
    مهدي رض��ا برنا، پژوهش��گر ه��وش مصنوعي در 
گفت و گو با »جوان«: از مهم تري��ن تفاوت هايي كه بين 
رس��انه هاي قديمي تر و ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي وجود دارد، اين اس��ت كه رس��انه هايي كه در 
حال حاضر در فضاي مج��ازي وجود دارند، به  خصوص 
ش��بكه هاي اجتماع��ي مي توانند داده ه��اي كاربر را با 
استفاده از هوش مصنوعي تحليل كنند و براي هر فرد به 
طور شخصي سازي شده ذائقه سازي متناسب را با خود 
آن فرد انجام دهند؛ مثاًل فرض كنيد اگر فردي عالقه مند 
به ماشين است، شبكه هاي اجتماعي با تحليل داده هاي 
اين فرد مي توانند اين عالقه را متوجه شوند و متناسب با 
ذائقه اين فرد وي را گام  به  گام به سمتي پيش ببرند كه 

اهداف خودشان اقتضا مي كند

    مدير عامل شركت فناوري بن ياخته هاي رويان ضمن 
تشريح اهميت سلول هاي بنيادي خون بندناف به ويژه در 
درمان بيماري هاي خوني و دستاوردهاي رويان در اين 
حوزه، در عين حال از تهيه پانسمان زيستي مشتق از پرده 
جنيني به عنوان زخم پوش براي زخم هاي حاد و مزمن، 

سوختگي حاد و زخم هاي پاي ديابتي خبر داد

    س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه: اگر كش��ور    هايی 
هستند كه مس��ير مذاكرات را به تحوالت داخلی ايران 
گره زدند بر اسب بازنده شرط بندی كردند. ايران كشور 
مقتدر و باثباتی اس��ت و اين را تجربه كردند و تجارب 
غلط گذشته را تكرار نكنند و برای خودشان و ديگران 
هزينه نكنند.اينكه در كنار مخالفان��ی قرار بگيرند كه 
ماهيت آنها برای ملت ايران روشن است، سياست غلط 

و كوته  بينانه ای است

   دونالد ترامپ، رئيس جمهور قبلی امريكا مجدداً ادعای 
تقلب در انتخابات را ، اين بار برای انتخابات ميان دوره ای 
كنگره مطرح كرد و گفت كه بايد مجدد در آريزونا انتخابات 
برگزار شود. او مسئوالن بی كفايت را برای مشكالت دستگاه 
رأی گيری مقصر دانسته است.  ترامپ در اين خصوص گفت: 
»مقام های احمق و احتماالً فاسد كنترل انتخابات آلوده در 
آريزونا را از دست دادند. دستگاه های رأی گيری در مناطق 
جمهوريخواه از كار افتاده بود. هرچه سريع تر بايد انتخابات 
جديدی برگزار ش��ود.« ادعای ترامپ درباره تقلب بعد از 
پيروز شدن دموكرات  ها در انتخابات سنا مطرح شده است، 
هرچند آنها به احتمال قريب به يقين اكثريت كرسی های 

مجلس نمايندگان را به خود اختصاص خواهند داد

    ايران ميزبان هيئت تجاري 120نفره روسيه است. 
تجار و فعاالن اقتصادي روس��ي حاضر در اين هيئت كه 
به سرپرستي س��رگئي كاترين، رئيس اتاق بازرگاني و 
صنعت روس��يه و به دعوت اتاق ايران به تهران آمده اند، 
در كنار 600تاجر و ب��ازرگان ايراني در همايش تجاري 

ايران - روسيه حاضر مي شوند

    سوسنگرد در جبهه مياني خوزستان ماجراي غريبي 
داشت. دش��من اگر مي خواست از س��مت شمال غرب 
خودش را به اهواز برساند، بايد از سوسنگرد عبور مي كرد. 
اين شهر يك جور موقعيت استراتژيكي داشت كه باعث 
مي شد زد و خورد آنجا زياد باشد و سه بار دست به دست 
ش��ود. در گفت وگو با محمود محم��ودي از راويان دفاع 
مقدس نگاهي به شرايط سوس��نگرد در اولين ماه هاي 
جنگ مي اندازيم. شهري كه 42 س��ال پيش در چنين 

روزهايي مجدد توسط دشمن مورد تهديد قرار گرفت

 هوش مصنوعي، برگ برنده 
در شبكه هاي اجتماعي

اروپای یخ زده در تقالی 
گرم شدن با اجاق آشوب

امیرعبداللهیان:

 تروریسم محكوم است 
 میدان تقسیم باشد 

یا شاهچراغ

ترامپ مجدداً 

 

اعالم تقلب انتخاباتی کرد

ذخیره خون بند ناف 
 کشورهاي همسایه 
و اروپایي در ایران

سفر هیئت تجاري 120 نفره 
روسي به میزباني اتاق ایران

 سوسنگرد
  کلید دستیابي دشمن 
به مرکز خوزستان بود
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه 24 آبان 1401 - 20 ربیع الثانی 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6624 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

ترکیب تروریست ها تجزیه شد

پرچم را باال نگه دارید

رئیس جمهور: به دنبال شادی دل مردم باشید

   سیاسی

ویژه های  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

بی بی سی: قطر خیلی بد است 
 چون آشوب های ایران را 

پوشش نمی دهد!

 دزدی که به عنوان نماینده 
زنان ایران میهمان الیزه شد

فرصت تحقق رؤیاها

 آشکار شدن راهبرد امریکا
 برای مقابله با ایران قوی

 با گستاخی اروپایی  ها 
چه باید کرد؟

 پناه استراتژیک  طالبان 
به »شیطان«!

دنیا حیدری

سیدعبداهلل متولیان

سبحان حافظی

هادی محمدی

بدرقه كی روش و ش��اگردانش روز گذش��ته در فرودگاه امام 
خمينی، بدرقه كاروان اميد بود. كاروانی كه بی شك می تواند 
با انگيزه، انرژی و عش��قی كه از تك تك مردم ايران می گيرد 
در قطر اقتدار، تعصب و غيرت را به نمايش بگذارد و لبخندی 
دلنش��ين را ميهمان لب های مردم كند. مردمی كه از امروز 
چش��م انتظار نمايش يوزهای ايران هس��تند. چش��م انتظار 
نمايش ساق هايی كه به عشق مردم و كسب افتخار برای پرچم 

پرافتخار ايران در قطر خواهند دويد | صفحه 13

يكی از آثار و نتايج جنگ تركيبی اخير، علنی شدن راهبرد 
امريكا برای مقابله با ايران است. سران امريكا همواره دخالت 
در امور اي��ران و تالش برای براندازی جمهوری اس��المی را 
منكر  می شدند، اما اين بار نه تنها ابايی از بيان مداخله در امور 
ايران ندارند بلكه علناً از راهبرد تس��ليح مخالفان جمهوری 
اسالمی و اشرار و اوباش داخلی برای مشروعيت زدايی از نظام 
اس��المی ايران نيز س��خن می گويند. امريكا پس از افزايش 
قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ايران به اين جمع بندی 
راهبردی رسيده اس��ت كه با اتكای صرف بر قدرت نظامی 

خود، توانايی مقابله با محور مقاومت را ندارد  | صفحه 2

در مقابل اظهارات و رفتارهای مداخله جويانه و گستاخانه سران 
برخی كش��ورهای اروپايی از جمله فرانس��ه و آلم��ان، واكنش 
ديپلماتيك الزم اس��ت، اما نبايد به اين واكنش  ه��ا اكتفا كرد و 
ضروری است به اين رفتار ها با اقداماتی عملی پاسخی متناسب 
داده شود.  اظهارات بی شرمانه صدراعظم آلمان و اقدامات سرويس 
اطالعاتی اين كشور در سازمان دهی تجمع گروهك های تروريستی 
و تجزيه طلب ضدانقالب در برلين و نيز ديدار رئيس جمهور فرانسه 
با تجزيه طلبان اقداماتی عادی نيس��ت كه به صرف يك اعتراض 

ديپلماتيك بتوان به آن پاسخ متناسب داد  | صفحه 2

 اگر طالبان، امريكا را دش��من و كافر در ادبي��ات خود معرفی 
می كند و از فتنه های آن هم نگران اس��ت، چگونه است كه با 
واس��طه های ش��به قاره ای دور جديدی از مذاكرات پنهانی را 
به وسيله مسئول استخبارات خود با معاون سازمان سيای امريكا 
دنبال می كند و برای مشروعيت دادن به حاكميت تك قومی 
خود، دست به دامان امريكا و غرب ش��ده و برخی بده بستان ها 
هم با آنها شروع ش��ده است. خطای اس��تراتژيك طالبان اين 
است كه نمی داند، با پناه بردن به ش��يطان، خود را در معرض 
قربانی ش��دن قرار می دهد، چراكه امريكا، طالب��ان را »ابزار« 
می خواهد و در نهايت هم همانند آنچ��ه برای ديگر متحدان 
عرب منطقه، توصيف كرده و آنها را گاو شيرده می داند، از جرم 
امريكايی كشی طالبان نخواهد گذشت و آخرين ايستگاه تعامل 

با امريكا، نابودی طالبان و رهبران آن است   | صفحه 15

 با عملیات موشكی و پهپادی ایران ترکیب تروریست های تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق از هم پاشیده شد
گفته شده است این عملیات ها تا خلع سالح کامل و برچیده شدن بساط تروریست ها ادامه خواهد داشت | صفحه 2

 جمعه 
با »غیررسمي 5«

 یک هفته 
با جهش هاي فناوري موشکي و فضایي ایران

 حوزه نشر 
باید از پز فرهنگی خارج و حرفه ای شود

    جمعه اين هفته تازه ترين قس��مت از مس��تند 
»غيررس��مي« روي آنت��ن تلويزي��ون م��ي رود. 
»غير رس��مي 5« قرار اس��ت باز هم ما را به ضيافت 
تصاويري تازه از سلوك رهبر انقالب با اقشار مختلف 
مردم ببرد؛ ديدارهايي كه عمدتاً به شكل خصوصي 
انجام شده اس��ت.  رس��انه مل��ي همواره كوش��يده 
چهره اي رس��مي از رهبر معظم انقالب به مخاطب 
ارائه دهد و خواسته يا ناخواس��ته بخش هايي را كه 
رهبر معظ��م انقالب در حالتي غيررس��مي تر ديده 

مي ش��وند، از تصاوير تلويزيون حذف می كنند، اما 
مستندهاي غيررسمي مي كوشد طرحي نو دراندازد 
و رهب��ر انق��الب را در وضعيت هايي غيررس��مي تر 
نش��ان دهد. در قسمت پنجم مس��تند غيررسمي، 
تصاويري از حضور سرزده رهبر انقالب پس از حادثه 
زلزله بم و فعاليت هاي جهادي ايش��ان از سال هاي 
پيش از انقالب اس��المي ت��ا دوره هاي مس��ئوليت 
 ايش��ان پس از پيروزي انقالب اس��المي به تصوير 

كشيده شده است | صفحه 16

    در هفته گذش��ته سه دس��تاورد مهم در عرصه 
موش��كي و فضايي به اطالع مردم عزيز ايران رسيد: 
ارتقای برد سامانه پدافند هوايي موشكي باور373 
به بيش از 300 كيلومتر، پرتاب آزمايشي و زيرمداري 
ماهواره بر جدي��د قائم100 و اعالم خبر دس��تيابي 
ايران به موشك بالستيك هايپرس��ونيك با قابليت 
مانور باال در ج��و و خارج از جو. دس��تيابي ايران به 
سالح موش��كي هايپرس��ونيك با قابليت مانور باال 

در تمام اليه هاي ارتفاعي، ب��ه يكباره اتفاق نيفتاده 
و مراحل توسعه خود را توس��ط متخصصان كشور 
طي كرده اس��ت. در رزمايش پيامبر اعظم)ص(17 
در زمس��تان1400 عالوه بر استفاده از موشك هاي 
دزفول و ذوالفقار مجهز به سرجنگي هاي جداشونده 
يك خبر بس��يار مهم ديگ��ر هم در م��ورد آخرين 
 پيش��رفت حاصل ش��ده در قدرت موش��كي كشور 

اعالم شد | صفحه 10

       مدير انتش��ارات  هزاره ققنوس  در گفت و گو 
با »جوان«: من طرح��ي دارم كه در صورت عملياتي 
شدن مي تواند كمك بسيار زيادي به ترويج، گسترش 
و تقويت زبان و ادبيات فارس��ي و همچنين مباحث 
فرهنگي كند. پيش��نهاد من اين بود كه كشورهاي 
فارس��ي زباني مثل ايران، افغانستان و تاجيكستان و 
كشورهاي ديگري كه زبان فارسي در آنها ظهور و بروز 
دارند، با كمك همديگر يك »گرنت« واحدي را براي 

زبان فارسي تشكيل بدهند و مثاًل كتابي كه در كشور 
افغانستان به زبان فارسي منتش��ر مي شود، اگر يك 
ايتاليايي يا فرانسوي خواس��ت آن را به زبان خودش 
ترجمه كند، م��ورد حمايت اين گرنت ق��رار بگيرد. 
مثل يك صندوق مش��ترك كه هر كدام از كشورها 
بخشي از تأمين س��رمايه آن را بر عهده مي گيرند، با 
مديريت بزرگان حرفه اي نشر در اين حوزه و به صورت 

غيردولتي تشكيل شود | صفحه 8

 بلوچ هرگز تجزیه طلب نیست
 تحریک کنندگان باید پاسخگو باشند

    در روزه��اي اخير هيئتي از س��وي رهبر معظم 
انقالب به رياس��ت حجت االس��الم حاج علي اكبري 
به  اس��تان سيستان و بلوچس��تان اعزام ش��ده اند تا 
ضمن بررسي حوادث هفته هاي اخير در اين استان، 
از مردم منطقه دلجوي��ي كنن��د. از ديدارهاي مهم 
علي اكبري در اين س��فر، ديدار با مولوي عبدالحميد 
اس��ماعيل زهي، امام جمعه اهل س��نت زاهدان بود. 
خطبه هاي نمازجمعه عبدالحميد در مس��جد مكي 
زاهدان در هفته ه��اي اخير موج��ب تحريك مردم 

و ايجاد حواش��ي و ناآرامي هاي��ي در زاهدان و برخي 
شهرهاي ديگر اس��تان در عصرهاي جمعه شده بود. 
قريب به اتفاق آشوب و ناامني هاي سيستان و بلوچستان 
و نيز ترور مقامات امنيتي اين استان در هفته هاي اخير، 
عصرهاي جمعه اتفاق افتاده اس��ت. به نظر مي رس��د 
در دي��دار علي اكبري هش��دار الزم ب��ه عبدالحميد 
اسماعيل زهي داده شده است. علي اكبري همچنين 
روز گذشته با بزرگان و معتمدان و نيز مقامات انتظامي 

استان ديدار داشت | صفحه 6
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 مادر شهیدان رسول، داوود و رضا خالقی پور در مراسم بدرقه تیم ملی: به من قول بدهید که همان طور که زیبا بازی می کنید
 با اخالق ورزشی پرچم ایران را به دنیا بشناسانید. هر خانواده فرزندانی دارد، ما خانواده ایران بزرگ هستیم 

در یک خانواده ممكن است تنش ایجاد شود، اما اعضای خانواده مشكالت را در بیرون نشان نمی دهند 
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