2

چهارشنبه
سهشنبه
شهریور 1400
32آذر 1400
14431443
محرمالثانی
 17ربیع
16

اخبار

2021AUG
2021NOV 25
23

استان

2448
سیزدهم**شماره
سالسیزدهم
**سال
شماره 2520

معاون اجتماعی نیروی انتظامی فارس :شهرداریها نقش مهمی در مقابله با آسیبهای اجتماعی دارند

معاون اجتماعی نیروی انتظامی فارس گفت :شهرداریها
در کاهش آســیب هــای اجتماعی نقش بســیاری در ایجاد
جرائــم مختلــف دارنــد و میتواننــد بــه روشهــای مختلف
تاثیرگذار باشند.
ســرهنگ کاووس محمدی در نشســت تعاملــی با معاون

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز:

آتشنشانی شیراز آماده عملیاتهای
زمستانه است

بــه گفتــه رئیــس ســازمان آ تــش نشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری شــیراز ۲۳ ،ایســتگاه عملیاتــی فعــال در ایــن
کالنشهر برای امداد و نجات سریع در فصل زمستان آمادگی
کامل دارند.
محمدهــادی قانع دوشــنبه یکم آذرماه در حاشــیه رزمایش
طــرح زمســتانه دســتگاههای امــدادی و اجرایــی در جمــع
خبرنــگاران بیان کــرد :تیمهای تخصصی این ســازمان اعم از
کوهســتان ،غواصی ،چاه نورد ،هزمت ،واکنش ســریع با آغاز
فصــل پاییــز دورههای آموزشــی تخصصــی غارنوردی ،نقشــه
خوانــی ،کار با قطب نما ،مبانی جســت و جو در کوهســتان و
کار با  GPSرا با حضور اساتید برجسته کشور فرا گرفتهاند.
او ادامــه داد :بــا توجــه به آغــاز فصل زمســتان و احتمال بروز
حوادث مختلف آتش نشانان باید با تکنولوژیهای روز دنیا
آشــنا شــده تا در مواجه با حوادث با آگاهی و سطح اطمینان
باالتری  ،وظیفه امدادرسانی را انجام دهند ،از این رو سازمان
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری شیراز برای داشتن
پرســنلی با توان باال و حضور در تمامی حوادث مترقبه و غیر
مترقبــه ،بــه صــورت هفتگی با برگــزاری مانور هــای متعدد در
زمینه های مختلف تالش میکند.
الزم به ذکر است؛ این سازمان در راستای برگزاری مانور بزرگ
شــهرداری شیراز در روز  ۱۴آبان ماه مبنی بر آمادگی نیروهای
اجرایــی و آتشنشــانی بــرای مقابلــه بــا حــوادث احتمالــی در
فصل زمستان ،با اجرای مانور ،آمادگی و توان عملیاتی خود را
را به شکل مطلوب به نمایش گذاشت.
سازمان آتش نشانی شیراز با تأکید بر اینکه این سازمان در
تمام شــرایط پاسخگوی مردم است ،تأکید کرد :همشهریان
میتوانند در صورت گرفتار شــدن در سوانح و حوادث با این
شــماره تمــاس بگیرنــد تــا امدادرســانی با ســرعت بــرای آنها
انجام شود.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس:

توسعه روستایی و تأمین مسکن در
جنوب فارس مد نظر است

مدیــر کل بنیاد مســکن فــارس گفت :نبایــد از قابلیت های
توســعه روستایی و تأمین مسکن شــهری در جنوب فارس
غافل شد.
عطــا اهلل زمانی در دیدار با سرپرســت فرمانداری شهرســتان
المــرد بر لزوم قابلیتهای توســعه در این شهرســتان تأکید
کرد و اظهار داشــت :نباید از قابلیتهای توســعه روســتایی
و تأمیــن مســکن شــهری در جنــوب فــارس غافــل شــد،
شهرســتان المــرد و ســایر شهرســتانهای جنوبــی فــارس
قابلیتهایی شگرف در توسعه روستایی و شهری دارند که
باید از آن بهره گرفت.
وی در ایــن نشســت بــا ارائه پیشــنهاداتی در راســتای جذب
اعتبــارات عمرانــی ایــن شهرســتان خاطــر نشــان کــرد :بنیاد
مســکن بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع اعتبــاری تــاش
کــرده اســت تــا ســهم عادالنــه از توســعه را شــامل همــه
شهرستانهای فارس کند اما الزم است دستگاههای دولتی
و نهادهای مسؤول نیز در این عرصه به میدان بیایند تا آنچه
شایسته مردم شریف این شهرستان است محقق گردد.
تهــای طــرح مســکن اقــدام ملی
زمانــی بــا برشــمردن قابلی 
در شهرســتان المــرد افــزود :تا کنون بیش از ســه هــزار و ۸۰۰
متقاضــی در اســتان فارس برای مســکن اقدام ملــی وجوه را
واریــز کردهانــد کــه این مبالغ اعتبــاری معادل  ۲هــزار میلیارد
ریال در اختیار این طرح قرار داده است ،بخش قابل توجهی
از ایــن وجوه در شهرســتان المرد به عنوان آورده متقاضیان
جذب شده است.
مدیــر کل بنیاد مســکن اســتان فــارس طرح مســکن اقدام
ملی را یک طرح برای تأمین مسکن اقشار مختلف در استان
فارس و شهرســتان المرد دانست و گفت :آورده متقاضیان
در حوزه راه و شهرسازی الرستان که بنیاد مسکن بر اساس
آن برنامــه ریــزی میکند بیــش از یک هــزار و  ۴۰۰میلیارد ریال
اســت که ســهم شهرســتان المرد در ایــن حوزه قابــل توجه
است ،تعداد افراد متقاضی که آورده خود را واریز کردهاند نیز
بیش از  ۲۲۰۰نفر اســت که شــمار قابل توجهی از این افراد در
شهرستان المرد تقاضای خود را ارائه دادهاند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی فارس:

ساالنه  ۱۰میلیون اصله نهال
شناسهدار در فارس تولید میشود

مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی فــارس از تولیــد ســاالنه ۱۰
میلیون اصله نهال شناسه دار در استان فارس خبر داد.
بــه گــزارش مهــر ،مجیدرضــا پــاکاری ،گفــت :بیــش از ۲۵۰
نهالســتان در اســتان فعالیــت دارد کــه از ایــن تعــداد ۵۲
نهالستان دارای مجوز از نهادهای متولی هستند.
وی افزود ۲۰۰ :نهالستان نیز به صورت سنتی و بدون گرفتن
مجــوز فعالیت دارنــد که عمدتا به صورت ســنتی  -خانگی یا
باغی -تولید نهال میکنند.
بــه گفتــه مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی فــارس در ایــن
نهالســتانها گونههای ســیب ،گالبی ،به ،انگور ،بادام ،گردو،
هلــو ،شــلیل ،زردآلو ،آلو ،گوجــه باغی ،گیالس ،آلبالو ،پســته،
انــار ،انجیــر و انــواع مرکبــات از قبیــل پرتقــال ،نارنگــی ،گریپ
فروت ،لیموترش و لیمو شــیرین و اقالمی ،چون زیتون ،گل
محمدی ،توت فرنگی و نشاء گیاهان دارویی تولید میشود.
پــاکاری یــادآور شــد :مهمتریــن مراکــز تولیــد نهال اســتان در
شهرســتانهای خفــر ،نــی ریــز ،جهــرم ،مرودشــت ،شــیراز،
پاســارگاد ،بوانــات ،فیروزآبــاد ،ســپیدان ،آبــاده و اقلیــد
قرار دارد.

حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز بــا اشــاره بــه
اینکــه شــهرداری ســهم عمــده ای در تأمیــن و گســترش
انضبــاط اجتماعــی دارد ،بیــان داشــت :امنیــت اجتماعــی
محصــول تعامــل ،همکاری ،هــم آفرینی و هــم افزایی همه
ســازمانهای دولتــی و مــردم نهــاد اســت که در ایــن میان

سهم و جایگاه شهرداریها بسیار مهم و اثرگذار میباشد.
وی بــا بیــان اینكــه تعامــل و همــکاری پلیــس و شــهرداری
امری الزم و اثرگذار میباشــد ،گفت :شهرداریها از ظرفیت
و پتانســیل باالیــی برخــوردار هســتند کــه تالش مــا بر این
است که از این ظرفیت برای انجام فرهنگ سازی و برخورد

با معضالت اجتماعی به خوبی بهرهگیری کنیم.
سرهنگ محمدی بر ضرورت توجه به امر آموزش همگانی
تأکیــد كــرد و گفت :انجام فعالیتهای مشــترك فرهنگی و
اجتماعــی میتوانــد گــره گشــای مشــكالت و آســیب هــای
اجتماعی باشد.

در ادامــه مهنــدس طهماســبی معــاون حمــل و نقــل و
ترافیک شــهرداری شــیراز از زحمات و خدمات شبانه روزی
مجموعــه انتظامــی فــارس تقدیــر کــرد و افــزود :شــهرداری
همــواره در کنــار پلیــس بــوده و اعتقــاد داریــم کــه در کنــار
هم میتوانیم گره از مشــکالت شــهروندان بــاز کنیم.تمام
تــاش خــود را بــرای همــکاری و تعامــل بیشــتر بــا نیــروی
انتظامی به کار خواهیم برد.

در دیدار استاندار فارس با هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مطرح شد؛

برنامهسختافزاریونرمافزاری ۱۰سالهدانشگاهفرهنگیانتدوینشود
اســتاندار فــارس بــر لــزوم دوری از پراکنــده گویــی
درباره مشــکالت این دانشگاه تأکید کرد و از رئیس
ایــن دانشــگاه خواســت بــا تعییــن یــک بــازه زمانــی
مشــخص دو برنامــه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ۱۰
ساله ارائه دهد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی اســتانداری فــارس،
دکتــر محمــد هــادی ایمانیه در دیدار بــا اعضا هیأت
امنــا دانشــگاه فرهنگیــان بــر لــزوم دوری از پراکنده
گویــی دربــاره مشــکالت این دانشــگاه تأکیــد کرد و
از رئیس این دانشــگاه خواســت بــا تعیین یک بازه
زمانی مشخص دو برنامه سخت افزاری و نرم افزاری
 ۱۰ساله ارائه دهد.

بــه اعتقاد اســتاندار فارس در برنامه ســخت افزاری
بایــد به اموری همچون تجهیزات ،امکانات ،غذا و...
و در برنامــه نــرم افــزاری بــه اموری همچون مســائل
آموزشی ،تربیتی ،نیروی انسانی و ...پرداخته شود.
دکتــر ایمانیــه اظهــار کــرد :تدوین ایــن برنامــه افقی
شــفاف پیــش روی تصمیــم گیــران قــرار داده و
چگونگــی رفــع مشــکالت و اجــرای برنامــه هــا را
مشخص میکند.
تشــکیل هیأت اندیشه ورز و تصمیم ساز متشکل
از اســاتید علــوم تربیتــی و متخصصــان حوزههــای
مرتبــط از دیگــر مــواردی بــود که اســتاندار فــارس بر
لزوم تشکیل آن در دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.

دکتــر ایمانیــه عنــوان کــرد :ایــن هیــأت اندیشــه ورز
بایــد چگونگــی ایجــاد تحوالت بر اســاس اســناد باال
دســتی همچون بیانیه گام دوم انقالب ،سند تحول
آموزش و پرورش و ...را تبیین کند.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس معتقد است
دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمانی را بر عهده دارد
کــه به پــرورش فرزنــدان این مــرز و بــوم میپردازند؛
بنابرایــن بــی توجهــی بــه نهــادی کــه همچــون
ریشــه ای قدرتمنــد شــاخ و بــرگ آینــده مملکــت
را شــکل میدهــد کــج ســلیقگی و بــه دور از تدبیــر
است.
دکتــر ایمانیــه بــا اشــاره بــه اینکــه رفــع بســیاری از

مشــکالت بــا راهکارهــای مبنی بر تفکر امــکان پذیر
اســت ،یادآور شــد :در شــرایط کنونی نمیتوان انتظار
داشــت بودجه هــای هنگفت از ســوی دولــت برای
رفع مشکالت تخصیص یابد.

مدیرکل آموزشوپرورش فارس:

بیش از  ۷هزار کتابخانه در مدارس فارس وجود دارد
سیده ناهید تقویان -تماشا
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فارس با بیــان اینکه در
فــارس بیــش از  ۷هــزار کتابخانــه در مــدارس وجود
دارد ،گفــت :در اســتان همچنیــن بیــش از  ۱۹هــزار
کتابخانه کالســی ویژه دانش امــوزان ابتدایی وجود
دارد.
دکتــر فرهــاد اســماعیلی ظهــر دوشــنبه در آئیــن
تقدیــر از فرهنگیــان و دانــش آمــوزان مؤلف شــیراز
و رونمایــی از  ۴کتــاب تألیــف شــده توســط معلمان
اســتان فــارس ،گفــت :همــه مــا از ضــرورت کتــاب
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز نســبت
به خطر شــیوع همزمــان آنفلوآنزا و کرونا ویروس در
فارس هشــدار داد و اعالم کرد که ابن مهم آغاز یک
بحران جدید نگران کننده است و میتواند بسیاری
از افراد را درگیر کند.
دکتــر ســید وحید حســینی دوشــنبه یکــم آذرماه در
چهارصد و نودمین نشست ستاد مدیریت بیماری
کوویــد  ۱۹در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز گفت:
فصل ســرما همواره با چالش شیوع آنفلوآنزا همراه
بوده و در طی شــرایط کنونی بــه علت رعایت نکردن
شــیوه نام ههــای بهداشــتی و اســتفاده نکــردن از
ماســک در بحران کرونا ،این چالش مضاعف شــده
است.
او بــا بیان اینکه عالوه بر تشــابه نشــانههای ابتال به
این دو بیماری ،راههای پیشــگیری از انتشــار و ابتال
نیز یکســان اســت ،بــر اهمیــت پایبندی بــه رعایت

خوانــی آگاه هســتیم و آنچــه کــه امروز ضــرورت دارد
راهکارهای ترویج کتاب خوانی است.
وی با اشــاره به اینکه در ســلوک دینی ما نیز همواره
بــه کتابخوانــی و علــم انــدوزی تأکیــد شــده اســت،
گفــت :از را ههــای افزایش ســرانه مطالعــه در دانش
آموزان حمایت از نوشتهها و کتابهای تألیف شده
در حوزه کودک و نوجوان است.
وی گفت :معلمان باید از هر فرصتی برای مطالعه و
ترویج کتابخوانی در کالسهای درس بهره بگیرند و
بهــای کودک و نوجوان
موضوعات درســی را به کتا 

پیوند بزنند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس ادامــه داد:
معلمــان بــا توجــه بــه شــناختی کــه از ذائقــه و
دنیــای دانــش آمــوزان و کــودکان دارنــد میتواننــد
بــه مؤلفــان قابــل اعتمــاد و موفقــی تبدیــل
شوند.
اســماعیلی گفــت :نویســندگی را در دانــش آمــوزان
نبایــد الزامــا بــه ســمت چاپ کتــاب ســوق داد بلکه
بایــد نســبت به خاطره نویســی ،داســتان نویســی و
انشا نویسی توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامــه داد :همــه مدیــران و مســئوالن بایــد این
موضــوع را مــد نظر داشــته باشــند کــه در کنــار بیان
هــر مشــکل ســه پیشــنهاد بــرای حــل آن نیــز ارائــه
دهند.
وی گفــت :ذائقــه دانــش آمــوزان کمــی عــوض
شــده اســت و بایــد بــه صــورت نــرم و برنامــه ریــزی
شــده ســایق و عالیــق دانــش آمــوزان را به ســمت
موضوعات اخالقی سوق دهیم.
رئیــس آمــوزش و پــرورش ناحیه  ۴شــیراز نیــز بیان
کرد :زمانی یک جامعه به فرزانگی و سعادت خواهد
رســید کــه ســرانه مطالعــه خــود را همــواره افزایــش
دهد.
احمدرضا حســن شــاعلی افزود :خوانش کتابهای
مفیــد میتوانــد نشــاط و ســامت روح را در دانــش
آموزان در پی داشته باشد.
در پایان این مراســم از  ۴کتاب تألیف شــده توســط
معلمــان اســتان فــارس در زمینه کــودک و نوجوان
نیز رونمایی شد.

سرپرست علوم پزشکی شیراز:

خطر همراه شدن آنفلوآنزا و کرونا جدیاست

شــیوه نام ههــای بهداشــتی بــه ویــژه اســتفاده از
ماسک در شرایط کنونی تأکید کرد.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز رعایــت
شــیوه نامههای بهداشــتی و پرهیز از ســاده انگاری
را دو عامــل مؤثر در پیشــگیری این بحران برشــمرد
و بــا بیــان اینکه متولیان بهداشــت و درمــان نگران
مــوج جدیــد کرونــا ویروس و انتشــار همزمــان آن با
آنفلوآنزا هستند ،اضافه کرد :رعایت شیوه نامههای
بهداشــتی از ســوی مــردم در اســتان ،دغدغــه اصلی
و نگرانــی مهم مســووالن مجموعه ســامت فارس
اســت که در صــورت بی توجهــی ،پیامدهــای جبران

ناپذیری را به همراه دارد.
سرپرســت علــوم پزشــکی شــیراز بــا اعــام
اینکــه همچنــان فــارس در تزریــق واکســن جــزو
دانشــگاههای علــوم پزشــکی برتــر کشــور اســت،
تأکیــد کــرد :بــا توجه بــه روند انجــام واکسیناســیون
در فــارس ،نبایــد رعایــت توصیههــا و پروتکلهــای
بهداشــتی در راســتای پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن
بیماری فراموش شود.
او از مــردم اســتان خواســت تــا افــراد بیمار یــا دارای
عالمــت ابتــا به کرونــا ویروس ،پیــش از مراجعه به
بیمارســتانها ابتــدا بــه مراکز  ۱۶ســاعته تشــخیص

و درمــان ســرپایی کرونــا ویــروس مراجعــه کــرده و
در صــورت صالحدیــد پزشــک مرکــز ،به بیمارســتان
مراجعه کنند.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ضمــن
پیگیــری رونــد واکسیناســیون در مناطــق مختلــف
اســتان و آمار نمونه گیریهای انجام شده کرونا طی
روز گذشــته تاکنــون در فــارس ،به بررســی آمــار ابتال
در مناطــق مختلف اســتان ،روند خدمت رســانی به
بیمــاران در بیمارســتانها و مراکــز درمانــی اســتان،
وضعیــت بهبــودی بیمــاران ،علــل جــان باختــن
مبتالیــان و پایــش عملکــرد مراکــز آزمایشــگاهی

تشخیصی کروناویروس در فارس پرداخت.

مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس خبر داد:

افتتاح بخش فارسشناسی و استانشناسی در کتابخانههای عمومی فارس
مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی فــارس از افتتــاح
بخــش فــارس شناســی و اســتان شناســی در
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان فــارس
خبر داد.
روح ا ...منوچهــری بعــد از ظهــر دوشــنبه در مراســم
بزرگداشــت روز کتــاب ،کتابخوانــی و کتابــدار گفــت:
در ایــن مدتــی کــه شــیوع کرونــا باعث تغییر ســبک
زندگــی انســانها شــد کتابخانــه هــای عمومــی هــم
دستخوش تغییر شدند.
وی تصریــح کــرد :از ابتــدای شــیوع کرونــا تمــام
کتابخانــه هــا تعطیــل شــدند امــا از یکســال پیــش،
پشــت درهــای بســته کتابخانــه هــا تالشهــای
بســیاری آغاز شــد و فصل جدیــدی از ارائــه خدمات
را شــاهد بودیم همچنین نحوه ارائه خدمات جدید

برنامه ریزی شده است.
مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان فــارس
تصریــح کــرد :در مــدت یکســال گذشــته در حــوزه
زیرســاخت در شهرســتانهای جدیــد تأســیس
ادارات کتابخانه ها تشــکیل شــده ،پنج کتابخانه در
استان فارس افتتاح شد که چهار مورد در شهرهای
فاقــد کتابخانه بود و همچنین ســه پــروژه کتابخانه
ای کلنگ زنی شــد که عمــده اینها از ظرفیت خیرین
استفاده شده است.
منوچهــری بــا اشــاره به همــکاری صمیمانــه خیرین
یــادآور شــد :خیرین فارس در ســال گذشــته ،بیش
از  ۱۰۴میلیــارد ریــال در حوزههای ســاختمان ،زمین،
کتــاب و تجهیــزات بــه کتابخانــه هــای عمومی کمک
کردند.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس:

اسامی نوبت بیست و دوم و شیوه فعالسازی
هنرکارت اعالم شد
معــاون هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان فارس با اشاره به نکات مهم در خصوص فعال سازی
هنر کارت و اسامی نوبت بیست و دوم که ارسال شده ،اعالم
داشــت :اهالی فرهنــگ ،ادب و هنری که در فهرســت نهم نیز
اسامیشان اعالم شده است هر چه سریعتر در ساعت اداری
برای دریافت کارتهای خود به نماینده صندوق اعتباری هنر
در اداره کل سرکار خانم هاشمی مراجع کنند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی و روابــط عمومــی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ بهروز مرامی جدیدی،
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
فــارس گفــت :اهالی فرهنــگ ،ادب و هنر پــس از دریافت هنر
کارت ،شــماره  ١٦رقمــی درج شــده بــر روی کارت را بــا همــان
موبایلی که هنر کارت را ثبت نام کرده اند به شــماره ٥٠٠٠٢٨١٩٠
پیامــک کننــد و پــس از چنــد لحظــه پیامــک هنرمنــد گرامــی
سالم ،پیامک شما دریافت شد ارسال می شود.
معــاون هنــری ســینمایی فرهنــگ و ارشــاد فــارس افــزود:
ســپس  ٢٤یــا  ٤٨ســاعت آینده رمــز کارت پیامک خواهد شــد
و قابــل اســتفاده در کارت خــوان فروشــگاه ها ،عابــر بانک ها
و  ...اســت و اعضایی که در بانک آینده حســاب ندارند و برای
گرفتــن کمــک هزینــه کرونا بــه بانــک آینــده نرفته انــد ،قبل از
ارســال پیامک فعال ســازی کارت ،با در دســت داشــتن اصل
شناســنامه و کارت ملــی جهــت احــراز هویــت بــه نزدیکتریــن
شــعبه بانــک آینــده مراجعــه نماینــد ،ســپس پیامــک فعــال

وی بــه ضــرورت غنی ســازی کتابخانــه ها بــا افزودن
بهــای جدیــد هــم اشــاره کــرد و گفــت :در
کتا 
ســال گذشــته بیــش از  ۱۷۶هــزار جلــد کتــاب بــه
کتابخانــه هــا اضافــه شــده اســت و بــرای اولیــن
بــار در کشــور بــرای ناشــنوایان کتــاب تولیــد
کردهایم.
منوچهری از افتتاح بخش فارس شناســی و استان
شناســی در شهرستانها به عنوان یکی از ابتکارات
نهــاد خبــر داد و گفــت :در روســتاهای دورافتاده نیز
طــرح ایســتگاه کتــاب اجــرا شــده ،همچنیــن طــرح
دسترســی پژوهشگران به مقاالت و منابع اطالعاتی
تحــت عنوان میــز مرجع مجــازی در کتابخانه ها اجرا
شده است.
مدیــرکل کتابخانه های عمومی فارس در ادامه این

جلســه از آغاز همایش بین المللی طراحی و توسعه
خدمــات کتابخانــه هــای عمومــی خبــر داد و یــادآور
شــد :این همایش با همــکاری انجمن علمی ارتقای
کتابخانــه ها و نهاد کتابخانه های عمومی کشــور در
حال برگزاری است و در کنار این همایش  ۲مسابقه
طراحــی خدمت و جایزه برون کتابخانه ای نیز مطرح
شده است.
وی همچنیــن بــه برگــزاری جشــنواره کتابخوانــی بــا
موضــوع حفاظــت از منابــع آب اشــاره کــرد و گفــت:
یازدهمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی مهمترین
برنامــه نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور نیــز
هــم اکنــون در حــال اجراســت و تاکنــون اســتقبال
خوبــی در اســتان از ایــن برنامــه صــورت گرفتــه
است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

سادهانگاری عامل اصلی اوجگیری شیوع کروناست

سازی را ارسال کنند.
مرامی در پایان تأکید کرد :هنرمندانی که اسامی آنها در نوبت
بیست و یکم نیز اعالم گردیده تا زمانی که رمز کارت برایشان
ارســال نشده است ،از گذاشتن کارت در عابر بانک خودداری
کــرده ،چــون بــه دلیــل عــدم فعــال شــدن ،توســط عابــر بانک
مســدود خواهد شــد و نیاز اســت تا در حفظ و نگــه داری هنر
کارت دقــت نماینــد ،چــون صدور مجــدد آن مشــمول فرآیند
زمانــی طوالنــی و هزینــه  ٢٠٠هــزار تومانــی از طــرف مرجــع صادر
کننده کارت خواهد بود.

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز تأکیــد کــرد که
ســادهانگاری و تصور عادی شــدن شــرایط مهمترین عامــل تاثیرگذار
در اوجگیــری مجــدد شــیوع کرونــا در فــارس و موجــب نگرانی شــدید
سیستم سالمت است.
دکتــر ســید روحا ...حســینی دوشــنبه اول آذر ،در تشــریح آخریــن
وضعیــت شــیوع کروناویــروس در اســتان فــارس ،از افزایــش تعداد
بیماران جدید بستری شده در مراکز درمانی استان فارس خبر داد و
گفت :طی روز گذشــته  ۱۵۹بیمار جدید دارای عالئم و مشــکوک ابتال
به کرونا در بیمارستانهای فارس بستری شدهاند.
او آخریــن آمــار تعــداد بیمــاران بســتری در فــارس را  ۱۱۹۲نفــر اعــام و

اضافه کرد :متاسفانه  ۱۶۴نفر از این بیماران به دلیل وخامت شرایط
جســمانی ،در بخشهــای آی ســی یــو ،تحــت مراقبــت ویــژه درمانــی
هستند.
* افزایش جانباختگان کرونا به  ۷۱۹۴نفر در فارس
ایــن مقــام مســئول همچنین از جــان باختــن  ۶هم اســتانی دیگر در
اثــر ابتــا به ویــروس کرونا طی  ۲۴ســاعت خبــر داد و افــزود :مجموع
جانباختــگان ناشــی از کوویــد  ۱۹از ابتــدای شــیوع بیماری تــا کنون در
فارس ،به هفت هزار و  ۱۹۴نفر افزایش یافت.
مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه با بیان اینکــه تا کنون پنــج میلیون و
 ۷۶۶هزار و  ۸۶۷دوز واکسن کرونا در فارس تزریق شده است ،گفت:
از این تعداد سه میلیون و  ۱۲۱هزار و  ۹۹۲دوز نوبت اول و دو میلیون
و  ۶۴۴هزار و  ۸۷۵دوز نوبت دوم واکسن کرونا بوده است.
حســینی با اعالم نگرانی مجموعه ســامت فارس نسبت به افزایش
بــی توجهــی هــای عمومی و ســاده انگاری در مــورد خطر ایــن بیماری
و پیامدهــای ناگــوار آن ،اضافــه کــرد :بــی توجهــی به شــیوه نامه های
بهداشتی موجب شده تا امسال عالوه بر بیماری کووید  ، ۱۹احتمال
مواجه شدن با بیماری آنفلوآنزا نیز وجود داشته باشد.
او ادامه داد :در دو ســال گذشــته با توجه به رعایت شــیوه نامه های
بهداشــتی به ویژه استفاده از ماسک ،موج آنفلوآنزا را تجربه نکردیم؛
امــا شــرایط کنونــی جامعه و بی توجهــی به رعایت بهداشــت ،موجب
اوج گیری خطر شیوع آنفلوآنزا در کنار کرونا شده است.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،به مردم توصیه
کرد که ضمن رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی ،اســتفاده از ماسک
را جــدی بگیرنــد تــا عالوه بــر کرونا ،از بیمــاری های فصلــی نیز مصون
بمانند.

