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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻏﻼﻣﭙﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان در
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﯾﺪ در
راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوزه آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﯾﮋه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻤﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻏﻼﻣﭙﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﯾﮋه
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻏﻼﻣﭙﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را دﯾﮕﺮ راه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ورود ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی را دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮﻓﻖ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺻﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻏﻼﻣﭙﻮر زدودن ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی را ﺿﺮورت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی را در اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

