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 پازل معمایی
 مرگ بازیگر جوان 

2 3

خبر

تالش برای تأمین منابع 
کس ارزی سبد کوا

 اغیار  را 
محرم نمی شمارم

 ایمان منصوری ماجرای تزریق یک آمپول مرموز
 و مرگ تلخ برادرش را روایت می کند

 

اردکانیان در نشست خبری مشترک با 
وزیر برق عراق خبر داد:

 بیانیه وزیر امور خارجه پس از
 انتشار فایل صوتی محرمانه

کســن چینی کرونا به کشــور خبر داد دبیرکل هالل احمر از ورود یک میلیون دوز  وا

کسن  بزرگ ترین محموله وا
 توسط هالل  احمر     وارد کشور شد
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رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده و تلویزیونی:

نیروی قدس بزرگ ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است

وزارت امور خارجه مجری است

 فاِز سنگین 
کسیناسیون  وا

کرونا برای 
سالمندان

 

5
 از سردرگمی ها برای ثبت نام

کسن گرفته تا امید به   و نوبت گیری وا
کسن ایرانی کرونا   رسیدن وا

 سیگنال مثبت نفت به اقتصاد 
مخابره شد 

 

 تولید نفت ایران 137 
درصد افزایش یافت

 گرانفروشی
  بیشترین تخلف 

در ماه رمضان
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وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

فرارسیدن  مناسبت  به  ایرانسل 
شب های قدر و ایام عزاداری شهادت 
 ۲ )ع(،  علی  حضرت  امیرالمؤمنین 
در  داخلی  رایگان  اینترنت  گیگابایت 
اختیار مشترکان دائمی و اعتباری قرار 

می دهد.
ایرانسل،  روابط عمومی  گزارش  به   
شب های  فرارسیدن  با  همزمان 
منظور  به  و  قمری   ۱۴۴۲ رمضان  قدر 
ایرانسل  مشترکان  دسترسی  تسهیل 
که با  به برنامه های مذهبی و عزاداری 
کرونا در فضای  توجه به شرایط شیوع 
گیگابایت   ۲ می شود،  برگزار  مجازی 
تمام  برای  ایرانسل  رایگان  اینترنت 
قابل  اعتباری  و  دائمی  مشترکان 

فعال سازی است.
 ۲ داخلی  رایگان  اینترنت  بسته   
قدر،  ایرانسل در شب های  گیگابایتی 

مطابق با ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ )از 
پایان  تا  اردیبهشت  ابتدای بامداد ۱۱ 
۱۵ اردیبهشت(، قابلیت فعال سازی از 
طریق اپلیکیشن ایرانسل من یا شماره 

گیری کد دستوری #۵* را دارد.
روز  پایان  تا  بسته  این  اعتبار   
یک بار  کاربر  هر  و  است  فعال سازی 
را  رایگان  بستۀ  این  دریافت  فرصت 

دارد.
مبارک  ماه  در  همچنین  ایرانسل    
قدر،  شب های  در  به ویژه  و  رمضان 
لنز و طی  اینترنتی  تلویزیون  از طریق 
همکاری با مجموعۀ »هیئت آنالین«، 
ویژه برنامه های مناسبتی این ایام را، 
مانند سخنرانی، مداحی و برنامه های 
اختصاصی  شبکۀ  قالب  در  مذهبی، 
برای  رایگان،  ک  اشترا همراه  به 

عالقه مندان پخش می کند.

دیروز  عصر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
تلویزیونی  زنده  سخنان  در  )یکشنبه( 
خطاب به ملت بزرگ ایران با تشریح جایگاه 
کشور،  کارگران در پیشرفت  مهم معلمان و 
کلمه فرصتی  انتخابات را به معنای واقعی 
مهم برای ایران عزیز و عاملی بی بدیل برای 
استحکام پایه های نظام خواندند و با انتقاد 
مردم  کردن  دلسرد  برای  تالش ها  برخی  از 
کید کردند: داوطلبان  نسبت به انتخابات تأ
وعده های فریبنده و بدون پشتوانه ندهند 
با مردم سخن  واقعی  برنامه های  ارائه  با  و 

بگویند.
تعجب  و  تأسف  ابراز  با  همچنین  ایشان 
در  مسئوالن  برخی  نادرست  سخنان  از 
کردند:  کید  تأ خارجی  سیاست  خصوص 
نیروی قدس بزرگ ترین عامل مؤثر جلوگیری 
از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است و 
که حرف های  گفت  نباید به گونه ای سخن 
کند. ایشان در  بیگانگان را به اذهان متبادر 
آغاز سخنانشان، لیالی مبارک قدر را قله ماه پر 
عظمت رمضان خواندند و با توصیه به آحاد 
مردم برای استفاده از ظرفیت بی نظیر ایام 
ع واستغفار و اشک، از  قدر افزودند: دعا و تضر
نمونه های ضیافت پر برکت رمضان است که 
باید با توجه وتوسل هرچه بیشتر به پروردگار 
این  از  بهره  مندی  مستعد  را  خود  کریم، 

نعمت های گرانقدر کرد.

کوتاه به شخصیت  رهبر انقالب در نگاهی 
امام علی بن ابیطالب )ع (، امامت را مقامی 
بسیار واال و عالی برشمردند و افزودند: معنای 
بلکه  نیست  دنیا  و  دین  ریاست  امامت، 
که درک  امامت مفهومی بسیار عالی است 
آن به جز معصومین و نخبگان معدود، برای 

دیگران ممکن نیست.
رهبر انقالب با اشاره به ارادت شیعیان و 
پیروان ادیان و مذاهب دیگر به امیرمؤمنان 
علت  به  ارادت  و  محبت  این  افزودند: 
است  متقیان  موالی  عجیب  خصوصیات 
اغماض،  بی  حیرت انگیز،  »عدالت  که 
رأس  در  مالحظه «  هیچ  بدون  و  گسترده 
این خصوصیات قرار دارد. ایشان زهد و بی 
کامل به دنیا، شجاعت، مهربانی  اعتنایی 
در  راسخ  عزم  ضعیفان،  مقابل  در  رأفت  و 
کاری در  زورگویان و مستکبران، فدا مقابل 
گفتار و استواری  راه حق، حکمت عمیق در 
که  در رفتار را از دیگر ویژگی هایی دانستند 
در حضرت علی)ع( در اوج کمال و درخشش 
امیرمومنان  از  پیروی  انقالب،  رهبر  است. 
حکومت  آداب  و  شخصی  خصوصیات  در 
افزودند:  و  خواندند  سنگین  ای  وظیفه  را 
هستیم.  عقب  خیلی  زمینه ها  این  در  ما 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به شوق 
گفتند:  بی نظیر موالی متقیان به شهادت 
مردان  نیز  ما  دوران  در  که  کریم  شا را  خدا 

به  اقتدا  در  که  هستند  و  بودند  کاری  فدا
که حاج  موالیشان، عاشق شهادت بودند 
قاسم سلیمانی از چهره های بزرگ این عرصه 
است. رهبر انقالب سپس در تبیین جایگاه 
ویژگی های  برخی  به  معلم  مهم  شأن  و 
شهید مطهری پرداختند و افزودند: شهید 
و  فقیه  متفکر،  فیلسوف،  عاِلم،  مطهری 
مسلط به مسائل فکری بود اما ویژگی  مهم 
و  تولید  عرصه  در  که  بود  آن  شهید  استاد 
انتشار فکر درست، متقن و عمیق، در یک 
جهاد نرم افزاری مداوم بود و با دغدغه مندی 
امواج  با  جامعه،  و  مخاطبانش  به  نسبت 
می  مقابله  غرب  و  شرق  فکری  منحرف 
و  مسئولیت شناسی  انقالب،  رهبر  کرد. 
تکلیف گرایی را دو ویژگی دیگر شهید مطهری 
به  دادن  اولویت  با  او  گفتند:  و  خواندند 
فکر  حوزه  ظرفیت های  جامعه،  نیازهای 
که  می کرد  نزدیک  نیازها  این  به  را  علم  و 
معلمان عزیز باید این ویژگی ها و روش ها را 
آیت اهلل خامنه ای  قرار دهند. حضرت  الگو 
صیانت از فکر دانش آموزان و دانشجویان را 
از مسئولیت های مهم معلمان برشمردند 
و افزودند: معلمان باید با امانت و توانایی و 
مهارت، اندوخته های علمی بشر را به نسل 
گردان خود  نوجوان و جوان منتقل کنند و شا

را اهل فکر و اندیشه بار بیاورند.
ادامه در صفحه4 

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 

 

  نقشه یک مادر 
 برای ربودن دختر

 12 ساله اش

  جزئیات
  اقامت در ایران

 با سرمایه گذاری 
در بورس
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

مهمترین عناوین ساندی 
کسپرس،  ساندی میل   و  ا

ساندی تایمز  را بخوانید
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 اینترنت رایگان برای شب های قدر
2 گیگابایت اینترنت رایگان داخلی در اختیار مشترکان دائمی و اعتباری 

ایرانسل قرار می گیرد


