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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعالم کرد

رئیس کل دادگستری استان کردستان:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بوشهر:

خسارت ۲۸۰۰میلیاردی سیالب به کشاورزی فارس

بانک اطالعاتی مجرمین حرفه ای و
سابقه دار کردستان تشکیل می شود
رئیس کل دادگستری کردستان از تشکیل
بانک اطالعاتی مجرمین حرفه ای و سابقه دار
در دادسرای استان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی دادگستری استان کردستان با حضور
رئیس کل دادگستری استان کردستان ،دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان ،معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان
و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و
انتظامی استان ،جلسه شورای پیشگیری از جرم
استان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری
کردستان برگزار شد .در ابتدای جلسه حجت
االسالم حسینی رئیس کل دادگستری استان
کردستان فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله
الحسین (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت:
عمده ترین فلسفه قیام امام حسین (ع) اصالح
امت و خدمت به مردم بود و به جرأت میتوان
گفت که حتی غیرمسلمانان هم وامدار نهضت
اباعبدالله هستند .حجت االسالم حسینی
امنیت و احساس امنیت را دو مقوله بسیار
مهم و حیاتی عنوان کرد و تأکید کرد :وقتی
در جامعه سرقتی رخ میدهد فقط امنیت زیر
سوال نمیرود بلکه مردم احساس امنیت شأن
نیز مخدوش میشود و عالوه بر خسارات مالی
دچار تألمات روحی نیز میشوند و از این رو یکی
از انتظارات به حق مردم از حاکمیت پیشگیری،
برخورد و مقابله جدی با بزه سرقت است.
وی افزود :مسئولیت دستگاه قضائی در قالب
شورای پیشگیری از وقوع جرم در دو حوزه
تعریف میشود که در وهله اول وظایفی که
مشخصا ً متوجه دستگاه قضائی است به عنوان
مثال در خصوص سرقت انجام تحقیقات جامع و
کامل و صدور قرار متناسب در دادسرا و صدور
حکم متناسب با لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم در
دادگاه و همچنین اجرای دقیق حکم و خودداری
از اعطای تسهیالت رفاهی و قانونی به سارقین
حرفهای و سابقه دار از وظایف خاص دستگاه
قضاست .رئیس کل دادگستری استان کردستان
تأکید کرد :وظیفه دوم دستگاه قضا نظارت جدی
بر انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و
نهادهای عمومی در حوزه پیشگیری از سرقت
است .وی آمار سرقت را از حیث وقوع در استان
کردستان در قیاس با آمار کشوری پایین توصیف
کرد و گفت :بحث ساختمانهای نیمه کاره،
مخروبه و متروکه در استان سریعا ً باید تعیین
تکلیف شود و گشت رضویون باید فعالتر شود.
حجت االسالم حسینی از تشکیل بانک اطالعاتی
مجرمین حرفهای و سابقه دار در دادسرای استان
خبر داد و گفت :کمیته فرعی مقابله با سرقت
در مرکز استان و شهرستانها و قرارگاه استانی
پیشگیری از سرقت نیز تشکیل شده است.
وی افزود :با توجه به آمار سرقتهای اتومبیل
به نظر میرسد یکی از دالیل آن عدم وجود
پارکینگ در اماکن مسکونی و تجاری است که
در این حوزه وظیفه شهرداری و کمیسیونهای
ماده  ۱۰۰است که بدون اغماض و لحاظ مسائل
و مصالح مالی با متخلفین برخورد کنند .رئیس
کل دادگستری کردستان تأکید کرد :در حوزه
سرقت از مدارس وظیفه آموزش و پرورش
تقویت تمهیدات حفاظتی مدارس است که باید
دادستانهای استان از باب حقوق عامه بر این
امر نظارت نمایند و با توجه به اینکه بسیاری از
سرقتهای خرد توسط معتادین متجاهر انجام
میشود ،وظیفه استانداری و اداره بهزیستی
است که با استفاده از منابع مالی مربوطه و
همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در ایجاد
کمپ ماده  ۱۶در استان تسریع نموده و دبیر
شورا نیز بر این امر نظارت کند .وی افزود :در
حوزه سرقت دریچهها و منهول های فاضالب
وظیفه شرکت آب و فاضالب استان این است که
با فوریت نسبت به تعویض دریچههای موجود
و جایگزین نمودن دریچههای سرقت شده اقدام
نماید و دادستان مرکز استان از باب حقوق عامه
با تعیین ضرب االجل بر این امر نظارت جدی
کنند .حجت االسالم حسینی نقش صداوسیما و
رسانههای جمعی و فضای مجازی در آگاه سازی
مردم در تقویت تمهیدات حفاظتی از اماکن
مسکونی و تجاری را مؤثر و قابل توجه دانست و
گفت :مصوبات این شورا توسط معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان،
دادستانهای مرکز استان و شهرستانهای استان
تا حصول نتیجه مطلوب باید پیگیری و اجرایی
شود .همچنین محمد جباری دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان کردستان در این جلسه اظهار
داشت :متأسفانه بخش عمدهای از سرقتهای
سنندج در مناطق خاصی از شهر رخ میدهد که
ضروری است تا در این نواحی کالنتریها فعالتر
شوند و از لحاظ نیروی انسانی تقویت شوند.
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مجتبی دهقان پور در نشست مشترک ستاد
بحران بخش کشاورزی استان فارس و کمیته
بحران شهرستانهای این استان به منظور بررسی
وضعیت خسارتهای بارشهای اخیر با تاکید بر
اینکه نتایج حاصل از این جلسه به وزارت جهاد
کشاورزی منعکس خواهد شد ،گفت :امیدوار
هستیم درکمکی که خواهد شد ،استان فارس به
صورت یک استان خاص مورد توجه و عنایت قرار
بگیرد .وی با اشاره به اینکه بیشتر از  ۱۰درصد تولیدات
کشاورزی کشور اعم از تولیدات باغی ،زراعی ،دام،
طیور و آبزیان و شیالت متعلق به استان فارس است
و مقام دوم تولیدات کشاورزی کشور را داریم ،افزود:
استان فارس نقش مهمی در امنیت غذایی کشور
دارد ،به همین دلیل آسیبی هم که به کشاورزان و
تولیدکنندگان عزیزمان در این بخش وارد میشود
باید به نحوی مورد حمایت و جبران باشد .این مقام
مسئول با بیان اینکه همکاران خوبم در مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستانها مثل گذشته در زمان
بروز بحرانها در عرصه حضور داشته اند ،تصریح
کرد :خسارتها در حوزههای زراعت ،باغبانی ،دام
و طیور ،امور فنی و زیربنایی و عشایر و نهایتا ً در
حوزهی منابع طبیعی و آبخیزداری احصا و برآوردهای
اولیه انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
با اشاره به اینکه تا یکشنبه نهم مرداد ماه میزان
خسارتهای وارده به بیش از  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان رسیده است ،اظهار کرد :این گزارشها به
وزارت جهاد کشاورزی و از طریق استانداری به وزارت
کشور ارسال شده و استاندار محترم در این خصوص
با وزیر کشور رایزنی نموده است.
دهقان پور به ابالغ وزیر جهاد کشاورزی
برای تعدادی از روئسای سازمانهای جهاد
کشاورزی استانهای درگیر سیل به عنوان نماینده
تام االختیار نیز اشاره و ابراز کرد :حوزه اختیارات
محوله در زمینه خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی ،حمایت از دام و طیور و تأمین نهادههای
آن و مجموعه اقداماتی که برای حمایت از سیل
زدگان به شمار میآید ،است.
بیشترین میزان خسارت سیل در شهرستان
استهبان است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد
کشاورزی استان فارس گفت :بیشترین خسارتهای
ناشی از سیل اخیر در شهرستان استهبان است
به دلیل خسارتی که برای ترشیدگی و ریزش میوه

 ۲۲کانون یادگیری کشاورزی در
استان بوشهر راهاندازی میشود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت :بارش و سیالب شدید در استان فارس بیش از  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان به کشاورزی فارس خسارت
وارد کرد.

امیدوار
هستیم در
کمکی که
خواهد شد ،
استان فارس
به صورت یک
استان خاص
مورد توجه و
عنایت قرار
بگیرد
در انجیرستان های دیم اتفاق افتاده و کمترین میزان
هم در شهرستان الر است.
جعفر صبوری پور تصریح کرد :بر اساس گزارش
سامانه هواشناسی تا ساعت  ۷:۳۰نهم مرداد ماه
شهرستان ممسنی بیشترین بارش را با  ۱۱۱میلی متر
و شهرستان المرد با کمتر از یک میلی متر کمترین
بارندگی را داشت.
وی با اشاره به اینکه میزان خسارت به تفکیک
حوزههای خسارت دیده و  ۳۲شهرستان درگیر
سیل مشخص شده است و فرمانداران نیز میزان
خسارتها را تائید کرده اند یا در حال تائید هستند،
افزود :تا کنون بخش زراعت حجم خسارت بالغ بر
 ۷۳۳میلیارد تومان و بخش باغبانی خسارت ۱۴۰۶
میلیارد تومانی متحمل شده است.
او با بیان اینکه در حوزه تولیدات دامی  ۴۱میلیارد
تومان ،در حوزه فنی و زیربنایی بیش از  ۴۷۱میلیارد

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری:

تومان ،مرتع دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان و
پروژههای آبخیزداری  ۱۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
خسارت برآورد شده است ،افزود :برای ایل راههای
عشایری نیز  ۱۳میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان خسارت
ارزیابی میشود .به گفته وی؛ میزان خسارتهای
اعالم شده بر اساس گزارشهایی است که تا کنون
دریافت و جمع بندی شده است.
صبوری پور با اشاره به اینکه پیش از بروز بحران
یک سری اقدامات پیش آگاهی و اطالع رسانی برای
پیشگیری یا کاهش خسارتهای سیل در دستور کار
سازمان جهاد کشاورزی قرار داشته است ،ابراز کرد:
تاکید بر آمادگی نیروهای سازمان و لغو مرخصی
و مأموریتها ،اطالع رسانی به شکل مصاحبههای
تلویزیونی و رادیویی و ارسال پیامکها و توصیههای
فنی و ترویجی از جمله اقدامات بود.
او با بیان اینکه برخی اقدامات محلی اضطراری به

کمک ستادهای بحران شهرستانی و فرمانداران باید
پیگیری کنیم ،اظهار کرد :بعضی از مزارع و باغها
درگیر آب گرفتگی هستند که اینها باید تخلیه شوند؛
با پیگیریهای محلی قابل انجام است تا در واقع
خسارت را کمتر کرد .انتظار داریم در کمیتههای
بحران شهرستانها با مدیریت و فرماندهی فرمانداران
محترم اتفاق بیفتد.
وی به اهمیت الیروبی کانالهای آبرسانی عمومی
و اصالح سیستمهای آبیاری به دلیل ضرورت تأمین
آب بخش کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت :در اولین
فرصت کانالهای آبرسانی الیروبی و سیستمهای
آبیاری ترمیم شوند تا مشکل آب برای مزارع و
باغات وجود نداشته باشد ،بعضا ً قنواتی هستند
که باکمترین اعتبار میشود به شکل اضطراری
مشکالت آن را رفع کرد ،اینها در واقع در سطح
محلی میشود پیگیری و حل کرد.

مرز خسروی برای تردد زائران اربعین آماد ه است

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری و حمل و نقل جادهای
گفت :مرز خسروی برای تردد زائران اربعین آماد ه است.
داریوش باقرجوان در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه از
پایانه مرزی خسروی و پرویزخان بازدید و اظهار کرد :از ابتدای سال
جاری در راستای تسهیل سفر زائرین به عتبات عالیات در ایام اربعین
برنامه ریزی های گستردهای در راهداری و حمل و نقل جادهای بنا
به وظایف ذاتی این سازمان در کمیته حمل و نقل و سوخت انجام
شده است .وی افزود :در حوزه زیرساختهای محورهای مواصالتی
و ایمن سازی آنها و نیز آمادگی مجتمعهای خدمات رفاهی در بین
مسیرهای تردد و تجهیز پایانههای مرزی کارهای خوبی انجام شده
یا در دست انجام است.
باقر جوان از آماده سازی مسیرهای تردد زوار اربعین خبر داد
و گفت :اقدامات نرم افزاری گستردهای برای گسیل ناوگان حمل
و نقل عمومی در کنار زائرینی که با وسایل شخصی خود تردد
میکنند ،انجام شده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری و حمل و نقل جادهای
تصریح کرد :کرمانشاه از جمله استانهایی است که مرز آن برای
تردد زائرین معرفی شده است و بر این اساس در حال آماده سازی
مرز خسروی هستیم و سفر به کرمانشاه نیز در همین راستا است.
باقر جوان خاطرنشان کرد :از روزهای گذشته نقایص و مشکالت
مرز خسروی بررسی شده که با توجه به شرایط و اعتبارات تخصیص
داده شده این نواقص برطرف و نقاط قوت هم تقویت میشود تا در
اربعین  ۱۴۰۱این مرز در کنار سایر مرزها پویا و فعال باشد.
وی ادامه داد :سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درصدد
است زائرین اربعین بتوانند به راحتی و با سهولت سفر کنند و با
ایمنی کامل به منازل بازگردند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری و حمل و نقل جادهای
گفت :پارکینگها برای افرادی که با وسایل نقلیه شخصی سفر
میکنند ،مشخص است و برای ناوگان حمل و نقل هم تدارک
پارکینگ الزم دیده شده است .باقر جوان بیان کرد :بنا به ذات پایانه

مرزی خسروی جابه جایی زوار اربعین در  ۲مقطع شامل یک مقطع
بین مرز خسروی و شهرستان کرمانشاه و مقطع دیگر از کرمانشاه به
اقصی نقاط کشور انجام میشود .وی عنوان کرد :شرکتهای حمل
و نقل مسافر هم موظف هستند ،سرویسهای فوق العادهای را در
روزهای اربعین از سراسر کشور به مقصد کرمانشاه و از کرمانشاه به
مقصد خسروی و همچنین از مبدا خسروی به داخل کشور و شهر
کرمانشاه ارائه دهند.
باقر جوان تصریح کرد :اکنون شرایط به گونهای است که از ناوگان
ون ،مینی بوس و سواری کرایه استفاده خواهیم کرد تا زائرین با
سرعت وارد کشور شوند .وی افزود :در راستای اقدامات مربوط به
تجهیز زیرساختها و ایمن سازی تاکنون یک هزار میلیارد تومان
برای مرزهای اربعین در نظر گرفته شده که بخشی از آن هزینه
شده است ،عالوه بر آن اعتبارات مورد نیاز با توجه به تاکید معاون
وزیر و رئیس سازمان راهداری مبنی بر عدم وجود مشکل اعتباری
با لحاظ قوانین و مقررات ،تخصیص خواهد یافت تا بهترین شرایط را
در زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری پایانههای مرزی کشور
داشته باشیم و زائرین به سالمت سفر خود را انجام دهند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری و حمل و نقل جادهای
خاطرنشان کرد :طی بازدید انجام شده توسط مدیرکل دفتر فنی و
امور پیمانهای سازمان مشخص شد در پایانه مرزی خسروی زیر
ساختها فراهم شده است.
باقر جوان افزود :اعتبارات مورد نیاز در حوزه داخلی و مناسب
سازی پایانهها ،منظر آرایی پایانهها ،نصب پرچم و المانهای
مختلف و شرایط داخلی پایانههای مرزی و تعبیه سرویسهای
بهداشتی و هرآنچه درباره سیستمهای صوتی و… مورد نیاز بود،
مورد تصمیم گیری قرار گرفت و اعتبارات آن لحاظ شد .وی افزود:
امیدواریم در روزهای آینده استان کرمانشاه بتواند با سرعت کار خود
را انجام دهد و مشکل خاصی در ایام اربعین نداشته باشیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر راهداری و حمل و نقل جادهای
تصریح کرد :تصمیم گیری درباره سفر با ناوگان عمومی هم انجام
شد و ناوگان عمومی حمل و نقل به منظور جابه جایی زوار ،در
میدان مجاور پایانه مرزی مستقر خواهد شد.
باقر جوان بیان کرد :همچنین درباره نصب تابلو قیمتها و نظارت
بر مبالغ دریافتی توسط شرکتهای حمل و نقل مسافر و ناوگان
مسافربری بر اساس توضیحات ارائه شده اقدام میشود تا زائرین با
ایمنی بیشتر و مبالغ پرداختی مناسب تردد کنند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :با هدف
انتقال دانش ،مهارت و تجارب عملی خبرگان
کشاورزی ۲۲ ،کانون یادگیری کشاورزی در
استان بوشهر راهاندازی میشود.
شهریار مرشدی در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :یکی از مهمترین اقدامات نظام آموزش
و ترویج در فرآیند توسعه کشاورزی دانش بنیان
ایجاد کانونهای یادگیری است.
وی با اشاره به عملیاتی شدن  ۲۲کانون
یادگیری در استان بوشهر طی سال جاری بیان
کرد :هدف اصلی این کانونها ،انتقال دانش،
مهارت و تجارب عملی خبرگان کشاورزی به سایر
بهره برداران است.
مرشدی افزود :این کانونهای یادگیری در
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در
سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین
و برنامههای وزارت متبوع برای توسعه
کشاورزی دانش بنیان در کشور و تأکیدات
مقام عالی وزارت با بهره گیری از ظرفیتهای
بی بدیل خبرگان بخش کشاورزی استان ایجاد
و در راستای توسعه کشاورزی دانش بنیان مورد
استفاده قرار میگیرد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد
کشاورزی استان بوشهر بیان داشت :تعداد
کانونهای یادگیری پیش بینی شده استان در
برنامه عملیاتی چند سطحی سال جاری ۲۲
مورد است که انتظار میرود این کانونها دقیقا ً
منطبق با دستورالعمل ابالغی تشکیل کانونهای
یادگیری توسط شهرستانها طراحی و به مرحله
اجرا در آید.
وی گفت :مجری این کانونها ،صرفا ً از
میان برگزیدگان بخش کشاورزی که در یکی
از سطوح ملی ،استانی و یا شهرستانی موفق به
اخذ این عنوان شده و مورد تائید کانون خبرگان
کشاورزی استان باشند انتخاب میشود.
مرشدی افزود :برای تسهیل در فرایند شناسایی
و نظارت بر عملکرد کانونهای یادگیری در سطح
ملی ،نسبت به کد گذاری کانونهای استان بر
اساس دستورالعمل ارسالی از دفتر مرکزی اقدام
و فهرست نهایی کانونهای یادگیری دارای کد
شناسه استان به شهرستانها ابالغ گردیده
است .مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :استمرار
فعالیت کانون یادگیری در مناطق مختلف
کشور ،یکی از اهداف کلیدی نظام آموزش و
ترویج کشاورزی برای نهادینه سازی فرایند
توسعه کشاورزی دانش بنیان است.
وی اظهار داشت :بر این اساس ،توجیه کردن
مجریان کانونها برای برنامهریزی ،اجرا ،مستند
سازی و ارائه گزارشهای ادواری تحت نظارت
مرکز جهاد کشاورزی و کارشناس مروج پهنه
مربوطه ضروری است و بهعنوان اولین گام مؤثر
در ایجاد کانونها به حساب میاید.
مرشدی گفت :ایجاد کانونهای یادگیری
کشاورزان یکی از مصادیق روشهای مشارکتی
و ترویج (کشاورز به کشاورز) محسوب میشود.
وی افزود :این روش ترویجی نگاهی مبتنی
بر شبکه سازی بین گروههای هدف در راستای
بهره وری و پایداری منابع تولید و استفاده از
دانش بومی و تجارب عملی برگزیدگان بخش
کشاورزی و به دنبال استفاده بهینه از ظرفیت
نمونهها یا نخبگان بخش کشاورزی به عنوان
الگویی در اجرای برنامههای ترویجی است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :در حال
حاضر توسعه کمی و کیفی کانونهای یادگیری
به عنوان یکی از برنامههای محوری مدیریت
هماهنگی ترویج جهت تحقق شعار سال در نظر
گرفته شده است.
مرشدی اظهار کرد :هر کانون یادگیری
مجموعه مشخصی از واحدهای بهره برداری
کشاورزی است که واحد اصلی متعلق به فرد
نمونه و برگزیده بخش کشاورزی است که توان و
تمایل تبادل دانش و تجربه حرفه ای خود را به
سایر بهره برداران منتقل میکند .سایر واحدها
نیز تحت عنوان واحدهای تابعی متعلق به سایر
بهره برداران میباشند که با واحد کشاورز نمونه
در تعامل و تبادل دانش هستند.

معاون سازمان محیط زیست:

المپیک محیطبانان برگزار میشود
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
برگزاری المپیک محیطبانان را در کشور به عنوان یک ایده ملی و جهانی مطرح
کردیم تا به جد پیگیر اجرای آن باشیم .نورالله مرادی در همایش منطقهای مدیران
حفاظت محیط زیست کشور در سرعین اظهار کرد :همکاران ما در ماههای اخیر
سعی کردند تا سند تحول در معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی را تدوین
و آماده کنند تا بر اساس این سند و چشمانداز بتوانیم فعالیتهای مناسبی را
در حوزه محیط زیست اجرایی و عملیاتی کنیم .وی تصریح کرد :تا افق  ۱۴۰۴بر
اساس این سند تالش بر این است تا مجموعه محیط زیست به یک مجموعه
مردمپایه ،پیشرو ،نظاممند ،همراه با اثربخشی و یادگیرنده تبدیل شده تا در
مسیر تعالی و عدالتمحوری حرکت کند .معاون آموزش و مشارکتهای مردمی
سازمان حفاظت محیط زیست ویژگیهای پیشبینی شده در این سند را بهبود
نگرشها و حفظ سرمایههای انسانی و ارتقای وضعیت مطلوب زیست محیطی
اعالم کرد و گفت :تالش بر این است تا با یک حکمرانی مناسب ،اثربخش همراه
با مؤلفههای خردورزی و آگاهیدهی بتوانیم در حوزه محیط زیست بر اساس
چشماندازهای تعریف شده به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
مرادی مجهز شدن این سازمان را به شایستگیهای تعریف شده در سند در
بخش آموزش و مشارکتهای مردمی یادآور شد و افزود :در هر  ۲این حوزهها
سعی ما بر این است تا اثرگذر حرکت کرده و متناسب با رویکرد ملی و منطقهای
بتوانیم اقدامات مناسب همراه با بهرهگیری از فناوریهای جدید را انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد :ما باید آموزش را از

آموزش و پرورش به عنوان اصل اساسی مورد توجه قرار دهیم که متأسفانه در
 ۲سال شرایط کرونایی از آموزش کودکان و نوجوانان در مدرسه تلویزیونی و
بستر شاد غفلت کردیم در حالی که بهتر از این میتوانستیم از این بستر فراهم
شده بهرهبرداری کنیم .مرادی اضافه کرد :باید با مردم تعامل بیشتری را داشته
باشیم تا با حرف زدن و بیان مسائل زیست محیطی آنها را در جریان تغییرات
و اثرگذاری شرایط موجود قرار دهیم تا به یک تحول اساسی در حوزه محتوایی و
بهرهگیری از نگاههای عقالنی دست پیدا کنیم.
وی تولید محتوای خوب را در این حوزه در کنار همراهی با رسانهها بسیار مهم
عنوان کرد و ادامه داد :باید مخاطبمان را به درستی بشناسیم و در انتقال مفاهیم
و پیامها شایسته عمل کنیم وگر نه با مظلوم نشان دادن محیطبانان نمیتوانیم
ابهت و عظمت آنها را در صیانت از مواهب خدادادی و گونههای جانوری و
گیاهی نشان دهیم .مرادی بیان کرد :باید در فیلمها و آثار به نمایش درآمده
از محیطبانان وضعیت آنها به شکلی ترسیم شود تا در جامعه همه به وجود
محیطبانان مقتدر و با صالبت افتخار کنند.
وی بهرهگیری از مناسبتهای مختلف و ظرفیت گروههای اجتماعی نظیر
هیئتهای مذهبی را در اجرای طرحهای موفق نظیر پاکبانان محرم یادآور شد
و اظهار کرد :در همه رویدادهای ملی و مذهبی و برگزاری مسابقات ورزشی،
مذهبی و معنوی بهتر است از ظرفیت فعاالن زیستمحیطی استفاده شود.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :ما باید تقویم مناسبتی
در حوزه ترویج مسائل زیستمحیطی داشته باشیم تا در ماه محرم از

صنوف یکبار مصرف دعوت کنیم تا بیشتر مراقب محیط پیرامونی خود بوده و
یا در سایر مناسبتها نیز از ظرفیتهای مردمی بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از توان و ظرفیت سمنها و
تشکلهای مردمنهاد را در ترویج الگوهای رفتاری صحیح مبتنی بر خردورزی
یادآور شد و گفت :تمام تالش ما بر این است تا در کنار بهرهگیری از ظرفیت
تشکلهای مردمنهاد از مقبولیت چهرههای مردمی نیز در ترویج مسائل زیست
محیطی استفاده کنیم .وی افزود :در تدارک برگزاری جشنواره چهرههای مردمی
زیستمحیطی و تجلیل از آنها هستیم که قطعا ًدر هفته آموزش محیط زیست
در مهرماه این برنامه اجرا خواهد شد.
مرادی تولید محتوای علمی متناسب با نیاز جامعه را یادآور شد و خاطرنشان
کرد :باز نشر این تولیدات محتوایی برای ما بسیار ارزشمند است و ما سعی
میکنیم در همه استانها تولید محتوا را به عنوان یک موضوع اساسی مد نظر
قرار دهیم .وی تربیت روایتگران محیط زیست و استفاده از ظرفیت موزهها را
برای بسط و گسترش برنامههای آموزشی و فرهنگسازی بسیار مهم عنوان کرد و
ادامه داد :تفاهمنامههای امضا شده نباید شکل نمادین به خود بگیرد بلکه بستر
اجرایی شدن این تفاهمنامهها را باید به شایستگی مهیا کنیم.
مرادی از برگزاری المپیک محیطبانان به عنوان ایده خالقانه جدید یاد کرد و
گفت :در کنار جریانسازیهای مردمی و استفاده از توان فراگیر عمومی ،در
استانهای مختلف در تدارک برگزاری جایزه استانی زیستمحیطی هستیم تا هر
استان به تناسب داشتههای خود بتواند این جایزه ملی محیط زیست را تعریف

کند .وی در ادامه سخنان خود بیان کرد :در سمنان جایزه ملی با محوریت
منوچهری دامغانی شاعر طبیعت و در اصفهان با موضوع آب و محوریت
سهراب سپهری این جایزه زیستمحیطی اعطا خواهد شد که امیدواریم سایر
استانها نیز در این زمینه پیشقدم شوند.
مرادی به طرح خوب توانمندسازی روستاهای سبز در اردبیل اشاره کرد و
افزود :ادامه داد :در قالب پویشهای مختلف میتوانیم مسائل زیستمحیطی را
ترویج کنیم که در این زمینه برگزاری مسابقات فوتبال و رویدادهای ورزشی برای
بیان چنین مسائلی بسیار مهم و ارزشمند هستند.

