شنبه  31فروردین 1398

بودجه  98همه نیازهای ما را
رفع نمی کند

تسنیم :استاندار فارس با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای
آبخیزداری با اولویت مناطقی که در معرض وقوع سیل قرار
دارند انجام میشــود ،گفت :منابع طبیعی استان مکلف شده
اســت طرحهای آبخیزداری شمال دروازه قران و سعدی را
به سرعت تهیه کند.
به نقــل از پایــگاه اطالعرســانی اســتانداری فارس،
عنایت ا ...رحیمی در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و
رئیس ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید
بر اینکه منابع طبیعی بستر اصلی زندگی است ،اظهار داشت:
همه اقدامات ما باید براساس این بستر انجام شود.
استاندار فارس به رتبه برتر اســتان فارس در دارا بودن
عرصههای وســیع جنگلی و مرتعی اشــاره کــرد و گفت:
بیشــک جایگاه اســتان فارس در این حوزه نیازمند انجام
اقدامات بیشتر و بهتری در زمینه منابع طبیعی است.
وی با بیان اینکه چابکتر شدن دستگاهها ،مختصر شدن
ستادها و گسترده شدن صفها در همه نهادها و سازمانها
به ویژه منابع طبیعی زمینه بهرهوری بهتر را فراهم میکند،
افــزود :حضور نیروهای منابع طبیعــی در جنگلها و مراتع
موثر تر از حضور در دفاتر کار است.
نماینــده عالی دولت در اســتان فــارس بهرهگیری از
مشــارکتهای مردمی ،دهیاریها ،شــوراهای روستاها و
بهرهوران روستایی و عشایری را در حفظ عرصههای طبیعی
و گســترش آنها موثر دانســت و عنوان کرد :به رغم اینکه
در بســیاری موارد وجود اعتبارات دولتی راهگشــا و مورد
نیاز اســت اما میتوان اقدامات موثــری نیز با این گونه از
مشارکتها ساماندهی کرد.
وی بر لــزوم اندیشــیدن تمهیدات پیشــگیرانه درباره
آتشســوزی مراتع و جنگلها تاکید و خاطرنشــان کرد :با
توجــه به رویش گیاهان خود رو پــس از بارشهای اخیر و
خشــک شــدن این گیاهان در ماههای آینده پیشگیری از
وقوع آتش ســوزی و همچنین فراهم کردن تجهیزات الزم
برای دسترسی به نقاط صعب العبور در صورت آتش سوزی
حائز اهمیت است و باید در دستور کار سازمان منابع طبیعی
قرار گیرد.
رحیمی همچنین به تفاهم نامه منعقد شــده استانداری
فارس با ســازمان جنگلها و مراتع درباره اجرای طرحهای
آبخیزداری ،از اعالم آمادگی کامل اســتان برای اجرای این
طرحها خبر داد و خواهان تسریع در تخصیص اعتبارات 57
میلیارد تومانی این تفاهم نامه شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه اجرای طرحهــای آبخیزداری
بــا اولویت مناطقی کــه در معرض وقوع ســیل قرار دارند
انجام میشــود ،افزود :منابع طبیعی اســتان مکلف شــده
اســت طرحهای آبخیزداری شمال دروازه قرآن و سعدی را
به سرعت تهیه کند.
اســتاندار فارس درباره مراتع شــیبدار نیز گفت :کاشت
گیاهان در این اراضی باید بر اســاس نوع اقلیم اســتان به
گیاهان کم آب بر و مقاوم در برابر خشکی اختصاص یابد.
چشم شیشه ای

ایرنا :وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به افزایش
بودجه سال جاری ابراز داشت :به رغم این تخصیص
ها و افزایش ها و بــا توجه به باال رفتن هزینه های
عمومی ،نباید انتظار داشــت همه نیازهای بودجه ای
مراکز آموزشی امسال برطرف شود.
ســید محمد بطحایی روز پنجشــنبه در دیدار با
فرهنگیان شهرستان مرودشت با بیان اینکه آموزش
و پرورش با انبوهی از مســائل و مشــکالت مواجه
است ،اظهار کرد :این مسائل به امروز و دیروز و حتی
آموزش و پرورش مربوط نیست و باید به آن در یک
فرایند زمانی بلند مدت نگریست.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش ناچار اســت
برای رسیدن به کیفیت انبوهی از مسائل و چالش ها
را کنــار بگذارد تا بتواند به کیفیتی پذیرفتنی دســت
یابد خاطرنشــان کرد :انبوهی از مسائل و مشکالت
در بخــش هــای مختلــف وجــود دارد کــه اجازه
نمی دهد معلم ،مدیر مدرسه و رئیس اداره آن طور که
تشخیص می دهد کار را پیش ببرد و در مسیر دلخواه
خود حرکت کند.
وزیر آموزش و پرورش مهمترین مولفه مدیریتی
را اولویت گذاری عنوان کرد و گفت :در این شــرایط
آن چیــزی که مهتریــن مولفه مدیریتی به شــمار
می رود این اســت که ما از بین مسائل بسیار فراوانی
که در برابرمان قرار دارد اولویتها را خوب تشــخیص
دهیم و به آن ها بپردازیم .
بطحایی تنها راه برون رفت از مشــکالت کنونی
آمــوزش و پروش را در اجرای صحیح ســند تحول
دانســت و تاکید کرد :هدف از تدوین ســند تحول

بنیادین این است که موانع و مشکالت برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد :امکان ندارد شرایطی فراهم
شود که مشکالت ما اعم از فضا و تجهیزات ،نیروی
انســانی ،نظام انگیزشــی و پرداخــت و برنامه های
درســی و تربیتی یکجا حل شــود ،تحقــق این امر
نیازمند شناســایی تک تک مشکالت و تالش برای
رفع آنهاست.
وزیــر آموزش و پرورش افزود :یکی از مهم ترین
مسائلی که سند تحول به عنوان یک اولویت ترسیم
کرده ،توانایی مدرسه به عنوان یک موجود زنده برای
تصمیم گیری در مسائل خود است تا با برخورداری از
اختیارات الزم بتواند با داشتن سرمایه انسانی ارزشمند
مشکالتش را حل کند.
تمرکز در تصمیمگیری خالقیت را از بین
برده است
وی تمرکــز در تصمیــم گیــری را در آموزش و
پرورش بســیار زیاد عنوان کرد و گفت :این تمرکز،
خالقیت و نوآوری مدرســه را برای حل مسائل خود
از بین می برد.
بطحایی افزود :اگر مدرســه اختیار تصمیم گیری
داشته باشد ،بسیاری از مســائل آموزشی و پرورشی
که با آنها مواجه می شــویم برطرف میشــود و این
همان چیزی است که در بسیاری از کشورهای دیگر
نیز وجود دارد.
مدرســه محوری از اولویتهای آموزش
و پــرورش در دولــت دوازدهــم اســت
وزیر آموزش و پــرورش با تاکید بر اینکه مدارس
بایــد روی پای خود بایســتند ،به موضوع مدرســه

محوری اشاره و خاطرنشــان کرد :باید به مدرسه با
رعایت شــرایطی اختیار تصمیــم گیری دهیم و این
یکــی از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش ما در
دولت دوازدهم است.
بطحایی یکــی از مهمتریــن ارکان اجرای این
سیاست را شایســتگی ها و توانمندی های مدیریت
مدرســه دانست و عنوان کرد :مدیر مدرسه به عنوان
نماینده تــام االختیار بــرای راهبــری برنامه های
آموزشی و پرورشــی باید باید مورد سنجش مستمر
قرار گیرد تا مسیر شایستگی ها را طی کند.
وزیر آموزش و پرورش در حاشــیه این نشســت
نیز با اشــاره به کمبود نیروی انســانی گفت :محل
تامین نیروی انسانی برای آموزش و پرورش دانشگاه
فرهنگیان اســت و برای کاهش این کمبودها تالش
شده تا از حد اکثر ظرفیت این دانشگاه استفاده شود.
وی افزایــش تعــداد دانش آموزان کشــور را در
سه ســال آینده یکی از عوامل کمبود نیروی انسانی
در این بازه زمانی دانست و بیان داشت :کالس های
مــا در مهر  98بدون معلم نخواهــد بود و در همین
راســتا در اســفند  97برنامه ســازمان مدارس برای
سال تحصیلی آینده بسته شده و نیازهای کل کشور
بررسی و سازو کارهای الزم برای جبران این کمبود
ها پیش بینی میشود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــرای دیــدار بــا
فرهنگیــان اســتان فــارس و همچنیــن افتتاح و
کلنــگ زنــی چندین پــروژ ه فرهنگی و پرورشــی
عصــر  28فروردیــن وارد شــیراز شــد و به مدت
 2روز در استان فارس است.

امام جمعه کازرون:

خدمات سالمت در کازرون عادالنه نیست

فــارس :امام جمعــه کازرون گفت :دسترســی
عادالنه به خدمات سالمت از شعارهای متولیان این
حوزه بوده اما در شهرستان کازرون با  ۳۰۰هزار نفر
جمعیت ،این خدمات عادالنه نیست.
حجتاالسالم محمد خرسند در خطبههای نماز
جمعه امروز کازرون با اشــاره به نیمه شعبان اظهار
داشــت :انتظار داریم جشنهای نیمه شعبان به دور
از معصیت و بدعت ،باشکوهتر از هرسال برگزار شود.
امام جمعــه کازرون به روز تجلیل از ســربازان
گمنام امام زمان(عج) اشاره کرد و گفت :آنها باوجود
توطئهها و دشمنیهای استکبار جهانی ،بهطور گمنام
زحمت میکشند و امنیت را فراهم میکنند.
وی امنیــت کشــورمان را متفــاوت از دیگــر
کشورهای جهان دانســت و تصریح کرد :امنیت ما
هم اسالمی و هم مردمی است.
خرسند با اشــاره به روز بزرگداشت ارتش گفت:

در فضــای مجازی و رســانههای بیگانه ،که عادت
به تحقیر ملــت و تکریم خائنان دارند ،ارتش دوران
پهلوی را با ارتش کنونی مقایسه میکنند.
خطیب جمعه کازرون ادامه داد :در ســال ۱۳۲۰
وقتی متفقین برای اشــغال تهران حرکت میکنند،
قبل از رسیدنشــان بــه تهــران ،فرماندهان ارتش
رضاخان ،تمام ســربازان را مرخــص و پادگانها را
خالی کرده و متفقین بدون شلیک یک گلوله ،تهران
را اشغال کردند.
وی با بیان اینکه دشــمنان بین ارتش و ســپاه
فتنهگری میکنند گفت :امروز ارتش و سپاه دو بال
پیروزی ما هستند که هیچکدام بدون دیگری موفق
نیستند.
خرســند با یادآوری فداکاریهای ارتش و سپاه
در ســیل اخیر کشــور گفت :نظامیان ما به مناطق
ســیل زده میروند و قبل از حضور نیروهای امدادی

به خدمترسانی مشغول هستند.
امــام جمعــه کازرون کمک به ســیل زدگان را
وظیفه عمومی دانســت و اظهار داشت :هم دولت و
هم مردم باید به این مقوله نگاه ویژه داشته باشند.
وی با بیان اینکه ســعی کنیم کمکها را به طور
نقدی واریز کنیم تا به مصرف ســاخت مسکن برسد
گفت :شهرســتان کازرون نیز درنظر دارد بخشی از
ساخت مسکنها را برعهده بگیرد که از مردم بهویژه
متمکنین توقع است در این زمینه کمک کنند.
خرســند ادامه داد :گروههایــی از کازرونیها در
لرستان و خوزستان حضور دارند و به خدمترسانی و
اقدامات امدادی و سیل بند مشغول هستند.
خطیب جمعه کازرون به هفته ســامت اشــاره
کرد و گفت :در مسئله ســامت که شامل مواردی
همچون بهداشت فردی ،روحی و اجتماعی است باید
در موضوع پیشگیری بیشتر تالش شود.

بازار وکیل شمالی در خطر فراموشی و تخریب
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امام جمعه شیراز تاکید کرد:

وزیر آموزش و پرورش در دیدار فرهنگیان مرودشت:

استاندار فارس مطرح کرد:

طرحهای آبخیزداری شمال دروازه
قران و سعدی با سرعت پیگیری شود

بودجه  98همه نیازهای ما را رفع نمی کند
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به افزایش بودجه سال جاری ابراز داشت :به رغم
این تخصیص ها و افزایش ه ا و با توجه به باال رفتن هزینه های عمومی...

بزرگداشت سعدی در شان این شاعر بلندآوازه برگزار شود

عکس :فارس

تسنیم :ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس در
اطالعیه فوری نسبت به حرکت توده عظیم ملخ صحرایی
به سمت شهرستانهای جنوبی این استان هشدار داد.
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس در اطالعیه
فوری نســبت به حرکت توده عظیم ملخ دریایی به سمت
شهرستانهای جنوبی این استان به ویژه کازرون ،ممسنی،
رستم ،فراشبند ،مهر و المرد هشدار داد.
در متن این اطالعیه آمده اســت ،طبق اعالم سازمان
حفظ نباتات کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
یک توده عظیم ملخ صحرایی به ســمت استان فارس در
حرکت است.
در این راستا مدیران و جمع کثیری از همکاران ستادی
و شهرستانها آمادهباش بوده و با سم و تجهیزات مربوطه،
حتی هواپیماهای سمپاش آمادگی الزم جهت مبارزه با این
آفت را دارند.
لطفــا در صورت مشــاهده ،هر چه ســریعتر محل آن
را بــه نزدیکترین مرکز خدمات کشــاورزی اطالع دهید
و یا با ارســال پیامک یــا تماس تلفنی فوری با شــماره
 09177165860مــکان ان را اعــام فرمایید تا به موقع
عملیات مبارزه انجام پذیرد.
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اعالم آمادهباش شهرستانهای جنوبی فارس برای مقابله با حمله ملخ
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس در اطالعیه فوری نسبت به حرکت توده
عظیم ملخ صحرایی به سمت شهرستانهای جنوبی این استان هشدار داد...

خدمات سالمت در کازرون عادالنه نیست
امام جمعه کازرون گفت :دسترســی عادالنه به خدمات سالمت از شعارهای متولیان
این حوزه بوده اما در شهرستان کازرون با  ۳۰۰هزار نفر جمعیت...

اعالم آمادهباش شهرستانهای
جنوبی فارس برای مقابله با حمله ملخ

 14شعبان 1440

فارس

ایرنا :نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز
با تاکید بر تاثیر گذاری آموزه های شــیخ اجل در ادبیات فارسی،
گفت :سعدی شــیرازی در پیش برد اخالق در جامعه نیز بسیار
موثر بوده و از این رو باید روز بزرگداشت این شاعر بلند آوازه در
شان و جایگاه واالی او برگزار شود.
آیت ا ...لطف ا ...دژکام ،در خطبه های نماز جمعه شــیراز با
اشــاره به یکم اردیبهشت ماه که مصادف با روز برگداشت شیخ
اجل سعدی شیرازی است ،اظهار داشت :سبک نثر فارسی هنوز
پیرو ســعدی است و اثرگذاری این شــاعر در ادبیات فارسی به
خوبی مشــهود است ،کتاب های گلســتان و بوستان که از آثار
اوست جنبه تربیت کننده و آموزشی دارد.
امام جمعه شــیراز افزود :شیخ اجل در سخندانی و موعظه نیز بسیار توانمند است و پند و موعظه های
این شاعر نامی به پادشاهان ،وزرا و مردم نیز بسیار حکیمانه است.
آیت اهلل دژکام با بیان اینکه گســتره منبر و موعظه ســعدی تا دمشق و مغولستان انتشار یافته ،گفت:
دانشــگاهیان نیز بر این مساله که این شاعر بلند آوازه در پیشــبرد اخالق در طول حدود هشت قرن در
جامعه موثر بوده اذعان دارند و به همین ســبب ضروری اســت که تجلیلی متناسب با شخصیت سعدی
شیرازی در روز بزرگداشت او برگزار شود.
اولویت اصلی مسئوالن ،تحقق عدالت در جامعه باشد
امام جمعه شــیراز در بخش دیگری از خطبه ها به بیانیه گام دوم انقالب که از ســوی رهبری ابالغ
شــده ،اشاره کرد و بیان داشت :در این بیانیه رهبر معظم انقالب ،آحاد مردم جامعه را به حرکت در مسیر
معنویت و اخالص توصیه کرده اند.
آیــت ا ...دژکام ادامــه داد :برای بهرمندی از معنویت یکســری ارزش ها بایــد مدنظر قرار گیرد که
مهمترین آن اخالص است که نقطه مقابل ریا محسوب می شود.
وی اضافه کرد :خداوند به بندگان صالح وعده حکومت در زمین را می دهد و زمانی که این انسان ها
حکومت خود را برپا کنند خوف و ترس ،جای خود را به امنیت و آرامش خواهد داد و در این زمان ،مردم
عبادت خالصانه را تنها برای رضایت خداوند انجام می دهند.
آیت ا ...دژکام با بیان اینکه در حکومت امام زمان (عج) مردم از هیچکس ترس نخواهند داشت ،گفت:
در حال حاضر ممکن اســت مردم از افراد ثروتمند و یا کسانی که دارای جایگاه و مقامی ویژه ای هستند
هراس داشته باشند اما این وضعیت در زمان حکومت امام عصر (عج) اصالح خواهد شد.
وی ،بیان کرد :در برخی موارد در جامعه ما اولویت های متعددی برای مدیران و مســئوالن ایجاد می
شــود که نکته هــای ضروری را از یاد می برند در حالیکه اولویت اصلــی در جامعه باید عدالت و تحقق
آن باشد.
نماینده ولی فقیه در استان فارس اظهار داشت :همچنین در بعضی موارد مشاهده می شود که رضایت
خلق برای بعضی نمایندگان مردم و یا مسئوالن ،بر رضایت خالق مقدم می شود که این مساله هیچگونه
ارتباطی با حکومت اســامی ندارد و در حکومت امام عصر (عج) رضای خداوند و بندگان او یکی خواهد
شد.
وی ،در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر حل مشکالت کارگران اظهار داشت :این قشر پایه
تولید در کشــور به شــمار می آیند و معضل بیکاری در میان برخی از آنها به دلیل مشــکالت اقتصادی
واحدهای تولیدی است که الزم است مسئوالن به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.
آیت ا ...دژکام همچنین به تقارن نیمه شــعبان با یکم اردیبهشت که به عنوان روز تجلیل از سربازان
گمنام امام زمان (عج) نامگذاری شــده اشــاره کرد و گفت :این سربازان شبانه روز برای امنیت و آرامش
ملت ایران تالش می کنند بدون آن که نامی از آنها برده شود.
جلوه های انسان دوستی در سیل اخیر بی نظیر بود
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس همچنین در قسمت دیگری از خطبه ها به وقوع سیل در برخی از
استان های کشور اشاره و بیان کرد :در این حادثه جلوه هایی از انسانیت بروز کرد که بی نظیر بود و مردم
به صورت خودجوش به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.
آیت ا ...دژکام افزود :آســیب دیدگان از این سیل در شرایطی که می توانستند کمک های اضافه تری
دریافت کنند اما بســیاری از آنها از این کار امتناع کرده و کمک ها را به سمت سایر سیل زدگان هدایت
کردند.
وی ،با تقدیر از کمک رســانی ســریع و به موقع اهالی استان فارس به سیل زدگان خوزستان ،گفت:
هم اینک حدود  500نفز از جهادگران و ســایر نیروها از اداره ها و نهادهای فارس مشغول کمک رسانی
به سیل زدگان خوزستان هستند.
امام جمعه شــیراز همچنین ســوم اردیبهشــت ماه را که مصادف با روز بزرگداشت شیخ بهاء الدین،
محمدبن حســین عاملی معروف به شیخ بهایی و عارف و دانشــمند عصر صفویه است ،فرصت مناسبی
دانست تا متخصصان و مهندسان با جنبه های مختلف زندگی این شخصیت به ویژه در عرصه معماری و
اینکه می کوشیده شهرها از بالیای طبیعی مانند سیالب در امان باشند ،بیشتر آشنا شوند.

مجموعه تاریخی -فرهنگی سعدی؛ مهیای برگزاری آیین
بزرگداشت شیخ اجل

مدیر کل میراث فرهنگی فارس از ساماندهی مجموعه تاریخی -فرهنگی سعدی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری فارس ،مصیب امیری
با بیان خبر فوق اظهار داشــت :با توجه به در پیش بودن آیین بزرگداشــت بزرگ مرد سخن" شیخ اجل
سعدی شیرازی"  ،ساماندهی و آماده سازی مجموعه سعدیه در حال انجام است.
این مقام مســئول اضافه کرد :تعمیرات اضطراری و احیای مجدد فضای ســبز و نورپردازی مجموعه،
توسط این اداره کل صورت پذیرفته است و آرامگاه سعدی ،مهیای میزبانی هر چه بهتر از دوستداران این
شاعر پرآوازه در یکم اردی بهشت ماه می باشد.
بنا بر این گزارش؛ شیخ مشرف الدین مصلح الدین سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم است که در سال
606ه.ق در شیراز به دنیا آمد و در سال 695ه.ق در شیراز درگذشت.آرامگاه وی در شهر شیراز و در دامنه
کوه فهندژ ،در انتهای خیابان بوســتان واقع شده است .این مکان در ابتدا خانقاه شیخ بوده که وی اواخر
عمر خود را در آن جا می گذرانیده و ســپس در همان جا نیز مدفون گردیده اســت .يكم ارديبهشت ماه
درتقويم ملي ايران به عنوان روز بزرگداشت سعدي نامگذاري شده است.
عکس :علی گزبلند /عصر مردم

