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محمدبــن عبــد َّ
الل صيقــل :امــام رضــا عليــه الســام در روز بيســت و پنجــم ذىقعــده بــه ميــان مــا آمــد و فرمــود [« :امــروز را ]روزه بگيريــد .مــن هــم
ّ
روزه هســتم» .گفتيــم :قربانــت شــويم! امــروز چــه روزى اســت؟ فرمــود « :روزى اســت كــه در آن ،رحمــت منتشــر شــد و زميــن ،گســترش يافــت (دحــو
األرض) ،و كعبــه برپــا شــد ،و آدم عليــه الســام [بــه زمي ـن] هبــوط كــرد» .

نگران تیرماه و تامین نهاده های کشاورزی در استان مرکزی هستیم مدیرکلفنیوحرفهایگلستانخبردادآموزش ۱۹هزار

ریــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی
گفــت :نگــران تیرمــاه و تامیــن نهــاده هــای
کشــاورزی در اســتان هســتیم.
صفــری در جلســه شــورای گفــت و گــوی دولــت
و بخــش خصوصــی در اتــاق بازرگانــی اراک
بیــان کــرد :در خردادمــاه امســال دو میلیــون
و  ۵۵۰هــزار قطعــه جوجــه ریــزی در اســتان
انجــام شــده اســت کــه نســبت بــه اردیبهشــت
مــاه  ۳درصــد کاهــش داشــته ایــم ،البتــه میــزان
جوجــه ریــزی در کشــور طــی خردادمــاه در
مقایســه بــا اردیبهشــت مــاه ۱۶ ،درصــد کاهــش
داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  ۲۰درصــد کاهــش جوجــه ریــزی
در اســتان را شــاهد هســتیم ،گفــت :در اســتان
بــا وجــود ایــن کاهــش انــدک مشــکلی وجــود
نــدارد و حتــی بــا مــازاد روبــرو هســتیم ،امــا
نگــران تیرمــاه هســتیم چراکــه در خردادمــاه
واحدهــای تولیــدی نهــاده در اختیــار داشــتند،
امــا در تیرمــاه ذخیــره نهــاده ای وجــود نــدارد
و بایــد بــا دریافــت تســهیالت اقــدام بــه تامیــن
نهــاده شــود.
صفــری تصریــح کــرد :تاکنــون از  ۱۵هــزار
میلیــارد تومــان ۴ ،هــزار میلیــارد تومــان
تســهیالت جــذب شــده اســت و رتبــه  ۱۷کشــور
را در اختیــار داریــم ،متاســفانه ســرعت پرداخــت
در بانــک هــا همچــوم بانــک کشــاورزی بــه

شــدت پاییــن اســت و زمــان صــرف اســتعالمات
مــی شــود در حالــی کــه بهتــر اســت کــه در ایــن
دوره بــه ضمانــت هــا اکتفــا شــود و از اســتعالمات
بگذرنــد.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی
اضافــه کــرد :مقــرر اســت کــه صــادرات دام زنــده
آزاد شــود و بــا توجــه بــه انباشــت دام در اســتان،
ســهمیه خوبــی از ایــن تصمیــم در اختیــار خواهــد
بــود و اگــر صــادرات شــیر هــم آزاد شــود ،مشــکلی
در ایــن راســتا وجــود نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن جلســه جمشــید
زنــد رییــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان مرکــزی
درخصــوص فــروش اجبــاری کاالهــای غیرضــروری
بــه همــراه کاالهــای اساســی توســط برخــی
شــرکت هــای تولیــد کننــده گفــت :برخــی از
شــرکت هــا مثــل تولیدکننــدگان روغــن ماشــین،
الســتیک ،برخــی مــواد غذایــی و  ...بــرای فــروش
یــک کاال در واقــع یــک ســبد کاالیــی تهیــه مــی
کننــد کــه متشــکل از یــک کاالهــای پرتقاضــا و
کاالی فاقــد متقاضــی اســت و ایــن امــر بــرای
فروشــندگان و کاســبان ضررآفریــن اســت.
وی پیشــنهاد داد :در ایــن راســتا بایــد بازرســی
ســختگیرانه نســبت بــه فــروش اجبــاری داشــته و
اتــاق اصنــاف نیــز بــرای ایــن شــرکت هــا مراتــب
قضایــی و قانونــی را اجــرا کننــد.

اراک /محبوبه قاسمی

بار برق مصرفی در گلستان  ۳برابر افزایش یافت

نفردرمراکزمهارتیگلستان

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان
از آمــوزش  ۱۹هــزار نفــر در مراکــز مهارتــی
اســتان در ســال گذشــته خبــرداد و گفــت:
امســال ایــن عــدد افزایــش خواهــد یافت.حمــزه
کرایلــو در گفتگواظهارکــرد ۱۸ :مرکــز دولتــی و
 ۱۱۸کارگاه در زمینــه آمــوزش مهــارت آمــوزان
در گلســتان فعالیــت مــی کننــد و بیــش از ۵۰۰
آموزشــگاه خصوصــی در ســطح اســتان داریــم
کــه شــرکای کاری مــا هســتند.مدیرکل آمــوزش
فنــی و حرفــه ای گلســتان افــزود :ســال گذشــته
ســه میلیــون و  ۲۶۶هــزار نفــر ســاعت در بخــش
دولتــی و معــادل آن در بخــش خصوصــی در
زمینــه هــای مختلــف آمــوزش داده شــده و ۱۹
هــزار نفــر از ایــن خدمــات بهــره منــد شــدند
و امســال ایــن عــدد  ۱.۵برابــر خواهــد شــد.
طبــق گفتــه وی مراکــز مهارتــی در شــهرهای
مختلــف اســتان پراکنــده بــوده و بــه عنــوان
مثــال ســه مرکــز در گــرگان قــرار دارد.کرایلــو
بــه طــرح هــای در دســت اقــدام فنــی و حرفــه
ای اشــاره کــرد و افــزود :طــرح «نخلســتان»
بــرای فــارغ التحصیــان بیــکار اجرایــی شــده و
در حــوزه آی تــی بــا یــک ســطح باالتــر آمــوزش
هایــی در زمینــه هــوش مصنوعــی ،اینترنــت
اشــیا و غیــره در نظــر گرفتــه شــده اســت.

مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان
بیــان کــرد :تفاهمنامههــای ایــن طــرح
ســطح وزارتخانــه امضــا شــده و در آن ۵۰۰
هــزار نفــر در کشــور آمــوزش مــی بیننــد کــه
حداقــل دو هــزار نفــر ســهم اســتان گلســتان
اســت.وی همچنیــن بــه طــرح کهــاد (آمــوزش
هیبریــدی) اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن طــرح
افــراد متناســب بــا رشــته تحصیلــی مهــارت
میآموزنــد و در ایــن راســتا جلســاتی برگــزار
و طــرح آغــاز شــده اســت کرایلــو در خصــوص
طــرح ســام هــم گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت
و کمبــود مربــی تــاش مــی کنیــم از فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی بــا اولویــت فنــی و
حرفــه ای ،علمــی و کاربــردی و دانشــگاه آزاد
اســتفاده کــرده و در قالــب خریــد خدمــت
از توانمنــدی آنهــا اســتفاده کنیم.مدیــرکل
آمــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان اضافــه کــرد:
مســابقات ملــی مهــارت ســاالنه در  ۵۰رشــته
بــه صــورت شهرســتانی و اســتانی برگــزار مــی
شــود و هــر دو ســال یکبــار مســابقات جهانــی
برگــزار شــده کــه فرصتــی بــرای نشــان دادن
توانمنــدی اســتان اســت

گلستان/آذری

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه تشریح کرد:

سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان
گفــت :بــار مصرفــی بــرق در گلســتان ســه
برابــر افزایــش یافتــه اســت کــه بیشــتر مصــرف
مربــوط بــه مشــترکان خانگــی و سیســتم هــای
گرمایشــی است.ســید احمــد موســوی اظهــار
کــرد :در روزهــای عــادی ســال چیــزی در
حــدود  ۳۵۰مــگاوات مصــرف بــرق را تجربــه
کردیــم امــا در ســال جــاری شــاهد ایــن
هســتیم کــه در برخــی روزهــا مصــرف بــرق از
هــزار و  ۱۰۰مــگاوات گذشــته است.سرپرســت
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــا اشــاره
بــه اینکــه بیشــتر مصــرف مربــوط بــه بخــش
مشــترکان خانگــی و سیســتمهای سرمایشــی
اســت ،خاطرنشــان کــرد :پیشــنهاد مــا ایــن
اســت مشــترکان بــا رعایــت نــکات مصــرف و
قــرار دادن درجــه رفــاه بــرای سیســتمهای
سرمایشــی کمــک کننــد تــا بتوانیــم صرفــه
جویــی بیشــتری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.
موســوی بــا بیــان اینکــه بــرای اینکــه بتوانیــم

کاهــش مصــرف بــرق را داشــته باشــیم طــرح
کاهــش ســاعت کار در گلســتان اجرایــی
شــده اســت ،یــادآور شــد :ســاعت کار ادارات
از ســاعت هفــت تــا یــک و نیــم تقلیــل پیــدا
کــرد و تمامــی ادارات موظــف هســتند در
ســاعات اداری  ۳۰درصــد و خــارج از ســاعات
اداری  ۶۰درصــد مدیریــت مصــرف داشــته
باشــند.وی ادامــه داد :بــا اجــرای ایــن طــرح
موفــق شــدیم روزانــه  ۹تــا  ۱۲مــگاوات صرفــه
جویــی مصــرف را داشــته باشیم.سرپرســت
شــرکت توزیــع بــرق گلســتان در خاتمــه
بــا بیــان اینکــه بــا اداراتــی کــه مدیریــت
مصــرف نداشــته باشــند برخــورد خواهــد
شــد ،خاطرنشــان کــرد :بــا اجــرای ایــن طــرح
برخــی از اداراتــی کــه مدیریــت مصــرف را
رعایــت نکردنــد تذکــر و برخــی از ادارت نیــز
منجــر بــه قطعــی بــرق شــده اســت
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استانها

برگزاری جلسه پایش پروژه ها و طرح های راهبردی شهرداری
ساری با محوریت توسعه شبکه حمل و نقل شهری

جلســه بررســی و پایــش پــروژه هــا ،طــرح هــا،
برنامــه هــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت ،اهداف
بلنــد مــدت ســازمان هــای تابعــه شــهرداری و
اقدامــات انجــام شــده بــا حضــور ســید افشــین
راســخ و ســید رحمــان میرشــجاعی اعضــای
شــورای اســامی شــهر ســاری ،حســن
کالنتــری معــاون برنامــه ریــزی و هماهنگــی
مناطــق شــهرداری و ســجاد اســدی ذغالچالــی
رئیــس ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و
مســافر و عبــاس اســماعیلی رئیــس ســازمان
مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل
شــهرداری ســاری و کارشناســان ایــن حــوزه
برگــزار شــد.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات شــهرداری
ســاری ،ســید افشــین راســخ عضــو شــورای
اســامی شــهر ســاری بــا تاکیــد بــر اینکــه
نــگاه رو بــه جلــو پایــه و اســاس ترقــی و
پیشــرفت توســعه شــهری اســت ،تشــکیل تیــم
تخصصــی را بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد
نظــر ضــروری دانســت و افــزود :انتظــار مــی
رود بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب از تیــم
کارشناســی در ایــن بخــش اســتفاده شــود.
وی افــزود :بــا اســتفاده از ظرفیــت ،تخصــص،
تجربــه و خالقیــت متخصصــان مــی تــوان
خدمــات بهتــر و مطلــوب تــری بــه شــهروندان
ارائــه کــرد.
ســیدرحمان میرشــجاعی عضــو شــورای
اســامی شــهر ســاری در ایــن جلســه
بکارگیــری افــراد توانمنــد و نخبــه را در
جهــت ارتقــای بهــره وری و درآمــد در حــوزه
شــهرداری مهــم دانســت و افــزود :بــرای اینکــه
مرکــز اســتان بــه قطــب گردشــگری شــمال
کشــور تبدیــل شــود بایــد چشــم انــداز درســت
بــرای تحقــق ایــن موضــوع تعریــف کنیــم.
معــاون برنامــه ریــزی و هماهنگــی مناطــق
شــهرداری ســاری در ایــن جلســه توســعه
شــبکه حمــل و نقــل شــهری را از ملزومــات
دســتیابی شــهرها بــه شــاخصه هــای توســعه
پایــدار دانســت و گفــت :بــروز رســانی
زیرســاخت هــای شــهری از جملــه زیرســاخت
هــای مربــوط بــه حمــل و نقــل و نظــم و
انظبــاط در ایــن حــوزه ضــرورت دارد.

حســن کالنتــری بــا بیــان اینکــه ســاری در
مرکــز اســتان از جملــه شــهرهایی اســت کــه از
بافــت فرســوده و معابــر باریــک برخــوردار بــوده
و ایــن موضــوع شــرایط حمــل و نقــل را در ایــن
شــهر متفــاوت کــرده اســت،افزود :ســازمان
هــای حمــل و نقــل بایــد راهکارهــای جدیــد در
راســتای ســهولت جابجایــی مســافران و عبــور
ومــرور نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــا توجــه
بــه نیــاز ســنجی و مطالبــات شــهروندان اتخــاذ
کننــد تــا خدمــت رســانی بــه شــهروندان بــا
کیفیــت بهتــری انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه تعییــن چشــم انــدازی
مناســب بــا توجــه بــه کالبــد شــهری در ایــن
حــوزه اهمیــت زیــادی دارد ،گفــت :مــی تــوان
بــا ابــزار و راهــکار جدیــد در حــوزه حمــل و
نقــل عــاوه بــر جابجایــی مســافران جاذبــه
گردشــگری نیــز ایجــاد کــرد.
ســجاد اســدی زعالچالــی رئیــس ســازمان
مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری
ســاری از نوســازی  80دســتگاه تاکســی خبــر
داد و گفــت :نوســازی  14دســتگاه اتوبــوس در
دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد.
وی راه انــدازی دریافــت ســند حمــل
بار(باربــرگ) بــرای خودروهــای بــاری را از
اقدامــات ایــن ســازمان برشــمرد و صــدور
پروانــه نظــارت بــر آژانــس هــای بــاری را از
برنامــه هــای آتــی ایــن ســازمان عنــوان کــرد.
عبــاس اســماعیلی آزادگلــه رئیــس ســازمان
مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل
شــهرداری ســاری بــه برنامــه هــای پیــش
روی ایــن ســازمان اشــاره کــرد و افــزود:
نصــب  78دوربیــن پــاک خــوان در ســطح
شــهر از برنامــه هــای مهــم ایــن ســازمان در
ســال  1401اســت.
وی از نصــب  51دوربیــن پایــش تصویــری در
در میادیــن ،تقاطــع هــا ،نقــاط پرترافیــک و
حســاس شــهر ســاری خبــر داد و افــزود :رصــد
و مدیریــت ترافیــک ،هدایــت نــاوگان حمــل و
نقــل عمومــی ،مدیریــت بحــران و امدادرســانی
مناســب از مزایــای ســامانه پایــش تصویــری
اســت.

مازندران /جعفری گرجی

حل مشکالت جامعه وابسته به حل مشکالت آموزش و پرورش است

گلستان/آذری

تصويب طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی شهر الر

مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمانشــاه
گفــت :زو جهــای نابــارور بــه مرکــز بــاروری
در بیمارســتان معتضــدی کرمانشــاه مراجعــه
کننــد تــا طبــق قــرارداد منعقــد شــده
تمامــی هزینههــای بــرای درمــان نابــاروری
تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گیــرد.
امیــد قــادری بــا بیــان اینکــه بیمــه ســامت
هزینــه زوج هــای نابــارور را پرداخــت
میکنــد ،اظهــار کــرد ۲ :مرکــز نابــاروری
(یــک مرکــز در بیمارســتان معتضــدی و
یــک مرکــز در جهــاد دانشــگاهی) داریــم.
وی ادامــه داد :زو جهــای نابــارور بــه مرکــز
بــاروری در بیمارســتان معتضــدی کرمانشــاه
مراجعــه کننــد تــا طبــق قــرارداد منعقــد شــده

تمامــی هزینههــای بــرای درمــان نابــاروری
تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گیــرد.
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمانشــاه
تصریــح کــرد :اگــر بیمــه شــده نیــاز
بــه ارجــاع بــه مراکــز خصوصــی و ســایر
اســتا نها داشــتند بــا ارائــه اســتاد
هزینــهای بــه اداره کل بیمــه ســامت
اســتان ،هزینههــا پرداخــت خواهــد شــد.
وی هــدف تعییــن پزشــک خانــواده کاهــش
هزینــه بــرای مــردم دانســت و گفــت :پزشــک
خانــواده تنهــا هفــت هــزار تومــان ویزیــت از
مــردم دریافــت میکنــد.

کرمانشاه  /الهه فرهادی

آغاز برداشت کاملینا در شهرستان بهار

شــبانی مدیــرکل راه و شهرســازی الرســتان
از تصویــب طــرح تفصیلــی ویــژه بافــت
تاریخــی شــهر الر در جلســه شــورای عالــی
معمــاری و شهرســازی کشــور خبــر داد.
شــبانی گفــت :شــهر الر در زمــره  ١٦٨شــهر
دارای بافــت تاریخــی مصــوب در کشــور
اســت کــه محــدوده بافــت تاریخــی آن بــر
اســاس نقشــه تصویــب و ارائــه شــده از
جانــب میــراث فرهنگــی فــارس در ســال
 ٨٨بــه میــزان  ١٢٢هکتــار مســاحت دارد و
مطالعــات طــرح تفصیلــی ویــژه بافــت نیــز بــر
روی ایــن قســمت صــورت پذیرفتــه اســت.
وى افــزود :ایــن طــرح بــا عنــوان طــرح تفصیلــی
بافــت ویــژه شــهر الر بــا تاکیــد بــر مناســب
ســازی ویــژه معلــوالن تهیــه شــده کــه مــی
تــوان ایــن طــرح را در زمــره طرحهــای بــا
نــگاه ویــژه و نــو دانســت کــه در حــال حاضــر
در ادبیــات شهرســازی کشــور مــا توجهــات
ویــژه ای بــر روی مناســب ســازی فضــای
شــهر جهــت اســتفاده معلولیــن میشــود.
شــبانى در ادامــه نقــاط قــوت ایــن طــرح را
بررســی همــه جانبــه وضــع موجــود ،مطالعــات
دقیــق و مفصــل و ارائــه پیشــنهاداتی مبتنــی
بــر واقعیــت بــا اخــذ نظــر از ذینفعــان،
شــهروندان ،مدیــران شــهری ،متخصصیــن و
صاحــب نظــران دانســت و تاکیــد کــرد :تصویــب
نهایــی ایــن طــرح در شــورای عالــی شهرســازی
و معمــاری پــس از  ٦ســال از زمــان شــروع
آن انجــام پذیرفــت و بــا تصویــب ایــن طــرح ،
شــهرداری الر بــه عنــوان مجــری طــرح پــس از
ابــاغ طــرح توســط دبیــر محتــرم شــورای عالــی
شهرســازی و معمــاری ایــران بــه اســتانداری
فــارس و ســپس ابــاغ از اســتانداری بــه

روزنامه صبح ایران  /سال دهم  -شماره 933
 5تیر ماه  / 1400با ما همراه شوید

شــهرداری بــه مرحلــه اجرایــی خواهــد رســید
کــه در رونــد پاســخ بــه اســتعالمات کاربــری
و صــدور پروانــه و مجــوز ســاخت و ســازهای
داخــل بافــت مطابــق بــا رعایــت ضوابــط و
مقــررات طــرح میتوانــد تســریع صــورت گیــرد.
وى تصریــح کــرد :از جوانــب مــورد تاکیــد در
تدویــن ایــن طــرح توجــه ویــژه بــه جلــب و جــذب
مشــارکت شــهروندان و ســرمایهگذاران بــوده کــه
بتــوان از ایــن ظرفیــت هــای ویــژه الر در بخــش
گردشــگری و توســعه شــهری و ســرمایه گــذاری
هــای مرتبــط بهــره بــرد کــه بــا توجــه بــه ســابقه
تاریخــی ایــن بافــت و وجــود عناصــر ارزشــمندی
چــون بــازار قیصریــه ،کاروانســراهای متعــدد،
فضاهــای تجــاری پویــا و عناصــر واجــد ارزش
فــراوان در ایــن محــدوده از دیربــاز فعالیــت هــای
بازرگانــی و ســکونتی در کنــار هــم و در ارتبــاط بــا
هــم بوجــود آمــده و دارای رونــق بــوده و هســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی الرســتان بــا اشــاره بــه
اینکــه شــهرهای دارای شــرایط مشــابه ویــژه بافــت
تاریخــی شــهر الر بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و
لــزوم توجــه ویــژه بــه ایــن بافــت دارای شــهرداری
مجــزا و مختــص بــه بافــت میباشــند  ،گفــت:
پیگیــری جهــت تاســیس شــهرداری ویــژه بافــت
تاریخــی ،یکــی از ضروریــات در راه دســتیابی بــه
توســعه پایــدار شــهری الر و نگاهــی تخصصــی بــه
بافــت اســت كــه پيشــنهاد مىگــردد ايــن امــر
در دســتور كار مســئوالن ايــن شــهر قــرار گيــرد.
وى در پايــان از پيگيــرى هــاى معاونــت
شهرســازى و معمــارى ايــن اداره كل و ديگــر
نهادهــاى متولــى در راســتاى تحقــق ايــن اقــدام
تقديــر و تشــكر كــرد.

فارس /عباس ستایشگو

برداشــت دانــه هــای روغنــی «کاملینــا»
بــرای نخســتین بــار در وســتای
دســتجرد بخــش اللجیــن بــا ســطح
زیــر کشــت  3هکتــار آغــاز شــد .
عبدالحســین اکبــری مدیــر جهــاد کشــاورزی
شهرســتان بهــار افــزود  :امســال  3هکتــار از
اراضــی ایــن شهرســتان زیــر کشــت محصــول
کاملینــا رفتــه اســت و پیــش بینــی مــی
شــود بطــور متوســط از هــر هکتــار 800
الــی  1000کیلوگــرم برداشــت شــود .الزم
بذکــر اســت در شــرایط مســاعد تــر بارندگــی
تــا  1.5تــن در هکتــار قابــل افزایــش اســت
وی در ادامــه عنــوان کــرد  :کشــت دانــه
تــاش
روغنــی کاملینــا بــه منظــور

بــرای خودکفایــی و کاهــش واردات
روغــن خوراکــی توســعه مــی یابــد
اکبــری تصریــح کــرد  :دانــه روغنــی
کاملینــا دارای ویژگیهایــی قابلیــت کشــت
پائیــزه و برداشــت در خردادمــاه  ،ســازگاری
بــا تغییــرات اقلیمــی و مقاومــت در برابــر
خشــکی و آفــات و نداشــتن حساســیت بــه
ریــزش محصــول در زمــان برداشــت دارد .وی
ابــراز امیــدواری کــرد بــا توســعه کشــت ایــن
محصــول گامــی موثــر در جهــت اقتصــادی
شــدن کشــاورزی و افزایــش درآمــد بــرای
کشــاورزان دیــم کار باشــد و همچنیــن در
تنــاوب قــرار گرفتــن آن بــا محصــوالت دیــم
اســت.

همدان /سمیرا قادری

اســتاندار فــارس گفــت :اولویــت اول مــا آمــوزش
و پــرورش اســت و اگــر بــه صــورت ریشــهای بــه
مشــکالت آمــوزش و پــرورش رســیدگی نشــود،
ســایر مشــکالت جامعــه نیــز حــل نخواهــد شــد.
محمدهــادی ایمانیــه در شــورای آمــوزش و
پــرورش اســتان کــه بــا حضــور وزیــر آمــوزش و
پــرورش ،مســئوالن اســتانی و نماینــدگان مجلــس
برگــزار شــد ،گفــت :اولویــت اول مــا آمــوزش و
پــرورش اســت و بــرای رفــع مشــکالت آمــوزش و
پــرورش همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم.
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه همــه مــا متعهــد
بــه رفــع مشــکالت نظــام تعلیــم و تربیــت
هســتیم ،از وزیــر آمــوزش و پــرورش خواســت تــا
در ایــن زمینــه بــه اســتان فــارس کمــک کنــد.
ایمانیــه تاکیــد کــرد :اگــر بــه صــورت ریشــه ای بــه
مشــکالت آمــوزش و پــرورش رســیدگی نشــود،
ســایر مشــکالت جامعــه نیــز حــل نخواهــد شــد.
وی کمبــود نیــروی انســانی در آمــوزش و پــرورش
فــارس را یکــی از مشــکالت مهــم نــرم افــزای در ایــن
حــوزه عنــوان کــرد و گفــت :رفــع ایــن مشــکل بــه
صــورت طبیعــی بایــد از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان
انجــام شــود  ،امــا متاســفانه ظرفیــت موجــود دانشــگاه
فرهنگیــان در فــارس شایســته ایــن اســتان نیســت.
ایمانیــه از آمادگــی اســتان فــارس بــرای رفــع
مشــکالت دانشــگاه فرهنگیــان خبــر داد و گفــت:
بــزرگ تریــن نیــاز امــروز مــا در آمــوزش و
پــرورش تربیــت نیــروی انســانی توانمنــد اســت
کــه مــی تــوان بــا همــکاری وزارت علــوم در یــک
تعامــل بیــن دو وزارت خانــه و اســتان مشــکل
فضــای فیزیکــی دانشــگاه فرهنگیــان حــل شــود.
اســتاندار فــارس گفــت :میتــوان از طریــق مولد ســازی
امکانــات موجــود آمــوزش و پــرورش ،بــرای رفــع
مشــکالت ایــن حــوزه اســتفاده کــرد و در ایــن زمینــه
نیــز مــی تــوان از افــراد توانمنــد در ســطح وزارت
اســتفاده کــرد کــه الزمــه آن رفــع موانــع قانونــی و
ایجــاد تســهیل در فراینــد هــای قانونــی آن اســت.
وی گفــت :بــا اســتفاده از ظرفیــت مجمــع خیریــن

مدرســه ســاز ،اســتفاده از اعتبــارات اســتانداری
و اعتبــارات وزارت آمــوزش و پــرورش ،مــی تــوان
بیشــتر مشــکالت موجــود در حــوزه ســخت افــزاری
آمــوزش و پــرورش اســتان را برطــرف نمــود.
ایمانیــه گفــت :در شــان نظــام آمــوزش و پــرورش
جمهــوری اســامی اســت کــه بــه مــوازات
آمــوزش  ،پــرورش نیــز حرکــت داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات و ابتــکارات انجــام شــده
در شــورای آمــوزش و پــرورش فــارس در رابطــه بــا
مــدارس امیــن ،گفــت :بــا کمــک نهادهــای فرهنگی
همچــون ســازمان تبلیغــات اســامی ،حــوزه هــای
علمیــه و دفتــر نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اســتان و شهرســتان هــا  ،مــی تــوان بــا هــم افزایــی
در حــوزه اعتقــادی و مذهبــی ،الگــوی مناســبی از
مــدارس فــارس در ســطح کشــور ایجــاد کــرد.
وی همچنیــن در رابطــه بــا هــم افزایــی در حــوزه
ورزش دانــش آمــوزی و بهداشــت و ســامت اســتان
نیــز گفــت :الزم اســت تــا امکانــات بیشــتری بــه
ایــن اســتان اختصــاص یابــد و تــاش مــی کنیــم تــا
بــا همــکاری نهادهــای مختلــف در ســازمان ورزش
و جوانــان و علــوم پزشــکی ،خدمــات بیشــتری بــه
دانــش آمــوزان و فرهنگیــان فــارس ارائــه نماییــم.
اســتاندار فارس همچنیــن گفــت :بایــد تــاش کنیم
تــا بــا همــکاری بــا دانشــگاه هــای مختلف در ســطح
اســتان ،کاری کنیــم تــا فــارغ التحصیــان مــدارس
مــا بتواننــد قبــل از پایــان تحصیــات بــا حرفــه ای
آشــنا شــده و وظعیــت اشــتغال آنهــا قبــل از اتمــام
دوران تحصیــل در مدرســه مشــخص شــده باشــد.
ایجــاد تجهیــزات مناســب بــرای اســتقبال از
فرهنگیــان و دانــش آمــوزان در ســفر بــه اســتان
فــارس و تشــکیل کمیتــه تصمیــم گیــری در
رابطــه بــا پژوهــش در آمــوزش و پــرورش اســتان
در کنــار ســایر دانشــگاه هــای فــارس ،بــا هــدف
جــذب دانــش آمــوزان و معلمــان خــاق بــه نهضــت
پژوهــش اســتان ،از دیگــر مــواردی بــود که اســتاندار
فــارس بــه آنهــا اشــاره کــرد.
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