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مدیون مردم هستیم
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرســتان شــیراز با تأکید بر اینکه همدلی
مقدم بر همزبانی اســت ،از مشارکت مردم و نیکوکاران در جهت پیشبرد...
یادداشت خبرنگار

گذری بر حواشی تودیع و معارفه استاندار
صفدر دوام

عرصه میدان سیاست کارزاری شگفت انگیز است که برخی
مواقع منطق و اندیشــه و حتی خود سیاست فدای آن میشود ،
پسین روز دوشنبه آیین تودیع و معارفه استاندار فارس در سالن
امامی  ساختمان اســتانداری فارس برگزار شــدکه البته حضور
پررنگ جریانات سیاســی در این مراسم از نشاط سیاسی استان
پهناور فارس حکایت داشــت .تنها دلیل حضور فعاالن سیاسی
در کارزار پر پیچ و خم سیاست توسعه متوازن سیاسی،اقتصادی
و فرهنگی کشــور بوده از این رو فضای سیاست با دیگر میادین
اجتماعی تفاوتی شگرف دارد.ماجرای انتخاب استاندار فارس در
دو هفته اخیر محور اخبار و محافل سیاســی کشور قرار گرفت
که البته با توجه به انتخاب اســتاندار و حضور پررنگ نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در این نوشتار
نقد گذشــته مناســب نیســت .اما نویســنده این ســطور با وجود انتقاد از عدم رعایت تفکیک قوا در
ماجرای انتخاب اســتاندار ،و اســتعفای نابهنگام نمایندگان اما بر اساس حفظ اخالق سیاسی و رسالت
روزنامه نگاری بر رفتار برخی دوســتان در مراســم تودیع و معارفه و جنجال در برابر ســخنان رییس
مجمع نمایندگان اســتان گالیه را الزم می  داند .متأسفانه در کشــور ما عرصه سیاست بسیاری مواقع
با کارزار ورزشــی و میدان فوتبال اشتباه گرفته میشــود بر این اساس همان اندازه که ممانعت از ورود
ســخنران به شیراز و برهم زدن جلسات سخنرانی قبیح اســت هو کردن نماینده ای به عنوان نماینده
مردم در پارلمان کشــور "خانه ملت" شایســته نیست حال عملکرد نماینده هر چه بوده منطق سیاسی
به ما حکم میکند که همان حضور در نشســت به معنــای تجدید نظر در مواضع و اعالم آمادگی برای
همکاری با اســتاندار جدید بود و این اینگونه پیامدها البته بدون حاشــیه  های یاد شــده میتواند بردی
برای جریان سیاســی حامی  دولت باشد .اساســأ عملکرد نماینده یا رییس جمهور که منصب شان از آرا
مردم مشروعیت می  گیرد در انتخابات  ها از سوی مردم به رفراندوم گذاشته میشود از این رو در شأن و
جایگاه هیچ جریان سیاسی نیست که برای اثبات حقوق خودش به رفتارهای خارج از عرف اجتماعی و
سیاسی تکیه کنند .اینگونه مراسم   نه تنها جابجایی مدیران برای توسعه استان و در سطح کالن کشور
اســت ،بلکه تمرین رفتار دموکراسی و سیاســت برد -برد برای توسعه کشور از دیگر محورهای اهداف
کالن در این حوزه محســوب میشود .اهالی سیاست از عقالی جامعه و نخبگان آزاد اندیش هستند که
توأمان با رقابت ســالم و به دور از غوغا ســاالری تنها دغدغه شان حفظ ارزش  ها و استقالل مرزی و
فرهنگی کشــور است نکته مهمی  که در مراســم یاد شده آقای استاندار نیز برآن تأکید داشتند.اکنون با
توجه به ســفر اخیر کاروان دولت تدبیر و امید به فارس و مصوبات بازمانده از دولت  های گذشــته باید
همدلی و همزبانی دولت و ملت در این استان دغدغه اصلی اقشار مختلف به خصوص جریانات سیاسی
اســتان باشد تا عقب ماندگی  های اقتصادی اســتان برطرف گردد و این مهم سربلندی همه گروهها و
جریانات سیاسی را در پی خواهد داشت

مردم ،فریب تبلیغات شبکههای ماهوارهای را نخورند

معاون قضایی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان
فارس از شهروندان خواست تا فریب تبلیغات و کالهبرداریهای
شبکههای ماهوارهای را نخورند.
احمــد رحمانیــان در این خصــوص گفت :اخیــراً برخی از
شهروندان با مراجعه به یکی از واحدهای قضایی استان شکایتی
را تحــت عنوان کالهبــرداری مطرح کردهاند که با بررســی و
تحقیقات قضایی مشــخص گردید فــردی به نام رامین دالوری
در یکی از شــبکههای ماهوارهای نســبت به فریب افراد اقدام
کرده است.
وی در ادامــه اظهار داشــت :این فــرد که خود را مشــاور
رسمی  مهاجرت از طریق شــبکه ماهوارهای ایران بیمرز معرفی
میکند اقدام به تبلیغات فریبندهای تحت عنوان اخذ ویزای توریســتی ،اقامت دائم و موقت ،ایجاد شغل،
اقامت و امثال آن در خارج از کشــور به ویژه اروپا و آمریکا میکند.
معاون قضایی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که برخی از شهروندان
فریب تبلیغات کذب و گمراه کننده این فرد کالهبردار را خورده و وجوه مالی خود را از طریق رابطین در
اختیار این شــیاد و کالهبردار قرار دادهاند گفت :این فرد از عوامل خود در داخل کشور و از طریق شماره
حســابهای بانکی آنان وجوه مردم را با روشهای متقلبانهای تصاحب کرده که با پیگیریهای به عمل
آمده هیچ یک از خطوط تلفن تماس متهمین و یا شماره حسابهای بانکی ارائه شده به منظور شناسایی
و دســتگیری متهمین و استرداد وجوه مالباختگان قابلیت پیگیری فنی ندارد.
قاضی رحمانیان از مردم خواست فریب تبلیغات کذب شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و افرادی مانند
رامین دالوری را که با هدف کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع وجوه افراد صورت میگیرد را نخورند.

در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و مدیرعامل هالل احمر فارس مطرح شد؛

تأکید بر ایجاد و فعالسازی گروه داوطلبان شاهد و ایثارگر

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان فارس در دیدار با مدیرعامــل جمعیت هالل احمر این
اســتان ،با بیان اینکه  253هزار تن جامعه هدف بنیاد شــهید فارس را تشکیل میدهند که از این تعداد با
 199هزار تن ارتباط مســتمر داریم ،از ایجاد و فعالســازی گروه داوطلبان شاهد و ایثارگر و همکاری و
تعامل بیش از پیش با جمعیت هالل احمر اســتقبال نمود.
به گزارش روابط عمومی  جمعیت هالل احمر اســتان فارس ،رجبعلی راهی در این دیدار فلسفه وجودی
بنیاد شــهید و امور ایثارگران را ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف و جلب رضایت آنان بر اساس مبانی
ارزشــی – اسالمی  و توســعه و گســترش تعامل با آحاد جامعه به منظور ترویج فرهنگ جهاد ،شهادت و
ایثار اعالم و اظهار کرد :توانمندیهای جمعیت هالل احمر ،خوب و قابل توجه است و امیدواریم با انعقاد
تفاهمنامه مشــترک ،زمینه همکاری و تعامل بیش از پیش این اداره کل با جمعیت فراهم شود.
راهی در همین زمینه بر ایجاد و فعالســازی گروه داوطلبان شــاهد و ایثارگر در جمعیت هالل احمر
فــارس به عنوان یک ایده جدید ،تأکیــد و بیان کرد :از این گروه داوطلبی میتوان در راســتای اهداف
امدادی ،عامالمنفعه ،بشردوســتانه و فعالیتهای فرهنگی و خدمــات اجتماعی و داوطلبانه جمعیت هالل
احمر به نحو احسن استفاده نمود.
وی همچنین به ماده  13قانون جامع خدماترســانی به ایثارگران اشــاره کرد و گفت :طبق این ماده،
از نیمه دوم ســال جاری مسئولیت ارائه خدمات درمانی جامعه ایثارگران غیر شاغل به بنیاد و شاغالن به
دستگاههای محل اشتغال خود واگذار میشود.
پیشنویس تفاهمنامه بنیاد شهید و هالل احمر فارس نهایی شده است
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان فارس در دیدار با مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
از نهایــی شــدن پیشنویس تفاهمنامه این جمعیت و بنیاد خبــر داد و گفت :جمعیت هالل احمر در امور
فرهنگی و اجتماعی ظرفیت و پتانســیل خوبی دارد و این رویکرد در دوران کنونی تقویت شده است.
فیضاله جعفری با تشریح فعالیتهای سازمانهای جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر و گستردگی
جامعه هدف این دو ســازمان ،اظهار کرد :حضور جامعه هدف بنیاد شــهید در فعالیتهای داوطلبانه این
جمعیت ،مزیت بزرگی اســت؛ از یک طرف جنس فعالیتها داوطلبانه و با نیت خالصانه اســت و از طرف
دیگر وقتی این فعالیتها از ســوی کســانی انجام شــود که مرتبط با خانوادههای معظم شهداء و جامعه
پرافتخار ایثارگران و جانبازان میباشــد ،اثرگذاری آن افزونتر خواهد بود.
جعفری با اشــاره به اعزام خانوادههای معظم شهدای امدادگر و جانبازان شاغل در جمعیت هالل احمر
فارس به اردوی زیارتی – ســیاحتی مشهد مقدس در سال گذشته ،تصریح کرد :امیدواریم با تأمین اعتبار
الزم و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس ،بتوانیم در آینده نزدیک این عزیزان را به سفر
معنوی کربالی معلی و عتبات عالیات اعزام نماییم.
وی از آمادگــی جمعیــت هالل احمر فارس برای برگزاری دورههای آموزشــی امدادی و مهارتهای
داوطلبی ویژه کارکنان و جامعه هدف بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان خبر داد و اضافه کرد :استفاده
از امکانات و تســهیالت رفاهی ،حضور اعضای جامعه هدف در همایشهای مشــترک ،برگزاری اردوها و
اســتفاده از ظرفیت و توانمندی جامعه هدف بنیاد شهید در برنامههای داوطلبانه و حمایتی جمعیت هالل
احمــر ،دیگر محورهای همکاری این دو نهاد در قالب تفاهمنامه خواهد بود.
در این دیدار مسئول امور ایثارگران ،معاون امور داوطلبان ،مدیر روابط عمومی  و دبیر کمیته برنامهریزی
و آموزش جمعیت هالل احمر اســتان فارس نیز حضور داشتند.
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گذری بر حواشی تودیع و معارفه استاندار
عرصه میدان سیاســت کارزاری شگفت انگیز است که برخی مواقع منطق و اندیشه
و حتی خود سیاســت فدای آن میشود  ،پسین روز دوشنبه آیین تودیع و معارفه ...

سفر آیتاهلل مکارم شیرازی
به شیراز

تســنیم :آیتاهلل مــکارم شــیرازی ،مرجع
عالیقدر شــیعه ،ساعت  ۱۹امروز برای سفر سه
روزه وارد شیراز میشود.
حجتاالســام امین رصاف ،مسئول نهاد
نماینــده ولی فقیه در اســتان فــارس ،اظهار
داشــت :آیتاهلل مکارم شیرازی ،مرجع عالیقدر
شــیعه ،ســاعت  19امروز برای سفر سه روزه
وارد شیراز میشود.
وی در مــورد برنامههــای ایــن ســفر
گفــت :آیــتاهلل مــکارم شــیرازی ســاعت
 10:30روز چهارشــنبه  31تیرمــاه در حــوزه
مولی الموحدین با طالب استان فارس دیدار و
گفتوگو میکند.
حجتاالســام رصاف عنوان کرد :آیتاهلل
مکارم شــیرازی عصر همــان روز همزمان با
نماز مغرب و عشــا در شبســتان امام خمینی
(ره) حرم شاهچراغ (ع) حضور یافته و در جمع
اقشار مختلف مردم سخنرانی میکند.
وی خاطرنشــان کرد :در مدت سفر حضرت
آیت اهلل مکارم شــیرازی به شــیراز برنامهها
و دیداهــای مختلفــی با گروههــای مختلف
پیشبینی شــده کــه متعاقبا اطالع رســانی
میشود.

تجهیز خودروهای
سازمان مدیریت پسماند به روبات
هشدار دهنده ایمنی

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند ضمن
اشــاره به عملکرد واحد  HSEســازمان که
باعث کاهش  70درصــدی تصادفات منجر به
فوت در ســال جاری شده است ،گفت :یکی از
گروههای در معرض خطر ،پاکبانانی هستند که
با پرچم از ورود خودروها به محدوده در دســت
نظافت جلوگیری میکنند به عالوه خودروهای
خدماتی ســازمان ماننــد خودروهــای جارو،
لبهشــوی و تانکر آب که عموم ًا در شب فعالیت
میکننــد در معرض خطر برخورد با خودروهای
عبوری هستند.
خوشــبخت ادامــه داد :با بررســیهای به
عمل آمده تصمیم گرفته شــد روبات هشــدار
دهنده ،جایگزین نیروی انسانی در فعالیتهای
پرخطر شود.
وی افــزود :ایــن روبــات مجهز بــه انواع
شــبرنگ ،چراغهای  LEDو بازوی متحرک
میباشــد کــه میتواند پرچم یا چراغ هشــدار
را حمــل نماید کــه در دو نــوع معمولی برای
نصــب پشــت خودروهای خدمات شــهری و
ســه بعدی برای مســدود کردن راهها عرضه
شده است.
به گزارش روابط عمومی  ســازمان مدیریت
پســماند خوشــبخت در پایان با بیان اینکه در
حــال حاظر پیمانکار منطقه  7ســازمان از این
روبــات اســتفاده میکند ابراز امیــدواری کرد
به زودی کلیه شرکتهای خدماتی زیر مجموعه
ســازمان به این روباتها مجهز شوند تا شاهد
کاهش بیش از پیــش حوادث بخصوص حادثه
برای نیروهای انسانی که سرمایههای اصلی هر
سازمانی را تشکیل میدهند ،باشیم.

نمایشگاه «کودک و نوجوان» شیراز
به ایستگاه یازدهم رسید

یازدهمیــن نمایشــگاه کــودک و نوجوان،
اسباب بازی ،ســرگرمی  و اوقات فراغت عصر
دیروز در محل دائمی  نمایشگاههای بینالمللی
استان آغاز به کار کرد.
عبدالناصر اســکندری مدیرعامل شــرکت
نمایشــگاههای بینالمللــی فــارس در جمع
خبرنگاران رسانه اعالم نمود :این نمایشگاه در
دو ســالن ســرو ،بهار و فضای باز در مساحتی
افزون بر  5هزار مترمربع و با حضور  70شرکت
از سراســر نقاط کشــور در قالب  116غرفه با
فعالیــت تولیدکنندگان و نماینــدگان داخلی و
خارجی برگزار میگردد.
اســکندری ضمن اشــاره به ایــن موضوع
که اهمیــت و تمرکز بــر مســایل مربوط به
کودکان و نوجوانان در روند پویایی کشورهای
جهــان بیش از پیــش مورد توجه مســئولین
و خانوادههــا قــرار میگیرد ،گفت :شــرکت
نمایشــگاههای بینالمللــی فارس بــا ایجاد
فضای متنوع برای حضــور گروههای کاالیی
مختلف از قبیل بازی و ســرگرمی ،آموزشــی
و کمک آموزشــی ،ناشــران کودک ،مشاوره و
به داشــت و ...جهت حمایت ،تقویت و پوشش
اوقات فراغت و ســامت آیندهســازان کشور
گام برمیدارد.
وی همچنین اضافه کرد :این نمایشــگاه از
تاریــخ  30تیر الی  4مردادماه به مدت  6روز از
ساعت  17الی  22پذیرای عموم بازدیدکنندگان
میباشد.

سفر آیتاهلل مکارم شیرازی به شیراز
آیتاهلل مکارم شــیرازی ،مرجع عالیقدر شیعه ،ساعت  ۱۹امروز برای سفر
سه روزه وارد شیراز میشود...
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رئیس کمیته امداد شیراز در گفتوگو با «عصر مردم»:

مدیون مردم هستیم

احمدرضا سهرابی

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان
شیراز با تأکید بر اینکه همدلی مقدم بر همزبانی
است ،از مشــارکت مردم و نیکوکاران در جهت
پیشــبرد اهداف عالیه این نهــاد مقدس قدردانی
کرد و گفت :مدیون مردم هستیم.
مــرآت رســولی در گفتوگــو بــا خبرنگار
«عصر مردم» تصریح کــرد :انتظار ما از مردم و
نیکوکاران ،صرف ًا مادی نیست ،شاید کسی بتواند
در زمینه مشاوره ،روزی و یا هفتهای چند ساعت
به خانوادههای زیر پوشــش کمک کند و یا یک
پزشک و یا یک معلم بتوانند در زمینه شغلی خود
قدمی  بردارند این ،برای ما ارزشمند است.
ایــن مدیــر کمیتــه امــداد که ســالها در
شهرســتانهای مختلــف ،کار امدادگری به فقرا
و نیازمندان را انجام داده اســت پیرامون ذهنیت
حــال و گذشــتهاش از میزان فقر در کالنشــهر
شــیراز یادآور شــد :تــا پیــش از ورود به حوزه
مدیریتی در شهر شیراز ،تصورم این بود که فقر،
خارج از شهر شیراز است اما واقعیت این است که
 20درصد جمعیت آماری استان فارس ،خانوارهای
زیــر پوشــش کمیته امداد در شــیراز هســتند.
او گفت :از  141هزار خانوار زیر پوشش کمیته
امداد در اســتان 26 ،هزار و  200خانوار در شیراز
زندگی میکنند.
رســولی در همین رهگذر خاطرنشــان کرد:
 7/5درصد جمعیت اســتان فارس زیر پوشــش
کمیتــه امداد هســتند اما در شــیراز ،حدود 5/5
درصد خانوارهای این شهر زیر پوشش هستند.
رئیس کمیته امداد شهرســتان شیراز تصریح
کرد :بر همین اســاس ،به محالت آســیبپذیر
شــهر ورود کردیم و فقر را به عینــه نه تنها در
حوزه مــادی بلکه در حوزههای مختلف فرهنگی
و عاطفی در این محالت دیدیم.
رسولی به آسیبپذیری شــهرکهای حاشیه
شهر شیراز اشاره کرد و گفت :در این شهرکها،
با تضاد فرهنگها مواجه هســتیم از فعالیتهای
فرهنگی ما باید بیشتر به سمت این مناطق برود.
او با تأکید بر اینکه فقر یک آســیب اســت،
خاطرنشان کرد :اگر توجه بیشتری به این آسیب
نشود ،آسیبها تبدیل به تهدید خواهند شد.
عوامــل مؤثــر در افزایش شــمار
خانوارهای زیر پوشش
رئیــس کمیته امــداد شهرســتان شــیراز،
غیراســتاندارد بودن جادهها ،نبود پوشش بیمهای
مناســب ،افزایش تورم و حتی خشکســالی را از
جمله عوامل مؤثر در افزایش شــمار خانوارهای
زیر پوشش این نهاد دانست.
رســولی یــادآور شــد :وقتی جادههــای ما
اســتاندارد نیست و وقتی تصادفی منجر به مرگ
سرپرست خانوار میشود بازماندگان ناچار هستند
جهت تأمین پــارهای نیازهــای ابتدایی خود به
سراغ کمیته امداد بیایند .این موضوع در بسیاری
از حوزهها هم ممکن اســت اتفــاق بیفتد ،حتی
خشکسالی!
او در عین حال ،آموزش و اعطای تســهیالت
بانکی در جهت دســتیابی به خوداشــتغالی و در
نهایت درآمدزایی را از جمله سیاستهای شاخص
کمیته امداد در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت:
از ســال  64تا اوایل دهه  90که بحث اشــتغال
در کمیتــه امداد مطرح گردیــد نزدیک  2هزار و
 700خانوار زیر پوشــش با دریافت تســهیالت
اشتغالزایی به خوداتکایی دست یافتند.
رســولی همچنین یــادآور شــد :در دهه 90
ایجاد پنج هزار و  800فرصت شــغلی در دستور
کار قرار گرفت که تا  2ســال آینده ،حدود 500
خانوار دیگر خودکفا و از چرخه کمیته امداد خارج
خواهند شد.
هزینــه  5میلیون تومانــی برای هر
خانواده زیر پوشش
رئیس کمیته امداد شهرســتان شیراز ،کمک
معیشت هر خانوار یک نفره زیر پوشش این نهاد
را  53هزار تومان در مــاه و هر خانوار  5نفره را
 100هزار تومان در ماه اعالم کرد و گفت :در کنار
پرداخت کمک معیشــت یاد شده ،کمیته امداد در
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اگر به آسیبها توجه نشود تبدیل به تهدید میشود
 150میوه «درخت آرزوها» در دست نیکوکاران
کار در کمیته امداد «مدرسه محوری» نیست
حد توان خود ،با مشارکت مردم سعی دارد نیازهای
اولیه خانوادههای زیر پوشــش را برطرف سازد.
رسولی در همین رهگذر یادآور شد :در دهه ،90
هزار و  650واحد مســکن مهر در شهر شیراز به
خانوادههای نیازمند زیر پوشــش تخصیص داده
شــد که در جهت کمک بــه خانوادههای گروه
هــدف ،مبلغ  7تــا  10میلیون تومان به شــکل
بالعوض جهت تأمین هزینههای مسکن مهر به
هر خانوار پرداخت شد.
او همچنین خاطرنشان کرد :در سال گذشته،
افزون بر  100میلیارد تومان کمک معیشــت به
خانوادههای زیر پوشــش در شیراز پرداخت شد و
حــدود  10میلیارد تومان صرف امور فرهنگی9 ،
میلیارد و  400میلیون تومان صرف وام اشــتغال
و  40میلیــارد تومــان صرف امــور درمان این
خانوادهها شد.
رســولی تصریح کرد :ســاالنه افــزون بر 5
میلیون تومان هزینه هر خانوار زیر پوشش کمیته
امداد در شیراز میشود.
 150میوه «درخت آرزوها» در دست
نیکوکاران
رئیس کمیته امداد شهرســتان شــیراز ،شمار
ایتــام این شهرســتان را  3هزار نفر برشــمرد و
گفت 14 :هزار حامی  شــمار ایتام یاد شده را زیر
پوشش و حمایت قرار دادهاند که میانگین کمک
ماهانه به هر یتیم  180هزار تومان است.
رســولی بــا اشــاره بــه مشــارکت 1800
حامی  خانوادههــای نیازمند (طرح محســنین) و
 860حامی  طرح اکرام شهرســتان شیراز در ماه
مبارک رمضان یادآور شد :در جریان برپایی جشن
مهرورزی در ماه مبارک رمضان ،در قالب مراسم
«درخت آرزوها» پاکتهای حاوی دلنوشــتهها و
آرزوهای بچههای یتیم بر روی درختی نصب شد

خیر و نیکوکار با پذیرش 150
که حامیان و افراد ّ
پاکت ،قول مســاعد دادند تا به آرزوی بچههای
یتیم جامعه عمل بپوشانند.
او برپایــی نمایشــگاه  10روزه عرضــه
دســتاوردهای مددجویان در حــوزه کارآفرینی
و اشــتغال ،توزیع و تحویل ســبد کاال و غذای
گرم بــه نیازمندان بــه ارزش  3میلیارد و 300
میلیــون ریال ،جمــعآوری افزون بــر  2میلیارد
ریــال زکات فطریــه مردم و تحویــل به فقرا و
نیازمندان واقعی ،جمــعآوری  170میلیون ریال
کمــک مردمی  در راهپیمایــی روز جهانی قدس
و همچنیــن  140میلیون ریال بــه مردم مظلوم
را از جملــه فعالیتهای مشــترک کمیته امداد و
مردم نوعدوســت شهرستان شیراز در ماه مبارک
رمضان برشمرد.
رســولی در همین رهگذر بــر این نکته تأکید
کرد که کمکهای مردمی ،صرف ًا بر اســاس نیت
خود مردم هزینه و صرف خواهد شد و حتی یک
ریــال از کمکها ،فارغ از نیت مردم و خیرین در
جاها و زمینههای دیگر هزینه نخواهد شد.
کار در کمیته امداد «مدرسه محوری»
نیست
رئیس کمیته امداد شهرســتان شیراز ،عشق،
ایمان و عالقه را پیششــرط انجام کار و فعالیت
در این نهاد مقدس برشمرد و تصریح کرد :کار در
کمیته امداد مثل زنگ خوردن در مدرســه نیست
که در یک ســاعت مشخص شروع و در ساعتی
مشخص پایان یابد.
رســولی در همیــن رهگــذر ،در پاســخ به
این پرســش که آیا شده اســت در کمیته امداد
رنج بکشــید؟ خاطرنشــان کــرد :زمانــی رنج
میکشــم که مشــکلی را ببینــم و نتوانم کاری
انجام دهم.

دبیر شورای عالی دفاع مقدس ناجا:

برای ثبت و انتشار خاطره  های شهدا گام  های اساسی
برداشته شود

ایرنا :دبیر شــورای عالی گســترش ارزش  های
ماندگار انتظامی  و دفاع مقدس ناجا با اشاره به نقش
شــاخص و ارزنده نیروی انتظامــی  در دوران دفاع
مقدس گفت :برای ثبت و انتشــار خاطره شهدا باید
گام  های اساسی و بیشتری برداشته شود.
بــه گــزارش معاونــت اجتماعــی فرماندهــی
انتظامی  فارس  ،سردار رضا طیبی در دیدار با فرمانده
انتظامی  این استان
افــزود :مدیریت ایثارگران فــارس باید در زمینه

شناسایی کســانی که در دفاع مقدس نقش آفرینی
کردند اقدام و خاطرات آنان را جمع آوری و منتشر کند.
وی سرکشــی و دلجویی از خانواده  های شــهدا و
جانبازان نیروی انتظامی  را بســیار مهم و اساســی
برشــمرد و گفت :این موضوع باید جزو برنامه  های
اصلی ناجا باشد.
طیبی بیان داشــت :امروز کسانی که در ارتباط با
دوران دفاع مقدس و خانواده ایثارگران فعالیت دارند،
عاقبت به خیری را برای خود به ارمغان خواهند آورد.

فرمانده انتظامی  اســتان فارس نیز در این دیدار
گفــت :اقدامات نیــروی انتظامی  در حوزه شــهدا و
جانبازان مطلوب اســت لیکن کافی نیست و باید در
بحث خاطره گویی اقدامات موثری انجام دهیم.
سردارســرتیپ دوم احمــد علــی گــودرزی
گفــت :بایــد بــا برنامــه ریزی  های مــدون برای
تبییــن ایثارگــری و رشــادت شــهدا و جانبــازان
اقــدام و تالش  هــای ارزنده آنها را به نســل جوان
معرفی کنیم.

