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رئیس جدید فوتبال  
هزار میلیارد پول نیاز دارد

محمدرضا اصالنی:  به 
کرده ام برخوردهای سطحی عادت 

 درمان کرونا 
فقط با 5 هزار تومان!

 داستان سه نوجوان هالل احمری که
تش به روستایشان برسد نگذاشتند آ

 گزارش »شهروند« از بحران  اقتصادی
پیش  روی سکاندار آینده فدراسیون 

 گزارش »شهروند« از ادعای درمان کرونا
با یک داروی گیاهی

شطرنج باد؛ سربلند در دادگاه تاریخ
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صف

13 حه
صف
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در  عزاداری های محرم تابع ستاد کرونا باشید
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در  عزاداری های محرم 
تابع ستاد کرونا باشید

توصیه و تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:  
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صف
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یارت خانه خدا  از بیمارستان سیرجان  ز

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در خجسته عید 
قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت شریف ایران را به حضور پرنشاط و 
گسترده تر در مسابقه معنوی »کمک مومنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری 
مجاهدان سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و 
درازمدت آمریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند: »دشمن به موازات 
جریان تحریم، جریان تحریف حقایق را هم دنبال می کند اما به فضل الهی 
و با هوشیاری، زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از 
اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات، تالش بیشتر 
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه 

بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.«
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند: »همه سوگواران حسینی، 
هیأت ها و مداحان موظفند به هر چه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم می کند، 
عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.« رهبر معظم انقالب با تبریک عید 
سعید قربان به ملت عزیز ایران، مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، 
ع و توسل  دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات پرشکوه و هدایتگر و دهه تضر
خواندند و افزودند: »دهه دوم این ماه پربرکت، با توجه به عید سعید غدیر 
دهه والیت است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد، چرا که 

والیت تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.«
ایشان افزودند: »دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبت هایی ازجمله مباهله، 
دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه بعد را 
آنچنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت است، سپری کنند.« حضرت 
آیت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها و دلبستگی های پرجاذبه 
خود خواندند و خاطرنشان کردند: »این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی 

کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.« ایشان در همین زمینه افزودند:   
»قرار بود این دیدار به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک 
مومنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از 10 

نفر ممنوع است، متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.«
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند و افزودند: 
»امروز نیز که مجموعه های درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر عوامل، 
با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا هستند الزم است داوطلبان در کارهای 
غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند.« رهبر معظم انقالب با اشاره به 
آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا افزودند: »البته در این میان 
عده ای دچار آسیب ها و مشکالت جدی شده اند که باید با گسترش نهضت 
آیت اهلل  کمک مومنانه مردمی، به کمک این قشرها شتافت.« حضرت 
خامنه ای با استناد به آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنشاط و فعال تر در این 
مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند: »سبقت در کار خیر از دستورات 
مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به 
کارهای خیر نیز می شود.« رهبر معظم انقالب این گونه کارها را معنای واقعی 
انقالبی گری خواندند و افزودند: »اطعام ماه  محرم نیز می تواند با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی به شکل کمک مومنانه به دست خانواده ها 
برسد.« حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش های جدی علمی در کشور 
برای شناخت ویروس کرونا و راه های مقابله و درمان آن افزودند: »این گونه 
تالش ها در همه ابعاد باید گسترش یابد.« رهبر معظم انقالب در بخش دوم 
سخنان شان، تحریم های آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و 
افزودند:   »دشمن خبیث از این تحریم ها که همه ملت را نشانه گرفته اهداف 

مختلفی دارد.«

ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« را هدف کوتاه مدت تحریم ها 
برشمردند و گفتند: »دشمن می خواهد مردم را آشفته کند تا در خیابان ها 
در مقابل حکومت بایستند، به همین علت مدام از تابستان داغ سخن 
گفته و می گوید، اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده اند.«  »ایجاد 
محدودیت و جلوگیری از پیشرفت کشور به خصوص در ُبعد علمی« هدف 
آن گفتند:  آمریکایی هاست که رهبر معظم انقالب با تبیین  میان مدت 
فروپاشی  و  کشاندن  ورشکستگی  به  دنبال  هم  درازمدت  در  »دشمن 
آن صورت، ادامه حیات برای یک کشور  اقتصادی ایران است چرا که در 

امکان پذیر نخواهد بود.«
و  مراکز  با  اسالمی  جمهوری  رابطه  »قطع  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
جریان های مقاومت در منطقه« را هدف جنبی آمریکایی ها از تحریم ایران 
دانستند و در جمع بندی این بخش از سخنان شان گفتند: »به فضل الهی 
و با هوشیاری ملت، دشمن در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول 
ما ایرانی ها شتر در خواب بیند پنبه دانه!« رهبر معظم انقالب افزودند: »البته 
کشور دچار مشکالتی است که بخشی از آن به تحریم ها، بخشی به ضعف ها 
و مدیریت ها و بخشی هم به کرونا بازمی گردد، اما همان گونه که شماری از 
اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند دشمن با همه 

شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد.«
رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم، یک 
جریان »تحریف حقایق« و واژگون نشان دادن واقعیات هم وجود دارد، گفتند: 
»هدف این جریان، ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج 

تحریم است.«
ادامه در صفحه 2

خبر

   رهبر معظم انقالب: بنده هر چه ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم بدانند، مراعات خواهم کرد
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود، فاجعه ای بزرگ پدید خواهد آمد

   عالج قطعی تحریم با تکیه بر توان داخل نه عقب نشینی در برابر آمریکا                            افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است

علی احمدوند/ آنا

 چند روایت معتبر از زندگی زن خیری 
که فیش حجش را به مرکز سل سیرجان اهدا کرد

توصیه و تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:  

داوطلبان آزمون دکتری در گفت وگو با »شهروند« از 
شرایط برگزاری این کنکور در دو روز گذشته می گویند

 آزمون دشوار
یر سایه کرونا  ز

15 حه
صف


