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فرهنگ ،مبدأ همۀ خوشبختیها و بدبختیهای ملت است

(صحیفۀ نور ،ج.)306 :1356 ،۳

بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر
جامعه نقش اساسی دارد ،فرهنگ آن جامعه است .اساس ًا فرهنگ

هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد و
با انحراف فرهنگ ،هرچند جامعه در بُعدهای اقتصادی ،سیاسی،
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صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد؛ ولی پوچ و پوک و میان

تهی است(صحیفۀ نور ،ج.)243 :1360 ،۱۵

اصالح باید از فرهنگ شروع شود ...اگر فرهنگ درست شود،

یک مملکت اصالح میشود (صحیفۀ نور ،ج.)390 :1343 ،۱
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در واقع باید شورای عالی انقالب فرهنگی را اتاق فرمان فرهنگی
کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور اعم از دستگاههای
فرهنگی و سایر دستگاهها و مرکز مهندسی -فرهنگی به حساب
آورد(بیانات مقام معظم رهبری)1381،
یکی از سندهای باالدستی موردنیاز کشور ،تدوین نقشۀ مهندسی-
فرهنگی است که باید در آن ضمن ترسیم وضع مطلوب ،نیازها دیده
شوند .در این نقشه ،تعیین اولویتها ،ترسیم اجزا ،بررسی مواردی که
موردغفلت واقع شدهاند و انجام سرمایهگذاریهای موردنیاز ،ضروری
است( .بیانات مقام معظم رهبری)1390 ،
یکی از مهمترین تکالیف ما در درجۀ اول« ،مهندسی فرهنگ» کشور
است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی ،فرهنگ عمومی و حرکت
عظیم درون زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ
است و در درون انسانها و جامعه به وجود میآید ،باید چگونه باشد؟
اشکالها و نواقصش چیست و چگونه باید برطرف شود؟ و ُکندیها و
معارضاتش کجاست؟ (بیانات مقام معظم رهبری)1383،
باید مراقبت کرد و مواظب بود .این امر متولّی و مرکزی میخواهد
تا ازیک طرف مهندسی کند؛ یعنی با فکری کالن و با نگاهی برتر و
باالتر از همۀ جریانهای فرهنگی در داخل کشور ببیند حقیقت فرهنگی
و عنصر فرهنگی باید چگونه و با چه کیفیتی باشد و به کدام سمت باید
برود و کجاهایش ایراد دارد و از سوی دیگر نظارت داشته باشد که این
کارها انجام شود .ما این مرکز را «شورای عالی انقالب فرهنگی» تعریف
کردیم(بیانات مقام معظم رهبری)1383،
برای سند مهندسی -فرهنگی ،باید سازوکار اجرایی تهیه شود تا
تحقق پیدا کند (بیانات مقام معظم رهبری)1392 ،
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فهرستمطالب
مقدمه
پیشگفتار
فصل اول :کلیات
فصل دوم :مسائل اساسی فرهنگی استان
فصل سوم :اقدامهای ملی اولویت دار
مرتبط با مسائل کالن استانی
فصل چهارم :اقدامهای استانی اولویت دار
مرتبط با مسائل کالن استانی
فصل پنجم :الزامات اجرایی و نظارت
فصل ششم :مجموعه اقدامهای ملی ،اهداف،
اقدامهای استانی ،برنامه و فعالیتهای دستگاهی
فصل هفتم :نگاشت نهایی

مقدمه
کادح اِلی رب ّ َ
ک کدح ًا َف ُمالقیه
یا ایّها االِنسان اِن ّک
ٌ

حرکت انسان از اسفلالسافلین دنیا تا اوج جنت لقا،
یس
همانگونه که وابسته به کوشش فرهنگی اوست« :ل َ َ
لالنسانَ اِالّ ما َسعی» ،منوط به کوشش معنوی و توفیق
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از جانب خداوند نیز است که « :لوال فضلاهلل علیکم و
رحمته ما زکی منکم من اح ٍد ابداً» .
در این میان فرهنگ ستیزان و معاندان با اسالم

ناب ،در طول تاریخ بر سر راه انسان مانعها تراشیدهاند

و سنگها قرار دادهاند و فتنهها برانگیختهاند« :و الفتنۀ
ا َ َشدُّ مِن القتل» که به تعبیر رهبر فرزانۀ انقالب اسالمی،
امام خامنهای (مدظله) ،تهاجم و شبیخون فرهنگی علیه

ارزشهای اسالمی و انقالبی در جریان است.
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نیاز به نقشۀ راه حرکت فرهنگی برای رسیدن به

اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی و ضرورت مقابله با

تهاجم و شبیخون ناجوانمردانۀ دشمنان منجر به تدوین

نقشۀمهندسی-فرهنگیکشورجمهوریاسالمیایران
و تهیۀ برشهای استانی این سند شده که امید است
با همراهی و هماهنگی همۀ مردم سرافراز و مدیران

دلسوز و مطالبۀ نخبگان و فرهیختگان و نیز عنایت

خاصۀ حضرت بقیهاهلل االعظم (عج) جامۀ تحقق پوشد

و زمینهساز ظهور وجود نازنینش باشد.

«یا رب دعای خستهدالن مستجاب کن»

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

آنچه پیشرو دارید ،برش استانی نقشۀ مهندسی-

فرهنگی فارس است که با همکاری جمعی بیش از
 1500نفر از فرهنگ وران فارس تهیه شده .در اینجا بر

خود الزم میدانیم از تمامی دست اندرکاران تهیۀ این

سند تشکر و از پیشگاه ربوبی برای همۀ آنان پاداش
صالحان و مصلحان را درخواست کنیم .از زحمات

دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی ،اعضا و هیئت
اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان ،استادان

حوزه و دانشگاه ،ائمۀ محترم جمعه ،فعاالن فرهنگی
و اجتماعی ،مدیر کل و کارشناسان فرهنگی ادارۀ کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و معاونت فرهنگی
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نهاد نمایندۀ ولی فقیه در استان فارس ،تقدیر و تشکر

فراوان میکنیم .ان شاء اهلل به زودی شاهد اجرایی و
عملیاتی شدن این سند باشیم.
محمدهادی ایمانیه
استاندار و رییس شورای
برنامهریزی و توسعه
استان فارس

لطف اهلل دژکام
نماینده ولی فقیه و رییس
شورای فرهنگ عمومی
استان فارس
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پیشگفتار
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فرهنگ ،مجموعۀ ادر اکاتی است که درطول تاریخ
زندگیِ هر گروه اجتماعی با هم ،به اشتراک و توافق
میرسند .مردم ایران به لطف هزاران سال همزیستی،
از فرهنگ سترگی برخوردارند که حراست از آن و
تداوم روبه رشدش ازجمله وظایف هر نسلی است .این
فرهنگ اعم از ارزشها و اخالق ،علم و معرفت و سبک
زندگی مردم است و رشد آن به ارتقای همۀ جنبههای
آن بستگی دارد.
مردم استان فارس به عنوان بخشی از مردم سترگ
ایران ،طی قرنها زندگی مشترک فرهنگی ساختهاند که
ملهم از کل فرهنگ مردم ایران بوده و از بسیاری جهات
موجب رشد آن شدهاند .فرهنگ این استان همواره نقش
برجستهای در فرهنگ ایران زمین داشته است تا جایی
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که میتوان به حق آن را مهد تمدن و فرهنگ ایران
زمیننامید.
تمدنهای هخامنشی و ساسانی در این استان پا
گرفتهاند و فرهنگ اسالمی برگرفته از آموزههای اهل
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم ،با هدایت معنوی
حضرت احمد بن موسی و دیگر امامزادگان جلیل القدر
در شیراز و این استان جوشش ویژهای داشته است .این
فرهنگ در زمان عضدالدوله دیلمی از شیراز به دیگر
نقاط کشور انتشار یافت .آثار معماری آن دوره هنوز در
شیراز و استان فارس مشهود است .در قرنهای هفتم و
هشتم و نهم هجری ،شهر شیراز دارالعلم جهان اسالم
شد .این حرکت با وجود سعدی حکیم ،سخنور و
نویسندۀ گران قدر ،آغاز شد و حافظ عزیز را به فاصلۀ
یک قرن پروراند و تقدیم همۀ فرهنگ و ادب دوستان
ایران و جهان کرد .طی این قرنها اندیشمندان استان
فارس نظیر قطب الدین شیرازی ،عالمه جرجانی و
عالمه دوانی به مرکزیت شیراز پایههای معارف دوران
صفوی را ریختند که مالصدرا یکی از زاییدههای این
جوششفرهنگیاست.
در قرنهای اخیر نیز استان فارس نقش اساسی
خود را در فرهنگسازی حفظ کرد .بعد از رشد فرهنگ
و هنر در دورۀ زندیه که پایههای هنرهای دورۀ قاجار
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را ریخت ،در پیشتازی جنبشها و نهضتهای انقالبی
و اسالمی نیز اولین و مؤثرترین حرکت ضد استعماری
کشور به رهبری میرزای شیرازی انجام شد .به دنبال
آن در قرنهای سیزدهم و چهاردهم هجری شمسی
شیراز و استان فارس در رشد و ترقی کشور ازجمله
مراکز و مناطق پیشتاز بوده است .در نهضت مشروطه
آیت اهلل سیدعبدالحسین الری حکومتی در تراز اندیشۀ
مشروطۀ مشروعه در جنوب فارس ایجاد کرد .آیت
اهلل سیدنورالدین حسینی الهاشمی شیرازی ازجمله
مجاهدانی بود که عم ً
ال وارد سیاست شد و لقب نایب
االمام گرفت.
آیت اهلل شهید سیدعبدالحسین دستغیب ،آیت اهلل
شیخ بهاءالدین محالتی ،آیت ا هلل شیخ عبدالرحیم ربانی
شیرازی ،آیت اهلل شیخ محی الدین حائری شیرازی و
آیت اهلل سیدکرامت اهلل ملک حسینی و غیره از مجاهدان
و پایه گذاران نهضت اسالمی در شیراز و استان فارس
بودند و در برپایی حکومت اسالمی به رهبری حضرت
امام خمینی (ره) نقش اساسی داشتند .تقدیم بیش از
 15000شهید سرافراز به انقالب اسالمی در دوران دفاع
مقدس و نقش آفرینی در حفظ فتوحات جنگی درمقابل
متجاوزان به وطن اسالمی ،همکاری اساسی در جهت
سازندگیهای بعد از دفاع مقدس و تقدیم نوآوریهای
فرهنگی و صنعتی ،همه و همه از ویژگیهای این استان
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در خدمت به نظام نوپای اسالمی است .با توجه به این
گذشتۀ درخشان ،روشن است که شیراز و استان فارس
همواره الهام بخش حرکتهای روبه رشد درجهت
تمدنسازی ،به ویژه تمدن نوین اسالمی در کشور
بودهاند؛ ازاین رو توجه خاص به برنامههای فرهنگی با
نگاهی منطقهای ،ملی و حتی جهانی وظیفۀ برنامه ریزان
این استان است.
تمدن نوین اسالمی برای جبران کمبودهای تمدن
مدرن به ویژه کمبودهای معنوی آن ،برای خود رسالتی
ویژه قائل است؛ از این رو توجه به فرهنگ و ارتقای آن
در راستای تعالیم دین مبین اسالم ،اهمیت خاصی دارد .از
سالهای اول بعد از انقالب اسالمی این رسالت ازسوی
حضرت امام خمینی(ره) برعهدۀ شورای عالی انقالب
فرهنگی قرارگرفت .این شورا برای عمل به وظیفۀ
خطیری که بر دوش دارد ،به تدوین نقشۀ مهندسی-
فرهنگی کشور با توجه به رویکرد سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  1404و بیانیۀ ارزشمند
گام دوم انقالب رهبر معظم انقالب ،مبادرت ورزیده
است.
اشارات و بیانات مکرر مقام معظم رهبری در
دهۀ هشتاد بر مقدمات طرح که بارها در جلسههای
بحث مورد تأکید قرار گرفته بود ،شورای عالی انقالب
فرهنگی را بر آن داشت تا در سال  1386با ایجاد شورای
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تخصصیمهندسی-فرهنگیمتشکلازاعضایشورای
عالی انقالب فرهنگی ،صاحب نظران و اندیشمندان و
مدیران و مسئوالن نهادها و دستگاههای اجرایی کشور
و همچنین تجدید سازمان و تشکیالت دبیرخانۀ شورا،
ظرفیتهای علمی و کارشناسی و اجرایی کشور را
برای تدوین نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور بسیج
کند .درنهایت در سال  1392نقشۀ مهندسی -فرهنگی
کشور طراحی و تدوین شد و به تصویب رسید .در این
میان شاید ظهور قرائتهای بعض ًا متفاوت استانی ،عدم
پیشبینی نحوۀ تعامل برون سازمانی مطلوب و عملیاتی
نهادهای هدف جدای از تحقق نیافتن انسجام الزم
توسطدستگاههایاجراییومتولیانامورفرهنگیکشور
و استانها پیرامون اجرای مفاد و محتوای طرح مزبور
به صورت هماهنگ و یکپارچه سبب شد تا عالوه بر
سند مزبور ،آیین نامۀ تدوین و اجرای برشهای استانی
نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور در فروردین سال جاری
( ،)1400تصویب و برای اجرا و هماهنگیهای الزم
ذیل طرح اصلی ،به دستگاههای ذیربط ابالغ شود .از
مهمترین نکات در نظر گرفته شده در آیین نامۀ برش
استانی ،پیشبینی کمیتههای تخصصی پنجگانۀ استانی
است که متشکل از دستگاهها ،سازمانها ،نهادها و
ادارات اجرایی که بنا به محوریت و حوزههای عملیاتی
فرهنگی ،دینی ،آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی ذیل این
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پنج کارگروه تخصصی دسته بندی شدهاند .همچنین
تدوین جدولهای مسائل و راهبردهای کالن استانی که
بعدا ً اقدامهای ملی و استانی دستگاهها که باید همسو با
آنها پیشبینی و ارائه شود ،از مهمترین نکاتی است که
توانسته در این پیوست عملیاتی ،هدف عالی انسجام و
هماهنگی دستگاهها را هم راستا با سند جامع و نظام
مسائل استانی محقق کند و جلوۀ روشنتری از فعالیتها
و برنامههای اجرایی بعدی را که از هم خوانی بیشتری با
نقشۀ جامع فرهنگی کشور برخوردارند ،به دست دهد.
دراستانفارسنیزبههمتکارگروهعلمی-مشورتی
استان ،پنج کالن راهبرد استانی برآمده از پیشنویس سند
چشمانداز نقشۀ مهندسی -فرهنگی فارس (که پیشاز
ابالغ آیین نامۀ برش استانی تهیه و تدارک دیده شده
بود) ،در گذر از جلسههای متعدد تنظیم و مدون شد تا
از این رهگذر نظام مسائل استانی با مشارکت حداکثری
نخبگان دانشگاهی و خبرگان دستگاههای اجرایی
استخراج شود .سپس اقدامهای ملی و استانی هریک
از دستگاهها نیز در قالب کمیتههای تخصصی در جهت
رفع و پاسخ به نیاز و مسائل استان ،تجمیع ،گردآوری و
تحلیل شد تا برنامههای عملیاتی هر یک از اولویتها و
کالن راهبردهای استانی به صورتی مشخص و مصداقی
و به دور از انتزاع صرف مفاهیم و تعاریف ،مدون شود؛
البته به همین دلیل باید متذکر شد که رهیافتهای استانی
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این جستار در زمان ،قابل تغییر است و به عنوان ویرایش
نخست نام خواهد یافت.
از حضرت حجت االسالم والمسلمین لطف اهلل
دژکام ،نمایندۀ محترم ولی فقیه در فارس و رئیس شورای
فرهنگ عمومی ،و مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس به عنوان ظرفیتهای بزرگ و دلسوز در
استان که این برنامه را با جدیت همراهی و دنبال کردند،
قدر دانیم که بدون شک اگر حمایتهای ایشان نبود ،این
سند استانی به سرمنزل مقصود نمیرسید.
از دیگر همراهان ارزشمندمان به ویژه کارگروه
علمی -مشورتی اتاق فکر استان فارس ،سرکار خانم
زهرا یقطین ،سرکار خانم معصومه جعفری ،حجت
االسالم والسلمین محمداستوار میمندی ،جناب آقای
سیدسعید زاهد زاهدانی ،جناب آقای محسن جاجرمی
زاده ،جناب آقای محمد رضا حدائق ،جناب آقای
مصطفی مشفقیان ،جناب آقای رضا جاویدی ،جناب
آقای سیدحسین حقایقی ،جناب آقای خوش اقبال و
همراهان گذشتۀ اتاق فکر گروه علمی -مشورتی جناب
آقای سیدعبدالحسین موسوی ،ناب آقای احمد مؤمنی،
جناب آقای سید ابراهیم حسینی ،جناب آقای اسفندیار
شریف زاده ،جناب آقای قاسم سبحانی ،سرکار خانم
فاطمه اسدی کوهنجانی و جناب آقای حیدر اسماعیل
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پور کمال تشکر و قدردانی را داریم که بدو ِن حمایتها
وراهنماییهایایشان ،هرگزاینهمیتتجمیعنمیشد.
همچنین قدردان تالشهای خستگی ناپذیر عزیزان
دبیرخانۀ شورای فرهنگ عمومی جناب آقای عنایت اله
زمانی فرد ،جناب آقای سید جلیل افضلی ،سرکار خانم
فاطمه حاجی باقری و سرکار خانم هما ریاضی هستیم
که صادقانه وخالصانه ما و شورای فرهنگ عمومی را
یاری کردند .همچنین از جناب آقای مسلم امیری طیبی
و جناب آقای مهدی محسنی که برای تهیۀ روشمند نظام
مسائل ،مصاحبههای دشوار و زمان بری را در فرصتی
کوتاه و با دقت و حوصله انجام دادند تا یکی از گامهای
اساسی تدوین برش استانی نقشه صورت گیرد ،قدردانی
میکنیم .همراهی سرکار خانم زهرا منتظری ،جناب آقای
محمدرضا باقری و جناب آقای امیر عبدالهی در شورای
عالی انقالب فرهنگی نیز شایستۀ تقدیر و تحسین است.
بر خود واجب میدانیم از همۀ استادان و بزرگان عرصۀ
فرهنگ و هنر استان پهناور فارس به پاس سالها تجربه
که در استان نشر دادهاند ،قدردانی کنیم و اعالم میداریم
اگر کوتاهی و نقصی در نوشتار وجود دارد ،از ما است
و از شما عالی مقامان درخواست داریم با انتقادها و
پیشنهادهای سازندۀ خود یاور ما در ادامۀ راه باشید.
شیراز  -پاییز 1400
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ستاد هماهنگی نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور در
جلسۀ هشتم ،مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳به پیشنهاد دبیرخانۀ
شورای عالی انقالب فرهنگی به استناد بندهای « الف »
و «ج » بخش دوم فصل هفت نقشۀ مهندسی -فرهنگی
کشور مصوب جلسۀ  ،748مورخ  13۹۳ /۳/۲۷شورای
عالی انقالب فرهنگی و به منظور اجرایی شدن نقشه در
استانها ،آیین نامۀ برش استانی نقشه را تصویب کرد.
بر اساس بند «ج » فصل هفتم نقشۀ مهندسی -فرهنگی
کشور ،هماهنگی تحقق نقشۀ مهندسی -فرهنگی در
استانها برعهدۀ ستاد هماهنگی نقشۀ مهندسی -فرهنگی
استان«که به اختصار ستاد استان» نامیده میشود ،خواهد
بود .همچنین مطابق آیین نامۀ تدوین و اجرای برشهای
استانی نقشۀ مهندسی-فرهنگی کشور ،مسئولیت تدوین
برش استانی نقشه برعهدۀ دبیرخانه شورای فرهنگ
عمومی استان با همکاری شورای برنامهریزی و توسعۀ
استان نهاده شده است.
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در این راستا ضرورت داشت که نقشه مهندسی
فرهنگی کشور و اسناد باالدستی به ویژه بیانیه گام دوم
مقام معظم رهبری و همچنین اسناد باالدستی استانی به
ویژه سند فرهنگی مصوب شورای فرهنگ عمومی استان
( )1390مورد توجه قرار گیرد .لذا با توجه دقیق به اسناد
فوق الذکر و تحلیل محتوای آنها توسط صاحبنظران
حوزه فرهنگ در دبیرخانه و سایر نخبگان استانی
خطوط کلی تدوین برش استانی سند مشتمل بر تدوین
چشمانداز فرهنگی استان ،چارچوب ارزشی حاکم بر
سند و نهایت ًا راهبردهای کالن فرهنگی استان تدوین
شد.
بر این اساس این برش استانی نقشه مجموع ًا در
شش فصل تنظیم گردیده است که در پنج فصل ابتدایی
به برش پنج ساله ( )1401-1405که شامل تعاریف و
اجزای برش استانی از قبیل مسائل اساسی اولویتدار
فرهنگی استان ،اقدامهای ملی اولویتدار مرتبط با مسائل
استان ،اهداف و اقدامهای استانی اولویتدار برش پنج
ساله نقشۀ مهندسی -فرهنگی استان و الزامات اجرایی
و نظارت مربوط به آن است و در فصل ششم به برش
یک ساله مربوط به سال  1401در چهار بخش (مجموعه
اقدامهای ملی اولویتدار مرتبط با مسائل استان ،اهداف
و اقدامهای استانی اولویتدار و فهرست برنامه و
فعالیتهای متناسب با دستگاههای استانی) میپردازد.
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تعاریف
الف .نقشه :نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور
ب .مسئلۀ اساسی فرهنگی استان :منتخبی از مسائل
فرهنگی استان است که بیشترین اشتراک نظر و استنادات
علمی و استانی در ارتباط با ریشهای بودن و اولویت
حل آن مسئله در شورای فرهنگ وجود دارد .این مسئلۀ
اصلی باید جامعیتی از مسائل کوچکتر و مشابه داشته
باشد تا در صورت انتخاب آن و تعیین راه حلهای
مربوط ،سایر مسائل زیر مجموعه را نیز پوشش دهد.
پ .اقدامهای ملی :اقدامهای ملی نقشه
ت .اهداف :به منظور تشریح اجمالی اقدامهای ملی
نقشه بیان میشوند ،به طوری که قصد و غرض اصلی
اقدام ملی را به صورت کوتاه و خالصه نشان دهند.
ث .اقدام استانی :آن دسته از اقدامهای اولویتدار
قابل اجرا در استان است که برای تحقق اقدامهای ملی
منتخب برگزیده شده و میتوانند چند فعالیت اجرایی را
در بر گیرند.
ج .برنامه :مجموعهای از خروجی هاست که برای
تحقق سیاستها و اقدامهای اجرایی برگرفته از شرح
وظایف مصوب دستگاههای اجرایی و با وظایف محول
در اسناد فرادستی تبیین میشود.
چ .فعالیت :سلسله اقدامهای مشخصی برای تولید
کاال یا ارائۀ خدمات درجهت نیل به هدف معین است
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که در چارچوب برنامه انجام میشود.
ح .برش استانی نقشه :برنامۀ عملیاتی نقشه در
سطح استان است که طبق ساختار و فرایند مذکور در
این آیین نامه از ترجمه و تفسیر ،اقدامهای ملی قابل
پیگیری و اجرای نقشه در استان به برنامه و فعالیتها ،با
توجه به اسناد ،اقتضائات ،ظرفیتها و مسائل استان ،تهیه
ی شود.
و اجرا م 
خ .شورای عالی :شورای عالی انقالب فرهنگی
د .دبیرخانه :دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی
ذ .شورای فرهنگ عمومی :شورای فرهنگ عمومی
کشور
ر .شورای فرهنگ :شورای فرهنگ عمومی استان
که ستاد هماهنگی نقشۀ مهندسی -فرهنگی در استان
(ستاد استان) است.
ز .شورای برنامه ریزی :شورای برنامهریزی و توسعۀ
استان
س .کارگروه :کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت،
زنان و خانواده و شورای برنامهریزی و توسعۀ استان.
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ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
 ﺑﺎ ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﻗﺮآن وﻋﺘﺮت و در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪى (ص) و با الهام
از مکتب امام راحل ،امام خمینی (ره) ،رهنمودهای مقام
معظم رهبری ،امام خامنهای (مدظله) ،و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت در پنج دهۀ آینده و ﺑﺎ ﻋﺰم و ﻣﺠﺎﻫﺪتﻣﻠﻲ درراﺳﺘﺎى ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزى
ﻇﻬﻮر و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺟامعۀ ﻣﻬﺪوى (ﻋﺞ) در اﻓﻖ ﺑﻴﺎنیۀ ﮔﺎم دوم
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان:
 ﻓﺎرس ﺑﻪﻋﻨﻮان «ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺣﺮم اﻫﻞﺑﻴﺖﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم»اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،اﻳﺮاﻧﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﭘﻴﺸﺘﺎز
در ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و اﺧﻼق ،رﻓﺘﺎر ﺣﺴﻨﻪ با سبک زندگی و
خانوادۀ اسالمی -ایرانی و روحیۀ جهادی و امید زندگی
در سطح باالتر؛
 فارس در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى و اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ،
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻬﺎن خواهد
بود؛
 فارس استانی دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﻛﺎرآﻣﺪو ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻲ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺌﻮن و ﻧﻈﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺒﻚ
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زﻧﺪﮔﻲ ﻏﺮﺑﻲ و در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﺳﺎزى با خانوادۀ متعالی،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮدازى و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزى اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ «ﻧﻈﺎم
وﻻﻳﺖ و اﻣﺎﻣﺖ» ،پاسدار ارزشها ،هویت ملی و میراث
انقالب اسالمی خواهد بود.
چارچوب ارزشی (مبانی ،ارزشها و اصول)
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان چارچوب
ارزشی حاکم بر سند استانی را بر مبنای مفاد نقشه
مهندسی فرهنگی کشور و سایر اسناد باالدستی بویژه
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به صورت زیر تدوین و
در شورای فرهنگ عمومی استان مصوب گردید:
 .1ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزى و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺷﻌﻮر ﻣﻌﻨﻮى
و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪۀ ﻫﻤۀ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم
و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،اﻳﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻓﺮدى،
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺮآن و
ﻋﺘﺮت و ﺗﺒﻴﻴﻦ ،ﺗﺮوﻳﺞ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﻲ،
ﻧﻤﺎدﻫﺎ و آﻳﻴﻦﻫﺎى اﺳﻼﻣﻲ -اﻳﺮاﻧﻲ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ
ﻏﺮﺑﻲ؛
 .2اﻳﻤﻦﺳﺎزى ،ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎرورى ﻛﻞ و ارﺗﻘﺎى آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آﻣﻮزهﻫﺎى اﺳﻼﻣﻲ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت راﻫﺒﺮدى؛
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 .3ﺗﻘﻮﻳﺖ «ﻫﻮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ -اﻳﺮاﻧﻲ»« ،روﺣیۀ اﻣﻴﺪ»،
«اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ»« ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ» و
ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزى و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزى ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
ﺳﺎﺧﺘﺎرى و رﻓﺘﺎرى در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ادارى و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ
در ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﻳﻲ و اﺣﺴﺎس
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺳﺘﺎى اﻋﺘﻼى «اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻲ و اﻧﺴﺠﺎم
اﺳﻼﻣﻲ»؛
 .4ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮى اﺳﻼﻣﻲ اﺧﻼق و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎر و رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ و ﻣﺮدم در ﻋﺮصۀ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ،ﻣﺼﺮف
ﺑﻪاﻧﺪازه و ﺑﻲ اﺳﺮاف و ﻣﻨﺎﺳﺒتهای ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ
در راﺳﺘﺎى ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
اﻟﮕﻮى ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارى؛
 .5ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻫمۀ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﻘﺮ ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ؛
 .6ﺗﺒﻴﻴﻦ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزى ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ،
ﻣﺘﻌﻬﺪ ،ﺗﻌﺎﻟﻲﺑﺨﺶ ،ﺷﻮق آﻓﺮﻳﻦ و اﺳﺘﻜﺒﺎرﺳﺘﻴﺰ و ﺗﻌﻤﻴﻖ
درک زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻨﺮ
در ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ -اﻳﺮاﻧﻲ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮى ،امام خامنهای (دام ظله)؛
 .7ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ جبهۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى اﻧﻘﻼب
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اﺳﻼﻣﻲ ،راﻫﺒﺮى ﻓﻌﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮات
اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ارﺗﻘﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻗﺪرت ﻧﺮم ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮى اﻫﺪاف و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺮ ﻧﻘﺸۀ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻧﻈﺎم
ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرآﻣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪاى ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
آﻣﻮزهﻫﺎى دﻳﻨﻲ ،اﻧﻘﻼﺑﻲ و ارزشﻫﺎى اﺧﻼﻗﻲ در راﺳﺘﺎى
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارى و ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎى
ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم
ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪى (ص)؛
 . .8اﻳﺠﺎد «ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎى ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻤﻲ» و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ «ﻣﺮزﻫﺎى داﻧﺶ»« ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ» و ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮى،
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ و ﻣﻴﺮاث ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪى (ص)؛
 .9ﺗﺒﻴﻴﻦ ،ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزى ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﻳﺖ،
اﻧﺪﻳﺸﻪ و آرﻣﺎنﻫﺎى اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﻗﺪس ﺳﺮه) و اﻣﺎم
ﺧﺎﻣﻨﻪاى (ﻣﺪﻇﻠﻪ) ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﺤﻜﺎم «ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ»
و «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ» اﺳﺘﺎن درﺟﻬﺖ ﺧﻮدﺳﺎزى ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺮدازى و ﺗﻤﺪن ﺳﺎزى اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ «ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺖ و
اﻣﺎﻣﺖ»« ،ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺟﻬﺎدى» و «ﻣﺮدمﺳﺎﻻرى دﻳﻨﻲ».
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راهبردهای کالن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
 .1معنویت ،اخالق ،سبک زندگی و خانواده با هویت
			
اسالمی  -ایرانی؛
 .2اتحاد ملی و انسجام اسالمی در پرتوی فرهنگ
والیت و امامت؛ 				
 .3انقالب علمی و تحول در نظام اداری و مدیریتی با
			
رویکرد جهادی؛
 .4تحقق عدالت همه جانبه و فرهنگ اقتصاد
				
مقاومتی؛
 .5انسجام و ساماندهی جبهۀ فراگیر فرهنگی
انقالب اسالمی ،رسانۀ متعهد و هنر متعالی.
عم
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فص

ل دوم

مسائل اساسی فرهنگی استان

()1405-1401

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

مطابق با بخش (ب) دستورالعمل آیین نامه ،اولین
گام و مرحلۀ اساسی پیشاز تعیین اولویتها و اقدامهای
اولویتدار ملی و استانی در برش استانی نقشه ،احصا
و تعیین مسائل اساسی فرهنگی استان با بهرهمندی از
پشتوانۀ روش شناختی علمی است؛ مسائلی که بیشترین
اشتراک نظر و استنادات علمی و استانی در ریشهای
بودن و اولویت حل آنها در شورای فرهنگ عمومی
استان وجود دارد.
از این رو کارگروه نظام مسائل هیئت اندیشه ورز
شورای فرهنگ عمومی استان ،مسائل اولویتدار فرهنگی
را از طریق پیمایش و با بررسی و تحلیل مضمون و
مصاحبۀ شفاهی و مکتوب با خبرگان علمی و اجرایی
استان در راستای چشمانداز و چارچوب نظام ارزشی
سند استانی احصاء نمود و در نهایت پنج کالن مسأله به
صورت زیر مورد توجه قرار گرفت:
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کالن مسئلۀ اول :حاکم نبودن سبک زندگی
اسالمی -ایرانی در نهاد خانواده
 )1با هدف ترویج و گسترش فرهنگ صحیح
ازدواج (تسهیل ،آگاهی بخشی ،هدایت و پایداری) مبتنی
بر ارزشها و آموزههای اسالمی و سنتهای ملی ،چه
برنامهها و اقدامهای عملی و فرهنگی ارائه میدهید؟
 )2در راستای فرهنگسازی و شکل دهی به باورهای
عمومی دربارۀ فرهنگ باروری و جمعیت در خانوادۀ
اسالمی -ایرانی چه اقدامهای و برنامههای پژوهشی،
تربیتی ،اجرایی ،فرهنگی و تبلیغی ارائه میدهید؟
 )3درراستای طراحی الگوی ارتباطات و تعامل
اجتماعی و اندیشه ورزی در فضای مجازی در چارچوب
آموزههای اسالمی و همچنین کاهش آسیبهای استفاده
نادرست از فضای مجازی چه برنامهها و اقدامهای عملی
و فرهنگی ارائه میدهید؟
 )4چه اقدامهای پژوهشی یا برنامههای فرهنگی برای
تبیین مفهوم نشاط اجتماعی و نهادینهسازی مصادیق آن در
سبک زندگی اسالمی  -ایرانی و کاهش هنجارشکنی در
این حوزه ارائه میدهید؟
 )5با توجه به شرایط استان فارس به عنوان سومین
حرم اهل بیت (علیهم السالم) و همچنین پررنگ بودن
عناصر ایرانی در پیشینۀ استان فارس چه اقدامها و
برنامههای عملیاتی یا فرهنگی برای تلفیق ابعاد اسالمی

عم
شورایرفهنگ ومی
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و ایرانی هویت و فهم و بازیابی آن نزد عموم مردم ارائه
میکنید؟
 )6چه اقدامها و برنامههای عملی یا فرهنگی
برای کم کردن شکاف بین نسلی و افزایش مفاهمه در
خانوادهها و میان نسلهای مختلف درراستای نیل به
راهبردهای پنج گانه ارائه میدهید؟
 )7با هدف نهادینه شدن فرهنگ حیا و عفاف،
تبرج ،خودنمایی و بیحیایی در سطح جامعه،
کاهش ّ
چه اقدامهای عملی و برنامههای آموزشی ،ترویجی و
فرهنگی ارائه میدهید؟
 )8برای افزایش نقش آفرینی مساجد در تحوالت
و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی ،تصمیمگیریها در
مقیاس محلهای و شهری و همچنین تقویت جایگاه
تربیتی محوری مساجد در تعامل بین نهادهای تربیتی
مدرسه ،خانواده و مسجد ،چه اقدامها و برنامههایی
برنامههایی ارائه میدهید؟
 )9دربارۀ الگوسازی فکری ،اخالقی و رفتاری
معصومین (علیهم السالم) به ویژه پیامبر اعظم (ص)
برای عموم مردم با لحاظ مؤلفههای سبک زندگی
اسالمی -ایرانی چه اقدامها و برنامههایی ارائه میدهید؟
 )10برای آشنایی بیشتر روان شناسان ،مشاوران و
دست اندرکاران تعلیم وتربیت با مسائل بومی و اصول
اسالمی خانواده چه برنامههایی دارید؟
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 )11برای افزایش اعتماد خانوادهها نسبت به متولیان
تربیت و ساختارهای تربیتی بر اساس سبک زندگی
اسالمی -ایرانی چه برنامههایی دارید؟
 )12برای تمرکز بر روش تربیت -محور در کنار
روشهای آموزش -محور در ایمنسازی و تعالی
خانوادهها چه اقدامها و برنامههایی ارائه میدهید؟
 )13در حوزۀ تسهیل ارائۀ خدمات مشاوره و
مددکاری خانواده با رویکرد اسالمی چه اقدامها و
برنامههایی ارائه میدهید؟
 )14برای گسترش ورزش همگانی و تسهیل شرایط
انجام ورزش بانوان و افزایش زیرساختها و امکانات
توسعۀ انواع رشتههای ورزشی مبتنی بر سبک زندگی
اسالمی -ایرانی چه اقدامهای عملیاتی و برنامههای
فرهنگی ارائه میدهید؟
 )15برای ایجاد روحیۀ دریافت پیام و رهنمود
از قرآن و فهم و به کار بستن آن در زندگی فردی و
اجتماعی عموم جامعه ،چه برنامهها و اقدامهای عملی
پیشنهادمیدهید؟
 )16درراستای تعمیق ،ترویج و اعتالی معارف
دین و نهادینه کردن سیرۀ اهل بیت علیهم السالم با
محوریت حرم حضرت احمدبن موسی (علیه السالم)
و سایر امامزادگان استان فارس در تمام شئون اجتماعی،
خانوادگی و فردی و پیوند وثیق آن با حقیقت امامت و
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والیت فقیه در عصر غیبت چه اقدامها و برنامههایی
ارائه میدهید؟
 )17برای اقامۀ نماز و ایجاد شرایط انس به نماز
در همۀ ابعاد و مراحل زندگی چه اقدامها و برنامههایی
ارائه میدهید؟
 )18برای اقناع عمومی ،ایجاد انگیزه و گسترش
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه
و ایجاد زمینه تحقق آن چه اقدامهایی انجام و چه
برنامههایی ارائه میدهید؟
 )19برای ارتقای کارآمدی نظام تعلیم و تربیت،
شناسایی و رفع موانع و تقویت فرصتهای موجود
در تعلیم و تربیت (مطابق سند الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت) چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملیاتی
ارائه میدهید؟
 )20درراستای شناسایی و تقویت عوامل مق ّوم و
مخرب در تحکیم خانواده
شناسایی و کاهش عوامل ّ
و امنیت و سالمت خانواده با رویکرد به سبک زندگی
اسالمی -ایرانی چه برنامه و اقدامهای عملیاتی و
فرهنگی ارائه میدهید؟
 )21درراستای نهادینهسازی الگوی سبک زندگی
اسالمی -ایرانی برای زن مسلمان در ابعاد فردی،
خانوادگی ،آموزشی ،شغلی و فعالیتهای اجتماعی ،چه
برنامهها و اقدامهایی ارائه میدهید؟
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 )22براینهادینهسازیوارتقایشاخصهایفرهنگ
عمومی و رفتار اجتماعی به ویژه ارزشهای معنوی و
فضایل اخالقی در حوزههای فردی ،سازمانی و اجتماعی
(مانند صداقت ،وفای به عهد ،اخالص ،ایثار ،توکل،
خیرخواهی ،مسئولیت پذیری ،تعاون ،گذشت ،وجدان
کاری ،تواضع و دوری از تفرقه) در میان کارگزاران و مردم
چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
کالن مسئلۀ دوم :برجسته شدن تمایزات
قومی -مذهبی و تضعیف انسجام اجتماعی
 )1درراستای تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و
افزایش روحیۀ امید در جامعه چه برنامههای فرهنگی یا
اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
 )2به منظور افزایش امید و نقش آفرینی نیروهای
دلسوز ،متعهد و متخصص در عرصههای مرتبط با
دستگاه شما ،چه برنامهها و اقدامهایی را دنبال میکنید؟
 )3در راستای خنثیسازی فعالیتهای فرقههای
ضالّه (بهائیت ،صوفیگری و ) ...چه برنامهها و اقدامهای
فرهنگی ارائه میدهید؟
 )4برای استفاده از ظرفیتهای انقالبی و اسالمی
در احترام به حقوق اقلیت و تعامل سازنده با اقلیتهای
مذهبی با نگاه عدالت -محور چه برنامههایی پیشنهاد
میدهید؟
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 )5به منظور افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری
اهل سنت استان و نقش آفرینی بیشتر آنان پیرامون محور
هویت اسالمی -ایرانی ،چه اقدامهای عملیاتی و چه
طرحها و برنامههای فرهنگی ارائه میدهید؟
 )6درراستای استفاده از ظرفیتهای انقالبی،
پیرامون محور سومین حرم اهل بیت علیهم السالم
برای هم افزایی و تعامل سازنده و وحدت بین اقوام و
قومیتهای مختلف استان ،چه برنامه و اقدامهایی ارائه
می دهید؟
 )7برای ایجاد تعامل وحدت بخش و ترویج و
تقویت فرهنگ گفت وگو بین احزاب و گروههای
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پیرامون منافع استان چه
برنامهها و اقدامهای فرهنگی و عملیاتی ارائه میدهید؟
 )8دربارۀ همراهسازی مردم و اقناع افکار عمومی
در تبعیت از قوانین ،چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای
عملیاتی را ارائه میدهید؟
 )9چه برنامههای عملیاتی و اقدامهای فرهنگی
درجهت رفع موانع و تقویت عوامل مؤثر بر سطح اعتماد
و امید اجتماعی در استان فارس ارائه میدهید؟
 )10چه برنامهها و اقدامهایی برای ایجاد گفت وگو
میان سیاسیون و فعاالن اجتماعی -فرهنگی و تبیین و
دسته بندی نیازها و دغدغههای هر یک از این گروهها
و شناسایی وجوه مشترک و تمرکز بر این نیازها و
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دغدغهها ارائه میدهید؟
 )11درراستای تقویت نظام فکری اسالمی -انقالبی
با محوریت مبنای ایدئولوژیک نظام اسالمی (آثار استاد
مطهری و اندیشههای امامین انقالب) چه برنامههایی
برای پرورش تفکر جامعه ارائه میدهید؟
کالن مسئلۀ سوم :وجود ساختارهای معیوب
اداری و مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
 )1برای استقرار نظام شایسته ساالری با رویکرد به
جذب ،حفظ و ارتقای نیروی انسانی انقالبی ،جهادی
و کارآمد در سیستم اداری و سازمانی چه برنامهها و
اقدامهای اساسی دارید؟
 )2برای کاهش تعارض منافع و ایجاد شفافیت
در مسؤلیتها و مدیریتها چه برنامههای فرهنگی و
اقدامهای عملیاتی ارائه میدهید؟
 )3برای طراحی و هدایت پژوهشها و تحقیقهای
علمی و کاربردی درراستای رفع نیازهای اقتصادی،
صنعتی ،اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی استان چه برنامه و
اقدامهایی ارائه میدهید؟
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 )4برای مدیریت و هدایت بودجههای تحقیقاتی
استانی در هر سه حوزۀ فرهنگ بنیادی ،فرهنگ
تخصصی و فرهنگ عمومی چه اقدامها و برنامههایی
ارائه میدهید؟
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 )5چه اقدامهایی درراستای شناخت و اصالح
حرکت دانشگاهها و حوزههای استان در نسبت با اهداف
نقشۀ جامع علمی کشور ارائه میدهید؟
 )6در زمینۀ توسعۀ استفاده از ابزارهای پژوهشی
در اقدامها و برنامههای فرهنگی و عملیاتی مرتبط با
سرفصلهای پنجگانه ،چه اقدامهایی ارائه میدهید؟
 )7در راستای توسعۀ مهارت و دانش مسئلۀ یابی،
مسئلهشناسی و حل مسئله برای فعاالن و کارشناسان
در حیطۀ وظایف ذاتی دستگاه متبوع خود چه برنامه و
اقدامهایی را ارائه میدهید؟
 )8چه برنامههای عملیاتی و اداری برای ایجاد
مشوقهای هدفمند ،سازمند و دایمی با رویکرد به اهداف
کارآفرینی ،تولید دانش بنیان ،فعالیتها تخصصی در
حوزۀ رفع مشکالت بومی و افزایش اشتغال تخصصی
برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و متخصصان در حوزههای مختلف ارائه میدهید؟
 )9با هدف تبیین مبانی و ارتقای اخالق دینی در
حوزۀ عملکرد شغلی ،متناسب با دستگاه متنوع خود بر
اساس الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت چه برنامههای
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی تدارک میبینید؟
 )10براساس حرکت در مسیر گام دوم انقالب
اسالمی چه اقدامها و برنامههایی برای جوان گرایی در
مدیریتها و درعین حال استفاده از مجریان باتجربه در
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دستگاه متبوع خود ارائه میدهید؟
 )11به منظور افزایش شفافیت نظام اداری و کاهش
پیچیدگی بوروکراسی و تقویت سیستم نظارتی کارآمد و
مداوم بر کارشناسان دستگاه متبوع خود ،چه برنامهها و
اقدامهایی را ارائه میدهید؟
 )12برای تقویت جریان پژوهش و تولید علم به
ویژه علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر جهان بینی اسالمی
و تبدیل آن به یک مطالبه و تقویت علوم بین رشتهای،
چه برنامهها و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
 )13درراستای مسئلهشناسی ،پیشبینی و پیشگیری
و مقابله با آسیبهای مدیریتی ،بحرانها و اقدامات
ضدفرهنگی دشمن چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای
عملی ارائه میدهید؟
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کالن مسئلۀ چهارم :وجود بیعدالتیهای
اجتماعی و اقتصادی
 )1برای مقابله با پدیدۀ حاشیه نشینی و پرکردن
شکاف بین مرکز و پیرامون در ابعاد مختلف فرهنگی،
اقتصادی و ...چه برنامه و اقدامهایی ارائه میدهید؟
 )2درراستای گفتمانسازی و تقویت مطالبهگری
سازنده در کاهش فقر ،فساد و تبعیض در حوزۀ
اقتصادی چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملیاتی
پیشنهادمیدهید؟
 )3به منظور اصالح رفتارهای اجتماعی تقویت
کنندۀ آسیبهای اقتصادی ،شکاف طبقاتی و فقر ،چه
برنامههای فرهنگی یا اقدامهای عملیاتی ارائه میدهید؟
 )4برای تقویت بنیانهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی روستاها و شهرهای کوچک و کاهش مهاجرت
به مرکز و شهرهای بزرگ ،چه اقدامهای عملیاتی یا
برنامههای فرهنگی ارائه میدهید؟
 )5به منظور افزایش سطح درک عمومی از مفهوم
عدالت اجتماعی و شناخت مصادیق مخّ ل عدالت ،چه
فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،هنری و ادبی ارائه میدهید؟
 )6درراستای شناسایی و بهره برداری بهینه از
فرصتهای بومی استان در زمینههای صنعتی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،گردشگری و خدماتی چه اقدامها و
برنامههاییپیشنهادمیدهید؟
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 )7به منظور رفع موانع رشد اشتغال عمومی و
پایدار مرتبط با موضوعات دستگاه شما چه برنامهها و
اقدامهایی ارائه میدهید؟
 )8به منظور مدیریت نیروی انسانی تحصیل کرده
با محوریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت و با هدف
ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت نخبگان چه
برنامههایی ارائه میدهید؟
 )9برای افزایش آگاهی و شناخت صحیح در بین
عموم اقشار جامعه ،متخصصان و فعاالن اقتصادی نسبت
به محورها ،اهداف ،مبانی ،مفاهیم اقتصاد مقاومتی در
حوزههای گوناگون چه برنامه و اقدامهایی ارائه میدهید؟
 )10چه اقدامهای ترویجی ،رسانهای و فرهنگی
برای تبیین مصادیق صحیح و عمیق اقتصاد مقاومتی در
حوزههای گوناگون در برابر مصادیق سطحی و نمایشی
متداول ارائه میکنید؟
 )11درراستای افزایش نقش عموم اقشار جامعه در
فعالیتهای اقتصادی با رویکرد به افزایش ثبات اقتصادی
و شفافیت فعالیتها و کاستن عوامل فسادزای اقتصادی
چه اقدامها و برنامههایی ارائه میدهید؟
 )12در زمینۀ افزایش بهره وری فعالیتهای اقتصادی
در سطح استان چه اقدامها و برنامههایی ارائه میکنید؟
 )13درراستای تسهیل و تشویق همکاریهای
جمعی اقتصادی در میان آحاد جامعه و افزایش درآمد و
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نقش طبقات کم درآمد و متوسط ،چه برنامههایی ارائه
میدهید؟
 )14در زمینۀ افزایش سهم تولید ،صادرات
محصوالت و خدمات دانش بنیان چه اقدام و برنامههایی
ارائه میدهید؟
 )15درراستای مدیریت و اصالح الگوی مصرف و
ترویج مصرف کاالهای داخلی چه اقدامهای عملیاتی و
برنامههای فرهنگی ارائه میدهید؟
 )16در زمینۀبرنامهریزیبرای ارتقای کیفیت و رقابت
پذیری تولیدات و افزایش ارزش افزوده در زنجیرۀ تولید
تا مصرف کاالها ،محصوالت و خدمات چه اقدامهای
عملیاتییابرنامههایفرهنگیارائهمیدهید؟
 )17درراستای شفافسازی و روانسازی نظام
توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت
بر بازار ،چه برنامهها و اقدامهایی پیشنهاد میدهید؟
 )18با هدف کاهش بسترهای احتمالی رانت و
افزایش سهولت دریافت خدمات و مجوزها به مخاطبان
در دستگاه متبوع خود چه برنامه و اقدامهایی ارائه
میدهید؟
 )19برای مقابله با مصادیق متضاد با عدالت اداری
ازجمله تجمل مدیریتی ،تخصیص ناعادالنۀ منابع و
امکانات و فضای سازمانی و ...چه طرحها و برنامههایی
ارائه میدهید؟
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 )20درراستای توسعۀ رویکرد فرهنگی و اخالقی
در فرایندهای قضایی و امنیتی در سطح استان ،چه
اقدامها و راهکارهایی ارائه میدهید؟
 )21در راستای شناسایی و رصد اثر رویدادها و
تحوالت فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت
فردی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و بروز
آسیبهای اجتماعی چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای
عملی ارائه میدهید؟
 )22در راستای آشناکردن مردم با حقوق و تکالیف
خود و ترویج فرهنگ حقوق و رفتار شهروندی مبتنی
بر فرهنگ اسالمی -ایرانی ،چه برنامههای فرهنگی و
اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
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کالن مسئلۀ پنجم :ضعف انسجام جبهۀ فراگیر
انقالب اسالمی در حوزۀ فرهنگ ،رسانه متعهد و
هنرمتعالی
 )1چه اقدامهای عملیاتی و برنامههای اجرایی،
فرهنگی و هنری برای ایجاد گفت وگو و تعامل
همکاری و نقش آفرینی مشترک میان فعاالن فرهنگی-
هنری انقالبی با گسترۀ عمومی فعاالن فرهنگی و هنری
استان ارائه میدهید؟
 )2چه برنامۀ عملیاتی برای تبیین و ایجاد دغدغه
در بدنۀ مدیریتی استان فارس دربارۀ ابعاد مختلف هنر
متعالی ارائه میدهید؟
 )3چه برنامههایی برای توسعۀ اشتغال پایدار
فرهنگی و هنری در سطح استان دارید؟
 )4درراستای ترویج اخالق تشکیالتی و شناسایی
و پرهیز از عوامل تفرق و تقویت گفتمان همدلی و هم
زبانی میان فعاالن جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی چه
برنامهها و اقدامهای علمی و عملی پیشنهاد میدهید؟
 )5درراستای تقویت شأن و جایگاه فعالیتهای
فرهنگی هنری و مذهبی در شهرستانهای استان فارس
با نگاه به راهبردهای کالن فرهنگی استان و توجه به
اصالت دادن به هر شهرستان در فعالیتهای فرهنگی،
هنری و مذهبی شهرستان چه برنامهها و اقدامهای
پرورشی ،آموزشی و فرهنگی پیشنهاد میدهید؟
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 )6درراستای حمایت از تولید هنر و ادبیات با
رویکرد به فلسفه و حکمت ،اخالق و فقه و هنر ازمنظر
اسالم ،چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملی ارائه
میدهید؟
)7درجهت ظرفیتسازی و پرورش هنرمندان متعهد
و خالق در عرصههای مختلف هنری چه برنامههای
فرهنگی و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
 )8به منظور احیا ،تقویت و ترویج هنرهای سنتی
و فاخر استان و زمینهسازی برای عرضۀ بهینۀ اقتصادی
و افزایش صادرات و استفاده از محصوالت هنری در
عرصههای مختلف زندگی و بهرهگیری از استادان و
آموزش آن به نسل جوان چه برنامههای فرهنگی و
اقدامهای عملی دارید؟
 )9درجهت گسترش خط ،زبان و ادبیات فارسی
و آفرینش آثار ماندگار ادبی در تراز جهانی با رویکرد
به هویت جامعۀ اسالمی -ایرانی و ارزشهای انقالب
اسالمی و دفاع مقدس ،چه برنامههای فرهنگی و
اقدامهای عملیاتی ارائه میدهید؟
 )10درجهت حمایت از مراکز آموزشی-پژوهشی،
انجمنها ،سمنها و گروههای هنری استان برای تولید
مضامین و آثار هنری با هویت اسالمی -ایرانی چه
برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
 )11درجهت ارتقای جایگاه و کارکرد مطبوعات،
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خبرگزاریها و پایگاههای خبری متناسب با فضای نقد
و آزاداندیشی ،اقتضائات فرهنگی و راهبردی استان و
کشور چه برنامهها و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
 )12در راستای تقویت نقش ،جایگاه و محتوای
کتاب ،توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
و نشر و تقویت همه جانبۀ زیرساختهای موردنیاز
آن ،چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملی ارائه
می دهید؟
 )13درجهت تثبیت و ارتقای جایگاه معنوی،
معرفتی و تأثیرگذار حوزه و روحانیت در عرصههای
مختلف فعالیتهای فرهنگی و راهبری فرهنگی استان،
چه برنامههای فرهنگی و اقدامهای عملی دارید؟
 )14در راستای توسعۀ انواع متکثر صنعت
گردشگری (عالوه بر گردشگری یادمان و پزشکی
و ) ...نظیر گردشگری رویداد و گردشگری ادبی و ایجاد
مشاغل متنوع مرتبط و نقش آفرینی طیفهای مختلف
جامعه در این صنعت ،چه برنامهها و اقدامهای عملیاتی
ارائه میدهید؟
 )15در راستای برنامهریزی برای شناخت ،رصد و
پایش تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامعه در
سطوح استانی مرتبط با دستگاه متبوع خود ،چه برنامهها
و اقدامهای عملی ارائه میدهید؟
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فص
لسوم

اقدامهای ملی اولویتدار مرتبط
با مسائل کالن استانی

()1405-1401

در این فصل اقدامهای ملی اولویتدار منبعث از
نقشه مهندسی کشور مرتبط با هر یک از پنج کالن
مسأله اولویتدار فرهنگی استان برای برش پنج ساله به
صورت زیر انتخاب شده است:
عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 )1کالن مسئله اول :حاکم نبودن سبک زندگی
اسالمی-ایرانی در نهاد خانواده
تهیه و اجرای طرح ملی حمایت از توسعه و
نهادینهسازی سیرۀ اهل بیت علیهم السالم ،فرهنگ انتظار
و حکومت جهانــی در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاســی و اقتصــادی و اختصاص جایزۀ بین المللی
در این زمینه (راهبرد کالن  ،1اقدام ملی )2؛
ســاماندهی و تقویت نظام پاســخ گویی به
شبهات دینی و مسائل مستحدثه برای سطوح مختلف
(راهبرد کالن  ،1اقدام ملی )6؛
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ساماندهی ،بازنگری و غنیسازی و روزآمدسازی
محتوایی برنامهها و فعالیتهای مناســبتهای
اســالمی ،انقالبی و ملی بــرای اعتالی فرهنــگ و
اخــالق عمومی جامعه بــا تأکید بر دســتگاههای
اجرایی ،نهادهای عمومی و بخش خصوصی (راهبرد
کالن  ،1اقدام ملی )15؛
تهیه و اجرای طرح جامع ارتقای هدفمند
آگاهیهای عمومی در زمینۀ انحرافــات و خرافات
مربوط به آیینهای واپس گرایانه ،انحرافی و ضاله و
مواجهه مناسب با ذکر اکاذیب و نسبت مطالب خالف
واقع به ساحت قرآن کریم ،پیامبر اعظم (صلوات اهلل علیه
و آله) ،اهل بیت (علیهم السالم) و بزرگان دین (راهبرد

کالن  ،1اقدام ملی )17؛
معرفی و الگوســازی زندگی و ســیرۀ شــهدا
و ایثارگــران انقالب اسالمی ،جهاد و دفاع مقدس به
عنوان الگوهای عملی جوانان (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی
)8؛
ترویج و الگوســازی مراتب گذشت و ایثار در
زندگی روزمرۀ فردی ،خانوادگی و اجتماعی (راهبرد
کالن  ،2اقدام ملی )10؛
حمایت از نظریه پردازی ،تبیین و ترویج یکپارچگی
هویت اسالمی -ایرانی و انقالبی و پاســخگویی مؤثر
به چالشهای مربوط با بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای
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رسانههای دیداری و شنیداری و ارتباط جمعی (راهبرد
کالن  ،2اقدام ملی .)15
برنامهریزی برای تبیین و تقویت جایگاه و نقش
دین و خانواده در تکامل اجتماعی و کمال انسان (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )1؛
مفهومسازی ،نظریه پردازی ،گفتمانسازی و
الگوسازی برای تبیین حکمت الهی زوجیت و تعریف
دینی از نهاد خانواده و قداست ،کرامت و تعالی آن
(راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )2؛
فرهنگسازی و برنامهریزی آموزشی ،تبلیغی و
رسانهای دربارۀ معرفی موهبت الهی آرامش حاصل از
ازدواج و تبیین هویت ارزشــمند و بیبدیل بودن نهاد
خانواده در ارتقای کماالت انســانی و نهادینهسازی
ارزشهای اخالقی و معنوی با تأکید بــر اصالح
نگرشها و الگوهای رفتاری (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)3؛
تدوین و اجرای «منشــور جامع خانواده اسالمی»،
«الگوی خانوادۀ اســالمی ـ ایرانی»« ،نظام جامع
حقوقــی و اخالقی خانواده» و «نظام جامع ســالمت
خانواده» مبتنی بر ارزشها و آموزههای اسالمی (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )4؛
معرفــی و ترویج معیارها و شیوههای انتخاب
همســر بر اســاس آموزههای دینی و نقد مالکها
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و روشهای ناهنجار در این زمینه با بهرهمندی از همۀ
ظرفیتهای موجود به ویژه مشــاورهی خانوادگی و
افراد امین (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )5؛
تقویت و ترویج ازدواج شــرعی قانونی با توجه
به حکمت تشــریع و متناسب با شرایط و مقتضیات
زمان و تعیین الزامات ایفای مسئولیتهای زوجین و
ضوابط حمایتی از زوجین و کودکان در اختاللها و
آسیبهای وارد (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )8؛
اعمــال و تقویت رویکرد خانواده محوری در
برنامهها و شبکهها و راه اندازی شبکههای تخصصی
و موضوعی با محور خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)10؛
تدوین منشور مشاوره خانواده و توسعۀ ک ّمی،
ارتقای کیفی و اصالح ،ســاماندهی و نظارت و پایش
مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و خدمات اجتماعی
مبتنی بر مبانی ،روشها و فنون اسالمی مشاوره (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )11؛
تدوین و اجرای برنامۀ جامــع و فراگیر آمــوزش
و مهارت آموزی خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )15؛
تبیین و ترویج الگوی خانواده تــراز جمهوری
اســالمی ایران و گفتمانسازی و معرفــی جمهوری
اســالمی ایران به عنوان قطب خانواده محوری (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )16؛
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بهرهگیری از تعامل ســازندۀ خانواده ،مدرســه
و مسجد در تحکیم خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)20؛
ارتقــای آگاهیها و اصالح باورها ،نگرشها و
رفتارها و افزایش مهارتها در زمینۀ حقوق و تکالیف و
روابط متقابل بر اســاس احکام ،ارزشها و آداب و سنن
اسالمی (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )21؛
بازنمایی و تقویت نقش مســئوالنه و مؤثر پدر در
تربیت فرزندان با حفــظ کرامت و حقوق آنان و هدایت
و خیرخواهی نســبت به اعضای خانواده و تأکید بر
رعایت نقشهای پدری ،همسری و خانوادگی مرد
(راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )26؛

برنامهریزی برای توسعه و ارتقای فرهنگی جامعه
و اعضای خانواده دربارۀ حفظ کرامت ،عزت و جایگاه
سالمندان با محوریت خانواده و با مشــارکت نهادها و
دستگاههای آموزشی ،رســانهای و فرهنگی و تبلیغی
دولتی و مردمی ،خیرین ،نهادهای دینی و شوراهای
محلی (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )28؛
تهیه و اجرای «پیوســت خانواده» و تدوین
شــاخصهای ارزیابی وضعیت خانواده در سیاستها،
قوانین و برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی به ویژه برنامههای توسعۀ پنج ساله (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )41؛
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تهیه و اجــرای برنامۀ پیشــگیری و مقابلۀ همه
جانبــه با جرایم خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای
خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )44؛
فرهنگسازی برای پیشــگیری از ناهنجاریها و
تعارضهای درون خانــواده و حــل آنها با اســتفاده
از حکمیت قرآنــی ،معتمدان فامیلی ،محلی و مســاجد
و مراکز امداد و فرهنگ و ارشاد خانواده و حمایت از
خانوادههای آسیب دیده یا در معرض آسیب (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی )45؛
برنامهریزی و فرهنگسازی در تسهیل ازدواج،
کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده (راهبرد کالن ،4
اقدام ملی )4؛

بازنگری تمامی سیاستها ،برنامههای توسعه و
قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصالح قوانین و
مقررات تنظیم خانواده (راهبرد کالن  ،4اقدام ملی )8؛
تدوین و اجرای برنامۀ جامع ســبک زندگی
اسالمی -ایرانی (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )1؛
بسترســازی بــرای ترویج ســبک زندگــی
اســالمی و فرهنگ صرفه جویی ،قناعت و مصرف
صحیح و بهینه در حوزههای انرژی ،آب ،حمل ونقل،
دارو ،خوراک و پوشــاک مبتنی بر آموزههای دینی ،منافع
ملی و توجه به اقشار محروم (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی
)11؛
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برنامهریزی برای هماهنگی و هم افزایی
بخشهای مردمی ،اجرایی ،اطالعاتی و قضایی در مقابله
با منکرات سازمان یافته در سطح جامعه (راهبرد کالن
 ،1اقدام ملی )9؛
ساماندهی ،حمایت و هدایت خیرین امر
ازدواج برای تأمین امکانات ضروری ازدواج و ترویج
ازدواجهای ساده ،آگاهانه و پایدار (راهبرد کالن  ،3اقدام
ملی )9؛
تولید و عرضۀ آثار و محصوالت علمی و فرهنگی
تبیین کنندۀ نقش زنــان در حرکت انقالبــی و جهادی
در عرصههای مختلف و معرفی الگوهای زن مبارز
مسلمان در زمینههای مربوط ضدفرهنگی (راهبرد کالن
 ،3اقدام ملی )52؛
برنامهریزی برای مشــارکت نظاممند مــردم و
نهادهای مردمی در چارچــوب قوانین و مقررات برای
اجرایی کردن امربه معروف و نهی ازمنکر و طراحی
و اســتقرار نظام جامع انگیزشــی و تشویقی مربوط
و حمایت قانونی و رفع موانع (راهبرد کالن  ،1اقدام
ملی .)8
مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهدکودکها و
تمرکز ادارۀ آنها در بخش دولتی و عمومی با توجه
به نقش تعیین کنندۀ آنها در فرهنگ پذیری کودکان
(راهبرد کالن  ،5اقدام ملی.)18
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)2کالن مسئله دوم :برجسته شدن تمایزات
قومی -مذهبی و تضعیف انسجام اسالمی
ایجــاد زمینه ،انگیزه و حمایت همه جانبه از تولید
متون و آثار در حوزههای مختلف به زبان فارسی (راهبرد
کالن  ،2اقدام ملی )16؛
حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،میراث فرهنگی
و تولیدات هنری و ادبی اقوام ایرانی پیرامون ارزشهای
اســالمی -ایرانی به ویژه در مناطق مرزی مبتنی بر
آمایش فرهنگی و سرزمینی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی
)17؛
معرفی دستاوردها و پیشرفتهای کشور به
ویژه در عرصههای علمی و فرهنگی ،آثار ،فعالیتها
و نوآوریهای دانشــمندان گذشته و معاصر ایران و
بزرگداشــت آنها به شیوههای مختلف برای همۀ اقشار
و اقوام (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی )18؛
تدوین فرهنــگ و تاریخ اقــوام ایرانی با تأکید
بــر وحدت ملی و شخصیتهای فرهنگی و دینی در
حوزۀ تمدن اسالمی -ایرانی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی
)19؛
طراحی و اجرای الگوی تعامــالت اجتماعی مبتنی
بر فرهنگ اســالمی -ایرانی با تأکید بــر خودباوری،
جمع گرایی نهادی ،نشــاط ،امیدواری ،آیندهنگری و
خطرپذیری (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )2؛
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برنامهریزی برای تقویت فرهنگ و ســبک
زندگی اصیل روستایی و عشایری متناسب با مقتضیات
و سبک زندگی اسالمی -ایرانی (راهبرد کالن  ،5اقدام
ملی )3؛
طراحــی و اجــرای برنامۀ انجــام عبادات
جمعــی و تعامل محلی با محوریت مســاجد و تقویت
و گسترش ارتباطات خویشاوندی و حمایت از صلۀ
ارحام (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )4؛
احیا ،بازتولید و ترویج الگوها و ســنتهای
اصیل ملی و محلی در زمینۀ تعاون و همکاری متناسب
با آموزههای اسالمی و نیازهای روز (راهبرد کالن ،7
اقدام ملی )9؛
تهیۀ طرح جامــع ایجاد و گســترش تعاون و

مشــارکت عمومی و مدیریت کالن تشــکلهای
مردمی و شبکههای اجتماعی و ارتقای کارکردهای آن
در سطوح محله ،روستا ،شهر ،منطقه و کشور مبتنی
بر آموزههای اسالمی و انقالبی با تأکید بر محوریت
مساجد (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )11؛
طراحــی ،تدوین و اجرای برنامههای ملی ترویج
نمادها و الگوهای رفتاری شادی و شادابی اسالمی و
بازمهندسی جشنهای دینی ،عمومی و خانوادگی بر
اساس آموزههای اسالمی (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی
)19؛
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آموزش عمومی برای ارتقای بصیرت و ســواد
رســانهای آحاد جامعه معطوف به ارزشها و دانش
بومی و اسالمی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی )10؛
حمایت از ایجاد ،توســعه و فعالیت مســاجد،
مراکز ،مؤسســات و تشــکلهای بومی پیرو مکتب اهل
بیت (علیهم السالم) با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای
بومی (راهبرد کالن  ،11اقدام ملی )10؛
حمایت از ارتقای کیفیت و افزایش خدمــات و
محصوالت بومی و هم ســوی کشــورهای مقصد در
عرصههای پنجگانــه (تبلیغی -دینی ،رســانهای ،محیط
مجازی ،علمی -آموزشــی ،فرهنگی  -هنری) برای
پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السالم) با تأکید بر عموم
جامعه (راهبرد کالن  ،11اقدام ملی )17؛
برنامهریزی بــرای نهادینهسازی روحیۀ تعــاون،
مشــارکت و مسئولیت پذیری در نظامهای مختلف
جامعه (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )1؛
طراحــی و اســتقرار نظام نظــارت عمومی و
مطالبــۀ اجتماعی در چارچــوب امربه معروف و نهی
از منکر برای اجرای قانون و برخورد با متخلفان حدود و
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احکام شرعی و قانونی (راهبرد کالن  ،6اقدام ملی )13؛
ســاماندهی و توانمندسازی ،پشــتیبانی و
تغذیۀ فکری هیئتهای مذهبی ،مبلغان و سخنرانان
مذهبی ،مداحان ،مدیحه سرایان و نهادهای متصــدی
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امر عــزاداری در برگزاری عزاداریها ،اعیاد و
مناســبتهای مذهبی (راهبرد کالن  ،1اقدام ملی .)13
برنامهریزی برای تکریم و تضمین حقوق قانونی
اصناف ،اقوام ،مذاهب و اقلیتهای دینی و تقویت
رویکرد فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت ملی
در چارچوب قانون اساسی (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی
.)18
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)3کالن مسئله سوم :وجود ساختارهای معیوب
اداری و مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
طراحی و توســعۀ برنامههای پژوهشی ،فرصت
مطالعاتی و آموزشی مشــترک میان حوزه و دانشــگاه
و ایجاد مراکز پژوهشــی و آموزشــی مشترک در زمینۀ
سیرۀ نظری و عملی اهل بیت (ع) (راهبرد کالن  ،1اقدام
ملی )3؛
حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تحول و ارتقای
علوم انسانی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی )1؛
تقویت فضای تضــارب آرا و هم اندیشــی آزاد
به ویژه تعامل فکری نخبگان و اندیشه ورزان حوزه و
دانشگاه با تأکید بر حمایت از کرسیهای آزاداندیشی و
نظریه پردازی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی )2؛
اســتمرار اصالح ،تقویت و تکمیل تحول در
اهــداف ،کارکردها و ســاختارها درســطوح مختلف
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تصمیمگیری به ویژه نظام اداری و ارتقای ســالمت آن
درراستای تحقق سیاســتهای کلی نظام اداری ابالغی
مقام معظم رهبری ،امام خامنهای (دام ظله)( ،راهبرد کالن
 ،2اقدام ملی )3؛
ترویج فرهنگ علم گرایی و خردباوری در تمام
ســطوح فرهنگی و مدیریتی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی
)4؛
ارتقا و متناسبسازی نظام تعلیم وتربیت کشور
درجهت تربیت بانوان بر اساس سند تحول بنیادین نظام
آموزش وپرورش (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )53؛
اصالح نگرشها و برنامههای درســی در سطوح
آموزش وپرورش و آموزش عالی نســبت به جمعیت
مطلوب و فرزندآوری و اســتفاده از ظرفیتهای آنها
در این زمینه (راهبرد کالن  ،4اقدام ملی )7؛
برنامهریزی برای تبیین و تحکیم و نهادینهسازی
شاخصهای الگوی رفتار متقابل مسئوالن با مردم
همچون والیتمداری ،استکبارستیزی ،شفافیت و پاسخ
گویی ،تقوای سیاسی و پرهیز از دنیاطلبی و برتری جویی
در کارگزاران و مدیران (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )1؛
احیا ،تبیین و گسترش امر به معروف و نهی
ازمنکر ،فرهنگ نقادی و انتقادپذیری در مناسبات مردم،
سازمانها ،احزاب سیاسی ،کارگزاران و رسانهها (راهبرد
کالن  ،7اقدام ملی )2؛
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طراحی سازوکارهای تضمین کرامت انسانی و
رعایت حقوق مردم ازسوی نهادها و کارگزاران (راهبرد
کالن  ،7اقدام ملی )3؛
طراحی و تدوین ســازوکارها و ضمانتهای
قانونی و اجرایی رعایت شایسته ســاالری ،قانون
گرایی و پرهیز از گروه گرایی و قبیله گرایی در انتخاب،
انتصاب ،تشــویق ،ترفیع و تنبیه در نظــام مدیریتی و
اداری کشور (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )7؛
طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی و ترویجی
الزم برای بسترسازی فرهنگی و تغییر ذهنیتها و
باور عمومی جامعه نسبت به ماهیت وظایف دولت و
پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط
دولت (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )5؛
واگــذاری نظاممند فعالیتهای غیرحاکمیتــی
بخشهای مختلف جامعه به نهادهای عمومی و
تشــکلهای مردمی متناسب با ظرفیت و کارکردها و
نظارت مؤثر بر عملکرد آنها (راهبرد کالن  ،12اقدام
ملی )3؛
طراحــی و اجرای ســازوکارهای نظارت
ســازمان یافتــه عمومی و تشکلهای مردمی بر
فعالیت دستگاههای دولتی و عمومی و پاسخ گویی
نهادها ،دستگاهها و مسئوالن در حوزههای مختلف
(راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )4؛
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تدوین و اجرای برنامههای ارتقای شاخصهای
توسعۀ سرمایۀ انسانی و تربیت دینی نیروی انسانی
توانمند در بخش فرهنگ کشور (راهبرد کالن  ،12اقدام
ملی )7؛
طراحی و اجرای نظام جذب ،انتخاب ،انتصاب،
نگهداشــت و حفظ و صیانت از مدیران بر اساس
استانداردهای نظام مدیریت راهبردی کشور بــا تأکید
بــر دانش گرایی ،تعهد و شایســته محوری و آموزش
فرهنگی مستمر مدیران ارشد و کارشناسان (راهبرد کالن
 ،12اقدام ملی )8؛
طراحی ،تقویت و اســتقرار ساختار و ســامانۀ
تعامل نظام مدیریت راهبردی فرهنگی کشور با شورای
عالی حوزۀ علمیه برای بهرهگیری از ظرفیت نهاد
روحانیت (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )13؛
مستندســازی و انتقال تجارب مدیریتی در نظام
جمهوری اسالمی ایران و الگوسازی تجارب موفق
(راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )20؛
طراحــی و اســتقرار نظام ارزیابــی عملکرد
مســئولیت فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرایی و
ارتقای جایگاه سازمانی آنها (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی
.)21
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 )4کالن مسئله چهارم :وجود بیعدالتیهای
اجتماعی و اقتصادی
تأمین عدالت آموزشــی و توجه به مقتضیات
سنی کودکان در آموزش (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)34-5؛
تدوین و اجرای برنامــۀ جامع ورزش همگانــی،
قهرمانی و بومی و توجــه به کارکردهــای ورزش در
ابعاد مختلف بــا تأکید بر اخالق و آموزههای اســالمی
و متناسبسازی زیرساختها و امکانات ورزشی
هماهنگ با نیازهای زنان و مردان در مناطق شهری و
روستایی (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )20؛
تبیین و ترویج چشــمانداز ایران  1404و
برنامهریزی برای معرفی دســتاوردهای اقتصادی ،فنی و
تکنولوژیک کشــور در سطوح و اقشار مختلف جامعه
و حمایت از صادرات محصوالت داخلی (راهبرد کالن
 ،5اقدام ملی )22؛
اجرای برنامههای فراگیر آموزشــی و بازآموزی و
توسعۀ قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی و تخصصی
نهادهای ذیربط متناسب با چالشها و نیازهای فزاینده
کشور (راهبرد کالن  ،6اقدام ملی )10؛
برنامهریزی برای آموزش عمومی ،گسترش
و ترویج روحیۀ مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت
ســالم بین مردم در فعالیتهای اقتصادی به عنوان یک

نقشه مهندسی فرهنگی فارس

الگوی ارزشی مبتنی بر اسالم (راهبرد کالن  ،8اقدام
ملی )4؛
اصالح نظام اعطای تســهیالت ،یارانهها،
تخفیفها و معافیتهای مالیاتی منطبق با اهداف و
اولویتهای فرهنگی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )11؛
ایجــاد فرهنگ مبــارزۀ همه جانبــه و فراگیر
با مفاســد اقتصادی ،رباخــواری ،ویژه خــواری (رانت
جویی) ،امتیازطلبی ،تکاثر ،ســودجویی ،احتکار ،گران
فروشی و کم فروشی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )20؛
ایجاد ،ساماندهی ،سالمسازی و توسعه و تقویت
زیرساختها و مراکز تولید و توزیع کتــاب و مطبوعات
ازجمله چندرســانهای و دیجیتال و فراهم آوردن
زمینههای دسترســی آسان مردم به آنها متناسب با نقشۀ
مهندسی -فرهنگی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی )15؛
تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توســعۀ
شــکاف طبقاتی و افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی
نهادهای وابسته به نظام (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )7؛
توســعه و حمایت از آفرینش آثار و محصــوالت
فرهنگی و صنایع هنــری بومی و ملی برای تبیین و
ترویج ارزشهای اســالمی -ایرانی و دفــاع مقدس
و مقابله بــا محصوالت فرهنگی و هنــری معارض
با ارزشهای اخالقی و انسانی (راهبرد کالن  ،9اقدام
ملی )2؛
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افزایش فرهنگ بهره وری و کیفیت تولید داخلی،
معرفی کاهش قیمت تمام شده به عنوان ارزش ملی
و ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش و نظام
تبلیغات بازرگانی (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی .)23
طراحی ،برنامهریزی و اجرای مدیریت هوشمند
آسیبهای اجتماعی با رویکرد فرهنگی (راهبرد کالن
 ،6اقدام ملی .)6
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 )5کالن مسئله پنجم :ضعف انسجام جبهه فراگیر
انقالب اسالمی در حوزه فرهنگ ،رسانه متعهد و هنر
متعالی
ترویج و معرفــی صحیح امربه معروف و نهــی
ازمنکر و ایجاد و تقویت زمینهها و ســازوکارهای
عمومیت بخشــی آن در عرصههای مختلف با
بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی ،هنر و
ادبیات توسط دستگاههای ذیربط (راهبرد کالن  ،1اقدام
ملی )10؛
ســاماندهی و حمایت هدفمند و هم افزا از
ظرفیتهای آموزشــی ،پژوهشــی ،تبلیغی ،رســانهای
و هنری برای احیا ،بازتولید و ارتقای کارکردهای شعائر،
نمادها و آیینهای اسالمی ،ایرانی و انقالبی (راهبرد
کالن  ،1اقدام ملی )14؛
نمادسازی و بازنمایی فرهنگ مقاومت ،ایثار و
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شهادت در محصوالت فرهنگی ،معماری و شهرسازی
و ...متناسب با اقشار و مخاطبان (راهبرد کالن  ،2اقدام
ملی )9؛
تدوین دائرۀ المعارف جامع فرهنگ مقاومت و
دفاع مقدس و حمایت از تولید و ترویج ادبیات و هنر در
این زمینه (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی )12؛
حمایت از ایجاد و گســترش نهادها و تشکلهای
علمی و فرهنگی عمومی و مردم نهاد به منظور تبیین،
احیا و معرفی روزآمد آثار و بازتولید ارزشهای فرهنگ
انقالب اسالمی و دفاع مقدس (راهبرد کالن  ،2اقدام
ملی )13؛
ســاماندهی ،توســعه ،عمق بخشــی و حمایت
از تولید و عرضۀ محصوالت فرهنگی ،هنری ،تبلیغی و
آموزشی خانواده مبتنی بر ارزشها و آموزههای اسالمی
و مرتبط با اهداف مصوبۀ راهبرد کالن )5 ،4 ،3 ،2( 3
(راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )18؛
طراحی شبکههای اجتماعی و سازوکارهای
اســتفاده از تجربیات ســالمندان و برنامهریزی برای
حضور و مشــارکت آنان در برنامههای فرهنگی،
اجتماعی ،تفریحی و محلی (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)30؛
برنامهریزی برای حفظ حریم امــن خانه و
خانواده ،تأمین امنیت و ســالمت مادی و معنوی آن
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و مقابله با تهدیدات و خطرات جنگ نرم ،تهاجــم و
ابتذال فرهنگی و جلوگیری از واردات ،تولید و توزیع
کاالها و محصوالت ضدفرهنگی (راهبرد کالن  ،3اقدام
ملی )43؛
ســاماندهی و هدایت تشــکلهای مردم نهاد
فعــال در زمینههای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصادی
موجــود درجهت تقویت ارزشهای فرهنگ اسالمی
و نظارت بر آن (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )7؛
اصالح نظام تبلیغاتی و رسانهای با رویکرد ترویج
مصرف کاالهای تولید داخل (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی
)10؛
گســترش نظاممند و هدفمند ســازمانهای
مردم نهاد برای تقویت فرهنــگ پیشــگیری از جرم
و بروز آسیبهای اجتماعی بــا تأکید بر دستگاههای
فرهنگ ساز کشور همچون صداوسیما ،آموزش
وپرورش و دانشگاهها و حوزههای علمیه و سایر
رسانههای گروهی (راهبرد کالن  ،6اقدام ملی .)4
ساخت فیلم و مجموعۀ تلویزیونی دربارۀ زندگی
کارآفرینان نمونه و تشــویق مردم به سوی کارآفرینی
و تقویت مضامین اسالمی اخالق و فرهنگ کار و
کارآفرینی با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای ،هنری و
آموزشی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )1؛
شناســایی و ترویج الگوهــای ملی -اســالمی
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سخت کوشــی و ساده زیستی ازطریق رسانههای جمعی
به ویژه رسانه ملی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )14؛
تدوین و تبیین فلسفه ،حکمت ،اخالق و فقه هنر
بر اساس آموزههای اسالم ناب (راهبرد کالن  ،9اقدام
ملی )1؛
حمایت مادی و معنوی از پژوهش گران ،مؤلفان
و پژوهشها در زمینۀ هنر اسالمی (راهبرد کالن  ،9اقدام
ملی )4؛
تدوین و اجرای سند توسعۀ صنایع فرهنگی و
هنری کشور مبتنی بر نقشه مهندسی -فرهنگی (راهبرد
کالن  ،9اقدام ملی )5؛
اولویت دهی دســتگاههای فرهنگی و هنری
به موضوعاتی ازجمله :پشتیبانی مادی و معنوی از
دستگاههای فرهنگی و هنری در پرداختن به موضوعات
اولویتدار ازقبیل معارف و تاریخ و ســیره پیامبر(صلوات
اهلل علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السالم) ،داستانها و
معارف قرآنی ،انتظــار و مهدویّت ،نقش روحانیت در
تهای دویســت ســالۀ اخیر ،م ّلی شدن صنعت
نهض 
نفت ،ماهیت و وقایع انقالب اســالمی ،دفاع مقدس،
مقاومــت و بیداری اســالمی ،شــخصیتهای بزرگ
اســالمی و ایرانی ،استکبارســتیزی و حمایت از
مســتضعفان بــا رویکرد تعالی و پیشــرفت همه جانبه
قصه و رمان،
در عرصههای هنری به ویژه ادبیات ،شعرّ ،
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موسیقی و فیلم نامه و فیلم (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی
)7؛
ســاماندهی و حمایت از فرایند تولید آثار هنری
مبتنی بر ارزشهای اســالمی به ویژه فیلم ،آثار مســتند
و پویانمایی از مرحلۀ آفرینش ادبیات داستانی و فیلم
نامه تا فیلمسازی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )9؛
بهرهگیری مؤثر از متون ادبی ،عرفانــی ،حکمی
و تاریخی تمدن اسالمی و انقالب اسالمی درجهت
تقویت محتوای فیلم نامهها و متون مرتبط با هنرهای
نمایشی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )10؛
زمینهسازی و ایجاد انگیزه در نهادهای دینی
بــرای حمایت از سینمای غیرحرفهای (راهبرد کالن
 ،9اقدام ملی )11؛
تدوین و اجرای سند موسیقی کشور با تأکید
بر ارتقای سطح فرهنگی ،هنری و علمی فعالیتهای
جامعه موســیقایی کشور و معرفی موسیقی فاخر ایرانی
در سطح بین المللی و ساماندهی و بهینهسازی روند
تعامالت بین المللی در عرصۀ موسیقی مبتنی بر موازین
شرعی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )12؛
تدوین و اجرای سند هنرهای تجسمی در
چارچوب نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور (راهبرد
کالن  ،9اقدام ملی )14؛
تدوین و اجرای برنامۀ ملی حمایت از احیای
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صنایع و هنرهای سنتی و روســتایی و پشتیبانی مادی
و معنوی از مشاهیر و پیشکسوتان حوزۀ هنر متعالی و
اسالمی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )15؛
تدوین و اجرای برنامۀ ملی احیای هنرهای متعالی
ســنتی فراموش شده در چارچوب ارزشهای اسالمی
 ایرانی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )17؛حمایت و برنامهریزی برای توســعۀ تولیدات و
صــادرات صنایع فرهنگی و هنری و افزایش ســهم
جمهوری اسالمی ایران در بازارهای منطقه ،جهان اسالم
و عرصۀ بین الملل (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )18؛
حمایت و برنامهریزی برای توسعۀ تولیدات
صنایع هنری و افزایش سهم صنایع هنری جمهوری
اسالمی ایران در بازارهای منطقه ،جهان اسالم و عرصۀ
بین الملل (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی )19؛
برنامهریزی برای حمایت ،گسترش و ساماندهی
شبکههای مجازی متعهد (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی
)19؛
ایجاد و گســترش شبکههای مجازی ملی و بین
المللی با محوریت موضوعات و ارزشهای اسالم ناب
در فضای مجازی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی )20؛
برنامهریزی برای ایجاد بــازار و برند محصــوالت
پاک فرهنگی اسالمی با مشارکت کشورها و نهادهای
اسالمی (راهبرد کالن  ،11اقدام ملی )20؛
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تهیه و اجرای ســند ســاماندهی جبهۀ فرهنگی
انقالب اســالمی و ارتقــای قــدرت نرم برای مقابله
با جنگ نرم با مشــارکت فعال همۀ بخشها و نهادهای
اصلی نظام (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )1؛
برنامهریزی برای گســترش و تعمیق فرهنگ
و تفکر بســیجی با رویکرد افزایش قدرت نرم و
مصونیت بخشــی جامعه در مقابل جنگ نرم (راهبرد
کالن  ،13اقدام ملی )4؛
الگوســازی و نمادپــردازی از اســوهها و
قهرمانــان ملی همچون فرماندهان ،بســیجیان و
شهیدان جنگ تحمیلی و جهاد علمی ،علما و دانشمندان،
پهلوانان و قهرمانان (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )11؛
شناسایی ،جذب و حفظ نظاممند دانشگاهیان،
نخبگان و روشن فکران دینی و ارتقا و به کارگیری
ظرفیتهای آنها برای تقویت قدرت نرم در سطوح
ملی و بینالمللی (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )12؛
برنامهریزی برای شناسایی ،ساماندهی ،ارتقای
تواناییها و به کارگیری منابع انســانی ،فکری،
فرهنگــی و اجتماعی خالق و مؤثــر در امور منطقهای
و استانی (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )15؛
آموزش ،تربیت و افزایش ک ّمی و کیفی مستمر
منابع انسانی مستعد و متعهد متناسب با نیازهای
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رسانهای ،تبلیغی و ارتباطی انقالب اسالمی در حــوزۀ
ملی و فراملی و به کارگیری آنها برای تقویت جبهۀ
فرهنگی انقالب اسالمی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی .)3
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فص
لچهارم

اقدامهای استانی اولویتدار مرتبط
با مسائل کالن استانی

()1405-1401

اقدام های استانی اولویت دار مرتبط با مسائل کالن
استانی با استفاده از نظرات صاحب نظران و نخبگان
استانی متناسب با شرایط و اقتضائات استان برای برش
پنج ساله به صورت زیر تدوین گردیده است:
عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 )1کالن مسئلة اول :حاکم نبودن سبک زندگي
اسالمی -ایرانی در نهاد خانواده
تحقق بخشیدن به منشور توسعة فرهنگ قرآنی
با ایجاد توانایی قرائت ،شناخت ،تدبر در مفاهیم ،درک
صحیح آیات ،ایجاد روحیه دریافت پیام و رهنمود از
قرآن و به کار بستن آن در زندگی فردی و اجتماعی؛
تعمیق ،ترویج و اعتالی معارف قرآن و اهل بیت
علیهم السالم ،اصول دین و نهادینه کردن فرهنگ ،سیره
و محبت اهل بیت علیهم السالم با محوریت معنویت
حاکم در سومین حرم اهل بیت به واسطۀ وجود حرمین
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مطهر احمدی و محمدی و سید عالالدین حسین علیهم
السالم و سایر حرمهای امامزادگان استان فارس در همۀ
شئون زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی و پیوند وثیق
آن با حقیقت وحدانیت ،نبوت ،امامت و والیت مطلقۀ
فقیه در عصر غیبت؛
تبیین ،نهادینهسازی «نیاز به نماز» ،ایجاد عشق و
عالقه به نماز ،تأمین شرایط و الزامات اقامۀ آن به عنوان
ستون دین در همۀ شئونات ،ابعاد و مراحل زندگی؛
ایجاد انگیزه ،توانمندی و گسترش فرهنگ امربه
معروف و نهی ازمنکر و ایجاد زمینۀ تحقق آن با حمایت
قانونی به عنوان مهمترین فریضتین فردی و اجتماعی،
برمبنای اصل هشتم قانون اساسی؛
تبیین و ترویج فلسفۀ وجودی ،احیا ،بازتولید و
ارتقای کارکردها و جلوگیری از تحریف شعائر ،نمادها و
آیینهای اسالمی ،ایرانیو انقالبی ،زمینهسازیبرای ظهور
و بروز آنها در تمامی شئون زندگی فردی ،خانوادگی،
نهادی و اجتماعی مبتنی بر اسالم ناب محمدی (ص) و
سیرۀ اهل بیت (ع) و اندیشههای امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری (حفظه اهلل) و مقابلۀ فرهنگی با آیینها و
نمادهای واپس گرایانه ،خرافی ،انحرافی ،بیگانه و عوامل
بازدارنده و تضعیف کنندۀ شعائر و آیینهای اسالمی،
ایرانی و انقالبی و پیرایش آیینهای ملی در چارچوب
آموزههای اسالمی؛

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

نقشه مهندسی فرهنگی فارس

77

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

نگاه تربیتی به انسان به عنوان خلیفۀ بالقوه خداوند
و تبیین آداب ،لطایف و اسرار احکام الهی ،اجتناب
از بسنده کردن به ظاهر «مناسک» ،ترویج ،تعمیق و
بهرهگیری از فرهنگ ایثار ،جهاد ،شهادت طلبی و ایام اهلل،
ذکر ،دعا ،اعتکاف ،نماز ،حج ،روزه داری و فرصتهای
معنوی ،پیاده رویهای زیارتی و مراسم گوناگون دینی
با توجه ویژه به رونق بقاع متبرکه ،مصلیها ،مساجد و
فضاهای دینی ،حوزههای علمیه ،دانشگاهها و آموزش
وپرورش ،جهاد سازندگی ،بسیج سازندگی و اردوهای
جهادی به عنوان مراکز نقش آفرین در فرهنگسازی و
نشر تفکر اسالمی؛
تبیین ،نهادینهسازی و گسترش فرهنگ عفاف،
پوشش و حجاب از دیدگاه قرآن و اهل بیت (علیهم
السالم) به عنوان یکی از نمادهای مهم اسالمی در
مناسبات و ارتباطات اجتماعی؛
طراحی و نهادینهسازی الگوی ارتباطات و تعامل
اجتماعی در فضای واقعی ،مجازی و کالبدی فرهنگی
و اجتماعی در چارچوب آموزههای اسالمی و کاهش
دادن شکاف بین نسلی و ایجاد مفاهمه در سطح خانواده
و اجتماع؛
تبیین و نهادینهسازی فرهنگ دینی و تحقق نظام
حقوقی دین اسالم در حوزههای اجتماعی به ویژه در
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محیط زیست ،سالمت جسمی و روانی ،تغذیۀ سالم در
چارچوب نظام جامع سالمت و رفاه و تأمین اجتماعی؛
نهادینهسازی الگوها و سازوکارهای اسالمی
 ایرانی برای هدایت ،غنیسازی و ایجاد تعادل دراوقات زندگی (فعالیت و فراغت) در زمینۀ خودسازی
و عبادت ،کار و تالش ،ورزش و تفریحات سالم ،نشاط،
شادابی ،سفر و گردشگری در سطوح فردی ،خانوادگی
و اجتماعی؛
طراحی و نهادینهسازی و نظارت بر اجرای
الگوی معماری و شهرسازی اسالمی -ایرانی و ممانعت
از معماریهای ضدارزشهای بومی و دینی (اعم از
طرحهای معماری وارداتی و یا داخلی )؛
تبیین الگوی رفتار و مناسبات مردم و مسئوالن
مبتنی بر نظریۀ مردم ساالری دینی؛
تربیت نیروی انسانی توانمند و خردورز با تأکید
بر فرهنگ جهادی ،روحیۀ محکم کاری ،خالقیت و
نوآوری آموزش مدیریت اسالمی و حکمرانی اسالمی
در مدارس و مراکز علمی و تدوین و ارزیابی مستمر
شاخصهای مربوط درراستای ارتقای الگوپردازی عملی
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در مدیران آینده و نقش آفرینی آنها در جامعه برابر تراز
مدیریت اسالمی؛
تمرکز بر روش تربیت-محور در کنار روشهای
آموزش-محور در ایمنسازی و تعالی خانوادهها در
نقشه مهندسی فرهنگی فارس
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راستای افزایش اعتماد خانوادهها به متولیان تربیت و
ساختارهای تربیتی و تقویت جایگاه تربیت محوری
مساجد در تعامل بین نهادهای تربیتی مدرسه ،خانواده
و مسجد؛
تبیین و بازتعریف هویت قدسی نظام خانوادۀ
اسالمی  -ایرانی و نقش آن در کمال آفرینی و نهادینه
کردن ارزشهای اصیل دینی درجهت تعالی خانواده
ازقبیل روحیۀ تقوا و عقالنیت ،کار و تالش ،برنامه
ریزی ،صرفه جویی و قناعت ،ساده زیستی ،صبر و
گذشت و ایثار ،تأمین رزق حالل ،تعاون ،انفاق ،نشاط
معنوی و فرزندپروری اسالمی و...؛
ترویج فرهنگ ازدواج اعم از دائم ،موقت و
مجدد با نگاه به حدود و حقوق تعیین شده در اسالم و
ضرورتهای موجود جامعه؛
تسهیل و ترویج ازدواج آگاهانه ،ساده ،بهنگام
و پایدار مبتنی بر ارزشها و آموزههای اسالمی و
سنتهای ملی.
تحکیم خانواده ازطریق:
تقویت کارکردهای خانواده و نهادینهسازی
نقشهای حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل اعضای
خانواده؛
ارتقای مهارتهای زندگی و تقویت کارکردهای
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خانوادۀمتعالی؛
طراحی و اجرای الگوی خانوادۀ سالم در ابعاد
معنوی ،اجتماعی ،حقوقی ،روانی و جسمانی؛
سبک زندگی بر اساس آگاهی و علم ،مبانی و
ارزشها ،اخالق ،احکام و آموزههای اسالمی؛
تبیین و اشاعۀ نگرش صحیح در تشکیل خانواده
و مالکها و ارزشهای گزینش همسر؛
تقویت نقش همسری و پدری مردان به عنوان
ولی و راهبر خانواده هماهنگ با شأن و منزلت مردان؛
ارتقای نقش همسری و مادری متناسب با حضور
اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛
ممانعت از گسست نسلها و گسترش و تعمیق
مودت ،وفاداری ،فداکاری ،محبت و رحمت و احترام
متقابل بین اعضای خانواده با ترویج و تقویت سنت
حسنۀ صلۀ ارحام؛
حمایت از سالمندان و تأمین و ارتقای بهداشت
جسمی و روانی و کیفیت زندگی سالمندان در خانواده و
جامعه ،تعمیم و گسترش بیمه زنان خانهدار؛
تعلیم ،تربیت ،تکریم ،تأمین سالمت جسمی و
روحی ،امنیت و حقوق همه جانبۀ کودکان و نوجوانان؛
ایجاد بسترهای مناسب در تمامی نظامهای
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و
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سیاسی و التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده
در همۀ سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و قانونگذاری
ها؛
ارتقای امنیت و سالمت خانواده ،پیشگیری ،مقابله
و درمان آسیبها و چالشهای خانوادگی و اجتماعی
مبتنی بر نگرش دینی و ملی ،اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از
وقوع جرم و بروز آسیبهای اجتماعی و ایجاد اطلس
آسیبهایاجتماعی؛
بازطراحی و تبیین منشور زن مسلمان و نقش
آفرینی آنان در دستیابی به خانوادۀ متعالی و نهادینهسازی
الگوی سبک زندگی اسالمی آن در ابعاد فردی،
خانوادگی و فعالیتهای اجتماعی ،آموزشی و اشتغال
زنان در عرصههای مختلف جامعه متناسب با معیارهای
اسالمی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای
هرچه کاملتر نقش مادری و همسری و مقابله با فرهنگ
فیمینیسم و توسعه و ترویج فمینیسم اسالمی؛
قانونگذاری ،فرهنگسازی و شکل دهی به
باورهای عمومی برای دستیابی به جمعیت مطلوب
و اصالح بینش و نگرش مسئوالن و مردم نسبت به
پیامدهای مثبت افزایش و پیامدهای منفی کاهش باروری
و به کارگیری عوامل تشویقی برای فرزندآوری بیشتر؛
ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع
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جمعیت در سطح استان و آمایش مستمر جمعیتی استان
و تدوین سیاستهای مهاجرتی به منظور جهت دهی به
جابه جاییهای جمعیتی در سکونت گاههای مختلف
استان؛
اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت استان ازطریق
متناسب ساختن نرخ باروری خانوادهها با شرایط و
اقتضائات سالمت ،معیشت ،فرهنگ آنها و توجه به
اصل  29قانون اسالمی جمهوری اسالمی ایران ،تقویت
جایگاه فرزندپروری در قالب مبانی و اصول و ابزارهای
اسالمی ضمن توجه به اقتضائات روزآمد و شرایط نوین
زندگی؛
توجه ویژه به حمایت از زنان خانهدار ،حفظ و
اعتالی جایگاه زنان در جامعه ،بازسازی نقش تربیتی
والدین در خانواده ،معرفی جایگاه و مضرات طالق،
نقش و جایگاه کودکان در خانواده و ایجاد بسترهای
مناسب برای ارتقای دیدگاه مسئوالن و مردم نسبت به
خانواده و وفاداری در خانواده؛
آسیبشناسی ،پیشگیری از جرم با افزایش آگاهی
و تقوای عمومی ،کاهش تقاضا به مواد مخدر ،روان
گردانها ،دخانیات ،نوشیدنیها و اغذیۀ حرام ،بیان اثرات
منفی و عواقب سوء آن از دیدگاه شریعت مقدس اسالم
و علم با تکیه بر آسیبشناسی و اقدامهای مشاورهای،

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

83
نقشه مهندسی فرهنگی فارس

فرهنگی و حمایتی خانوادههای در معرض آسیب و
آسیب دیده به ویژه برای فرزندان و زنان؛
ارتقای هوشیاری شهروندان و خانوادهها نسبت به
تهدیدات نرم دشمن و عملیات روانی آن ازطریق توجه
همه جانبه به ابعاد گوناگون این تهدیدات.
برنامهریزی برای اصالح محتوای آموزشی و
فرایندهای اجرایی مهدهای کودک؛
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 )2کالن مسئلۀ دوم :برجسته شدن تمایزات
قومی -مذهبی و تضعیف انسجام اجتماعی
تقویت هویت فردی و اجتماعی مردم فارس
ازطریق واکاوی میراث تمدنی اسالمی  -ایرانی و معرفی
دستاوردها و رسالتهای عصر جدید انقالب اسالمی
در عرصههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،علمی و ادب و هنر و...؛
تقویت و توسعۀ هیئتهای مذهبی ،کانونهای
محلهای با محوریت مساجد و بسیج و ترویج و نهادینه
کردن فرهنگ همسایگی و محلۀ محوری میان مردم در
پاسخ گویی به نیازهای مردم محله و همسایگان؛
بهرهگیری از «ایام اهلل ،اعیاد و سنتهای حسنه»،
گسترش «فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی» و استفاده
از «استعدادهای گردشگری استان» با توجه به «سیر آفاقی
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در قرآن کریم» در حوزههای زیارتی ،تاریخی و طبیعی به
منظور ارتقای امید و نشاط و ترویج روحیۀ جمع گرایی
و ارتباط صمیمی بین مردم؛
گسترش و تقویت تشکلهای مردمی به منظور
افزایش سرمایههای اجتماعی ،تقویت ساختار درونی
نظام ،گسترش مشارکت فعال مردمی و تقویت ثبات
سیاسی ،استفاده از تمامی ظرفیتهای تبلیغی و اطالع
رسانی درجهت معرفی گروههای مرجع ازطریق
شناسایی ،تجلیل و حمایت از چهرههای شاخص و برتر
استانی در عرصههای جهاد و سازندگی ،علمی ،فرهنگی،
اجتماعی ،هنری ،ورزشی و...؛
ارتقای احساس امنیت عمومی و اجتماعی استان
با مشارکت مردم و دستگاههای ذی ربط و نهادهای
اجتماعی؛
رصد تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی مؤثر
بر امنیت فردی و اجتماعی ،تقویت اعتماد عمومی به
حاکمیت و افزایش روحیۀ امید در جامعه با ارتقای
سرمایۀاجتماعی؛
نهادینهسازی ارتباط و تعامل مؤثر خانواده ،مسجد،
مدرسه ،محله با پلیس و بسیج در مقولۀ نظم و امنیت
اجتماعی؛
آموزش قانون گرایی ،نظم ،انضباط و رفتارهای
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اجتماعی متعالی متناسب با سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی در همۀ برنامههای نظامهای آموزشی و همچنین
برنامههایصداوسیما؛
تأکید بر مشترکات دینی و ملی بین آحاد مردم
استان ،پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسالمی و
سایر ادیان رسمی و اقوام متنوع ،ایجاد اتحاد و انسجام
مطلوب پیرامون پیشرفت ،ارتقا و عزت استان فارس،
تحقق وحدت میان شیعه و سنی و همچنین تقریب بین
مذاهب ،ایجاد زمینۀ تعامل و محبت میان شیعیان و پیروان
سایر ادیان ،استفاده از ظرفیتهای انقالبی و اسالمی در
احترام به حقوق اقلیت و تعامل سازنده با اقلیتهای
مذهبی با نگاه عدالت-محور و همچنین خنثیسازی
فعالیتهای فرقههای ضالّه (بهائیت ،صوفیگری و) ...؛
ایجاد و تعامل سازنده و وحدت بخش بین احزاب
و گروههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پیرامون منافع
استان.
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 )3کالن مسئلۀ سوم :وجود ساختارهای معیوب
اداری و مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
تقویت جریان پژوهش و تولید علم به ویژه علوم
انسانی و اجتماعی مبتنی بر جهان بینی اسالمی و تبدیل
شدن آن به یک مطالبه و توسعه و تقویت علوم بین
رشتهای و مطالعات و پژوهشهای چند رشتهای بدیع و
مفید و ایجاد زیرساختهای مناسب و توانمند ازلحاظ
علمی و فرهنگی؛
ارتقای جایگاه علمی استان (علوم حوزوی و
دانشگاهی) با توجه به نقشۀ جامع علمی کشور و نهادینه
کرن علم دوستی به عنوان یک فضیلت و ترویج و تبیین
جایگاه علوم دانش بنیان و فناوریهای نوین؛
تبیین و ترویج اندیشهها و آرمانهای امام خمینی
و مقام معظم رهبری در مدیریت امور و راهبری علمی
و فرهنگی جامعه؛
حفاظت ،احیا و معرفی روزآمد آثار و ارزشهای
فرهنگ مهدویت و انتظار ،انقالب اسالمی و دفاع مقدس
و بهره برداری از آن برای تحقق جهاد علمی؛
تبیین عالمانۀ تفکیک ناپذیری و هم افزایی هویت
اسالمی ،ایرانی و انقالبی به عنوان هویت ملی و تقویت
ارتباط حوزه و دانشگاه؛
ارتقای جایگاه و گسترش زبان و ادبیات فارسی با
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توجه به زبانهای محلی و قومی و تقویت جایگاه زبان
فارسی به عنوان یک زبان علمی؛
بازشناسی ،حفظ و ترویج مواریث تمدنی ملموس
و ناملموس و سنن ملی و قومی و تقویت تعامل
فرهنگهای قومی با محوریت فرهنگ اسالمی -ایرانی
و حفظ وحدت ملی؛
تحقق و معرفی فارس به عنوان قطب فلسفی
کشور و مهد علوم عقلی و فلسفی در کشور و جهان؛
تبیین و ترویج مبانی نظری «امامت و والیت»
براساس مبانی غدیر و اندیشه مهدویت و والیت فقیه،
انقالب اسالمی ،نظام جمهوری اسالمی و مردم ساالری
دینی و حمایت از تولیدات علمی و نظریه پردازی
الگوهای کاربردی حکمرانی در همین راستا برای
تقویت و کارآمدسازی و تحول در نظام مدیریتی استان؛
نهادینهسازی و ارتقای شاخصهای فرهنگ
عمومی و رفتار اجتماعی به ویژه ارزشهای معنوی و
فضایل اخالقی (فردی ،سازمانی و اجتماعی) همچون
صداقت و راست گویی ،وفای به عهد ،امانت داری،
اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان ،اعتماد ،خیرخواهی،
گذشت و فداکاری ،انفاق و کمک به نیازمندان ،تعاون،
سازگاری اجتماعی ،مسئولیت پذیری ،وجدان کاری،
انضباط ،شجاعت ،تواضع ،اعتمادبه نفس ،دوری از تفرقه
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و وحدت پیرامون محور «اصول» و «امامت و والیت» در
کارگزاران ،نهادها و مردم؛
حاکم کردن منطق راهبری «مدیریت اسالمی و
جهادی» بر نظام تصمیمسازی ،تصمیمگیری ،اجرا و
نظارت در استان؛
تبیین و نهادینهسازی فرهنگ تفکر بسیجی و کار
جهادی در مدیریت استان با ویژگیهایی همچون زهد
انقالبی و ساده زیستی ،پرهیز از وسوسۀ مال ،مقام و
ریاست ،دارای طهارت اقتصادی و منیع الطبع ،معتقد و
مقید به محرومیت زدایی و مقابله با شکاف طبقاتی و
تبعیض در توزیع منابع عمومی ،پرهیز از ویژه خواری
و مبارزه قاطع با فساد به ویژه در دستگاههای حکومتی
و ارتقای سالمت نظام اداری و رشد ارزشهای اخالقی
در آن ازطریق اشاعۀ فرهنگ نوآوری و بهبود مستمر
و اصالح فرآیندهای قانونی و اداری ،بهرهگیری از
راهکارهای فرهنگی و به کارگیری نظام مؤثر پیشگیری
و برخورد با تخلفات؛
تقویت همبستگی ملی و اجتماعی مبتنی بر اعتماد
مردم به یکدیگر ازطریق آسیبشناسی و تقویت روحیۀ
انتقادپذیری ،سعۀ صدر و مهرورزی در مسئوالن و مردم
و برنامهریزی به منظور ایجاد و تقویت امید ،نشاط،
مشارکت و رضایتمندی عمومی ،فضای تعامل ،اخوت،
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همدلی ،هم فکری و هماهنگی بین آنان و نیز تقویت
روحیۀ خودباوری ملی و اعتالی فرهنگ مقاومت و ایثار
و شهادت؛
فراهم آوردن زمینههای اجرای صحیح ،دقیق،
عادالنه ،مؤثر و پیوستۀ قوانین و مقررات به ویژه در
نهادها و سازمانها ،افزایش شفافیت نظام اداری و کاهش
پیچیدگی بوروکراسی و تقویت سیستم نظارتی کارآمد
و مستمر ،زمینهسازی تحقق نظارت عمومی و مطالبۀ
اجتماعی برای اجرای قانون در همۀ سطوح و همچنین
نهادینهسازی وجدان کاری و انضباط اجتماعی و فرهنگ
خودمراقبتی؛
ترویج فرهنگ ساده زیستی و رعایت قناعت
و کفاف در مصرف ،پرهیز از تجمل گرایی و اسراف
و نیز امانت داری و حفظ بیت المال توسط مدیران و
مسئوالن.
نهادینهسازی فرهنگ مدیریت بهینۀ اموال عمومی
و دقت و احتیاط در به کارگیری و استفاده از آن و
همچنین حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست به
عنوان وظیفۀ شرعی و قانونی.
نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای
اسالمی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای
انسانی و اجتماعی بر پایۀ تحقق عدالت در نظام اداری،
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شایسته ساالری ،جانشین پروری و تربیت نخبگان و
مدیران متعهد و متخصص در تراز انقالب اسالمی و
جوان گرایی در مدیریتها و در عین استفاده از مجریان
باتجربه براساس حرکت در مسیر گام دوم انقالب
اسالمی؛
ارتقای دانش ،مهارت و روحیۀ تعاون ،مشارکت
و مسئولیت پذیری نهادهای عمومی و مردمی در
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرا و نظارت؛
ایجاد زمینۀ رشد معنوی و اخالقی سرمایههای
انسانی و تربیت ،توانمندسازی و ارتقای دانش و
مهارتهای تخصصی ،انسانی و ادراکی مدیران و
کارکنان سازمانها و نهادهای عمومی ،به ویژه بخش
فرهنگ با رویکرد و ارزشهای انقالبی و اسالمی در
سطوح مختلف نهادها و سازمانهای استانی؛
تقویت و هم افزایی جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی
و نظام «فرهنگ مدیریتی» و «مدیریت فرهنگی» استان
باهدف مسئلهشناسی ،پیشبینی ،پیشگیری و مقابله
با آسیبهای مدیریتی ،بحرانها و مقابلۀ هوشمند و
پیشگیرانه با مبانی فکری و اقدامهای ضدفرهنگی دشمن؛
تعمیق بصیرت دینی ،تفکر بسیجی و نیز بهرهگیری
از معارف و فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس و نیزمصونیت
بخشی به جامعه ،به ویژه مسئوالن و مدیران استان در
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برابر نفوذ و جنگ نرم دشمن.
تبیین مبانی و ارتقای اخالق دینی در حوزه
عملکردشغلی
فرهنگسازی پرهیز از گروه گرایی و قبیله گرایی
در انتخاب ،انتصاب در ساختار مدیریتی و اداری استان؛
اصالح نظام تشویق ،ترفیع ،و تنبیه در ساختار
مدیریتی و اداری استان در راستای شایسته ساالری؛
بسترسازی و گفتمانسازی الگوی مدیریت
جهادی در دستگاهها
طراحی و اجرای سازوکارهای ارزیابی عملکرد
و نظارت سازمان یافته بر فعالیت کارگزاران فرهنگی و
اجتماعی و استان؛
 ) 4کالن مسئله چهارم :وجود بیعدالتیهای
اجتماعی و اقتصادی
تبیین مفهوم عدالت و تعیین شاخصهای
عدالت بر مبنای عقالنیت دینی در حوزههای مختلف
و زمینهسازی فرهنگی برای اجرایی شدن قوانین و
حدود الهی در جامعۀ اسالمی و ارتقای حکمیت مدنی
و افزایش سطح آگاهی حقوقی اقشار جامعه؛
نگاه عادالنه به همۀ مناطق و اقوام استان به منظور
تقویت زمینهها و ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی،
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سیاسی ،اقتصادی ،بهداشتی ،حفظ و ارتقای محیط
زیست شهری و روستایی درراستای توسعۀ متوازن؛
تقویت فرهنگ عدالت خواهی (ظلم نکردن و
زیربار ظلم نرفتن در بین آحاد جامعه) و قانون گرایی
با تکیه بر حقوق و وظایف افراد و برابری آحاد جامعه
در مقابل قانون در همۀ زمینهها درجهت اصالح نظام
اداری -قضایی و کارآمدکردن نهادهای نظارتی ،ارتقای
نظارت همگانی با احیای فریضههای امربه معروف و
نهی ازمنکر درجهت پیشگیری از بیعدالتی و مظاهر
آن در فقر ،فساد و تبعیض ،آشناکردن مردم با حقوق و
تکالیف خود و ترویج فرهنگ حقوق و رفتار شهروندی
مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی؛
گسترش فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی،
پیشگیری از رانت اطالعاتی ،تقویت فرهنگ سوت زنی
و افشای اطالعات دربارۀ سازمانها و افراد فاسد ،ایجاد
فرصتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...عادالنه
برای همه و توسعۀ سازوکارهای نظارت جامع بر نهادها
و ارگانهای دولتی برای جلوگیری از ظلم و تقویت
پایههای عدالت؛
تحقق عدالت در نظام اداری ،شایسته ساالری
و توجه به نخبگان درجهت بهرهگیری مناسب از منابع
انسانی به ویژه در بین مدیران ،شفافسازی ضوابط و
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فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی ،درآمد،
ثروت و معیشت مسئوالن حکومتی و منابع و هزینههای
مالی فعالیت سیاستمداران و تشکلهای سیاسی؛
فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی ،اصالح آگاهیها،
باورها ،گرایشها و نگرشها برای نهادینه کردن فرهنگ
اقتصادی دانایی محور ،عدالت بنیان ،درون زا ،برون گرا،
مردمی و دانش بنیان؛
ایجاد چشمانداز استانی استقالل اقتصادی ،تبیین
ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج
استانی ،تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده
و تولید ثروت ،بهره وری ،کارآفرینی ،سرمایهگذاری و
اشتغال مولد و برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت
پذیری در تولید؛
فرهنگسازی درجهت شفاف و روانسازی نظام
توزیع درآمد و قیمتگذاری ،افزایش سهم سرمایۀ
انسانی و سهم بری عادالنۀ عوامل در زنجیرۀ تولید تا
مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد و ارزش طبق
موازین و احکام اسالمی و ارتقای شاخصهای فرهنگ
عدالت اجتماعی و تأکید بر ارتقای درآمد طبقات کم
درآمد و متوسط؛
فرهنگسازی درجهت اصالح الگوی مصرف
و نهادینه کردن آن مبتنی بر نیازهای واقعی درراستای
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سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج
مصرف کاالهای داخلی و راهکارهای الزم برای تولید
باکیفیت مطابق با تکنولوژی روز؛
تبیین و ترویج اخالق و فرهنگ اسالمی کار ،کار
جمعی ،جهاد اقتصادی ،کارآفرینی ،تولید ثروت ،کسب
رزق حالل ،مشارکت و رقابت سالم اقتصادی و پرداخت
مالیات به مثابۀ وظیفه و ارزش ملی برای تأمین عزت
جامعۀ اسالمی و آحاد آن و آگاهی بخشی همگانی به
قوانین کار و تأمین اجتماعی منطبق با این رویکرد؛
ترویج مشتری محوری و تحقق عدالت در
تخصیص و توزیع منابع ثروت و دسترسی به فرصتها،
کاال و خدمات و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق
سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق
مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به
استعدادهای سرزمینی ،تسهیل و تشویق سرمایه گذاران
بومی استان برای برگشت سرمایهشان از خارج به داخل
کشور و سرمایهگذاری در استان؛
بازطراحی و استانداردسازی فرهنگی نظام واردات
و صادرات محصوالت و پایش مداوم آثار و تبعات
فرهنگی آن؛
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شفافسازی و سالمسازی اقتصاد ازطریق ترویج
فرهنگ مقابلۀ همه جانبه ،فراگیر و سازمان یافته با فقر،
فساد و تبعیض ،ویژه خواری و رانت جویی و قاچاق
کاال در عرصههای اقتصادی و اقدامها ،فعالیتها و
زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی،
گمرکی ،...تنظیم روابط بهینه در فعالیتهای اقتصادی و
تخصیص عادالنۀ منابع و امکانات به ویژه در واگذاری
امتیازها و مجوزها ،ارتقای نظارت عمومی و رسانهها
بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع
شخصیت حقیقی و حقوقی مسئوالن و کارکنان دولت
و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح
مدیریتی؛
فرهنگسازی ازطریق اعطای نشان اقتصاد
مقاومتی به اشخاص و مجموعههای مردمی فعال
فرهنگی -علمی دارای خدمات برجسته در زمینۀ اقتصاد
مقاومتی و گفتمانسازی آن به ویژه در محیطهای علمی،
آموزشی و رسانهای؛
توسعۀ فرهنگ اشتغال پایدار فرهنگی و هنری،
گسترش فرهنگ جذب گردشگر داخلی و خارجی (در
گردشگری فرهنگی ،زیارتی ،درمانی ،علمی ،طبیعی،
تاریخی ،تفریحی و ) ...با هدف تولید ثروت و انتقال
فرهنگ غنی دینی و ملی ،توسعۀ انواع متکثر صنعت
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گردشگری (عالوه بر گردشگری یادمان ،پزشکی و
زیارتی) نظیر گردشگری رویداد و گردشگری ادبی و
ایجاد مشاغل متنوع مرتبط (مانند بوستانهای موضوعی)
و نقش آفرینی طیفهای مختلف جامعه در این صنعت؛
شناسایی و بهره برداری بهینه از فرصتهای
بومی استان در زمینههای صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،گردشگری و خدماتی ،شناسایی و تقویت
بنیانها و ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
روستاها و شهرهای کوچک ،کمک به بهره وری صحیح
از آنها درجهت اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت
جوامع سنتی عشایری و روستایی به شهرها و مقابله با
پدیدۀ حاشیه نشینی.
گفتمانسازی و تقویت مطالبهگری سازنده مردمی
در راستای کاهش فقر ،فساد و تبعیض در استان؛
شناسایی گلوگاههای فسادخیز و مقابله با
انحصارگرایی و رانت؛
توزیع عادالنه امکانات و فرصت ها؛
بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی
و رسانهها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای
فرهنگی و اجتماعی؛
توسعۀ بهداشت روانی و سالمت معنوی مبتنی بر
آموزههای اسالمی؛
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 )5کالن مسئله پنجم :ضعف انسجام جبهه فراگیر
انقالب اسالمی در حوزه فرهنگ ،رسانه متعهد و هنر
متعالی
تبیین ارزشها ،هنجارها ،قوانین و اخالق و
بنیانهای نظری و معرفتی ارتباطات مناسب با انقالب
و فرهنگ اسالمی؛
تقویت شأن ،جایگاه و اصالت به فعالیتهای
فرهنگی ،هنری و مذهبی شهرستانهای استان ،تقویت
و هم افزایی فعاالن جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی و
نظام «فرهنگ مدیریتی» و «مدیریت فرهنگی» در استان
برای پیشبینی ،پیشگیری و مقابله با آسیبهای مدیریتی
و فرهنگی ،حوادث ،بحرانها و آسیبهای نرم و مقابلۀ
هوشمند با مبانی فکری و اقدامهای دشمن؛
حمایت از تأسیس ،گسترش ،توانمندسازی و
متناسبسازی دستگاهها ،نهادها و شبکههای فرهنگی-
اجتماعی دولتی ،عمومی ،غیردولتی و مردمی با رویکرد
دینی و ارتقای سطح مشارکت آنها در تصمیمسازی،
تصمیمگیری و اجرای فعالیتهای فرهنگی استان
و ایجاد گفت وگو ،تعامل ،همکاری و نقش آفرینی
مشترک میان فعاالن فرهنگی -هنری انقالبی؛
بهرهگیری مؤثر از ظرفیت فرهنگها و تمدنها،
ملل ،ادیان و جریانهای عدالت خواه با تأکید بر
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مشترکات؛
نهادینهسازی همگرایی و وحدت امت اسالمی
برای تحقق تمدن نوین اسالمی؛
نهادینهسازی و حمایت همه جانبه از فرهنگ
مقاومت ،خودباوری ،بیداری اسالمی ،آرمان فلسطین و
حقوق مسلمانان و مستضعفان؛
ارتقای دانش ،مهارت و روحیۀ تعاون ،مشارکت
و مسئولیت پذیری نهادهای عمومی و مردمی در
تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اجرا؛
نهادینهسازی نظارت عمومی در بخش فرهنگ
و ارتقای پاسخ گویی نهادها و مسئوالن ،تربیت منابع
انسانی متعهد و متخصص ،توانمندسازی و ارتقای دانش
و مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی مدیران و کارکنان
سازمانها و نهادهای عمومی بخش فرهنگ با رویکرد
انقالبی -اسالمی و ارزشی در سطوح مختلف؛
حمایت از گسترش و تقویت نهادهای اصیل
دینی مروج فرهنگ اسالمی مانند بقاع متبرکه ،مساجد،
هیئتها و موقوفات با استفاده از ظرفیت روحانیت و
نهاد حوزۀ علمیه؛
تثبیت و ارتقای جایگاه معنوی و معرفتی و
تأثیرگذار حوزه و روحانیت در راهبری فرهنگی کشور؛
نهادینهسازی و اصالح فرهنگ و اخالق مشارکت
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و رقابت سیاسی مبتنی بر اصل برادری؛
اصالح و ارتقای روابط و ساختارهای اجتماعی
مبتنی بر اسالم ناب با تأکید بر عدل و احسان؛
برنامهریزی برای شناخت ،رصد و پایش تغییر و
تحوالت فرهنگی جامعه در سطوح استان؛
ارتقای نظام تعلیم وتربیت ،آموزش و بسیج منابع،
فراهمسازی زمینهای فکری و فرهنگی قدرت نرم و
اقدام فعال در مواجهه با جنگ نرم ،تعمیق بصیرت دینی،
فرهنگ و تفکر بسیجی و نیز بهرهگیری از آموزهها و
معارف دفاع مقدس و مصونیت بخشی به جامعه در
برابر جنگ نرم؛
تعمیق سرمایهای فرهنگی و معنوی تمدن اسالمی
و بازتعریف عناصر فرهنگ ملی و سبک زندگی اسالمی؛
تقویت نقش ،جایگاه و محتوای کتاب و توسعه و
ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی و نشر و تقویت
همه جانبۀ زیرساختهای موردنیاز؛
طراحی پیوسته و تقویت آرایش رسانهای روزآمد
و هم افزا در مقیاس استانی ،دارای قابلیت رقابتی با
رسانههای بین المللی درجهت تولید قدرت نرم و مقابله
با جنگ نرم دشمن؛
ساماندهی رسانههای پاک با جذابیت حداکثری
در سطوح استانی متناسب با آموزههای دینی ،انقالبی و
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ارزشهای اخالقی و گسترش آزاداندیشی و آزادی بیان؛
ارتقای جایگاه و کارکرد مطبوعات ،خبرگزاریها
و پایگاههای خبری و حمایت از آنها متناسب با فضای
نقد و آزاداندیشی و اقتضائات فرهنگی و راهبردی استان
و کشور؛
حمایت از تولیدات ملی و استانی در حوزههای
نرم افزاری و سخت افزاری و طراحی ،تأمین و توسعۀ
زیرساختهای فناوریهای نوین اطالعاتی ،ارتباطاتی و
رسانهای؛
ساماندهی ،توسعه و ارتقای تولید ،توزیع ،مصرف
و صادرات بازیهای رایانهای مبتنی بر سبک زندگی
اسالمی؛
جریانسازی اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت
سایر رسانههای همسو با گفتمان انقالب اسالمی ازطریق
سیاستگذاری و برنامهریزی جامع و هماهنگ؛
ایجاد ،گسترش ،سازمان دهی ،هدایت و
استفادۀ بهینه از ظرفیت شبکههای اجتماعی (مجازی
و غیرمجازی) در تولید و مبادلۀ پیامها و بسیج اقشار
مختلف مردم بر اساس نقشۀ مهندسی -فرهنگی در
سطوح ملی و فراملی با تأکید بر منطقه و جهان اسالم؛
راهبری فضای مجازی در چارچوب مقتضیات
راهبردی و نقشۀ مهندسی -فرهنگی استان و کشور و
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بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناوری به منظور
مقابله با جنگ نرم نظام سلطه جهانی و صهیونیسم بین
الملل ،اسالم ستیزی ،شیعه ستیزی و ایران هراسی؛
بهرهگیری متوازن و مؤثر از ظرفیتهای تبلیغی-
دینی ،رسانهای ،محیط مجازی ،علمی -آموزشی،
فرهنگی  -هنری ،سازمانهای مردم نهاد استانی ،ملی،
منطقهای و بین المللی در ارائۀ تصویر روشن از جمهوری
اسالمی ایران و معرفی دستاوردها ،الگوهای موفق و آثار
فاخر فرهنگ و تمدن اسالمی -ایرانی استان؛
تبیین و ترویج فلسفه و حکمت ،اخالق و فقه هنر
ازمنظر اسالم و حمایت از نظریه پردازی ،تولید دانش
و ادبیات در عرصههای مختلف هنر اسالمی -ایرانی
به ویژه در عرصۀ هنرهای نمایشی ،تجسمی ،موسیقی؛
توسعه و حمایت از تولیدات و برنامههای ترویجی
مؤثر در آفرینش آثار و محصوالت فرهنگی و صنایع
هنری بومی -ملی ،احیا ،اعتال و ترویج هنرهای اصیل
استان درراستای ارزشهای اسالمی -ایرانی و فرهنگ
ایثار ،جهاد و شهادت ،مقابله با محصوالت فرهنگی و
هنری معارض باارزشهای اخالقی و انسانی و بهره
وری از هنرهای بوم آورد متکی بر هنر اصیل ایرانی
و مزین به آموزههای فرهنگ اسالمی به منظور ایجاد
فضای آموزش وپرورش بر این مبنا؛
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ایجاد تحول در نگاه اجتماعی به هنر و هنرمند و
ظرفیتسازی و پرورش هنرمندان متعهد برای گسترش
خالقیت هنری در همۀ عرصه ها؛
ساماندهی وضعیت موسیقی و تدوین سند استانی
موسیقی بر اساس موازین اسالمی و فرهنگ اصیل ایرانی
درراستای اسناد باالدستی؛
تبیین و تقویت جایگاه هنرهای تجسمی در
نظام فرهنگی و فکری تمدن اسالمی درجهت تعالی
ارزشهای الهی و انسانی؛
احیا ،تقویت و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی
اسالمی و فاخر شیراز و استان و استفاده از محصوالت
آن در عرصههای مختلف زندگی با بهرهگیری از استادان
و آموزش آن به نسل جوان؛
شناسایی و معرفی هنرمندان الگو و متعهد و معرفی
و عرضۀ ارزشها و اندیشههای انقالب اسالمی در قالب
هنر و نقش آفرینی استان فارس به عنوان قطب هنر
متعالی در کشور؛
حمایت نهادهای دینی و فرهنگی از سینمای
غیرحرفهای و هماهنگی و هم افزایی بین سازمانها و
نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزۀ سینما درراستای
تولیدات سینمایی معرفت افزا ،بصیرت بخش و شاد و
سرگرمکننده؛
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گسترش خط ،زبان و ادبیات فارسی به عنوان یکی
از ارکان هنر و هویت جامعۀ اسالمی – ایرانی با توجه
به جایگاه ممتاز استان و شیراز در آفرینش آثار ماندگار
ادبی جهانی ،توجه به هنر قصه گویی و تولید و ترویج
ادبیات ،شعر ،قصه و رمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس
و ترجمۀ آثار ادبی به زبانهای دیگر؛
حمایت از اقتصاد هنر ،تأمین نیازهای سخت
افزاری و زیرساختی و جریانسازی درراستای شناسایی،
معرفی محصوالت تولیدی فرهنگی و هنری اصیل،
مشروع ،فاخر و تأثیرگذار در ایران و جامعۀ بین المللی با
استفاده از پتانسیل شهر فرهنگ و ادب ،شعر و شاعری،
موسیقی و دیپلماسی فرهنگی فعال فارس؛
حمایت از مراکز آموزشی -پژوهشی هنری،
انجمنها ،سمنها و گروههای هنری استان درراستای
تقویت ،ایجاد پویایی و تحرک هرچه بیشتر در نظام
آموزشی و پژوهشی و تولید مضامین هنری و آثار
فاخر هنر اسالمی  -ایرانی و ایجاد زمینههای همکاری
و برنامهریزی مشترک در دستگاههای فرهنگی و متولی
عرصۀ هنر با دانشگاهها به منظور هفکری و هم افزایی
هرچه بیشتر و ایجاد طرحهای توسعهای در زمینۀ رشد
و توسعۀ هنر اسالمی -ایرانی.
ترویج اخالق تشکیالتی و شناسایی و پرهیز از
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عوامل تفرق؛
تقویت گفتمان همدلی و هم زبانی میان فعاالن
جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی؛
فرهنگسازی و برنامهریزی آموزشی -تربیتی،
تبلیغی و رسانهای؛
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فص پنج
لم

الزامات اجرایی و نظارت
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مطابق آیین نامۀ تدوین و اجرای برشهای استانی
نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور موارد زیر مبنای عمل
است:
اجرا:
 .۱شورای برنامهریزی الزامات قانونی موردنیاز برای
اجرای برش استانی را از طریق مراجع ذیربط (کمیتۀ
تلفیق و ستاد هماهنگی نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور،
شورای عالی و سازمان برنامه وبودجۀ کشور) پیگیری
و تأمین کند؛
 .۲مسئولیت اجرای برش استانی نقشه بر عهدۀ
دستگاههای اجرایی ذی ربط با استفادۀ حداکثری از
ظرفیت گروههای فعال مردمی است؛
 .۳شورای برنامهریزی برش استانی نقشه را
برای اجرا و مبادلۀ موافقت نامه با سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان به دستگاههای اجرایی ذیربط ابالغ
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میکند؛
تبصره :دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند براساس
اقدامهای استانی و فهرست برنامه و فعالیتها ،نسبت
به مبادلۀ موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اقدام کنند.
نظارت و ارزیابی:
الف .نظارت بر روند تدوین و اجرای برشهای
استانی نقشه و ارزیابی نتایج آثار آنها برعهدۀ شورای
فرهنگ است .این شورا موظف است گزارشهای
مربوط را تهیه کند و برای نظارت عالیه به شورای
فرهنگ عمومی بفرستد و گزارش نهایی توسط شورای
فرهنگ عمومی به دبیرخانه ارسال شود.
تبصره :شاخصهای تحقق اهداف برشهای استانی
توسط دبیرخانه با همکاری شورای فرهنگ عمومی
طراحی میشود.
ب .کارگروه موظف است گزارش عملکرد اجرای
برش استانی نقشه را بر اساس شاخصهای مذکور ،به
صورت فصلی و ساالنه تهیه و به شورای فرهنگ و
دبیرخانه ارسال کند.
پ .دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد ساالنۀ
مجموعۀ استانها را به کمیتۀ تلفیق و ستاد نقشۀ مهندسی-
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فرهنگی کشور ارائه دهد.
ت .ستاد نقشۀ مهندسی -فرهنگی کشور موظف
است بر اساس نتایج حاصل از گزارشها و ارزیابیها،
تصمیمهای الزم را دربارۀ اصالحات و تغییرات مورد
نیاز اتخاذ و نتیجه را به شورای عالی گزارش کند.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

هماهنگی بین برشهای استانی نقشه:
الف .مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برشهای
استانی نقشه بر عهدۀ شورای فرهنگ عمومی است.
این شورا موظف است گزارشهای مربوط را تهیه و به
دبیرخانه ارسال کند؛
ب .شورای فرهنگ موظف است بر اساس
دستورالعمل دبیرخانه ،به طور مستمر اطالعات مربوط
به دستور جلسهها و تصمیمهای مربوطرا به فرایندهای
تدوین و اجرای برش استانی نقشه منتشر کند.
افق زمانی:
افق زمانی برش استانی نقشۀ متناسب با قوانین
برنامههای پنج سالۀ توسعه و بودجۀ ساالنۀ کشور است.
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فص شش
ل م

مجموعه اقدامهای ملی ،اهداف ،اقدامهای استانی،
برنامه و فعالیتهای دستگاهی  -سال 1401

عم
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متناظر به مسائل اساسی اولویتدار فرهنگی استان
در این فصل اقدامهای ملی اولویتدار مرتبط با مسائل
استان ،اهداف ،اقدامهای استانی اولویتدار ،فهرست
برنامه و فعالیتهای متناسب با اقدامهای استانی ویژه
سال  1401از نقشۀ مهندسی -فرهنگی استان استخراج
شده است که به شرح زیر میآید:

بخش اول :اقدامهای ملی منتخب -سال
1401
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در این بخش تعداد بیست عدد از اقدامهای ملی
منبعث از نقشه که مرتبط با حل هر یک از مسائل
اولویتدار فرهنگی استان هستند ،برای سال 1401
انتخاب شدهاند:
مسئلۀ اول :حاکم نبودن سبک زندگی اسالمی
ایرانی در نهاد خانواده
 .۱برنامهریزی برای تبیین و تقویت جایگاه و نقش
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دین و خانواده در تکامل اجتماعی و کمال انسان (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی) ۱؛
 .۲تقویت و ترویج ازدواج شــرعی قانونی با توجه
به حکمت تشــریع و متناسب با شرایط و مقتضیات
زمان و تعیین الزامهای ایفای مسئولیتهای زوجین
وضوابط حمایتی از زوجین و کودکان در اختاللها و
آسیبهای وارده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )8؛
 .۳بهرهگیری از تعامل ســازنده خانواده ،مدرســه
و مسجد در تحکیم خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
)20؛
 .۴تهیه و اجــرای برنامۀ پیشــگیری و مقابلۀ همه
جانبــه با جرایم خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای
خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی ) 44؛
 .۵مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهدکودکها و
تمرکز ادارۀ آنها در بخش دولتی و عمومی با توجه
به نقش تعیین کنندۀ آنها در فرهنگ پذیری کودکان
(راهبرد کالن  ،5اقدام ملی.)18
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مسئلۀ دوم :برجسته شدن تمایزات قومی -مذهبی
و تضعیف انسجام اجتماعی
 .۱حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،میراث فرهنگی
و تولیدات هنری و ادبی اقوام ایرانی پیرامون ارزشهای
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اســالمی ایرانی به ویژه در مناطق مرزی مبتنی بر آمایش
فرهنگی و سرزمینی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی ) 17؛
 .۲طراحی و اجرای الگوی تعامــالت اجتماعی
مبتنی بر فرهنگ اســالمی -ایرانی با تأکید بــر
خودباوری ،جمع گرایی نهادی ،نشــاط ،امیدواری،
آینده نگری و خطرپذیری (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی
)2؛
 .۳طراحــی ،تدوین و اجرای برنامههای ملی
ترویج نمادها و الگوهای رفتاری شادی و شادابی
اسالمی و بازمهندسی جشنهای دینی ،عمومی و
خانوادگی بر اساس آموزههای اسالمی (راهبرد کالن
 ،7اقدام ملی)19؛
 .۴برنامهریزی بــرای نهادینهسازی روحیۀ
تعــاون ،مشــارکت و مسئولیت پذیری در نظامهای
مختلف جامعه (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی)۱؛
 .۵برنامهریزی برای تکریم و تضمین حقوق قانونی
اصناف ،اقوام ،مذاهب و اقلیتهای دینی و تقویت
رویکرد فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت ملی
در چارچوب قانون اساسی (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی
.)18
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مسئلۀ سوم :وجود ساختارهای معیوب مدیریتی و
اداری ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
 .۱برنامهریزی برای تبیین و تحکیم و نهادینهسازی
شاخصهای الگوی رفتار متقابل مسئوالن با مردم
همچون والیتمداری ،استکبارستیزی ،شفافیت و پاسخ
گویی ،تقوای سیاسی و پرهیز از دنیاطلبی و برتری جویی
در کارگزاران و مدیران (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )1؛
 .۲طراحی سازوکارهای تضمین کرامت انسانی و
رعایت حقوق مردم ا سوی نهادها و کارگزاران (راهبرد
کالن  ،7اقدام ملی )3؛
 .۳طراحی و تدوین ســازوکارها و ضمانتهای
قانونی و اجرایی رعایت شایسته ســاالری ،قانون
گرایی و پرهیز از گروه گرایی و قبیله گرایی در انتخاب،
انتصاب ،تشــویق ،ترفیع و تنبیه در نظــام مدیریتی و
اداری کشور (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )7؛
 .۴طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مسئولیت
فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرایی و ارتقای جایگاه
سازمانی آنها ( راهبرد کالن  ،12اقدام ملی .)21
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مسئلۀ چهارم :وجود بیعدالتیهای اجتماعی و
اقتصادی
 .۱تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توســعۀ
شــکاف طبقاتی و افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی
نهادهای وابسته به نظام ( راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )7؛
 .۲ایجــاد فرهنگ مبــارزۀ همه جانبــه و فراگیر
با مفاســد اقتصادی ،رباخــواری ،ویژه خــواری (رانت
جویی ،امتیازطلبی ،تکاثر ،ســودجویی ،احتکار ،گران
فروشی و کم فروشی ((راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )20؛
 .۳طراحی ،برنامهریزی و اجرای مدیریت هوشمند
آسیبهای اجتماعی با رویکرد فرهنگی (راهبرد کالن
 ،6اقدام ملی .)6
مسئلۀ پنجم :ضعف انسجام جبهۀ فراگیر انقالب
اسالمی در حوزۀ فرهنگ ،رسانۀ متعهد و هنر متعالی
 .۱حمایت از ایجاد و گســترش نهادها و تشکلهای
علمی و فرهنگی عمومی و مردم نهاد به منظور تبیین،
احیا و معرفی روزآمد آثار و بازتولید ارزشهای فرهنگ
انقالب اسالمی و دفاع مقدس (راهبرد کالن  ،2اقدام
ملی )13؛
 .۲حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران ،مؤلفان
و پژوهشها در زمینۀ هنر اسالمی (راهبرد کالن  ،9اقدام
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ملی )4؛
 .۳آموزش ،تربیت و افزایش ک ّمی و کیفی مستمر
منابع انسانی مستعد و متعهد متناسب با نیازهای رسانهای،
تبلیغی و ارتباطی انقالب اسالمی در حــوزۀ ملی و
فراملی و به کارگیری آنها برای تقویت جبهۀ فرهنگی
انقالب اسالمی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی .)3

 بخش دوم :اهداف و اقدامهای استانی
 -سال 1401

در این بخش اهداف به منظور تشریح اجمالی
اقدامهای ملی نقشه بیان شده است .همچنین تعداد
چهل و دو اقدام استانی اولویتدار که متناظر هر یک از
اقدامهای ملی مرتبط با نقشه و مسائل فرهنگی اولویتدار
استان است ،به ترتیب و به شرح زیر ارائه میشود:
مسئلۀ اول :حاکم نبودن سبک زندگی اسالمی
ایرانی در نهاد خانواده
اقدام ملی:1
برنامهریزی برای تبیین و تقویت جایگاه و نقش
دین و خانواده در تکامل اجتماعی و کمال انسان (راهبرد
کالن  ،3اقدام ملی .)1
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هدف:

ارتقای جایگاه دین در تکامل فردی ،خانوادگی و
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اجتماعی.

اقدامهای استانی:
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 .۱تعمیق ،ترویج و اعتالی معارف قرآنی ،اصول
دین و نهادینه کردن فرهنگ ،سیره و محبت اهل بیت
(علیهم السالم) با محوریت معنویت حاکم در سومین
حرم اهل بیت (علیهم السالم)؛
 .۲تمرکز بر روش تربیت -محور دینی در کنار
روشهای آموزش -محور در ایمنسازی و تعالی
خانواده ها؛
 .۳ترویج سبک زندگی بر اساس آگاهی و علم،
مبانی و ارزشها ،اخالق ،احکام و آموزههای اسالمی؛
 .۴تبیین ،نهادینهسازی و گسترش فرهنگ عفاف،
پوشش و حجاب از دیدگاه قرآن و اهل بیت (علیهم
السالم) به عنوان یکی از نمادهای مهم اسالمی در
مناسبات و ارتباطات اجتماعی.
اقدام ملی:2
تقویت و ترویج ازدواج شــرعی قانونی با توجه به
حکمت تشــریع و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان
و تعیین الزامهای ایفای مسئولیتهای زوجین و ضوابط
حمایتی از زوجین و کودکان در اختاللها و آسیبهای
واردشده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی .)8
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اهداف:

 .۱ترویج ازدواج شرعی و قانونی؛
 .۲مسئولیت پذیرکردن زوجین.
اقدامهای استانی:

 .۱تقویت نقش همسری و پدری مردان به عنوان
ولی و راهبر خانواده و نقش مادری متناسب با حضور
اجتماعی هماهنگ با شأن و منزلت زنان؛
 .۲تبیین و اشاعۀ نگرش صحیح در تشکیل خانواده
و مالکها و ارزشهای گزینش همسر؛
 .۳فرهنگسازی و شکل دهی به باورهای عمومی
برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصالح بینش و
نگرش مسئوالن و مردم نسبت به پیامدهای مثبت افزایش
و پیامدهای منفی کاهش باروری و به کارگیری عوامل
تشویقی برای فرزنآوری بیشتر.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

اقدام ملی:3
بهرهگیری از تعامل ســازندۀ خانواده ،مدرســه و
مسجد در تحکیم خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی
.)20
هدف:

ترویج الگوی سبک زندگی اسالمی  -ایرانی محله محور.
اقدام استانی:

تقویت جایگاه تربیت محوری مساجد در تعامل
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بین نهادهای تربیتی مدرسه ،خانواده و مسجد.
اقدام ملی:4
تهیه و اجــرای برنامۀ پیشــگیری و مقابلۀ همه
جانبــه با جرایم خانوادگی و رفتار ظالمانه بین اعضای
خانواده (راهبرد کالن.) ۳
هدف:

کنترل و کاهش جرایم خانوادگی و رفتار ظالمانه.
اقدام استانی:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

آسیبشناسی ،پیشگیری از جرم با افزایش آگاهی
و تقوای عمومی با تکیه بر آسیبشناسی و اقدامهای
مشاورهای ،فرهنگی و حمایتی خانوادههای در معرض
آسیب و آسیب دیده به ویژه برای فرزندان و زنان.
اقدام ملی:5
مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهدکودکها و
تمرکز ادارۀ آنها در بخش دولتی و عمومی با توجه
به نقش تعیین کنندۀ آنها در فرهنگ پذیری کودکان (
راهبرد کالن  ،5اقدام ملی .)18
هدف:

ساماندهی مهدهای کودک و اصالح شیوههای
گزینشمربیان.
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اقدامهای استانی:

 .۱برنامهریزی برای اصالح محتوای آموزشی
مهدهای کودک؛
 .۲برنامهریزی برای اصالح فرایندهای اجرایی
مهدهای کودک.
مسئلۀ دوم :برجسته شدن تمایزات قومی  -مذهبی
و تضعیف انسجام اجتماعی
اقدام ملی:1
حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،میراث فرهنگی و
تولیدات هنری و ادبی اقوام ایرانی پیرامون ارزشهای
اســالمی ایرانی به ویژه در مناطق مرزی مبتنی بر آمایش
فرهنگی و سرزمینی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی .)17

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

اهداف:

 .۱ارتقای فعالیتهای فرهنگی پیرامون ارزشهای
اســالمی-ایرانی؛
 .۲ارتقای فعالیتهای میراث فرهنگی و تولیدات
هنری و ادبی پیرامون ارزشهای اســالمی -ایرانی.
اقدامهای استانی:

 .۱تقویت هویت فردی و اجتماعی مردم فارس
ازطریق واکاوی میراث تمدنی اسالمی  -ایرانی؛
 .۲تحقق و معرفی دستاوردها و رسالتهای گام دوم
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انقالب اسالمی در عرصههای مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،علمی ،ادب ،هنر و....
اقدام ملی:2
طراحی و اجرای الگوی تعامــالت اجتماعی مبتنی
بر فرهنگ اســالمی -ایرانی با تأکید بــر خودباوری،
جمع گرایی نهادی ،نشــاط ،امیدواری ،آینده نگری و
خطرپذیری (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی .)2
هدف:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

طراحی و اجرای الگوی تعامالت اجتماعی مبتنی بر
فرهنگ اســالمی -ایرانی.
اقدامهای استانی:

 .۱افزایش نقش آفرینی نهادهای دینی و مساجد در
تحوالت و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی؛
 .۲تقویت جایگاه تربیتی -محوری مساجد در تعامل
بین نهادهای تربیتی مدرسه و خانواده؛
 .۳تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و افزایش
روحیۀ امید در جامعه با ارتقای سرمایۀ اجتماعی.
اقدام ملی:3
طراحــی ،تدوین و اجرای برنامههای ملی ترویج
نمادها و الگوهای رفتاری شادی و شادابی اسالمی و
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بازمهندسی جشنهای دینی ،عمومی و خانوادگی بر
اساس آموزههای اسالمی ( راهبرد کالن  ،7اقدام ملی
.)19
اهداف:

 .۱ترویج نمادها و الگوهای رفتاری شادی و شادابی
اسالمی؛
 .۲الگوسازی جشنهای دینی ،عمومی و خانوادگی
بر اساس آموزههای اسالمی؛
 .۳ارتقای امید و نشاط و ترویج روحیۀ جمع گرایی
و ارتباط صمیمی بین مردم.
اقدامهای استانی:

 .۱بهرهمندی از ظرفیت «ایام اهلل ،اعیاد و سنتهای
حسنه»؛
 .۲استفاده از استعدادهای گردشگری استان «با
توجه به» سیر آفاقی در قرآن کریم درحوزههای زیارتی،
تاریخی و طبیعی.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

اقدام ملی:4
برنامهریزی بــرای نهادینهسازی روحیۀ تعــاون،
مشــارکت و مسئولیت پذیری در نظامهای مختلف
جامعه ( راهبرد کالن  ،12اقدام ملی .)1
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هدف:

نهادینهسازی روحیۀ تعــاون ،مشــارکت و
مسئولیتپذیری.
اقدامهای استانی:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱تقویت و توسعۀ هیئتهای مذهبی ،کانونهای
محلهای با محوریت مساجد و بسیج و ترویج و نهادینه
کردن فرهنگ همسایگی و محله محوری میان مردم در
پاسخ گویی به نیازهای مردم محله و همسایگان؛
 .۲تعامل سازنده و وحدت بخش بین احزاب و
گروههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پیرامون منافع
استان.
اقدام ملی:5
برنامهریزی برای تکریم و تضمین حقوق قانونی
اصناف ،اقوام ،مذاهب و اقلیتهای دینی و تقویت
رویکرد فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت ملی
در چارچوب قانون اساسی (راهبرد کالن  ،12اقدام
ملی .)18
اهداف:

 .۱گسترش وحدت قومی و مذهبی در استان؛
 .۲تقویت مشترکات دینی و ملی بین آحاد مردم
استان.
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اقدامهای استانی:

 .۱ترویج فرهنگ پرهیز از اهانت به مقدسات
مذاهب اسالمی و سایر ادیان رسمی و اقوام متنوع؛
 .۲ایجاد اتحاد و انسجام مطلوب پیرامون پیشرفت و
ارتقا و عزت استان فارس؛
 .۳ایجاد زمینۀ تعامل و محبت میان شیعیان و پیروان
سایر ادیان؛
 .۴استفاده از ظرفیتهای انقالبی و اسالمی در
احترام به حقوق اقلیت و تعامل سازنده با اقلیتهای
مذهبی با نگاه عدالت-محور و همچنین خنثیسازی
فعالیتهای فرقههای ضالّۀ (بهائیت ،صوفیگری و.) ...
مسئلۀ سوم :وجود ساختارهای معیوب اداری و
مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
اقدام ملی:1
برنامهریزی برای تبیین و تحکیم و نهادینهسازی
شاخصهای الگوی رفتار متقابل مسئوالن با مردم
همچون والیتمداری ،استکبارستیزی ،شفافیت و پاسخ
گویی ،تقوای سیاسی و پرهیز از دنیاطلبی و برتری جویی
در کارگزاران و مدیران (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی .)1

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

هدف:

نهادینهسازی شاخصهای الگوی رفتار متقابل
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مسئوالن با مردم.

اقدام استانی:

تشخیص و طراحی شاخصهای الگوی رفتار
متقابل مسئوالن با مردم در سطح استان.
اقدام ملی:2
طراحی سازوکارهای تضمین کرامت انسانی و
رعایت حقوق مردم ازسوی نهادها و کارگزاران (راهبرد
کالن  ،7اقدام ملی .)3
هدف:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

تضمین کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم
ازسوی نهادها و کارگزاران.
اقدامهای استانی:

 .۱طراحی سازوکار رعایت کرامت انسانی و حقوق
شهروندی استان؛
 .۲تبیین مبانی و ارتقای اخالق دینی در حوزۀ
عملکردشغلی.
اقدام ملی:3
طراحی و تدوین ســازوکارها و ضمانتهای
قانونی و اجرایی رعایت شایسته ســاالری ،قانون
گرایی و پرهیز از گروه گرایی و قبیله گرایی در انتخاب،
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انتصاب ،تشــویق ،ترفیع و تنبیه در نظــام مدیریتی و
اداری کشور (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی .)7
هدف:

نهادینه کردن نظام شایسته ســاالری و قانون گرایی
در ساختار مدیریتی و اداری استان.
اقدامهای استانی:

 .۱فرهنگسازی پرهیز از گروه گرایی و قبیله گرایی
در انتخاب و انتصاب در ساختار مدیریتی و اداری استان؛
 .۲اصالح نظام تشــویق ،ترفیع و تنبیه در ساختار
مدیریتی و اداری استان درراستای شایسته ساالری؛
 .۳بسترسازی و گفتمانسازی الگوی مدیریت
جهادی در دستگاهها.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

اقدام ملی:4
طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مسئولیت
فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرایی و ارتقای جایگاه
سازمانی آنها (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی .)21
هدف:

ارزیابی عملکرد کارگزاران فرهنگی و اجتماعی
استان.
اقدام استانی:

طراحی و اجرای سازوکارهای ارزیابی عملکرد و
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نظارت سازمان یافته بر فعالیت کارگزاران فرهنگی و
اجتماعیاستان.
مسئلۀ چهارم :وجود بیعدالتیهای اجتماعی و
اقتصادی
اقدام ملی:1
تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توســعۀ
شــکاف طبقاتی و افزایش کارکردهای رفاه اجتماعی
نهادهای وابسته به نظام (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی .)7
اهداف:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱تقویت عدالت اجتماعی در استان؛
 .۲جلوگیری از تبعیض و شکاف طبقاتی.
اقدامهای استانی:

 .۱گفتمانسازی و تقویت مطالبهگری سازندۀ
مردمی در راستای کاهش فقر ،فساد و تبعیض در استان؛
 .۲شناسایی گلوگاههای فساد خیز و مقابله با
انحصارگرایی و رانت؛
 .۳توزیع عادالنۀ امکانات و فرصتها.
اقدام ملی:2
ایجــاد فرهنگ مبــارزۀ همه جانبــه و فراگیر با
مفاســد اقتصادی ،رباخــواری ،ویژه خــواری رانت
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جویی ،امتیازطلبی ،تکاثر ،ســودجویی ،احتکار ،گران
فروشی و کم فروشی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی.) ۲۰
هدف:

مبــارزۀ همه جانبــه و فراگیر با مفاســد اقتصادی.
اقدامهای استانی:

 .۱آگاهسازی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف
اجتماعی و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی؛
 .۲تقویت فرهنگ سوت زنی و افشای اطالعات در
بارۀ سازمانها و افراد فاسد.
اقدام ملی:3
طراحی ،برنامهریزی و اجرای مدیریت هوشمند
آسیبهای اجتماعی با رویکرد فرهنگی (راهبرد کالن
 ،6اقدام ملی .)6

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

هدف:

کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی.
اقدامهای استانی:

 .۱بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی ،آموزشی،
پژوهشی و رسانهها برای پیشگیری و مقابله با
ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی؛
 .۲توسعۀ بهداشت روانی و سالمت معنوی مبتنی بر
آموزههای اسالمی.
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مسئلۀ پنجم :ضعف انسجام جبهۀ فراگیر انقالب
اسالمی در حوزۀ فرهنگ ،رسانۀ متعهد و هنر متعالی
اقدام ملی:1
حمایت از ایجاد و گســترش نهادها و تشکلهای
علمی و فرهنگی عمومی و مردم نهاد به منظور تبیین،
احیا و معرفی روزآمد آثار و بازتولید ارزشهای فرهنگ
انقالب اسالمی و دفاع مقدس (راهبرد کالن  ،2اقدام
ملی .)13
اهداف:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ارتقای کارکردهای شعائر و آموزههای دینی و
انقالبی؛
 .۲معرفی و بازتولید ارزشهای فرهنگی اسالمی
و دفاع مقدس.
اقدامهای استانی:

 .۱ترویج اخالق تشکیالتی و شناسایی و پرهیز از
عوامل تفرق؛
 .۲تقویت گفتمان همدلی و هم زبانی میان فعاالن
جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی؛
 .۳ساماندهی رسانههای پاک با جذابیت حداکثری
در سطوح استانی ،متناسب با آموزههای دینی ،انقالبی و
ارزشهای اخالقی و گسترش آزاداندیشی و آزادی بیان.
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اقدام ملی:2
حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران ،مؤلفان و
پژوهشها در زمینۀ هنر اسالمی (راهبرد کالن  ،9اقدام
ملی .)4
هدف:

ارتقای هنر اسالمی و پژوهشهای مرتبط با آن.
اقدامهای استانی:

 .۱ایجاد زمینههای همکاری و برنامهریزی مشترک
در دستگاههای فرهنگی و متولی عرصۀ هنر با دانشگاه
ها؛
 .۲هم فکری و هم افزایی در راستای ایجاد طرحهای
توسعهای در زمینۀ رشد و توسعۀ هنر اسالمی -ایرانی.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

اقدام ملی:3
آموزش ،تربیت و افزایش ک ّمی و کیفی مستمر منابع
انسانی مستعد و متعهد متناسب با نیازهای رسانهای،
تبلیغی و ارتباطی انقالب اسالمی در حــوزۀ ملی و
فراملی و به کارگیری آنها برای تقویت جبهۀ فرهنگی
انقالب اسالمی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی .)3
هدف:

تقویت منابع انسانی جبهۀ فراگیر فرهنگی انقالب
اسالمی.
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اقدام استانی:

فرهنگسازی و برنامهریزی آموزشی  -تربیتی،
تبلیغی و رسانهای.

بخش سوم :برنامه و فعالیتهای
دستگاهی سال 1401

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس
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در این بخش برنامه و فعالیتهای دستگاهی یا به
عبارتی پروژههای ناظر به حل هر یک از مسائل فرهنگی
استان با نگاهی به شرح وظایف و مأموریتهای
دستگاههای استان با اولویت دستگاه مجری /دستگاه
همکار جهت اجرا در سال  1401آورده شده است.
دستگاههای همکار با نظر شورای فرهنگ عمومی استان
قابل افزایش است.
در کنار هر برنامه و فعالیت سه عدد نوشته شده که
اولی از سمت راست نشان دهندۀ شمارۀ مسئله و دومی
نشان دهندۀ شمارۀ اقدام ملی آن مسئله و سومی نشان
دهندۀ شمارۀ برنامه و فعالیت مربوط به مسئلۀ مربوط
است:
مسئلۀ اول :حاکم نبودن سبک زندگی اسالمی
ایرانی در نهاد خانواده
برنامه و فعالیتهای دستگاهی:
 .1 .۱ .۱اجرای کامل طرح جامع خانوادۀ متعالی
دستگاهها و نهادها در راستای ابالغ مأموریتهای
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مرتبط با شرح وظایف آنها در طرح خانوادۀ متعالی.
 .۱ .۱ .۲آموزش روحانیون و سخنوران و خطیبان
دربارۀ نحوۀ اجرای سخنرانیهای تربیتی آموزشی
پیرامون موضوع ازدواج و خانواده
ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس /ادارۀ
کل آموزش وپرورش استان فارس ،حوزۀ علمیه و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۱ .۳طراحی و اجرای پروژۀ شهر خانواده
دانشگاه علوم پزشکی ،نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان /ادارۀ کل ورزش
و جوانان ،خانۀ خیّرین استان و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۱ .۴برگزاری دورههای آموزشی-تربیتی تفسیر،
درک مفاهیم و قرائت قرآن کریم و به کارگیری آن در
زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی
ادارۀ کل اوقاف و امور خیریۀ استان فارس ،ادارۀ کل
تبلیغات اسالمی استان فارس ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،حوزۀ علمیه و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
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 .۱ .۱ .۵ساماندهی ،طراحی ،تولید و عرضۀ پوشاک
اسالمی -ایرانی
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،سازمان
صنعت معدن تجارت ،اتاق اصناف  /نیروی انتظامی استان
فارس ،دادگستری استان فارس ،ستاد امربه معروف و نهی
از منکر و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۱ .6برنامهریزی برای هماهنگی و هم افزایی
بخشهای مردمی ،اجرایی ،اطالعاتی و قضایی در مقابله
با منکرات سازمان یافته در سطح جامعه
دادگستری استان فارس ،نیروی انتظامی استان
فارس ،اطالعات و سپاه  /ستاد امربه معروف و نهی

ازمنکر ،شهرداریها و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۱ .۲ .۱آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ کارمندان
در ادارات دولتی
سازمان مدیریت و برنامهریزی و همۀ دستگاهها.
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 .۱ .۲ .۲آموزش مهارتهای زندگی پسران و
دختران شهری -روستایی
شهرداریها (حوزۀ شهری) ،دفتر امور
روستایی(حوزۀ روستایی) ،ادارۀ کل تبلیغات اسالمی
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استان فارس و سپاه  /جهاد کشاورزی و امور عشایر و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۲ .۳آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ سربازان
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان فارس /دستگاههای
نظامی و انتظامی و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۲ .۴آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ زوجهای
نابارور
دانشگاه علوم پزشکی /ادارۀ ورزش و جوانان استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۲ .۵تأسیس انجمن خیّرین بیماریهای ناباروری
و تکثیر نسل مولّد استان
دانشگاه علوم پزشکی /خانۀ خیّرین و ادارۀ کل
اوقاف و امور خیّریۀ استان فارس و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۳ .۱آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ ایتام و
خانوادههای تحت پوشش خیریهها و مراکز حمایتی
ادارۀ کل بهزیستی استان فارس و کمیتۀ امداد
امام خمینی /خانۀ خیّرین استان و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
نقشه مهندسی فرهنگی فارس
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 .۱ .۳ .۲آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ اهالی
مسجد و حسینیهها
ادارۀ اوقاف و امور خیریۀ استان فارس  /مرکز
رسیدگی به امور مساجد ،بسیج و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۱ .۳ .۳آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ اعضای
انجمنهای اولیا و مربیان
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس ،ادارۀ کل
بهزیستی استان فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۳ .۴احیای صندوق های قرض الحسنۀ
خانوادگی و محله محور
مرکز رسیدگی به امور مساجد /بسیج و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۳ .۵حمایت از گسترش مدرسۀ خوب و
کارآمد بر اساس مبانی آموزشی تربیت محور و رفع
موانع دستیابی به آنها
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۱ .۴ .۱راه اندازی مرکز آموزش ،مشاوره و حمایت
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مجرمان جرایم اخالقی
دادگستری استان فارس /نیروی انتظامی استان
فارس ،کمیتۀ امداد امام خمینی ،ادارۀ کل بهزیستی استان
فارس ،حوزۀ علمیه ،شهرداریها ،خانۀ خیّرین ،نظام
روانشناسی و مشاوره و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۱ .۴ .۲آموزش پیشگیری از طالق عاطفی
دادگستری استان فارس /ادارۀ بهزیستی استان فارس
و ادارۀ کل ورزش و جوانان استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۴ .۳آموزش مهارتهای پس از طالق
دادگستری استان فارس /ادارۀ کل بهزیستی استان
فارس و کمیتۀ امداد امام خمینی و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۴ .۴آموزش مهارتهای زندگی ویژۀ
سازمانهای مردم نهاد و  SA، AA، NAو...
همۀ دستگاههایی که مجوز مجموعههای مردم نهاد
میدهند( .ادارۀ کل بهزیستی استان فارس ،ادارۀ کل
ورزش و جوانان ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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استان فارس ،ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس،
نیروی انتظامی استان فارس ،بسیج سازندگی استان،
استانداری و سایر دستگاههای مرتبط).
 .۱ .۵ .۱توانمندسازی مربیان مهدهای کودک
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس ،حوزۀ
علمیه  /ادارۀ کل بهزیستی استان فارس ،کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،جهاد دانشگاهی و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۱ .۵ .۲اصالح ساختار اعطای مجوز مهدهای
کودک و مربیان مهدهای کودک
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس /ادارۀ کل
بهزیستی استان فارس ،جهاد دانشگاهی و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۱ .۵ .۳تأسیس خانههای اسباب بازی ایرانی-
اسالمی
شهرداریها ،پارک علم و فناوری  /ادارۀ کل آموزش
وپرورش استان فارس ،ادارۀ کل بهزیستی استان فارس
و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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مسئلۀ دوم؛ برجسته شدن تمایزات قومی -مذهبی
و تضعیف انسجام اجتماعی
برنامه و فعالیتهای دستگاهی:
 .۲ .۱ .۱بازشناسی و بازتولید میراث ،سنن و آداب
ورسوم ایرانی در مناطق مختلف استان فارس
میراث فرهنگی ،بنیاد فارسشناسی و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۱ .۲شناسایی ،معرفی و ارتقای شأن اجتماعی
مفاخر ادبی و فرهنگی استان
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،بنیاد
ملی نخبگان و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۱ .۳ارائۀ تسهیالت به آثار فرهنگی و هنری
اسالمی  -ایرانی و صنایع دستی
میراث فرهنگی ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،فنی و حرفهای و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۲ .۱ .۴ایجاد سازوکارهای حمایت معنوی ،اعتباری
و مالی از صنایع فرهنگی و هنری بومی استان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،میراث فرهنگی ،ادارۀ
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کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،صداوسیمای
مرکز فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۲ .۱آموزش قانون گرایی ،نظم ،انضباط و
رفتارهای اجتماعی متعالی متناسب با سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی در همۀ برنامههای نظامهای آموزشی
و همچنین برنامههای صداوسیما
صدا وسیمای مرکز فارس و همۀ دستگاهها.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۲ .۲طراحی و اجرای شبکۀ ارتباط و تعامل مؤثر
خانواده ،مسجد ،مدرسه و محله با پلیس و بسیج
مرکز رسیدگی به امور مساجد ،ادارۀ کل آموزش
وپرورش استان فارس ،شهرداریها ،نیروی انتظامی
استان فارس ،بسیج ،ادارۀ کل اوقاف و امورخیّریه استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۲ .۳تولید و پخش گزارشهای امید آفرین
خبری
صدا وسیمای مرکز فارس ،رسانهها و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۲ .۲ .۴شناسایی نیازهای فکری و فرهنگی دانش
آموزان و ارائۀ راهکارهای اجرایی فرهنگی و هنری در
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سطوحمختلفتحصیلی
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۲ .۲ .۵تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت و
افزایش روحیۀ امید در جامعه با اجرای برنامههای
فرهنگی-هنری
شهرداریها  /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس ،بسیج و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۳ .۱ساماندهی فعالیتای فرهنگی ،تربیتی و
تشکلهای دانش آموزی در راستای سند تحول بنیادین
آموزش وپرورش
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس /اتحادیۀ
انجمن اسالمی ،بسیج دانش آموزی و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۳ .۲ایجاد و توسعۀ مراکز تفریحی ،سرگرمی و

ورزشی خانواده
شهرداریها  /ادارۀ کل ورزش و جوانان استان
فارس ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
نقشه مهندسی فرهنگی فارس
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 .۲ .3 .۳ایجاد و توسعۀ مراکز تخصصی اجرای
اردوهای فرهنگی-مذهبی -تربیتی خانواده
ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس /ادارۀ
کل ورزش و جوانان استان فارس ،شهرداریها و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۳ .۴توسعۀ انواع متکثر صنعت گردشگری،
عالوه بر گردشگری یادمان ،سالمت ،زیارتی -مذهبی
نظیر گردشگری رویداد و گردشگری ادبی و ایجاد
مشاغل متنوع مرتبط مانند بوستانهای موضوعی و
نقش آفرینی طیفهای مختلف جامعه در این صنعت
میراث فرهنگی  /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،شهرداریها و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۲ .۳ .۵حمایت از تولیدات و برنامههای ترویجی
مؤثر در آفرینش آثار و محصوالت فرهنگی در حوزۀ
ایثار ،مقاومت ،جهاد و شهادت
بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،بنیاد
شهید  /بسیج ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۲ .۳ .۶جذب شرکتهای فناور در حوزۀ صنایع
خالق و فرهنگی
میراث فرهنگی ،پارک علم و فناوری /ادارۀ کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،شهرداریها و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۴ .۱آموزش فرهنگ مشارکت فعال مردمی
درجهت تقویت سرمایۀ اجتماعی
شهرداریها ،بسیج و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۲ .۴ .۲آموزش فرهنگ تعاون ،مشارکت و
مسئولیتپذیری
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،شهرداریها و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۴ .۳ایجاد تسهیالت برای گسترش و تقویت
تشکلهایمردمی
استانداری  /سایر دستگاههای ارائه دهندۀ مجوز و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۲ .۴ .۴شناسایی ،معرفی ،تجلیل و حمایت از
چهرههای شاخص و برتر استانی در عرصههای جهاد
و سازندگی ،علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،ورزشی
و...
استانداری ،بسیج و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۲ .۵ .1آموزشهای عمومی هدفمند در زمینۀ
انحرافــات و خرافات مربوط به آیینهای واپس
گرایانه ،انحرافی و ضاله و مواجهۀ مناسب با ذکر اکاذیب
و نسبت مطالب خالف واقع به ساحت قرآن کریم،
پیامبر اعظم(صلوات اهلل علیه و آله) اهل بیت (علیهم
السالم) و بزرگان دین
ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس  /ادارۀ کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،دادگستری استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۲ .۵ .۲آموزش فرهنگ هم گرایی بین اقوام و
مذاهب
ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس ،ادارۀ کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
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 .۲ .۵ .۳برگزاری جشنوارههای آیینی اقوام و مذاهب
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس /ادارۀ
کل ورزش و جوانان استان فارس ،شهرداریها ،میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

مسئلۀ سوم :وجود ساختارهای معیوب اداری و
مدیریتی ناسازگار با رویکرد مدیریت جهادی
برنامه و فعالیتهای دستگاهی:
 .۳ .۱ .۱برگزاری دورههای آموزش اندیشهها و
آرمانهای امام خمینی و مقام معظم رهبری دربارۀ مردم
و جایگاه آنها در حکومت اسالمی ویژۀ کارگزاران
وکارکنان دولت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،ادارۀ کل سازمان
تبلیغات اسالمی فارس و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۳ .۱ .۲برگزاری دورههای آموزشی نظارت بر
اجرای قوانین و دستورالعمل توسط سازمانهای دولتی
سازمان مدیریت و برنامهریزی و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس
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 .۳ .۱ .۳توانمندسازی شبکههای آگاهسازی عمومی
دربارۀ ضوابط و قوانین حاکم بر ادارات
استانداری ،جبهۀ فرهنگی انقالب اسالمی و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۳ .۲ .۱شفافسازی و رفع نواقص و مشکالت
اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی در نظام اداری
نمایندگی ولی فقیه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
و همۀ دستگاهها.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۳ .۲ .۲نظارت براجرای دستورالعمل رعایت
حقوق شرعی ،مدنی بیمار در فرایند درمان در مراکز
درمانی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی با همکاری
مجموعههای مردم نهاد
استانداری ،دانشگاه علوم پزشکی /سازمان نظام
پزشکی ،ستادامربه معروف و نهی از منکر و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۳ .۲ .۳اصالح فرایندهای ارائۀ خدمات به مردم
در دستگاههای اجرایی درراستای افزایش رضایتمندی
عمومی
سازمان مدیریت و برنامهریزی و همۀ دستگاهها.
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 .۳ .۳ .۱پژوهش و آسیبشناسی بررسی وضعیت
شایسته ساالری در نظام اداری و مدیریتی استان (در
قالب گزارشهای رصدی و راهبردی)
سازمان مدیریت و برنامهریزی  /دانشگاهها ،بسیج
استادان و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۳ .۳ .۲طراحی و ارائۀ مدل اجرایی شاخصها و
مؤلفههای مدیریت جهادی در نظام اداری و مدیریتی
استان برای افزایش بازدهی و بهره وری اداری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،بسیج استادان و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۳ .۳ .۳شناسایی ،معرفی و تجلیل از کارگزاران با
روحیۀ جهادی ،انقالبی
استانداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۳ .۳ .۴شفافسازی عملکرد قوی و ضعیف
مدیران و کارگزاران
نمایندگی ولی فقیه ،رسانههای استان ،ادارۀ کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
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 .۳ .۳ .۵برگزاری دورۀ آموزشی به منظور ارتقای
سطح بهره وری و بازدهی در عرصۀ مدیریتی و اداری
با رویکرد جهادی
سازمان مدیریت و برنامهریزی و همۀ دستگاهها.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۳ .۴ .۱تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
فرهنگی -اجتماعی در سطح استان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،ادارۀ کل تبلیغات
اسالمی استان فارس /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،استانداری و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۳ .۴ .۲ایجاد سازوکارهای نظارت تشکلهای
مردمی بر فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی استان
نمایندگی ولی فقیه ،استانداری /ادارۀ کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس ،ادارۀ کل تبلیغات اسالمی
استان فارس ،سازمان بازرسی استان و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۳ .۴ .۳استمرار و پویایی نظارت دولتی توسط
واحدهای ارزیابی عملکرد ادارات
استانداری ،سازمان بازرسی استان و با مشارکت
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سایر دستگاههای مرتبط.
 .۳ .۴ .۴بازآموزی ناظران واحدهای ارزیابی عملکرد
ادارات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،استانداری و همۀ
دستگاهها.
مسئلۀ چهارم :وجود بیعدالتیهای اجتماعی و
اقتصادی
برنامه و فعالیتهای دستگاهی:
 .۴ .۱ .۱حمایت از گروههای جهادی در راستای
محرومیت زدایی
بسیج سازندگی ،سپاه ،کمیتۀ امداد امام خمینی و
ادارۀ کل بهزیستی استان فارس /استانداری و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۱ .۲تهیۀ برنامههای تبلیغی ،ترویجی درراستای
مقابله با شکاف طبقاتی و فقر به ویژه تجمل گرایی،
اشرافیگری و مصرف گرایی
صداوسیمای مرکز فارس ،ادارۀ کل تبلیغات اسالمی
استان فارس ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۴ .۱ .۳شناسایی و رفع موانع کسب وکار ،کاهش
بسترهای رانت ،افزایش سهولت دریافت خدمات و
مجوزها به مراجعان در دستگاهها
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی /ادارۀ کل امور اقتصادی ،فنی و حرفهای ،جهاد
دانشگاهی ،ادارۀ ثبت اسناد و امالک ،ادارۀ کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس ،میراث فرهنگی ،ادارۀ کل
بهزیستی استان فارس ،ادارۀ کل آموزش وپرورش استان
فارس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۱ .۴تسهیل همکاریهای جمعی اقتصادی در
میان آحاد جامعه و ارائۀ مشاورههای کسب و کار
ستاد اجرایی فرمان امام ،کمیتۀ امداد امام خمینی،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،ادارۀ کل بهزیستی استان فارس،
شهرداریها ،اتاق اصناف ،اتاق بازرگانی و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۲ .۱ارائۀ مشوقهای مادی و معنوی مانند حق
الکشف برای عموم مردم
ولی فقیه ،استانداری ،ادارۀ کل تبلیغات
نمایندگی ّ
اسالمی استان فارس /دادگستری استان فارس و سازمان
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بازرسی استان ،سپاه و با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط.
 .۴ .۲ .۲تقویت سامانۀ یکپارچۀ اطالع رسانی
تخلفات و ارائۀ شفاف گزارشهای تأییدشده به اذهان
عمومی
دادگستری استان فارس /سازمان بازرسی استان،
سپاه و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۲ .۳ترویج و تبلیغ مبادی ورودی ارائۀ گزارش
تخلفات
دادگستری استان فارس ،ستاد امربه معروف و نهی
از منکر /شهرداریها ،ناجا ،سپاه ،صداوسیمای مرکز
فارس ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۲ .۴تبیین سازوکارهای مناسب درجهت برخورد
و پیگیری صریح ،قاطع و شفاف با متخلفان
ستاد امربه معروف و نهی از منکر ،دادگستری استان
فارس /سازمان بازرسی استان ،ناجا ،سپاه و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۴ .۲ .۵حمایت قانونی و قضایی از ضابطان و
آمران و ایجاد انگیزه و گسترش عمومی فرهنگ امربه
معروف و نهی ا زمنکر
ستاد امربه معروف و نهی از منکر /دادگستری استان
فارس ،ناجا ،سپاه و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۳ .۱تهیۀ اطلس فرهنگی و اجتماعی استان
استانداری /شهرداریها و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۳ .۲گسترش نظاممند و هدفمند سازمانهای
مردم نهاد برای تقویت فرهنگ پیشگیری از جرم و بروز
آسیبهایاجتماعی
استانداری ،دادگستری استان فارس /ادارۀ کل
بهزیستی استان فارس ،ادارۀ کل ورزش و جوانان استان
فارس ،ناجا و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۳ .۳تقویت و حمایت از خدمات راهنمایی
و مشاورهای و مددکاری اجتماعی در سطح جامعه با
رویکرد پیشگیری و کاهش جرم
فرمانداری ،ادارۀ کل بهزیستی استان فارس،
دادگستری استان فارس /ادارۀ کل ورزش و جوانان
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استان فارس ،دانشگاه علوم پزشکی و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.
 .۴ .۳ .۴ایجاد سازکارهای درمان و بازپروری و
حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و فرهنگی
ادارۀ کل بهزیستی استان فارس ،ستاد مبارزه با مواد
مخدر /فنی و حرفهای ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۳ .۵تولید آثار فرهنگی و رسانهای برای
پیشگیری و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی
صداوسیمای مرکز فارس ،ادارۀ کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس /دادگستری استان فارس و
با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۳ .۶تهیۀ برنامههای بازدارنده درجهت مقابلۀ
جدی با گسترش و ترویج منکرات
سپاه ،ناجا  /دادگستری استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۴ .۳ .۷تولید محتوا و شبکهسازی فعاالن رسانهای
در حوزۀ عدالت اجتماعی
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس/
سازمان فضای مجازی سپاه و با مشارکت سایر
دستگاههایمرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۴ .۳ .۸ایجاد پایگاههای فرهنگی ،اجتماعی و
انجام اقدامهای مردم یاری و خدمات پزشکی در مناطق
حاشیه نشین و آسیب خیز
استانداری /سپاه ،دانشگاه علوم پزشکی،
شهرداریها ،ادارۀ کل بهزیستی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۴ .۳ .۹گسترش بسترهای آموزش الکترونیک و
مجازی برای بهرهمندی همه جانبۀ تمامی طیفها و
گروهها و مناطق کمتر برخوردار از دورههای فرهنگی،
هنری و آموزشی
شهرداری ها /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس
و ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۴ .۳ .۱۰آموزش شبکۀ تبلیغ استان در موضوع
عدالت و نسبت آن با تحقق اقتصاد مقاومتی
صدا وسیمای مرکز فارس ،ادارۀ کل تبلیغات
اسالمی استان فارس /استانداری ،اتاق بازرگانی ،اتاق
اصناف ،سازمان صنایع ،معادن و تجارت و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط.
مسئلۀ پنجم :ضعف انسجام جبهۀ فراگیر انقالب
اسالمی در حوزۀ فرهنگ ،رسانۀ متعهد و هنر متعالی
برنامه و فعالیتهای دستگاهی:
 .۵ .۱ .۱تولید مستندهای دستاوردهای انقالب و
تجربیات مدیران موفق انقالبی استان
صدا وسیمای مرکز فارس /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع
مقدس و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۵ .۱ .۲فراخوان پویشها و جشنوارههای مذهبی،
فرهنگی و هنری با موضوعات مرتبط با فرهنگ انقالب
اسالمی
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس/
حوزۀ هنری ،ادارۀ کل تبلیغات اسالمی استان فارس و
با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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 .۵ .۱ .۳حمایت از مراکز آموزشی -پژوهشی،
انجمنها ،سمنها و گروههای هنری استان برای تولید
مضامین و آثار هنری با هویت اسالمی -ایرانی
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس،
شهرداریها و با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۵ .۱ .۴تدوین شرح حال ،زندگی نامه ،خاطرات و
سایر قالبهای ادبیات پایداری و شخصیتهای برجستۀ
مقاومت به ویژه سردار شهید سلیمانی و اسکندری ،به
زبانهای خارجی برای نشر افکار ناب اسالمی و هنر
مقاومت
بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،سپاه،
ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۵ .۲ .۱حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و
پژوهشهای هنر اسالمی
دانشگاه هنر و معماری ،حوزۀ هنری /ادارۀ کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،شهرداریها و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۵ .۳ .۱ایجاد مراکز استعدادیابی ،تربیت و پرورش
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هنرمند متعهد ،انقالبی و خالق
حوزۀ هنری ،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،ادارۀ کل آموزش وپرورش استان فارس /
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،دانشگاهها و با
مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
 .۵ .۳ .۲برگزاری دورههای آموزشی استفاده از
ظرفیت فضای مجازی در تبیین ،ترویج و برجستهسازی
مفاهیم انقالب اسالمی
صدا وسیمای مرکز فارس ،سازمان فضای مجازی
سراج  /ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس و
با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

 .۵ .۳ .۳ایجاد شبکه و آموزش روان شناسان،
مشاوران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بر اساس
اصول اسالمی و بومی
دانشگاه علوم پزشکی /دانشگاهها ،ادارۀ کل تبلیغات
اسالمی استان فارس ،حوزۀ علمیه ،ادارۀ کل آموزش
وپرورش استان فارس ،ادارۀ کل بهزیستی استان فارس و
با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط.
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بخش چهارم :نگاشت نهایی سال 1401

در این فصل تعداد هشتاد و دو برنامه و فعالیت
یا پروژۀ دستگاهی بر اساس اقدامهای استانی و
مأموریتهای دستگاهها نگاشته شده است .به عبارت
دیگر تقسیم کاری بین دستگاههای استان انجام شده
است که هر یک ناظر به تحقق یکی از مسائل فرهنگی
استان و اقدام ملی مرتبط با آن در سال  1401هستند:

عم
شورایرفهنگ ومی
استانافرس

مسئلۀ اول :حاکم نبودن سبک زندگی اسالمی-
ایرانی در نهاد خانواده
اقدام ملی  :۱برنامهریزی برای تبیین و تقویت
جایگاه و نقش دین و خانواده در تکامل اجتماعی و
کمال انسان (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی .)1

158
نقشه مهندسی فرهنگی فارس

اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای
دستگاهی

الف -ارتقای امنیت و سالمت
خانواده ،پیشگیری ،مقابله و
درمان آسیبها و چالشهای
خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر

اجرای کامل طرح جامع
خانوادۀ متعالی

نگرش دینی و ملی
ب-تعمیق ،ترویج و اعتالی
معارف قرآنی ،اصول دین و
نهادینه کردن فرهنگ ،سیره و
محبت اهل بیت علیهم السالم
با محوریت معنویت حاکم در
سومین حرم اهل بیت علیهم
السالم

دینی در کنار روش های

سخنوران و خطیبان در
خصوص نحوه اجرای

سخنرانیهای تربیتی

آموزشی پیرامون موضوع

دانشگاه علوم
پزشکی ،نهاد
نمایندگی مقام
معظم رهبری
در دانشگاههای
استان
اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان
فارس ،اداره کل
تبلیغات اسالمی
استان فارس

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس،
مدیریت حوزههای علمیه
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

تولید و عرضه) پوشاک

اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی
استان فارس،
سازمان صنعت،
معدن و تجارت
استان فارس ،اتاق
اصناف استان
فارس

فرماندهی انتظامی استان
فارس ،دادگستری کل
استان فارس ،ستاد امر
به معروف و نهی از منکر
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

برنامهریزی برای
هماهنگی و هم افزایی
بخشهای مردمی،
اجرایی ،اطالعاتی و
قضایی در مقابله با
منکرات سازمان یافته در
سطح جامعه

دادگستری کل
استان فارس،
فرماندهی
انتظامی استان
فارس ،اداره کل
اطالعات استان
فارس ،سپاه فجر
استان فارس

ستاد امر به معروف
و نهی از منکر استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

طراحی و اجرای

پروژه شهر خانواده

برگزاری دورههای

د-ترویج سبک زندگی بر اساس
اخالق ،احکام و آموزههای

قرآن کریم و به کارگیری

درک مفاهیم و قرائت
آن در زندگی فردی،

خانوادگی و اجتماعی

ساماندهی ( طراحی،

ه-تبیین ،نهادینهسازی و
گسترش فرهنگ عفاف ،پوشش

اسالمی -ایرانی

و حجاب از دیدگاه قرآن و اهل
بیت (علیهم السالم) به عنوان
یکی از نمادهای مهم اسالمی در
مناسبات و ارتباطات اجتماعی

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس،
مدیریت حوزههای علمیه
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،خانه خیرین
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

آموزشی-تربیتی تفسیر،

اسالمی

اداره کل تبلیغات
اسالمی استان
فارس

ازدواج و خانواده

تعالی خانواده ها

آگاهی و علم ،مبانی و ارزشها،

همه دستگاهها و
نهادها در راستای
ابالغ مأموریتهای
مرتبط با شرح
وظایف آنها در
طرح خانوادۀ
متعالی.

آموزش روحانیون و

ج-تمرکز بر روش تربیت -محور
آموزش-محور در ایمنسازی و

دستگاه
مجری

دستگاههای همکار

اقدام ملی -2تقویت و ترویج ازدواج شــرعی قانونی با توجه به حکمت تشــریع و متناسب

با شرایط و مقتضیات زمان و تعیین الزامات ایفای مسئولیتهای زوجین و ضوابط حمایتی از
زوجین و کودکان در اختاللها و آسیبهای وارده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی .)8
برنامه و فعالیتهای
دستگاهی

دستگاه
مجری

دستگاههای
همکار

اقدامات استانی

الف-تقویت نقش همسری و
پدری مردان به عنوان ولی و راهبر
خانواده و نقش مادری متناسب با
حضور اجتماعی هماهنگ با شأن و
منزلت زنان

آموزش مهارتهای زندگی
ویژه کارمندان در ادارات
دولتی

سازمان مدیریت
و برنامهریزی
استان فارس

همه دستگاههای
استان فارس

ب-تبیین و اشاعهی نگرش صحیح
در تشکیل خانواده و مالکها و
ارزشهای گزینش همسر

آموزش مهارتهای زندگی
پسران و دختران شهری-
روستایی

شهرداریها،
دفتر امور
روستایی و
شوراهای
استانداری
فارس ،اداره کل
تبلیغات اسالمی
استان فارس،
سپاه فجر استان
فارس

سازمان جهاد
کشاورزی استان
فارس ،اداره کل امور
عشایر استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

آموزش مهارتهای زندگی
ویژه سربازان

ادراه کل ورزش
و جوانان استان
فارس

دستگاههای نظامی،
انتظامی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

ج-فرهنگسازی و شکل دهی به
باورهای عمومی برای دستیابی به
جمعیت مطلوب و اصالح بینش
و نگرش مسئوالن و مردم نسبت
به پیامدهای مثبت افزایش و
پیامدهای منفی کاهش باروری و
به کارگیری عوامل تشویقی برای
فرزندآوری بیشتر

آموزش مهارتهای زندگی
ویژه زوجهای نابارور

دانشگاه علوم
پزشکی

اداره کل ورزش و
جوانان استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تأسیس انجمن خیرین
بیماریهای ناباروری و تکثیر
نسل مولد استان

دانشگاه علوم
پزشکی

خانه خیرین استان
فارس ،اداره کل
اوقاف و امور خیریه
استان فارس و
با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

اقدام ملی  -3بهرهگیری از تعامل ســازنده خانواده ،مدرســه و مسجد در تحکیم
خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )20
اقدامات استانی

الف -تقویت جایگاه
تربیت محوری مساجد
در تعامل بین نهادهای
تربیتی مدرسه،
خانواده و مسجد

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

آموزش مهارتهای زندگی ویژه ایتام
و خانوادههای تحت پوشش خیریهها و
مراکز حمایتی

سازمان بهزیستی استان
فارس ،اداره کل کمیته
امداد امام خمینی (ره)
استان فارس

خانه خیرین استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

آموزش مهارتهای زندگی ویژه اهالی
مسجد و حسینیه ها

اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان فارس

مرکز رسیدگی به امور
مساجد استان فارس،
سازمان بسیج سپاه
پاسداران انقالب اسالمی
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

آموزش مهارتهای زندگی ویژه
اعضای انجمنهای اولیا و مربیان

اداره کل آموزش و پرورش
استان فارس

سازمان بهزیستی استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

احیای صندوقهای قرض الحسنه
خانوادگی و محله محور

مرکز رسیدگی به امور
مساجد استان فارس

سازمان بسیج سپاه
پاسداران انقالب اسالمی
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

حمایت از گسترش مدرسه خوب
و کارامد براساس توجه به رویکرد
تربیت محور در کنار آموزش و رفع
موانع دست یابی به آن ها

اداره کل آموزش و پرورش
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

اقدام ملی-4تهیه و اجــرای برنامه پیشــگیری و مقابله همه جانبــه با جرایم خانوادگی
و رفتار ظالمانه بین اعضای خانواده (راهبرد کالن  ،3اقدام ملی )44
اقدامات استانی

برنامه و
فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

راه اندازی مرکز آموزش ،مشاوره و
حمایت مجرمان جرایم اخالقی

دادگستری
کل استان فارس

فرماندهی انتظامی استان فارس،
اداره کل کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان فارس ،سازمان
بهزیستی استان فارس ،مدیریت
حوزههای علمیه استان فارس ،خانه
خیرین استان فارس ،سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

دادگستری
کل استان فارس

سازمان بهزیستی استان فارس،
اداره کل ورزش و جوانان استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

دادگستری
کل استان فارس

سازمان بهزیستی استان فارس،
اداره کل کمیته امداد خمینی (ره)
استان فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

همه دستگاههایی که
مجوز مجموعههای مردم
نهاد میدهند

سازمان بهزیستی استان فارس،
اداره کل ورزش و جوانان استان
فارس ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،اداره کل
تبلیغات اسالمی استان فارس،
فرماندهی انتظامی استان فارس،
استانداری فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

الف -آسیبشناسی،
پیشگیری از جرم با افزایش
آگاهی و تقوای عمومی
آموزش پیشگیری از طالق عاطفی
با تکیه بر آسیبشناسی
و اقدامات مشاورهای،
فرهنگی و حمایتی
آموزش مهارتهای پس از طالق
خانوادههای در معرض
آسیب و آسیب دیده به
ویژه برای فرزندان و زنان
آموزش مهارتهای زندگی ویژه
سازمانهای مردم نهاد و...

اقدام ملی  -5مدیریت و برنامهریزی راهبردی مهدکودکها و تمرکز اداره آنها در بخش
دولتی و عمومی با توجه به نقش تعیینکننده آنها در فرهنگ پذیری کودکان( راهبرد کالن ،5
اقدام ملی )18
اقدامات استانی
الف -برنامهریزی جهت
اصالح محتوای آموزشی
مهدهای کودک

ب -برنامهریزی جهت اصالح
فرایندهای اجرایی
مهدهای کودک

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

برنامه و فعالیتهای
دستگاهی
توانمندسازی مربیان
مهدهای کودک

ادره کل آموزش و
پرورش استان فارس،
مدیریت حوزههای
علمیه استان فارس

سازمان بهزیستی استان فارس،
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان فارس ،سازمان
جهاد دانشگاهی استان فارس و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

اصالح ساختار اعطای مجوز
مهدهای کودک ،مربیان مهدهای
کودک

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس

سازمان بهزیستی استان فارس،
سازمان جهاد دانشگاهی استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تأسیس خانههای اسباب بازی
ایرانی -اسالمی

شهرداریها ،پارک علم
و فناوری

اداره کل آموزش و پرورش استان
فارس ،سازمان بهزیستی استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

مسأله دوم :برجسته شدن تمایزات قومی -مذهبی
و تضعیف انسجام اجتماعی

اقدام ملی  -1حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،میراث فرهنگی و تولیدات هنری و ادبی
اقوام ایرانی حول ارزشهای اســالمی ایرانی به ویژه در مناطق مرزی مبتنی بر آمایش فرهنگی و
سرزمینی (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی )17
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

الف-تقویت هویت فردی و
اجتماعی مردم فارس از طریق
واکاوی میراث تمدنی
اسالمی  -ایرانی

بازشناسی و بازتولید میراث ،سنن و
آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف
استان فارس

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
استان فارس ،بنیاد
فارسشناسی و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

شناسایی ،معرفی و ارتقای شأن
اجتماعی مفاخر ادبی و فرهنگی استان

فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بنیاد ملی نخبگان

شناسایی ،معرفی و ارتقای شأن
اجتماعی مفاخر ادبی و فرهنگی استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،بنیاد
ملی نخبگان و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

ارائه تسهیالت به آثار فرهنگی و هنری
اسالمی  -ایرانی و صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
استان فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ایجاد سازوکارهای حمایت معنوی،
اعتباری و مالی از صنایع فرهنگی،
هنری بومی استان

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس،
اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
استان فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،سازمان
صداوسیمای استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ب -تحقق و معرفی دستاوردها
و رسالتهای گام دوم انقالب
اسالمی در عرصههای مختلف
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،علمی ،ادب ،هنر و...

دستگاههای همکار

اقدام ملی  -2طراحی و پیادهســازی الگوی تعامــالت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ
اســالمی -ایرانی با تأکید بــر خودباوری ،جمعگرایی نهادی ،نشــاط ،امیدواری ،آیندهنگری
و خطرپذیری (راهبرد کالن  ،5اقدام ملی )2
اقدامات استانی

برنامه
و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای
همکار

الف -ارتقای امنیت و سالمت
خانواده ،پیشگیری ،مقابله و
درمان آسیبها و چالشهای
خانوادگی و اجتماعی مبتنی
بر نگرش دینی و ملی،
اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از
وقوع جرم و بروز آسیبهای
اجتماعی و ایجاد اطلس
آسیبهای اجتماعی؛

آموزش قانون گرایی ،نظم،
انضباط و رفتارهای اجتماعی
متعالی متناسب با سبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی در همه
برنامههای نظامهای آموزشی و
همچنین برنامههای صداوسیما

سازمان صدا و
سیمای استان
فارس

همهی دستگاههای
استان فارس

ب-تقویت جایگاه تربیتی
محوری مساجد در تعامل
بین نهادهای تربیتی مدرسه
و خانواده

طراحی و پیادهسازی شبکه
ارتباط و تعامل مؤثر خانواده،
مسجد ،مدرسه ،محله با پلیس
و بسیج

مرکز رسیدگی
به امور مساجد
استان فارس

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس،
فرماندهی انتظامی
استان فارس ،سازمان
بسیج سپاه پاسداران
انقالب اسالمی استان
فارس ،اداره کل اوقاف و
امور خیریه استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تولید و پخش گزارشهای
امیدآفرین خبری

سازمان
صداوسیمای استان
فارس ،رسانهها و
با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

شناسایی نیازهای فکری و
فرهنگی دانش آموزان و ارائه
راهکارهای اجرایی فرهنگی،
هنری در سطوح مختلف تحصیلی

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس

کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان
استان فارس و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت
و افزایش روحیهی امید در
جامعه با اجرای برنامههای
فرهنگی -هنری

شهرداری ها

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،سازمان بسیج
سپاه پاسداران انقالب
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ج-تقویت اعتماد عمومی
به حاکمیت و افزایش
روحیهی امید در جامعه با
ارتقای سرمایه اجتماعی

اقدام ملی-3طراحــی ،تدوین و اجرای برنامههای ملی ترویج نمادها و الگوهای
رفتاری شادی و شادابی اسالمی و بازمهندسی جشنهای دینی ،عمومی و خانوادگی بر
اساس آموزههای اسالمی (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی .)19
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -بهرهمندی از ظرفیت

ساماندهی فعالیتهای فرهنگی،
تربیتی و تشکلهای دانش آموزی
در راستای سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس

اتحادیه انجمنهای
اسالمی و بسیج دانش
آموزی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ایجاد و توسعه مراکز تفریحی،
سرگرمی و ورزشی خانواده

شهرداریها

اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

ایجاد و توسعه مراکز تخصصی
اجرای اردوهای فرهنگی-مذهبی-
تربیتی خانواده

اداره کل آموزش و
پرورش استان فارس

اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،شهرداریها
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

توسعهی انواع متکثر صنعت
گردشگری (عالوه بر گردشگری
یادمان ،سالمت ،زیارتی -مذهبی)
نظیر گردشگری رویداد و گردشگری
ادبی و ایجاد مشاغل متنوع مرتبط
( مانند بوستانهای موضوعی) و
نقش آفرینی طیفهای مختلف
جامعه در این صنعت

اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
استان فارس

«ایام اهلل ،اعیاد

و سنتهای حسنه»

ب -استفاده از «استعدادهای

گردشگری استان» با توجه به
«سیر آفاقی در قرآن کریم»

در حوزههای زیارتی ،تاریخی
و طبیعی

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس،
شهرداریها و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

حمایت از تولیدات و برنامههای
ترویجی مؤثر در آفرینش آثار و
محصوالت فرهنگی در حوزه ایثار،
مقاومت ،جهاد و شهادت

بنیاد حفظ و نشر
ارزشهای دفاع
مقدس استان فارس،
بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان
فارس

سازمان بسیج سپاه
پاسداران انقالب اسالمی
استان فارس ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

جذب شرکتهای فناور
در حوزه صنایع خالق و فرهنگی

اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
استان فارس ،پارک
علم و فناوری

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس،
شهرداریها و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

اقدام ملی  -4برنامهریزی بــرای نهادینهســازی روحیه تعــاون ،مشــارکت و
مسئولیتپذیری در نظامهای مختلف جامعه (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی .)1
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

الف-تقویت و توسعه هیئتهای
مذهبی ،کانونهای محلهای با محوریت
مساجد و بسیج و ترویج و نهادینه
کردن فرهنگ همسایگی و محله
محوری میان مردم در پاسخگویی به
نیازهای مردم محله و همسایگان

ب-تعامل سازنده و وحدت بخش بین
احزاب و گروههای سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی حول منافع استان

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

آموزش فرهنگ مشارکت فعال مردمی
در جهت تقویت سرمایه اجتماعی

شهرداریها

سازما بسیج سپاه
پاسداران انقالب
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

آموزش فرهنگ تعاون ،مشارکت
و مسئولیت پذیری

اداره کل تعاون،
کار و رفاه
اجتماعی استان
فارس

شهرداریها و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ایجاد تسهیالت برای گسترش و تقویت
تشکلهای مردمی

استانداری فارس

سایر دستگاه های
ارائهدهنده مجوز

شناسایی ،معرفی ،تجلیل و حمایت از
چهرههای شاخص و برتر استانی در
عرصههای جهاد وسازندگی ،علمی،
فرهنگی ،اجتماعی ،هنری ،ورزشی و...

استانداری فارس،
سازمان بسیج
سپاه پاسداران
انقالب اسالمی
استان فارس

دستگاههای مرتبط

اقدام ملی  -5برنامهریزی برای تکریم و تضمین حقوق قانونی اصناف ،اقوام ،مذاهب و
اقلیتهای دینی و تقویت رویکرد فرهنگی آنها در راستای تقویت وحدت ملی در چارچوب قانون
اساسی (راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )18
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -ترویج فرهنگ پرهیز از اهانت به
مقدسات مذاهب اسالمی و سایر ادیان
رسمی و اقوام متنوع

آموزش های عمومی هدفمند در زمینه انحرافــات
و خرافات مربوط به آیینهای واپسگرایانه،
انحرافی و ضالّه و مواجهه مناسب با ذکر اکاذیب و
نسبت مطالب خالف واقع به ساحت قرآن کریم،
پیامبر اعظم(ص) ،اهل بیت (ع) و بزرگان دین

اداره کل تبلیغات
اسالمی استان
فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،دادگستری
کل استان فارس و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ب -ایجاد اتحاد و انسجام مطلوب حول
پیشرفت ،ارتقاء و عزت استان فارس

آموزش فرهنگ همگرایی بین اقوام و مذاهب

اداره کل تبلیغات
اسالمی استان
فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

ج -ایجاد زمینهی تعامل و محبت میان
شیعیان و پیروان سایر ادیان

برگزاری جشنوارههای آیینی اقوام و مذاهب

فرهنگ و ارشاد
اسالمی

ورزش و جوانان،
شهرداریها ،میراث
فرهنگی

د -استفاده از ظرفیتهای انقالبی و
اسالمی در احترام به حقوق اقلیت و
تعامل سازنده با اقلیتهای مذهبی با
نگاه عدالت محور و همچنین خنثیسازی
فعالیتهای فرقههای ضالّه
(بهائیت ،صوفیگری و) . ....

برگزاری جشنوارههای آیینی اقوام و مذاهب

اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی
استان فارس

اداره کل ورزش و
جوانان استان فارس،
شهرداریها ،اداره کل
میراث فرهنگی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

مسأله سوم :وجود ساختارهای معیوب مدیریتی و اداری ناسازگار با
رویکرد مدیریت جهادی

اقدام ملی -1برنامهریزی برای تبیین و تحکیم و نهادینهسازی شاخصهای الگوی رفتار

متقابل مسئوالن با مردم همچون والیتمداری ،استکبارستیزی ،شفافیت وپاسخگویی ،تقوای
سیاسی وپرهیز از دنیاطلبی وبرتریجویی درکارگزاران ومدیران (راهبردکالن ،7اقدام ملی .)1
اقدامات استانی

الف -تشخیص و طراحی
شاخصهای الگوی رفتار
متقابل مسئوالن با مردم در
سطح استان

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

برگزاری دورههای آموزش اندیشهها و آرمانهای امام
خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
در مورد مردم و جایگاه آنها در حکومت اسالمی ویژه
کارگزاران وکارکنان دولت

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
فارس

سازمان تبلیغات
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

برگزاری دورههای آموزشی نظارت بر اجرای قوانین و
دستورالعمل توسط سازمانهای دولتی

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

توانمندسازی شبکههای آگاهسازی عمومی در خصوص
ضوابط و قوانین حاکم بر ادارات

استانداری فارس

جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

اقدام ملی  -2طراحی سازوکارهای تضمین کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از سوی نهادها
و کارگزاران (راهبرد کالن  ،7اقدام ملی .)3
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -طراحی
سازوکار رعایت
کرامت انسانی و
حقوق شهروندی
استان

شفافسازی و رفع نواقص و مشکالت اجرای
دستورالعمل حقوق شهروندی در نظام اداری

نهاد نمایندگی
ولی فقیه در
استان فارس،
سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
فارس

همکاری دستگاه ها

نظارت براجرای دستورالعمل رعایت حقوق شرعی ،مدنی
بیمار در فرایند درمان در مراکز درمانی و بیمارستانهای
دولتی و خصوصی با همکاری مجموعههای مردم نهاد

استانداری فارس،
دانشگاه علوم
پزشکی

سازمان نظام پزشکی
استان فارس ،ستاد
امربه معروف و نهی از
منکر استان فارس

اصالح فرایندهای ارائه خدمات به مردم در دستگاههای
اجرایی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
فارس

همه دستگاههای
استان فارس

ب -تبیین مبانی و
ارتقای اخالق دینی
در حوزه عملکرد
شغلی

اقدام ملی  -3طراحی و تدوین ســازوکارها و ضمانتهای قانونی و
اجرایی رعایت شایستهســاالری ،قانونگرایی و پرهیز از گروهگرایی و قبیلهگرایی
در انتخاب ،انتصاب ،تشــویق ،ترفیع و تنبیه در نظــام مدیریتی و اداری کشور
(راهبرد کالن  ،7اقدام ملی )7
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف-فرهنگسازی پرهیز از گروه
گرایی و قبیله گرایی در انتخاب،
انتصاب درساختار مدیریتی و
اداری استان

پژوهش و آسیبشناسی بررسی وضعیت
شایسته ساالری در نظام اداری و مدیریتی
استان (در قالب گزارشهای رصدی و
راهبردی)

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس

دانشگاههای استان
فارس ،بسیج اساتید
استان فارس و
با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ب-اصالح نظام تشــویق ،ترفیع
و تنبیه در ساختار مدیریتی و
اداری استان در راستای شایسته
ساالری

طراحی و ارائه مدل اجرایی شاخصها و
مؤلفههای مدیریت جهادی در نظام اداری
و مدیریتی استان برای افزایش بازدهی و
بهره وری اداری

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس

بسیج اساتید استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

شناسایی ،معرفی و تجلیل از کارگزاران
با روحیهی جهادی ،انقالبی

استانداری فارس

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

شفافسازی عملکرد قوی
و ضعیف مدیران و کارگزاران

نهاد نمایندگی ولی فقیه
در استان فارس ،رسانه ها

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

برگزاری دوره آموزشی به منظور ارتقای
سطح بهره وری و بازدهی در عرصه
مدیریتی و اداری با رویکرد جهادی

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس

همه دستگاههای
استان فارس

ج-بسترسازی و گفتمانسازی
الگوی مدیریت جهادی
در دستگاه ها

اقدام ملی  -4طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مسئولیت فرهنگی و اجتماعی
دستگاههای اجرایی و ارتقای جایگاه سازمانی آنها(راهبرد کالن  ،12اقدام ملی )21
اقدامات استانی

الف -طراحی و اجرای سازوکارهای
ارزیابی عملکرد و نظارت سازمان

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
فرهنگی -اجتماعی در سطح استان

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس،
اداره کل تبلیغات اسالمی
استان فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،استانداری
فارس

ایجاد سازوکارهای نظارت تشکلهای
مردمی بر فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی
استان

نهاد نمایندگی ولی
فقیه در استان فارس،
استانداری فارس

اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی
استان فارس ،اداره
کل تبلیغات اسالمی
استان فارس ،سازمان
بازرسی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

استمرار و پویایی نظارت دولتی توسط
واحدهای ارزیابی عملکرد ادارات

استانداری فارس

سازمان بازرسی
استان فارس و
با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

بازآموزی ناظران واحدهای
ارزیابی عملکرد ادارات

سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان فارس،
استانداری فارس

همه دستگاههای
استان فارس

یافته بر فعالیت کارگزاران فرهنگی
و اجتماعی استان

مسأله چهارم  -وجود بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی

اقدام ملی -1تقویت عدالت اجتماعی و جلوگیری از توســعه شــکاف طبقاتی و افزایش
کارکردهای رفاه اجتماعی نهادهای وابسته به نظام (راهبرد کالن  ،13اقدام ملی )7
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف-گفتمانسازی و
تقویت مطالبهگری سازنده
مردمی در راستای کاهش
فقر ،فساد و تبعیض
در استان

حمایت از گروههای جهادی در راستای
محرومیت زدایی

سازمان بسیج سازندگی استان
فارس ،سپاه فجر استان فارس،
اداره کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان فارس،
سازمان بهزیستی استان فارس

استانداری فارس

ب-شناسایی گلوگاههای
فسادخیز و مقابله با
انحصارگرایی و رانت

تهیه برنامههای تبلیغی ترویجی در راستای
مقابله با شکاف طبقاتی و فقر به ویژه تجمل
گرایی ،اشرافیگری و مصرف گرایی

سازمان صدا و سیمای
استان فارس

سازمان تبلیغات اسالمی استان
فارس ،اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس و
با مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

شناسایی و رفع موانع کسب وکار ،کاهش
بسترهای رانت ،افزایش سهولت دریافت
خدمات و مجوزها به مراجعین در دستگاه ها

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان فارس ،اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان فارس

اداره کل امور اقتصادی ودارایی
استان فارس ،اداره کل آموزش
فنی و حرفهای استان فارس،
سازمان جهاد دانشگاهی استان
فارس ،اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان فارس ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
استان فارس ،سازمان بهزیستی
استان فارس ،اداره کل آموزش
و پرورش استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
خمینی (ره) استان فارس ،اداره
کل کمیته امداد حضرت امام
خمینی (ره) استان فارس ،اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان فارس

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،سازمان بهزیستی
استان فارس ،شهرداریها،
اتاق اصناف استان فارس،
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

ج-توزیع عادالنه امکانات
و فرصت ها

تسهیل همکاریهای جمعی اقتصادی در میان
آحاد جامعه و ارائه مشاورههای کسب و کار

اقدام ملی  -2ایجــاد فرهنگ مبــارزه هم ه جانبــه و فراگیر با مفاســد اقتصادی،
رباخــواری،ویژهخــواری(رانتجویی)،امتیازطلبی،تکاثر،ســودجویی،احتکار،گرانفروشی
و کمفروشی (راهبرد کالن  ،8اقدام ملی )20
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -آگاهسازی عمومی
نسبت به حقوق و تکالیف
اجتماعی و ترویج فرهنگ
حقوق شهروندی

ارائه مشوقهای مادی و معنوی مانند حق الکشف
برای عموم مردم

نهاد نمایندگی ولی فقیه
در استان فارس ،استانداری
فارس ،سازمان تبلیغات
اسالمی استان فارس

دادگستری کل استان
فارس ،سازمان بازرسی
استان فارس ،سپاه
فجر استان فارس و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تقویت سامانه یکپارچه اطالع رسانی
تخلفات و ارائه شفاف گزارشهای تاییدشده به
اذهان عمومی

دادگستری کل استان فارس

سازمان بازرسی
استان فارس ،سپاه
فجر استان فارس و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ترویج و تبلیغ مبادی ورودی ارائه گزارش تخلفات

دادگستری کل استان فارس،
ستاد امربه معروف و نهی از
منکر استان فارس

شهرداریها،
فرماندهی انتظامی
استان فارس ،سپاه
فجر استان فارس،
سازمان صداوسیمای
استان فارس ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تبیین سازوکارهای مناسب در جهت برخورد و
پیگیری صریح ،قاطع و شفاف با متخلفین

ستاد امربه معروف و نهی
از منکر استان فارس،
دادگستری کل استان فارس

سازمان بازرسی استان
فارس ،فرماندهی
انتظامی استان فارس،
سپاه فجر استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

حمایت قانونی و قضایی از ضابطین و آمرین و ایجاد
انگیزه و گسترش عمومی فرهنگ امربه معروف و
نهی از منکر

ستاد امربه معروف و نهی از
منکر استان فارس

دادگستری کل استان
فارس ،فرماندهی
انتظامی استان فارس،
سپاه فجر استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ب-تقویت فرهنگ سوت
زنی و افشای اطالعات
در خصوص سازمانها و
افراد فاسد

اقدام ملی -3طراحی ،برنامهریزی و اجرای مدیریت هوشمند آسیبهای اجتماعی با
رویکرد فرهنگی (راهبرد کالن ،6اقدام ملی)6
اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -بهرهگیری از ابزارهای
فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و
رسانهها برای پیشگیری و مقابله
با ناهنجاری های
فرهنگی و اجتماعی

تهیه اطلس فرهنگی -اجتماعی استان

استانداری فارس

شهرداریها و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

گسترش نظاممند و هدفمند سازمانهای مردم
نهاد برای تقویت فرهنگ پیشگیری از جرم و
بروز آسیبهای اجتماعی

استانداری فارس،
دادگستری کل استان
فارس

سازمان بهزیستی استان
فارس ،اداره کل ورزش
و جوانان استان فارس،
فرماندهی انتظامی استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تقویت و حمایت از خدمات راهنمایی و
مشاورهای و مددکاری اجتماعی در سطح جامعه
با رویکرد پیشگیری و کاهش جرم

فرمانداری
شهرستانهای استان
فارس ،سازمان
بهزیستی استان
فارس ،دادگستری کل
استان فارس

اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،دانشگاه علوم
پزشکی و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

ایجاد سازکارهای درمان و بازپروری و حمایت از
آسیب دیدگان اجتماعی و فرهنگی

سازمان بهزیستی
استان فارس ،ستاد
مبارزه با مواد مخدر
استان فارس

اداره کل آموزش فنی و
حرفهای استان فارس،
اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

تولید آثار فرهنگی ،رسانهای برای پیشگیری و
مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی

سازمان صداوسیمای
استان فارس ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس

دادگستری کل استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تهیه برنامههای بازدارنده در جهت مقابله جدی
با گسترش و ترویج منکرات

سپاه فجر استان فارس،
فرماندهی انتظامی
استان فارس

دادگستری کل استان
فارس و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تولید محتوا و شبکهسازی فعاالن رسانه ای
در حوزه عدالت اجتماعی

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس

سازمان فضای مجازی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

ایجاد پایگاههای فرهنگی ،اجتماعی و انجام
اقدامات مردم یاری و خدمات پزشکی در مناطق
حاشیه نشین و آسیب خیز

استانداری فارس

سپاه فجر استان فارس ،علوم
پزشکی ،شهرداریها ،سازمان
بهزیستی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

گسترش بسترهای آموزش الکترونیک و مجازی
جهت بهرهمندی همه جانبه تمامی طیفها و
گروهها و مناطق کمتر برخوردار از دورههای
فرهنگی ،هنری ،آموزشی

شهرداریها

اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس ،اداره
کل آموزش و پرورش استان
فارس ،سازمان تبلیغات
اسالمی استان فارس و با
مشارکت سایر دستگاههای
مرتبط

آموزش شبکه تبلیغ استان در موضوع عدالت و
نسبت آن با تحقق اقتصاد مقاومتی

سازمان صدا وسیمای
استان فارس ،سازمان
تبلیغات اسالمی
استان فارس

استانداری فارس ،اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و
کشاورزی استان فارس ،اتاق
اصناف استان فارس ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت
استان فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای مرتبط

ب -توسعه بهداشت روانی
و سالمت معنوی مبتنی بر
آموزههای اسالمی

مسأله پنجم :ضعف انسجام جبهه فراگیرانقالب اسالمی
در حوزه فرهنگ ،رسانه متعهد و هنر متعالی

اقدام ملی  -1حمایت از ایجاد و گســترش نهادها و تشکلهای علمی و فرهنگی
عمومی و مردم نهاد به منظور تبیین ،احیا و معرفی روزآمد آثار و بازتولید ارزشهای فرهنگ
انقالب اسالمی و دفاع مقدس (راهبرد کالن  ،2اقدام ملی .)13

اقدامات استانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

دستگاههای همکار

الف -ترویج اخالق تشکیالتی
و شناسایی و پرهیز از عوامل
تفرق

تولید مستندهای دستاوردهای
انقالب و تجربیات مدیران موفق
انقالبی استان

سازمان صدا و
سیمای استان
فارس

اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان
فارس ،بنیاد حفظ و
نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

حوزه هنری انقالب
اداره کل
فراخوان پویشها و جشنوارههای
اسالمی استان فارس،
ب-تقویت گفتمان همدلی و
فرهنگ و ارشاد
مذهبی ،فرهنگی و هنری با
سازمان تبلیغات
همزبانی میان فعاالن جبهه
موضوعات مرتبط با فرهنگ انقالب اسالمی استان اسالمی استان فارس
فرهنگی انقالب اسالمی
و با مشارکت سایر
فارس
اسالمی
دستگاههای مرتبط

ج -ساماندهی رسانههای
پاک با جذابیت حداکثری
در سطوح استانی ،متناسب
با آموزههای دینی ،انقالبی و
ارزشهای اخالقی و گسترش
آزاداندیشی و آزادی بیان

حمایت از مراکز
آموزشی -پژوهشی ،انجمنها،
سمنها و گروههای هنری استان
برای تولید مضامین و آثار هنری
با هویت اسالمی -ایرانی

اداره کل
فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان
فارس

شهرداریها و با
مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

تدوین شرح حال ،زندگی نامه،
خاطرات و سایر قالبهای ادبیات
پایداری و شخصیتهای برجسته
مقاومت به ویژه سردار شهید
سلیمانی و اسکندری ،به زبانهای
خارجی جهت نشر افکار ناب
اسالمی و هنر مقاومت

بنیاد حفظ و
نشر ارزشهای
دفاع مقدس
استان فارس

سپاه فجر استان
فارس ،اداره کل
فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

اقدام ملی  -2حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران ،مؤلفان و پژوهشها در زمینه هنر
اسالمی (راهبرد کالن  ،9اقدام ملی .)4
اقدامات استانی

الف -ایجاد زمینههای
همکاری و برنامهریزی
مشترک در دستگاههای
فرهنگی و متولی عرصه هنر
با دانشگاهها
ب -هفکری و هم افزایی
در راستای ایجاد طرحهای
توسعهای در زمینه رشد و
توسعه هنر اسالمی -ایرانی

برنامه و فعالیتهای دستگاهی

حمایت مادی و معنوی از
پژوهشگران و پژوهشهای هنر
اسالمی

دستگاه مجری

دانشگاه هنر و
معماری ،حوزه
هنری انقالب
اسالمی استان
فارس

دستگاههای همکار

اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی
استان فارس،
شهرداریها و با
مشارکت سایر
دستگاههای
مرتبط

اقدام ملی -3آموزش ،تربیت و افزایش ک ّمی و کیفی مستمر منابع انسانی مستعد و متعهد
متناسب با نیازهای رسانهای ،تبلیغی و ارتباطی انقالب اسالمی در حــوزه ملی و فراملی و
بکارگیری آنها برای تقویت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی (راهبرد کالن  ،10اقدام ملی )3
اقدامات استانی

برنامهها و فعالیتهای دستگاهی

دستگاه مجری

حوزه هنری انقالب
اسالمی استان فارس،
ایجاد مراکز استعدادیابی ،تربیت اداره کل فرهنگ و
و پرورش هنرمند متعهد ،انقالبی ارشاد اسالمی استان
فارس ،اداره کل
و خالق
آموزش و پرورش
استان فارس

الف -فرهنگسازی و
برنامهریزی آموزشی  -تربیتی،
تبلیغی و رسانه ای

دستگاههای همکار

کانون پرورش
فکری کودکان و
نوجوانان استان
فارس ،دانشگاهها
و با مشارکت سایر
دستگاههای مرتبط

اداره کل فرهنگ و
برگزاری دورههای آموزشی
سازمان صدا و سیمای ارشاد اسالمی استان
استفاده از ظرفیت فضای مجازی
استان فارس ،سازمان فارس و با مشارکت
در تبیین ،ترویج و برجستهسازی
سایر دستگاههای
فضای مجازی سراج
مفاهیم انقالب اسالمی
مرتبط

ایجاد شبکه و آموزش
روانشناسان ،مشاوران و دست
اندرکاران تعلیم و تربیت بر
اساس اصول اسالمی و بومی

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاهها ،سازمان
تبلیغات اسالمی
استان فارس،
مدیریت حوزههای
علمیه استان فارس،
اداره کل آموزش
و پرورش استان
فارس ،سازمان
بهزیستی استان
فارس و با مشارکت
سایر دستگاههای
مرتبط

