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با این افراد سفر نروید
بهتر است!

چاپ اول

 zتیترهایامروز  zرویخطخبر

رهبر معظم انقالب اسالمی:
 کار بزرگ شهید سلیمانی

حفظ، رشد دادن، مجهز کردن 
و احیای جبهه مقاومت بود

دو ســـارق گوشـــی قاپ که با تهدیـــد چاقو و قمه 

از 60 زن و مـــرد ســـرقت کـــرده و زن جوانـــی را تا 

یک قدمی مرگ کشانده بودند، در دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران محاکمه شدند.

در جلسه دادگاه رسیدگی شد

سرقت های دو مرد خشن
 

 از 60 زن و مرد
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شما می توانید همراه اعضای خانواده یا دوستانتان، 
اوقات خوشی را در سفر بگذرانید. با این حال انتخاب 

افرادی که قرار است  همسفرتان باشند، بسیار مهم است. 
افراد بدقول، خودخواه، پرحرف، تنبل و بی حال و حوصله یا 

افراد بسیار پرجنب وجوش و پراسترس می توانند 
در طول سفر دردسرساز باشند.

رهبر معظم انقاب اســـامی ظهر روز یکشنبه 
در دیـــدار خانواده و اعضای ســـتاد بزرگداشـــت 
ســـردار ســـلیمانی، دمیدن روحی تازه به جبهه 
مقاومـــت را کار بســـیار برجســـته و اساســـی 
شـــهید ســـلیمانی خواندند و افزودند: سردار با 
تقویـــت مادی، معنـــوی و روحـــی مقاومت، این 
پدیده مانـــدگار و رشـــدیابنده را در مقابل رژیم 
صهیونیســـتی و نفوذ امریکا و دیگر کشـــورهای 

اســـتکباری حفظ، مجهـــز و احیا کرد.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطاع رســـانی دفتـــر مقـــام 
معظـــم رهبـــری، حضـــرت آیت اللـــه خامنـــه ای، 
گواهـــی سیدحســـن نصرالله به عنوان انســـانی 
بی بدیل را درباره مجاهدت ســـردار ســـلیمانی، 
باب بزرگی در درک اهمیت کار سردار سلیمانی 

در احیـــای مقاومت برشـــمردند.
رهبر انقاب با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها 
در مواجهـــه با صهیونیســـت ها و دســـتاوردهای 
مقاومـــت در عـــراق و ســـوریه و یمـــن افزودند: 
ســـردار ســـلیمانی بـــا اســـتفاده از تجربیـــات 
مشـــورت های  و  مقـــدس  دفـــاع  ســـال های 
یارانـــش، مقاومـــت را بـــا تکیـــه بـــر امکانـــات 
داخلـــی همـــان کشـــورها مقتـــدر کرد.ایشـــان 
همچنیـــن متوقـــف کـــردن غائله بـــزرگ داعش 
و زدن بســـیاری از ریشـــه های آن را یکـــی از 
کارهـــای مهـــم ســـردار ســـلیمانی خواندنـــد و 
افزودنـــد: شـــهید ســـلیمانی در آن قضیـــه هـــم 
امتحـــان خوبـــی داد.رهبـــر انقاب بـــا قدردانی 
از فعالیت هـــای تحســـین برانگیز ســـردار قاآنـــی 
فرمانـــده ســـپاه قـــدس گفتنـــد: الحمدللـــه خلأ 
ســـردار در موارد بســـیاری پر شده است.ایشان 
افزودنـــد: مجموعه مقاومت خودشـــان را عمق 
راهبـــردی جمهوری اســـامی و پَر و بال اســـام 
می داننـــد و این حرکـــت در همین جهت ادامه 

خواهـــد یافت.
حضرت آیت اللـــه خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنانشـــان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی 
و حضـــور خودجوش مردم در مراســـم مختلف 
بزرگداشـــت یـــاد او را نتیجـــه اخـــاص ســـردار 
ســـلیمانی برشـــمردند و افزودنـــد: امســـال هم 
مثل ســـال گذشـــته حضور مردم پرشـــور است 
و بـــه فضـــل الهـــی در زمینـــه حضـــور بامعنـــا و 
قدرشناســـی ملـــت از ســـردار ســـلیمانی هیـــچ 
مشـــکل و کمبودی وجود ندارد.ایشان با اشاره 
بـــه برخـــی صفـــات شـــخصی ســـردار از جملـــه 
شجاعت، ایمان، مسئولیت پذیری، خطرپذیری، 
هـــوش، عقانیت، پیشـــقدم بـــودن در کارهای 
بـــر زمین مانـــده و حرکت بـــدون تردید و توقف 
گفتنـــد: اخـــاص شـــهید از همه ایـــن ویژگی ها 
برتـــر بود و همین باعث شـــد پـــروردگار او را در 
دنیـــا این گونه محل احتـــرام و تمجید و تجلیل 
قـــرار دهـــد ضمـــن اینکـــه پـــاداش اخـــروی او 
بگونه ای اســـت که عقل انسان به آن راه ندارد.

رهبر انقاب صداقت را از دیگر صفات ســـردار 
ســـلیمانی دانســـتند و گفتند: با وجودی که در 
مســـائل پیچیـــده سیاســـی ورود و فعالیت های 
خوبـــی می کرد اما انســـان بی خدعـــه و صادقی 
بود که باید همه ســـعی کنیم خصوصیات او را 

در خـــود به وجـــود آوریم.

 بـــــرای مطالعه 
متــــن کامل این 
خبر و سایــــــر 
اخبـــــار به این 

نشـــانی مراجـــعه 
کنید.
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روسیه و ایرانبه دنبال 
مسیر تجاری جدید 

بین قاره ای

14

تارنمای آســـیاپاس در گزارشـــی نوشـــت: روسیه 
و ایـــران درحـــال ســـاخت یـــک مســـیر تجـــاری 
بین قـــاره ای جدیـــد بـــرای دور زدن تحریم هـــا 

. هستند

 zتازهها zآبوهوا

وزیـــر بهداشـــت از ذخیـــره 50 میلیـــون 
دوز واکســـن کرونـــا در کشـــور و آمـــاده 
بـــاش کادر درمـــان بـــا توجه به شـــیوع 
ســـویه های جدیـــد اُمیکرون خبـــرداد.

بهـــرام عین اللهـــی در حاشـــیه برگزاری 
هفتمین فن بازار ملی سامت در مرکز 
همایش هـــای رازی گفت: بـــا توجه به 
شناســـایی ســـویه جدید کرونا به مردم 
توصیه می کنیم در فضاهای بســـته از 
جملـــه هواپیما، قطار، اتوبـــوس و مترو 

حتماً ماسک بزنند.
وی خاطرنشـــان کـــرد: موفقیت هـــای 

بسیار بزرگی در حوزه پژوهش داشتیم. 
در این نمایشگاه 840 محصول فناورانه 
عرضـــه شـــده اســـت کـــه در گذشـــته 
بســـیاری از ایـــن محصـــوالت از خـــارج 
وارد می شـــد.امروزه دنیـــا بـــه ســـمت 
سلول درمانی و ژن درمانی برای درمان 
بیماری ها رفته و داروهای جدید گیاهی 
رونمایی شده است. در حال حاضر 25 
درصد فعالیت های دانشـــگاهی کشور 
در حوزه سامت صورت می گیرد و 8/1 
میلیـــارد دالر صرفه جویـــی ارزی بـــا این 

تولیدات حاصل شـــده است.

 آماده باش کادر درمان 
برای مقابله با سویه های جدید اُمیکرون

رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی:
 آلودگی هوا

 فعالً در کالنشهرها ماندگار است
رئیـــس مرکـــز ملـــی پیش بینـــی و مدیریـــت بحـــران مخاطـــرات 
وضع هوای ســـازمان هواشناســـی گفت: آلودگی هوا در بیشـــتر 
کانشـــهرها تـــا اواخـــر روز چهارشـــنبه تـــداوم دارد و فقـــط روز 
سه شـــنبه از میـــزان آلودگـــی هـــوا در کانشـــهر تبریـــز و ارومیـــه 
به دلیـــل ورود ســـامانه بارشـــی و وزش باد کاســـته خواهد شـــد.

صادق ضیاییان از ورود ســـامانه بارشـــی از سمت غرب به کشور 
خبـــر داد و افـــزود: از روز چهارشـــنبه بارش هـــا در اســـتان های 
بوشهر، شمال فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، 
کرمانشاه، کردستان و ایام آغاز می شود. بارش ها در آذربایجان 
شرقی، زنجان، همدان و مرکزی تا روز چهارشنبه خفیف خواهد 
بود. دامنه بارش ها در کشور از روز پنجشنبه گسترده تر خواهد 
شـــد و همدان، قم، تهران ســـمنان، خراســـان شـــمالی، رضوی و 

اصفهـــان را هم در برمی گیرد.
بارش سیل آسا در چند استان

ضیاییـــان با اعـــام اینکه روز چهارشـــنبه در اســـتان های فارس، 
بوشـــهر، خوزســـتان و کهگیلویه و بویراحمد بارش های سیل آسا 
پیش بینی شـــده اســـت، تصریح کرد: روز پنجشـــنبه در اســـتان 

مرکـــزی و همدان بـــارش برف پیش بینی می شـــود.
صبـــح روز جمعـــه بارش ها به صـــورت خفیف در اســـتان های یاد 
شـــده ادامه دارد و در نهایت ســـامانه بارشی روز جمعه از کشور 

خارج می شـــود.
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رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
 تردد موتورسیکلت 

در زمان بارندگی ممنوع است

2

بوم گـــــــــــــــــــــــــــــردان
سالهاســـت که اکوتوریســـم یا بوم گردی، مورد توجه بســـیاری از گردشـــگران در سراســـر دنیا قرار گرفته اســـت. ورود به دل طبیعت 
خواســـته هر کســـی اســـت که در شـــهری بزرگ زندگی می کند. خســـتگی از سرعت سرســـام آور زندگی در شـــهرهای بزرگ، ساکنین 
این شـــهرها را بیشـــتر به ســـمت شـــهرهای دنـــج و اقامت در بوم گردی هـــا و گذراندن تعطیـــات با مردم محلی تشـــویق می کند، از 

این رو بوم گردی توریســـت ها ظرف ســـال های گذشـــته افزایش یافته اســـت.

اکوتوریسم راهی برای ایجاد معیشت پایدار و حفاظت
از محیط زیست، فرهنگ و هنر محلی

وفاداران به طبیعت

از مردم تهران پوزش 
می خواهیم سران قوا 

دستورات عاجل 
برای بهبود وضعیت هوا 

صادر کنند
2

نامه اعضای شورای شهر تهران در باره آلودگی هوا

 مهدی طارمی
چهارمین گلزن برتر سال 2022


