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استان

* سال دوازدهم * شماره 2209

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد:

تفاهمنامه شروع عملیات اجرایی

 ۲۱۰۰واحد برنامه اقدام ملی تولید
و عرضه مسکن شهر صدرا

با توافق برای امضای تفاهمنامه بین شــرکت عمران شــهر
جدید صدرا و شــرکت توســعه گران عمران ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) ،ساخت  ۲۱۰۰واحد مسکونی از طرح اقدام
ملی در صدرا کلید میخورد.
رئیس هیأت مدیره شرکت عمران توسعه گران عمران ستاد
اجــرای فرمان حضرت امام (ره) صبح امروز از ســایت ها و
اراضی مکانیابی شده جهت ســاخت پروژه های اقدام ملی
مسکن بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهر جدید صدرا،
علی اکبر محرابیان در راستای تأمین زمین و ساخت مسکن
در قالب سیاست اقدام ملی تولید و عرضه مسکن صبح دیروز

به همراه هیأت همراه و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
صدرا با حضور در این شــهر از زمین های مکان یابی شــده
جهت ســاخت پروژه های اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
بازدید و ضمن ابــراز رضایت از فرایند برنامه ریزی و اراضی
تخصیصی طرح اقدام ملی در شهر صدرا در خصوص مکانیزم
و چارچوب همکاری با مجموعه شــرکت عمران شهر جدید
صــدرا مذاکره و گفتگو کرده و در خصــوص مدل انجام کار
توافق گردید.
در این بازدید که به توافق برای امضای تفاهم نامه فی مابین
شرکت عمران شــهر جدید صدرا و شــرکت توسعه گران
عمران ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) منجر شد مقرر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

مرگ  ۱۳هم استانی دیگر بر اثر
کرونا ویروس

آخریــن آمار مربوط بــه کروناویروس در اســتان فارس
نشــان می دهد که با مرگ ســیزده هم استانی دیگر طی
ظهر دوشنبه تا ظهر سه شــنبه ،مجموع آمار جانباختگان
این بیمــاری در اســتان به هــزار و  ۱۰۵نفر رســیده
است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم این
آمار در استودیو سالمت فارس ،از انجام  ۳۱۶هزار و ۴۸۸
مورد تست در آزمایشگاه های تشخیصی مولکولی استان
از ابتدای شیوع این بیماری تا دیروز بیست و دوم مهر خبر
داد و افزود :بر اساس آخرین بررسی ها ،ابتالی  ۶۳هزار و
 ۸۱۸نفر به قطعیت رسیده است.
دکتر علی اکبری همچنین با اعالم اینکه هم اکنون بیماران
مشکوک و یا عالمت دار که در مراکز درمانی استان بستری
هســتند ،عنوان کرد :از مجموع هزار و  ۸۰بیمار بســتری
مشکوک و عالمت دار به بیماری کرونا ۱۳۱ ،بیمار به دلیل
وخامت شرایط جسمی در بخش مراقبت های ویژه بستری
بوده و خدمات درمانی دریافت می کنند.
او در ادامه با آرزوی ســامتی برای تمامــی مبتالیان ،از
بهبودی  ۵۷هــزار و  ۳۷۱مبتال به کروناویروس در فارس
خبر داد که از بیمارســتان ها ترخیص شده و یا از ایزوله
خانگی خارج شده اند.
دکتــر اکبری با اعــام اینکه  ۱۵۱مورد در  ۲۴ســاعت
مذکور در بیمارســتان ها و مراکز درمانی اســتان بستری
شده اند ،هشــدار داد :در روزهای اخیر ،تعداد موارد مثبت
و موارد بستری در بیمارســتان ها به شدت افزایش یافته
است.
معاون درمان دانشگاه با تأکید بر استفاده مردم از ماسک
منزل تا منزل ،از هم اســتانی های عزیز خواست تا ضمن
استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات ،شستشو
و ضدعفونی کردن مرتب دست ها و رعایت فاصله فیزیکی
را نیز جدی بگیرند.

اعضای هیأت مدیره انجمن
موسیقی شعبه فارس شناخته
شدند

مصوبات این هیأت باید در چارچوب اساسنامه و آییننامه
باشد .در اساســنامه و آییننامه هر گونه کارکردی موازی
که بخــش خصوصی بــرای آن مجوزی گرفته باشــد،
ممنوع اســت .پشــتیبانی و حمایت از گروهها موســیقی
بومــی و محلــی از کارکردهای مهم ایــن انجمن خواهد
بود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ در نشستی با حضور
بهروز مرامی جدیدی ،معاون هنری و ســینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،اعضای هیأت مدیره جدید
انجمن موسیقی فارس شناخته شدند.
بهروز مرامی جدیدی در این نشست گفت :روند این است
که اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ،دو برابر اعضای
هیأت مدیره این انجمن را از بین اهالی موسیقی استان ،که
دیــدگاه تخصصی و پویایی اعتبار و جایگاه باالتری دارند،
بر پایه ویژگیهای بیان شــده در اساسنامه ،شناسایی و
پس از گزینش در انجمن موسیقی ایران 4 ،تن در جایگاه
اعضای هیأت مدیره و  2تن دیگر نیز در جایگاه علیالبدل
شناخته میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز در جایگاه حقوقی
خــود ،پنجمین تن از اعضای هیــأت مدیره خواهد بود .از
ایــن رو انجمن جایگاه نیمهخصوصــی (خصولتی) خواهد
داشــت .اعضای هیأت مدیره میبایســت در نخســتین
نشست خود ،رئیس انجمن را مشــخص نمایند تا پیگیر
روی دادن مصوبات نشستهای هیأت مدیره باشد .رئیس
تنها از اعضای حقیقی هیأت مدیره خواهد بود که با داشتن
ویژگیهایی همچون متعهد ،خوشــنام ،مورد وثوق ،بدون
داشــتن سوءســابقه مؤثر ،اداری نبودن ،نداشتن امتیاز
آموزشــگاه یا مؤسســهای با کارکرد اختصاصی انجمن،
داشتن توانایی و وقت الزم برای پیگیری کارها و مصوبات،
بتواند آرای  1+2هیأت را به دست آورد.
مصوبات این هیأت باید در چارچوب اساسنامه و آییننامه
باشد .در اساســنامه و آییننامه هر گونه کارکردی موازی
که بخش خصوصی برای آن مجوزی گرفته باشــد ،ممنوع
است .پشتیبانی و حمایت از گروهها موسیقی بومی و محلی
از کارکردهای مهم این انجمن خواهد بود.
از آن جــا که انجمن برای کارهای خــود باید هزینههایی
را بپردازد در اساســنامه ،شــیوههای گوناگونی همچون
برگزاری کارگاههای آموزشــی برای مدرسان موسیقی در
سطح عالی ،برگزاری کنسرتهایی که مؤسسات فرهنگی
هنری موسیقی آن را برگزار نمیکنند همچون کنسرتهای
محلی و بومی ،جشــنوارهها ،نمایشگاهها و رویدادهایی از
این دســت ،شناخته شدهاند که مدیریت و برنامهریزی آن
با تصویب هیأت مدیره و پیگیری رئیس شــعبه در فارس
خواهد بود.
گفتنی است؛ در این نشست مسیح افقه ،ابراهیم بذرافکن،
علیرضا مداحان شــیرازی و مســعود نامداری در جایگاه
اعضای هیأت مدیره و محمدصادق ولیی و مجتبی مهنا نیز
در جایگاه علیالبدل شناخته شدند.
آییــن تودیع و معارفه اعضای پیشــین و اعضای نوین با
حضور مدیرکل به زودی برگزار خواهد شد.
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گردید ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان مجری ساخت
حدود  2100واحد در قالب طرح اقــدام ملی برای ثبت نام
کنندگان واجد شرایطی که از طریق سامانه ،اقدام نموده اند،
عملیات اجرایی را همزمان با کل کشور در هفته اول آبان ماه
آغاز نمایند.
دکتــر حاجی پور مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید
صدرا گفت :بــا تأمین زمین این پروژه هــا و پس از امضاء
تفاهم نامه به زودی شــاهد آغاز ســاخت این  2100واحد
خواهیم بود .وی افــزود ۹۵۰ :واحد از این تعداد دارای طرح
معمــاری بوده و بالفاصله قابلیت شــروع عملیات اجرایی را
خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس خبر داد:

افزایش 8درصدی کشف مواد مخدر در  6ماهه نخست امسال
سیده ناهید تقویان -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
فرمانده نیروی انتظامی فارس از افزایش
 ۸درصدی کشــف مواد مخــدر در 6ماهه
نخست امسال خبر داد.
فرمانده انتظامی اســتان گفت :ما بايد از
ظرفيت رسانهها براي پيشگيري از وقوع و
كاهش جرايم استفاده كنيم و در اين زمينه
نيز فرهنگ سازي كنيم.
به گزارش «تماشــا» ،سردار رهام بخش
حبیبی در جمع خبرنگاران به مناسب هفته
ناجا ،اظهار داشــت :در ایــام کرونا تمام
مأموریت های نیروی انتظامی اســتان نه
تنها کاهش نداشــت بلکــه افزایش هم
داشت بلکه ناجا مسئله امنیت و آرامش را
در دستور کار خود دارد.
او به تشــریح برنامه هــای هفته ناجا که
امســال به دلیل کرونــا در فضای مجازی
برگزار می شــود ،پرداخت و افزود :افتتاح
پروژه هــای عمرانــی از طریــق ویدئو
کنفرانس ،تجلیــل از خانواده شــهدای
ورزشکار ناجا ،نشست با اصناف ،تجلیل از
حافظــان نظم و امنیت ،دیدار با جانبازان و
بازنشستگان ،مالقات مردمی ،طرح مردم
یاری و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در
یکی از روستاهای محروم شیراز ،نشست
با مدیران ،برپایی ایســتگاه ســامت و
توزیع بســته های بهداشتی در محله های
کم برخوردار شــیراز ،افتتاح پروژه اردوی
جهادی ،دیدار با جامعــه روحانیت مبارز،
امحاء کشــفیات مواد مخدر در شــهرک

اکبرآباد و اهدای خون کارکنان از مهم ترین
برنامه های هفته ناجا است.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به
شــعار هفته ناجا در سال جاری با مضمون
«با هم برای امنیت و ســامت» ،تصریح
کرد :با توجه به شــیوع ویروس منحوس

کرونا در جامعــه ،برنامه های هفته ناجا در
ســال جاری اغلب با اســتفاده از ظرفیت
فضای مجازی و رســانه هــای دیداری و
شــنیداری و با رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی برگزار خواهد شد.
سردار حبیبی ضمن تشــریح برنامه های
هفته ناجــا ،تصریح کرد :بیــش از 300
برنامه در ســطح استان فارس به مناسبت
گرامیداشت هفته ناجا پیش بینی و انجام
خواهد شد.
* در  ۶ماهه نخست امسال  ۲۳۲میلیارد
تومان کاالی قاچاق از سوداگران کشف
شد
وی ادامــه داد :در حال حاضــر با توجه به
فراگیر شــدن ویروس منحــوس کرونا،
نیروی انتظامی به عنــوان مدافعان امنیت
در کنــار کادر درمانی کشــور بــه عنوان
مدافعان ســامت جامعه حضــور خواهند
داشت و اقدامات قانونی خود را در راستای
افزایــش احســاس امنیــت در جامعه و
کمک به ســامت هموطنان انجام خواهد
داد.
وی افزود :در هفته ناجا ،مالکان خودروهای
دارای جریمــه باالی یــک میلیون تومان
می توانند با مراجعه به پلیس راهور نسبت

با برخورد شــدید و قاطعانه پلیس مواجه
خواهند شد.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان فارس از
شناســایی و دســتگیری  ۴باند تجاوز به
عنــف در عملیاتی پیچیده خبر داد و افزود:
همچنین  ۱۶۳نفر ارازل و اوباش که امنیت

* بیش از  300برنامه در سطح استان به مناسبت گرامیداشت هفته
ناجا پیشبینی و انجام خواهد شد

* شناسایی و دستگیری  ۴باند تجاوز به عنف در عملیاتی پیچیده
به اقساطی کردن جریمه خودرو خود اقدام
کنند.
این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری
از ســخنان خود به اقدامــات و عملکرد
فرماندهی انتظامی استان فارس در  6ماهه
اول سال جاری اشاره کرد و گفت :در این
مدت ،بیش از  30تن مواد مخدرکشف که
نســبت به پارســال  ۸درصد رشد داشته
اســت و بالغ بر  232میلیارد تومان انواع
کاالی قاچاق در ســطح استان کشف شده
است که نســبت به پارســال  ۱۱درصد
افزایش یافته است.
* افزایش 20درصدی کشفیات سرقت

افزایش  20درصدی کشــفیات سرقت،
کشف  49درصدی پرونده های پلیس فتا،
کاهش  23درصدی متوفیان و  18درصدی
مجروحان حوادث رانندگی و مصالحه 78
درصدی پرونده های ارجاع داده شــده به
مراکز مشــاروه پلیس از دیگر موضوعات
مهمی بود کــه فرمانده انتظامی اســتان
فارس به آن ها اشاره کرد.
سردار حبیبی با بیان اینکه برخورد با اراذل
و اوبــاش مطالبه مردم از ناجــا و تأمین
امنیت از وظایف اصلی پلیس است ،تأکید
کرد :کســانی که با اقدامــات خود قصد
دارند امنیــت مردم را به مخاطره بیندازند،

شــهروندان را به مخاطره انداخته بودند
در سراســر استان شناســایی و دستگیر
شدند.
ســردار حبیبی اظهــار کــرد :در زمینه
پرونده های پلیس فتا شــاهد کشــف ۴۹
درصدی پرونده های سرقت ،کالهبرداری
و  ...بودیم.
* کاهش ۲۳درصدی متوفیان حوادث
رانندگی برون و درون شهری
ســردار حبیبــی از کاهــش  ۲۳درصدی
متوفیــان حوادث رانندگی بــرون و درون
شهری خبر داد و گفت :در زمینه مجروحان
حوادث ترافیکی  ۱۸درصد و در سطح کل
استان  ۳۴درصد کاهش داشتیم.
سردار حبیبی با اشــاره به اینکه دشمنان
نظام با تبلیغات دروغین در فضای مجازی
در صــدد برهــم زدن آرامــش و امنیت
مردم هســتند ،بر تعامل و همکاری بیشتر
رسانه ها با معاونت اجتماعی استان در این
زمینه تأکید کرد.
سردار رهامبخش حبيبي در این بخش از
ســخنانش با بيان اينكه رسانهها بهترين
ظرفيــت و ابــزار پيشــگيري از جرايم
محسوب ميشــوند ،گفت :ما بايد با كمك
رســانهها كه پل ارتباطــي پليس و مردم

هستند توانمنديهاي خود را به احاد جامعه
در راستاي ارتقای احساس امنيت انعكاس
دهيم.
* دشــمن با فضاي مجازي به جنگ ما
آمده و هدفش اين اســت كه ما را از
واليت و رهبري جدا كند

ســردار حبيبي خاطر نشان كرد :دشمن با
فضاي مجازي بــه جنگ ما آمده و هدفش
اين اســت كه ما را از واليت و رهبري جدا
كند اما ما سربازان امام زمان با هوشياري
تمام ايستادهايم و آنان را شكست خواهيم
داد.
اين مقام ارشــد انتظامي در فارس با بيان
اينكه دشمن در جنگ نرم خانواده و جامعه
ما را هدف قرار داده است ،تصريح كرد :ما
با هدايت رهبر معظم انقالب (مدظله العالي)
و استفاده از كليه امكانات ،توانستهايم در
اين زمينه اقدامات خيلــي موثري انجام
دهيم و آنان را ناكام بگذاريم.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به ضرورت
اســتفاده از ظرفيت معتمدين و متنفذين
در راســتاي ارتقاء احساس امنيت ،گفت:
استفاده از ظرفيت اين عزيزان و رسانهها،
در جامعه براي ارتقای امنيت ،بســيار مهم
است.
ســردار حبيبي عنوان داشــت :رسانهها
چشم بينا ما در جامعه هستند و همفكري و
هم انديشي آنها با پليس در انعكاس اخبار
و حــوادث ،ضمن مديريــت صحيح افكار
عمومي ،ارتقای احســاس امنيت را براي
شهروندان به دنبال دارد.

پویش نذر دانایی راهی برای افزایش سرانه کتابخوانی در جامعه دانشآموزی فارس
* معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزشوپرورش فارس :جشنوارههای فرهنگی و هنری دانشآموزان باید نشاطبخش باشد
* بانشی :برای حدود ۹۰۰هزار دانشآموز فارس ،تنها  ۹۰۰مشاور در آموزشوپرورش فعال هستند
* رئیس اداره فرهنگی هنری آموزشوپرورش فارس :فارس میزبان اولین جشنواره بینالمللی شاهنامهخوانی خواهد شد

سیده ناهید تقویان -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
فارس گفت :پایه و اســاس جشنواره های فرهنگی و
هنری پویایی ذهن دانش آموزان است.
به گزارش «تماشــا» ،جهانبخش بانشــی در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه معاونت پرورشی و فرهنگی
در ادارات آمــوزش و پــرورش از بخشهای مهم و
بنیادین نظام تعلیم و تربیت به شمار میآید و در همه
دستورالعملهای باالدستی به عنوان یک رکن پایدار
شــناخته میشود ،گفت :از شش ساعتی که برای امر
تربیت مطرح پیشبینی شــده ٤ ،ســاعت به شکل
مستقیم مرتبط با این معاونت است.
* شبکه شاد تجربهای جدید در حوزه پرورشی
وی افزود :شیوع بیماری کرونا ،بخش شایان توجهی
از برنامههــا را به فضای مجازی کشــاند که فضای
رسانهای مطلوبی است که تجربهای جدید را در حوزه
فعالیتهای پرورشی رقم زده است.
* ایجاد نشاط ،بالندگی و سرزندگی از مهمترین
راهبرد ما برای رفع مشکالت روحی و روانی ناشی
از حضور دانشآموزان در خانه است
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
فارس با تأکید بــر اینکه ایجاد نشــاط ،بالندگی و
سرزندگی از مهم ترین راهبرد ما برای رفع مشکالت
روحی و روانی ناشــی از حضور دانش آموزان در خانه
است ،عنوان کرد :امروز دانش آموزان ما از برنامههای
اردویی ،جنگ شادی ،برنامههای ورزشی و بسیاری از
برنامههای دیگر محروم شدهاند .تمام تالش ما این

است که برنامه جشنوارههای فرهنگی و هنری تدوین
کنیم که پایه و اساس و محور همه آنها پویایی است.
بانشی با بیان اینکه جشنوارههایی که به دانش آموزان
ابالغ شده به لحاظ معنوی و فکری هم هدفمند هستند
و هم دارای نشــاط ،گفت :در سال تحصیلی گذشته
 ٥٥٠هزار دانش آموز در فعالیتهای قرآنی شــرکت
کردند و اعتقادات خود را به منصه ظهور رساندند.
او بــا بیــان اینکــه جمع کثیــری از همــکاران و
دانش آموزان اســتان فارس در اجالس نماز حضور
یافتند ،افزود :امســال و در فضای کرونایی که امکان
اجرای حضــوری بخش عمــدهای از برنامهها وجود
ندارد ،سعی و تالشمان این است که تمام برنامههای
مذهبی در قالب مسابقات قران و عترت اجرایی شوند.
* چندین طرح مشــاورهای به شکل گسترده در
فارس اجرا شد
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
فارس بیان کرد :تناســبی بین تعداد دانشآموزان و
مشــاوران در مدارس وجود نــدارد و هماکنون برای

حدود ۹۰۰هزار دانشآموز فارس ،تنها  ۹۰۰مشــاور
در آموزش و پرورش فعال هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
فارس همچنین عنوان کرد :با شــیوع کرونا  ۲۵۰نفر
از مشــاوران تحصیلی ما در ایام شیوع کرونا شماره
تلفن خــود را در اختیار دانش آموزان قرار داده بودند
و چندین طرح مشاورهای به شکل گسترده در فارس
اجرا شد.
بانشی با تأکید بر اینکه آسیبهای اجتماعی به عنوان
یک واقعیت در جامعه مدنظر آموزش و پرورش است،
گفت :اگرچه راهبردها و راهکارهای اساسی در طول
سال تحصیلی مدنظر قرار دادهایم ،اما امروز تالشمان
اســتفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی در طرح
نماد و کانون یاریگران زندگی است.
* اگر قرار است پیشــرفتی در عرصه اجتماعی و
فرهنگی ما روی دهد بایــد دانشآموزان را در
مراحل ابتدایی با کتاب آشنا کنیم
او با بیان اینکه هدف این معاونت تربیت انسان صالح
و دارای ویژگیهای اخالقی مبتنی بر دین مبین اسالم
است به پویش نذر دانایی اشــاره و عنوان کرد :اگر
قرار است پیشــرفتی در عرصه اجتماعی و فرهنگی
ما روی دهد باید دانــش آموزان را در مراحل ابتدایی

با کتاب آشــنا و زمینه شناســایی کتابهای فاخر و
ارزشمند را فراهم کنیم.
* میزان آســیبهای اجتماعی که در جامعه ما
رسوخ پیدا کرده ،زیاد است
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش
فــارس همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود
اظهار کرد :میزان آســیبهای اجتماعی که در جامعه
ما رســوخ پیدا کرده ،زیاد است و بخشهایی از این
آســیبها ممکن است در مدارس هم دیده شوند ،لذا
باید متناســب با این آسیبها ،برنامه ریزی دقیقی به
وجود آید.
* اولویت تقسیم مشاوران ابتدا در دوره متوسطه
اول است
بانشی همچنین گفت :اولویت تقسیم مشاوران ابتدا
در دوره متوســطه اول است و در صورت وجود نیروی
مازاد ،در دوره متوسطه دوم تقسیم میشوند.
او با تأکید بر اینکه در همــه دورههای تحصیلی نیاز
به مشــاوره داریم و باید در همه مقاطع تحصیلی این
مهم تقویت شود ،افزود :مشاوره تحصیلی در سراسر
کشــور جزو حوزههای فعال اســت و مشــاوران در
ســاعات آزاد ،در کلینیکهای خصوصی مشاوره ارائه
میدهند.

*  ۲۱۳۱مدرسه دخترانه ،پســرانه و مختلط در
فارس بدون کتابخانه هستند
رئیس اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای تربیتی
آموزش و پرورش فارس نیز از وجود  ۶میلیون و ۳۶۹
هزار و  ۹۶۹جلد کتاب در کتابخانههای مدارس استان
خبر داد و گفت ۲۱۳۱ :مدرســه دخترانه ،پسرانه و
مختلط در فارس بدون کتابخانه هستند.
سعید خادمی نیز با اشــاره به راهاندازی پویش «نذر
دانایی» در آموزش و پرورش فارس ،گفت :در فاز اول
این پویش  ۱۴۴۰دانشنامه به ارزش مالی  ۳۶میلیون
تومان تهیه و تقدیم مدارس استان شد.
او ادامه داد :در فاز دوم با یک رشد هزار درصدی و با
استفاده از ظرفیت کمک خیرین  ١٤هزار کتاب تهیه
و در  ٦٠کانون فرهنگی هنری اســتان فارس توزیع
شد.
* با تداوم این پویش شــاهد رشد هزار درصدی
کمکها نسبت به فاز دوم هستیم
رئیس اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای تربیتی
آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه ما مبدع پویش
«نذر دانایی» نیســتیم چرا که قبال هم اجرا شده بود،
گفت :با تداوم این پویش شــاهد رشد هزار درصدی
کمکها نسبت به فاز دوم هستیم.

خادمی با اشــاره به وجود  ۸هزار واحد آموزشــی در
فارس ،گفت :اکنون در بخــش دختران هزار و ٥٥١
کتابخانه مستقل ٨٧ ،کتابخانه مشترک و  ۸۰۹درسه
بدون کتابخانه داریم.
او ادامه داد :یکهزار و  ۷۱۸مدرســه مستقل پسرانه
داریــم که  ۷۸۹مدرســه آن فاقد کتابخانه اســت.
همچنین  ۱۵۰۷مدرســه مختلــط داریم که بیش از
 ٥٣٣مدرسه آن فاقد کتابخانه است.
* یکی از شــاخصههای توسعه هر کشوری سرانه
کتابخوانی است اما باید کتابی در دسترس باشد تا
سرانه افزایش یابد
رئیس اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای تربیتی
آمــوزش و پرورش فــارس همچنیــن از پیشبینی
راهاندازی  ۲۵۵کتابخانه در مناطق محروم و عشایری
فــارس خبر داد و گفت :در تأمین کتاب مورد نیاز این
کتابخانهها از مشارکت مردمی بهره خواهیم برد.
ســعید خادمی با بیان اینکه یکی از شــاخصههای
توسعه هر کشوری ســرانه کتابخوانی است اما باید
کتابی در دسترس باشد تا سرانه افزایش یابد ،عنوان
کرد :پویش نذر دانایی راهی برای افزایش ســرانه
کتابخوانی در جامعه دانش آموزی استان است.
او با اشــاره به برگزاری جشــنوارههای اســتانی و
کشــوری در مدارس فارس ،گفت :تابستان امسال
جشــنواره «همدلی» در هشت هفته با هشت موضوع
در رشــتههای مختلف ویژه دانش آمــوزان برگزار
شد.
* اولین جشــنواره بینالمللی شاهنامهخوانی تا
پایان امسال در استان برگزار خواهد شد
رئیس اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای تربیتی
آموزش و پرورش فارس همچنین برگزاری جشنواره
شــاهنامه خوانی به صورت مجازی و انتخاب  ۲۷اثر
برگزیده را از دیگر جشنوارهها ذکر و خاطرنشان کرد:
اولین جشنواره بینالمللی شــاهنامه خوانی تا پایان
امسال در استان برگزار خواهد شد.
* دورههای گلستانخوانی در استان پیش از این
برگزار شده بود
خادمی ادامه داد :فارس ،ســرزمین شاعران بزرگی
است و دورههای گلســتان خوانی در استان پیش از
این برگزار شــده بود و تالش کردیم تا شیوه نامهای
برای حافظ خوانی نیز در دستور کار قرار بگیرد.
او از برگزاری اولین جشــنواره حافــظ خوانی با ۲۰
غزل در رشــتههای نقاشــی ،خوشنویسی ،آواز ویژه
دانش اموزآن پســر و ...آبان مــاه در فارس خبر داد
و گفــت :تا دوم آبان ماه آثار ارســالی دانش آموزان
دریافت خواهد شــد و در  ۱۳آبــان همزمان با روز
دانش آموز ،آثار برگزیده اعالم میشود.

