بتواند در مقام پاســدار فضای سبز شهری
شیراز برآید به نیکی یاد خواهد کرد.

واکنش صریح پایگاه اطالعرسانی رهبر انقالب درباره شایعات انتخاب اعضای کابینه دولت توسط ایشان؛

در خصوص برخی وزارتخانهها مثل علوم ،آموزشو پرورش و ارشاد
اسالمی ،رهبر انقالب حساسیتهایی دارند

در روزهای اخیر شایعات و القائاتی درباره انتخاب تکتک
اعضای کابینه دولت دوازدهم با نظر رهبر انقالب ،منتشر
شده اســت .در همین زمینه ،پایگاه اطالعرسانی رهبر
انقالب ،رویکرد ایشان را در قبال انتخاب وزیران منتشر
کرده است .متن منتشر شده توسط پایگاه اطالعرسانی
رهبر انقالب ،به این شرح است:
«دولت دوازدهم به روزهای تشــکیل نزدیک میشود؛
تــا  ۱۰روز دیگر و پس از مراســم تنفیــذ و تحلیف،
اعضای کابینه پیشــنهادی آقای رئیسجمهور معرفی
میشوند .با این حال ،از حدود دو هفته قبل ،یک جریان
خبری که از پشــتیبانی پر حجم رســانههای خارج از
کشور نیز برخوردار اســت ،درصدد القای این ادعاست
کــه تکتک اعضای کابینه با نظــر رهبر معظم انقالب
اســامی(مدظلهالعالی) انتخاب میشوند .در خصوص
منشــأ و انگیزههای انتشار چنین شــایعهای ،میتوان
حدسهایــی زد اما مهمتــر از آن ،تبیین رویکرد رهبر
معظم انقالب اســامی در خصوص دولتها و مباشران
ارش ِد رتق و فتق امور مردم در قوهمجریه است .رویکرد
کلــی رهبر انقالب در قبال دولتهــا ،رویکرد حمایتی
است و ایشان بارها بر استمرار این رویکرد تأکید کردهاند
از جمله در دیدار رمضانی با مسئوالن نظام و در شرایط
پسا انتخابات ،مجدداً و مؤکداً گفتند« :دأب بنده هم این
است که همیشه از همهی دولتها که بر سرکار هستند
حمایت میکنم؛ امروز هم همینجور است ،بعد از این
هم انشاءالله تا زنده هستیم همینجور خواهد بود.
غرض از رویکرد حمایتی چیســت؟ غرض آن است که
ســنگین مدیریت اجرایی است،
دولتی که عهدهدار کار
ِ
بتواند به وظایف خود عمل و از مشکالت کشور و مردم
گرهگشایی کند .یک الزمه اساسی در تحقق این هدف،
انتخاب مسئوالنی است که از بُن دندان به اصول انقالب

و وظایف خود معتقد باشــند و شــأن خود را نوکری و
خدمتگزاری به مردم بدانند.
بیشترین تأکیدات رهبر انقالب در سالهای اخیر بر حل
مشکالت معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده
اســت؛ مغرضانی که جز بدخواهی بــرای ایران و مردم
در سر ندارند ،تالش کردند این تأکیدات را به مخالفت
رهبری بــا دولت ترجمه کنند ،در حالیکه این رویکرد
رهبر انقالب ،باالترین سطح از کمک و حمایت از دولت
بود؛ نتیجه تالش برای دور نگهداشتن دولت از حاشیهها
و هدایت آن به میدان خدمت و اقدام و عمل ،در صورتی
که با همراهی دولت همراه شود ،موفقیت دولت و اقبال
عمومــی به خدمــات دولت خواهد بــود و این چیزی
نیست ،جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام.
بنابراین ،حساســیت اصلی رهبر انقالب اســامی در
انتخاب مسئوالن در همه دولتها معطوف به این منطق
بوده است که فلسفه وجودی مسئوالن در نظام اسالمی،
خدمتگزاری به مردم اســت و باید مســئوالنی انتخاب
شوند که به مســئولیت بهعنوان فرصتی برای خدمت
و جلــب رضای خداونــد و بنــدگان او بنگرند نه آنکه
مسئولیت را همچون غنیمت و طعمهای بدانند و آن را
وســیلهی برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط
خــدا و خلق او کنند .با فهــم این منطق ،رویکرد رهبر
انقالب در قبال انتخاب وزیران نیز مشــخص میشود؛
رویــه ثابت در همه دولتها ،هماهنگــی با رهبری در
انتخاب وزیران دفاع ،امور خارجه و اطالعات بوده است،
و این هم،حســب تکالیفی اســت که در قانون اساسی
برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی -امنیتی
تعیین شده است.
در خصــوص برخــی وزارتخانههــا مثــل علــوم،
آموزشوپرورش و ارشاد اسالمی ،رهبر انقالب اسالمی

حساســیتهایی دارند ،چراکه انحراف در آنها ،موجب
ایجاد انحراف در حرکت کالن کشور به سمت آرمانها
میشود و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت عمومی
به ســمت آرمانها وظیفه قطعی رهبری اســت اما در
انتخاب مسئوالن این وزارتخانهها ،ورود نمیکنند؛ و در
خصوص اکثریت کابینه نیــز در همه ادوار تا آنجاکه از
ســوابق امر بر میآید نظری ابراز نمیکنند لکن همواره
تأکید دارند که وزیران ،افرادی کاری و بهدور از حاشیه
باشــند ،زیرا همانطور که در نظر مــردم ،کارآمدی و
موفقیت دولت ،موفقیت نظام است ،ضعف و ناکارآمدی
دولــت نیز به حســاب نظام گذاشــته میشــود.رهبر
انقالب در مراســم  ۱۴خرداد امسال گفتند« :بر طبق
قانوناساسی ،رئیسجمهور از امکانات بسیار گستردهای
در کشــور برخوردار اســت؛ خیلی از کارها را میتوانند
انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده
ظرفیتهای داخلی را بالفعل کنند ،هیچ درنگی
کنندّ ،
در عمــل به وعدههایــی که به مردم داده شدهاســت
صورت نگیرد .مسئوالن را ،مسئوالن بخشهای مختلف
را -حــاالدر دولت دوازدهم -جــوری انتخاب بکنند که
کارکن و ف ّعال و پایکار وتوانا باشند؛ یعنی توانایی آنها
بتواند کارها را انشاءالله پیش ببرد .اگر خدای نکرده در
بخشهای مختلف -چــه اقتصادی و چه غیراقتصادی-
یک بخشــی از خود ناکارآمدی نشــان بدهــد ،این به
حســاب ناکارآمدی نظام گذاشــته خواهد شــد و این
بیانصافی اســت؛نظام کارآمد است؛ بخشهای مختلف
باید بتوانند خودشان را پابهپای نظام پیش ببرند».
بنابراین ،شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت ندارد و
دغدغه رهبر انقالب اسالمی در قبال کابینه ،بهطور ذاتی
معطوف به کارآمدی و انتخاب افرادی اســت که فکر و
ذکر آنان ،کار شبانهروزی و حل مشکالت مردم باشد».

