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رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران برگزاری کنگره شهدای قم:

شهیِد امنیت جان 
خود را برای امنیت 

و آسایش مردم فدا 
می کند 

4

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه 

 : شیراز

جریان های داخلی در 
مقابل تهاجم دشمن 

از هم حمایت کنند

شهردار منطقه هفت:

باید برنامه ریزی های الزم و ایجاد 
انگیزه به کتاب و کتاب خوانی در 

سنین پایین انجام گیرد

شهردار منطقه پنج شیراز:

ضایعات فروشان بهداشت و 
سالمت ساکنان منطقه را به 

خطر انداخته اند!
 : رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شیراز

قیمت ها در بازار کساد لوازم 
خانگی ترمز بریدند !
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس: 

ناحیه صنعتی کوار شصت و
 پنجمین شهرک صنعتی فارس 

محسوب می شود

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس :

حفظ حرمت و رعایت شأن محیط 
مقدس دانشگاه را وظیفه قطعی و 

انکار ناپذیر خود می دانیم
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

توسعه تولید و فرآوری گیاهان 
دارویی دارای توجیه اقتصادی برای 

2فارس است
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فارس به »شهرک کتاب« نیاز دارد
4

معاون استاندار فارس:

رئیسی  در همایش جهاد تبیین
 و اطالع رسانی هوشمندانه

ح کرد:  مطر

نقش مهم 
روابط عمومی ها 

در مقابله با 
دروغ پردازان 

برای 
گمراه سازی 

جامعه 
8

طی مراسمی در اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه تعاونی های تأمین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی آتیه نگر فراگیر
سیده ناهید تقویان- تماشا 

طــی مراســمی در اداره کل فنــی و حرفه ای اســتان 
فــارس، تفاهــم نامه همــکاری فی مابین ســازمان 
 آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه تعاونی های 
تأمین نیاز صنفی استاد کاران و کارگران ساختمانی 

و فصلی آتیه نگر فراگیر منعقد شد.
بــه گزارش »تماشــا«، در ایــن آیین کــه در اداره کل 
فنــی و حرفــه ای اســتان فــارس انجام شــد، تفاهم 

نامه مذکور منعقد گردید.
با انعقاد این تفاهم نامه بیمه عشایر و روستایی 
بــرای کارگــران و اســتاد کاران ســاختمانی سراســر 
اســتان فــارس کلیــد خــورد و از ایــن پــس بیمــه 
بازنشســتگی ، فــوت، نقــص عضــو، از کارافتادگــی 
و... برای این عزیزان در سراســر اســتان اعمال می 

شود.
همچنین به زودی گواهی نامه فعالیت ها از طریق 
تعاونی ها پس گذراندن دوره های ایمنی و مهارت 

صادر می شود.
 در حاشــیه انعقــاد ایــن تفاهم نامــه تجدد رئیس 
هیــأت مدیــره اتحادیــه تأمیــن نیــاز اســتادکاران و 
کارگــران ســاختمانی فــارس ضمن تقدیر و تشــکر 
از دکتــر کیایــی مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان 
فارس به پاس همکاری نزدیک، این تفاهم نامه را 
حاصل پیگیری های مــداوم اتحادیه برای خدمت 

بیشتر به این قشر زحمتکش عنوان کرد.
او افزود: در ســال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
هــا و در راســتای تقویــت و توســعه همــکاری ها و 
بهره بــرداری مشــترک از ظرفیــت هــای موجــود در 
زمینه آموزش های مهارتی و  کاربردی اســتادکاران 
و کارگــران ســاختمانی و بــه منظــور اجرایــی ســازی 
، ایــن  قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار
تفاهــم نامــه مابین ســازمان آموزش فنــی و حرفه 
ای کشور و اتحادیه تعاونی های تأمین نیاز صنفی 
استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی آتیه نگر 

فراگیر منعقد شد.
تجدد خاطرنشــان کرد: به موجب این تفاهم نامه 
و آموزش های مربوطه، کارگران و استادکاران عزیز 
خود را ارتقا داده و از درجه ۳ تا یک را در بر می گیرد.
کــه  اســت  ایــن  مــا  هــدف  گفــت:  همچنیــن  او 
اســتادکاران و کارگران ســاختمانی بــا آموزش های 
علمی و دقیق در این عرصه آشــنا شده و به مردم 

خدمات با کیفیت ارائه دهند.
تجــدد تأکیــد کــرد: اســتادکاران و کارگــران نیــز مــی 
توانند با اخذ گواهینامه های مهارتی از خدمات آن 

استفاده کنند.
مســئول  شــمس  مراســم  ایــن  حاشــیه  در 
ای  حرفــه  و  فنــی  کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش 

داشــت:  اظهــار  ســخنانی  در  فــارس  اســتان 
ارتقــای  بــرای  مشــترک  نامــه  تفاهــم  ایــن 
و  ســاختمانی  کارگــران  و  اســتادکاران  مهــارت 
 پیگیــری مســائل مربــوط بــه آنــان منعقــد شــده

 است.
او بــا بیــان اینکــه اداره کل فنــی و حرفــه ای متولــی 
اصلــی آموزش هــای مهارتی اســت، افــزود: گواهی 
فنــی و حرفه ای منجر به دریافــت وام، مجوز بیمه 
کارگــران، گرفتــن پروانه ســاختمانی و کســب و کار 
و... می شــود و تنها گواهی نامه قابل ترجمه بوده 
کــه در کشــورهای دنیــا قابــل اعتبار اســت چــرا که 

دارای کد شناسایی است.
شــمس ادامــه داد: اســتان فــارس دارای 50 مرکــز 
آموزش دولتی اســت که شعبات بسیاری نیز دارد 
و افــراد در ایــن شــعبات دوره هــای آموزشــی را می 

بینند و گواهی نامه دریافت می کنند.
در  آمــوزش  مســئول  موســوی  همچنیــن 
اســتان  ای  حرفــه  و  فنــی  کل  اداره  صنایــع 
جــوار  مراکــز  گفــت:  مــا  خبرنــگار  بــه  فــارس 
ارتقــای  بــرای  صرفــه  بــه  مقــرون  راهــی   کارگاهــی 
 سرمایه های انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه ها  

است.
 او افــزود: مجوزهایــی را بــه تعاونی ها شــرکت ها و 
اتحادیــه هــا اعــالم مــی کنیــم کــه بــه اســتناد ایــن 
مجوزهــا مــی توانند آمــوزش هایــی را بــرای ارتقای 
مهــارت به کارکنان خود ارائه دهند و انتقال تجربه 
دهنــد چراکــه نکتــه مهــم بــرای مــا انتقــال تجربــه 

است.
ســنوات  در  داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
انتقــال  پاگیــر  و  دســت  قوانیــن  دلیــل  بــه  اخیــر 
ســایرین  بــه  باتجربــه  اســتادکاران  از  تجربــه 
چنیــن  بــا  خواهیــم  مــی  مــا  لــذا  داد  نمــی  خ   ر
تفاهــم نامــه هایــی آنهــا کــه مــدرک دارنــد و عضــو 
آمــوزش  دیگــران  بــه  بتواننــد  هســتند،  اتحادیــه 

دهند.
حامــد اولیایــی مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونی های 
تأمیــن نیــاز اســتادکاران و کارگــران ســاختمانی و 
فصلــی اســتان فــارس نیــز در ایــن راســتا گفــت: 
بیمــه عشــایر و روســتایی در کل اســتان فــارس 
 شــامل کارگــران ســاختمانی، فصلــی، راننــده هــا و 

خانواده هایشان می شود که در حال اجرا است.
 او افــزود: ارائــه گواهــی جوار کارگاهی نیــز از امروز با 
تفاهــم نامــه اتحادیــه اســتان فــارس، بــرای همــه 

شهرستان ها رسمیت یافت.
اولیایی خاطرنشــان کرد: هر شهرستانی هم توان 
تأســیس جوار کارگاهی نداشته باشد با کد رسمی 
اتحادیه اســتان فارس، کار خود را شروع می کند و 

هر زمانی که توان داشت، می تواند مستقل به کار 
خود ادامه دهد.

همچنین کمالی مدیر کل صندوق بیمه عشایر و 
 روســتایی اســتان فارس بیان داشــت: در راستای 
تفاهــم نامــه بیمه روســتاییان و عشــایر و تعاونی 
اســتادکاران ســاختمانی، ایــن جلســه بــرای اطالع 

رسانی رؤسای تعاونی ها برگزار شد.
او افــزود:  بــا مدیــر عامــل ایــن تعاونــی نشســتی 
داشــتیم و بــرای اینکه جامعه هدف ما در اســتان 
فارس به عضویت این صندوق در بیایند، مجوزی 
را به این اتحادیه واگذار می کنیم تا اقدام به جذب 

افراد واجد شرایط در فارس کنند.
بیشــتر  هــدف  جامعــه  کــرد:  تصریــح  کمالــی 
استادکاران و کارگران ساختمانی هستند و موظف 
هستند آنها را به عضویت این صندوق در بیاورند.
بــه  تواننــد  مــی  افــرادی  کمالــی  گفتــه  بــه 
بیمــه  پوشــش  تحــت  کــه  بیاینــد  در  عضویــت 
خدمــات  راســتا  ایــن  در  و  نباشــند  دیگــر 
اکثــر  خدمــات  عشــایری  و  روســتایی   بیمــه 
بیمــه هــا را ارائــه مــی کنــد و محدودیتــی در بحــث 

پذیرش ندارد.
در ادامه برخی رؤســای تعاونــی تأمین نیاز کارگران 
ساختمانی شهرستان های فارس به بیان دیدگاه 

خود در خصوص این تفاهم نامه پرداختند.
مجتبــی حســینی رئیــس تعاونــی صنــف کارگــران 
ساختمانی سروستان گفت: این تفاهم نامه برای 
مــا خــوب اســت و امیدواریــم بتوانیــم مشــکالت 

کارگران را حل کنیم و همه آنها را بیمه نماییم.
مجیــد زمانی پور رئیس تعاونی تأمین نیاز کارگران 
و اســتادکاران ســاختمانی کازرون نیــز گفــت: ایــن 
تفاهــم نامه برای کســانی که تحت پوشــش بیمه 
نیستند به خصوص زنان خانه دار بسیار مناسب 

است.
علیرضا نوذری رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی 
تأمیــن نیــاز کارگــران ســاختمانی ســپیدان نیــز بــا 
تشــکر از کســانی کــه در ســپیدان همــکاری الزم را 
دارنــد از جملــه اداره کار و رفــاه اجتماعــی و فنــی و 
حرفــه ای ســپیدان گفــت: ایــن اتحادیــه خدمــات 
جهــت کارگــران از جملــه ارتقــای مهارت آنــان برای 
دنبــال  را  یــک  بــه   2 درجــه ۳بــه 2و  از  بــار   اولیــن 
می کند و گواهی اشتغال و جواز کسب به کارگران 

ارائه می شود.
نیــاز  تأمیــن  تعاونــی  رئیــس  جعفــری  محمــد 
کارگــران ســاختمانی زرقــان نیز اظهار داشــت: این 
تفاهــم نامــه به ارائه خدمات بیشــتر به این قشــر 

زحمتکش کمک خواهد کرد.
حســین متولــی زاده رئیــس تعاونــی تأمیــن نیــاز 

کارگــران ســاختمانی ســرچهان نیــز گفــت: بــا ایــن 
تفاهــم نامــه قدمی بزرگ بــرای خدمت بــه کارگران 

برداشته خواهد شد.
همچنیــن عزت ا... مرید زاده رئیس تعاونی تأمین 
کارهــای  گفــت:  خنــج  ســاختمانی  کارگــران  نیــاز 
مقدماتی انجام شده و روند کار به خوبی پیش می 

رود و برنامه های خوبی برای آینده داریم.
آرش خلیلــی رئیــس تعاونــی تأمیــن نیــاز کارگــران 
ساختمانی ســاختمانی بیضا اظهار داشت: تالش 
مــی کنیــم بــا ایــن تفاهــم نامه تــالش خوبــی برای 

خدمت به کارگران انجام دهیم.
امیــر زارعــی رئیــس تعاونــی تأمیــن نیــاز کارگــران 
ســاختمانی بوانــات نیــز گفت: پوشــش حداکثری 
اعضای تعاونی را دنبال می کنیم و گام های مؤثری 

را بر خواهیم داشت.
نیــاز  رئیــس تعاونــی تأمیــن  فرامــرز لشکرشــکن 
کارگران ساختمانی پاسارگاد نیز گفت: این تفاهم 
 نامــه مــی تواند به ارائه خدمت بیشــتر بــه کارگران

 کمک کند.
 عبدالرحیــم خادمیــان رئیــس تعاونــی تأمیــن نیاز 
کارگــران ســاختمانی خــرم بید گفــت: تفاهــم نامه 
مذکــور برای خدمــت به کارگران ســاختمانی مفید 

است.
نیــاز  تأمیــن  تعاونــی  رئیــس  دمیــری  علــی  احمــد 
کارگــران ســاختمانی بختــگان اظهار داشــت: امید 
اســت خدمتــی بــه کارگــران و اقشــار کــم برخــوردار 

صورت گیرد.
محمد مریدزاده رئیس تعاونی تأمین نیاز کارگران 
ســاختمانی قیــر و کارزیــن نیــز گفــت: بــا دریافــت 
خواهیــم  کارگــران  کــردن  بیمــه  بــرای  بیمــه  کــد 
داد. خواهیــم  ارائــه  آمــوزش  گواهــی  و   کوشــید 
همچنین کریمی رئیس تعاونی تأمین نیاز کارگران 
 ســاختمانی فیروزآبــاد اظهــار داشــت: انعقــاد این 
تفاهــم نامه به ارائه خدمت بهتر به کارگران کمک 
خواهد کرد.پاکیزه و تقی زاده رؤسای تعاونی تأمین 
نیــاز کارگران ســاختمانی فســا نیز اظهار داشــتند: 
هــدف مــا کمک بــه قشــر کارگــر و خدمت بیشــتر 

است که امیدواریم با این قرارداد محقق شود.
ع رئیس تعاونی تأمین نیاز استادکاران  ابوطالب زار
و کارگران ســاختمانی مرودشــت نیز این تعاونی را 

در حال تأسیس عنوان کرد.
بهنــام تجــدد رئیــس هیأت مدیــره تعاونــی تأمین 
اظهــار  ســاختمانی  اســتادکاران  و  کارگــران  نیــاز 
داشــت: ایــن تفاهــم نامــه همــکاری مــی توانــد در 
بهبــود عملکردهــا بســیار مفیــد واقــع شــود و در 
 عیــن حــال آموزش های مناســب نیز بــرای ارتقای

 مهارت ها صورت گیرد.


