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رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد:

تهدید به بمبگذاری در یکی از بانکها
معاون ترافیکی پلیس راهور
تهران خبر داد:

اجرای طرح
گذرگاههای عابران
در پایتخت
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دلخوش بارانهای اخیر نباشیم؛

«خشک قرنی» پدیده
پیش روی کشور 7

گرانترین خانه جهان در تهران

دیدار اعضای مرکز توسعه سینمای
کودک و نوجوان با مدیران فارابی؛

سینمای کودک
نیازمند پشتیبانی همه
جانبه است
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هجوم آفت ملخ به  ۶استان جنوبی کشور

خبر
استاد دانشگاه امیرکبیر:

اگر همه آبهای ورودی به
کشور مدیریت میشد ،تا  ۲سال
نگرانی آب نداشتیم

اگر هم ه آبهای ورودی به کشور
مدیریت میشد ،تا  ۲سال نگرانی آب
نداشتیماستاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با بیان اینکه  ۹۲میلیارد متر مکعب آب
وارد کشور شده است ،گفت :از میان این
میزان آب وارد شده حدودا  ۴۰میلیارد متر
مکعب را توانستیم مدیریت کنیم .اگر ۵۰
میلیارد متر مکعب باقی را هم با مدیریت
قوی هدایت میکردیم ،تقریبا تا دو سال در
موضوع آب نگرانی نداشتیم.
دکتر رضا مکنون امروز در»میزگرد
بررسی سیالبهای اخیر» که در دانشکده
مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی برگزار شد ،با اشاره به اینکه برخی،
همه دالیل سیل را «تغییر اقلیم» میدانند و
برخی دیگر این چنین فکر نمیکنند ،اظهار
کرد :با وجود اینهمه تحصیلکردهای که
در کشور داریم ،باز هم در موضوع سیالب
شبهههایی مانند «هارپ» و «امکان ورود
به ترسالی» پیش آمد؛ عالوه بر اینها،
بعضی اعالم کردند «ممکن است دست
آمریکا در میان باشد» .مسجل بدانید که
تغییر اقلیم فقط گریبانگیر ما نیست ،بلکه
آمریکا و اروپا را هم درگیر کرده است.
وی افزود :آبی که به زمین میآید،
میتوانست بر سر راه خود در کوهها جذب
شود ،این به انجام ندادن برخی فعالیتها
در حوزه آبخیزداری و جنگلداری باز
میگردد .اما نمیتوانیم بگوییم که اگر
آبخیزداری میکردیم ،سیل رخ نمیداد.
مکنون اظهار کرد :باید بدانیم فقط
سدسازی پاسخگو نیست ،ممکن است
سدی ساخته شود که مسئول آن تصمیم
بگیرد برای مقابله با کمآبیتابستان ،آب
باران بهمن و اسفند را در آن نگهداری کند
و بعدتر در بهار با سیل مواجه شود.مدیریت
سد باید انجام شود.
وی با بیان اینکه آبی که از سد رها
شود ،به پایین دست میآید ،به ساختو
ساز در حریمها اشاره کرد و افزود:
چه کسی راه آهن شمال را ساخت؟
ارزیابی زیست محیطی آن کجاست؟
بررسی پتانسیل عبور سیل کجاست؟
انفجار راهآهن مدیریت لحظهای است.
ساختوسازهای این چنینی باید مورد
بررسی قرار گیرد.مکنون ادامه داد :در
ارومیه برخی الیروبیها شده بود و در
نتیجه آب بارش این استان وارد دریاچه
ارومیه شد و خسارتی بر جای نگذاشت.
 ۹۲میلیارد متر مکعب آب وارد ایران شد،
اما میتوانستیم حدود  ۴۰میلیارد آن را
مدیریت کنیم ،اگر  ۵۰میلیارد دیگر هم
با مدیریتی قوی هدایت میشد ،تقریباً در
دو سال آینده در مورد آب نگرانی نداشتیم.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان
حفظ نباتات با بیان اینکه ملخها به  ۶استان جنوبی
کشور حمله کرده و موج گسترده هجوم جدید ملخها
در راه است ،گفت :این ملخها از شبهجزیره عربستان به
کشور ما وارد شدهاند.
سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و
همگانی سازمان حفظ نباتات ،گفت :حجم گستردهای
از ملخ صحرایی یا دریایی که خطرناکترین نوع ملخ
است ،به استانهای جنوبی کشور حمله کرده و گستره
وسیعی از خاک این منطقه را تحت هجوم خود در
آوردهاند.
وی افزود :این ملخها که از شبهجزیره عربستان
وارد کشور شدهاند  ۶استان جنوبی کشور یعنی
خوزستان ،بوشهر ،فارس ،هرمزگان ،جنوب کرمان و
سیستان و بلوچستان را مورد هجوم قرار دادهاند و در
سطح  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار هکتار باید با این ملخ خطرناک
مبارزه شود.
به گفته وی ،این ملخها بسیار خطرناک هستند و
در مسیر خودشان هر نوع گیاهی را کامل میخورند و
از بین میبرند .این ملخها در سالهای دور چندین بار
به کشور ما حمله کردند و کشور را به مرحله قحطی
رساندهاند که حتی شعر «معروف ملخ بوستان خورد
و مردم ملخ» برگرفته از این حمالت ملخها به کشور
است .آخرین حمله ملخها در سالهای  ۴۰و  ۴۲به
کشور بوده که محصوالت بسیاری از استانهای کشور
را از بین برده است.
این مقام مسئول تصریح کرد :ورود ملخهای
صحرایی به کشور از  ۸بهمن ماه از شبه جزیره
عربستان که شامل کشورهای عربستان ،قطر و عمان
است ،آغاز شده و به مناطق جنوبی کشور رسیدهاند.
عملیات مبارزه از همان لحظهها آغاز شده و تاکنون

اجازه خسارت به محصوالت زراعی داده نشده است.
از معین سؤال شد که اگر از زمان ورود ملخها
چندین ماه میگذرد ،پس طی این مدت اینها چه
خوردهاند که به محصوالت خسارتی وارد نشده است،
گفت :این ملخها برای جفتگیری و تخمریزی به این
منطقه آمدهاند و در این مرحله آنها معموالً چیزی
نمیخورند ،ضمن اینکه به محض ورود آنها در همان
مراحل ابتدایی با آنها مبارزه شده و اجازه خسارت
ندادهایم .دلیل اینکه این ملخها از همان موقع تاکنون
در این منطقه بودهاند این است که ورود دسته دسته
ملخها از شبه جزیره عربستان ادامه دارد.
وی گفت :این ملخها به خاطر مسیر باد مرطوبی
که از شبه جزیره عربستان به سمت کشور ما در جریان
است آمدهاند و به کشور ما وارد شدهاند.
مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان
حفظ نباتات ابراز نگرانی کرد که این موج جدید ورود
این ملخها اردیبهشت ماه خواهد بود که در حجم

گسترده و  ۵تا  ۱۰برابر ملخهای فعلی که االن وارد
شدهاند و در دستههای  ۵۰میلیون عددی وارد کشور
خواهند شد.
معین از تأمین اعتبار برای مبارزه با ملخها ابراز نگرانی
کرد و گفت :در حالی که ستاد بحران تصویب کرده بود
 ۱۲میلیارد تومان برای مبارزه با این ملخها اعتبار داده
شود ،این رقم به  ۱۰میلیارد تومان کاهش یافت و هنوز
نتوانستهایم این اعتبار را از دولت دریافت کنیم.
وی گفت :شرایط بسیار حساس است ما باید در
بدو ورود اجازه تخمریزی به ملخها را ندهیم .اگر هر
کدام از این ملخها اگر تخمریزی کنند .هر ملخ ۳۰۰
تا  ۴۰۰تخم میگذارد و میتواند برای کشور فاجعهبار
باشد.
مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان
حفظ نباتات تأکید کرد :هر چه زودتر دولت این اعتبار
را برای مبارزه با این ملخهای صحرایی که خطرناک
بودن آن برای دنیا محرز است ،اقدام کنند و هر گونه

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری
فردی که ظهر دیروز در یکی از بانک های پایتخت
تهدید به بمبگذاری کرده بود ،خبر داد.
سردار کیوان ظهیری اظهار کرد :ساعت  ۱۰و ۴۰
دقیقه دیروز به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم
شد که خانمی میانسال با حضور در بانکی در چهارراه
فرمانیه در حال تهدید به بمب گذاری است بنابراین به
سرعت چند تیم از ماموران کالنتری  ۱۲۳نیاوران به
همراه سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری در محل حاضر
شدند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد :با
حضور ماموران در محل حادثه و طی بررسیهای اولیه
مشخص شد خانم با یک ساک دستی وارد بانک شده
و به سراغ رئیس بانک رفته و حین حضور نزد وی،
بستهای پیچیده شده با نوار چسب ،چراغ چشمکزن،
سیم و باطری و ریموت را از داخل ساک خارج و تهدید
کرده است که در صورت انجام نشدن خواسته وی ،بسته
را منفجر میکند.
وی با بیان اینکه این زن از رئیس بانک تقاضای
 ۲۲هزار دالر کرده بود و با خود نارنجک و کلت نیز به
همراه داشت ،گفت :تیمهای تخصصی پلیس در محل
حادثه حاضر و پس از انجام اقدامات اولیه ،وارد بانک
شدند و این خانم میانسال را به آرامش دعوت کردند و
در فرصتی مناسب وی را دستگیر و بسته مذکور را از
دست این زن خارج کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره
به دستگیری این خانم  ۵۴ساله و انجام بررسیهای
تکمیلی گفت :طی انجام بررسیهای تکمیلی مشخص
شد بسته مذکور حاوی مقداری سنگ بوده و به هیچ
وجه چاشنی و مواد منفجره به همراه نداشته است،
همچنین مشخص شد کلت و نارنجک همراه وی نیز
قالبی بوده و قابلیت شلیک و انفجار نداشته است.
وی در پایان با بیان اینکه این خانم برای انجام
تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد ،گفت :متهم
در تحقیقات اولیه انگیزه خود از انجام این کار را تهیه
پول برای سفر به خارج از کشور عنوان کرده است.

کوتاهی میتواند امنیت غذایی را به ویژه اینکه در فصل
برداشت محصوالت اساسی مانند گندم هستیم ،با خطر
جدی مواجه کند.
معین گفت :دستههای ملخی که وارد کشور شده
معموالً در دستههای  ۲۰میلیون بوده و تا این تاریخ
توانستیم  ۳۳هزار هکتار از این اراضی که ملخها حمله
کردهاند ،مبارزه کنیم ،اما الزم است با توجه به حجم
ورود ملخها سطح مبارزه به  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون هکتار
برسد.
وی گفت :در حال حاضر دستههای  ۵۰میلیونی
به سمت شمال عربستان میرود که قطعاً به کشور ما
خواهند آمد ،نگرانی ما برای موج دوم ورود ملخها به
کشور است این ملخها روزانه  ۲۰۰تا  ۴۰۰کیلومتر و تا
ارتفاع  ۱۷۰۰متر پرواز میکنند.
مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان
حفظ نباتات تأکید کرد :کانون این ملخها در شرق آفریقا
بوده و به جهت خشکسالیهای چند سال گذشته جمعیت
آنها کاهش یافته بود ،اما با بارندگیهای مناسب سال ۹۷
جمعیت آنها دوباره افزایش قابل توجهی یافت و مسیر
حرکت خود را از دریای سرخ به سمت عربستان و از آنجا
به سمت کشور ما آغاز کردهاند.
از معین سؤال شد که آیا سیلهای اخیر در ورود
این ملخها به کشور تأثیرگذار بوده است ،گفت :به دلیل
اینکه سیلهای اخیر همراه با بارندگی و باد بوده ورود
آنها را به کشور تسهیل کرده است .این ملخها خود
را به جریان باد سپرده و با تحمل کمترین فشار و
مقاومتی خود را به کشور ما رساندهاند.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد :عربستان
درباره مبارزه با ملخهای صحرایی شیطنت به خرج داده
و بدون اینکه مبارزه جدی داشته باشد ،اجازه داده که
آنها به ایران بیایند.

یادداشت
نقش شبکه آی فیلم در راستای حمایت از
کاالی ایرانی

سمیه آقایان
دکترای مدیریت رسانه -دانشگاه تهران

این روزها که حیطه نفوذ رسانه سراسر عالم را
فراگرفته  ،نمی توان از تاثیر آنها روی افکار عمومی و
جهت دهی برای اصالح جامعه و فرهنگ سازی غافل
شد .در این میان نقش رسانه های بصری از جمله
شبکه های تلویزیونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است
 ،چرا که این رسانه مردمیترین و پرمخاطبترین
رسانه برای ارتباطات و اطال ع رسانی در میان خانواده
ها محسوب شده به نحوی که بسیاری صاحبنظران
رسانه ای عقیده دارند که می توان این رسانه را عضوی
غیر رسمی خانواده تلقی کرد.
شبکه های تلویزیونی به راحتی مطالب را به
مخاطبان از هر گروه سنی و قشری که باشند ،ارائه
داده و دریافت اطالعات از آنها به سواد نیاز ندارد و به
همین دلیل ،این رسانه ها در کشورهای جهان سوم و
در حال توسعه بیشتر کاربرد دارد.
این اثر گذاری آسان  ،شرایط را برای صاحبان
رسانه ها فراهم می کند که به راحتی به دنبال اهداف

خود در میان این حجم باالی مخاطبان باشند و چنین
شرایطی سبب شده تا شبکه های ماهواره ای نیز تالش
کنند تا خود را در سبد مصرف این گروه از مخاطبان
قرار دهند.
از این رو نقش شبکه های تلویزیونی کشور
مان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می توانند
با شناخت عالیق و نیازهای مخاطبان خود  ،مدیران
کشور را برای فرهنگ سازی و هماهنگی فکری افکار
عمومی یاری کنند .
یکی از شبکه های تلویزیونی مطرح در کشورمان
شبکه آی فیلم است که رویکرد اخیر آن مورد توجه
کارشناسان و مختصصان رسانه ای قرار گرفته است.
شبکه آی فیلم از سال  89با پخش سریال ها،
فیلم های ایرانی ،به نحوی کامل و جامع تالش کرده
تا محصوالت رسانه ای ایران را به نمایش بگذارد
این شبکه ضمن چیدمان صحیح و انتخاب درست
محتوای داخلی در زمینه ذائقه سنجی مخاطب و اقناع
آنها عملکردی موفق داشته و به عنوان نمونه پخش
مجموعه پرطرفدار «پایتخت» و تداوم آن حکایت از
این موفقیت دارد .
استقبال از این شبکه نه تنها در میان مخاطبان
داخلی بلکه در میان مخاطبان خارجی هم مشاهده

شده و این امر نشان می دهد که رسانه ملی می تواند
تولید محصوالت فرهنگی داخلی را به عنوان یک
کاالی اثر گذار در دستور کار خود قرار دهد.
پخش و تبلیغ سریال های داخلی از این شبکه
می تواند فیلم ها و سریال های کشور را به عنوان یک
کاالی فرهنگی معرفی و حتی زمینه را برای ترغیب
سازندگان این دست محصوالت رسانه ای مهیا کند.
این اقدام شبکه آی فیلم همچنین می تواند
تولیدات رسانه ای و سینمای ایران به عنوان کاالیی
قابل عرضه به کشور های منطقه از جمله کشور های
مسلمان که به لحاظ فرهنگی و فکری با کشورمان
هماهنگی بیشتری دارند  ،مطرح کرده و ضمن ایجاد
ظرفیت های اقتصادی ،شرایط را برای تبیین فرهنگ،
آداب و رسوم و عقاید مردم کشورمان فراهم کند .
عالوه بر این به شکل غیر مستقیم جاذبه های مختلف
توریستی و گردشگری در کشورمان در این فیلم ها
به نمایش درآمده و ظرفیت حضور مسافران خارجی
و درآمد زایی از محل گردشگری را افزایش می دهد.
یادمان باشد که در تولید یک سریال یا فیلم
سینمایی افراد مختلفی دست اندر کار بوده و حمایت
از این تولیدات زمینه ساز اشتغال عده کثیری از فعاالن
این عرصه است .

در نهایت باید در نظر داشت که توجهدهی افکار
عمومی در زمینه تولیدات فرهنگی همان اندازه
ضروری است که کاال و خدمات مصرفی ایرانی نیازمند
پشتیبانیاند .در عین حال امید بخشی به مردم در
شرایطی که دشمنان به طرق مختلف مردم را تحت
فشار قرار داده اند و با بهره گیری از شبکه های ماهواره
ای بیگانه تالش می کنند تا روحیه ناامیدی و یاس
را در مردم القا کنند  ،اقدامی توجیه پذیر  ،موثر و
هماهنگ با تصمیمات نهادهای اجرایی و سیاستگذار
کشور است.
اگر فرهنگ تالش  ،امید و تولید در مردم
کشورمان نهادینه شود  ،جامعه به سرعت راه ترقی
و پیشرفت را علیرغم فشارهای دشمنان طی خواهد
کرد و این امر استحکام و بهبود شرایط در کشور را به
دنبال خواهد داشت .
در این میان ،همانطور که از مردم انتظار می رود
نسبت به خرید کاالی ایرانی تعصب داشته باشند از
سایر دستگاه ها از جمله رسانه ملی نیز انتظار این
است که کاالی خود را با کیفیت تولید کرده و برای
حفظ رویکرد موفق شبکه هایی چون شبکه آی فیلم
کوشش برنامه های اولویت داری در این راستا طراحی
و اجرا کنند.

سرمقاله
داستان من و محمد حسین میثاقی

هومن جعفری

عباس اختری  -تهیهکننده برنامه
«تبتاب»  -در گفتوگو با ایسنا درباره ی علت
تغییر زمان پخش این برنامه توضیح داد «:برنامهی
«تبتاب» از امشب ساعت  ۲۲و  ۳۰به روی
آنتن خواهد رفت .این برنامه پیش از این روزهای
سهشنبه به روی آنتن میرفت اما با اضافه شدن
برنامهی «ستارهساز» که دو روز در هفته بود ،با
جابهجایی زمان پخش برنامهی «تبتاب» به روز
دوشنبه تغییر کرد».
او دربارهی پخش این برنامه در شبهای
دوشنبه که «نود» اجرا میشد ،گفت« :تعبیر
درستی نیست که عنوان میشود ما جایگزین نود
شدهایم چرا که ما تابع نظر سازمانی هستیم و
برنامهی جدیدی هم نیستیم که جایگزین باشیم.
فقط جابجایی پخش داشتهایم ».تمام این سطرها
فقط یک چیز را می گوید.ما مسوول حذف عادل
نیستیم .ما جایگزین برنامه عادل نیستیم.لطفا
به ما فحش ندهید!این وسط سوالی پیش می
آید که بعد از فروکش کردن تب و تاب اولیه
حذف برنامه نود ،حاال می شود راحت تر پرسید.
آیا باید به محمدحسین میثاقی فحش داد؟تجربه
شخصی من از همکاری با میثاقی در دهه هشتاد
شکل گرفت.ما تازه به روزنامه استقالل جوان
رفته بودیم و محمدحسین میثاقی بعدا به جمع
ما اضافه شد.من آنجا می نشستم اما میثاقی
دورکاری می کرد یا می آمد و مطلبی می نوشت
و می رفت.حوزه مطالبش هم فوتبال خارجی بود.
کمتر پیش می آمد که بخواهد چیزی در مورد
استقالل بنویسد شاید گاهی وقت ها پیش می
آمد – و من این مرود را یادم نیست – که کمبود
نیرو داشتیم و میثاقی جای بچه ها با مهمان
حضوری مصاحبه هم می گرفت .این را به این
خاطر می گویم که کسی مدعی بود به خاطر دارد
که میثاقی با میالد میداوودی مصاحبه ای گرفته
بود.بارها رد موردش نوشته ام که میثاقی در
جمع همه ما عاشق ترین بود.عاشق کار و عاشق
فوتبال.سختگوش و جوان و جذاب و ترکه ای و
پرانرژی .دنبال کار می دوید و برای تهیه گزارش
های نود به اقصی نقاط مختلف کشور سفر می
کرد در حالی که شاید ما زورمان می آمد از پشت
میز تا سر تمرین برویم و برگردیم.
در جریانات اخیر برنامه نود طبیعتا من هم
طرفدار حذف نود و فردوسی پور نیستم حتی با
وجود اینکه از این برنامه به آن صورت لذتی نمی
بردم و تعقیبش نمی کردم نوع رفتار مدیر شبکه
سوم سیما را نپسندیدم.این وسط از محمدحسین
میثاقی هم تا امروز خرده ای نگرفته ام که چرا
بین عادل و سیما عادل را انتخاب نکرد.می توانم
درک کنم که او انتخاب دیگری نداشت.می توانم
بفهمم که نمی توانست از تلویزیون استعفا بدهد.
می توانم درک کنم که شاید تصمیمی را گرفته
که برخالف نظرش بوده.می توانم هزار تئوری
بدهم در مورد اینکه او می بایست چه می کرد
و چه نمی کرد اما در نهایت ،درک نمی کنم که
او چه حق انتخاب هایی داشت.درک نمی کنم
جماعتی که مشغول فحش دادن به او هستند
چه حقی برای خود قائلند.کاش می شد روزی
به میثاقی در این مورد حرف می زدم.مثل دو
دوست از روزهای قدیم.

