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بیانیــه «گام دوم انقــاب» خطاب بــه ّ
ملت ایران
به ویژه جوانان از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد
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مهدی شفیعی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی «ایران» شد
ســید ضیــاء هاشــمی
مدیرعامــل ایرنــا و رئیــس
انتصاب هیــأت مدیــره مؤسســه
فرهنگــی مطبوعاتــی ایــران دیــروز طــی حکمی
مدیرعامــل جدید این مؤسســه را منصــوب کرد.
مهــدی شــفیعی ،معاون توســعه مدیریــت ایرنا
و از مدیــران باســابقه وزارت ارشــاد جایگزیــن
محمدتقــی روغنیهــا میشــود کــه از ســال 92
مدیرعامــل مؤسســه ایــران بــود و هفتــه پیــش
خداحافظی کرد.متن حکم انتصاب شــفیعی به
مدیرعاملی مؤسســه ایران که توســط ســید ضیاء

هاشمی صادر شده ،به این شرح است:
«برادر گرامی جناب آقای مهدی شفیعی
پیــرو مصوبــه هیــأت مدیــره مؤسســه فرهنگــی
مطبوعاتــی ایــران در تاریــخ  97.11.6و بــا عنایت
بــه دانش ،تعهــد و ســوابق ارزنــده جنابعالی در
حوزههــای فرهنگــی و اجرایــی بدیــن وســیله بــه
عنوان «مدیرعامل مؤسســه فرهنگی مطبوعاتی
ایران» منصوب میشــوید .امید اســت بــا درایت
و مدیریــت هوشــمندانه ،حرکت بر مــدار قانون و
اخالق ،حفــظ رویکردهــای حرفــهای و اعتدالی،
بهرهگیــری از توانمنــدی همــکاران و نیروهــای

حرفــهای ،متعهــد و کارآمد ،اهداف اساســی این
مؤسســه را در انتشــار روزنامــه و نشــریاتی فاخــر،
وزیــن و شایســته انقالب اســامی و مــردم عزیز و

سربلند ایران تحقق بخشید .توفیق روزافزون شما
را در انجام این مســئولیت خطیر از درگاه خداوند
متعال مسألت دارم».
مهدی شــفیعی اســفند ســال گذشــته بــه عنوان
«معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی» خبرگزاری
جمهوری اسالمی (ایرنا) منصوب شد.
شــفیعی 44 ،ســاله از جانبــازان دفــاع مقــدس
و دارای مــدرک تحصیلــی مهندســی عمــران
و فوقلیســانس هنــر اســت .مدیــرکل هنرهــای
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاون
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتانهای

خوزســتان و البرز ،مشــاور برنامهریزی معاونت
هنــری وزارت ارشــاد ،رئیــس شــورای حمایــت
از آثــار نمایشــی کشــور ،نماینــده وزیر ارشــاد در
پروژههــای عمرانــی و دبیــری جشــنوارههای
مختلف فرهنگی و هنری در سطوح بینالمللی،
ملــی و اســتانی ،کارگردانــی چنــد اثــر نمایشــی
و مدیرمســئول دو مجلــه تخصصــی در حــوزه
نمایــش از جملــه ســوابق اجرایــی و فرهنگی او
اســت .شــفیعی همچنین مدیرکل برتــر وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در جشــنواره شــهید
رجایی شناخته شده است.
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توصیــ ه مــن امیــد و نــگاه خوشــبینانه بــه آینــده اســت
اســتقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل
و زورگویــی قدرتهــای ســلطهگر جهــان اســت آزادی
اجتماعــی بــه معنــای ّ
حــق تصمیمگیــری و عمــل کــردن و
اندیشــیدن برای هم ه افراد جامعه اســت انقالب اسالمی
همچون پدیدهای زنده و با اراده ،همواره دارای انعطاف و آماده
تصحیــح خطاهای خویش اســت ،ا ّمــا تجدیدنظرپذیر و اهل
انفعال نیســت طهارت اقتصادی شــرط مشــروعیّت همه
مقامات حکومت جمهوری اســامی اســت در جمهوری
اسالمی کســب ثروت نهتنها جرم نیســت که مورد تشویق نیز
هســت ،ا ّما تبعیــض در توزیع منابــع عمومی و میــدان دادن
بــه ویژهخــواری و مــدارا بــا فریبگــران اقتصــادی کــه همه به
بیعدالتــی میانجامــد ،بشــ ّدت ممنــوع اســت صریحــاً
میگویــم آنچه تاکنون شــده بــا آنچه باید میشــده و بشــود،
متحجر
دارای فاصلــهای ژرف اســت جمهوری اســامیّ ،
و در برابــر پدیدههــا و موقعیّت های نو به نو ،فاقد احســاس و
ادراک نیست ،ا ّما به اصول خود بش ّدت پایبند است

