توزیع عادالنه آب
درانتظار برنامه فوری دولت

اصفهان ،يزد ،چهار محال و بختياري و خوزستان حال و روز آبيشان خوش
نيست! كاهش بارندگيها سرچش��مههاي زندهرود را در استان چهار محال و
بختياري خشك كردهاست .نه كوهرنگ مانند گذشته چشمهاي خروشان از آب
دارد و نه غار يخي و نه چشمه ديمه؛ تمام سرشاخههاي زايندهرود خود در قحطي
آب به سر ميبرند و نميتوانند لبهاي خشكيده اين رود چندين هزار ساله را
سيراب كنند .حاال در بحبوحه بحران آب و در حالي كه كشاورزان اصفهاني در

توافق با مسئوالن اس��تاني به تجمع اعتراضي خود در بستر خشك زايندهرود
پايان دادهبودند ،شامگاه پنجشنبه دو چادر كشاورزان مورد تعرض عدهاي قرار
گرفت و ويدئوي آتشگرفتن آنها در فضاي مجازي پخش شد .صداي اعتراضات
آبي اهالي چهار محال و بختياري هم بلند شده و از سوي ديگر در اصفهان هم
خط لوله انتقال آب به يزد برای مدتی به دست ناراضیان قطع شد .حاال در برخي
از مناطق اين استان كويري با تانكر به مردم آب ميرسانند .خالصه كالم اينكه
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اجتماعی

ایران
برای لغو تحریمها
به وین میرود
در حالی ک��ه در روزهای اخیر مقام��ات امریکایی و
اروپایی با اتهامزنیهای مکرر به ایران ،پالسهای منفی به
مذاکرات وین ارسال و روند گفتوگوها را با چالش جدی
مواجه کردهاند ،هیئت ایرانی بر پیگیری خواستههایش
در میز مذاکرات اصرار دارد .علی باقری ،معاون سیاسی
وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه
«ایندیپندنت» با تأکید بر تداوم سیاست فشار حداکثری
از سوی دولت جدید امریکا گفت« :لغو تمام تحریمهای
مربوط به برجام از جمله تحریمهای اعمال ش��ده ذیل
چارچوب کمپین «فش��ار حداکثری» ،شرط الزم برای
موفقیت مذاکرات است»

مشكل آب جدي است و دولت براي حل اين بحران موظف است گزارش عملكرد
خود را به شكلي شفاف بيان كند .بسنده كردن به اعالم ميزان آب پشت سدها و
تعداد روزهاي باقي مانده از ذخيره آبي نه فقط راهكار نيست ،بلكه ميتواند مردم
را دچار دلهره بيشتري كند .تا آغاز دوباره بارشها ،براي تأمين آب بايد كاري كرد
و اگر بناست صنايع استان يزد و اصفهان تا آغاز دوباره بارشها تعطيل شوند بايد
هر چه زودتر در اين باره تصميم گرفته و اطالعرساني شود | صفحه3
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اژهای :میزان عدلیه
حالفعلیمحکومانامنیتیاست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامهای از الطاف و تدابیر
فرمانده معظم کل قوا به بسیجیان قدردانی و بر عزم راسخ آنان
در خدمت رسانی پرش��ور و مستحکمتر به نظام اسالمی و ملت
ایران تأکید کرد .در پیام سردار سلیمانی به فرمانده معظم کل قوا
آمده است :فرزندان بسیجیتان در هفته مبارک بسیج همچون
سالهای گذشته شوق دیدار خورشید پر فروغ و جانفزای والیت را
در سینههایشان محبوس داشته ولی برای متنعم شدن و التذاذ از
انفاس قدسیتان لحظه شماری مینمودند لیکن وضعیت کنونی
کشور و شیوع ویروس کرونا مانع بهره مندی از این دیدار شورانگیز
و وصف ناشدنی گردید .پیام نورانی و امید بخش حضرتعالی در
هفته ش��جره طیبه و مبارک بس��یج دیگر بار افق نو و تازهای را
درپیش روی فرزندان بسیجیتان گشود .جوانان بسیجی ،انقالبی
و ایثارگر شما ضمن حضور در همه میدانها نقش آفرینی مؤثر
درجهت خدمت به نظام مقدس اسالمی و مردم عزیز ایران قوی،
پرشورتر و مستحکم تر از گذشته وبا ایمان قوی ،توکل ،اخالص و
برنامهریزیدقیقتالشخواهندنمودباتحققهدفبلندومتعالی
گام دوم انقالب «تحقق دولت اسالمی ،جامعه پردازی ،تمدن نوین
اسالمی» در همه عرصههای عمومی ملت ایران فعال و اثرگذار
شوند | صفحه2

تخفیفهایی
برای ترویج سنتهای وارداتی

از چالشهای س��بک زندگی در کش��ورمان ،واردات بیرویه
س��نتها و آدابورس��وم فرهنگی خصوص��اً از جوامع غربی
در س��الهای اخیر اس��ت .بخش��ی از این س��نتها در قالب
مناسبتهای اجتماعی است که در تعارض آشکار با فرهنگ
و هویت اس�لامی ایرانی اس��ت و در قالب جش��نهایی چون
هالووین و ولنتاین مرزهای فرهنگی جامعه را مورد هجمه قرار
میدهد .افراد فرهیخته در برابر اینگونه سنتهای وارداتی و
ضدبومی معموالً از خود واکنش نشان میدهند و میکوشند
اطرافیان و فرزندان خود را در برابر این آسیبها مصون کنند،
اما با تأس��ف باید گفت افراد خودباخته و بیهویت خود را در
معرض سیل بیامان چنین رسوم غلطی قرار میدهند و پس
از مدتی آس��یبهای متنوع آن را متحمل میشوند .در کنار
اینها ،البته س��نتهای وارداتی دیگری نیز هست که هرچند
در تعارض آشکار با فرهنگ اسالمی ایرانی نیست ،اما در ضمن
خود الزامات سبک زندگی غربی و آسیبهای آن را به صورتی
نهچندان آشکار وارد فرهنگ عمومی جامعه میکند .این دست
از رسوم اجتماعی از آنجا که کمتر مورد حساسیت نخبگان و
فرهیختگان قرار میگیرد ،معموالً بهتدریج ریشه دوانده و پس
از مدتی نشانههای جدیدی از تغییر س��بک زندگی را به رخ
میکشد .یکی از مصادیق این مناسبتهای وارداتی فروش ویژه
آخرین جمعه ماه نوامبر میالدی اس��ت که در ادبیات غربی با
عنوان «جمعه سیاه» ( )Black Fridayشناخته میشود .این
رسم در واقع منشأ امریکایی دارد و دقیقاً منطبق بر سنتهای
دینی ،فرهنگی و حتی تقویم اقتصادی این کشور است ،اما در
چند سال اخیر به بازار کشور ما نیز راه یافته است | صفحه 2
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 40پروژه فناور دانشجويي
باحمايتبسيجعملياتيشد

بيش از ۴۰پروژه بزرگ فناور دانشجويان در بخشهاي
مختلف نفت و گاز ،كشاورزي و خدمات با حمايت بسيج
عملياتي شدهاست .بيشتر اين پروژهها از سوي نخبگان
دانش��گاه فني و حرفهاي انجام ش��ده و معاون پژوهش و
فناوري سازمان بسيج اساتيد كش��ور از حمايت اين نهاد
نسبت به ابتكارات دانشجويان فني و حرفهاي خبر داد
14

علی شیربند | میزان

یادداشت سیاسی

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در اختتاميه سومين رويداد توليد محتواي ديجيتال بسيج:

جوانان بسيجي پيشتازان توليد محتوا در فضاي مجازي هستند
مراس��م اختتاميه س��ومين رويداد سراس��ري توليد
محت��واي ديجيت��ال بس��يج ب��ا معرف��ي و تقدير از
برگزيدگان در تهران به كار خود پايان داد.
در اين مراسم سردار سليماني ،رئيس سازمان بسيج
مستضعفين در س��خناني خطاب به جوانان بسيجي
گفت :شما جوانان در شبكه مردمي انقالب اسالمي در
فضاي مجازي نقشآفريني ميكنيد ،امر توليد محتوا
در فضاي مجازي مهم اس��ت و شما جوانان پيشتازان
اين مسير هستيد.
وي افزود :ش��ما جوانان ب��ه فرمايش��ات مقام معظم
رهبري لبيك گفتيد ،بر همين اس��اس مس��ير توليد
محتوا اعتال خواهد يافت و ما خواهيم توانست در پرتو
شكلگيري به اين شبكه مردمي اقدامات بهينهاي را
پيش ببريم.
س��ردار س��ليماني افزود :اصل ،ايجاد شبكه گسترده
مردمي و انقالبي و اثربخشي آن است.
مسلم معين ،مس��ئول فضاي مجازي سازمان بسيج
نیز گفت ۱۰۸ :تيم منتخب متشکل از  ۵۰۰بسيجي
در ۴۸س��اعت بر اس��اس موضوعاتي كه از آن اطالع
نداشتند ،در بخش نرمافزار ،بازي رايانهاي و انيميشن
رقابت كردند .وي گفت :موضوعات در حوزه انيميشن

با عنوان در مسير پيش��رفت توقف ممنوع ،در بخش
بازيهاي موبايلي محله اسالمي و آسماني و در حوزه
نرمافزارهاي تلفن همراه بس��يج مج��ازي در عرصه
محروميتزدايي ،سازندگي و كارآفريني ،محصوالت
خود را توليد كردند.

سردار ش��يرازي ،رئيس دفتر نظامي فرمانده كل قوا
در اختتاميه سومين رويداد سراسري توليد محتواي
بسيج با اشاره به اينكه امروز جنگ ما جنگ نرم است،
گفت :جنگ سخت را بعيد ميدانيم و جنگ نرم بسيار
سختتر از جنگ سخت است ،چون وجوه آن با همه

تجهيزات همهجانبه است .وي با اشاره به اينكه فعاليت
بسيج در حوزه فضاي مجازي در طول چند سال اخير
بسيار قابل توجه بوده است ،تأكيد كرد :فعاليت در اين
حوزه يكي از نيازهاي ماس��ت و بايد در اين حوزه كار
اساسي انجام شود .سردار ش��يرازي با بيان اينكه بايد
از توانمندي جوانان بسيجي در حوزه فضاي مجازي
بيشترين اس��تفاده را ببريم ،تأكيد كرد :شركتهاي
دانشبني��ان ،صنايع دفاع��ي ،بخشه��اي امنيتي،
سالمت و در بخشهاي مختلف شكوفاييهايي شكل
گرفته است ،به ويژه در شرايط كرونايي توانستهايم با
كمك جوانان از اين ويروس پيش��گيري كنيم چراكه
محور حركت در بسيج پيش��گيري است .رئيس دفتر
نظامي فرمانده كل قوا بیان کرد :بايد دس��ت دشمن
را بخوانيم و تهديداتش را بشناسيم تا متناسب با آن
خود را آماده كنيم.
وزير ارشاد نیز گفت :رويداد سراسري توليد محتواي
بسيج ،رويدادي فوقالعاده بود ،از این حيث كه نشان
داد جوانان بسيجي با اس��تعدادهاي مثالزدني خود
پا به عرصه گذاش��تهاند ،در حالي كه س��الها بود در
حوزههايي مانند انيميشن و بازي در مقايسه با ديگر
كشورها دچار كاستي بوديم | صفحه 16

گفت و گو با نجاتيافتهاي
که به عهدش وفا کرد و سفير بخشش شد

با بخشش
يرسيم
به آرامش م 

بسياري از افرادي که پايشان به پروندههاي قتل باز
ميشود قاتل بالفطره نيستند .آنها بدون نقشه و انگيزه
قبلي و در جريان يک اتفاق يا مشاجره وارد ميشوند و از
روي خشم دست به رفتار پرخطري ميزنند که به قيمت
زندگي فرد ديگر تمام ميشود و خودشان هم بايد مجازات
سختي را تحمل کنند .حسن بابايي مردي 33ساله است
که 10سال قبل به خاطر دعوا بر سر پول خرد پايش به
پرونده قتل باز شد و تا يک قدمي مجازات قصاص پيش
رفت ،اما لطف خداوند شامل حالش شد و فرصت ديگري
براي زندگي پيدا کرد .او اين روزها براي نجات کساني که
ناخواسته به همان مسير رفتهاند ،تالش ميکند
3

شهردرمسيرتعامل
حل كالف در هم تنيده مش��كالت و مسائل شهري
عالوه بر تعامل با همه قوا و دس��تگاههاي شهري نيازمند
ايده و طرحهاي اجرايي در فازهاي كوتاه ،ميان و بلندمدت
است .ديدار شهردار تهران با رئيسجمهور ،وزرا و مسئوالن
برخي دس��تگاههاي ش��هري براي تعامل و مطالبهگري
حقوق شهروندان پايتخت و استفاده از ظرفيتهاي موجود
براي رفع مشكالت ،نشان از آغاز راهي دارد كه در صورت
مداومت ميتواند ضم��ن حل برخي مس��ائل زيربنايي،
خدمات مطلوبتري را به شهروندان ارائه دهد

بحرین حریف ایران نشد

نخستین برد ملیپوشان
بسکتبال در راه جام جهانی

تیمملیبسکتبالایرانباغلبهبربحریننخستینبردخود
در دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳را به دست آورد.

یادداشت ورزشی

سعید احمدیان

«محمد انصاري»ها و شنا
برخالف جريان آب در فوتبال!

در روزهاي هجوم بياخالقيها و رفت��ار ناهنجار در فوتبال
باشگاهي ،شنيدن برخي خبرها دلگرمكننده است و نشان
ميدهد در روزهاي پر از حاشيه فوتبال ،اين رشته پرطرفدار
روي خوب هم دارد كه كمتر ديده ميش��ود و در رس��انهها
بازتاب پيدا ميكند .هفته گذشته در ميانه خط و نشانهاي
تيمها با تندترين ادبيات براي همديگر و اشتباهات داوري،
مربيان و بازيكنان تندمزاج و خش��ن كن��ار و داخل زمين،
خبر رسيد که محمد انصاري مدافع سابق پرسپوليس و اين
روزهاي مس رفسنجان تصميم گرفته طلب ميلياردياش
از پرسپوليس را به يك خيريه اهدا و گرهي حتي كوچك از
خانوادههاي نيازمند باز كند .تصميم مدافع سابق پرسپوليس
براي بخشيدن طلبش به یک مؤسس��ه خيريه در هياهوي
حواشي فوتبال يك خبر خوب بود که بايد آن را به فال نيك
گرفت تا رشتهاي كه سالهاست با حواشي و بياخالقيهايش
شناخته ميشود با چنين حركتهايي بتوان فضاي آن را به
سمت درستي هدايت کرد .در فضاي دور از اخالق فوتبال،
حركت فوتباليستهايي مانند محمد انصاري در بخشيدن
طلب چند ميلياردياش به يك خيريه ،شنا برخالف جهت
جريان آب است | صفحه 13

سرانجام يكي از وعدههاي تنظيم بازار دولت سيزدهم
به مرحله اجرا درآمد؛ طرحي ك��ه دولت قبل نيز تالش
كرد درخصوص بازار م��رغ با كمك گرفتن از ش��ركت
پست براي رصد آن از مبدأ تا مقصد اجرا كند ،اما موفق
نشد .اكنون با هماهنگي وزارت جهاد و شركت پست از
 4آذرماه س��ه قلم كاالي برنج ،روغن و ش��كر به صورت
اينترنتي به فروش رسيده و بدون دريافت هزينه پستي
به دست مصرفكنندگان میرسد .بنكداران موادغذايي
ميگويند در صورت اجراي موفق اين طرح ،كاهش قيمت
اقالم اساسي در راه است

بازهمکارستانقاضیالقضات!همدرنشستنباخانوادهمحکومانامنیتیبرایکاهش
محکومیت و بررسی مجدد پروندههای آنان و هم برای شنیدن ناشنیدنیها .اوج کار
آنجاست که وقتی یکی از خانوادهها خودش میگوید« ...گذشته ما بسیار سیاه»...
اژهای اجازه نمیدهد بیش از این شرمنده باشد و از تقصیر و گناه عضو خانواده خود
بگوید و اعتراف کند ،حرفش را قطع میکند«:گذشته را رها کن! اگر وضع حال فعلی
او خوب باشد ،حتم ًا کمک میکنیم »...این عدلیه به تنهایی قادر است احساس خوب
بودن را ورای قوای دیگر در دل مردم بشکوفاند | بقیه در صفحه 2

پیام رهبر انقالب
افق تازهای را
پیش روی بسیجیان گشود

محمدجواد اخوان

حذف واسطهها
با عرضه مجازي برنج
روغن و شكر

شهروند سوئد شهيد مدافع حرم شد
حميد تازه شهروند كشور سوئد شده بود كه از طريق
دوستانش در فضاي مجازي از اوضاع سوريه مطلع شد.
از آن به بعد ديگر تاب ماندن نداشت و نتوانست نسبت
به همنوعان و مردم بيدفاع سوريه بيتفاوت بماند .او
وقتي ميخواست برگه اعزامش را به امضای خواهرش
پريسيما برساند ،به او گفت اين راه كه انتخاب كردهام
جانبازي ،شهادت و مفقواالثري در پيش دارد .تو بايد
همان رس��التي را به دوش بگيري كه قرنها پيش از
اين عمه سادات بر عهده داشت .پريسيما هم همين
رس��الت را براي خودش انتخاب كرد .حميد وقتي به

جبهه ميرف��ت ،مرتب ميگفت :آنق��در مدافع حرم
ميمانم تا بيبي من را بخرد .ماند و عاقبت شهادت را در
آغوش گرفت .پريسيما حسينزاده خواهر شهيد در
توگو با «جوان» میگوید :حميد خيلي در كارش
گف 
مهارت پيدا كرده بود .براي همين ابتدا به تركيه ،آلمان
و بعد هم به سوئد رفت و بعد از طي آزمون استخدامي
و مصاحبه در مورد كارهاي هنري و ساختمانسازي و
ابداع نماهاي زيبا در آنجا مش��غول به كار شد .حميد
شهروند س��وئد بود كه از طريق دوستانش در فضاي
مجازي از اوضاع سوريه مطلع شد | صفحه 7

«گشت ارشاد »3و مديريت منفعل
پرداختن به فيلم س��ينمايي «گشت ارشاد»3
سعيد سهيلي از چند منظر قابل تأمل است؛ اول از
نظر ساختار يا به اصطالح منتقدان سر و شكل است
كه انصافاً اين فيلم هي��چ حرفي براي گفتن ندارد و
صرفاً ساخته شده است تا از قبل آن سازندگانش به
انتفاع مالي برسند كه ميرسند .نكته ديگر كه اتفاقاً
محل بحث اصلي اس��ت ،مس��ئله محتوا ،رويكرد و
عواملشناختي است.
س��هيلي به عنوان كارگردان س��هگانه «گشت» در
آثارش نمادهاي دهه 60را كه به نوعي تداعيكننده

دوران اوج ايثار و معنويت در جامعه ايران هستند،
مورد تاخ��ت و تاز قرار ميدهد .س��هيلي در امتداد
همين خط س��ير كاراكترهايي به شدت شارالتان،
مزور ،چش��مچران ،الابالي و سوءاس��تفادهگر را در
آثارش تكثير كرده اس��ت .او اصرار عجيبي دارد كه
به مخاطب القا كند افرادي ك��ه با ظاهري مقبول و
ادبيات دين��ي در مورد رويداده��ا و اتفاقات جامعه
اظهار نظر ميكنند ،در خلوت افرادي هرزه هستند
كه ح��د و مرزي ب��راي كارها و هوسرانيهايش��ان
قائل نيستند | صفحه 16

ملی پوشان کش��ورمان در آغاز پنجره اول این رقابتها
در تاالر بسکتبال آزادی و در غیاب تماشاگران با نتیجه
 ۸۲بر  ۶۶از سد بحرین گذشتند .دو تیم بازی تهاجمی
را در دستور کار داشتند اما ملی پوش��ان ایرانی با ارائه
بازی برتر کوارتر اول را با برد  ۲۴بر  ۱۷به پایان رساندند.
در کوارتر دوم بازی متعادل دنبال میشد تا اینکه چند
اشتباه دفاعی از س��وی ما با چند پرتاب دقیق از سوی
حریف پاسخ داده ش��د .خوشبختانه قرمزپوشان خیلی
زود به خودش��ان آمدند و با جبران امتیازهای از دست
رفته نیمه اول را  ۳۶بر  ۲۹به پایان رساندند.
کادرفن��ی در وقت اس��تراحت نکات فنی و اش��تباهات
بازیکنان را به آنها گوش��زد کرده بود ت��ا جایی که ایران
نیمه دوم را طوفانی آغاز کرد .اگرچه بحرینیها در غیاب
بازیکن امریکایی خود برای جبران تالش میکردند ولی
باز هم برتری از آن ما ب��ود .کوارتر آخ��ر اوج هنرنمایی
بسکتبالیس��تهای ایرانی بود که هماهنگی ش��اگردان
هاشمی بیشتر ش��د و اش��تباهات به حداقل رسید .تیم
حریف در مقابل بازیکنان ما کم آورده بود و نمیتوانست
اختالف امتیاز را کاهش دهد .بازیکنان بحرین برای متوقف
کردن ملی پوشان راهی جز خطا کردن نداشتند که البته
از این طریق نیز نتوانستند جلوی باخت خود را بگیرند.
بازی با حمالت ایران ادامه پیدا کرد و در نهایت پیروزی
 ۸۲بر  ۶۶رقم خورد .ارسالن کاظمی ستاره تیم کشورمان
در این دیدار بود .تیم ملی بسکتبال بازی برگشت با بحرین
را دوشنبه شب در منامه برگزار میکند.

