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آرزوی هر باغبانی  نـــگاره که هي��چ، آرزوی دل
هر گلی است از خاك به افالك رفتن. 
وقتی به کبوتری ن��گاه می کنی که پر 
می کش��د و تا هر کجا ک��ه می خواهد 
پ��رواز می کن��د و زمي��ن و زمينی ه��ا 
براي��ش از ذره کمتر می ش��وند؛ وقتی 
دل��ت را طومار غم ها می کنی و به پای 
کبوتره��ای اي��ن ديار به رش��ته  اميد 
می بندی و خيالت راحت می ش��ود؛ به 

زيارت می روی.
به زي��ارت م��ی روی و چش��م به 
گنب��د م��ی دوزی و بارانی می ش��وی. 
می روی تا برس��ی درست به جايی که 
مرده ه��ا را جان می بخش��ند. گل های 
نقره ک��وب ضريح را، عش��قه های بافته 
شده در کاشی ها را؛ خالصه همه چيز 
را. هم��ه  آن چ��ه برای زندگ��ی و زنده 
مان��دن جانی ندارن��د در اين چند متر 
مربع ج��ان می گيرند ک��ه هيچ؛ جان 
هم می بخش��ند. ت��و ميهمانی و اين ها 
ب��ه ميزبانی ات می آين��د و تو را »زائر« 

می کنند.
خدا نکن��د جلوی ضري��ح، وقتی 
اش��ك امان چش��مانت را ربوده است، 
رمق کنی و س��رت را ب��اال بياوری. آن 
لحظه ديگر نمی توانی دو چشمت را به 

صبر دعوت کنی.
می دانی چ��ه می بينی و نمی دانی. 
ک��ه  آن هاي��ی  از  خيل��ی  می دان��ی 
می بينی شان، به اختيار خود نيامده اند. 

کمين��ه بودند و ب��ه اينجا ک��ه آمدند 
بيش��ينه شدند. ارزشی نداشتند و حاال 

تو غبطه می خوری به حال شان.
به حال کاش��ی هايی ک��ه از وقتی 
ساخته ش��دند، کنار بزرگی و مهربانی 
امام رئوف ايران و جهان، بزرگی يافتند 
و حاال هر کسی که به زيارت می رود از 

آن ها هم تبرکی می جويد.
س��اعت به نزديك هفت صبح که 
می رس��د، خي��ل عظيم��ی از زائران و 
عاشقان آقا اطراف روضه را پر می کنند 
تا گل های يك روزه  بارگاه نورانی اش را 
به شبنم اشك از دل برخاسته شان تر و 
تازگی ببخشند. گل هايی که قرار است 
بروند و هر برگ شان بشود زينت خانه 

و کاشانه ای.
گل ه��ای خش��ك ش��ده  را عطر 
س��جاده های خود می کنن��د و رنگ و 
جانی دوب��اره به نماز خ��ود می دهند. 
همه  اي��ن  زيبايی ها اي��ن روزها تازه و 
تکثير می شود. روزهايی که هر کجای 
صحن و س��رايش قدم بگذاری نس��يم 
عطر گل اس��ت که به صورتت بوس��ه 

می زند و خوش آمد می گويد.
غبطه خ��وردن ه��م دارد. آن هم 
به حال 200 ش��اخه گلی که آمدند و 
زينت خانه  پاره  تن نبی شدند. چه آن 
25هزار بوته گلی که قرار است صحن 
جامع رضوی را فرش کنند به نام نامی 
امام رئوف و چه آن 120 هزار گلی که 
در صحن ها و رواق ها، وس��ط حوض ها 

و هش��تی ها جای گرفتند و می گيرند 
و با طراوت خود س��ر دادند »تبريك يا 

ثامن الحجج)ع(« را...
پهنای صورتت، رگ آب رس��ان آن 
هزار هزار ش��اخه گلی می شود که روی 
دس��ت بار گرفتند و آمدند و چش��م ها 
را خي��ره  خود کردند. امس��ال هم مثل 
هر س��ال، واقفان و توليدکنندگان گل، 
محص��والت خود را از سراس��ر ايران در 
طبق ارادت و اخالص روی دست گرفته 
و شادمان از روزهای کرامت، ميالد پرشور 

امام مهربانی ها را جشن می گيرند.
برخی از اين شاخه  و بوته گل های 
پريوش، سرو، کاج، رز، ليليوم، کاالموآ، 
راز يخی، آنتوريم، داوودی، مينياتوری از 
شمال کشور و برخی از محالت، تهران، 

اصفهان و... به پای بوسی آمده اند.
حتی اي��ن روزها، برای پرش��ورتر 
ش��دن فض��ای گل آرايی ه��ا در ح��رم 
مطهر همه دست به کار شده اند؛ حتی 
خادمانی از حرم حضرت معصومه)س( 
و عتب��ات عاليات به اين دي��ار نورانی 
می آيند تا دس��ت های خود را متبرك 
کنند ب��ه اين گل ه��ای زيبا و ش��ايد 
اينگونه نام باغبان گل های بهش��ت را 

بر خود بگذارند.
خالص��ه اي��ن روزه��ا ب��ا خودت 
می گويی آرزوی ه��ر باغبانی که هيچ، 
آرزوی هر گلی اس��ت که با پای بوسی 
آق��ای گل و ن��ور از خاك ب��ه افالك 

برسد...

محسن رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

نوش��تن  مقدم��ه  گزارش درحـــاشیه اين  برای 
تکراری اس��ت. در روزهاي��ی که فقط 
ش��عار حماي��ت از تولي��د داخلی داده 

می شود. 
درست دو س��ال قبل و در جريان 
آتش س��وزی ساختمان پالسکو بود که 
مردم و مس��ئولين کمپينی راه اندازی 
کردند و با خود عهد بس��تند که الاقل 
در بحث پوشاك حامی توليدکنندگان 
داخلی باشيم ولی تا پای عمل و اثبات 
اين قول و قرار رسيد همگی جا زديم.

آنقدر اين قول خودمان را فراموش 
کرديم و خودمان را به بی خيالی زديم 
تا رهبر معظم انقالب در ابتدای س��ال 
97 ش��عار امس��ال را حمايت از کاالی 

ايرانی نام گذاری کردند.
ش��عاری که دليل اصلی آن همان 
جمل��ه ای ب��ود که چند س��ال پيش و 
در جري��ان مذاک��رات اي��ران و 1+5 و 
درس��ت زمانی که مسئوالن همه چيز 
زندگی مردم را ب��ه نتايج مذاکره گره 
می زدند بيان ش��ده بود. نه يك بار که 
چندب��ار رهبری زير گوش مس��ئوالن 
خواندن��د و حض��رات آنق��در غرق در 
س��فر برای مذاکره بودند که نشنيدند 
يا نخواس��تند بش��نوند. جمله رهبری 
در اولي��ن روز س��ال 94 در جوار حرم 
مطه��ر رضوی  اين بود: »نه در اقتصاد 
و ن��ه در هيچ برنام��ه ی ديگری، بدون 
هدف گ��ذاری نميش��ود حرک��ت کرد، 
باي��د هدف گذاری بش��ود. اگ��ر در هر 
ب��دون هدف گذاری مس��ئوالن  کاری 
دولتی حرک��ت کنند و پي��ش بروند، 
کار ب��ه روزمّره گی خواهد رس��يد؛ به 
نتيجه نميرس��د. هدف گذارِی مشّخص 
و ثابت��ی بايد وجود داش��ته باش��د که 
به س��مت آن هدف، همه ی دستگاه ها 
را و هم��ه ی امکانات را بس��يج کنند. 
به نظ��ر بنده آن چيزی که امس��ال و 
سالهای بعد از اين بايد به عنوان هدف 
اقتصاد مورد توّجه باش��د، عبارت است 
از سرمايه گذاری بر روی توليد داخلی. 
همه ی تالش��ها از سوی همه بايد برای 
تقويت توليد داخلی بس��يج  بش��ود. از 

همه ی مس��ئوالنی ک��ه در زمينه های 
اقتص��ادی فّعالّيت دارن��د و از همه ی 
آحاد م��ردم بايد مطالبه بش��ود که به 
مس��ئله ی تقويت توليد داخلی کمك 

کنند.«
اينقدر اي��ن بی توجهی اوج گرفت 
تا امسال در پيام نوروزی شان نام سال 
را صريح و س��اده اينگونه اعالم کردند: 
»ش��عار امسال حمايت از کاالی ايرانی 

است.« 
ح��اال بماند ک��ه ما م��ردم هم به 
اين ش��عار آنچنان توج��ه نکرديم اما 
مسئولين امر و کسانی که می توانستند 
در اين آشفته بازار تعطيلی کارخانه ها 
و نوسانات ارزی کمکی به توليد داخل 
داشته باش��ند هم به اين امر بی توجه 

بودند.
در اين گزارش و با اين مقدمه قصد 
نداريم، همه کم کاری ها و بی توجهی ها 
را بررس��ی کنيم. فقط در يك حوزه و 
به عنوان ُمش��تی نمونه خروار می توان 

ادامه اين گزارش را خواند:
قص��ه از آنجا ش��روع ش��د که در 
خبره��ا و عکس ه��ای منتشرش��ده از 
تمرين��ات تي��م فوتب��ال پرس��پوليس 
مشاهده شد که اسپانسر لباس اين تيم 
عوض ش��د و مانند ديگر تيم پايتخت 
لباس ها و اقالم ورزش��ی باش��گاه را به 
شرکت چينی )لی نينگ( واگذار کردند 
که طی اين سال ها و به خصوص سال 
اول قرارداد اين برند با باشگاه استقالل 
حاشيه هايی از لحاظ کيفيت و طراحی 
و حتی اندازه به همراه داشت و جريان 
لباس های کوتاه تيم آبی پوش پايتخت 
و ابتکار عمل وصله پينه کردن لباس ها 
ب��رای جلوگيری از منش��وری ش��دن 

بازيکنان يادمان نرفته است.
بازيکنان  گرمک��ن  لباس ه��ای  يا 
در فص��ل زمس��تان ک��ه بيش��تر ب��ه 
آبگرمکن های ايس��تاده شباهت داشت 
تا يك گرمکن زيب��ا و جذاب و همين 

سوژه شوخی های فراوانی شد.
کيفي��ت اين برند حت��ی تا جايی 
افتض��اح ب��وده ک��ه ص��دای بازيکنان 
س��رخپوش هم در ابتدای اين فصل و 
پ��س از چند روز درآم��د و مدعی اين 
بودند که لباس های فصل پيش حداقل 
از لباس های اين فصل بهتر بوده. حاال 
از تغيير رنگ و چس��باندن هولوگرام و 
ش��ماره ها با اتو بگذريم که اميدواريم 
مانن��د لب��اس تيم مل��ی فوتبالمان در 
جام جهان��ی خدای ناکرده ش��ماره ای 

برعکس نشود.
همه اينها را گفتيم تا اين س��وال 
ورزش��ی  باش��گاه های  مدي��ران  از  را 
کش��ورمان داش��ته باش��يم ک��ه مگر 
و  داخل��ی خودمان  توليدکننده ه��ای 
لباس های اي��ن توليدی ها چه ايرادی 
دارند که حداقل برای يك فصل به آنها 
اعتماد نمی شود؟ مگر همين االن لباس 
تيم مل��ی فوتبال اميدم��ان را يك برند 
داخلی فراهم نمی کن��د؟ مگر چندين 
و چند س��ال نيس��ت ک��ه لباس های 
تيم مل��ی واليبال م��ان را هم��ان برند 
توليد می کند و در مس��ابقات مختلف 
هم با همان البس��ه شرکت می کنند و 
مانند فدراسيون 5 ستاره مان به خاطر 
اينک��ه مربی م��ان اصرار ب��ر برندهای 
خارجی دارد ي��ك قرارداد ترکمانچای 
با برنده��ای آن ور آب��ی نمی بندند که 
نمونه لباس کش��ورمان در هيچ دکانی 
پيدا نش��ود و هيچ پولی از قبال فروش 

پيراهن ها نصيب مان نشود.
حاال هم که ماج��رای تحريم ها و 
قط��ع هم��کاری برند آلمانی دردس��ر 
تازه ای را ايجاد کرده است و مسئوالن 
فدراسيون و وزارت ورزش با يك توفيق 
اجباری )احتماال( مواجه خواهند شد.

ب��ا نگاهی ب��ه تصاوي��ر تمرينات 
تيم ه��ای ليگ برت��ری می توان به اين 
نتيجه رسيد که از مجموع شانزده تيم، 
4 تيم از برند خارجی استفاده می کنند 
و 12 تيم ديگر ب��ه محصوالت داخلی 
خودمان اعتماد کرده ان��د. از ميان آن 
4 تي��م خارجی پ��وش دو تي��م بخش 
خصوصی و دو تيمی که رياست مجمع 
آنها با ش��خص وزي��ر ورزش و جوانان 
است دل شان نمی خواهد از لباس های 

توليد داخل استفاده کنند!
بهتر بود حاال ک��ه وزير ورزش به 
همه موضوع��ات به طور نامحس��وس 
ورود می کن��د )مانند قرارداد کی روش 
و يا دع��وای بين س��رمربی تيم ملی و 
باش��گاه پرس��پوليس( به اين موضوع 
هم ورود می کردند و با يك بخش��نامه 
و آيين نام��ه خواس��تار عق��د ق��رارداد 
باش��گاه های تح��ت مديري��ت خود با 
برنده��ای داخل��ی می ش��د. کمااينکه 
ط��ی س��ال های اخير و امس��ال بودند 
و هس��تند باش��گاه هايی ک��ه واقعا در 
کنار اس��م فرهنگی و ورزشی اين کار 
فرهنگی را ه��م انجام دادند و هيچ گاه 
عي��ب و ايرادی بر روی اين محصوالت 

نگذاشتند.

پیامبراكرمصلیاهللوعلیهوآله:
کسی که دوست دارد خندان و با روی گشاده خداوند را ديدار 
کند، بايد از محّبت و واليت علی بن موسی الرّضا)ع( بهره  مند باشد.

بحاراألنوار)ط-بیروت(ج36،ص296

فراخوان پنجمین جشنواره عکس نورنگار
پنجمي��ن دوره جش��نواره عک��س نورنگار با 
انتش��ار فراخوان خود رس��ما آغاز به کار کرد. بر 
اين اس��اس تمام عالقه مندان به عکاس��ی بدون 
محدوديت می توانند در اين رقابت شرکت کنند.

موضوع بخش اصلی، »اي��ران من« با تمرکز بر 
محيط زيست است. در اين بخش فقط مجموعه عکس 
)بين 5 تا 8 عکس( پذيرفته می ش��ود و هر مجموعه 
بايد دارای بيانيه )استيتمنت حداکثر 400 کلمه( و 
هر عکس نيز بايد دارای توضيح )کپشن حداکثر 100 
کلمه( باشد. موضوع بخش جنبی »انسان در طبيعت« 
است و فقط به صورت تك عکس )حداکثر 8 قطعه 

عکس( در اين بخش پذيرفته می شود.
فرصت ارسال آثار تا ساعت 24 روز دوشنبه 

7 آبان 1397 است. 
دريافت آثار تنها از طريق سايت جشنواره به نشانی 

festival.noornegar.com امکان پذير است.

تابلو اعالنات

وش این اسباب بازی را ممنوع کرد پلیس فر
فرمان��ده انتظامی تهران ب��زرگ از ممنوعيت 
فروش اس��باب بازی های شبه سالح مانند هفت تير 

و... در فروشگاه ها خبر داد.
سردار حسين رحيمی اظهارکرد: خوشبختانه 
در اين زمينه هماهنگی خوبی ميان پليس و اصناف 
وجود دارد و اصناف به اين مساله و شبه سالح هايی 
که استفاده از آنها خالف است واقف هستند. وی با 
بيان اينکه برخی از اين وسايل ممکن است سبب 
ش��ود تا شهروندان در روبه رو شدن با افراد زورگير 
دچار اشتباه ش��ده و گمان کنند که سالح واقعی 
اس��ت، گفت: اصناف آگاه هس��تند و اين موارد به 

واحدهای صنفی نيز اطالع داده شده است.
فرمانده انتظامی تهران ب��زرگ افزود: اگر اين 
قبيل سالح ها در مغازه ای باشد، خالف قانون و جرم 
اس��ت و طبيعتا اگر پليس نيز از وجود آنها با خبر 

شود، برابر قانون با اين تخلف برخورد خواهد شد.

پلیس

وز رضوی سفرنامه مشهد الرضا با صدای بهر
 بهروز رضوی با روايت س��فرنامه مشهد الرضا 
از برنامه »عطر خ��دا« در روز والدت حضرت امام 
رضا)ع( شنوندگان راديو تهران را همراهی می کند.

برنامه عطر خدا مستند ترکيبی ويژه والدت 
امام رضا )ع( اس��ت که در بخش ه��ا و آيتم های 
متن��وع از س��اعت 15 ت��ا 17 تقدي��م مخاطبان 
می ش��ود. در بخش��ی از اين برنامه بهروز رضوی 
س��فرنامه مش��هدالرضا را روايت می کن��د که با 
توصي��ف فضای حرم مطهر و حال وهوای زائران، 

مخاطبان را به مشهد مقدس می برد.
يکی از بخش های جذاب اين برنامه بازگويی 
خاط��رات مجريان تلويزيونی اس��ت، خاطراتی از 
سفری که به مشهد مقدس داشته اند. اميرحسين 
مدرس، حس��ين رفيعی، محمدرضا حس��ينيان 
و رس��الت بوذری و... از مجريانی هس��تند که در 

برنامه عطر خدا خاطراتشان را نقل می کنند.

وی موج ر

کشف جسد در فضای سبز اتوبان فتح
جسد مرد جوانی که زير آفتاب سوزان فاسده 

شده بود، در فضای سبز اتوبان فتح کشف شد.
ساعت 14:30 روز يکم مرداد مأموران کالنتری 
150 تهرانس��ر در تماس با بازپرس کش��يك قتل 
پايتخت اعالم کردند جسد مرد جوانی در فضای سبز 
اتوبان فتح، زير پل آزادگان کشف شده است. دقايقی 
بعد قاضی دش��تبان؛ بازپرس ويژه قتل پايتخت به 
همراه اکيپ تش��خيص هويت آگاهی و کارشناسان 

پزشکی قانونی در محل کشف جسد حاضر شدند.
تيم جنايی با حضور در محل با جسد مرد جوانی 
مواجه ش��دند که آثار جراح��ات روی بدن وی قابل 
مشاهده و زير آفتاب دچار فساد شده بود. کارشناسان 
در بررس��ی ها اعالم کردند که جراحات وارد شده به 
دليل خورده ش��دن جسد توسط حيوانات به وجود 
آمده و حدود 24 ساعت از مرگ می گذرد همچنين 

آثار تزريق سرنگ روی جسد قابل مشاهده بود.

درشهر

تکرار یا امام رضاهای مادری
حسن اسحاقی 

دکتر نشست و گفت امروز بدتری
پس از خدا بخواه طاقت بياوری
بابا نگاه کرد به باال و آب شد

مادر سپرد بغض خودش را به روسری
گفتند نااميد نشو ما نمرده ايم

اينبار می بريم تو را جای بهتری
حالم خراب تر شد و بغضم شکاف خورد
چرخيد چشم خسته من سمت ديگری
ديوار قاب عکس نسيمی وزيد و بعد

افتاد روی گونه من ناگهان پری
خود را کنار عکس کشاندم کشان کشان

وا کردم از خيال خودم سويتان دری
من بودم و سکوت حرم صحن انقالب
تو بودی و نبود به جز من کبوتری
لکنت گرفت قامت من بعد ديدنت
از هر طرف وزيد شميم معطری

از من عبور کردی و دردم زياد شد
گفتم عزيز فاطمه من را نمی بری

گفتی نگاه کن ببينی هر آنچه هست
ديدم کنار صحن نشسته است مادری

فرمود در حريم منی يا علی بگو
برخيز تا به گوشه افالك بنگری

برخاستم دو پای خودم بود در مطب
گرم قدم زدن شدم و سوی ديگری
تکرار سجده پدری بود و آن طرف

تکرار يا امام رضاهای مادری
دکتر نشست و دست به پاهای من گذاشت
دکتر به عکس خيره شد و گفت محشری

بدون بوسه از این بیت ها نمی گذرم
زهراالسادات هاشمی

من از نجابت گل های الله ساده ترم
شبيه پاکی لبخند مادرم ... پدرم

پدر که آمده از کربال و سوغاتی اش
حرير چادری ساده ايست روی سرم -
هبوط کرد شبی که فرشته باران بود

و من که خيس عروجم که غرق بال و پرم
چقدر خاطره تعريف می کند مادر

چه نرم دست مرا می گرفت توی حرم
پدر که شانه به شانه قدم قدم آرام
و السالم عليکم و... چشم های ترم -

که ميخکوب به درگاه چوبی خورشيد
- بدون بوسه از اين بيت ها نمی گذرم -
ولی چه ساده گذشتم چه ساده تن دادم

به ابرهای سياه و حسود دور و برم
چقدر دور شدم از نجابت مادر
چقدر دور شدم از اصالت پدر

کسی نمانده که دستی بگيرد از دستم
پلی نمانده که نشکسته است پشت سرم

ولی نخواه دلم را از اين حرم بانو !
به هر محل بکشم مثل آبرو ببرم

دیگر مرا تاب سرودن 
بیش از اینها نیست

اعظم سعادتمند
از من پذيرا باش شعری اتفاقی را
از بين انبوه قوافی يك اقاقی را

شاه خراسان! پای عشق و عاشقی بگذار
اين بيت های در هم هندی عراقی را
بعد از تو آهوها پی صّياد می گردند

دنيا نديدست اينچنين سبك و سياقی را
مستانگی ها را چگونه شرح بايد داد
وقتی گرفتند از زبان شعر ساقی را

زاينده رودم در سرشتم رّدی از درياست
تا کی بگريم سرنوشتی باتالقی را

آقا به من فرصت ندادند اين کبوترها
در نامه بنويسم تمام اشتياقی را...

ديگر مرا تاب سرودن بيش از اينها نيست
لطفا شما بنويس از اين لحظه باقی را

مرا ضریح اماِم رضا بغل کرده
سیدحمیدرضا برقعی

و پيرمرد در آغوش صبح نيشابور
هزار قصه ی ناگفته را بغل کرده

شروع کرد و به من گفت از خدا که خدا
بدون واسطه او را کجا بغل کرده

شکست شاخه ی گردو و من نيفتادم
خدا هميشه مرا بی هوا بغل کرده

خداست سايه ی افرا و نارون که مرا 
بدون منت و بی ادعا بغل کرده
درخت بيد که افتاده و نمی افتد

فرشته اش به دو دست دعا بغل کرده
جدال شعله ی فانوس و باد را می گفت

ببين چگونه خدا را خدا بغل کرده
خدا کسی است که شب های برف و زوزه ی گرگ

شبان گمشده را بارها بغل کرده
از آفتاب سحر تا به حال پرسيدی

که گرگ و ميش هوا را چرا بغل کرده
خدا توکل آبادی است اگر که هنوز
قنات گل شده را روستا بغل کرده

درست آن طرف تپه ی سالم کسی است
که هرکسی که زمين خورده را بغل کرده

به خويش آمدم آن لحظه ای که حس کردم
مرا ضريح اماِم رضا بغل کرده

ترنم احساس

سیاستروزپوشاکورزشی16تیمهجدهمیندورهلیگبرترفوتبالرابررسیمیكند

سوگلی های خارجی پوش وزارت ورزش

وزير بهداش��ت طی مراس��می سه  داروی جدي��د ب��ا خاصي��ت آنتی درمانــــگاه
هيس��تامين و همچني��ن کاه��ش دهنده قن��د خون، را 
رونمايی کرد.از مزيت ه��ای اين داروهای جديد می توان 
ب��ه کاهش تعداد قرص های بيماران، س��هولت مصرف و 

کمك به نتايج درمانی بهتر و موثر اشاره کرد.
داروی نئوتادين با نام ژنريك دس لوراتادين از دسته 
داروهای آنتی هيس��تامين است که به عنوان جديدترين 
آنتی هيس��تامين نسل دوم با تائيد FDA توسط شرکت 
داروسازی عبيدی، توليد می شود. اين دارو که سه حلقه ای 
و متابوليت فعال لوراتادين است، به علت عدم عبور از سد 
خونی - مغزی دارای کمترين اثر خواب آلودگی در مقايسه 
با ساير آنتی هيستامين های نسل دوم جديد است و به دو 
صورت قرص )5 ميلی گرم( و شربت )2.5 ميلی گرم در هر 

5 ميلی ليتر( توليد شده است.
تاثير بالينی اين دارو در کمتر از يك ساعت از مصرف 
دارو آغاز می ش��ود و حدودا 3 س��اعت بعد از مصرف، به 

حداکثر می رسد و اثر آن تا 24 ساعت بعد باقی است.
بناب��ر اي��ن گ��زارش، داروی گلوريپا با ن��ام ژنريك 
امپاگليفلوزين از دس��ته داروهای خوراکی کاهش دهنده 
قند خون دارای تائيديه از FDA، برای اولين بار در ايران 

توسط داروسازی عبيدی توليد می شود.
گلوريپا نخستين داروی خوراکی کنترل قند خون است 
ک��ه می تواند ميزان مرگ و ميرهای ناش��ی از بيماری های 
قلبی و عروقی را به طور چشمگيری کاهش دهد. همچنين 
اي��ن دارو فقط يکبار در روز و ب��ه صورت خوراکی مصرف 
می شود که برای بيماران، سهولت درمان را به همراه دارد. 

در اي��ن راس��تا داروی س��ينوريپا ب��ا ن��ام ژنري��ك 
امپاگليفوزي��ن + متفورمين از دس��ته داروهای خوراکی 
کاهش دهنده قند خ��ون و محصولی قدرتمند با ترکيب 

دو داروی کنترل قند خون در يك قرص است.
همچنين از مزيت های اين داروی جديد می توان به 
کاهش تعداد قرص های بيماران، سهولت مصرف و کمك 

به نتايج درمانی بهتر و موثر اشاره کرد. 

تولیدنخستیندارویخوراكیكنترلقندخون
سهدارویجديدايرانیرونمايیشد

يك برنامه ساز تلويزيون معتقد است که  ديـد اگر برنامه س��ازان نمی توانند ايده های زاويـه
جديدی ارائه بدهند و خالقيت داشته باشند، حداقل می توانند 

با تماشای نسخه های خارجی ايده های جديد بگيرند.
اميرحس��ين آذر درباره س��اختار تکراری برنامه های 
تلويزيون��ی به وي��ژه در حوزه های مذهب��ی و فرهنگی، 
اظه��ار کرد ک��ه به طور کلی در س��اختار برنامه ها بحث 
ف��رم و محتوا در ميان اس��ت. در بحث ف��رم برنامه های 
تلويزيونی ساختار برنامه ها بسيار يکنواخت است و هيچ 
دخل و تصرف و خالقيتی در آنها صورت نمی گيرد. اغلب 
برنامه ها به س��راغ ساختارهای ديگر از رنگ و نور جديد 

گرفته تا فرم، دکور و قالب برنامه  نمی روند.
او با بيان اينکه »ساختار برنامه های تلويزيونی بيشتر 
گفت وگو محور است«، با تاکيد بر لزوم تغيير اين ساختار، 
خاطرنش��ان کرد: اگر برای طراحی و توليد ساختارهای 
جديد ايده و خالقيت نداريم، حداقل می توانيم با تشکيل 
ات��اق  فکرهاي��ی ايده های جديد را پ��ردازش کنيم يا در 
آخر با تماشای نسخه های خارجی برنامه های تلويزيونی 

ايده بگيريم. 
اين برنامه ساز با بيان اينکه برنامه های تکراری باعث 
کاهش مخاطب می شود، يادآور شد: بايد بدانيم که ديگر 
مخاطب امروز رنگ و نور ِکِس��ل را نمی پسندد و با توجه 
به گسترش روزافزون دنيای ارتباطی می تواند به راحتی 

شبکه را عوض کند. 
آذر ب��ا بيان اينکه »برنامه س��ازان حرفه ای به اندازه 
رشد ش��بکه های تلويزيونی پيشرفت نداشته اند«، گفت: 
بايد ب��ه اين نکته توجه کرد که ب��رای توليد برنامه های 
جديد و حرف��ه ای امکانات و تجهي��زات کافی را نداريم 

و نتوانس��تيم در اين س��ال ها نيروهای متخصص زيادی 
را تربيت کنيم. همين موارد باعث می ش��ود که خروجی 

چندان خوبی در تلويزيون نداشته باشيم.
او همچنين با اش��اره به توليد برنامه های مناسبتی در 
تلويزيون، تاکيد کرد: با وجود اينکه برنامه سازان می دانند که 
در مناسبت مد نظرشان بايد برنامه توليد کنند و از تاريخ آن 
مناسبت نيز آگاهی دارند، اما باز هم دير دست به کار می شوند 
و همين امر باعث کاهش س��طح کيفی برنامه ها می شود. از 
س��وی ديگر اغلب در برنامه های تلويزيونی از کارشناس��ان 
تکراری سيما استفاده می ش��ود که البته بعضا کارشناسان 

خوبی هم هستند، اما برای مخاطب تکراری شده اند.
اي��ن برنامه س��از منابع مال��ی را از ديگر دغدغه های 
مه��م برنامه س��ازان تلويزيون��ی برش��مرد و گف��ت: م��ا 
برنامه س��ازان ملزم به اخذ مش��ارکتی مالی هس��تيم که 
طبيعتا اظهارنظرهايی را هم به همراه دارد. اين در حالی 
اس��ت که اگر همچون سابق منابع از خود سازمان تامين 

می شد، شرايط بهتری برای برنامه سازان وجود داشت.
آذر همچني��ن در پاس��خ به اينکه آي��ا جوان گرايی 
می تواند به بهتر شدن برنامه های تلويزيونی کمك کند؟ 
اظهار کرد: جوان گرايی اگر در حوزه های اجرايی صورت 
بگيرد بس��يار خوب است اما در حوزه های تصميم گيری 
و مش��اوره نياز به تجربه وجود دارد. تجربه نش��ان داده 
ک��ه مديران ش��بکه ها و گروه ها اگر تجربيات بيش��تری 
داش��ته باش��ند، پخته تر عم��ل می کنن��د. در اين اواخر 
نيروهای جوان در صداوس��يما روی کار آمده اند و از اين 
نظر ش��رايط بهتر ش��ده اس��ت. اما بايد به اين نکته نيز 
توجه کرد که در خيلی از حوزه ها ضمن جوان سازی بايد 

ايسنا تجربه ها را هم نگه داشت. 

نقدساختارتکراریبرنامههایمذهبیوفرهنگیتلويزيون
ايدهنداری،حداقلكپیكن!

برایلحظهایكهديگرنمیتوانیدوچشمترابهصبردعوتكنی

در آرزوی افالک


