
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پرسپولیس در دام یک دندانپزشک

ترس های یک فینالیست!

فعال اصالح طلب:

آیا دولت پنهان عذرخواهی 
رهبر کره شمالی را دید؟

 نگاهی به نمایشگاه »بگذارید نفت بخورند!« 
در گالری اعتماد

 روایتی هنری 
از چهره سیاه نفت

موافقت مشروط حزب اهلل عراق با توقف 
حمالت به نیروها و تاسیسات آمریکایی

 راهبرد احتیاط تا بعد 
از انتخابات 2020 

به بهانه اهدای جایزه صلح نوبل به برنامه 
جهانی مقابله با گرسنگی

 15 تا 35 درصد 
خانوارهای ایرانی  در 

معرض سوءتغذیه هستند

جهان 5

آدرنالين 7

سياست 2

تجسمی 8

شهرنوشت 6

همين صفحه

 رهبر معظم انقالب:

 مشکالت اقتصادی 
به شرط مدیریت قوی و جامع 
قابل  حل هستند

شهرنوشت 6

  بررسی دلیل مرگ دانش آموز 11 ساله بوشهری 

  نداشتن گوشی همراه 
 انگيزه خودکشی 
سيدمحمد بود؟

قیمت  2000  تومان  /   شماره 636             سه شنبه 22 مهر   1399  /   25 صفر 1442  /  13  اکتبر   2020

 رهبر انقالب اســالمی تاکید کردند: مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم، به شرط »تالش شبانه روزی مسئوالن« و »مدیریت قوی، جامع و 
خسته نشو« و »تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن به خارج« قابل 
حل هستند و سر و صداهای اراذل مســلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن 

کسی را مشغول کند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری،  حضرت 
آیت اهلل خامنه ای  در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشگاه های افســری نیروهای مســلح در دانشگاه افســری امام  علی 
علیه السالم، الزمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه 
صحیح و عقالنی از تهدیدهــا و ظرفیت ها در مســائل مربوط به »قدرت 
دفاعی«، »استحکام و ثبات اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« دانستند 

و تأکید کردند: 
ایشان اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های نیروهای 
مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب یکدیگر و هم افزایی بیشتر خواندند 
و افزودند: جوانانی که در دانشگاه های نیروهای مسلح تحصیل می کنند 
در واقع تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان یک ارزش بسیار واال و 

یک عنصر حیاتی برای کشور هستند.
فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات مختلف نیروهای مسلح به ملت 
از جمله امدادرسانی و کمک در حوادث طبیعی همچون سیل گلستان و 
زلزله سرپل ذهاب و عرصه های بهداشت و درمان بویژه در شرایط کنونی 
بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینــی در رزمایش همدلی و کمک های 
مؤمنانه خاطرنشان کردند: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتاً 

نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.
رهبر انقالب اسالمی »قدرت دفاعی«، »استحکام و ثبات اقتصادی«، 
و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان اقتدار ملی برشمردند و گفتند: مبنای 
اقتدار در جمهوری اســالمی یک مبنای عقالنی و براســاس محاسبات 
صحیح و منطقی درخصوص اندازه قدرت دفاعی، چگونگی تقسیم کار بین 

نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.
عقالنیت به معنای محاسبه درست است

حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: برای تأمیــن منافع ملی و حفظ 
موجودیت و هویت ملی باید محاســبات دقیق و منطقــی از حد و اندازه 
واقعی تهدیدها و همچنین ظرفیت ها و استعدادهای واقعی کشور وجود 

داشته باشد.
ایشان تأکید کردند: قدرت دفاعی برآمده از چنین محاسبات عقالنی، 
موجب می شود که مسئوالن و مردم با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای 

اساسی شوند.
رهبر انقالب اســالمی عقالنیت را به معنای محاسبه صحیح دانستند 
و گفتند: بعضی ها اســم عقالنیت و عقل را می آورند اما منظورشان ترس، 

انفعال و فرار از مقابل دشــمن اســت در حالی که فرار کردن و ترسیدن، 
عقالنیت نیست.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ترســوها حق ندارند اســم 
عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به معنای محاســبه درست است. البته 
دشــمن تالش دارد تا معنای غلــط عقالنیت را تلقین کنــد و برخی هم 

نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
 یاوه گویی های آمریکا به دلیل ترس از توانایی های ایران است

ایشان علت هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا درباره توانایی های دفاعی و 
موشکی و منطقه ای ایران را، محاسبات دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی 
برای رسیدن به این توانایی ها دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از 
ترس آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه اســت اما باید بدون 
توجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی عقالنی را حفظ کرد و به لطف 
خداوند، جمهوری اسالمی در همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.

رهبر انقالب اسالمی، عقالنیت را الزمه همه امور دانستند و خاطرنشان 
کردند: باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی 
و مبارزات اجتماعی نیز براساس عقالنیت 
باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع 

را اشتباه نگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص 
مســائل فرهنگی به عنوان یکی دیگر از 
ارکان اقتــدار ملی، افزودنــد: زمانی که 
موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح 
شد دشمن، سراسیمه تبلیغات خود را به 
سمت مقابله با این موضوع سوق داد زیرا 
از بیداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی 

هراس دارد.
ایشان با اشاره به »استحکام و ثبات اقتصادی« به عنوان سومین رکن 
اقتدار ملی گفتند: اقتصاد کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار 

مشکالت هستند اما همه این مشکالت قابل حل است.
به ایستادگی و مقاومت ادامه خواهیم داد

رهبر انقالب اسالمی افزودند: من عقیده ندارم که مسئوالن در زمینه 
مسائل اقتصادی تالش نمی کنند. تالش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها 
انجام شــده اگرچه در بعضی بخش های اقتصادی توان مدیریتی ضعیف 

است. ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح 
به مســائل دفاعی، اقتصــادی و فرهنگی و حضور مدیــران قوی، فعال و 
خسته نشــو دانســتند و تأکید کردند: در هر عرصه ای که مدیریت های 

خستگی ناپذیر، فعال و پرنشاط را داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.

رهبر انقالب اســالمی گفتند: مکرراً گفته شــده که عالج مشکالت 
اقتصادی درگرو تمرکز بر مسئله تولید، جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش 
پول ملی و بستن رخنه هایی همچون قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای 
مالی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور مدیران خوب و لزوم 
تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر افزودند: البته در مشکالت اقتصادی، ما 
نقش خباثت آمیز آمریکایی ها و تحریم های آنها را که حقیقتاً جنایت است، 
نادیده نمی گیریم و به ایســتادگی و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف 
 خداوند فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی 

آنها تبدیل کنیم.
  افتخار به جنایت از آدم های رذلی 

مانند رئیس جمهور آمریکا برمی آید 
ایشان با اشاره به ابراز خوشــحالی رئیس جمهور آمریکا از اختالل در 
اقتصاد کشــور و جنایت علیه ملت ایران، گفتند: افتخار به چنین جنایتی 

فقط از آدم های رذلی مثل شما برمی آید.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته 
وضع امروز آمریکا با هزاران میلیارد دالر 
کســری بودجه و ده ها میلیون گرسنه و 
انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت 
ایران به توفیق الهی با قدرت ایمان و عزم 
ملی و به کوری چشم مســئولین رذل، 
خائــن و جنایتکار آمریکا بر مشــکالت 
فائق خواهد آمد و از تحریم نیز به عنوان 
وسیله ای برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد 

کشور استفاده خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید 
مجدد بر این موضوع که عالج مشکالت 
کشور در داخل است، گفتند: اگرچه بسیاری از مشکالت ما مربوط به خارج 
از کشــور اســت اما عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه درست و نگاه 
صحیح به مسائل کشــور و منطقه و با بکارگیری تدبیر، تالش، خرد و عزم 
راسخ اســت، بنابراین نباید عالج را در خارج از کشور جستجو کرد چرا که 
ما هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و سر و صدای اراذل مسلط بر ملت 

آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگــری از ســخنان فرمانده کل قوا در مراســم مشــترک 
دانش آموختگی نیروهای مســلح به بیان چند توصیه به دانشجویان و 
مسئوالن این دانشگاه ها اختصاص داشت. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به تحول در تهدیدها، مقابله با آنها را نیز نیازمند برنامه های جدید 
دانستند و تأکید کردند: در پژوهش های دانشگاه های نیروهای مسلح باید 
پیش بینی تهدیدهای جدید و شناخت راه های مقابله با آنها مورد توجه 

جدی قرار بگیرد. ایشان تجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس 
را ســرمایه ای ارزشــمند خواندند و با تأکید بر لزوم تبدیل آن تجربیات 
برجسته به نظریات دفاعی و بسط و تکمیل آنها، بر توجه ویژه به تربیت 
اخالقی در دانشگاه های نظامی توصیه کردند و گفتند: البته این توصیه 
برای همه جوانان کشــور بویژه نیروهای انقالبی است که باید اخالص و 
مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند  و در مسئولیتها چشم به مقام 

باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.
  ضابطه گذاری برای مقابله با بیماری کرونا 

باید از جایگاه حاکمیتی باشد
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشــان بار دیگر با تشکر از 
مسئوالن بخش بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران فداکار، ابتالئات 
و تلفات موج سوم کرونا را بســیار دردآور خواندند و افزودند: همچنانکه از 
مدتها قبل به رئیس جمهور و مسئوالن محترم گفته ام، ضابطه گذاری ها 

برای مقابله با بیماری باید از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایشان گفتند: همچنانکه در موضوع ســفر اربعین، مردم متدین به 
مرزها نرفتنــد و در عزاداری های محرم نیز ضوابط ســتاد ملی را دقیقاً 
رعایت کردند، عموم مردم باید در مســائلی همچون نرفتن به سفرها و 
رعایت شیوه نامه ها، مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خالص شویم. 
پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، ســردار سرلشکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از توانمندی ها و فعالیت های 
نیروهای مســلح و دانشــگاه های افسری در سال گذشــته بیان کرد و 
گفت: ناکامی های اخیر آمریکا تنها بخشــی از شکســت های دشمن 
محسوب می شود و عصبانیت شیطان بزرگ و تالش ها و تحرکات نظامی 
پرطمطراق اما توخالی دشــمنان و عادی سازی روابط خیانت بار برخی 
از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، تردیدی در برتری جبهه حق 

ایجاد نخواهد کرد.
در این مراسم که همزمان در همه دانشــگاه های افسری نیروهای 
مسلح از طریق ارتباط تصویری دریافت می شد، امیر سرتیپ دوم اوجاقی 
فرمانده دانشگاه امام علی)ع(، سردار ســرتیپ پاسدار غالمی فرمانده 
دانشگاه امام حسین)ع( و سردار سرتیپ دوم بختیاری فرمانده دانشگاه 
علوم انتظامی امین گزارشی از فعالیت ها، اقدامات و برنامه های تحصیلی 
این دانشــگاه ها بیان کردند. قرائت ســوگندنامه، اعطای پرچم توسط 
دانشجویان قدیم به جدید، اجرای ســرود مشترک توسط دانشجویان 
مســتقر در میدان از دیگر برنامه های مراسم مشترک دانش آموختگی 

نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با کســب اجازه از فرمانده 
کل قوا به تعدادی از برگزیدگان دانشــگاه های افســری جایزه، درجه و 

سردوشی داد.

خبر

رهبر معظم انقالب: 

مشکالت اقتصادی به شرط مدیریت قوی و جامع قابل  حل هستند

سفر دوباره همتی به عراق کارساز است؟

جستجوی کلید 
 آرامش فردوسی 

در    بغداد

چرتکه 3

 از فردوسی تا بغداد، از سبزه میدان تا هرات؛ حاال آوازه بازار ارز ایران 
و نرخ برابری ریال در برابر دالر در همه جهان پیچیده است. 

 منابع ایران در بسیاری از کشورهای دوست و همسایه  کشورهایی 
که زمانی شــرکای اصلی تجاری ایران بودند بلوکه شــده است، کره 

جنوبی، ترکیه، عمان و البته عراق و ... 
 حاال برای دومین بار در چهار ماه اخیر همتی راهی بغداد شده است 
تا درباره این ماجرا با طرف عراقی به گفتگو بنشیند و بحران بانکی ایران 

را با مساعدت طرف عراقی حل کند.   
 پیش تر در پایان خردادماه وقتی همتی راهی عراق شد و عکس های 
دو نفره و چند نفره از این ســفر بــا حضور رئیــس کل بانک مرکزی 
ایران منتشــر شــد؛ نرخ دالر در محدود 20 هزار تومان بود، حاال اما 
در دهه پایانی مهرماه نــرخ دالر به محدوده 30  هزار تومان رســیده 
است. بازخوانی آنچه همتی در سفر پیشین اعالم کرد: »سال گذشته 
توافقنامه خوبی درخصوص نحوه استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز 
و برق به عراق، امضا کردیم، اما بخاطر برخی مشــکالت، تفاهم نامه به 
طور کامل عملیاتی نشده بود«. وی تاکید کرده بود درخصوص نحوه 
اجرای تفاهم نامه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای خرید کاالهای 
اساسی و دارو به نتایج خوبی رسیدیم که انشااهلل از هفته آینده مراحل 

عملیاتی آن آغاز خواهد شد...

به بهانه »محرومیت زدایی« خانوادگی بهارستانی ها؛

یک دو دو تا چهار تای ساده در باب هزینه - فایده »مجلس«
سياست 2

شهرنوشت 6

آثار کرونا بر بازار کار در تابستان امسال تاحدی تعدیل شد

 بیکاری دو رقمی در نیمی 
از   استان های کشور


