نام «علی لندی» برای همیشه زنده ماند

عليلندي ،نوجوان فداكار اهل شهرستان ايذه
كه براي نجات جان  2زن همسايه ،خودش را به آتش زدهبود به علت شدت سوختگي جانش را از دست داد
امروز شنبه ،سومين روز از مهرماه زنگ مدارس كشور به صدا در ميآيد.
هر چند با سيطره بيماري كرونا تا حضور در مدارس به سبك گذشته فاصله
زيادي باقيمانده اما امروز همكالسيهاي پايه نهم علي لندي در شهرستان
ايذه به جاي او شاخههاي گل ميگذارند و يادش را گرامي ميدارند .نام اين
نوجوان فداكار از 18شهريورماه امس�ال به ناگاه در فضاي رسانهاي كشور
شنيده شد .وقتي مشخص شد اين پسر 15ساله براي نجات دو زن همسايه
خودش را به آتش زده و دچار س�وختگي 90درصد شده است احساسات

عمومي با فداكارياش همراه ش�د .روايت كاري كه علي كرده بود سينه به
سينه نقل ميشد .گروههاي مردمي ،فرهنگي ،هنري و مسئوالن استاني از
خوزستان و اصفهان راهي بيمارستان سوانح سوختگي اصفهان شدند و از
علي عيادت كردند .تالشهاي پزشكان هم براي نجات علي به جريان افتاد،
اما با همه اين مساعدتها زخمي كه برپيكر نوجوان وارد شده بود كاريتر از
آن بود كه بشود او را به زندگي بازگرداند تا اين كه خبر رسيد سحرگاه جمعه
علي روي تخت بيمارستان آسماني شدهاست | صفحه 14

پیکرتراشیتورم با نوسازی نظامتوزیع
وزير صمت :با اجراي كامل برنامههاي نظام توزيع كاال و خدمات ،بخشي از تورم كشور رفع ميشود | صفحه 4
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پیام رهبر انقالب به مناسبت
ن و ایثارگران
ل از شهیدا 
روز تجلی 

خونمطهرشهداحقانیتجمهوری
اسالمی را بر جبین تاریخ ثبت کرد
صفحه 2

یادداشت سیاسی

عباس حاجی نجاری

دفاع مقدس
و تحول در عرصه بازدارندگی

هشت س��ال دفاع مقدس ،یک قطعه طالیی در تاریخ است که
نظیری برای آن نمیتوان یافت .تجاوز ناجوانمردانه و وحش��یانه
رژیم بعث عراق به ایران اسالمی ،باانگیزه نابودی انقالب اسالمی در
منطق ه حساسخاورمیانه،زمینهمساعدیرابرایانسجاموآبدیده
شدن نیروی نظامی و تقویت قوای درونی در ایران اسالمی فراهم
کرد ،بهگونهای که این جنگ در کنار لطمات س��نگین انسانی و
مادی ،دستاوردهای ارزشمندی برای مردم ایران داشت و به همین
دلیل است مردم ما آن را دفاع مقدس میدانند | صفحه2
یادداشت بینالملل

سید رحیم نعمتی

ماندن در عراق
با خیمهشببازی داعش

تارنمای الفراتنیوز روز جمعه از ناکام ماندن یک طرح تروریستی
از س��وی تیمهای وابسته به س��رویس امنیت ملی عراق خبر
داد .بنابر این خبر ،تیمهای س��رویس امنیت ملی به النههای
تروریستها در استان دیاله حمله و چهار کمربند انفجاری را
کشف و ضبط کردند که برای حمله به زائران کربال آماده شده
بودند .انتظار میرفت که با نزدیک ش��دن به مراسم اربعین و
حرکت زائران به سمت کربال ،عناصر داعش مثل گذشته دست
به حمالت تروریس��تی بزنند اما با توجه به اتفاقات چند هفته
گذشته ،به نظر میرسد که تحرکات داعش محدود به این نوع
حمالت نبوده و ابعاد تازهتری به خود گرفته است | صفحه15

رئیسجمه��ور در ادامه س��فر به اس��تانهای کش��ور در
جمعههای جهادی ،پس از استانهای خوزستان و سیستان و
بلوچستان این هفته به ایالم رفت و ضمن شرکت در شورای
اداری اس��تان ،با نخبگان و فرهیخت��گان ایالمی دیدار کرد.
رئیس��ی همچنین در محل احداث س��د مخزنی کنجانچم
مهران حضور یافت و روند تکمیل این سد را مورد بررسی قرار

داد .وی سپس به محل یادمان شهدای قالویزان رفت و مورد
استقبال زائران قبور شهدا قرار گرفت و با مردم حاضر در محل
به گفتوگو پرداخت .همچنین وزیران همراه رئیسجمهور در
این سفر به میان مردم رفتند .وزیر کشور در جمع مردم حاضر
در نقطه صفر مرزی مهران حضور یافت و به صورت نمادین در
میان مردم تا پایانه مرزی مهران دو ساعت پیادهروی کرد.

از سوی دیگر شمال کشور هم این هفته میزبان یکی دیگر از
سران قوا بود .رئیس مجلس شورای اسالمی که روز پنجشنبه
به منظور شرکت در یادواره ش��هدای شهرستان صومعهسرا
به اس��تان گیالن رفته بود ،ضمن س��خنرانی در این یادواره
از مرکز آموزش��ی محیط زیس��تی تاالب انزلی بازدید کرد و
نشستی صمیمی نیز با نخبگان و جوانان استان گیالن داشت.

ارائه كارت واكسن
شرطاستفاده ازخدمات عمومي
قرار است همه خدمات در اماكن تجمعي و استفاده از هواپيما،
قطار و اتوبوس بر اساس ارائه كارت واكسن انجام شود
صفحه 3

یادداشت اقتصادی

امیرعبداللهیان :امریکا باید نشان دهد
برای بازگشت به برجام جدی است

وحيد حاجيپور

فروش نفت و حذف مدير عامل
وزير نفت سرانجام حكم مديريت شركت ملي نفت ايران را صادر
كرد .پس از هفتهها رايزني ،البي ،گمانهزني و اتفاقات عجيب
سرانجام محسن خجس��ته مهر جايگزين مسعود كرباسيان
ش��د .در حكمي كه براي مدير عامل جديد صادر شدهاس��ت،
موارد مهمي به او گوشزد شدهاست كه بايد در تحقق آنها ،همه
تالش��ش را به كار بگيرد ولي اغلب اين موارد ،مربوط به حوزه
توليد و نگهداش��ت ،قراردادهاي نفتي و سرمايهگذاري است؛
مأموريتهايي كه حتي بدون ذكرشان در حكم انتصاب ،جزو
وظايف اصلي مدير عامل شركت ملي نفت بود | صفحه4

مسئوالندرمیدانمردم

گفتوگوي «جوان» با نسرين صبور همسر جانباز و آزاده و بانوي
امدادگر دفاع مقدس و خواهر  2شهيد و  2جانباز جنگ تحميلي

دوشادوش  4برادرم
در ميدانهاي جنگ حضور داشتم
صفحه 7

ی
امریکا هیچ اقدامی برای نشان دادن و اثبات اراده واقع 
برگشتن به برجام از خود بروز نداده است
صفحه 15

تمام جادهها به «الي كربال» مزين است
با اينكه كرونا و محدوديتهاي ناشي از آن موجب شده تا امسال زائران كمتري
نسبت به سالهاي قبل وارد شهرهاي مذهبي عراق شوند اما با تجميع و اتحاد آنها كه
از هر سو به كربال ميرسند ،موجي عظيم در حال شكل گرفتن است | صفحه11

دکتر قالیباف همچنین زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را در
مدرسه دخترانه حضرت رقیه رشت به صدا درآورد و با معلمان
و اولیای دانش آموزان گفتوگو کرد و در جریان مشکالت و
مطالبات آنان قرار گرفت .رئیس مجلس همچنین با حضور در
بازار صومعهسرا با کسبه به گفت وگو پرداخت.
صفحه  2را بخوانید

عبور سخت فوتسال از سد ازبکها
روزهای خوب فوتس��ال در لیتوانی ادام��ه دارد و
دیشب هم شاگردان محمد ناظمالشریعه در یک
بازی س��خت و نزدیک  9بر  8برابر ازبکس��تان به
پیروزی رسیدند تا به جمع هش��ت تیم برتر جام
جهانی و مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند .تیم
فوتسال کش��ورمان که با دو برد مقابل صربستان
و امریکا و یک شکست مقابل آرژانتین در مرحله
گروهی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم
نهایی جام جهانی شده بود ،در این مرحله دیشب
در لیتوانی به مصاف ازبکس��تان رفت؛ یک حریف
آشنا که تیم کشورمان بارها با آن روبهرو شده بود
و حتی پیش از جام جهان��ی لیتوانی در یک بازی
دوستانه شکستشان داده بودیم ،اما در بازی دیروز
شرایط فرق میکرد و ناظمالشریعه و شاگردانش
میدانستند که کار راحتی مقابل ازبکها نخواهند
داش��ت .ایران بازی با ازبکها را با ترکیب علیرضا
صمیمی،حمیداحمدی،محمدرضاسنگسفیدی،
علی حسنزاده و سعید احمدعباسی آغاز کرد .در
غیابحسینطیبیستارهتیمملیفوتسالکهبرای
چهارمینبازیمتوالیبهدلیلمصدومیتنتوانست

به میدان برود .بازی ایران و ازبکستان از همان دقیقه
اول زیبا و پرگل آغاز ش��د؛ یک بازی پرهیجان که
تماش��اگران حاضر در «ویلنیوس آرهنا»ی ش��هر
ویلنیوس حتی فرصت خمیازه کشیدن هم پیدا
نکردند و  17بار توپ به تور دروازهها چسبید و تیم
ملی کشورمان در نهایت برنده این بازی نزدیک بود
و شاگردان ناظمالش��ریعه  9بر  8مقابل ازبکستان
پیروز ش��دند و به مرحله یک چهارم نهایی صعود
کردند .گله��ای ایران را در ای��ن دیدار علیاصغر
حسنزاده (1و  ،)28مهدی جاوید ( 5و  ،)۲۴سعید
احمدعباسی (۱۶و  ۲۲و  ،)37فرهاد توکلی (،)18
مسلم اوالدقباد ( )30به ثمر رساندند .با وجود برد
مقابل ازبکس��تان ضعف خط دفاعی و دروازهبان
ایران که باعث شد راحت گل بخوریم ،در این بازی
هم مانند بازیهای قبلی مشهود بود که باید برای
بازیهای بعدی چارهاندیشی شود .یوزهای ایرانی
روز پنجم مهر و در دور یک چهارم نهایی جام جهانی
مقابل قزاقستان صفآرایی خواهند کرد؛ تیمی که
ناظمالشریعه آن را تیم «ب» برزیل خوانده بود.

