 #من  -ماسک  -میزنم
صالحی در آیین آغاز طرح ملی
کاشان پایتخت نهج البالغه مطرح کرد

بازسازی بیش از  ١۵۶هزار واحد مسکونی آسیب دیده از
سیالب سال 98

نهجالبالغه
جهان اسالم را فتح میکند

روحانی:بازسازیمناطقسیلزده
کشور از افتخارات ملی است

در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7467سه شنبه  22مهر  25 ۱۳۹۹صفر  20 1442صفحه
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توافق ارزی ایران و عراق

احکام افزایش
حقوق بازنشستگان
صادر شد

 ۲۷۲نفر دیگر
جان باختند
5
چهارصد و چهل و چهارم

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز اعالم
کرد :مطالبه مهم جامعه بازنشستگی کشور
عملیاتــی و احکام متناسبســازی حقوق
بازنشســتگان کشــوری صادر شــد .در ســال
جاری حقــوق بازنشســتگان کشــوری عزیز
بــه طور میانگیــن۷۷درصــد افزایش یافته
است.

رکوردشکنی دوباره کرونا
در کشور

سال بیست و ششم
شماره 7466
دوشنبه
 21مهر 1399
 24صفر 1442

 -رئیس بانک مرکزی در پایان سفر یک روزه به بغداد از آزادکردن منابع مالی ایران در عراق خبر داد

7

«تبرئه»؛ اولین رأی
دادگاه جرم سیاسی

 در مشکالت اقتصادی،ما نقش خباثتآمیز
امریکاییها و تحریمهای
آنها را که حقیقتاً جنایت
است ،نادیده نمیگیریم
و به ایستادگی و مقاومت
ادامه خواهیم داد

3

شرایط سخت کرونایی برای کودکان و
راههای پیشگیری از آسیبها

شلیک کرونا
به عواطف کودکانه

13

 بسیاری از مشکالت مامربوط به خارج از کشور
است اما عالج آنها در
داخل است
 سروصدای اراذل مسلطبر ملت امریکا ذهن کسی
را مشغول نکند

در  20روز ابتدایی پاییز

شدند

شهروندتهرانبودند

بیایید دست به دست
هم کاری کنیم
رویسخناینمطلب
مسئوالننیستندومردمهستند

روایتهای متفاوت از خودکشی
دانشآموز  12ساله

6

عوامل مؤثر
در خودکشی کودکان
دکتر کاظم ملکوتی

عضو هیأت مدیره جمعیت
علمی پیشگیری از خودکشی

khamenei

ادامه درصفحه 4

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای فرمانــده معظــم کل قوا
صبــح دیــروز در ارتبــاط تصویــری با مراســم مشــترک
دانشآموختگی دانشگاههای افســری نیروهای مسلح
در دانشــگاه افســری امــام علــی علیهالســام ،الزمــه
حفــظ اقتــدار و هویــت ملــی و تأمیــن منافــع ملــی را
محاســبه صحیح و عقالنی از تهدیدهــا و ظرفیتها در
مســائل مربوط به «قدرت دفاعی»« ،اســتحکام و ثبات
اقتصادی» و «توانایی و قوام فرهنگی» دانستند و تأکید
کردند :مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم به شــرط
«تالش شبانهروزی مسئوالن» و «مدیریت قوی ،جامع
و خستهنشــو» و «تمرکــز بــر تولید داخلی و چشــم امید
نداشــتن به خارج» قابل حل هســتند و ســر و صداهای
اراذل مســلط بــر ملــت امریکا هــم نباید ذهن کســی را
مشغول کند.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتــر مقام معظم

رهبــری ،حضــرت آیتاهلل خامنــهای ،اجرای مراســم
مشــترک دانــش آموختگــی دانشــگاههای نیروهــای
مســلح را فرصتــی بــرای اســتفاده از تجــارب یکدیگــر
و همافزایــی بیشــتر خواندنــد و افزودنــد :جوانانــی که
در دانشــگاههای نیروهــای مســلح تحصیــل میکننــد
در واقــع تأمیــن کننــدگان و حافظان امنیــت به عنوان
یــک ارزش بســیار واال و یک عنصر حیاتی برای کشــور
هستند.
فرمانــده کل قــوا با اشــاره به ارائه خدمــات مختلف
نیروهای مســلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک
در حــوادث طبیعــی همچــون ســیل گلســتان و زلزلــه
ســرپل ذهاب و عرصههای بهداشــت و درمان بویژه در
شــرایط کنونی بیمــاری کرونا و همچنیــن نقشآفرینی
در رزمایــش همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشــان
کردند :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتاً

 ëëعقالنیت؛ محاسبه صحیح است نه انفعال
حضــرت آیتاهلل خامنــهای در این ســخنان با بیان
اینکــه بــرای تأمیــن منافــع ملــی و حفــظ موجودیت و
هویــت ملــی بایــد محاســبات دقیــق و منطقــی از حــد
و انــدازه واقعــی تهدیدهــا و همچنیــن ظرفیتهــا و
اســتعدادهای واقعی کشــور وجود داشــته باشــد ،تأکید

کردنــد :قــدرت دفاعــی برآمــده از چنیــن محاســبات
عقالنــی ،موجــب میشــود کــه مســئوالن و مــردم بــا
طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.
ایشــان عقالنیــت را بــه معنــای محاســبه صحیــح
دانســتند و گفتنــد :بعضیهــا اســم عقالنیــت و عقــل
را میآورنــد امــا منظورشــان تــرس ،انفعــال و فــرار از
مقابل دشــمن اســت در حالیکه فرار کردن و ترسیدن،
عقالنیت نیست.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای تأکیــد کردند :ترســوها
حــق ندارند اســم عقالنیت را بیاورند زیــرا عقالنیت به
معنــای محاســبه درســت اســت .البتــه دشــمن تالش
دارد تــا معنــای غلــط عقالنیــت را تلقین کنــد و برخی
هــم نادانســته ،در داخل همــان حرف دشــمن را تکرار
میکنند.
صفحه  2را بخوانید

محصوالت چند رسانهای «ایران»

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می
شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëبــا معرفی زکریــای رازی میتوانیم
نظــــــر
پدر بهداشــت جهان معرفی شویم/
مـــردم
علی حامدی :ویــروس کرونا با توجه
به صدماتی که به کشــور ما زده به نظر میرســد که یک
خوبــی هــم دارد و آن اینکه ما هم توانســتیم در این راه
مبارزه با کرونا شرکت کنیم و خوب است از این ظرفیت
استفاده و وجههای در دنیا کسب کنیم و حتی ایران را به
عنوان مهد بهداشــت و درمان جهــان و زکریای رازی را
بهعنوان پدر بهداشت جهان معرفی کنیم .کشور ما در
سالهای گذشته مورد بیمهریهای زیادی قرار گرفته
و تحریم شــده و در انزوا قرار گرفته و میتوانیم پیروزی
بهدســت بیاوریــم و میتوانیــم پــدر بهداشــت جهــان
باشیم با توجه به کشف الکل توسط زکریای رازی.

ط کشــی در جــاده قوچــک به شمشــک و اوشــان
ëëخــ 
فشــم /آقای شــیرازی :از آقای اســامی وزیر محترم راه
و شهرســازی خواهشــی دارم؛ اینکــه جــاده قوچــک به
شمشــک و دربندســر خطکشــی نــدارد و جاهایــی هم
ط کشــی دارد خیلــی کم رنــگ میباشــد و قابل
کــه خ 
رؤیــت نیســت .از آنجاییکــه ترافیــک ســنگین در این
منطقــه حاکــم اســت هــم در طــول هفتــه و هــم آخر
هفته ،شــرایط رانندگی مخصوصاً در شب بسیار بسیار
خطرناک میباشــد .از وزیــر محترم خواهشــمندم که
دستور فرمایند جادههای قوچک به شمشک و زردبند،
میگون و اوشــان فشــم و میگون خط کشــی شــود؛ هم
از وســط و هــم از کنــار ،چــون این کار باعث میشــود از
تصادفات جلوگیری شود.

استودیو خبر
«ایران»

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

موضوع این قسمت:

مشاهدات
میدانی از آی سی یو و بخش ویژه کرونا
در بیمارستان امام حسین (ع)

مرگدرمیزند

ممکن است کسی رعایت کند و
باز هم به این ویروس مبتال شود؟
از یک همراه
در این بخش کاری هم بر میآید؟
من  20سال
است کار میکنم اما قرار دادی هستم

رادیو
ایران 20
@irannewspaper
@radioiran20
بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

بستری شدند

قربانی شدند

30
درصد قربانیان و  25درصد مبتالیان

 عموم مردم باید درمسائلی همچون نرفتن
به سفرها و رعایت
شیوهنامهها ،مراقبت
جدی کنند تا از بیماری
کرونا خالص شویم

نیروهایی آبرومند و شرافتمند هستند.
رهبر انقالب اســامی «قدرت دفاعی»« ،اســتحکام
و ثبــات اقتصــادی» و «توانایــی و قــوام فرهنگــی» را
ارکان اقتــدار ملــی برشــمردند و گفتنــد :مبنــای اقتــدار
در جمهــوری اســامی یــک مبنــای عقالنی و براســاس
محاســبات صحیح و منطقی درخصوص اندازه قدرت
دفاعــی ،چگونگــی تقســیم کار بیــن نیروهای مســلح و
تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.

بر
اثر ابتال به کرونا از دست میدهد

00
 75.0نفر  30.000نفر  4160نفر
مبتال

عقیده ندارم که مسئوالن در زمینه مسائل اقتصادی تالش نمیکنند

 -1خودکشــی پســربچه  12ســاله در این دو
روز واکنشهــای مختلفی از ســوی کاربران
فضای مجازی به دنبال داشته است .اما آیا
فقط همین خبر خودکشی است که مطرح
میشــود .ما باید دالیل و ریشــههای اصلی
این موضوع را بررســی کنیم .اگر چه در این
سالها بارها و بارها درباره خودکشی کودکان
و نوجوانــان خواندیــم و شــنیدیم اما طبق
بررســیهای انجام شــده این خودکشــیها
عوامــل مختلفــی دارد نخســتین مســأله
برای ما این اســت که این گــروه از کودکان و
نوجوانان احتماالً روحیه افسردگی داشتند
و بــه صــورت هیجانــی رفتــار میکردند .به
این معنا که کودکان و نوجوانانی که دســت
به خودکشــی میزنند رفتارهــای هیجانی،
خشــم و افســردگی ،و رفتارهــای ناگهانــی
دارند .این علل رفتاری نشــانههای مهمی
است که خانوادهها و اولیای مدرسه باید به
منظور کشف افراد در معرض خودکشی به
آن توجه کنند.
 -2معمــوالً به غیــر از عوامل فــردی که در
خودکشــی نوجــوان بســیار تأثیرگذار اســت
عوامــل خانوادگی هم نقش ویــژهای دارد.
مثالً برخی از پدر و مادرها بسیار سختگیرند
و در مقابــل برخــی از پــدر و مادرهــا هیــچ
مدیریتی روی فرزندانشان ندارند .بنابراین
خانوادههایــی کــه درگیــر تنش هســتند و یا
یکــی از اعضای خانواده درگیر آســیبهای
اجتماعی و اعتیاد است ،فرزندانشان بیشتر
به موضوع خودکشی فکر میکنند.
 -3عوامــل فرهنگــی در منطقــهای که این
گــروه از کــودکان و نوجوانــان در آن زندگــی
میکننــد هم تأثیرگــذار اســت .در برخی از
مناطــق ،مردم تا به مشــکل برمــی خورند
ســریع بــه خانــواده و دوستانشــان اعــام
میکنند که خودمان را میکشیم .متأسفانه
حــرف زدن دربــاره خودکشــی مثــل نقــل
و نبــات در دهــان برخــی از مــردم مطــرح
میشــود و بــه تبعــات آن بــرروی کــودکان
یشود.
توجهینم 

اعداد مخوف
جان خود را

طلسم  40ساله شکسته شد

یادداشت

مبتالیان به کرونا در  24ساعت

هر  5دقیقه یک شهروند

رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح:

مرگ تلخ
«سید محمد»

 272نفر

گذشته جان خود را از دست دادند
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جواددلیــری /روایتاخبارکرونــارنجآورو
غمبار شــده است؛ سرعت پیشــروی کرونا
در دل جامعه از مرز هشــدار گذشــته است.
ســاعت  ۱۴:۱۵هــر روز خبرهایــی غمبــار از
میــزان ابتــا و مــرگ و میــر بیمــاری کرونا
منتشر میشــود .تیتر روزنامهها نیز بازی با
اعداد و کلمات اســت و روایتهای دردآور
از وضعیت بیمارســتانها و میزان شــیوع.
نیمــی از مــردم هم پروتــکل هــارا رعایت
میکننــد و نیمی دیگــر بیهــراس از کرونا
روزگار میگذرانــد امــا انــگار «عادیســازی
انــگاری» دارد رخ میدهــد و جــز
و عادی
ِ
افسوسکاریازدستکسیبرنمیآید.
اســاتید مــا روزنامهنــگاران میگوینــد
احساســات نباید بر یــک روزنامهنگار تأثیر
بگذارد .استاد شریفی که عمرش بلند باد،
میگفت :زیر بار احساسی کردن خبر نروید
و احساسات و تمایالت شما نباید بر کارتان
تأثیر منفــی بگذارد .اما امروز چه میشــود
کرد؛ ۲۷۲هموطن بر اثر کرونا جان باختند.
بین یک روزنامهنــگار و یک فرد عادی چه
تفاوتی است ،مگر میشــود خبر مرگ آن
هم روزی بیش از ۲۰۰نفر را شنید و مخابره
کرد و عادی بود؟ داســتان تکراری اســت و
گفتــن آن ماللآورتر! حتما میدانید فقط
از اول مهرمــاه تاکنــون ۳۶هــزار نفــر مبتال
شــدهاند ۳ ،هزار نفر درگذشــتهاند ۵ ،هزار
نفر امروز روی تخت بیمارســتان هســتند.
ما روزنامهنــگاران هر روز راویــان غم و درد
و رنج از بیمارســتان و درمانگاهها و کســب
و کار و خانــه و کاشــان ه مــردم هســتیم؛ مــا
هم از مخابــره این آمارهای روزانه ،غمزده
میشویم و دلنگران .این آمارهای هر روزه
تکهای از جان جامعه را جدا میکند؛ هر روز
رکوردجدیدیمیشکند.
بدیــن گونــه اســت که جامعــه در شــرایط
خطیر و خطرناکی قرار گرفته اســت .بارها
گفته شــده و نوشتهایم و شــنیدهاید ،کرونا،
مــرز ،نــژاد و زن و مــرد و جــوان و مســن
نمیشناسد .اعتماد متقابل بین حکومت
و مــردم و همراهی مــردم و رعایت حقوق
شــهروندی این روزها بســیار واجب است.
کروناباسرعت،جانهموطنانرامیگیرد،
کادر درمــان را از پــای درمیآورد ،داســتان،
قصــهای تکراری شــده اســت .هر کــدام ما
کاری از دســتمان برمیآیــد .کنــار هــم با
«کمــک مؤمنانــه» میتوانیــم ماســکی بر
صورت آنــان که از فقر خود را پوشــاندهاند
بزنیــم و بــا «زبــان مهربانانه» بــه یکدیگر
بگوییــم هر ماســک جان چه تعــداد عزیز
را نجــات میدهــد .چه دولــت و نهادهای
مسئول جریمه تعیین کنند و یا نکنند ،چه
بتواننــد بگیرند یا نگیرند ،این یک مســأله
است اما مسأله و مسئولیت اصلی برعهده
ما مردم است .رعایت کنیم ،ماسک بزنیم
و از تــردد غیرضــرور جلوگیری کنیم .نباید
رسم سوگواری عادی شود .پایان این روایت
تلخ ،شکست مرگ و رنج کرونایی است و
آن فقط با همراهی مردم صورت میگیرد.
ماســک و قرنطینــه اولیــن راهــکار اســت،
بیاییمحداقلآخرهمین هفتهسفرنرویم
وپاساژگردینداشتهباشیم.ماسکبزنیمو
شوخی نگیریم .بیاییم دست به دست هم
کاریکنیمکارستان.

