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مسئوالن کمپ ترک اعتیـــاد در شیراز
بــــازداشت شدند
همزمــان بــا مــرگ یــک معتــاد در
یکــی از مراکــز تــرک اعتیــاد و انتشــار
حادثه
کلیــپ شــکنجه معتــادان در کمــپ
دیگــری در قــات شــیراز دســتور
توقیــف و پلمــب ایــن مرکــز صــادر شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،روز
جمعــه کلیپــی در فضــای مجــازی از یــک
مرکــز تــرک اعتیــاد در شــیراز منتشــر شــد کــه از
شــکنجه معتــادان در یــک اســتخر آب یــخ و
رفتــار نامناســب مســئوالن بــا معتادانی حکایت
داشــت کــه در ایــن مرکــز بــرای تــرک اعتیــاد
حضــور داشــتند.
هــر چنــد بدرفتــاری بــا معتــادان ،کتــک زدن،
توهیــن و فحاشــی و شــکنجه آنهــا در کمپهــای
تــرک اعتیــاد موضــوع تــازهای نیســت و تاکنــون
چندیــن نفــر از معتادانــی کــه بــرای تــرک بــه این
مراکــز رفتــه بودنــد بــر اثــر ایــن شــکنجهها جــان
باختهانــد و برخــی از خانــواده هایشــان نیــز بــه
مراجــع قضایــی شــکایت کردهانــد ،امــا ســریال
بدرفتــاری بــا معتــادان در کمپهــای تــرک
اعتیــاد همچنــان ادامــه دارد .ایــن بــار نیــز در
کمپــی واقــع در قــات شــیراز شــاهد بــروز چنیــن
تخلفــی بودیــم.
مصطفــی بحرینــی ،دادســتان عمومــی و
انقــاب مرکــز فــارس در تشــریح ایــن خبــر بــه
فــارس گفــت :روز جمعــه کلیپــی از یــک مرکــز
تــرک اعتیــاد در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه
رفتــار نامناســب مســئوالن کمــپ بــا معتــادان
در حــال تــرک را نشــان م ـیداد همچنیــن خبــر
فــوت یکــی از معتــادان حاضــر در یــک کمــپ
خصوصــی واقــع در دوکوهــک شهرســتان شــیراز
بــه دلیــل ســهل انگاری ایــن مرکــز در مراقبــت از
مددجویــان نیــز گــزارش شــد کــه بدیــن ترتیــب
دســتگاه قضایــی اســتان فــارس تحقیقــات خــود
را بــرای بررســی ایــن پرونــده آغــاز کــرد.
دادســتان عمومــی و انقــاب شــیراز بــا بیــان
اینکــه پــساز وقــوع ایــن حادثــه پرونــده در
شــعب ویــژه قتــل اســتان تشــکیل و تحقیقــات
در ایــن بــاره آغــاز شــده اســت ،گفــت :تــا کنــون ۵
نفــر از مســئوالن کمپ بازداشــت شــدند و کمپ
مــورد نظــر بــا دســتور قضایــی پلمــب شــده و
هرگونــه اظهــار نظــر نهایــی منــوط به اعــام نظر
پزشــکی قانونــی در خصــوص علــت فــوت فــرد
یــاد شــده اســت.
محمدصــادق کشــفی نــژاد ،مدیــرکل بهزیســتی

فــارس نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه فیلــم مربــوط بــه
 ۲۴دی مــاه بــوده اســت از تشــکیل جلســه فــوق
العــاده خبــر داد و گفــت :پــس از کســب اطــاع
از ایــن موضــوع ،بالفاصلــه تیــم رســیدگی بــا
همــکاری دادســتان و نیــروی انتظامــی بــه مرکــز
ی الزم کمــپ
اعــزام شــده و پــس از انجــام بررسـ 
یــاد شــده بــه طــور کامــل تخلیــه شــد و معتــادان
بــه مراکــز دیگــری اعــزام شــدند ،در ایــن میــان
افــراد خاطــی دســتگیر و کمــپ نیــز پلمــب شــد.
بهدنبــال انتشــار ایــن کلیــپ کــه نشــان میدهــد
مســئوالن کمــپ تــرک اعتیــاد در «قــات»
معتــادان در حــال تــرک را در اســتخر یــخ زده
میاندازنــد ،اداره کل بهزیســتی فــارس نیــز
اعــام کــرده بهصــورت جــدی پیگیــر موضــوع
اســت.
بهزیســتی بــا بیــان اینکــه این اعمــال نادرســت و
رفتــار غیــر انســانی برخــاف دســتورالعملهای
اداره و مدیریــت مراکــز اقامتــی صــورت گرفتــه،
دســتور ،تخلیــه و پلمــب مرکــز و بازداشــت
متهمــان با دســتور مقــام قضایــی ،انتقــال فوری
بیمــاران مرکــز متخلــف بــه ســایر مراکــز اقامتــی
میــان مــدت ،برگــزاری جلســه اضطــراری بــا
حضــور معاون دادســتان و مســئوالن کمپهای
خصوصــی بــرای ارائــه تذکــرات الزم مبنــی بــر
لــزوم رعایــت جــدی کلیــه پروتکلهــای درمانــی
در مراکــز اقامتــی و پیشــگیری از بــروز حــوادث
مشــابه ،برگــزاری اضطــراری کمیســیون نظــارت
مــاده  ۲۶در راســتای بررســی ومجــازات مــورد
اخیــر و پیشــگیری از بــروز مــوارد مشــابه در
آینــده ،تنظیــم شــکواییه حقوقــی از ســوی اداره
کل بهزیســتی اســتان فــارس در خصــوص رفتــار
نامناســب و غیرقانونی کمپ متخلف ،پیگیری
جــدی بــرای برخــورد قضایی با مســببان و اقدام
کننــدگان خاطــی را صــادر کــرد.
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نگاهی آماری به آنچه در جشنواره سیو نهم تئاتر فجر تجربه خواهد شد

تکیه بر بستر مجازی و عدالت فرهنگی

ســیو نهمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر از امــروز کار خــود را بــا حضــور
 ۴۸نمایــش از  ۱۶شــهر کشــور در  ۹ســالن نمایشــی آغــاز کــرد .در
فرهنگ
بخــش صحنــهای کــه بــه دو بخــش «رقابتــی» (مســابق ه بــزرگ
تئاتــر فجــر) و «غیــر رقابتــی» (بخــش ویــژه) تفکیــک شــده ایــن
امــکان بــرای هنرمنــدان آثــاری کــه از اول آبــان  1398تــا پایــان آبــان ،1399
در یکــی از تاالرهــای نمایشــی کشــور (در شــهر تهــران حداقــل  ۱۵اجــرا و در
اســتانها حداقــل  5اجــرا) اجــرا شــده بــود ،فراهــم شــد تــا در ایــن جشــنواره
بینالمللــی حضــور یابنــد .در بخــش صحنـهای ،هنرمنــدان  14اســتان کشــور
یعنــی اصفهــان ،البــرز ،بوشــهر ،تهــران ،خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی،
قزویــن ،فــارس ،کردســتان ،کرمــان ،گلســتان ،گیــان ،هرمــزگان و یــزد 48
نمایــش را بــه روی صحنــه میبرنــد .براســاس آمــار پــس از تهــران بــا 26
اثــر ،کردســتان ( 3اثــر) و هرمــزگان ( 3اثــر) بیشــترین نمایــش را در بخــش
صحن ـهای دارنــد .همچنیــن براســاس اطالعــات بــه دســت آمــده  26اثــر از
تهــران 22 ،اثــر از ســایر شــهرهای کشــور شــامل گــرگان ( 2اثــر) ،جزیــره خــارک،
مریــوان ،کــرج ،مینــاب ( 2اثــر) ،اصفهــان ( 2اثــر) ،بندرعبــاس ،بجنــورد،
قزویــن ،شــیراز ،ســنندج ( 2اثــر) ،مشــهد ،یــزد ،شــهریار ( 2اثــر) ،خمینی شــهر،
رشــت ،کرمــان در ایــن بخــش بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد .بخــش صحنـهای
جشــنواره دیــروز از ســاعت  15رســماً فعالیــت خــود را بــا اجــرای  3نمایــش
«برونســی» اثــر رضــا شــاه کــرم« ،جوادیــه بیســت متــری» اثــر رضــا بهرامــی
و الــف کاف شــین اثــر روزبــه حســینی آغــاز کــرد .نمایشهــا در  9ســالن
نمایشــی :تــاالر اصلــی تئاتــر شــهر (یــک نمایــش) ،چهارســو ( 6نمایــش)،
ســایه ( 8نمایــش) ،قشــقایی ( 7نمایــش) ،مولــوی ( 7نمایــش) ،دکتــر
ناظــرزاده ایرانشــهر ( 6نمایــش) ،اســتاد ســمندریان ایرانشــهر ( 6نمایــش)

و حافــظ ( 5نمایــش) و تــاالر وحــدت ( 2نمایــش) اجــرا میشــوند .نمایــش
«گرکاسهــا» اثــر حمیدرضــا نعیمــی بــا  9اجــرا در ســالن اصلــی تئاتــر شــهر
بیشــترین اجرا و پس از آن «ســرباز» اثر حســین پارســایی  5اجرا در جشــنواره
دارد .امســال جشــنواره تئاتــر فجــر یــک مزیــت قابــل توجــه نســبت بــه تمــام
ادوار پیشــین خــود دارد اینکــه عرضــه فیلــم تئاتــر بــا نمایشهــای صحنـهای
بخــش مســابقه و بخــش غیررقابتــی ســیو نهمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر
از  14بهمــن مــاه آغــاز میشــود .بــه ایــن ترتیــب بــا ســی نهمیــن جشــنواره
زمینــه برداشــتن گامــی مؤثــر بــرای رســیدن بــه عدالــت فرهنگــی در سراســر
کشــور برداشــته میشــود .هــر فیلــم نمایــش بــه مــدت یــک روز در دســترس
عالقهمنــدان قــرار میگیــرد و از طریــق تلویزیــون تئاتــر ایــران عالقهمنــدان
دورتریــن نقــاط کشــور بــرای نخســتین بــار همزمــان بــا پایتختنشــینان از
آثــار جشــنوارهای بهــره میبرنــد ،بــدون آن کــه رنــج ســفر و هزینههــای گــزاف
اســکان و ...را متحمــل شــوند .پــس امســال بــرای نخســتین تجربــه در ســطح
ملــی عالقهمنــدان میتواننــد تمامی آثــار صحنهای حاضــر در جشــنواره را به
تماشابنشینند.

