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ایرنــا :مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس گفت:
ثبت نام ســیزدهمین جشــنواره ملی تعاونی های برتر که از
پنجشــنبه  24خردادماه جاری آغاز شده تا  16تیرماه ادامه
خواهد داشت.
ســهراب مختاری شــنبه افزود :متقاضیان می توانند با
مراجعه به سامانه ســیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر به
آدرس اینترنتــی  www.taavonibartar.irیا پایگاه
اینترنتــی اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی فارس به
نشانی  fars.mcls.gov.irاقدام به ثبت نام کنند.
وی ادامــه داد :این جشــنواره در زمینه هــای تولیدی،
توزیعی ،خدماتی و کشــاورزی و با هدف شناسایی و معرفی
الگوهــای عملی موفــق تعاونی جهت بهره گیری ســایر
تعاونی ها از روش ها ،دســتورالعمل ها و ابزارهای مدیریتی و
تولیــدی نمونه های موفق با هــدف ارتقای وضعیت خود و
همچنین فراهم کردن زمینه های گسترش و ارتقای روحیه
تعاونی و نمونــه پروری در بخش هــای مختلف اقتصادی
برگزار می شود.
مختاری گفت:توســعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه،
ایجاد فضای مناســب برای انتقال دانش رسمی و بومی در
تعاون و توسعه مشارکت های مردمی ،ایجاد انگیزه و رقابت
ســالم میان اعضای خانواده بزرگ تعاون کشور و تشویق و
ترغیب فعالیت های تولیــدی ،توزیعی و خدماتی در مناطق
مختلــف ،ارج نهادن به زحمات تالشــگران بخش تعاون و
ارتقای جایگاه و اهمیت تعاون و مشارکت در جامعه و معرفی
دســتاوردهای بخش تعاون و ترویج فرهنگ کار گروهی و
جمعی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
او گفــت :تمــام شــرکت های تعاونــی می تواننــد در
گرایش هــای مختلف این جشــنواره شــامل کشــاورزی،
صنعتــی ،معدنی ،عمرانی ،خدماتی ،اعتبار ،دهیاری ها ،زنان،
حمل و نقل ،فرش دســتباف ،مســکن ،مرزنشینان ،دانش
بنیان ،ســهامی عام ،فراگیر ملی ،تامین نیاز تولید کنندگان،
تامین مصرف کنندگان ،تامین نیاز صنوف توزیعی و خدماتی
و بنیاد تعاون و کارآفرینی ثبت نام کنند.
وی افــزود :تمام اتحادیه ها نیز می توانند در گرایش های
تولیــدی ،توزیعی و خدماتــی اقدام به نام نویســی در این
جشنواره کنند.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس اظهار کرد :در
این جشــنواره پس از اتمام مهلت ثبت نام تعاونی ها ،داوری
اولیه توسط اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان انجام
می شــود و سپس انتخاب نهایی از ســوی کارگروه علمی و
داوری ستاد صورت می گیرد.
وی در خصوص شــرایط عمومی تعاونی ها برای ورود به
عرصه رقابت انتخاب تعاونی برتر هم گفت :در این جشنواره
تعاونی هایی باید اقدام به ثبت نام کنند که حداقل ســه سال
از فعالیت آنها گذشته باشــد ،زیان ده نباشند ،استانداردهای
اجباری تولید یا خدمات را رعایت کرده باشند ،کارکنان آنها از
شرایط قانون کار و بیمه برخوردار باشند ،دارای بدهی معوق
و سررسید شده نباشــند ،حقوق دولتی از جمله مالیات های
تکلیفــی را پرداخت کرده باشــند و دارای صورت های مالی
مصوب و مجامع عمومی سالیانه نیز باشند.
مختاری اضافه کرد :جشنواره تعاونی های برتر هر سال و
همزمان با هفته تعاون از  13تا  19شهریور در سراسر کشور
برگزار می شود.

خانههای هالل با اولویت روستایی
برپا میشوند

فارس :بــا هدف تابآوری مــردم و افزایش آمادگی در
وقوع حوادث تاکنون  14خانه هالل در استان فارس تشکیل
و فعالیت خود را آغاز کرده است.
«اســتفاده از فرصتها برای توســعه فعالیتهای بشر
دوستانه اولویت جمعیت هاللاحمر است»؛ این را مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر فارس میگوید و اظهار میکند :خانههای
هالل به عنوان طرحی برای توسعه این فرصتها از سال 94
از سوی مدیریت بحران کشور مصوب شدند.
فیــضا ...جعفری اضافــه میکند :در حــوزه افزایش
تابآوری مردم در حوادث ،وجود این خانهها از اهمیت ویژه
برخــوردار بوده و در افزایش آمادگــی در وقوع این حوادث
نقش بسزایی ایفا میکنند.
این مقام مسؤول با تاکید بر اهمیت آموزش مهارتهای
زندگی در زمان بحران بیان میکند :خانه هالل مکانی برای
تقویت روحیه آسیبدیدگان و آموزش حفظ روحیه در زمان
وقوع بالیا نیز هست.
جعفــری عملکــرد موفــق ایــن خانههــا را مرهون
برنامهریزیهای اصولی میداند و اظهار میکند :انســجام و
هماهنگــی میان ســازمانها و کانونهایی که در خانههای
هالل فعالیــت میکنند نقش مهمــی در تحقق اهداف این
طرح دارد.
وی معتقد اســت :اگر فرصتی فراهم شود که استانها بر
اساس شــناخت اجتماعی و جغرافیایی ،برنامههای آموزشی
و فرهنگی را برای خانههای هالل بومیســازی کنند تاثیر
مطلوبی در اثر بخشی برنامههای جمعیت هاللاحمر در این
طرح میگذارد.
معاون داوطلبان جمعیت هاللاحمر اســتان فارس نیز با
ابراز رضایت از اولویتی که هیات دولت برای ایجاد خانههای
هالل در نظر گرفته اســت ،عنوان میکند :پیشــنهاد ایجاد
خانه هالل از ســوی جمعیت هاللاحمر ارائه و هیأت دولت
آن را مصــوب کرد و اولویت در ایجاد این خانهها به مناطق
روستایی داده شده است.
کامبیز قهرمانی میافزاید :خانه هالل در مناطق شهری
و روستایی برپا میشود که امکان تاسیس شعبه در آن وجود
ندارد و یا وجود شعبه به تنهایی قادر به پاسخگویی نیست.
وی با ذکر شعار این طرح بیان میکند :شعار جمعیت در
ایجاد این طرح« ،بردن خدمت نزد مردم» است و تا کنون در
فارس  14خانه هالل ایجاد شده و فعالیت میکند.
معاون داوطلبان جمعیت هاللاحمر فارس ،خانه هالل را
مکانی برای تجمیع فعالیتهای این نهاد میداند و میگوید:
شهرداری پیشــنهاد ایجاد مکان مناسب برای این خانهها را
به جمعیت میدهد و در اماکنی همچون فرهنگســراها و یا
خانه محالت به ویژه در مناطق آسیب پذیر ،این پیشنهادات
اغلب ارائه میشود.
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خانههای هالل با اولویت روستایی برپا میشوند
بــا هدف تابآوری مردم و افزایش آمادگی در وقوع حــوادث تاکنون  14خانه هالل در
استان فارس تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است...

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با رویکرد جدید برگزار می شود
سهرابی مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در دیدار با هیات مدیره مجمع خیرین
مدرسه ساز استان با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه ملی ...

ثبت نام جشنواره ملی تعاونی های
برتر تا  16تیر ادامه دارد

 3شوال 1439

فارس

آیت ا ...دژکام در دیدار رئیس ،معاونین و شماری از مدیران جهادکشاورزی فارس:

انقالبی کار کنید

قاســمی رییس ســازمان جهاد کشاورزی
فارس در راس هیاتی متشکل از حجت االسالم
والمســلمین بحرانی مســئول دفتر نمایندگی
ولــی فقیه در این ســازمان،معاونین و مدیران
کل دستگاه های وابسته ضمن حضور در دفتر
آیتا ...دکتــر دژکام نماینده محترم ولی فقیه
و امام جمعه شــیراز و دیدار با ایشــان ضمن
آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایشان و تبریک
عید ســعید فطر و تبریک انتصاب معظمه له
به عنوان نماینده محترم ولی فقیه در اســتان
فارس و امام جمعه شــیراز برایشــان آرزوی
توفیق الهی را کرد.
در ایــن دیدار کــه در آســتانه روز جهاد
کشــاورزی صورت پذیرفته بود قاسمی اظهار
کــرد :گرامی می داریم یاد و خاطره شــهدای
جهاد کشاورزی که برای حفظ امنیت کشور و
دفاع از میهن عزیز اسالمی از جان خود گذشتند
و کلیه کسانی که ایثارگرانه تالش نموده اند تا
امنیت غذایی کشور برقرار باشد.
وی افزود :ســازمان جهاد کشاورزی استان
فارس و دستگاه های وابســته به آن وظیفه و
مسئولیت های بســیار زیادی را در عرصه های
گسترده ای و در بین سایر دستگاه های اجرایی
به عهده دارد که از جمله می توان به عرصه های
زمین و منابع طبیعی تا عرصه های عشایر استان
فارس اشاره که در عرصه جنگل ,گسترده ترین
عرصه جنگل کشــور و نیز با بیشــترین تعداد
عشــایر ،قطب عشایر کشور محسوب می گردد
و نیز مسائل دامپزشــکی و حوزه تعاونی های
روستایی که خود عرصه های دیگری محسوب
می شوند .قاســمی در ادامه سخنانش گفت:در
خود سازمان جهاد کشاورزی نیز مباحثی نظیر
تولیــدات گیاهی اعــم از زراعت های مختلف
نظیر ،گندم ،جــو ،ذرت و حبوبات ،انواع باغات
از مرکبات ،میوه های سردســیری و گرمسیری
تا مســائل مرتبط با آب و خاک ،صنایع تبدیلی
تکمیلی ،بازار و بازار رسانی ،صادرات و واردات
محصوالت کشــاورزی و...دنبال می شــود و
از دیرباز کشاورزی اســتان فارس قطب تولید
محصوالت کشاورزی محسوب شده و می شود
و بــه طــور کلی حــدود ده درصــد تولیدات
کشــور با رقمی معادل ده میلیون تن محصول
کشــاورزی در ایــن اســتان تولید می شــود.
وی تصریــح کرد:وظیفه مــا حمایت ،هدایت
و نظارت بر تولید این محصوالت کشــاورزی
و سیاســت گذاری اســت و زحمــت اصلی را
کشــاورزان انجام می دهند و البته رســیدن
بــه ایــن جایگاه هــا ،رتبه ها و پیشــتازی در
خیلی از امور نتیجــه تالش ها و پیگیری های
کارشناسان،محققان ،دست اندرکاران و متولیان
این حوزه نیز می باشد.
رییس ســازمان جهادکشــاورزی استان در
بخش دیگری از ســخنانش به رتبه های این
اســتان در تولید محصوالت کشاورزی کشور
اشــاره کرد و گفت :در باغبانــی با  15درصد
تولیدات کشور رتبه اول ،در زراعت رتبه دوم،
در تولیدات امور دام رتبه چهارم کشور را داریم،
در صنایــع تبدیلی و تکمیلــی رتبه دوم و در
خیلی از محصوالت خودکفا هســتیم و یا اخیرا
مثل تخم مرغ به خودکفایی رسیده ایم.
قاسمی در ادامه گفت:در پی خشکسالی های
اخیر چالش هایی گریبانگیر بخش کشــاورزی
شــده اســت که مهمترین آن بحث کم آبی
اســت و با توجه به اینکه  80درصد فعالیت ها
در کشاورزی وابســته به آب زیر زمینی است،
بالطبــع خشکســالی ها باعث بیــان منفی
برداشــت از منابع آب زیر زمینی شــده اند و
این وابســتگی قطعا برای کشاورزی زحمات و
دردسرهایی ایجاد کرده که سعی بر این بوده تا
با اتخاذ راه کارهای فناورانه به مقابله با بحران
خشکسالی پرداخته شود که از جمله راهکارها،
ترویج و توســعه آبیاری تحت فشــار است که
در این راســتا تجهیز کلیه اراضــی ای که با
آبیاری غرقابی مشروب می شــوند ،به آبیاری
مدرن و نوین از برنامه های پیش رو اســت به

نحوی که ســقفی برای اجــرای آبیاری تحت
فشــار نداریم و دولت با اعطــای  85درصد
یارانه بالعوض در اجرای آّبیاری تحت فشــار
مشــارکت می کند و در حال حاضر فارس رتبه
اول کشــوری در اجرای سامانه نوین آبیاری را
دارد و بحمــدا ...برای اولین بــار رکورد میزان
آّبیاری تحت فشار شکسته شد و به بالغ بر 24
هزار هکتار در ســال گذشته رسیدیم و در سال
جاری هدف گذاری  70هــزار هکتاری داریم
و امیدواریم با همکاری شــرکت های مشاوره،
پیمانکاران و همکاران در مدیریت آب و خاک
و شهرســتان ها به این ســطح دســت یابیم.
وی افــزود :با توجه بــه آب محور بودن همه
برنامه ها ,توســعه گلخانه ها در دستور کار قرار
گرفته و چــون محور تمام اســتراتژی ها آب
هست از بذور مناسب جهت کاهش مصرف آب
تا توســعه گلخانه در جهت افزایش بهره وری
 10تــا  15درصدی از آب در دســتور کارمان
اســت و در حــال جایگزین نمــودن  80هزار
کشت سبزی و صیفی به  7هزار هکتار گلخانه
هستیم و البته به دلیل این که فضای کسب و
کار گلخانه در استان فارس هنوز جا نیفتاده به
توفیقی که در پی آن بودیم دســت نیافته ایم،
اما با تسهیالت در نطر گرفته شده و شیوه هایی
که اتخاذ شده شروع خوبی در توسعه گلخانه ها
داریم و امیدواریم به چشــم انداز خوبی که در
این حوزه متصور شده ایم ،دست یابیم.
رییس سازمان جهادکشــاورزی فارس در
قسمت دیگری از ســخنانش گفت :طی 6-5
ســال اخیر به بذر به عنــوان مهم ترین نهاده
تولید با توجیه  40درصدی تولید ،توجه شــده
است و البته این توجه تمام نشده و هنوز خیلی
نیاز داریم کــه در این حوزه هــا بتوانیم اقدام
موثری که آرمان و هدفمان هســت به انجام
برسانیم.
وی در ادامه یادآور شد مهم ترین رویکرد ما
بحث علمی  ،فنی و مهندسی کردن کشاورزی
است و توســعه دانش و آموزش کشاورزان با
شــیوه های نوین و مجهز شدن به علم روز در
دستور کارمان است و در همین راستا طرح نظام
نوین ترویج در سطح کشور و در استان فارس
به عنوان یکی از اســتان های پیشــرو در حال
اجرا داریم ضمن این که با اســتفاده از ظرفیت
محقیقن و مرکز تحقیقات و آموزش خوبی که
در اســتان هســت و بیش از  ۱۰۰عضو هیأت
علمی دارد و از کارشناسان زبده و متبحری نیز
برخوردار هست امیدواریم بتوانیم کشاورزی را
به ســمت علمی ،فنی و مهندسی شدن ببریم.
این مقام مسوول افزود :در همین راستا عرصه
کشاورزی اســتان به پهنه های 2500هکتاری
تقســیم شــده و یک کارشــناس مروج پهنه
مســئولیت تمام فعالیت های مختلف آن پهنه
اعم از زراعــت ،باغبانی ،اموردام و...را پیگیری
و دنبال می کند و بدین ترتیب ضمن برقراری
ارتبــاط موثرتــر ،آخرین یافته هــای علمی به
مزرعه انتقال یافته و مسائل و مشکالت مردم
پیگیری می شود.
وی تصریح کرد:با فنی و مهندسی کردن
کشــاورزی ،علی رغم خشکســالی های اخیر
و کاهش سطح زیر کشــت گندم ،با افزایش
بهــره وری میزان تولید کاهش پیدا نکرد .که
این مهم با اســتفاده از بذور مناسب ،کوددهی
بموقع و مبارزه به موقع با آفات ,تهیه بســتر
مناسب و مکانیزاسیون بهتر محقق شد.
قاســمی تاکید کرد :انجام کلیه امور برنامه
محــور بوده به عنوان نمونه در صنایع ،ســند
استراتژی صنایع ،شیالت سند توسعه شیالت،
وجــود دارد و وظایف هر کســی تا حدودی
مشخص است و اگر الزامات برنامه ها محقق
شــود به اهدافی که در اســناد تبیین و نوشته
شــده خواهیم رسید وتالش همه همکاران ما
در مجموعه خانواده بزرگ جهاد کشــاورزی
اعم از تحقیقات و اجرا ،شرکت های پشتیبانی
کننــده این هســت کــه بتوانیم اهــداف را
محقق کنیم.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان
فارس در خاتمه ســخنانش گفت:ما کماکان
نیازمند راهنمایی ،همکاری ،همفکری هستیم
و دســت هر عزیزی که بتوانــد به ما کمک
کنــد را به گرمی می فشــاریم و فکر می کنیم
که کشــاورزی فــارس علی رغــم این که
طی سالیان متمادی پیشــرو بوده و اقدامات
فناورانه بســیار زیادی از کشــاورزی فارس
به کشاورزی کشــور منتقل شده و الگو شده
می تواند کماکان جایگاه رفیع تری را رقم بزند
چرا   که ظرفیت های کشــاورزی فارس بابت
اشتغال و سرمایه گذاری کماکان بسیار بسیار
زیاد هســت وبه عنوان نمونــه هنوز در حوزه
صنایع تبدیلی و تکمیلــی علی رغم زحمات
زیادی که عزیزمان کشــیده اند فضای بسیار
بســیار بزرگتری داریم تا با گام برداشــتن در
این حوزه ,هم به تولید ،ارزش آفرینی ،ارزش
افزوده ،ایجاد اشــتغال و جلوگیری از ضایعات
محصوالت کمک کنیم و البته تا رســیدن به
جایگاه علمی هم هنوز فاصله زیادی وجود دارد
که با کمک محققین و بهره مندی از صاحبان
علوم در پی حل مسائل و مشکالت کشاورزان
به عنوان بندگان خوب خدا ،هســتیم و بر این
باوریم که
ارکان توسعه کشاورزی از توسعه روستایی
می گــذرد و از وظایفــی که اخیــرا به عهده
جهاد کشــاورزی گذاشــته شــده ،کمک به
توسعه روســتایی به اتفاق سایر دستگاه های
ذی مدخل است.
در ادامه این جلســه آیتا ...لطفا ...دژکام
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شیراز گفت :وزرات جهاد کشاورزی مجموعه
گســترده ای است و بنده وظیفه خود می دانم
از حجــم قابل توجه کارهای خوب ســازمان
جهاد کشاورزی به مسبله زمین خواری توجه
بیشتری شود ،مقام عظمای والیت در بخشی
از ســخنان خود به خصوص در زمان مدیریت
فعلی آقای دکتر قاســمی که متدینین هستند
تشــکر کنم اما از باب این کــه می خواهیم
حســاب روز قیامت را پس دهیم در جهاد به
عنوان ارگان انقالبی بایستی کار انقالبی شود
یک افق باالتر از این دیده شود.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان فارس در
ادامه سخنانش اظهار داشت :استان فارس از
بســیاری جهات در کشور به دلیل تالش شما
در کشور اول است .اما توقع چیست؟ در کشور
هلند با روزهای آفتابی کــم درآمد حاصل از
تولید گل چند برابر بیشــتر از کشور ما هست.
ایران منهای شــرایط خشکسالی فعلی حاکم،
در بهترین شــرایط اقلیمی ،تعــداد روزهای
آفتابی،زمین حاصلخیز و شــرایط ویژه جهت
تولیــدات کشــاورزی دارد و اگرچه در برخی
محصوالت اســتراتژیک به خودکفایی رسیده
ایم و اقدامات خوبی صورت گرفته اســت اما
اقدامــات ترویجی بیشــتری و برنامه ریزی
مناســب جهت تغییر الگوی کشت مناسب با
شرایط خشکسالی بایستی صورت گیرد.
در هنــد ســطح مورد نیاز یــک محصول
و ســطح زیر کشت شــده در سامانه ای قابل
مشــاهده جهت بهره برداران ثبت می گردد و
کشاورزان در صورت مشاهده به سقف رسیدن
کاشت یک محصول از کاشت آن صرف نظر
نموده و محصولی جدید کشــت می نمایند و
جا دارد در استان فارس نیز در فضای مجازی
این برنامــه ریزی و اعتمادســازی در جهت
مدیریت کشــت موثر صورت گیرد و بنابراین
هنوز الزم هست که جهاد ،جهاد باشد و نیاز
به عمل انقالبی داریم و با روال اداری ســایر
ادارات این خأل پر نمی شود.
وی خاطر نشــان کرد :مدیریت جهادی از
سازمان جهاد کشــاورزی و از این اداره صادر
می شــود .کار ،اگر برای خودمان بود انقالبی
نیست ،اگر برای ملت بود بعد از مدتی متوقف
خواهد شد و اگر برای خدا بود " م َِن الْ َم ْه ِد إِلَى
اللَّ ْحد" ادامه خواهد داشت.

انقالبی کار کنید
قاســمی رییس ســازمان جهاد کشــاورزی فارس در راس هیاتی متشــکل از
حجت االسالم والمسلمین بحرانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه...
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عليرضا سياهپور با توجه به فرا رسيدن سفرهاي تابستاني مطرح كرد؛

فارس ،پذيراي هموطنان قانون مدار

امســال نيز مانند سال گذشته پايان ماه مبارك رمضان و
آغاز سفرهاي تابستاني با يكديگر همزمان گرديده است كه
خود موجب افزايش تردد و سفر شده و در عين حال توجه به
مقوله حفظ ايمني تردد را دو چندان كرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره کل راهــداري و
حمــل و نقل جاده اي فارس ،مهندس عليرضا ســياهپور با
اشاره به مطلب فوق افزود :راهداري و حمل و نقل جاده اي
در كنار تالش شــبانه روزي جهت ارايه خدمات مطلوب به
كاربران جاده اي ،طي دو ماه گذشــته و پس از اتمام طرح
نوروزي عمليات هاي مختلف و برنامه ريزي شــده ارتقاي
ايمني راه ها را در دســتور كار قــرار گرفته و تمهيدات ويژه
جهت بازديد و رسيدگي به واحدهاي خدماتي رفاهي بين راهي ،پايانه هاي مسافربري  ،راهدارخانه ها
در راستاي ارايه خدمات مطلوب انديشيده شد.
مديــرکل راهداري و حمل و نقل جــاده اي فارس ضمن تأکيد توجه به هشــدارهاي ايمني
و ترافيکــي و پرهيــز از رانندگــي طوالني مدت گفت :تمامي دســتگاه هاي خدمات رســان با
تعاملــي بيش از پيش آماده خدمات رســاني به مســافرين و کاربران جاده اي هســتند و تمامي
تالش تمامي دســتگاه ها کاهش تصادفات و افزايش ايمني ســفر با همکاري و همراهي مردم و
مسافرين عزيز است.
مهندس ســياهپور در خصوص همكاري مردم با نهادهاي خدمات رسان تأكيد كرد :در گذشته
تصادفــات در ايام تعطيالت كام هموطنان عزيزمان را تلخ و لذت بهره بردن از اين ايام را از بين
برده اســت؛ لذا توصيه مي گردد با احترام به قوانين ترافيكي ،رعايت ســرعت مجاز ،عدم سبقت
غيرمجاز و در نهايت با مديريت زمان ســفر و استراحت كافي جهت داشتن تمركز بيشتر و اجتناب
از خواب آلودگي به استقبال اين تعطيالت برويم.
وي در خصوص اطالعات الزم قبل از سفر نيز تشريح كرد :هموطنان گرامي قبل از شروع سفر
با مراجعه به سامانه  141مي توانند از شرايط جوي ،وضعيت ترافيكي ،طول مسير و ساير اطالعات
مفيد در حوزه راه اطالع يابند.
علیرضا سیاهپور در پایان یادآور ساخت :با شروع و اجرای «طرح راهداری تابستانی» در تمامی
محورهای مواصالتی و همچنين پايانه هاي فعال حمل و نقل مســافر اســتان فارس ،راهداران و
فعاالن عرصه حمل و نقل جاده ای حضوری فعال و چشمگیر خواهند داشت و با هماهنگی سایر
دستگاه های خدمات رسان نسبت به ارائه خدمات به کاربران جاده ای مي پردازند.

بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز
با رویکرد جدید برگزار می شود

سهرابی مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در دیدار با هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان
با اشــاره به اهمیت فعالیت رسانه ملی و نظام آموزشــی در ارتقای فرهنگ جامعه ،از نوسازی مدارس و
مجموعه خیرین مدرسه ساز بعنوان برکات نظام اسالمی یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی نوســازی مدارس در این دیدار کــه با حضور مدیران کل آموزش و پرورش،
نوســازی مدارس ،رییس و مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز و معاون مشارکت های مردمی نوسازی
مــدارس در دفتر مدیر کل صدا و ســیمای مرکز فارس انجام شــد ،ســهرابی با تقدیــر از متولیان امر
مدرســه ســازی که همت به علم و دانش افزایی فرزندان جامعه بستند یادآور شد :امروزه دانایی ،توانایی
اســت و کشــوری که ناتوان باشد محکوم به مرگ هست و مصداق دانایی در همین حوزه ای که خیرین
فعال هســتند بوده و طبیعی اســت هر چقدر در این راستا در حوزه آموزش و پرورش تالش شود ،زحمات
رسانه ملی در تفهیم مصادیق کمتر خواهد شد.
مدیر کل صدا و ســیما با اشــاره به نقش اطالع رسانی ،آگاهی بخشــی و بصیرت افزایی رسانه ملی
که علی رغم توطئه ها و دسیســه های دشــمنان برای کمرنگ نشــان دادن آن همچنان بهترین محل
راست آزمایی مردم و افکار عمومی محسوب می شود تاکید کرد :هم افزایی دستگاه ها موجب برکت است
و امروزه جوامع متمدن دریافتند که علی رغم تقســیم کار متعدد اما ،هدف و مقصد یکی اســت و به آن
چشم بستند و باید کمک کنند تا در حوزه فرهنگ که زیربنای تمامی ابعاد جامعه است به توفیق و نتیجه
برسیم چرا که اگر فرهنگ ارتقا نیابد تکنولوژی امکان دارد بالی جان ما شود.
ســهرابی با اشاره به شــروع حرکات خیرخواهانه از استان فارس و تســریع به سراسر کشور همچون
خیرین مدرسه ساز و سالمت گفت :این مطلب بیانگر آن است که مردم این استان فقط اهل قال نیستند
و در عمل نیز اهل نیکوکاری و انفاق بوده و محرک امر خیر به شمار می روند و از این حیث صدا و سیما
که جایگاه و اعتبار باالیی نزد مردم دارد وظیفه خود می داند ،در حوزه های متعدد اجتماعی ،سیاسی ،حقوق
و حتــی حقیقی همچون معرفی افراد خیرخواهی که تمام دارایی ابا اجدادی خود را صرف کار خیر نمودند
به جامعه معرفی نماید و اگر امروزه موضوعات متعدد جامعه در حد قابل قبولی اســت مرهون تالش های
عوامل صدا و سیماست و از این جهت باید پذیرفت همه دستگاه های موفق نیازمند رسانه موفق هستند.
در این دیدار موصلی مدیرکل نوســازی مدارس فارس نیز با اشــاره به حضور  50درصد دانش آموزان
شیرازی در مدارس خیری و غیر انتفاعی خاطر نشان کرد :از  300پروژه فعال در استان که در حال ساخت
هســت حدود  120پروژه ( 40درصد) متعلق به خیرین مدرسه ساز بوده و یک سری هم پروژه های جدید
از نیکوکاران شروع شده که حداقل  50درصد اعتبار آن را خیرین تامین کردند ،اما هنوز حدود  1800باب
مدرسه در استان باید ایمن سازی شوند.
موصلی با اشــاره به نقش موثر صدا و ســیما که مردم مطالب منتشر شده در جامعه را فقط در صورت
شنیدن از صدا و سیما می پذیرند خاطر نشان کرد :نقش صدا و سیما به عنوان عامل فرهنگ ساز در جامعه
محرز بوده و از این حیث باتوجه به فضای خاصی که در زندگی خیرین وجود دارد که فقط در صورت ورود
بــه آن می توان به عمق آن پی برد باید اذعان نمود که ســوژه ها و موضوعات وافری در بین نیکوکاران
وجود دارد که انتخاب را برای نمایش مشکل می کند.
مدیرکل نوســازی مدارس افزود :باتوجه به منتقل شــدن دبیرخانه خیرین خارج از کشور از تهران به
شــیراز و ســاماندهی کار نیکوکاران مقیم خارج انتظار همکار افزونتری از رسانه ملی که به آن نیاز مبرم
حس می شود داریم.
احمدی سرپرســت آموزش و پرورش فارس نیز در ایــن دیدار با تاکید بر دیدگاه کلی به جای نگرش
بخشــی به رسانه ملی خاطر نشان کرد :اقدام رسانه ملی در نمایش هر موضوعی ثمرات زیادی به همراه
دارد که مصداق آن پرداختن به مفاخر اســتان و گلســتان خوانی دانش آموزان است که به زودی رویکرد
بین المللی پیدا می کند.
احمدی با توجه به بیســتمین جشنواره خیرین مدرسه ســاز فارس افزود :امسال در جشنواره خیرین
مدرسه ساز استان که در  31خرداد ماه برگزار می شود قصد داریم با نگرش جدید فعالیت های چشمگیری
داشــته باشیم که تحقق آن نیازمند گروه رسانه ای مشترک صدا و سیما با مجموعه آموزش و پرورش و
نوسازی مدارس است و از طرفی با راه اندازی مجمع خیرین خارج از کشور در شیراز که در جای خود یک
موهبت برای ماست ،موظفیم به رسالت خود در مقابل نیکوکاران به خوبی عمل کنیم.
گفتنی اســت در این دیدار دکتر میرباقری رییس مجمع خیرین مدرسه ساز نیز با اشاره به کار خیرین
و افرادی که بر اســاس مصداق آیات الهی از امــوال خود برای رفاه دیگران می گذراند گفت :نیکوکارانی
هســتند که تمام دارایی خود را برای مدرسه ساز می بخشند اما خودشان برای درمان از مساعدت مجمع
خرین بهره می برند که جلوه های واقعی از مفاهیم ایثار اســت که قابلیت مطرح شدن و نمایش در رسانه
ملی را دارد.

