
    »هنوز بابت كرونا و پيك ششم آسوده خاطر نيستيم 
و بايد در حالت آماده باش بمانيم«؛ اين را وزير بهداشت 
مي گويد. پيش بيني هاي اپيدميولوژيس��تي از احتمال 
وقوع موج ششم در روزهاي آينده حكايت دارد و آنطور 
كه پيش از اين وزير كشور هم تأكيد كرده بود، احتمال 
وقوع پيك ششم كرونا جدي است. تنها اميدواري در اين 
بين افزايش گستره واكسيناسيون افراد جامعه است كه 
بعد از سپري شدن شش ماه از تزريق دوز دوم الزم است 
دوز بوستر يا يادآور نيز تزريق شود تا ايمني افراد كاهش 
نيابد. تزريق دوز سوم واكسن كرونا براي كاركنان نظام 

سالمت آغاز شده است

    در شرايطی كه عربستان س��عودی تالش می كند 
با كم��ك متحدان غربی و س��ازمان مل��ل، راه پيروزی 
يمنی     ها را س��د كند، جنبش انصاراهلل و ارتش يمن به 
پيش��روی های گس��ترده خود در جبهه ه��ای مختلف 
اين كشور ادامه می دهند. وب س��ايت »كريتر اسكای « 
يمن روز يك     ش��نبه از تس��لط كامل نيروهای ارتش و 
كميته های مردمی يمن بر »العبديه« در جنوب استان 
مأرب خبر داد.پايگاه الخبر اليمنی، گزارش داد كه برخی 
منابع عراقی ادعا كردند كه سعودی      ها از ايران درخواست 
كرده اند كه برای توقف پيشروی نظامی انصاراهلل يمن در 

استان مأرب ميانجيگری كند

    برخی بي توجه به عاليق يك مادر شاغل به او مي گويند 
كه سركار نرو و با آرامش در خانه بمان و فرزندت را بزرگ 
كن؛ متأس��فانه آنها نمي دانند كه مادران ش��اغل، عالوه 
بر اينكه عاشق فرزندشان هس��تند، به شغلي كه سال ها 
در آن فعاليت مي كردند، نيز عالقه دارند. ش��ايد برخي از 
مادران شاغل براي حفظ شغل و ايفاي نقش مادرانه خود 
تمام تالش شان را انجام دهند، اما در نهايت به دليل نبود 
حمايت كافي از آنها، ديگر به جايي مي رسند كه در مسير 
دوراهي انتخاب شغل يا رسيدگي به مسئوليت مادرانه شان 
قرار مي گيرند و در صورت انتخاب يكي از اين دو مسير و 
بازماندن از مسير ديگر، زندگي شان تحت تأثير قرار مي گيرد 
و حال خوشي ندارند.  »جوان« با كورش يزدان، مدير كل 
روابط كار و جبران خدمت، درب��اره قوانين موجود براي 

حمايت از مادران شاغل گفت وگو كرده است

 سرتيپ حسين خليلي در گفت وگو با »جوان« 
از حماسه آفريني هاي منوچهر محققي  ركورددار 
پرواز برون مرزي در دوران دفاع مقدس مي گويد

    حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه 
مجلس: وزير امور خارجه در جلس��ه غيرعلنی مجلس 
درباره مذاكرات هسته اي به صراحت اعالم كرد سياست 
جمهوري اس��المي اقدام در برابر اق��دام و عمل در برابر 
عمل است و امريكايي ها بايد حسن نيت و صداقت خود 
را نشان دهند و اياالت متحده حتماً بايد اقدام جدي قبل 
از مذاكره را انجام دهد، ضمن اينكه بناي تهران آن است 
كه مذاكره را از زماني كه ترامپ از برجام خارج شد، دنبال 

كند نه موارد ديگر را

سياست هسته ای دولت 
اقدام در برابر اقدام است

انصاراهلل در آستانه 
فتح مأرب، رياض دنبال 

ميانجيگری تهران

 قوانين حمايتي 
 در عمل 

عليه مادران شاغل!

 شجاعت، مهارت 
 و قدرت رهبري از او 

يك خلبان نمونه ساخته بود 

 آغاز تزريق 
دوز سوم واكسن كرونا
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پرونده
صفحه 10

 رواج تجمل گرايی

 در بارداری و زايمان

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتفرهنگی

یادداشتورزشی

انصاراهلل  مأرب دروازه پیروزی 
در جنگ هشت ساله

 راهبردهای ایران در افغانستان
باید به روز رسانی شود

درباره شهادت بابا پنجعلي! 

الف بزرگ پس از افتضاح بزرگ

رضا عمویی

محمدجواد اخوان

جواد محرمي

فریدن حسن

در حالی كه روند تحوالت يمن ش��تاب گرفته ، وزارت خارجه 
امريكا درباره پيشروی نيروهای انصاراهلل در استان مأرب ابراز 
نگرانی كرد. اس��تان مأرب را قلب اقتصاد يم��ن می دانند و در 
شرايطی كه نيروهای ارتش و كميته های مردمی يمن وابسته به 
انصاراهلل موفق به پيشروی و آزادسازی بخش های قابل توجهی 
از اين استان مهم يمن شده اند، حال طرف های غربی و متحدان 
عربی آنها درباره ادامه جنگ در اين اس��تان ابراز نگرانی كرده 
و وزارت خارجه امريكا هم با انتش��ار بيانيه ای خواستار توقف 
نبرد   ها در مأرب شده است. مأرب به دليل اهميت راهبردی و 
استراتژيك، استان تعيين كننده تحوالت يمن هم است و كنترل 
كامل آن به دست نيروهای انصاراهلل به معنای تثبيت موقعيت 

آن نه فقط در يمن بلكه در منطقه خواهد بود | صفحه 15

 تحركات تروريس��تی داعش، از قندوز ت��ا قندهار هم جان 
مردم افغانستان را تهديد می كند و هم ريل گذاری بخشی از 
نقشه راه امريكا در دوره خروج از افغانستان را نشان می دهد. 
اصلی   ترين نش��انه اين نقش��ه راه، نوعی شرطی سازی افكار 
عمومی روی امنيت و رابطه آن با حضور نظامی اشغالگران 
غربی است، بدين نحو كه پس از مدتی هم مردم افغانستان 
و هم ساير ملل منطقه را به اين باور برسانند كه امنيت شان 
تنها در سايه حضور سربازان ناتو و امريكا تأمين خواهد شد. 
در وجه ديگر تداوم اقدامات تروريستی در اين كشور خصوصاً 
عليه شيعيان ممكن است در افكار عمومی شيعيان جهان و 

به ويژه مردم ايران تأثيرگذار باشد | صفحه 2

رئيس سازمان اوج مي گويد، قرار بوده بابا پنجعلي در پايتخت5 
شهيد شود! و مخالفت حاج قاسم موجب پرهيز از اين ايده شده 
است. در تعريف اين ماجرا از احسان محمدحسني دو نكته حائز 
اهميت اس��ت؛ اول اينكه او با بيان اين خاطره اهتمام و عالقه 
و همراهي شهيد سليماني در عرصه فرهنگ و هنر را كه البته 
مصاديق زيادي نيز بر آن نقل ش��ده يادآوري مي كند و ديگر 
اينكه مدير جوان سازمان اوج بر نقش مشاوره گرفتن از بزرگان 
تأكيد نموده و به آن مي بالد كه قابل تقدير است اما آنچه از ديد 
او پنهان مانده و اشاره اي به آن نمي شود، تصميم خطايي است 
كه در متن فيلمنامه بوده و با ايرادي از سوي شهيد سليماني كه 
عنوان مي كند كسي نبايد از اين گروه)خانواده نقي معمولي( 

شهيد بشود، رفع خطا مي شود | صفحه 16

پرس��پوليس با يك اهمال كاري بزرگ خس��ته تر از قبل راهي 
عربستان شد و نتيجه آن شد كه همه ديديم. اما دردآورتر از اين 
شكست شنيدن حرف هاي مسئولي است كه بدون هيچ شكي 
سوء مديريت او يكي از داليل اصلي از هم گسستگي روحي و رواني 
تيم بود. سرپرست باشگاه پرسپوليس مدعي شده »با مجالي براي 
عبور از مشكالت و بهبود شرايط اداري باشگاه و حرفه اي تر شدن، 
گام هاي بزرگي خواهيم برداش��ت تا هرگز تماش��اي امكانات 
حريفان براي ما حسرت برانگيز نباشد.« شنيدن چنين اظهاراتی 
از سوی مس��ئولي كه حتي توانايي هماهنگ كردن يك پرواز 
براي تيمي كه قرار است بازي مهم مرحله يك چهارم نهايي ليگ 
قهرمانان را برگزار كند، ندارد، اگر نگوييم يك الف توخالي است، 

حتماً مي تواند حسابي خنده دار باشد | صفحه 13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 26 مهر 1400 - 11 ربيع االول 1443

سال بيست و سوم- شماره 6326 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

  10 ميليون تومان؛ هزينه يك جشن 
جمع و جور برای تعيين جنسيت

  رقابت نوكيسه ها 
در شبکه های اجتماعی 

هزينه ده ها ميليونی نمايش 
ثروت در بارداری و زايمان 

زنان

ویژههایجوان

 اعتراض روزنامه اصالح طلب
 به مولوی عبدالحمید

تکذیب حقوق ۹۲ میلیونی یک مدیر
صفحه 2

 حمله
 به فيک نيوزهای ارزی

قيمت واقعی دالر در دوره 

تحريم ها هيچ گاه از تعرض و 

 تعدی درگاه های معامله گر

و باندهای شخصی و حقوقی  

دور نبود و همواره برای تغيير 

نرخ اقتصادی و حقيقی دالر، 

صدها درگاه اينترنتی و دالل 

بازار ارز شبانه روزی خود را به روز 

می كردند! حاال رئيس جمهور 

از بانك مركزی خواسته مانع 

فضاسازی كاذب دالالن در بازار 

ارز شود و وزير صمت نيز از ايده 

خارج كردن دالر از اقتصاد سخن 

گفته  است. بايد ديد هماوردی 

 دالالن و جاعالن با دولت جديد

 به چه سرنوشتی می رسد    

صفحه 4

 رئيس كل بانك مركزي: 
 آرامش را در بازار ارز پيش بيني مي كنم، تمام تالش ما بر اين خواهد بود

      كه اين آرامش را   همچنان حفظ كنيم

بسیج۴۰۰هزارواحدمسكونيبرايمحرومانميسازد
    از ابتداي سال تاكنون 60 پروژه مسكوني از سوي بسيج ساخته 
شده و ديروز نيز با حضور رئيس سازمان بسيج مستضعفين 30 
پروژه در همين زمينه به بهره برداري رسيد. در همين مراسم بود 
كه سردار سليماني اعالم كرد در مدت چهار سال ۴00 هزار واحد 
مسكوني براي محرومان در كشور مي سازيم. سازمان بسيج در 
حالي تصميم به ساخت سالي 100 هزار خانه گرفته كه هم اكنون 
در تمام اس��تان هاي كشور در حال خانه س��ازي براي محرومان 
اس��ت. اين نهاد انقالبي تمام توانايي خود را با استفاده از هزاران 
مهندس بسيجي، 1۷ هزار گروه جهادي كه 30 درصد آنها تجربه 
فعاليت در ساخت مسكن دارند و تجهيزات ساختمان سازي به كار 
گرفته است. در همين راستا روز گذشته با حضور رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين 30 پروژه تكميل و بازسازي واحدهاي مسكوني 

در شمال غرب كشور به بهره برداري رسيد. 
رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در اين مراس��م كه همراه با 
هجدهمين مرحله رزمايش كمك هاي مؤمنانه سپاه نينوا بود، با 

تأكيد بر اينكه در مدت چهار سال ۴00 هزار واحد مسكوني را در 
سراسر كشور براي محرومان خواهيم ساخت، گفت: درگيري با 
كرونا در كشور ما، اوج انسجام ملي، اتحاد و يكپارچگي را به نمايش 

گذاشت و نشان داد تشكيالت بسيج يك سازمان مردمي است. 
سردار غالمرضا سليماني افزود: طي ۲1 ماه گذشته با هم افزايي 
بسيج و به همت بسيجيان مخلص در سراسر كشور، بيش از 1۷ 
ميليون بسته كمك معيشتي با اعتبار ۲1 هزار ميليارد تومان براي 
رزمايش هاي كمك مؤمنانه به همت خود مردم براي اقشار آسيب 

ديده فراهم شده است. 
وي ادامه داد: ملت ها در دوران سختي مورد سنجش و آزمايش 
قرار مي گيرند و تاريخ بشريت درباره عملكرد ملت ها در مواجهه 
با مشكالت قضاوت خواهد كرد. با شيوع ويروس منحوس كرونا 
مردم ما با يك مشكل و چالش سخت مواجه شدند، اما با فرمان امام 
جامعه و در يك اقدام فوق العاده، حماسه اي جاودان را در رزمايش 

مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه رقم زدند | صفحه 3

    رئيس جمه��ور در دومي��ن گفت وگوی 
تلويزيونی ب��ا م��ردم از آغاز فعالي��ت دولت 
سيزدهم، قرار است امشب بعد از خبر ساعت 
۲1 شبكه اول سيما به صورت زنده و مستقيم 
با مردم سخن بگويد. آنگونه كه پايگاه اطالع 
رسانی رياست جمهوری نوشته ، دكتر رئيسی 
در اين گفت وگوی زنده تلويزيونی درخصوص 
مسائل و موضوعات مهم كش��ور و همچنين 
برنامه های دولت سيزدهم برای حل مشكالت 
با مردم گفت وگو خواهد كرد.  13 شهريور ماه 
گذشته بود كه نخستين گفت وگوی تلويزيونی 
رئيسی با مردم در مقام رئيس جمهور به روی 
آنتن رسانه ملی رفت. رئيس جمهور برخالف 
اس��الف خود ، زب��ان ب��ه تخريب گذش��ته و 
اينكه همه تقصير  ها را گردن دولت گذش��ته 
بيندازد،نگش��ود. او به اين نكته بس��نده كرد 
كه »روحيه گله گذاری ندارم. دولت   ها وقتی 
شروع به كار می كنند اول می گويند چه چيزی 

تحويل گرفته ايم. «  نكته ای كه بعد  ها در يكی 
از س��فرهای اس��تانی با ادبيات ديگری تكرار 
كرد با اين مضمون كه نياز به گفتن از گذشته 
نيس��ت، مردم می بينند و قضاوت می كنند.  
رئيس جمهور اما امش��ب در حالی پس از ۴3 
روز قرار اس��ت از قاب رس��انه ملی با مردم به 
گفت وگو بنشيند كه تاكنون هفت سفر استانی 
را پشت سر گذاشته كه پنج مورد آن در همين 
۴0 روز گذشته انجام ش��ده است. موضوعی 
كه البته در كنار مش��تاقان و موافقان زيادی 
كه دارد، منتقدانی هم دارد و برخی معتقدند 
كه وقت رئيس جمهور نباي��د صرف پيگيری 
امور جزئی شود و بايد بس��ياری از اين امور را 
از سيستم اداری و مديريتی كشور دنبال كرد 
و اگر جايی نارسايی وجود دارد و اختاللی در 
مديريت  ها ديده می شود بايد برای آن چاره ای 
انديشيد. مس��ئله ای كه البته رئيس جمهور 

برای آن پاسخ دارد | صفحه 2

گزارشرئیسبهجمهور
 دومين گفت وگوی زنده آيت اهلل رئيسی 

امشب روی آنتن می رود
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