
    رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان:  شتاب شديد 
سالمندي ايران در جهان منحصر به فرد است به  طوري  
كه در مدت ۲۳ س��ال از س��ال ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۱ نسبت 
جمعيت س��المندي از ۱۰ به ۲۰ درص��د كل جمعيت 
مي رسد و دو برابر مي شود.  پس از آن نيز شيب جمعيت 
سالمندي ادامه پيدا مي كند و در سال ۱۴۳۵ جمعيت 

سالمندي ما بالغ بر يك سوم جمعيت كشور مي شود

    آزادي چند زنداني جرائم غيرعمد كه با تالش هاي 
چهره هاي ورزش انجام ش��ده، خبري خوشحال كننده 
بود، هم براي اهالي ورزش و هم براي جامعه. خوشبختانه 
بس��ياري از مدال آوران ايران همزمان با افتخارآفريني 
براي كشورش��ان يا پس از دوران قهرماني »مسئوليت 
اجتماعي« خ��ود را فراموش نكرده اند و براي كاس��تن 
از مشكالت مردم اگر كمكي از دست ش��ان برآيد دريغ 
نمي كنند. مش��اركت در امور خيريه، حضور در مناطق 
محروم، دس��تگيري از نيازمندان و كمك هاي مؤمنانه 
در حد توان از جمله فعاليت هايي است كه اين قشر روي 

انجام آنها تأكيد دارند

    طوفان حاره اي شاهين كه از پاكستان به سمت ايران 
در حركت بود، عصر ديروز با سرعت ۱۳۰ كيلومتر هشت 
شهرستان استان سيستان و بلوچس��تان را در نورديد و 
مدارس و اداره هاي اين اس��تان را تعطيل كرد. نيرو هاي 
امدادي و خدماتي در استان هاي سيستان و هرمزگان در 

آماده باش كامل هستند

    اين روز ها ب��ار ديگر بازار موادغذاي��ي دچار هرج و 
مرج ش��ده و قيمت ها روزانه رو به افزايش است و مردم 
دچار سردرگمي هستند. هرچند كه بازار وعده و وعيد 
مسئوالن و بازگش��ت ثبات به بازار بسيار گرم است، اما 
هنوز كاهش قيمتي در حوزه موادغذايي ديده نش��ده 
است. بعد از نوس��ان قيمت مرغ و گوش��ت و تخم مرغ 
۲هزارتومان��ي، نوبت به برنج رس��يده كه ن��وع ايراني و 

خارجي آن به شدت گران شده است 

    گفته های اخير الهام علی اف، رئيس دولت آذربايجان، 
واكنش های اعتراضی بسياری را در شبكه های اجتماعی 
به همراه داش��ت. كاربران به گفته های وی پاس��خ های 
تاريخ��ی داده و اي��ن حرف ه��ا را تح��ت تأثي��ر رژيم 
صهيونيس��تی و تركيه قلمداد كردند و او را عروس��كی 
بازيچه توصيف كردند. كاربران همچنين رژه نيروهای 
ارتش در شمال غرب كشور را ضروری و مهم و پاسخی 

مناسب به اظهارات بچگانه علی اف دانستند

    وزير صنعت، معدن و تجارت: امس��ال بايد بتوانيم 
صادرات غيرنفتي كشور را ۴۰ درصد افزايش دهيم. در 
زمينه ص��ادرات كاال هاي صحيح، رتب��ه ۱۰۰ را در دنيا 
داريم كه بايد به رتبه ۴۰ برس��يم. ص��ادرات غيرنفتي 
امسال خيلي مهم تر از سال هاي قبل است، زيرا صادرات 
نفت كاهش پيدا كرده است از اين رو تنظيم تراز تجاري 
كشور بيش��تر از اينكه در حوزه نفت باش��د، در اختيار 

صادركنندگان غير نفتي است

    با س��رعت گرفتن واردات واكس��ن كرونا و افزايش 
مراكز واكسيناسيون و حتي ش��بانه روزي شدن برخي 
از اين مراكز ديگر مش��كلي براي تأمين و تزريق واكسن 
وجود ندارد؛ حاال اصلي ترين مش��كل واكس��ن گريزي 
برخي از مردم است ! اين واكس��ن گريزي در پي برخي 
واكسن هراسي ها ش��كل گرفته و برخي افراد هم به رغم 
تمام تأكيدها و توصيه ها مبني بر اينكه بهترين واكسن 
كرونا واكسن در دسترس است منتظر واردات برندهاي 
خاصي از واكس��ن ها هس��تند و به همي��ن خاطر براي 

واكسيناسيون به مراكز مراجعه نمي كنند

 واكسن گريزي 
نتيجه واكسن هراسي!

 اهدای يك جلد قرآن
  با دست نوشته رهبر انقالب 

به خانواده شهيد لندي

 تجرد قطعي ايرانيان 
 تا ۲۰ سال آينده 
۱۰ برابر مي شود

مسئول در قبال درد مردم

 جوالن طوفان  
بر فراز جنوب ايران

هرج و مرج در بازار برنج 
ايراني و خارجي 

 با قدرت اجاره ای 
نمی توان  برای ايران مقتدر 

شاخ و شانه كشيد

قيد و بند هاي صادراتي 
 تا پايان امسال 
برداشته مي شود
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

 شکاف     هایی که ایاالت متحده را 
تهدید می کند

 مأموریت سنگین رسانه ملی
 در دوره جدید

 بانوي ورزشکار ایران 
راهگشا و مؤثر

سید رحیم نعمتی

حسن رشوند

فريدون حسن

امريكا از ۱67 سال قبل و زمانی كه حزب جمهوريخواه از سوی 
آبراهام لينكلن و دوستانش در ۲۰ مارس ۱۸۵۴ تأسيس     شد، 
به صورت نظامی دوحزبی به همراه حزب رقيب دموكرات اداره 
ش��ده اس��ت. اين نظام دوحزبی تنها محدود به حوزه سياسی 
نبوده بلكه دامنه آن در ديگر حوزه های جامعه امريكايی از جمله 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نيز گسترش يافته، به نحوی كه 
وابستگی حزبی در بسياری از خانواده های امريكايی يك سنت 
ريشه دار و قديمی است. اين ساختار دوگانه متكی بر دو حزب 
در تاريخ امريكا زمينه ای را برای رقابت بين نهادهای حامی هر 
يك از اين دو حزب فراهم كرده بود اما به نظر می رسد كه اين 
زمينه از رقابت مبدل به شكافی عظيم در جامعه امريكايی شده 
كه بيش از هر چيز بق��ای خود اياالت متح��ده امريكا را مورد 
هدف قرار داده است. نظرسنجی  اخير مركز سياست دانشگاه 
 Project Home Fire ويرجينيا با مش��اركت انديش��كده 
نش��ان می دهد فضای دوقطبی بين ه��واداران اين دو حزب 

عميق تر از آن حدی است كه تصور     می شد | صفحه ۱5

به جز س��ال های ۱۳۵7 تا ۱۳6۰ كه جمهوری اس��المی در 
مرحله تأسيس   بود و طبيعی بود كه چرخش مديريت  ها دراين 
سال ها از استحكام برخوردار نباشد وهمواره با تغييرات مستمر 
در پست های مديريتی كشور مواجه بوديم،   بزرگ ترين دستگاه 
فرهنگی كشور يعنی رسانه ملی كه با پيروزی انقالب اسالمی 
رس��الت انتقال فرهنگ انقالب اس��المی و هدايت فرهنگی 
جامعه را برعهده داشت در طول اين ۴۰ سال ، تنها پنج مدير 
داشته است كه در ميان آنها محمد هاشمی رفسنجانی و علی 
الريجانی هر كدام با ۱۲ سال و ضرغامی با ۱۰ سال بيشترين 
زمان مس��ئوليت را به خود اختصاص داده اند و در رشد كمی 
و كيفی مأموريت های فرهنگی بيش��ترين سهم و به همين 
نسبت ، در ضعف  ها و كاس��تی  ها كه امروز شاهد آن هستيم و 
مكرر در سال های اخير شاهد تذكرات رهبر معظم انقالب به 
مديريت های جديد اين سازمان بوده ايم ، قاعدتاً بايد بيشتر از 
بقيه سهيم باش��ند، چراكه فرهنگ و مصنوعات فرهنگی آن 
يك شبه به وجود نيامده و در گذر زمان شكل گرفته و تكميل 

گرديده است | صفحه ۲

حضور در مس��ابقات جهاني و المپيك و مدال آوري و كسب 
افتخار در پارالمپيك، درخش��ش بانوان هندب��ال، موفقيت 
بانوان فوتبال، حضور بان��وي داور ايران در فينال جام جهاني 
فوتسال و موفقيت هاي ريز و درشتي كه اين روزها پي در پي 
در حوزه ورزش بانوان نصيب كشور مي شود، نشان از آن دارد 
كه بانوي ايراني توانمند و قدرتمند مي تواند هر غيرممكني را 
به ممكن تبديل كند و حتي در س��خت ترين شرايط و رقابت 
نابرابر افتخار آفرين باشد.  بانوان ورزش ايران تعريف تازه اي از 
ورزش زنان به دنيا ارائه كردن��د. آنها ثابت كردند كه مي توان 
هم پوشيده بود و هم مدال المپيك و جهاني گرفت. مي توان 
به تمام ناماليمات و نابرابري ها برتري پيدا كرد و موفق بود و 
مهم تر از تمام اينها بانوي ايراني ثابت كرد كه زن مس��لمان 
و متعهد مي تواند در بلندترين جاي��گاه افتخار آفريني جهان 
بايس��تد. اين همان راهي اس��ت كه بانوي ايراني براي ديگر 

ورزشكاران زن جهان گشوده است | صفحه ۱۳

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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حركت در مرزهای فناوری
 با  مجتمع صنعتی»شهيد فخري زاده«

اژهایبهحساببانکهامیرسد

   اجتماعی

 سپاه هاي استاني در همه استان ها با ايجاد مراكز نوآوري از ظرفيت علمي جهادگران بسيجي و ديگر افراد خالق شهرستان هاي كشور استفاده می كنند

    شهيد حس��ن عبداهلل زاده آقازاده ای بود كه در 
بند پست و مقام دنيايی نماند و با گذشتن از تعلقات 
دنيايی به خدا رس��يد. امس��ال كه موكب خادمان 
حسينی به نام شهيد مدافع حرم حسن عبداهلل زاده 
به همت دوس��تانش راه اندازی شد تصميم گرفتيم 
گذری كوتاه بر زندگی او را منتشر كنيم. اگرچه حسن 
عبداهلل زاده عالقه زيادی به خانواده و س��ه فرزندش 
داشت اما خدا را بيشتر از هر وابستگی دنيايی دوست 

داش��ت. او رفت و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ به ش��هادت 
رسيد. ش��هيد عبداهلل زاده در فيلمی كه از او منتشر 
شده اس��ت می گويد: » جنگ ۱۰ درصد در جبهه و 
۹۰ درصدش در پش��ت جبهه اس��ت.«  او همچنين 
می گويد: »جبهه فقط در ميدان جهاد نيست. جبهه 
اصلی از درون خانه شروع می شود.« در ادامه ماحصل 
همكالمی ما را با سيده زهرا عيسی پور، همسر شهيد 

حسن عبداهلل زاده پيش رو داريد | صفحه 7

 حسن آقا می گفت 
جبهه اصلی خانواده است

    روزي قهرمان مردان آهنين ايران بود و توانايي 
جابه جايي اجسام چندصد كيلويي را داشت اما تقدير 
سرنوشت ديگري براي حامد اميري رقم زد و او حاال 
قهرم��ان پارالمپيك۲۰۲۰ ايران اس��ت. ملي پوش 
پارادووميداني كشورمان در توكيو و در ماده پرتاب 
نيزه كاري كرد كارستان تا همه رقبا انگشت به دهان 
بمانند. اميري كه مدال نقره پارالمپيك ۲۰۱6 را در 
كارنامه داشت، در پارالمپيك توكيو با دست مصدوم 

هم ركوردش��كني كرد و هم يك طالي ارزشمند را 
براي كاروان »سردار دل ها« به ارمغان آورد. قهرمان 
خرم آبادي ب��راي درخش��ش در پارالمپيك۲۰۲۰ 
اردوهاي طاقت فرساي زيادي را پشت سرگذاشت 
تا در توكيو به عش��ق مردمش پرت��اب كند. حامد 
امي��ري در گفت وگو ب��ا »جوان« از س��ختي هايي 
 كه كش��يده می گويد  و از مس��ئوالن می خواهد به 

وعده هايشان عمل كنند | صفحه ۱۰

    مرك��ز سياس��ی دانش��گاه ويرجيني��ا ب��ا ن��ام 
» Project Home Fire « يك پروژه جديد تحقيقاتی 
برای بررسی شكاف های اجتماعی ، سياسی و روانی امريكا 
در سايه انتخابات س��ال ۲۰۲۱ انجام داده؛ پروژه ای كه 

يافته های آن دست كم برای خود امريكايی    ها تكان دهنده 
است. در بخشی از پروژه كه مبتنی بر نظرسنجی است، 
حدود نصف امريكايی    ها از جدايی ايالت های شان از اياالت 

متحده امريكا حمايت می كنند | صفحه ۱5

    دولت انگليس قصد دارد از روز دو   ش��نبه ارتش 
را برای مهار بحران وارد كار كند. بر اساس گزارش 
بی بی س��ی، از حدود ۲۰۰ زن و م��رد نيروی ارتش 
بريتانيا كه ۱۰۰ نفر آنها راننده هس��تند برای حل 

مشكل كمبود سوخت در جايگاه    ها استفاده می شود. 
آنها سرگرم تكميل دوره آموزشی درباره نحوه انتقال 
و جابه جايی سوخت هستند تا از روز دو   شنبه )۱۲ 

مهر( دست به كار شوند | صفحه ۱5

 طال نمي گرفتم 
پول بيت المال را هدر داده بودم

 نصف امريکايی    ها 
تجزيه طلب هستند

 ارتش انگليس 
برای مقابله با بحران سوخت بسيج شد

    عصر شنبه »پيمان جبلي« رئيس سازمان صداوسيماي 
جمهوري اسالمي ايران براي عرض تسليت به خانواده شهيد 
علي لندي در منزل وي حاضر ش��د. در اين ديدار جبلي يك 
جلد قرآن مجيد با دست نوشته رهبر معظم انقالب به خانواده 

شهيد لندي اهدا كرد | صفحه ۱6

    روز گذشته مركز نوآوري صنعتي شهيد فخري زاده در منطقه 
صنعتي غرب تبريز راه اندازي شد. اين مركز هم اكنون با فعاليت ۲۰ 
واحد فناور فعاليت خود را آغاز كرده است كه با توجه به استقبال 
مخترعان و محققان از تأسيس اين مركز، اين ظرفيت تا ۱۰ برابر 

قابل افزايش است.  مهندسي مكانيك، الكترونيك، مكاترونيك، 
هوافضا، رايانه، پزش��كي، ش��يمي و پليمر، طراحي صنعتي، ليزر 
فيزيك و اپتيك، مديريت كس��ب و كار و كارآفريني، مديريت و 
توسعه بازار شامل بازاريابي و بازارسازي داخلي و صادرات، توسعه 

و گسترش تجارت الكترونيك، نانوفناوري، زيست فناوري، هوش 
مصنوعي و علوم ش��ناختي، انفورماتيك و سيستم هاي مبتني بر 
IT از جمله محورهاي اصلي و مهم فعاليت مركز نوآوري ش��هيد 

فخري زاده است | صفحه 3

 رئيس قوه قضائيه: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور كار های اصلی قوه قضائيه است
با  فساد چه در بانك چه در قوه قضائيه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطين باشد بايد مبارزه جدی شود | صفحه ۲
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