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استقبال گسترده از غرفه بانک دی در نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی

تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و
جدید بانک ملت

مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین
و جدی��د بانک ملت با حض��ور دکتر عباس
مرادپور مدیرکل بانک ،بیمه و شرکت های
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اعضای
هی��ات مدیره بانک های تج��ارت و ملت و
مدیران س��طوح مختلف ای��ن بانک برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،در
این مراسم حکم مدیریت عاملی رضا دولت
آبادی در بانک ملت از سوی مدیرکل بانک،
بیمه و ش��رکت های دولتی وزیر اقتصاد به
وی اعطا و با اعطای لوح و هدایایی از بیش
از  30س��ال خدم��ات و تالش ه��ای دکتر
محمد بیگدلی در این بانک خصوصی شده،
تجلیل ش��د .دکتر مرادپور :بانک ملت یکی
از ق��وی ترین بدنه ه��ای مدیریتی و کاری
نظام بانک��ی را دارد دکتر عب��اس مرادپور،
مدیرکل بانک ،بیمه و ش��رکت های دولتی
وزارت اقتصاد در این جلسه با تکریم خدمات
خالصانه دکت��ر محمد بیگدل��ی مدیرعامل
پیش��ین بانک ملت و خوشامدگویی به رضا
دولت آب��ادی مدیرعامل جدی��د این بانک،
بخش��ی از انتظارات وزیر ام��ور اقتصادی و
دارایی را از مدیران عامل بانک ها بیان کرد.
وی با اش��اره به س��وابق فعالیت مدیرعامل
پیشین بانک ملت ،یادآور شد :دکتر بیگدلی
در این چندسال نهایت همکاری را با دولت و
وزارت اقتصاد داشته و همیشه در خط مقدم
همکاری ها حضور داش��ته و منشاء خدمات
بس��یاری بوده به گونه ای که بانک ملت با
هدای��ت وی ،از زیان دهی به س��ودآوری و
استحکام مالی باال رسیده است .این مسوول
وزارت اقتصاد ،با تاکید بر این نکته که بانک
ملت یکی از قوی ترین بدنه های مدیریتی
و کاری را در بین بانک های کشور در اختیار
دارد ،اظهار داشت :بنده هرجا که به مشورت
و کمک فکری نیاز داش��ته ام از بانک ملت
کمک گرفته ام .وی با اشاره به سابقه فعالیت
رضا دول��ت آبادی مدیرعام��ل جدید بانک
ملت ،خاطرنش��ان کرد :وی دو س��ال زودتر
ب��ه وعده خود عمل ک��رد و بانک تجارت را
از زیان دهی و ش��مولیت اصل  141قانون
تجارت خارج س��اخت و انتظ��ار می رود که
بان��ک ملت با مدیریت جدید و حمایت همه
مدیران و کارکنان ،به دستاوردهای بیشتری
دست پیدا کند.

غرفه بان��ک دی در دومین روز برگزاری
نمایش��گاه نفت ،گاز و پتروشیمی شاهد
حضور و دیدار مس��ئوالن ش��رکتهای
مختلف با مسئوالن بانک بود .به گزارش
روابطعمومی بان��ک دی ،در دومین روز
برگزاری نمایشگاه نفت ،گاز ،پتروشیمی

و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی ،معاون بینالملل و مدیر
بازاریابی بانک دی با تعدادی از مسئوالن
ش��رکتهای صنعت نفت ،پتروش��یمی،
فعاالن صنعت ساختمان و تأمین سرمایه
دی��دار و گفتوگ��و کردن��د .همچنی��ن

گروهه��ای مختلف��ی از فع��االن صنایع
پاییندستی نفت و س��رمایهگذاران فعال
در جزی��ره کیش با حضور در غرفه بانک
دی ،پیشنهادات مختلفی برای همکاری
و اس��تفاده از خدمات و تسهیالت بانک
دی را مط��رح کردن��د .نمایش��گاه نفت،

گاز ،پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر
در مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی تا روز
پنج��م آبانماه در محل نمایش��گاههای
بینالمللی جزیره کیش دایر است .بانک
دی و مجموعه ش��رکتهای گروه مالی
دی در این نمایشگاه حضور فعال دارند.
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مدیرعامل جدید بانک سپه:

«بانکداری جامع» مدل بانکداری مطلوب برای سپه است

مدیرعام��ل بانک س��په در نخس��تین روز کاری خود
طی جلس��های با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل،
مهمتری��ن برنامههای خود را مطرح ک��رد .دکتر آیت
اله ابراهیمی ضمن تش��ریح وضعیت اقتص��اد ایران و
حساسیت نظام پولی و بانکی ،نقش بانک سپه در این
عرصه را تعیین کننده توصیف و بر مس��ئولیت سنگین
مدیران و کارکنان بانک س��په تأکی��د کرد .مدیرعامل
بانک رمز موفقیت س��په در عرص��ه رقابت بین بانکی
را همگامی با تحوالت بازار ،تغییرات فناوریهای نوین
و بانکداری دیجیتال عنوان کرد و اظهار داشت :نهادی
که س��ازوکارهای این تحول بنیادین را با بهرهگیری از
برنامهری��زی راهبردی نهادینه نکند ،در بازار کس��ب و
کار محکوم به شکست است .وی با بیان اینکه شرایط
حس��اس کنونی برای بانک به مثابه یک پیچ تاریخی
اس��ت که با پشت سرگذاشتن بخش��ی از امور اداری و
مدیریت��ی در ح��وزه ادغام ،با همت مضاعف و بس��یج
امکانات فکری و سازمانی میتوان آینده روشنی برای
نخستین بانک ایرانی به تصویر کشید .دکتر ابراهیمی
با تأکید بر نقشه راه بانکداری دیجیتال از طرحی نو در
حوزه کس��بوکار خبر داد و افزود :بهرهمندی کامل از
فرصتها و نقاط قوت ،س��په را بانکی منحصر به فرد
خواهد کرد که ش��بیه هیچکدام از نمونه های بانکهای
ادغامی دنیا نیس��ت .وی در ادام��ه ابراز امیدواری کرد:
سرنوش��ت بانک س��په در این عرصه مه��م تاریخی،
در دس��تان توانمند سرمایه انس��انی کارآمد ،جوان و با
انگیزهای است که با تعلق خاطر سازمانی مثالزدنی و
تالش مجاهدانه ،برگ زرین دیگری را در نظام بانکی
کشور رقم خواهند زد .مدیرعامل بانک برنامهمحوری
ب وکار بانک��ی را رویکردی نوین در
و تمرکز بر کس�� 
بانک س��په خواند و گفت :بانکداری دیجیتال س��په در
آینده نزدیک خواهد درخش��ید .وی با تشریح وضعیت
مهم
فعلی ،اس��تراتژی محوری بانک را ب��ه دو بخش ِ
تقس��یم و عنوان کرد :باید این قابلیت را داشته باشیم

که هم زمان از یک طرف عملیات بانکی و کسبوکار
فعلی را به نحو مطلوب انجام و رضایت خاطر مشتریان
را جلب کنیم و از س��وی دیگر ب��ا تأکید بر پژوهش و
اکتش��اف ،آینده را مطابق با مبانی بانکداری دیجیتال
ترس��یم و عملیاتی کنی��م .دکتر ابراهیم��ی در بخش
ب وکار
دیگری از مباحث بانکی ،به تش��ریح مدل کس 
در بانک س��په پرداخت و با تأکید بر استراتژی مطمح
نظر براساس مطالعات انجام شده و اجماع مدیران ارشد
بانک ،مدل بانکداری مطلوب بانک سپه را «بانکداری
جامع» معرفی کرد .مدیرعامل بانک با اش��اره به ادغام
ص��ورت گرفته و بهوجود آمدن فرصتهای راهبردی در
س��په ،ابراز داشت :تنها بانک س��په این ظرفیت را در
کشور دارد که مدل «بانکداری جامع» را به شکل کامل
نهادینه و عملیاتی کند .وی ضمن تش��ریح نکات مهم
و راهبردی ،خواستار بومیسازی ساختارهای بانکداری
جامع در س��په ش��د وگفت :با توجه به وضعیت خاص
نظام بانکداری بدون ربا ،فرهنگ ،ساختار و ...در ایران
اس�لامی این مهم الزامی اس��ت و باید ب��ا همراهی و

هم اندیش��ی مدیران ،نخب��گان ،کارکن��ان توانمند و
کارآمد بانک مدل مطلوب آن ،تدوین و اجرایی ش��ود.
دکتر ابراهیمی اف��زود :این اقدام مهم می تواند نیروی
انس��انی بانک را هدفمند کرده و با ایجاد همافزایی در
بانک ،دس��تیابی به اهداف تعیین شده را تسهیل کند.
کارآفرینی همراه ب��ا ارزش افزوده را
مدیرعام��ل بانک
ِ
حاصل بهره گیری مطلوب از کارکنان توانمند دانست
و اظهار داشت :بهره گیری مطلوب از نیروی انسانی با
تمرک��ز بر ایجاد ارزش افزوده در اولویت بانک بوده در
نتیجه عرصه سازمان برای کمک سرمایه های انسانی
بانک در جهت رش��د و ش��کوفایی آماده است .وی با
اش��اره به ضرورت کارآفرینی برای بانک ،خواستار ارائه
طرحهایی ش��د که ضمن کمک به ساماندهی نیروی
انس��انی ،ارزش افزوده ایجاد نموده ،منطقه تولید را در
مبانی اقتصادی ،به سمت نقطه بهینه ببرد و از فرصت
بوجود آمده نهایت استفاده را نمایند .دکتر ابراهیمی با
بیان اینکه  76درصد نیروی انس��انی بانک را کارکنانی
با س��ابقه خدمتی کمتر از  20س��ال تشکیل میدهند،

ابراز داش��ت :حضور نیروهای جوان ،بزرگترین نقطه
قوت و فرصت برای بانک سپه است ،سرمایهای عظیم
و فرصتی اس��تثنایی که بای��د از آن در جهت اعتالی
هرچه بیشتر بانک سپه و ایجاد تحرک در بانک استفاده
کرد .مدیرعامل بانک سپه ادامه داد :شایسته ساالری
و بهکارگیری مناسب س��رمایه انسانی و همسو کردن
تالشهای آنان با اهداف استراتژیک بانک از اهمیتی
حیاتی برخوردار است که بهزودی این مهم در بانک با
اجماع همکاران به سرانجام خواهد رسید .وی با طرح
موضوعات مهم و اولویت دار بانک نظیر؛ س��اماندهی
نیروی انسانی ،ساختار سازمانی مطلوب ،برنامه تحول
فن��اوری اطالعات ،نهایی نمودن امور مربوط به ادغام،
تأمین مطلوب درخواست ذینفعان ،طراحی خطوط کلی
کسبوکار ،تدوین برنامههای استراتژیک ،نهادینهکردن
نظام انگیزش��ی بر مبنای مدیری��ت ارزیابی عملکرد،
کس��بوکار امور بینالملل ،مدیریت سودآوری بانک و
 ...از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل درخواست کرد
نظر خود را درخصوص مباحث مطرح شده ،ارائه کنند.
دکتر ابراهیم��ی در پایان ضمن قدردانی از تالشهای
صادقانه مدیرعامل ،قائم مقام ،هیأت مدیره ،هیات عامل
و همه مدیران سابق بانک سپه ،ابراز امیدواری کرد :با
تش��کیل کمیتهها ،کارگروههای تخصصی و اقدامات
ضربتی در خصوص موضوعات مهم و اولویتدار بانک
با بکارگیری تمامی ظرفیتهای درون و برونسازمانی،
ی راهبردی
دوره گذار را مرتفع و ضمن تدوین برنامهها 
و بلندمدت بانک ،از ابتدای سال  1401آنها را به یاری
خداوند متع��ال و همت کارکن��ان ،نهادینه و عملیاتی
خواهیم کرد .ش��ایان ذکر است در این جلسه ،اعضای
هیأت مدیره ضمن طرح نقطه نظرات خود و تش��ریح
برخی ابعاد بانک درخصوص اصول ترس��یم شده آقای
دکتر ابراهیمی ،آمادگی کامل تمامی سطوح سازمان را
برای همراهی با برنامههای مدیرعامل جدید بانک سپه
و تعالی این بانک اعالم کردند.

راه پشتیبانی از اقتصاد کشور ،بزرگ
تر کردن صنعت بیمه است

مدیرعام��ل بیمه ایران با تاکید بر نقش بیمه
به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مالی در
توسعه اقتصادی کشور ،گفت :راه پشتیبانی از
اقتصاد کش��ور ،بزرگ تر کردن صنعت بیمه
اس��ت .به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،
س��ید مجید بختیاری که در آیین گش��ایش
س��اختمان جدید شرکت بیمه ایران معین در
کیش س��خن می گفت ،اتصال صنعت بیمه
به س��ایر بازارهای مالی را دومین راه اصولی
پش��تیبانی از اقتصاد کش��ور دانست و افزود:
صنعت بیمه برای ایفای نقش های بزرگتر در
توسعه اقتصادی کشور نیاز به تحولی بنیادین
دارد و ات��کای ص��رف ب��ه دیجیتالی کردن
صنعت بیمه برای نیل به این مقصود ،اگر چه
شرط الزم است ،اما کافی نیست  .مدیرعامل
بیمه ایران با تاکید بر اینکه ابعاد ایجاد تحول
دیجیتال صرفا به کامپیوتری ش��دن محدود
نمی ش��ود ،اضافه کرد :صنعت بیمه نیازمند
تحول و نوآوری جدی با ابعادی وسیع در ارائه
خدمات است.وی تصریح کرد :امروزه ،سبک
زندگی ما بسیار تغییر کرده ،حتی روش های
ارائه خدمات هم تغییرات اساسی کرده است.
امروز حتی نمایندگان ش��رکت های بیمه را
نیز نمی توان با روش هایی همانند س��الهای
گذشته هدایت و اداره کرد .بختیاری با اشاره
به اینکه بیمه ایران به اندازه ای بزرگ است
که باید بهترین س��طح خدمات و حمایت را
داش��ته باشد ،گفت .:ش��رکت های بیمه باید
با نوآوری و تحول ب��ا هم رقابت کنند ،نه با
گرفتن سهم یکدیگر .این گزارش حاکیست،
داریوش محمدی مدیر عامل بیمه ایران معین
و کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران
از دیگر سخنرانان آیین افتتاح ساختمان جدید
بیمه ایران معین در جزیره زیبای کیش بودند.
این مراسم با حضور مقامات منطقه آزاد کیش
در روز سه شنبه چهارم آبان برگزار شد.

فرهنگی
هتتریک صداوسیما در مرجعیت رسانهای

اخبار
مسعود نقاشزاده دبیر چهلمین
جشنواره فیلم فجر شد

با حک��م محم��د خزاعی رئیس س��ازمان
سینمایی مس��عود نقاشزاده دبیر چهلمین
دوره جش��نواره فیلم فجر ش��د .به گزارش
خبرگ��زاری مهر به نق��ل از روابط عمومی
س��ازمان س��ینمایی ،محمد خزاعی معاون
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و رئیس
سازمان سینمایی کشور طی حکمی مسعود
نقاشزاده را به س��مت دبیر چهلمین دوره
جش��نواره فیلم فجر منصوب کرد .در متن
حکم دبیر چهلمین جش��نواره فیلم فجر به
این شرح اس��ت :جناب آقای دکتر مسعود
نق��اشزاده نظر ب��ه شایس��تگی ،تجربه و
تعهد ،جنابعالی را به سمت دبیر چهلمین
دوره جشنواره فیلم فجر منصوب مینمایم.
اینک که آیین بزرگداش��ت سینمای ایران
ب��ه چهل س��الگی رس��یده اس��ت ،در دور
تازه ای��ن رویداد فاخر و ارجمند ،شایس��ته
اس��ت با تکیه بر دس��تاوردهای ارزش��مند
خانواده بزرگ س��ینما ،راه ای��ن مهمترین
رخداد س��ینمای ایران را با چراغ اندیشه و
اخالق و هنر ،روش��نتر نماییم .امید است
با اتّکال به پ��روردگار متعال و با عنایت به
چش��ماندازهای گام دوم انقالب اسالمی و
راهبردهای کالن سازمان سینمایی ،ضمن
همراهی با اهالی فرهیخته سینما ،منتقدان
و اصحاب رس��انه ،جوانان متعهد و با دانش
و ب��ا توجه به اص��ل صرفهجویی و اجتناب
از تش��ریفات زائد و با بهرهگیری از تجارب
ارزشمند گذشته و ظرفیت نیروهای داخلی
س��ازمان ،در برگزاری رویدا ِد فجر سینمای
ای��ران همزمان ب��ا فجر انقالب اس�لامی
موفق باشید.

اخبار

جوانگرایی ادامه مییابد؟

حجم واکنشها به اتفاقات خبری روزگذش��ته در صداوس��یما باعث شد این
رس��انه یک بار دیگر مرجع افکار عمومی و حتی نخبگانی شود .طی چند روز
گذشته صداوسیما نشان داد که در حوزه «خبر» وارد ریل گذاری جدیدی شده
اس��ت و حتی بحران بنزینی دیروز باعث ش��د صداوسیما به مثابه یک رسانه
تراز جمهوری اس�لامی عمل کند .رسانه ملی نش��ان داد میتواند در همین
بحرانهای امروزه ماهیت اصلی خود را حفظ کند و حتی موجب ش��گفتی و
تحس��ین مردم عام و چهرههای خاص باشد .واکنش سریعالسیر بخشهای
خبری به اتفاقات روز جامعه آنچنان بوده اس��ت که میتوان گفت صداوسیما
در همی��ن فاصل��ه اندک پس از تغییر در ترکیب مدی��ران دارد تحوالت را به
ش��کلی انقالبی هم نشان میدهد .ماجرای «سیلی به استاندار» که یک باره
در شبکههای اجتماعی پیچید و با فاصلهای اندک در تلویزیون به آن پرداخته
شد« ،حمله سایبری به پمپ بنزینها» و از همه مهمتر پرداختن به «انتصاب
فامیلی توس��ط علیرضا زاکانی» در تلویزیون سه خبری بود که واکنش سریع
و خبری تلویزیون را به دنبال داشت و حتی میتوان گفت تلویزیون در حوزه
اطالعرسانی موفق ،هت تریک کرد .البته از همان اولین روزهای تغییر رئیس
صداوس��یما و انتخاب پیمان جبلی ،امیدهای بسیاری برای تغییر در مهمترین
نهاد رس��انهای کشور شکل گرفت چه از طرف کس��انی که سالها در درون
س��ازمان کار کردهان��د و نیاز ب��ه تغییر و تحوالتی اساس��ی در آن میبینند و
چه از طرف صاحب نظرانی که از بیرون س��ازمان نس��بت به آنچه که س��ال
هاست قرار بوده رسانهای در تراز جمهوری اسالمی باشد نقد داشتهاند .از این
حیث هر اقدام و هر س��خن پیمان جبلی زیر ذره بین اهالی رس��انه و صاحب
نظران هم قرار گرفت به ویژه انتصابهای جدید او که هر یک میتواند نقطه
عطفی هم در واگذاری مدیریتی در تلویزیون محس��وب ش��ود .مدت زیادی
نیس��ت که از انتصابهای پیمان جبلی رئیس جدید صداوس��یما میگذرد او
دس��ت روی نقاط مهمی از س��ازمان صداوسیما هم گذاشت و ابتدا یک مدیر
ج��وان را در همان معاونتی که خود پنج س��ال عه��ده دارش بود گمارد و در
انتخابی دیگر سکان یکی از مهمترین و کلیدی ترین پستهای سازمان را به
نیروی جوان دیگری سپرد که بازتابهای مثبتی هم در همین چند روز داشته
است .این تغییرات نویدبخش رویکرد دیگری هم در صداوسیما بود و انتظارها
برای تحوالت جدی در پستهای کلیدی صداوسیما باال رفت .حاال بسیاری
منتظرند صداوس��یما یک خانه تکانی اساسی در همه بخشها داشته باشد و
جوان گرایی که طی چند سال اخیر بارها بر آن تاکید شده است این بار به جد

و با قاطعیت تحقق پیدا کند .به ویژه که جبلی اولین گامهای این جوان گرایی
را هم با انتصاب احمد نوروزی برداش��ت و او را به سمت یکی از معاونتهای
پرچالش س��ازمان انتخاب کرد .در این مج��ال کوتاه و به بهانه بازتاب مثبت
همین انتصابها مروری بر همین اتفاقات داریم.
احمد نوروزی؛ شبکههای رادیویی و تلویزیونی برون مرزی


 ۱۹مهرماه بود که اولین گام در تغییرات معاونان ارش��د سازمان کلید خورد و
احمد نوروزی بهعنوان معاون برون مرزی صداوس��یما انتخاب ش��د .نوروزی
متولد س��ال  ۶۶اس��ت با این حال از جمله محورهای حرفهای و کاری وی،
تمرکز و فعالیت در فضای مجازی و همچنین تسلط رسانهای در حوزه خارج
از ای��ران یعنی اروپا و آمریکا بوده اس��ت از جمله فعالیتهایش هم مدیریت
یادداش��تها و مصاحبههای سایت انگلیسی  Khamenei.irاز سال  ۹۴تا
 ۹۶بوده اس��ت .حضور او به دلیل آشنایی با حوزه روابط خارجی میتواند گام
مثبتی در جهت توسعه کمی و کیفی شبکههای برون مرزی باشد .به ویژه که
پیش از این در معاونت برون مرزی صداوسیما با خود جبلی نیز همکاریهایی
داش��ته اس��ت و به عنوان مشاور معاون برون مرزی س��ازمان صدا و سیما و
همچنین قائم مقام محتوایی شبکه  PressTVفعالیت کرده است .معاونت
برون مرزی صداوس��یما شامل شبکههای مختلفی است که هر یک میتواند
مرجعی برای جذب مخاطب جهان امروز باش��د و ش��اید یکی از رویکردهای
ویژه در این معاونت باید س��رمایه گذاری روی ش��بکههای برند معاون برون
مرزی باش��د .شبکههایی که بتواند نه تنها در مهمترین اتفاقات روز جهان در
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وزیر ارشاد رئیس شورای هنر شد

راستای اسالم هراسی و ایران هراسی فعاالنه عمل کند بلکه استراتژیهایی
برای حضور کنشمند داش��ته باشد .شبکه پرس تی وی که معمو ًال زیر نظر
مستقیم خود معاون برون مرزی مدیریت میشود و همچنین شبکه العالم هم
اکنون دو شبکه مهم این معاونت هستند که میتوانند در مسیر جدید توسعه
کیفی پیدا کرده و به نوعی دوباره احیا ش��وند .ن��وروزی با فاصلهای اندک از
انتصابش احس��ان کاوه را به قائم مقامی رئیس شبکه پرس تی وی منصوب
کرد .کاوه که دارای مدرک کارشناس��ی ارشد رشته مدیریت رسانه است و از
سوابق مدیریتی پیش��ین او میتوان به مدیریت شبکه تهران سیما ،مدیریت
تولید شبکه آیفیلم و مدیریت مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری اشاره
کرد هم از نگاه رسانهای و هم تجربه الزم برای این تحوالت برخوردار است.
پیمان جبلی هم در حکم وی مأموریتهای مختلفی را خواس��تار ش��ده است
که از جمله مهمترین آنها «گسترش عمق اثرگذاری و دایره اطالعرسانی در
سطوح منطقهای و رسانهای و مقابله با امواج تحریف و فتنهگری دشمنان»،
«مرجعیت بخشی به رسانههای ام القرای جهان اسالم» و «ارتقای حرفهای و
افزایش سرعت و کیفیت در خدمات رسانهای» بوده است.
علیرضا خدابخشی؛ چالشها و حواشی معاونت سیاسی


قدم بزرگ و جسورانه پیمان جبلی در اولین انتصابش برکناری ،مجید آخوندی
پس از سالها حضور در معاونت سیاسی طی دو دوره ضرغامی و علی عسکری
بوده اس��ت .او در این انتصاب علیرضا خدابخشی را که خود از بدنه رسانهای
س��ازمان است به عنوان معاون سیاسی برگزید؛ فردی که شاید هنوز مناصب
ویژه مدیریتی نداش��ته اس��ت اما مثل خود جبلی ،رسانه را تا سطوح دبیری و
س��ردبیری و… پلکانی پیموده است .انتصاب خدابخشی شاید برای بسیاری
معرفی چهره تازهای در عرصه خبر و رسانه بود ،به فاصله اندکی از انتخابش
هم ویدئویی از نقد او در مقابل ضرغامی و در س��الهای پیش در شبکههای
اجتماع��ی بازتاب یافت که در آن با انتقاد از بخش خبری س��ازمان میگوید:
«چاره بسیاری از مشکالت ما یک برنامه نود سیاسی یا مطبوعاتی است ،در
ابتدا هم مدیران و برنامه سازان رسانه ملی مورد نقد قرار بگیرند ».درباره تاثیر
حضور علیرضا خدابخش��ی و از همه مهمتر تغییر رویکرد ویژه صداوسیما در
بخش خبری حجم واکنش چهرهها به دو اتفاق دیروز مثل خبر حمله سایبری
به جایگاههای پمپ بنزین و انتصاب داماد زاکانی در ش��هرداری آنقدر باال و
همراه با تشویق و تبریک بود و باعث شد علیرضا خدابخشی معاون سیاسی در
واکنش به این پیامها توضیحی درباره آنچه اتفاق افتاده است بدهد.

اولین جلسه ش��ورای هنر شورای عالی انقالب
فرهنگی در دولت سیزدهم با حضور تعدادی از
اعضای هیأت وزیران ،رییس س��ازمان تبلیغات
اسالمی و دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی
برگزار ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی ،اولین
جلسه شورای هنر شورای عالی انقالب فرهنگی
در دول��ت س��یزدهم با حضور وزی��ر فرهنگ و
ارش��اد اسالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
سرپرس��ت وزارت آموزش و پ��رورش و رئیس
سازمان تبلیغات اس�لامی و دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی برگزار شد .این در حالی است که
با دستور این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
با اکثریت آرا به عنوان ریاست شورای هنر انتخاب
شد .سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی در این جلسه ضمن تبریک ایام میالد
پیامبر اکرم (ص) و والدت امام صادق (ع) گفت:
دیروز از محضر مقام معظم رهبری مثل همیشه
حکمتهای بسیاری را دریافت کردیم .رهبری
حکیم انقالب درباره جهان اسالم و امت اسالمی
 ۲نکته را برجسته کردند که بسیار مهم بود .نکته
اول نگاه جامعه نگری به اسالم بود .دین اسالم
دچار التقاطهای بسیاری شده و اختالل در ارایه
اسالم و فهم اسالم و غرض ورزی ها نسبت به
فهم دین اسالم ،منشاء مشکالت بسیاری شده
اس��ت .در روایات آمده است زمانی که حضرت
مهدی (عج اهلل) بیایند ،اسالمی معرفی میکنند
که برای همه جهانیان جدید است .جدید بودن
دین اس�لام از باب نوآوری حضرت مهدی (عج
اهلل) نیس��ت ،بلکه آنقدر اس�لام در مسیر تک
نگاریها و تک بعدیها منحرف شده که اسالم
اس��تقرار یافته را در سطح جهانی دارای ابهامات
بسیاری کرده است.
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