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استان
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پژواک نو

پیشنویس نقشه مهندسی فرهنگی فارس منتشر شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

همزمان بــا روز فرهنــگ عمومی ،صابر
سهرابی ،دبیر شــورای فرهنگ عمومی
اســتان فارس ،از همگان خواســت تا
با خوانــش پیشنویس تدوین شــده،
دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای هر
چه بهتر شدن آن بیان کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس؛ صابر ســهرابی ،مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس و دبیر
شــورای فرهنگ عمومی این اســتان به
مناسب فرارســیدن روز فرهنگ عمومی
گفت :فرهنگ ،برآمده از همه اشــتراکات
مردمی یک گستره سرزمینی یا اندیشهای
اســت .این فرهنگ گاه در گســترهای
کوچک همچون خانواده بررســی میشود
کــه جنبههای ویژه و ُخــردی دارد و گاه
گسترهای بازتر به پهناوری یک سرزمین
یا مکتب و مذهب است که کالنفرهنگها
را دربرمیگیرد.

ســهرابی ادامــه داد :فرهنــگ ،نه تنها
برآمده از باورها و اندیشــهها و چگونگی
زیســتن مردم ،که همه باورها ،اندیشهها
و چگونگی زیســتن مردم نیز در ارتباطی
دوسویه برآمده از همان فرهنگهای ُخرد
و کالن اســت .فرهنگ در گــذر زمان ،با
تغییرات زمانی ،مکانی و حتی آب و هوایی
و رودرویی با فرهنگهای دیگر ،با تعامل،
تقابل ،تهاجم ،تدافــع و دچار دگرگونی،
افزایش یا کاهش میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
بیان داشت :اهمیت فرهنگ هر مردم ،چه
در گستره سرزمینی و چه اندیشگاهی از
یک سو و تعامل ،تقابل ،تهاجم ،تدافع و ...
و پیشرفتها و رشد دانش و تکنولوژی از
سوی دیگر ،و از دیگر سو زیادهخواهی و
خوی استعماری و استکباری جهان سلطه
برای به بهرهبــرداری و بردهداری نوین
قدرتهای جهانی و اســتعمارگر ،ما را بر
این میدارد تا با نظم بخشیدن و شناسایی

فراخوان همگانی برای تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی
فرهنگهای ُخرد و کالن مردم خویش ،با
زدودن انگارههای اشتباه و خرافات از یک
سو و بسترســازی برای رشد و بالندگی

انگارههای درست از یک سو ،و همچنین با
یاری گرفتن از دانشمندان ،اندیشمندان،
فرهنگوران و نخبگان فرهنگهای کالن

و ُخرد را در بســتر زمان و مکان ،آن گونه
که به بالندگی و سربلندی جامعه بینجامد،
رهنمون سازیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس افزود:
در یک ســال گذشته ،شــورای فرهنگ
عمومی فارس ،به بررسی نقشه مهندسی
فرهنگی فارس پرداخت .نقشه مهندسی
فرهنگی ،با بررســی و شناسایی جایگاه
فرهنگی ،نقاط ضعف و قوت ،ظرفیتهای
کنونی و پیش رو و  ...دیدی به ما میدهد
تا همزمان با پای نهادن در سده ،1400
توانمندی برنامهریزی شــدهای را برای
پیشــرفت و بالندگــی بیــش از پیش
فارس ،این خواســتگاه فرهنگ و اندیشه
ایرانزمین داشته باشیم.
وی تأکید کرد :اکنون پس از یک ســال،
نقشه مهندسی فرهنگی فارس با تالشها
و کوشــشهای اتاق فکر به ســرانجام
رسیده است که براساس مصوبه شورای
فرهنــگ عمومی ،در راســتای ویرایش

کرونا و نیاز به

مقابله بیامان و
جدیتر با آن!

پایانی ،افــزون بر فرســتادن آن برای
فرهنــگوران ،هنرمندان ،دانشــگاهیان
و نخبگان و مســئولین فرهنگی ،هنری،
علمــی و اجرایی ،در اختیــار همگان نیز
قرار میگیرد .بر همگان اســت به ویژه
صاحبنظران فرهنگی اســت تا پس از
بررســی و خوانش آن ،دیدگاههای خود،
همچــون کمبودهــا ،زیادههــا ،ایرادها،
پیشــنهادها و  ...برای بررسی و ویرایش
نهایــی بــه دبیرخانه شــورای فرهنگ
عمومی فــارس تا  25آبان مــاه جاری
بفرستند.
گفتنی است همگان میتوانند پیشنهادهای
خود را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
فارس واقع در آدرس شیراز ،کوی زهرا،
ســاختمان شــماره  2اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس و یــا ادرس
اینترنتی SHORAYEFARHANG.
FARS@FARHANGMAIL.IR
بفرستند.

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد؛

بهرهبرداری از  ۲خوابگاه دانشجویی در بیمارستانهای شهید دکتر فقیهی و شهید دکتر چمران
با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شــیراز و به مناسبت دو عید
بزرگ میالد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع)،
دو خوابگاه دانشجویی پزشکی ،در بیمارستان
مســتقل شــهید دکتر فقیهی و بیمارســتان
شــهید دکتر چمران شــیراز به بهره برداری
رسید.
بــه گزارش روابــط عمومی دانشــگاه علوم
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شیراز،
رئیس دانشــگاه ابتدا با حضور در بیمارستان
مســتقل شــهید دکتر فقیهی ،پروژه خوابگاه
دانشجویی این بیمارستان افتتاح شد.
دکتر «مهرزاد لطفی» در این آئین ضمن تبریک
اعیاد ماه ربیع االول ،از دست اندرکاران به ثمر
نشستن این پروژه قدردانی کرد.
او با اشاره به تالش های دانشگاه برای توسعه
خدمت رسانی به گروه های مختلف زیرمجموعه
دانشــگاه به ویژه دانشجویان ،بهره برداری از
این خدمت را نیز تالشی در این راستا برشمرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ضمن

تقدیــر از تالش های این بیمارســتان و کادر
درمانی و پشــتیبانی آن در بحران کرونا ،ابراز
امیــدواری کرد با اتمام ایــن اپیدمی و کاهش
دغدغه های موجود ،بتوان بســترهای خدمت
رسانی دانشــگاه را در دیگر عرصه ها توسعه
بخشید.
سرپرســت مدیریت مرکز آموزشــی درمانی
شــهید دکتر فقیهی نیز در این آئین با اشاره به
تالش های انجــام گرفته برای بهره برداری از
این خدمت جدید ،گفت :ایــن خوابگاه با دارا
بودن هفت اتاق برای دو گروه دانشجویان دختر
و پســر تمامی رده های تحصیلی و در فضایی
با مساحت ۴۰۰مترمربع راه اندازی می شود.
«بیژن فاضل جهرمی» از صرف یک و نیم میلیارد
تومان اعتبار برای این پروژه خبر داد.
«ســید مجتبــی میرابراهیمــی» مدیــر امور
دانشجویی دانشــگاه نیز با معرفی تالش های
این مدیریت معاونت فرهنگی و دانشــجویی
دانشگاه برای توسعه خوابگاه های دانشجویی
و افزایش تسهیالت دانشجویان ،این پروژه را

نیز از جمله این اقدامات برشمرد.
در ادامه نماینده دانشــجویان دانشگاه ضمن
قدردانــی از راه انــدازی ایــن خدمت جدید،
مهم ترین اولویت های دانشــجویان فعال در
این بیمارســتان را با رئیس دانشگاه در میان
گذاشت.
دیگر پروژه که دیروز با حضور رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی شــیراز به چرخه ارائه خدمت
پیوســت ،خوابگاه دســتیاران پزشــکی در
بیمارستان مستقل شهید دکتر چمران بود.
دکتــر لطفی در این آئین بــا تقدیر از پیگیری
مسئوالن بیمارستان برای بهره برداری از این
پروژه ،ایجاد فضایی مناسب برای آرامش کادر
درمانــی در وقت اســتراحت را از دغدغه های
دانشگاه برشمرد.
او با مطلوب برشــمردن بهسازی و راه اندازی
این پروژه ،بر تالش مجموعه دانشــگاه برای
خدمت رسانی به جامعه پزشکی تأکید کرد.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه دستیاران پزشکی
در طی بیش از هشــت ماه گذشــته خدمات

بســیاری به بیماران داشته و همراه و همدوش
مدافعان ســامت بوده اند ،گفــت :مجموعه
دانشگاه علوم پزشــکی شیراز در کنار خدمات
ویــژه ای که در بحران کرونا داشــته ،همواره
مرجع بیماران دیگر استان های کشور به ویژه
اســتان های جنوبی بوده و تیــم های درمانی
دانشــگاه در این ایام به طیف گســترده ای از
بیماران ارائه خدمت کرده اند که از تمامی این
تالش ها قدردانی می کنم.
دکتــر لطفــی در ادامــه ضمــن دریافــت
مهم ترین مطالبات دانشجویان از سوی نماینده
دانشجویان فعال در بیمارســتان ،از برگزاری
نشســتی برای برنامه ریزی در راســتای رفع
چالش ها خبر داد.
دکتر «سید علی هاشــمی» رئیس بیمارستان
نیز ضمن قدردانی از حمایت رئیس دانشــگاه
و تالش های معاونت های دانشگاه و همکاران
خود برای بهره بــرداری از این پروژه ،گفت :با
تالش های صــورت گرفته ،توانســتیم زودتر
از مدت برنامه ریزی شــده پروژه را به مرحله

بهره برداری برسانیم.
او با قدردانی از تــاش کادر درمانی و به ویژه
دســتیاران که در بحران کرونــا از جان مایه
گذاشــتند ،ابراز امیدواری کرد راه اندازی این
پروژه بتواند زمینه آرامش بیشتر آنان را فراهم
آورد.

این پروژه با متراژ  ۳۱۰متر مربع شــامل اتاق
استراحت مجهز به سیســتم شبکه اینترنت و
با تجهیزات بهداشــتی مجهز و با اعتباری بالغ
بر  ۵۰۰میلیون تومان ،با همکاری معاونت های
آموزشــی ،توسعه مدیریت و منابع و فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه به بهره برداری رسید.

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برگزار شد؛

کارگاه مجازی قصهگویی با موضوع نقالی و شاهنامهخوانی
کارگاه قصهگویــی بــا موضــوع نقالــی
وشــاهنامهخوانی با حضور اعضای نوجوان،
رابطان ،مربیان قصهگو و کارشناســان کانون
پرورش فــارس و با هدایت بهــزاد پاکدل،
قصهگو و شاهنامهخوان لرستانی برگزار شد.
به گزارش مهر ،در ابتدای این کارگاه که سه
شنبه شــب برگزار شد ،بهزاد پاکدل با اشاره
به ریشــه و معنای کلمه نقالــی گفت :کلمه
نقل عربی اســت به معنــای گفتگو ،روایت،
قصهگویــی و اخبارگویــی و اگــر بخواهیم
تاریخی را برای نقالــی در نظر بگیریم باید
گفت که نقالی ریشــه بســیار طوالنی دارد؛
بســیاری از بزرگان اعتقاد دارند از وقتی بشر
روی کره خاکی پا گذاشت نقالی وجود داشته
اســت ،اما آنچه به عنوان نقالی مد نظر است
به زمان پیشدادیان میرسد.
این پژوهشگر به اقسام نقالی (مناقبخوانی،
حمزهخوانی ،چاووشخوانی ،مداحی و مدیحه،

روضهخوانی ،شــمایلگردانی ،پردهخوانی و
قصهگویی) اشــاره کرد و گفت :نقالی شیوه
اختصاصی روایتگری و نمایشی است اما در
حوزه نمایش قرار نمیگیرد.
ایــن نویســنده دربــاره تفــاوت نقالی و
شــاهنامهخوانی هم گفت :شــاهنامهخوانی
یک شیوه خنیاگری است؛ شاهنامه مبتنی بر
نظم اســت که بیت به بیت خوانده میشود و
شــاهنامهخوان موظف است بیتها را با حفظ
امانت بخواند اما نقال به شیوه نثر اجرا میکند.
این کارگردان و بازیگــر نمایش در ادامه بر
لزوم فراگیری فنون و انــواع نقالی و تقویت
گفتار و حرکت برای قصهگو تأکید کرد.
وی درباره استفاده از تکنولوژی و اهمیت آن
در نقالی و شاهنامهخوانی صحبت کرد و گفت:
یک نقال باید به هنرهای مختلف مسلط باشد،
اهداف را دستهبندی کند و بعد از تعیین هدف،
شخصیت خاص آن را بیابد ،بنویسد و در آخر

روایت کند.
پاکــدل در بخش دیگری از ســخنانش به
مکتبهای هنر نقالی اشــاره و  ۳مکتب نقالی
(خراســانی ،اصفهان ،تهران) را برشــمرد
و گفت :ســرآمد بزرگان این ســه مکتب در
قرن گذشته مرحوم ســید مصطفی سعیدی
در مکتب خراســانی ،مرحوم مرشد زریری
اصفهانی در مکتب اصفهان و مرحوم مرشــد
ولیاله ترابی در مکتب تهران بودند.
شــاهنامهخوان لرستانی اقســام نقالی و و
تفاوت و شباهت آن با قصهگویی و پردهخوانی
را هم توضیــح داد و با اجــرای یک نقالی،
مراحــل  ۶گانه این هنر (پیــش نقلخوانی،
لحنخوانی ،مناســبتخوانی ،متعاقبخوانی،
گریز و پایبندخوانی) را به شــکل عملی برای
شرکتکنندگان در کارگاه شرح داد.
پاکدل اعضا و مربیان قصهگــو را به تقویت
مهارتهایی همچون منش و مرام قصهگویی،

حضور در محضر استادان خوب ،تقویت قدرت
بیان و مطالعهی کتابهای ارزنده از شاعران
و نویســندگان قدیم و جدیــد توصیه کرد تا
بتوانند به اجرای مناســب و شایسته در حوزه
نقالی و قصه گویی برسند.
این قصه گــو درباره ســخنوری هم گفت:
محتوای ســخن ،رکن اصلی سخنوری است
که در هنر نقالی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
بر این اســاس یک نقــال و پردهخوان باید
گفتار درست و استفاده از واژههای مناسب را
همیشه در نظر داشته باشد.
کارگاه مجــازی قصهگویی کانــون فارس با
پرسش و پاسخ اعضا و مربیان و بهزاد پاکدل
ادامه یافت.
سعید رضا کامرانی ،سرپرست اداره کل کانون
فارس نیز با حضور در این کارگاه مجازی ،با
اشــاره به جایگاه ارزنده هنرهــای فاخر از
گذشته تا به امروز گفت :ما مدیون وجود هنر

و هنرمند هستیم.
وی ادامه داد :تاریخ همیشــه از هنرمندان به
عنوان تأثیرگذارترین افراد یاد کرده اســت
ماندگارترینها در قالب هنر ارائه شدهاند .هنر
حتی تأثیر کالم خدا را هم بیشتر کرده؛ وقتی
یک قاری با صوت زیبا قــرآن را تالوت کند
بیشک تأثیرگذاری آن را بیشتر خواهد کرد.
کامرانی افزود :در طول تاریخ داســتانهای
زیادی با وجود هنر نقالی ماندگار شــدهاند؛
نقالی میراث فرهنگی و هنری ماســت .شاید
بتوان گفت که قدمت هنر نمایش به افرینش
و خلقت انســان بر میگــردد و مردمان هر
روزگاری در همــهی ادوار تاریخ از قالب هنر
نمایش برای انتقال پیام و ارتباط با مخاطب
خود استفاده کردهاند.
در این راستا شیوه نمایش نقالی و پردهخوانی
از قدیمیترین هنرهای نمایشــی به شــمار
میرود که در آن ،نقاالن بــه اجرای آهنگین

داســتانهای مذهبی ،اخالقی ،حماســی و
اســاطیری ماننــد داســتان غمانگیز مرگ
ســیاوش ،غمنامهی رستم و ســهراب و در
ادامه تعزیه و نقالی در مورد قیام امام حسین
علیهالسالم پرداختند.
سرپرســت کانون فارس در ادامه گفت :در
گذشــتههای دور که رسانهها و فنآوریهای
امروزی وجود نداشــت نقالی رواج و کاربرد
زیادی داشــت و مردم در میادین شهرها و
روستاها ،و قهوه خانهها و مکانهای مناسب
جمع میشــدند و از این هنر اســتفاده بهره
میبردند.
کامرانــی در پایان گفت :هنرمنــد نقال باید
آنقدر بر کار خود مسلط باشد که بتواند بدون
صحنهآرایی و موســیقی و تشریفات خاص،
فقــط با گفتار و زبان یعنــی تنها با صورت و
حرکت به بهترین شــکل با مخاطب ارتباط
برقرار و پیام را منتقل کند.

در سومین نشست مجازی راه آبادی مطرح شد؛

ترویج کتابخوانی عشایر به سیاستگذاری در سطح ملی نیاز دارد
سومین نشســت ملی راه آبادی با موضوع
«گســترش کتاب و کتاب خوانی در جامعه
عشایری» به میزبانی شــهر شیراز برگزار
شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
کتابخانه های عمومی استان فارس ،سومین
جلسه از سلسله نشســت های مجازی راه
آبادی با موضوع «دســترس پذیری دانش
در جوامع عشــایری» شامگاه سه شنبه 13
آبان ماه با اســتقبال کتابداران ،مسئوالن و
عالقمندان به حوزه کتاب برگزار شــد .این
جلسه که در بستر اســکای روم و به شهر
شــیراز ،پایتخت کتاب ایران برگزار شــد،
با صحبت های ســیاوش احمدی میرقائد،
مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان
امور عشایر کشور؛ منوچهر کیانی ،نویسنده
و پژوهشگر حوزه عشــایر؛ علی منصوری،
مدیر گروه علم اطالعات و دانش شناســی
دانشگاه اصفهان و ارائه تجربیاتی از مناطق
عشایری تمندرکوه فرسش استان لرستان
و روستای جایدشت از استان فارس همراه
بود.

* ارائه خدمات کتابخوانی به عشایر در
فارس آغاز شده است
مدیــرکل کتابخانــه های عمومی اســتان
فــاس در این دیدار با اشــاره بــه اینکه
ســومین نشست از سلســله نشست های
راه آبادی بــه موضوع تخصصی عشــایر
اختصاص یافته اســت ،گفت :از دو ســال
گذشــته فارس به عنوان پایلوت در حوزه
کتابخوانی عشایر انتخاب شد و طرح هایی
بــرای ارائه خدمات کتابخوانی به عشــایر
در کتابخانه های عمومی این اســتان آغاز
شده است.
او با اشاره به اقدامات در حوزه عشایر اضافه
کرد :ویژه برنامه ایل هم می خواند ،نشست
کتابخوان عشایر و طرح سفیر کتاب که مهم
ترین برنامه کتابخانه ها در حوزه عشــایر
است با استقبال بسیار خوب عشایر همراه
بوده است.
* دستگاههای فرهنگی در حوزه عشایر
سیاستگذاری داشته باشند
مدیرکل دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان
امور عشــایر کشور در این نشست با تأکید
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بر نقش جامعه عشایری در تولید و اقتصاد
گفت :جامعه عشایری ایران با جمعیت یک
میلیــون و صد هزار نفــری از نظر فرهنگی
حافظ میراث گذشته کشور است و اگر سبک
زندگی این مردم نباشد فرهنگ ملی ما هم
به فراموشــی سپرده می شــود .این مردم
دارای  30درصــد دام و  35درصد صنایع
دستی کشور و تأمین کننده  25گوشت قرمز
جامعه هستند.
سیاوش احمدی میرقائد با بیان اینکه توجه
به امور فرهنگی ،آموزشــی و علمی عشایر،
تأثیر مســتقیمی بر رشــد اقتصاد و تولید
در کشــور خواهد داشــت ،گفت :علی رغم
توانمندی های این مردم و اقدامات زیربنایی
که بعد از انقالب اسالمی در راستای توسعه
فرهنگی و اجتماعی انجام شده ،عشایر در
حوزه فرهنگ آنچنان کــه باید مورد توجه
نبوده و وضعیت آنها مطلوب نیســت .عمده
شاخص های توســعه فرهنگی عشایر زیر
 10درصد است و این برای انقالب فرهنگی
کشور مناسب نیست.
این مسئول عنوان کرد :سازمان امور عشایر

کشور از سال  93طرح هایی را برای توسعه
فرهنگی و بهداشــتی و اقتصادی عشایر در
دستور کار دارد که خوشبختانه طرح خدمات
فرهنگی و مذهبی و ارتقای ســواد و مهارت
عشــایر به تصویب هیأت وزیران رســیده
اســت .در این طرح ها به دنبال توســعه
متوازن هســتیم تا اقدامات پراکنده خارج
شده و برنامه عملیاتی باشد .در این برنامه،
 18دســتگاه از جمله نهــاد کتابخانه های
عمومی وظایفی دارند.
احمــدی میرقائد با بایــن اینکه اقداماتی
که در این حوزه انجام شــده کافی نیست؛
گفــت :برنامه هایی با موضوع عشــایر در
کشــور برگزار می شــود که بیشتر قائم به
شخص است و هنوز دســتگاه ها سیاست
گــذاری الزم را در این خصــوص انجام
ندادند.
* کتابخانههای عمومی متولی ثبت و ضبط
فرهنگ عشایر شود
در ادامه این نشســت ،دکتر علی منصوری،
مدیرگروه علم اطالعات و دانش شناســی
دانشــگاه اصفهان ،با اشاره به نقش کتاب

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

در جامعه عشــایری ،گفت :اعتقاد به نیاز به
کتاب و کتاب خوانی برای عشــایر ،اهمیت
بسزایی در اقدام در این زمینه برای عشایر
دارد در جامعه عشــایری عالوه بر کودکان
باید بــه کتابخوانی بزرگســاالن هم توجه
شود.
او عنوان کرد :جامعه عشــایری بسیار سیار
است و قالب خدمات که برای آنها در نظر می
گیریم باید ســیار باشد .در جامعه عشایری
تجربیات بسیار ارزشمندی است که نسل به
نســل منتقل می شود .نیاز هست که در این
جامعه دانش عملیاتی شده و تجربیات آنها
در نظر گرفته شود تا اطالعاتی در اختیار آنها
قرار گیرد که حاصل تلفیق تجرییات آنها با
دانش و فناوری جدید است.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه جامعه
عشــایری به عنوان جامعــه خاص در نظر
گرفته و برای آن سیاســت گذاری و برنامه
ریزی شود ،گفت :کتابخانه های عمومی به
عنوان متولی اصلی توسعه دانش و فرهنگ
در کشــور به صورت ویژه به حوزه عشایر
توجه کند؛ این نهاد مــی توان بخش ویژه

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
کرونا همچنان قصد جــان ما و عزیزانمان را کرده و
دست بردار هم نیست .عدم رعایت فاصله اجتماعی
و نزدن ماســک ،بی توجهی به قوانین بهداشــت
فردی و اجتماعی ،تعطیل نشدن بموقع مراکز شلوغ
و خطرناک ،برخی بی تدبیری ها یا ســوءتدبیرها در
پیشــگیری از کرونا و اشتباهاتی از این دست باعث
شــدت ســلطه و عمق نفوذ این بیماری بر کشور و
اســتان هایی همچون فارس شــده است که قطب
پزشکی هستند.
در این راســتا افراد سه گروه هســتند که گروه اول
همــه پروتکل ها را رعایت می کننــد ،گروه دوم به
صورت جدی پروتکل ها را مورد توجه قرار نمی دهند
و نیازمنــد تلنگر و تذکر هســتند و اما گروه ســوم
اشــخاصی اند که ماســک نمی زنند و هیچ یک از
پروتکل ها را راعایت نکرده و در قبال تذکر دیگران
هم به شکل زننده ای واکنش نشان می دهند.
بــه همین دلیل و به جهت وجود افــراد گروه دوم و
بخصوص گروه سوم باید وارد مسیر تشدید نظارت ها
شــد و اکنون زمان اســتفاده از قوه قهریه است .با
توجه به خیز جدید بیماری کرونا عالوه بر اســتفاده
از قــدرت جهت برخورد با افراد متخلف و بی اهمیت
به ســامت خود و خانواده هایشــان و از ان مهم
تر ســایر افراد جامعه بایســتی توسط شبکه های
بهداشت ،درمان و ادارات صمت ،ماسک تهیه و بین
خانواده های بی بضاعت توزیع گردد تا کسی بهانه
مشکل مالی را جهت ماسک زدن مطرح نکند.
همچنین ارجاع مراجعین در شــرف ازدواج به اماکن
نیروی انتظامی جهت اخذ تعهــد به عدم برگزاری
جشن های عروســی توســط دفاتر ثبت ازدواج،
جلوگیــری از اجتماعــات مردمــی در برنامه های
اداری و تشــکل های مردمی ،ایجاد محدودیت های
جدید شــامل تعطیلی واحدهای اداری و پرســنلی
دانشــگاه ها ،مدارس ،خوابگاه ها ،حوزه های علمیه،
آموزش گاه های فنی حرفه ای ،زبان ســراها و سایر
مراکز علمی ،پژوهشی ،استخرهای شنا ،سالن های
نمایش ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشــگاه های زنانه،
مساجد ،مصالهای جمعه و بقاع متبرکه ،باشگاه های
ورزشی ،بدنسازی و زمین چمن ،کافه ها ،چایخانه ها
و قهــوه خانه هــا ،رســتوران ها ،فســت فودها،
عرضه آبمیوه و بســتنی فروشــی ها ،شهربازی و
پارک ها ،ممنوعیت نصب چادر و اتراق مسافرین در
پارک ها ،بوستان ها ،تفرجگاه ها و همچنین ممنوعیت
استفاده و در اختیار گذاشتن مهمانسراهای دولتی و...
پرهیز جدی از تردد درون شــهری و مسافرت های
غیر ضروری همه اقدامات ارزشمند و مطلوبی است
اما به شرط اجرا شدن تمام آنها نه اینکه ده باشگاه
ورزشــی یا آرایشگاه زنانه باز باشند و ده مورد دیگر
فعالیت نکنند.
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی از جمله نزدن
ماســک باید همراه با جریمه های قابل توجه روبرو
گردد و در کنار جریمه شــهروندان بدون ماسک و
افرادی که پروتکل هــا را رعایت نمی کنند ،فرهنگ
پرهیز از مراســم عقد و عروســی به شکل معمول
و مرســوم قبل از کرونا ،خرید اجنــاس مورد نیاز
و مصرفی با حجم بیشــتر خریــد در دفعات کمتر،
پرهیز از دورهمی های خانوادگی ،جشن های فامیلی
همچون تولد و مهمانی های ســالگرد ازدواج و ...از
طریق مردم و رسانه ها ترویج گردد و رسانه ها اعم
از روزنامه ها و خبرگزاری ها و خصوصاً شــبکه های
رادیوتلوزیونی هم در مباحث محتواسازی حول محور
آموزش ،پیشــگیری ،درمان و اطالع رســانی حوزه
کرونا بیشتر بکوشند و در کنار آن مجموعه برنامه ها
و مشاوره های مربوط به کاهش استرس و افسردگی
در افراد مبتال به کرونا توســط مشاوران حرفه ای و
متخصصان روان شناسی ارائه گردد.
کرونا را باید مثل خودش کــه بی رحمانه می تازد و
از بین می برد بی امــان و مجدانه مورد هجوم قرار
داد و فرصت نفوذ به آن نداد تا انشــاءا ...به لطف و
مدد و اراده الهی ،رفتار صحیح ما انسان ها و تالش
شبانه روزی شبکه درمان کشور از بین برده و نیست
و نابودش کنیم.
شهردار منطقه چهار شیراز خبر داد:

اصالح روشنایی  ۲۵۰عدد پایه

عشــایر را در مجموعه خــود ایجاد کند و
پس از شناسایی و مستندسازی تجربیات
عشایر و بررسی اقداماتی که تاکنون انجام
شــده ،برای ترویج کتابخوان در این حوزه
سیاست گذاری کند.
منصوری با اشــاره به اینکه روستا را نباید
با جامعه عشــایری یکی کــرد ،گفت :در
ایــن صورت توجــه به جامعه روســتایی
بیشتر از عشــایر شده و به نیازهای عشایر
درست رســیدگی نمی شــود .عشایر نیاز
خاص خود را دارد و باید زیرســاخت های
قانونــی را فراهم کنیم .اگــر اطالعات در
اختیار عشــایر قرار گیرد ،از آن اســتقبال
می شــود و بــرای توســعه جامعه کمک
می کنند.
گفتنــی اســت؛ در ادامه این دیــدار جابر
اسدی مجری ترویج خدمات کتابخوانی در
منطقه تمندرکوه فرســش استان لرستان
و محمدحســین بهرامیان کتابدار کتابخانه
اباعبدا ...الحســین روســتای جایدشــت
فارس به ارائــه تجربیات خود در این حوزه
پرداختند.

صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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چراغ پارکی در بولوار سفیر و
باهنر جنوبی

اصالح روشــنایی در پیاده راه بولوار باهنر جنوبی
انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار،
مهندس رستم زاده شــهردار منطقه با اشاره به
اینکه تأمین روشــنایی معابر و بوستان های شهر
یکی از دغدغههای مهم شــهروندان و شهرداری
می باشــد ،اظهار داشــت :در این راستا عملیات
اصــاح و تقویت روشــنایی پارک هــا و معابر
براساس نیاز و اولویت در سطح منطقه در دستور
کار قرار گرفته است.
وی افزود :تأمین روشــنایی مطلــوب خیابانها و
معابر سبب افزایش امنیت و ایمنی شهروندان در
فضاهای شهری و همچنین تسهیل در رفت آمد و
زیبایی بصری پیاده روها و پارک ها خواهد شد.
رســتم زاده ادامه داد :اصالح روشنایی پیاده راه
بولوار باهنر به اتمام رســیده و بولوار ســفیر در
دست اجرا می باشــد که این عملیات در مجموع
شامل اصالح و تقویت سیستم روشنایی  ۲۵۰عدد
پایه چراغ پارکی( )LEDخواهد بود.

عکاس :حجت رحیمی

