
شهر شیراز آماده استقبال از هجدهمین جشنواره فیلم فجر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره فیلم فجر در شیراز با 
اعالم آمادگی شیراز برای برگزاری جشنواره گفت: خیزگاه فرهنگ و هنر ایران در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، همچون گذشته در هجدهمین 

سال پیاپی، جشن سینمای ایران را پرشکوه تر از همیشه برگزار خواهد کرد.
محسن خباز ادامه داد: در شیراز ۳ مجموعه تاالر حافظ، هنرشهر آفتاب و پردیس گلستان با برخورداری از ۱۶۵۰ صندلی به نمایش آثار جشنواره  

سی و هفتم در بخش های مختلف سودای سیمرغ، نگاه نو و سیمرغ پروانه خواهند پرداخت.
وی گفت: ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر در تالش است هجدهمین دوره از برگزاری این جشنواره را در شیراز به خاطره انگیزترین روزهای سینما 
بدل کند و البته این مهم با همکاری و حمایت مستقیم سازمان سینمایی کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، دبیرخانه جشنواره فیلم فجر 

و دستگاه های مختلف فرهنگی و هنری استان و همچنین حضور مؤثر بخش خصوصی به ثمر خواهد نشست.
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صفحه

روزنامه

که  حزبی  تنها  انقالب  پیش از 
از  هم  و  بود  زبان ها  سر  بر  هم 
جامعه  در  وجاهتی  هیچ گونه 
توده  حزب  نبود،  برخوردار 
بود که ریشه و آبشخور آن در 
اتحاد جماهیر شوری سابق قرار 
این موضوع علت اصلی  داشت. 
مردم  پذیرش  عدم  و  بدبینی 
به گونه ای  شد  حزب  به  نسبت 
تالشی  هرگونه  آن  پی  در  که 
ساماندهی  و  سازماندهی  برای 
و  شد  مواجه  شکست  با  حزبی 
تشکل های مردمی مانند آنچه در 
شکل گرفته  وضعیت  پیش ازاین 
بود همراه با فرهنگ دسته بازی 
خود  حیات  به  گروه محوری  و 
ادامه دادند و به جای عضوگیری، 
ارتجاعی  و  مخرب  پدیده 

نوچه پروری تداوم یافت. 
امروزه  حزب  تشکیل  فرهنگ 
سطح  در  باید  که  آن طور  نیز 
احزابی  و  نگرفته  شکل  عمومی 
تکثر  از  عنوانی  به لحاظ  که 
باالیی هم برخوردارند، همچنان 
اصلی خود  و خروجی  کارکرد 
و  سازمان یافته  و  ندارند  را 

فراگیر نیستند.
پیشرفته،  در جهان  آن گونه که 
احزاب از سازمان یافتگی مطلوبی 
برخوردارند و با چارت سازمانی 
قادر  اجراشده،  و  پیاده  کامِل 

مختلف  بخش های  اداره  به 
در  و  هستند  خود  کشور 
انتخابات  در  موفقیت  صورت 
متبحر،   افراد  می توانند  مختلف 
متخصص، تربیت شده و مشخص 
امور  اداره  برای  را  شده ای 
کشور  در  بگمارند،  گوناگون 
و  نیافته  مفهومی  و  معنا  ما 
سرکش  اسب  بر  به طورمعمول 
امواج  و  احساسات  چموش  و 
حرف محوری  و  وعده  و  شعار 
از  پس  به نحوی که  سوارند، 
کوتاهی  مدت زمان  در  موفقیت 
هجوم  مورد  و  می بازند  رنگ 
طرفداران  حتی  و  جامعه  آحاد 
خود قرار می گیرند و هرگز راه 

به جایی نمی برند. 
احزاب ما هنوز نتوانسته اند حتی 
مرام نامه خود را در جامعه مطرح 
به طور  و  کنند  موشکافی  و 
عضوگیری  به  بنیانی  و  اصولی 
و  مرام  طرفداران  تا  بپردازند 
اندیشه آن ها بتوانند با دید باز و 
شناخت کامل به عضویت حزبی 
آجری  مانند  هریک  و  درآیند 
پایدار،  و  مستحکم  بنایی  از 
ستون های حزبی را تشکیل دهند 
یار  قلبی  باورهای  اساس  بر  و 
آنها  همیشگی  و  دائمی  یاور  و 
باشند، به طوری که هم تأثیرگذار 

و هم تأثیرپذیر شوند.

سی ودومین  اولیای دم  باگذشت 
بخشش متهم به قتل در سال ۹۷ 
با کمک اعضا و کارکنان شعبه 
۷۶ ویژه صلح و سازش استانی 

فارس رقم خورد.
طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی  روابط  از  نقل  به 
فارس،  استان  دادگستری 
سید  حجت االسالم والمسلمین 
اظهار  موسوی  عبدالمهدی 
نزاع  یک   جریان  در  داشت: 
با  عمدی  ضرب وجرح  ایراد  و 
سالح سرد در سال 93 در شیراز 
جوانی به قتل رسید و پس ازآن 
به شواهد  با توجه  قتل  به  متهم 
خود  بزه  به  موجود  قرائن  و 
اقرار و بازداشت شد و درنهایت 
قصاص  حکم  اجرای  مقدمات 

فراهم شد.
و  رئیس کل  قضایی  معاون 
اختالف  حل  شوراهای  رئیس 
پیگیری های  با  افزود:  فارس 
و  رئیس  سوی  از  انجام  شده 
اختالف  حل  شورای  اعضای 
سازش  و  صلح  ویژه   76 شعبه 
 18 برگزاری  از  پس  استانی  
جلسه مصالحه با خانواده مقتول 
و صحبت با اولیای دم  رضایت 
اولیای دم  و  حاصل  شکات 
خود  شرعی  و  قانونی  حق  از 
گذشتند و رضایت خود را اعالم 
و متهم به قتل را مورد بخشش 

قراردادند.

اعضای  متانت  و  صبر  از  وی 
و  مکرر  جلسه های  در  شورا 
حضور در منزل خانواده مقتول 
بزرگان  ظرفیت  از  استفاده  و 
کرد  تقدیر  محلی  معتمدین  و 
نهاد  اصلی  رسالت  گفت:  و 
شورای حل اختالف دستیابی به 
صلح و سازش و اصلی ترین نقطه 
دادن  سوق  آن  هدف گذاری 
دوستی  و  محبت  به  پرونده ها 
و برادری بین مؤمنین است که 
این امر نیازمند تدبیر همه اعضا 
و کارکنان و همکاران ساعی ما 
 در شوراهای حل اختالف استان

است.
آنچه  کرد:  خاطرنشان  موسوی 
امروز کیمیای گم شده بشریت 
امروز  به ظاهر متمدن  در دنیای 
محبت  و  عفو  گذشت،  است 
در  انسان ها  چنانچه  که  است 
مواجهه با یکدیگر این رفتار را 
مشکالتی  با  قطعًا  باشند،  داشته 
آرامش  و  آسایش  امنیت،  که 
بیندازد،  خطر  به  را  همنوعان 

مواجه نمی شوند. 
اختالف  حل  شوراهای  رئیس 
مورد  این  کرد:  بیان  فارس 
قتل  پرونده  سی ودومین 
که  است  قصاص  به  محکوم  
در  تاکنون  امسال  ابتدای  از 
رضایت  با  فارس   استان 
شده  ختم  مصالحه  به   اولیای دم 

است.

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
 85 تخفیف  از  گیالن،  پزشکی 
درصدی هزینه های درمان ناباروری 

زوجین در گیالن خبر داد.
نور  اسماعیل  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  صالحی، 
در  ناباروری  درمان  خدمات  کرد: 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
گیالن  پویای  مهر  موسسه  و  رشت 
از  مصوب  تخفیف  با  )خصوصی( 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  سوی 
آموزش پزشکی به زوج های نابارور 

ارائه می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
از  بسیاری  کرد:  تصریح  گیالن، 
زوج های نابارور به دلیل مشکل مالی 
نمی توانند اقدام به درمان کنند؛ ولی 
دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت 
نابارور«  زوجین  از  مالی  »حمایت 
فرصت خوبی برای رفع مشکل این 
فراهم  فرزندآوری  برای  زوج ها 

کرده است.
 96 سال  در  این که  به  اشاره  با  وی 
یک هزار و 452 زوج و در 9 ماهه 
سال جاری 1081 زوج نابارور در دو 
از  و خصوصی گیالن  دولتی  مرکز 
مزایا و تسهیالت این طرح بهره مند 
زوج های  کرد:  اظهار  شده اند، 
روش های  از  استفاده  با  نابارور 
 ،)ICSI( میکرواینجکشن  درمانی 
انتقال   ،)IVF( آزمایشگاهی  تلقیح 
داخل  تلقیح  و  شده  فریز  جنین های 
رحمی )IUI( تا سقف 85 درصد از 

تخفیف برخوردار می شوند.
برنامه  این که  بابیان  صالحی  نور 
فوق حمایت 85 درصدی هزینه های 
را  ناباروری  درمانی  تشخیصی- 
کرد:  تصریح  می دهد،  پوشش 
داشتن  به شرط  نابارور  زوج های 
ناباروری اولیه و سن زوجه کمتر از 
42 سال می توانند یک بار در سال از 

این طرح بهره مند شوند.

جزیره  ساکن  مرد  مسن ترین 
به عنوان  که  هوکایدو  شمالی 
کهنسال ترین مرد جهان شناخته شده 

در سن ۱۱۳ سالگی درگذشت.
به گزارش ایسنا، این مرد سالخورده 
هنگام  اولیه یک شنبه  ژاپنی ساعات 
خواب و به مرگ طبیعی فوت کرده 

است.
در   ۱۹۰۵ سال  نوناکا  ماسازو 
و  آمد  دنیا  به  پرجمعیت  خانواده ای 
شش برادر و یک خواهر داشت. او 
در سال ۱۹۳۱ ازدواج کرد و صاحب 
پنج فرزند بود که شاهد فوت سه نفر 

از آنان بوده است.
به نوشته روزنامه گاردین، ژاپن یکی 
از کشورهایی با باالترین نرخ امید به 
زندگی است که تاکنون تعدادی از 
مسن ترین زنان و مردان جهان از 

این کشور بوده اند.  
بنا به آمار رسمی دولت ژاپن بیش از 
۶۹ هزار نفر از ساکنان ژاپن در ماه 
سال   ۱۰۰ باالی   ۲۰۱۸ سال  سپتامبر 
درصد   ۹۰ به  نزدیک  و  داشتند  سن 
زنان  را  ژاپن  سال   ۱۰۰ باالی  افراد 

تشکیل می دهند.
»یورونیوز«  گزارش  بنابر  همچنین 
پیرترین فرد جهان »کانه تاناکا« نام 
اهل  ساله   ۱۱۶ ژاپنی  زن  این  دارد. 

فوکوئوکا است.

طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد 
کمک  می تواند  کارفرما  گفت: 
کند که عوامل استرس زا و فشارزا 
در کارگران شناسایی شود و آنان 
با مشکالت و  مواجهه  را در  خود 

عوامل استرس زا توانمند سازند.
علی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
سالمت  تأثیر  درباره  اسماعیلی 
اعتیاد  از  پیشگیری  در  روان 
گفت: اعتیاد شیوه نادرست مواجه 
فشارها  و  مشکالت  مسائل،  با 
زندگی  در  هم  انسانی  هر  و  است 
مجموعه ای از فشارها و استرس ها 
را دارد که باید راه درست را برای 

مواجه با آن ها انتخاب کند.
با  داشت:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
توجه به نقش مدیر و کارفرما در 
در  کارگران  اعتیاد  از  پیشگیری 
می توانند  آنان  کاری،  محیط های 
و  استرس زا  عوامل  کنند  کمک 
فشارزا در کارگران شناسایی شوند 
و حتی در جهت کم کردن و رفع 
کارفرما  یا  و  بکوشند  عوامل  این 
در  را  خود  کارگران  می تواند 
جهت مواجهه با مشکالت و عوامل 
استرس زا توانمند سازد تا فرد برای 
درست  مشکالتش روش  با  مواجه 

را انتخاب کند.

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و 
زیبای  شعارهای  که  افسوس  گفت: 
اما  داده می شود  زیاد سر  انسان محوری 
اراده برای تحقق آن و یکی از مهم ترین 
ارکان آن یعنی اصالح و بهبود کیفیت 
شهر  در  همگانی  حمل ونقل  خدمات 

وجود ندارد.
خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
نواب قائدی در هفتاد و یکمین  جلسه 
با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  علنی 
گفت:   پاک  هوای  ملی  به روز  اشاره 
برای رفع مشکل حمل ونقل و ترافیک 
توسعه  به جز  راهی  کالن شهرها، 
غیرموتوری   و  همگانی  حمل ونقل 
نیست. وی با تأکید بر لزوم برنامه ریزی 
مناسب در این حوزه گفت: سال ها در 
کشور برساخت پل ها و زیرگذرها در 
سطح شهرها  اصرار می شد؛ اما متأسفانه 
ترافیکی  گره های  بروز  شاهد  امروز 
و  پل ها  همین  از  برخی  محدوده  در 
برنامه  بدون  اقدام  و  هستیم  زیرگذرها 
و منسجم در حوزه حمل ونقل  همگانی 
به  را  ما  می تواند  نیز  موتوری  غیر  و 
سرنوشت مشابهی دچار کند و دستاورد 

نداشته باشیم. 
در  شیراز  در  مقایسه حمل ونقل  با  وی 
سال های  78 و 94  بیان کرد: در سال 
78، یک اتوبوس به ازای تقریبًا 3 هزار 
سفرهای  کل  از  اتوبوس رانی  سهم  و 
شهری در حدود 26.۵ درصد بود و در 
سال 94 این میزان به ازای یک اتوبوس 
به  هزار و 400 نفر بود و سهم اتوبوس 

از سفرهای شهری 12.4 درصد است. 
می دهد  نشان  مقایسه  این  گفته وی  به 
حمل ونقل  کمی  توسعه  باوجود 
ناوگان  این  از  استفاده  میزان  همگانی، 

کاهش چشمگیری داشته است. 

حمل ونقل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای  ترافیک  و 
با  اتوبوس ها  سرعت  کرد:  اضافه 
خطوط  زیاد  هم پوشانی  راننده،  سلیقه 
حمل ونقل  وسایل  رقابت  یکدیگر،  با 
و  نقطه  هر  در  اتوبوس  توقف  هم،  با 
خارج از ایستگاه، رفتار نامناسب برخی 
رعایت  عدم  شهروندان،  با  رانندگان 
نظافت در ناوگان، همه از دالیلی است 
انتظار  نمی توان  آن  به  استناد  با  که 
داشت که شهروندان خودروی شخصی 
حمل ونقل  از  و  بگذارند  کنار  را  خود 

همگانی استفاده کنند. 
قائدی ادامه داد: نابسامانی و ناهماهنگی  
حمل ونقل  مختلف  شیوه  بین  در 
دیرباز  از  که  است  معضلی  همگانی، 
تاکنون  و  داشته  وجود  شیراز  شهر  در 
به  دراین باره  بارها  پنجم  شورای  در 

شهرداری تذکر داده شده است. 
وی تصریح کرد: تحقق  این یکپارچگی 
و  شده  برد  برد-  وضعیت  ایجاد  سبب 

همگان از آن سود می برند. 
توسعه  دنبال  به  داد:  ادامه  قائدی 
حمل ونقل غیر موتوری و به طور خاص 
و گام  شیراز هستیم  در شهر  دوچرخه 
ایجاد  8 کیلومتر مسیر  با  نیز  اول آن 
این  مرکزی  هسته  در  دوچرخه  ویژه 
است. عضو شورا شهر  شهر آغاز شده 
شیراز گفت: آلودگی هوا از مهم ترین 
که  است  زیست محیطی  مشکالت 
و  می نماید  تهدید  را  انسان ها  سالمت 
آن زاییده گسترش شهرنشینی و توسعه 
و  استاندارد  بدون  صنعتی  فعالیت های 

مالحظات زیست محیطی است.
هوای  هم اکنون  افزود:  ناصری  علی 
شکننده  اما  خوب،  شیراز  کالن شهر 
و  ارگان ها  تمام  می طلبد  که  است 
بخش  و  غیردولتی  دولتی،  سازمان های 

خصوصی نسبت به حفظ شرایط مطلوب 
و ارتقای وضعیت موجود تالش کنند.

بین  در  امروز  شیراز  وی  گفته  به 
کالن شهر  هشتمین  کالن شهرها، 
افزود:  ناصری  است.  کشور  آلوده 
نشأت  شیراز  شهر  هوای  آلودگی 
آالینده  گازهای  غلظت  از  گرفته 
ازت،  اکسیدهای  کربن،  دی اکسید 
گردوغبار، ذرات معلق، هیدروکربن ها 
وسایل  از  ناشی  گوگرد  اکسیدهای  و 
مصرف  نیز  و  صنایع  موتوری،  نقلیه 
سوخت در بخش های مختلف است. این 
عضو شورا ادامه داد: صنایع آلوده کننده 
نیز در آلودگی هوای شهر شیراز نقش 
کارخانه  آن ها،  مهم ترین  که  دارند 
سیمان، کارخانه روغن نباتی،  کارخانه 
کارخانه های  دیگر  و  الستیک سازی 
است  تجاری  و  خانگی  منابع  آالینده، 
و  برنامه ریزی  سابقه  به  توجه  با  که 
آن ها  خروج  برای  چندین باره  تمدید 
نیروهای  حفظ  لحاظ  با  شیراز  شهر  از 
هرچه  صنعتی،  واحدهای  این  شاغل 
پیش  از  برنامه  اساس  بر  و  سریع تر 
گیرد  صورت  است  الزم  شده  تعیین 
سازمان  مسئوالن  اعالم  اساس  بر  که 
نهایی  افق  محیط زیست فارس سال ۹۸ 
برای خروج کارخانه های یادشده است.

سهم  شیراز  شهرداری  افزود:  وی 
حمل ونقل عمومی همگانی در سال ۸۴ 
می کند که  عنوان  درصد   ۲۶ را حدود 
اکنون این سهم به ۱۳ درصد کاهش یافته 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  و  است 
اتوبوس  جایگزین  خودروهای شخصی 
با  وی  شده اند.  عمومی  حمل ونقل  و 
مدار  در  جدید  اتوبوس های  اینکه  بیان 
خدمات رسانی قرار گرفته است، گفت: 
بر  منظم  و  مناسب  سرویس دهی  عدم 
ایستگاه ها،  در  مشخص  ساعت  اساس 

عدم  و  مطلوب  نظافت  وضعیت  عدم 
معیار  اساس  بر  مناسب  سیاست گذاری 
قیمت گذاری  برمبنای  مشتری مداری 
نرخ بلیت اتوبوس ها، ازجمله تفاوت و 
فاصله دار شدن فاحش بین مبلغ کارتی 

و مبلغ نقدِی این قیمت گذاری هاست.
گازسوز  را  آالینده ها  کاهش  راه  وی 
سیستم  تقویت  خودروها،  کردن 
اتوبوس، مترو  مانند  حمل ونقل عمومی 
وسایل  از  استفاده  به  مردم  تشویق  و 
وضعیت  مناسب سازی  با  عمومی  نقلیه 
مستهلک،  خودروهای  اسقاط  آنان، 
خودروها،  فنی  معاینه  سیستم  گسترش 
حفظ باغ های شیراز، جلوگیری از تغییر 
کاربری باغ ها، اعطای حقابه تاالب ها و 
کنترل کشاورزی بی رویه و... نام برد. 

و  هفتاد  در  شیراز  شهردار  ادامه  در 
سال  بودجه  الیحه  علنی  جلسه  یکمین 
۹۸ را تقدیم شورای اسالمی شهر شیراز 
کرد. اعضای شورا در هفتاد و یکمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز 
با طرح دوفوریتی اعضای شورا مبنی بر 
عدم تشکیل جلسه علنی صحن شورا در 
برگزاری  دلیل  به   1397/۱۱/8 تاریخ 
شورا  کمیسیون های  فشرده  جلسات 
برنامه  و  بودجه  لوایح  بررسی  برای 

پنج ساله موافقت کردند.
با  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
الیحه یک فوریتی شهرداری شیراز مبنی 
ساختمانی،  پروانه  صدور  عوارض  بر 
عوارض  ساختمانی،  تراکم  عوارض 
تجاری و عوارض غیرمسکونی موافقت 
رئیس  نائب  صبوری  ابراهیم  کردند. 
با  گفت:  شیراز  شهر  اسالمی  شورای 
تصویب این الیحه و جدولی و عددی 
از فرمولی بودن محاسبه  شدن عوارض 
دور  می شد  رانت  سبب  که  عوارض 

می شویم.

شیراز  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد 
گفت: احزاب و نهادهای مدنی باآنکه 
این افتخار را داشته اند که به نسل جوان 
نزدیک تر باشند، در کاهش فاصله بین 

جوانان و حاکمیت موفق نبوده اند.
در  شهابی  محمود  ایرنا،  گزارش  به 
پایدار  توسعه  زنان  امنیت  نشست 
اینکه  بر  تأکید  با  آن  چالش های  و 
توسعه  الگوی  بر  جنسیتی  نابرابری 
امکان  عدم  افزود:  می گذارد،  تأثیر 
ازجمله  جامعه،  حوزه  در  زنان  حضور 
معنای  به  شهری  عمومی  فضاهای 
از قطار مشارکت  پیاده کردن عده ای 

اجتماعی است.
زنان  برای  امنیت  نبود  افزود:  وی 
می کند؛  سلب  آنان  از  را  مشارکت 
از  درصد   50 از  جامعه  ترتیب  بدین 

نیروهای خود محروم خواهد شد. 
این استاد دانشگاه امنیت را هم متعلق 
خانواده  یعنی  خصوصی  حوزه  به 
دانست و هم آن را در حوزه عمومی 

یعنی اجتماع معنا کرد. 
در  خانگی  اعمال خشونت های  شهابی 
حوزه خصوصی و مداخالت دولت ها، 
سیاست های فضایی و عرف جامعه را 
زنان  پیشرفت  مانع  عمومی  حوزه  در 

عنوان کرد. 
شیراز  دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
امنیت زنان در  از  اظهار داشت: وقتی 
فضای عمومی سخن می گوییم، باید به 
مباحث سیاست فضایی بپردازیم که به 
چگونگی  درباره  قوانین  وضع  معنای 
حضور زنان و مردان در جامعه از سوی 

حاکمیت است. 
فضاهای  قدسی سازی  اینکه  بابیان  وی 
آغاز  ایران  در  پس ازانقالب  عمومی، 
فضاهای  معنا  بدین  کرد:  تشریح  شد، 
مدرن  دنیای  پلیدی های  از  را  عمومی 
پس ازانقالب  که  می کنند  تطهیر 
مراکز  برخی  تعطیلی  با  موضوع  این 
تفریحی، نظارت بر هتل ها، رستوران ها 
و کافه ها و تفکیک جنسیتی در برخی 
صورت  عمومی  محیط های  از  دیگر 

گرفت. 
شهابی ادامه داد: این پاکسازی اخالقی 
به رادیوتلویزیون، کتاب های درسی و 
نحوه رابطه زن و مرد نیز تسری یافت. 
گفتمان  آمدن  پدید  از  ادامه  در  وی 
سیاست  چارچوب  در  اخالقی  هراس 

داشت:  اظهار  و  گفت  سخن  فضایی 
هراس اخالقی عمدتًا در مورد حضور 
در  همچنان  عمومی  فضای  در  زنان 

کشور ما وجود دارد. 
اینکه  بابیان  جامعه شناس  این 
مصنوعی  بحران آفرینی  اهریمن سازی، 
ایجاد  روش  ساختن  کوه  کاه  از  و 
مصداق  افزود:  است،  اخالقی  هراس 
این موضوع بحث هایی است که درباره 
شکل گرفته  استادیوم ها  به  زنان  ورود 
مشکل  آن،  از  بخشی  البته  که  است 
گفتمانی است و بخشی نیز به مشکالت 

اجتماعی و عرفی بازمی گردد. 
شیراز  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
باوجود  زنان  نحوه حضور  درخصوص 
گفت:  اخالقی  هراس  و  ترس  اعمال 
علنی،  ایستادگی  به جای  ایرانی  زنان 
روش های  از  و  زده اند  دور  را  قوانین 
قوانین  با  آمدن  کنار  برای  مختلف 
استفاده کرده اند و هر جا حاشیه امنی 
نشان  را  خود  مطلوب  رفتار  یافتند، 

داده اند. 
وی اظهار داشت: طی پژوهشی که در 
سال 1395 در دانشگاه عالمه طباطبایی 
نتیجه  این  به  گرفت،  صورت  تهران 
هراس  گفتمان  مقابل  در  که  رسیدیم 
شکل گرفته  نیز  پادگفتمانی  اخالقی، 
اخالقی  هراس  برابر  در  مقاومت  که 

محسوب می شود.
شهابی تأکید کرد: نتیجه و تبعات این 
نوعی کنارگذاری فضایی  برخورد  دو 

متقابل است. 
کنارگذاری  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
کنارگذاری  و  دارد  مختلف  ابعادی 
طریق  از  که  معناست  بدین  فضایی 
در  حضور  از  را  عده ای  قانون  وضع 
مثاًل  می کنند،  منع  مکان ها  برخی 

حضور زنان در استادیوم ها. 
کنارگذاری  این  گاه  داد:  ادامه  وی 
نیز  مردم  و  می یابد  نیز  عرفی  جلوه 
کنار  را  یکدیگر  سازوکاری  با 

می گذارند. 
شیراز  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
درخصوص  پژوهشی  به  دراین باره 
و  کرد  اشاره  اجتماعی  کنارگذاری 
زن  گروه  دو  بررسی  این  در  گفت: 
غیرچادر  پوشش  و  چادر  پوشش  با 
شدند  بررسی  مختلف  طیف های  در 

از  گالیه هایی  گروه  دو  هر  و 
کنارگذاری های اجتماعی ابراز کردند. 
محجبه  زنان  برای  افزود:  شهابی 
در  پذیرش  عدم  همچون  مشکالتی 
رستوران های  و  فروشگاه ها  برخی 
زنان  و  بود  مطرح  شهر  باالی 
غیرچادری نیز عدم پذیرش در برخی 
ورود  در  نامناسب  برخورد  و  شغل ها 
به مراسم و مکان های مذهبی را مطرح 

کرده بودند.
سمت  به  را  جامعه  کنارگذاری، 

دوقطبی شدن پیش می برد
اینکه،  بابیان  جامعه شناس  این 
سمت  به  را  جامعه  کنارگذاری 
گفت:  می برد،  پیش  شدن  دوقطبی 
این جداسازی فرهنگی در بزنگاه های 
در  و  است  روی داده  مختلفی  تاریخی 
و  اقتصادی  حوزه  همچون  حوزه هایی 

درآمدی نیز وجود دارد. 
هنوز  ما  جامعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به مرحله شکل گیری کینه های طبقاتی 
نرسیده است، عنوان کرد: باوجوداین، 
در جامعه  شبه کاستی  نامرئی  سدهای 
برهه های  در  که  است  آمده  پدید 

مختلف خود را نشان می دهد. 
تمایزطلبی های  به  ادامه  در  شهابی 
نژادی، قومی و مذهبی نیز اشاره کرد 
جایگاه  تعیین کننده  به مثابه  امروز  که 

طبقاتی افراد وجود دارد. 
لوازم  از  یکی  دانشگاه  استاد  این 
وجود  را  مدنی  جامعه  شکل گیری 
گفت:  و  دانست  اجتماعی  تاب آوری 
از  بودن  عمومی  اصل  که  زمانی 
فضاهای شهری گرفته شود، مشارکت 
و  برمی گردد  اول  خانه  به  اجتماعی 

نمی توانیم رفتار مدنی داشته باشیم.
صورت،  این  در  داد:  ادامه  وی 
را  یکدیگر  دیدگاه های  نمی توانیم 
پوشش  درنتیجه  و  تحمل  کنیم  هم 
عباراتی  و  می شود  تمایز  موجب  ما 
نبودن،  یا  بودن  پایتخت نشین  همچون 
بودن،  تهرانی  یا  بودن  شهرستانی 
ابعاد  بودن  شهری  یا  بودن  دهاتی 

خاصی می یابد. 
این جامعه شناس تأکید کرد: این گونه 
را  خاصی  گفتمان  تا  آمده اند  واژه ها 
منتقل کنند و حامل پیام هستند. زبان 
ما  به  برساخت خود،  با  موارد  این  در 

در  و  می کند  القا  را  اندیشیدن  شیوه 
همواره،  ما  و  است  فراخوان  خدمت 
معرض  در  ساعت،  هر  و  هرروز 
که  هستیم  ایدئولوژیک  فراخوان های 

خودمان متوجه آن نیستیم.
انواع  بروز  عامل  بی نزاکتی 

مزاحمت ها برای زنان است
زنان  برای  را  ناامنی  انواع  ایجاد  وی 
از  حاکی  شهری،  عمومی  فضای  در 
دانست  نزاکت  درزمینه  مشکل  وجود 
و افزود: انواع مزاحمت ها نشان می دهد 
فرهنگ سازی  باید  زمینه ها  این  در 

صورت گیرد. 
از  اعظمی  بخش  داد:  ادامه  وی 
مشکالتی که در جامعه با آن مواجهیم 
مطلوب  شهری  امکانات  نبود  دلیل  به 
و  امن  حمل ونقل  سیستم  همچون 
کافی، نبود نور کافی و نبود امنیت در 
به  آن  از  بخشی  و  خاص  ساعت های 
دلیل ضعف در مدیریت شخصی است. 
سازمان های  اینکه  بابیان  شهابی 
موضوعات  می توانند  مردم نهاد 
مشخصی را بر اساس تجربیات زیست 
کرد:  عنوان  کنند،  شناسایی  زنان 
دغدغه های  انتقال  با  گروه ها  این 
شورای  و  شهری  مدیریت  به  جامعه 
مسائل  این  رفع  در  می توانند  شهر 

نقش آفرینی کنند. 
مشکالت  از  دیگر  وجهی  رفع  وی 
کار  گروی  در  را  زنان  اجتماعی 
فرهنگی بلندمدت دانست و خاطرنشان 
ارزش های  از  گرفتن  فاصله  کرد: 
قرن ها  که  جامعه ای  در  مردساالری 
است،  بوده  دچار  تفکر  این  به 
تغییرات  و  می طلبد  بسیاری  زمان 
صورت پایه  از  و  به آرامی   باید 

گیرد.
از  بسیاری  به  داشت:  ابراز  شهابی 
برنامه ریزی  منظر  از  هنوز  موضوعات 
درحالی که  نمی کنیم؛  نگاه  اجتماعی 
همین  از  سنجید؛  را  زیان  و  سود  باید 
سیاست ورزی  امروز  که  است  رو 
ازدست داده  را  معنایش  جوانان  برای 
ُخرد  سیاست های  به  محدود  و  است 
شده  شخصی  و  روزانه  امور   در 

است.
مسلمان  زنان  جمعیت  را  نشست  این 
نواندیش استان فارس در شیراز برگزار 

کرد.

شیمیایی  مواد  با  تماس  امروزه 
 polyfluoroalkyl به  موسوم 
اختصاری  عالمت  با   Per و 
)PFAS( بخشی از زندگی روزمره 
انسان ها شده و این مواد آب گریز 
از  بسیاری  در  چربی گریز  و 
فست فود  ظروف  از  محصوالت 
پارچه ها  از  انواع خاصی  تا  گرفته 

وجود دارند.
همچنین  افراد  ایسنا،  گزارش  به 
ممکن است از طریق آب یا حتی 
خاک آلوده نیز در معرض این مواد 

قرار بگیرند.
برای مثال حتی استفاده از نخ دندان 
که از کارهای معموِل روزانه برای 
بسیاری از افراد است نیز می تواند 
مواد  این  معرض  در  را  دندان ها 
شیمیایِی بالقوه خطرناک قرار دهد.
حفاظت  آژانس  اعالم  طبق 
 )EPA( محیط زیست ایاالت متحده
موضوع نگران کننده این است که 
این مواد بدون تجزیه در بدن انسان 

نیز به تجمع خود ادامه می دهند.
در  انسان ها  مداوم  گرفتن  قرار 
بر  را  دانشمندان  PFASها  برابر 

بر  را  آنها  تأثیرات  تا  داشته  آن 
تاکنون  کنند.  بررسی  سالمتی 
این  ارتباط  تحقیقات  نتایج 
سالمتی  مشکالت  با  را  ترکیبات 
کلیه  سرطان  باال،  کلسترول  نظیر 
نشان  تیروئیدی  بیماری های  و 
متخصصان  به تازگی  است.  داده 
آمریکایی در یک مطالعه جدید به 
روزانه  کارهای  و  رفتارها  بررسی 
و متداول افراد پرداختند تا دریابند 
کدام یک باعث قرار گرفتن بیشتر 
انسان در معرض PFASها می شود.  
بررسی  به  محققان  مطالعه  این  در 

۱۷۸ زن میانسال پرداختند.
مطالعه  این  هدف  از  بخشی 
شیمیایی  مواد  اثر  کردن  مشخص 
بر  مواد  دیگر  و  زیست محیطی 

بیماری هاست.

آژانس حفاظت محیط زیست ایاالت متحده هشدار داد؛
ردپای مواد شیمیایی بیماری زا در لوازم 

روزمره

افزایش شیوع آسیب های روانی بین 
کارگران به واسطه وجود عوامل استرس زا

تخفیف 85 درصدی هزینه های درمان 
ناباروری در گیالن

سالخورده ترین مرد ژاپنی درگذشت

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز:
 احزاب در کاهش فاصله حکومت

و جوانان موفق نبوده اند

 جوان شیرازی محکوم  به قصاص
مورد بخشش قرار گرفت

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

در هفتاد و یکمین  جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان شد؛

شیراز هشتمین کالن شهر آلوده کشور
شهردار شیراز الیحه بودجه سال ۹۸ را تقدیم شورای اسالمی شهر شیراز کرد

از هر دری کالمیعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز:


