
    مدير پروژه توليد واكسن ستاد اجرايي فرمان امام)ره( : 
بيش از يك ماه است كه مقاله علمي و مستندات واكسن 
بركت آماده شده و براي انتشار در ژورنال هاي علمي هم 
ارسال شده كه در اين خصوص به زودي خبرهاي خوبي 
هم براي مردم عزيز كش��ورمان خواهيم داش��ت، براي 
گرفتن مجوز سازمان جهاني بهداشت هم اقدام كرده ايم 
و در حال گذراندن مراحل مختلف اين پروس��ه از قبيل 
جلسات مشترك با كارشناسان سازمان جهاني بهداشت 

و پاسخ به سؤاالت آنها و ارائه مستندات مان هستيم

نماينده سازمان جهاني بهداشت: 
با وجود تحريم ها در ايران، شاخص هاي بهداشتي  

و واكسيناسيون در شرايط مناسبي قرار دارد

    علی باق��ری در وزارت خارجه جای عباس عراقچی 
را گرفته و آنگونه كه منابع آگاه می گويند، او هم مانند 
عراقچی سرپرستی تيم مذاكره كننده ايرانی را برعهده 
خواهد داشت. با اين حال ايران هنوز زمان دقيق شروع 
مذاكرات را اعالم نکرده ؛ موضوعی كه درخواس��ت های 
مکرر طرف ه��ای غربی را برای ش��روع هرچ��ه زودتر 
مذاكرات در پی داشته است. سخنگوی وزارت خارجه 
ايران يك ب��ار ديگر گفت ك��ه ايران ب��ه مذاكرات وين 
برمی گردد و زمان بازگش��ت ايران ب��ه مذاكرات هم از 
مدت زمانی كه دولت بايدن تشکيل شد و تيم امريکايی، 

مذاكره با ايران را از سر گرفت كمتر خواهد بود

    بسيج به صورت هدفمند در حوزه فرهنگی، رسانه 
خدمات اجتماعی، فناوری و علم پيش��رفت های بسيار 
بزرگی را طراحی كرده و گام های اولش را خيلی خوب 
برداشته است، همچنين جوانان خيلی خوب، هوشمند 

و بااستعدادی را جذب كرده است

    اول بايد معلوم شود كه كدام دستگاه   ها اجازه دارند 
اف��راد را ممنوع الخروج كنند و چه كس��انی و برای چه 
مدتی بايد ممنوع الخروج ش��وند و اينکه به مردم بدون 
هيچ توجيه قانونی اعالم نشود كه ممنوع الخروج شده اند 
و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است. وی 
ادامه داد: گاهی فردی ممنوع الخروج می ش��ود كه بعداً 
معلوم می شود ضرورتی برای اين كار نبوده و مشکل ديگر 
اين است كه حتی برخی افراد با آنکه قانون تصريح كرده 
حکم ممنوع الخروجی پس از ش��ش ماه بالاثر می شود 
باز هم با وجود پرداخت ماليات ها، تسويه با بانك   ها و يا 
صدور قرار منع تعقيب و پايان دوره محکوميت همچنان 

ممنوع الخروج هستند

    دولت ب��ا وجودي كه ص�اح�ب دارايي هاي بس��يار 
كالني اس��ت، اما در مديريت دارايي ه��ا و ثروت آنقدر 
ضعيف است كه در هر ش��رايطي بودجه ساالنه خود را 
با كسري به پايان مي برد؛ كسري كه يکي از كانال هاي 
اصلي خلق تورم به ش��مار مي رود و ح��اال رئيس دولت 
سيزدهم به وزارت اقتصاد مأموريت داده كه فروش اموال 
و دارايي هاي مازاد دولت با رعايت ضوابط قانوني كليد 
بخورد. عملکرد چهار ماهه بودجه  توسط خزانه داري كل 
كشور نشان مي  دهد كه تنها ۳۵۹ ميليارد تومان از محل 
فروش اموال منقول و غيرمنقول وصول ش��ده در حالي 
كه مصوب قانون بودجه بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان 

است و 2/۳ درصد آن را پوشش مي دهد

    حسينيون )جنبش مقاومت اسالمی جمهوری 
آذربايجان( يکی از گروه هايی اس��ت ك��ه در كنار 
فاطميون، زينبيون، حيدريون و...  در جبهه مقاومت 
اس��المی حضور يافت و عليه گروه های تکفيری- 
صهيونيس��تی جنگيد. اما به رغم اينکه ش��يعيان 
آذربايجان از سال 201۳ در جبهه مقاومت اسالمی 
حضور يافتند، بنا به مالحظات��ی، كمتر از خدمات 
اين گروه در موضوع دف��اع از حرم صحبت به ميان 
آمد. تا آنجا كه اغلب مردم كشورمان تصور می كنند 
حسينيون پس از مناقشات اخير ايران و جمهوری 

آذربايجان اعالم وجود كرده است! در گفت وگويی 
كه با حجت االسالم توحيد ابراهيمی )ابراهيم بيلی( 
مؤسس و اولين مس��ئول اين جنبش انجام داديم، 
س��عی كرديم عالوه بر مرور تاريخچ��ه و چگونگی 
تشکيل آن )كه يادگاری از حاج قاسم سليمانی نيز 
هست( اشاره ای هم به ريشه مسائلی داشته باشيم 
كه اين روز ها به ش��کل اختالفات ايران و جمهوری 
آذربايجان رخ نش��ان داده اس��ت. حجت االس��الم 
ابراهيمی از سال 1۳81 وارد حوزه علميه مشهد شد 

و اكنون ساكن ايران است | صفحه 7 

  رهبر انقالب كه چندي پيش هم پيامي اختصاصي براي 
محمد بنا سرمربي تيم ملي كش��تي فرنگي ارسال كرده 
بودند اين بار نيز بعد از تماش��اي تاريخ سازي ملي پوشان 
كشتي فرنگي پيامي صادر كردند تا باز هم بر اهميت ورزش 
و افتخارآفريني هاي ورزشکاران كشور تأكيد كرده باشند. 
  رهبر انقالب در پيام جداگانه ای درگذشت عالم متخلّق 
جناب حجت االسالم والمس��لمين آقای حاج شيخ علی 

محمدی تاكندی را تسليت گفتند | صفحات 2 و13

پيام رهبر انقالب به فرنگی كاران

 آفرين 
بر پهلوانان كشتي فرنگي

 تهران: 
 زودتر از دولت بایدن 
به وین برمی گردیم

 سردار سالمی: حركت بسيج 
 فتح قله  ها و ايجاد 

اعتماد به نفس ملی است

 اژه ای: 
 ممنوع الخروجی  ها را

به زودی ساماندهی می كنيم

 عملكرد »هيچ« 
فروش دارایي هاي دولت گفت وگوی »جوان« با حجت االسالم توحيد ابراهيمی مؤسس تيپ حسينيون و از رزمندگان مدافع حرم

تشکيل حسينيون   مرهون بصيرت و حمايت های حاج قاسم است

 مدارک »بركت« روی میز 
سازمان جهاني بهداشت

15

2

2

4

3

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  حوادث

حاال وقت ديدن كشتي است

اقتدار همراه با عقالنیت

امنیت عمومي و امنیت اقتصادي 

فريدون حسن

رسول سنائی راد 

سردار حسين رحيمي

»اگر باالي 60 درصد جامعه واكسينه شده اند، مي شود باشگاه ها 
را باز كرد تا ما جذب كش��تي گير داشته باش��يم. از فرماندارها، 
استاندارها و ادارات كل مي خواهم در استان ها، سالن ها را بازسازي 
كنند. در مازندران با اين همه دالور بايد رس��يدگي باشد.« اين 
بخش هايي از حرف هاي عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي 
بعد از موفقيت و افتخارآفريني  تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي 
ايران در مس��ابقات جهاني نروژ اس��ت. دبير مدت هاست كه از 
كمبود ها و عدم رسيدگي ها به ورزش اول كشور انتقاد دارد و در 
طول مدتی كه سکان مديريت كشتي كشور را به دست گرفته، 
دست به كار شده و با گرفتن بودجه از اين سو و آن سو بار كشتي 
كشور را تا اينجا كشانده است. اما معلوم نيست تا كجا و چه زماني 
قادر خواهد بود يك تنه اين مس��ئوليت و بار سنگين را به دوش 
بکشد.  عليرضا دبير بارها تأكيد داشته كشتي بايد به وضعيت دهه 
70 خود برگردد، يعني همان دهه اي كه سالن هاي كشتي كشور 
مملو از نونهاالن، نوجوانان و جوانان عالقه مند به اين رشته بود. 
اين آرزوي دبير با اتفاقاتي كه براي كشتي در المپيك و رقابت هاي 
جهاني افتاد و با تالش هايي كه او و همکارانش طي دو سال گذشته 
انجام دادند امروز تحقق پيدا كرده و شاهد اين هستيم كه بسياري 
از عالقه مندان جوان و نوجوان ورزش كشور رو به كشتي آورده اند و 
مي خواهند پا جاي پاي قهرمانان امروز بگذارند. اين يعني تضمين 

آينده كشتي كشور اما ... | صفحه 13

اقتدار همراه با عقالنيت از نگاه رهبر معظم انقالب اس��المی، 
يعنی قدرت عجين ش��ده با عقل و خرد و به كارگيری ابزار و 
شيوه های قدرت براساس محاس��به دقيق برای دستيابی به 
هدف به گونه ای كه در آن تم��ام واقعيت   ها و اقتضائات لحاظ 
شده باشد.  همين اقتدار همراه با عقالنيت است كه امکان دفع 
تهديدات يا بازدارندگی را به دور از توسعه و تنش يا شکل گيری 
مناقش��ه ای پرهزينه فراهم می س��ازد. همان گونه كه حضور 
مقتدرانه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران در مرزهای 
شرقی، پس از ظهور طالبان و ش��هادت ديپلمات های ايرانی 
در مزار شريف، ضمن رفع تهديد از هرگونه مناقشه نظامی و 
توسعه تنش ممانعت به عمل آورد. يا با اينکه جمهوری اسالمی 
در پاسخ به تروريسم دولتی امريکای جنايتکار و شهادت سردار 
سليمانی مقتدرانه پايگاه تروريس��ت   ها را موشکباران كرد و 
سيلی جانانه ای به صورت جنايتکاران زد اما با تدبير و عقالنيت 
سطح تنش را مديريت كرد. كما اينکه در ماجرای سرنگونی 
هواپيمای بدون سرنشين امريکا در آب های خليج فارس نيز 
اقتدار ايران اس��المی به كارگيری ش��د اما عجين بودن آن با 
عقالنيت، راه هرگونه ماجراجويی را بر ترامپ قمارباز بست. در 
نقطه مقابل می توان اقتدار فاقد عقالنيت را در عمل امريکای 
جنايتکار در اشغال افغانستان، به عنوان شاهدی تمام عيار به 
نظاره نشست كه فقدان عقالنيت در به كارگيری قدرت نظامی 
منجر به تلفات سنگين جانی و مالی هم برای امريکا و هم برای 

افغانستان شد | صفحه 2

از مهمترين مؤلفه هاي آس��ايش و رفاه عمومي در يك كشور 
وجود اقتصادي پويا و پايدار است. پيشرفت و حركت رو به جلو 
جامعه محقق نخواهد شد مگر در سايه وجود امنيت و ثباتي 
پايدار در تمامي حوزه ها، خصوصاً در حول محور اقتصاد. براين 
اساس پيشرفت كشور در تمامي زمينه ها و وجود اقتصاد مقاوم و 
قدرتمند به نحوي الزم و ملزوم يکديگرند و تحقق هر يك از آنها 
در گرو وجود ديگري است.  در رابطه با آسايش و رفاه اقتصادي 
كش��ورهايي كه همواره مورد چشمداشت و طمع بيگانگان و 
دشمنان خود بوده اند، از جمله كش��ور عزيزمان، تنها گزينه 
مقاوم سازي اقتصاد و حفظ و حراس��ت و حمايت همه جانبه 
از توليد داخلي بهتري��ن و جامع ترين گزينه براي مقابله با هر 
گونه فشار اقتصادي و رواني و امتياز خواهي بيگانگان، حاصل از 
مشکالت اقتصادي در جامعه است. نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران نيز بنا بر وظيفه خود پا به عرصه جنگ اقتصادي 
نهاده و در تمامي مصائب و سختي ها دوشادوش مردم شريف 
كشور حركت كرده و با نهايت تالش و كوشش، خود را سپري 
در مقابل آماج حمالت بي رحمانه دشمنان و سوء استفاده گران 
داخلي و خارجي به مردم عزيزمان قرار داده است. واضح است 
كه دشمن تمام توان خود را براي ضربه به اقتصاد كشور به كار 
گرفته است و بر اين اساس پليس الزم دانست تا در حوزه اقتصاد 

فعاليتي ويژه داشته باشد | صفحه 14

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 20 مهر 1400 - 5 ربيع االول 1443

سال بيست و سوم- شماره 6321 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

 كميسيون عالی انتخابات عراق نتايج اوليه انتخابات قانونگذاری اين كشور را اعالم كرد. پيش بينی های اوليه حاكی از اين است 
كه جريان های نزديک به مقاومت در عراق، اكثريت را به دست خواهند آورد؛ موضوعی كه بحث خروج امريکا را جدی تر در دستور كار قرار می دهد | صفحه 15

درگذش�ت مادر گرامی تان را تس�ليت 
ع�رض نم�وده، از خداون�د من�ان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي 
آن مرحوم�ه رحمت و مغفرت مس�ئلت 

مي نماييم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب آقای  محمد ذوالفقاری

 امضای عراقی ها 
پای برگه اخراج امریکا

»جوان« در گفت و گو با 3 كارشناس پديده فرونشست زمين را در استان اصفهان بررسي كرده  است

زلزله  خاموش و بياباني شدن در كمين مركز كشور
به تازگي فيلمي از فروچاله  و ش��کاف 72 كيلومتري 
روي دشت طاهرآباد كاش��ان منتشر شده كه موجي 
از نگراني ه��ا را در ميان مردم و به  خصوص س��اكنان 
اصفهان ايجاد كرده است. در اين فيلم محمد درويش، 
فعال محيط زيست مي گويد: »دشت در حال خشك 
ش��دن و نابودي اس��ت، اما همچنان صنايع آب بر در 
كاش��ان و آران و بيدگل اس��تقرار پيدا مي كند، حتي 
برخي از مسئوالن منطقه به دنبال استقرار اين صنايع 
هس��تند و متوجه نيس��تند با چه فاجع��ه اي رو به رو 
خواهند ش��د«! آن طور كه آمار و اطالعات س��ازمان 
زمين شناسي اصفهان نشان مي دهد، حدود 10درصد 
مساحت اصفهان درگير فرونشست زمين شده و ديگر 
نه تنها دشت هاي آن با مشکل جدي فرونشست مواجه 
اس��ت، بلکه مناطق ش��هري مانند اصفهان، فريدن، 
شهرضا، برخوار، كاشان و چند شهر ديگر اين استان 
هم در خطر تخريب زيرساخت ها و فرونشست خانه ها 

قرار گرفته اند. 
حدود دو س��ال قبل نيز خبر تخريب بناها در فريدن 
به گوش رس��يد. همان روزها هم واكنش هاي زيادي 

به دنبال داشت، اما پس از مدت كوتاهي اين مسئله به 
 كلي فراموش شد و ديگر كسي به فکر نجات اصفهان 
از دست فروچاله ها و ش��کاف ها نيفتاد تا اينکه مجدد 
فيلمي از وضعيت دشت طاهرآباد كاشان منتشر شد 
و مس��ئوالن را به تکاپو براي چاره انديشي اين مسئله 

واداش��ت. متأس��فانه در اين خصوص نقش نهادهاي 
مسئول مبهم است، زيرا برنامه هاي كالن براي نجات 
اس��تاني با ۵ميليون  و 120هزارو8۵0نفر جمعيت به 
كندي پيش مي رود و به آسيبي كه  اين پديده به خانه و 

زندگي مردم وارد مي كند هم توجهي نمي شود. 

ديگر فرونشست به يك مسئله خطرآفرين براي جان 
مردم تبديل ش��ده و اصفهان را با ۳0 شهري كه دارد 
در معرض خطر قرار داده اس��ت. دكتر محمدحسين 
رامشت، اس��تاد جغرافياي طبيعي دانشگاه اصفهان 
درباره فرونشس��ت زمين و ايجاد ش��کاف هاي چند 
ده كيلومت��ري در اصفه��ان ب��ه خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: »پدي��ده فرونشس��ت، پدي��ده اي غيرقابل 
انکار است و ش��کافي كه در روي زمين براثر آن ايجاد 
مي شود نيز هر چند سال اتفاق مي افتد، اما مطالعات و 
پژوهش هاي جديد ما نش��ان مي دهد كه شکاف هاي 
ايجاد شده در فيلم هاي منتشر شده اخير از اصفهان به 

واسطه برداشت از آب هاي زيرزميني نبوده است. «
او ادامه مي دهد: »از نظر تاريخي در شهرهايي مانند يزد 
و كرمان، شکاف هايي از چند صد سال قبل نيز وجود 
داشته است. يعني در چند صد سال قبل مسئله اي به 
عنوان برداشت بي رويه آب اصاًل مطرح نبوده و چاه هاي 
عميق هم وجود نداش��ته كه از زيرزمين آب برداشت 
كنند، اما پديده ش��کاف در زمين در سال ها قبل نيز 

اتفاق مي افتاده است. « | صفحه 3

بینالملل

رئيس جمهور در آيين بازگشايی سال تحصيلی جديد دانشگاه ها:

 دانشگاه بايد اتاق فكر دولت باشد

هوالباقي

    رئيس جمهور که برای سخنرانی در آيين آغاز رسمی سال تحصيلی جديد به دانشگاه تهران رفته بود پس از سخنرانی در جمع مسئوالن دانشگاهی، در محوطه دانشگاه تهران با دانشجويان به 
گفت و گو پرداخت و نماز جماعت ظهر و عصر را در مسجد دانشگاه اقامه کرد  | صفحه 2
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