
یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

 امروز كالدرون، فردا ويلموتس 
و  اين داستان ادامه دارد

 نقش صبر بصیر
در ايجاد تمدن نوين اسالمی

 موافقت رئيس جمهور 
با اختصاص سهام عدالت 

به جاماندگان

فريدون حسن

سید عبداهلل متولیان

اخباري كه اي��ن روزها در خصوص پرونده كالدرون ش��نيده 
مي شود و مشكلي كه براي باشگاه پرسپوليس به واسطه بدهي 
به اين مربي ايجاد شده باز هم حكايت كهنه سوءمديريت حاكم 
بر فوتبال ايران است.  اين رسم فوتبال ايران شده، گرهي را كه 
با دست باز مي ش��ود به دندان بگيرند و دست آخر هم نتوانند 
به موقع و به درستي آن را باز كنند تا هم آبرو و حيثيتمان به 
باد برود و هم ميليارد ميليارد از بيت المال ب��ه هدر رود و تازه 
اين تنها يك قسمت كار اس��ت و قسمت بعدي برمي گردد به 
محروميت هاي��ي كه در همين پرونده ها نصيب باش��گاه هاي 
ايراني شده، مي شود و خواهد شد.  پرسپوليس با مشكل جذب 
بازيكن خارجي مواجه اس��ت، موضوعي ك��ه اعتراض يحيي 
گل محمدي، سرمربي سرخ ها را هم در پي داشته، اما پرونده 
مفتوح كالدرون كه مدت ها پيش از اين مي ش��د راحت تر و با 
مبلغ پايين تر آن را بست، حاال به استخواني در گلو تبديل شده 
كه نه مي توان فرو بردش و نه برگرداندش. پرسپوليس با مشكل 
روبه روست، اما اول بايد مشكلي را حل كند كه ميراث مديران 
قبلي اين باشگاه براي مسئوالن امروز است. همان مديراني كه 
كالدرون را به بهانه هاي واهي پس زدند و در عقد قرارداد با او هم 
دقت نكردند تا امروز ميراث شوم شان به معضل بزرگ قهرمان 

پنج دوره گذشته ليگ برتر تبديل شود | صفحه 13

تعبير صبر به پايداری و مقاومت و ادامه راه تا رسيدن به مقصد 
با تحمل فشار  ها و مش��كالت، تعبيری جامع و كامل از صبر 
بصير را در ذهن تداعی می كند. آن صبری كه ما را ناش��كيبا 
سازد، آن صبری كه تاب و توان و مقاومت ما را درهم شكسته 
و يا تضعيف كند، آن صبری كه اميد و آرامش ما را به نااميدی، 
يأس و اضطراب تبديل كن��د، آن صبری كه باورهای ما را در 
ايستادگی در برابر اس��تعمارگران مخدوش ساخته و نسخه 
تسليم در برابر خواسته های دشمن را تجويز كند، هرچه كه 
باشد قطعاً نامش صبر نيست. صبر به معنای پايداری، مقاومت 
و ايستادگی در برابر دشمن و تحمل مشكالت، بر پايه بصيرت 
تحقق می يابد و بصيرت در چارچوب چهار عنصر تشخيص 
درست و به هنگام و اقدام درست و به هنگام معنا پيدا می كند. 
الگوی نبوت، ما را به بصيرت دعوت می كند. انسان بصير؛ هم 
در تشخيص و هم در اقدام خطا نمی كند، به موقع و درست 
تشخيص می دهد و به موقع و درست هم اقدام می كند.  همه 
مسئوالن، احزاب سياسی، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، 
دانشجويان و همه دلسوزان و دغدغه داران و به طور كلی هر 
كس كه به ايران سربلند و پيشرفته و آينده درخشان كشور 
می انديش��د بايد بداند كه چش��م انداز و آينده نظام اسالمی 
حركت به س��وی تمدن بزرگ و نوين اسالمی است و روحيه 
بخشی و دعوت مردم به صبر بصير و ايستادگی برابر مشكالت 
و پايداری در برابر فشارهای دشمن، تكليف عينی آحاد مردم 

و مسئوالن است | صفحه 2

رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس : اخيراً با رئيس جمهور 
مكاتبه شد كه آقاي رئيس��ي هم اين نامه را به وزير اقتصاد 
و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ارجاع داد و موافقت كلي 
خود را با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعالم كرد كه 
اميدواريم به زودي نظر وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه 
و بودجه اعالم شود. سه اولويت براي اختصاص سهام عدالت 
در نظر گرفته شد؛ اول كساني كه تحت پوشش بهزيستي و 
كميته امداد امام خميني )ره( ق��رار دارند؛ دوم ايثارگران و 
سوم كارگران و بازنشستگان در اولويت قرار گرفتند، كساني 
كه زير پوشش بهزيستي قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند 
7/1 ميليون نفر برآورده مي ش��وند. كس��اني هم كه تحت 
پوش��ش كميته امداد امام خميني )ره( هس��تند و س��هام 
عدالت ندارند، 3/2 ميليون نفرند كه حدود 2ميليون نفر هم 
از ايثارگران بدون سهام عدالت، شناسايي شده و تعدادي نيز 
كارگر و بازنشسته از جمله كارگران ساختماني هستند، در 
مجموع در فاز اول 10ميليون نفر هستند كه واقعاً به سهام 

عدالت نياز دارند | صفحه 12

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 6 آبان 1400 - 21 ربيع االول 1443

سال بيست و سوم- شماره 6333 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

دولت فراگیر شرط رسمیت طالبان

پرسپولیس در قافله مدعیان ماند

سردار سالمی: دشمن به مرز »نتوانستن« رسیده است

حمله بنگالدش به بازار پوشاك ايران

تهران: از بن بست وین 
شروع نمی کنیم

 مسئوالن وزارت خارجه اعالم کردند ايران تا قبل از پايان نوامبر به مذاکرات بازمی گردد 
اما گفت و گوها را از محتوای به بن بست رسيده وين شروع نمی کند

در بازی ه�ای پايان�ی هفت�ه دوم لي�گ برتر، ديش�ب 
پرس�پوليس برابر نس�اجی 2 بر يک به پيروزی رسيد و 
آلومينيوم دومين شکست متوالی را به فوالد تحميل کرد. 
هفته دوم ليگ برتر ديش��ب با انج��ام دو بازی تمام ش��د، 
شبی كه پرسپوليس در آزادی ميزبان نساجی و آلومينيوم 
در اراک ميزبان فوالد ب��ود. قرمز  ها برای عق��ب نيفتادن از 
كورس قهرمانی در بازی ديشب برابر نساجی به كمتر از سه 
امتياز قانع نبودند اما نساجی هم حريف دست و پا بسته ای 
نبود، تيمی كه با س��اكت الهامی دوباره احيا ش��ده و مانند 
پرس��پوليس، آنها هم به دنبال دومين بردشان بودند. بازی 
در نيمه اول اگر چه با خلق موقعيت های زيادی از طرف دو 
تيم همراه نبود اما اين پرسپوليس بود كه در فاصله سه دقيقه 
مانده به اينكه امير عرب عراقی سوت پايان نيمه اول را بزند، 
توانست با مهدی عبدی به گل برس��د، مهاجمی كه به نظر 
می رسد بر خالف فصل گذشته، موتور گلزنی اش از همين 
هفته های اول روش��ن ش��ده تا گل محمدی بر عكس ليگ 

بيس��تم در بازی های نخست ليگ، از دس��ت مهاجمان گل 
نزنش زياد حرص نخورد. پاس دقيق وحيد اميری در دقيقه 
42 در پشت شش قدم به شماره 19 پرسپوليس رسيد تا او 
با يك نوک پا توپ را وارد دروازه نساجی كند و اين تيم نيمه 

اول را با برتری يك بر صفر برنده به رختكن برود. 
نيمه دوم با حمالت نساجی ش��روع شد و سه دقيقه پس از 

سوت شروع اين نيمه، كريم اس��المی روی سانتر مرتضی 
منصوری با يك ضربه سر، توپ را به جايی فرستاد كه كاری 
از دس��ت حامد لك ب��ر نمی آمد تا حس��اب كار يك – يك 
شود. البته خوش��حالی قائمش��هری  ها از گل مساوی تنها 
5دقيقه طول كش��يد و باز هم عبدی زهرش را به نس��اجی 
ريخت و گل دوم را هم به ت��ور دروازه حقيقی دوخت تا هم 
گل دوم خودش را به ثمر برس��اند و هم پرسپوليس دوباره 
پيش بيفتد، اين بار با نتيجه 2 بر يك، نتيجه ای كه تا پايان 
بازی دس��ت نخورد و برخالف گل اول، ش��اگردان ساكت 
الهامی نتوانستند گل خورده را جبران كنند و حمالت شان 
بی نتيجه ماند. پرس��پوليس با اين برد در كنار اس��تقالل، 
سپاهان و گل گهر، ديگر تيم های شش امتيازی ليگ برتر 
قرار گرفت. در بازی ديگر ه��م آلومينيوم 3 بر صفر فوالد را 
شكست داد تا اولين برد ش��اگردان رسول خطيبی در ليگ 
بيست و يكم و دومين شكست متوالی عبداهلل ويسی در تيم 

اهوازی ثبت شود. 

س��ردار سرلشكر پاسدار حس��ين سالمی، 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
روز گذشته در مراس��م اختتاميه اجالسيه 
سراس��ری اس��اتيد ش��بكه تربيتی بسيج 
)صالحين( با بي��ان اينكه ما در خطير  ترين 
مقط��ع تاريخ اس��الم زندگ��ی می كنيم و 
شرايط ما معمولی نيست، ادامه داد: امروز 
احكام الهی فرصت پياده ش��دن و اس��الم 
فرصت ظهور و درخشش پيدا كرده  است، 
اس��الم دوباره تش��كيل حاكمي��ت داده و 
به قدرت رس��يده اس��ت، هرگاه خورشيد 
عالمتاب اس��الم می درخش��د مش��ركان 
 مقابل اين تأللو صف می كش��ند ت��ا آن را 

خاموش كنند. 
 امام خامنه ای اس��الم را در جهان عظمت 
می بخش��ند، ما بر زمين، هوا و دريا مسلط 
هستيم و اين يك تس��لط الهی و پس زدن 
استكبار است، دشمن به مرز »نتوانستن« 
رس��يده اس��ت، غروب عم��ر قدرت های 

اس��تكباری به ويژه امريكا نزديك اس��ت، 
اكنون هر اراده ای بخواهد محقق می شود، 
س��يد مقاومت می فرمايد كه كش��تی های 
سوخت ما س��رزمين ماس��ت و اگر بزنيد 

ما هم می زنيم. س��ردار س��المی ب��ا بيان 
اينكه قدرت يعن��ی ميزان تأثير ب��ر اراده 
ديگران، اضافه كرد: قدرت ما همه مرهون 
يك انقالب اس��ت، بايد همه جا س��اختار 

قدرت ايجاد كرد و دس��ت و پای دشمن را 
به باتالق فرو برد؛ اكنون شكر خدا اين رهبر 
 عزيز تنها نيس��ت و س��پاهيان جان فدای 

بسياری دارد. 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
تبيين كرد: آگاهی مومنانه عامل موفقيت 
ماس��ت و انس��ان عامل اصلی پي��روزی و 
شكس��ت اس��ت، ابزار  ها بی روح هستند و 
انسان به آنها قدرت می دهد و وقتی انسان 
تربيت ش��ده مكت��ب ايثار اس��ت آن وقت 
پيروزی با دست های قطع شده هم قطعی 
اس��ت. وی اضافه كرد: ما در مقابل دشمن 
ايس��تاده ايم و آس��يب ببينيم ي��ا نبينيم 
پيروزيم و تربيت جوانان ضامن پيروزی ما 
در تمام ميادين است، نمی شود با جامعه ای 
سست ايمان اسالم را پيش ببريم؛ حوادث 
تلخ ديگر تك��رار نمی ش��ود، چراكه مردم 
صبر و شكيبايی را بر كرنش و وابستگی به 

دشمن ترجيح می دهند. | صفحه 2

عضو هيئت مدي��ره اتحاديه توليدكنندگان و فروش��ندگان 
پوشاک معتقد است: در حال حاضر پوشاک قاچاق در سطح 
انبوه به كشور وارد مي شود، به طوري كه ارزش ريالي و حجمي 
آن ارتباط مستقيم ندارد. حتي ممكن است كاالي برند براي 
واردكننده 20هزار تومان تمام شود، چراكه به صورت تناژي 
فروخته مي شود و بنگالدش فقط مي خواهد انبارهاي خود را 
خالي كند. توليدكنندگان و فروشندگان پوشاک بنگالدش 
حدود 20ميليون نفر ش��اغل در ح��وزه پوش��اک دارد. اين 

كشور بستري آماده كرد كه تمام كش��ورهاي اروپايي در آن 
سرمايه گذاري كردند. اين 20ميليون اشتغال براي بنگالدش 
مهم اس��ت، اما با توجه به الک داون در اروپا خيلي از برندها 
كوچك شدند يا بازار خود را از دست دادند و سفارش هاي خود 
را در مبدأ كنسل كردند. مجموعه هاي توليدي در بنگالدش 
هم با حجم انبوه��ي از كاالها كه خارج از فصل ش��ده، يعني 
استوک مواجه هس��تند كه مجبورند آنها را به صورت تناژي 
بفروشند و بهترين بازاري كه هيچ نظارتي بر آن نيست ايران 

است. بازار پوشاک ايران تاكنون تحت تأثير چين، اروپا، امارات 
و تركيه قرار گرفته است، اما بنگالدش تاكنون وارد بازار ايران 
نشده بود. اين در حالي است كه اكنون بنگالدش به بازار ايران 
حمله كرده، به طوري كه قيمت تمام ش��ده يك توليدكننده 
داخلي اكنون چهار تا پنج برابر محصول بنگالدشي است. تا 
شرايط كرونا از بين نرود و بنگالدش دوباره به بازار اروپا وارد 
نشود اين وضعيت ادامه خواهد داشت و بنگالدش بازار ايران را 

له خواهد كرد | صفحه 12

نشست تهران پيامی يکپارچه به مسئوالن افغانستان فرستاد

 خروج از  انحصار 
با 3 هزار پزشک بیشتر

 رزمايش موفق رسانه ملي
روي خط حرفه اي شدن

 انتشار مقاله علمي »بركت«
 در نشريه علمي معتبر جهاني

 عصای موسی 
بر سر رژيم صهيونيستی

 هیچ هدفي 
خارج از ديد شبكه پدافند نیست

   اينكه براي يك بخيه ساده مجبور باشيد 300 كيلومتر راه طي كنيد تا به مركز استان برسيد 
و به پزشك دسترسي پيدا كنيد، شايد براي پايتخت نش��ينان و ساكنان مراكز استان ها چندان 
ملموس نباشد، اما اين تجربه زيسته كساني است كه در مناطق محروم و دور افتاده اي همچون 
پيرانشهر و سردشت يا ش��اهين دژ و تكاب زندگي مي كنند. اين چالشي است كه قاعدتاً نبايد از 
چشم مسئوالن وزارت بهداشت پنهان مانده باشد و آنها مي توانند با افزايش ظرفيت رشته هاي 
پزشكي و تربيت پزشكان بيشتر معضل كمبود پزشك در كشور را حل كنند، اما وزارت بهداشت 
به جاي آنكه به دنبال افزايش تربيت پزشك و توزيع متوازن پزشكان به ويژه پزشكان متخصص 

در كشور باشد، معتقد است كمبود پزشك نداريم! | صفحه 3

  اقدام به موقع و متناسب صدا و س��يما در پوش��ش خبري دو اتفاق مهم روز سه شنبه يعني 
اختالل سامانه سوخت و بحث باال گرفتن انتقادها از برخي انتصاب ها در شهرداري تهران براي 
رسانه ملي رزمايش رس��انه اي بود كه نه تنها فرصت موج سواري و بحران آفريني را از رسانه هاي 
معاند و دشمنان گرفت بلكه ضمن ترميم وجهه مرجعيت رسانه اي صدا و سيما باعث شد مردم به 
وعده هاي رئيس جديد رسانه ملي در مورد اينكه قرار است در دوره جديد صدا و سيما صداي مردم 
و بي صداها باشد، اميدوارتر شوند. پيش از اين رسانه ملي در عرصه خبررساني در موارد مشابهي 
مثل ترور شهيد فخري زاده و ماجراي سقوط هواپيماي اوكرايني و حتي حوادث بنزيني آبان ماه 
چند س��ال پيش آنقدر ضعيف و منفعل عمل كرد كه باعث نااميدي اغلب ناظران شد اما اين بار 
پوشش خبري مناسب از حمله سايبري به سيستم هوشمند جايگاه هاي سوخت كشور توسط 

صداوسيما با واكنش مثبت مردم، مسئوالن و فعاالن رسانه روبه رو شد | صفحه 16

    دغدغه ستاد اجرايي فرمان امام و مديران پروژه واكسن بركت از ابتدا اين بود كه مقاالت مربوط 
به تالش دانشمندان نخبه كشور براي توليد نخستين واكسن ايراني كرونا در معتبرترين مجالت 
بين المللي منتشر شود. پس از ارائه مقاله علمي و مستندات توليد واكسن بركت و عبور از مراحل 
داوري و پاسخ به پرسش هاي تخصصي داوران، مقاله پيش باليني واكسن كووايران بركت در مجله 

مديكال وايرولوژي با ضريب تأثير 9۸9/۶ و در رده نشريات Q1 منتشر شد | صفحه 3

  يك حمله سايبری باعث شده اطالعات دقيق و جزئی هزاران نظامی رژيم صهيونيستی افشا 
شود. با وجود تبليغات گسترده درباره توان ضد سايبری تل آويو، دامنه حمالت سايبری عليه رژيم 
صهيونيستی به فضای خصوصی وزير جنگ رژيم صهيونيستی نيز كشيده شد و هكر     ها باال     ترين 
مقام جنگی اسرائيل را تهديد كرده اند. انتشار ابعاد ريز و جزئی اطالعات منتشر شده از نيروهای 
ارتش اسرائيل نشان می دهد كه آسيب پذيری نظاميان رژيم صهيونيستی در هرگونه درگيری 

احتمالی در آينده بيش از گذشته است | صفحه 15

  فرمانده قرارگاه پدافند هوايي:  در تمام رزمايش ها مانن��د رزمايش نيروي هوايي، با توجه به 
اينكه شبكه پدافند ديد وسيعي نسبت به آسمان كشور دارد و به صورت لحظه اي رصد مي كند، 
بنابراين از زمان پرواز پرنده هاي با سرنشين و بدون سرنشين هماهنگي هاي قبلي با شبكه يكپارچه 
پدافند هوايي انجام مي شود. نيروي هوايي به عنوان دست بلند شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور 
هميشه مورد استفاده قرار مي گيرد و در زماني كه نياز به شناسايي هواپيمايي است كه وارد حريم 
هوايي كشور مي شود يا در زمان رهگيري و درگيري شبكه يكپارچه پدافند هوايي و با دستوري كه 
صادر مي شود از پايگاه هاي مختلف نيروي هوايي، هواپيماهاي رهگير به پرواز درآمده و در كنترل 

رادارهاي پدافند قرار مي گيرند تا به طرف هواپيماي دشمن هدايت شوند | صفحه 5

   حضور رئيس جمهور در ميدان كار و نظارت مستقيم بر عملكرد مديران مجموعه وزارت نفت 
دو هدف را دنبال مي كند كه يكي هشدار به مسئوالن و ديگري بازگرداندن آرامش و سكون به بدنه 
جامعه بود. عالوه بر اين رئيس جمهور به اين بسنده نكرد و از مسئوالن خواست تا قبل از چنين 

حوادثي نگاه پيشگيرانه ای داشته باشند | صفحه 4

قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور: براي خروج از بحران کمبود 
پزشک بايد طي 5 سال آينده در رشته پزشکي ساالنه 3 هزار نفر و در رشته 

دندانپزشکي 500 نفر به ورودي دانشگاه هاي کشور اضافه شود

رئیسي در میدان بنزین!
 پاي رئيس جمهور ديروز به »ميدان« استراتژيک سوخت کشور باز شد 
تا پس از حمله سايبری پريروز با حضور سرزده در وزارت نفت و برخي 

 جايگاه هاي سوخت رساني به مسئوالن هشدار و هشيار باش دهد. هرچند 
اين حضور آبان ماهی رئيسی بی کنايه به آن نطق آبان ماهی رئيس جمهور سابق 

که »من خودم هم صبح جمعه از گرانی بنزين باخبر شدم« نيست!

طرف ه�ای غربی همچن�ان بر ش�روع فوری 
مذاکرات هس�ته ای در وين اص�رار می کنند. 
آخرين تح�ول، تماس تلفنی دي�روز امانوئل 
ماک�رون، رئيس جمهور فرانس�ه ب�ا همتای 
چينی ب�ود. در ته�ران اما، وزي�ر خارجه روز 
چهار    ش�نبه در يک موضع گي�ری کمتر ابراز 
ش�ده، هرچند گف�ت که اي�ران ب�ه »فرمت 
وين « پايبند اس�ت، ولی تأکي�د کرد که اصل 
مذاکرات هسته ای را به وين محدود نمی داند، 
مذاکراتی که امير عبداللهي�ان تلويحًا گفته 
 دور ششم آن در وين به بن بست رسيده بود: 
»نمی خواهيم از بن بست وارد مذاکره شويم«  
صفحه 15

اميرعبداللهي�ان: امري�کا باي�د 
مسئوليت خود را در قبال فجايع 
افغانس�تان با صدای بلند بپذيرد.
مسئوليت امنيت شهروندان افغان و 
مرز     ها با همسايگان با هيئت حاکمه 
سرپرستی در کابل است. همگان 
بايد به افغانستان برای برون رفت 
از بح�ران موج�ود کم�ک کنيم. 
اميدواريم بتوانيم پيامی مشترک 
را به جامع�ه جهانی، کش�ورهای 
منطقه و داخل افغانس�تان ارسال 
کنيم. از تشکيل دولت فراگير در 

افغانستان حمايت می کنيم


