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روحانی در آیین افتتاح طرحهای ملی وزارت جهاد کشاورزی:

هر چقدر مردم بخاطر مشکالت
ناشی از خشکسالی و کم آبی
ناراحت باشند ،حق دارند

رئیس جمهور منتخب در دیدار شمخانی و اوحدی تأکید کرد

دغدغههایخانوادهایثارگران
شناسایی و رفع شود
در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
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قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1500تومان Tuesday 20 July 2021

گزارش «ایران» از افزایش آمار مبتالیان وبستریها
در بیمارستانها و اجرای محدودیتهای جدید در کشور

پیام رهبر معظم انقالب
به مناسبت فرا رسیدن ایام حج:

قرنطینه جادهای
با رکورد شکنی کرونا

کل منطقه اسالمی
میدان مقاومت
در برابر شرارتهای
امریکاست

 استانهای تهران و البرز  ۶روز تعطیل شدند جوالن کرونای دلتا از خوزستان تا گیالن -آمار واکسیناسیون کرونا در ایران به تفکیک واکسن مورد استفاده تا  27تیر ماه

 برای ساختن آینده همه رابه مقاومت دعوت میکنیم
 امسال حج نیست اما استغفارو دعا و طرد شیاطین ممکن است
رشد عناصر مقاومت دلها رالبریز از امید میکند
 پیام حقیقی حج بایدزنده بماند و کمرنگ نشود

افزایــش آمــار ابتــا و عبــور فوتیهــای پایتخــت از مــرز عدد
 100در یک شــبانه روز ،باعث شــد تا دو اســتان تهــران و البرز
بهمــدت شــش روز تعطیل شــوند .دیروزهم بعــد از  47روز،
رکــورد مرگ و میر بیماران کرونایی شکســت و 213نفر راهی
آرامســتانها شــدند .همچنین دومین رکورد دیروز مربوط به
تعداد مبتالیان بود .در  24ســاعت منتهی به روز گذشــته 25
هــزار و 441بیمار جدید کرونایی شناســایی شــد امــا اقدامات
مقابلــهای چــه بــود؟ طبــق اعــام ســخنگوی دولــت و بنابر
پیشــنهاد ســتاد مقابله با کرونــا و موافقت رئیــس جمهوری،

تمامی ادارات اســتانهای تهران و البرز از سهشنبه این هفته
تا یکشــنبه هفته آینده تعطیل اســت .بر اساس مصوبه تردد
از این استانها ممنوع بوده و در صورت رعایت نکردن عالوه
بــر جریمه ،خودرو نیز از مســیر بازگردانده خواهد شــد .علی
ربیعــی در این باره میگوید :به پیشــنهاد قــرارگاه عملیاتی و
کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا
و موافقــت رئیسجمهوری تمامی ادارات اســتانهای تهران
و البرز از امروز سهشنبه تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
صفحه  5را بخوانید

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

آمریکا در حال گره زدن مسائل انسانی
به یک هدف سیاسی است
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رئیس دستگاه قضا پای حرف اصحاب رسانه نشست
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حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامــی بــه
مسلمانان جهان بهمناســبت ایام حج ،استمرار
حســرت دلهــای مشــتاق از حضــور در ضیافت
بیــتاهلل را امتحانی گــذرا خواندند و بــا تأکید بر
لزوم کمرنگ نشــدن پیامهای حج ،مقاومت در
برابــر قدرت های متجاوز بویژه امریکا را از جمله
این پیامهای متعالی دانستند.
ایشان ضمن اشاره به مشکالت و ناگواریهای
دنیای اســام ،سربرافراشــتن عناصر مقاومت و
بیداری بخصوص در فلسطین ،یمن و عراق را از
واقعیتهای امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید
کردنــد :وعــده صادق الهــی ،نصــرت مجاهدان
اســت و نخســتین اثر ایــن مجاهدت ،بازداشــتن
امریــکا و دیگر زورگویــان از دخالت و شــرارت در
کشورهای اسالمی است.
بــه گــزارش دفتــر حفظ و نشــر آثــار حضرت
آیــتاهلل العظمــی خامنــه ای ،متــن پیــام رهبر
انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الّرحمن الّرحیم
رب العالمیــن و صلّــیاهلل علــی
والحمــدهلل ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و صحبة المنتجبین و َمن
ّ

َتبِعهم بِاحسان الی یومال ّدین.
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
امســال نیــز امــت اســامی از نعمــت عظیم
حــج محــروم ماندند و دلهای مشــتاق ،بــا آه و
افســوس ،ضیافت در خان ه محترمی را که خدای
حکیــم و رحیــم بــرای مردم بنــا نهاده اســت ،از
دست دادند.
این دومین ســال اســت که موسم شادمانی و
بهجــت معنوی حج ،به موســم فراق و حســرت
تبدیــل میشــود و بالی بیماری همهگیر و شــاید
نیــز بــای سیاســتهای حاکــم بر حرم شــریف،
چشم مشتاق مؤمنان را از مشاهد ه نماد وحدت
و عظمــت و معنویــت امــت اســامی محــروم
میســازد و ایــن قل ه پرشــکوه و ســرافراز را با ابر و
غبار می پوشاند.
ایــن امتحانــی همچــون دیگــر امتحانهــای
گــذرای تاریخ امت اســامی اســت که مــی تواند
فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم آن است
کــه حــج در شــاکل ه حقیقــیاش ،در دل و جــان
آحــاد مســلمانان زنــده بمانــد و اکنون کــه کالبد
مناسکی آن موقتاً حضور ندارد ،پیام متعالی آن

کمرنگ نشــود .حــج ،عبادتی پر رمز و راز اســت.
ســاخت و ترکیــب زیبای حرکت و ســکون در آن،
سازند ه هویت فرد مسلمان و جامع ه مسلمان و
نمایشدهند ه زیباییهای آن در چشم جهانیان
اســت .از ســویی دلهای آحاد بنــدگان را با ذکر و
خشــوع و تضــرع ،عروج معنوی می بخشــد و به
خدا نزدیک می کند و از سویی با پوشش و پویش
یکســان و حــرکات هماهنــگ ،بــرادران را کــه از
چهارگوش ه جهان گِرد آمدهاند ،به یکدیگر پیوند
میدهد و از سویی برترین نماد امت اسالمی را با
هم ه مناسک پرمعنی و رازآلودش در برابر چشم
جهانیان میگذارد و عزم و عظمت امت را به رخ
بدخواهان می کشد.
امسال ،حج بیت معظم در دسترس نیست
ولــی توجه به رب البیت و ذکر و خشــوع و تضرع
و اســتغفار در دسترس اســت؛ حضور در عرفات
میسر نیست اما دعا و مناجات معرفتافزا در روز
منی ممکن
عرفه میســر است؛ َرمی شــیطان در ٰ
نیســت اما دفع و طرد شــیاطین قدرتطلب در
همه جــا ممکن اســت؛ حضور یکپارچــ ه بدنها
در گــرد کعبه فراهم نیســت اما حضــور یکپارچه

اژه ای :اعتماد مردم مهمترین پشتوانه برای نظام است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

دلها بر گرد آیات روشــن قــرآن کریم و اعتصام
به حبلاهلل وظیف ه همیشگی است.
ما پیروان اســام که امروز از جمعیت عظیم،
ســرزمین گســترده ،ثروتهای طبیعی بیشمار
و ملتهــای زنــده و بیــدار برخورداریــم ،بایــد
بــا داشــتهها و ممکنهــای خــود ،آینــده را رقــم
بزنیــم .ملتهــای مســلمان در  ۱۵۰ســال اخیر،
نقشــی در سرنوشــت کشــورها و دولتهای خود
نداشــته و بجــز اســتثناهای معــدود ،یکســره بــا
سیاست دولتهای متجاوز غربی مدیریت شده
و دســتخوش طمــعورزی و دخالــت و شــرارت
آنهــا بودهانــد .عقبماندگی علمی و وابســتگی
سیاســی امــروز بســیاری از کشــورها محصول آن
انفعال و بیکفایتی اســت .ملتهای ما ،جوانان
مــا ،دانشــمندان ما ،علمای دینی و روشــنفکران
مدنی ما ،سیاستورزان و احزاب و جمعیتهای
مــا ،امروز باید آن گذشــت ه بیافتخار و شــرمآور را
جبــران کنند؛ باید بایســتند و در برابــر زورگویی و
دخالت و شــرارت قدرتهای غربی «مقاومت»
کنند.

بخش قابل توجهی از اقتصاد فرهنگ و هنر مربوط
به سریالهای خانگی است
آغاز آبرسانی اضطراری به  471روستای خوزستان

آغاز واکسیناسیون باالی  ۶٠سال

روند واکسیناسیون شتاب بیشتری پیدا کرده و تعداد بیشتری از سالمندان
برای تزریق واکسن به مراکز اعالم شده مراجعه میکنند .با توجه به گرمای
تابستان به نظر میرسد صفهای طوالنی تزریق ،میبایست مدیریت
بهینهتری اعمال شود .در این خصوص ،مراجعه در ساعت مقرر هم از سوی
سالمندان بسیار حائز اهمیت خواهد بود .گفتنی است ساعتهای مراجعه
برای دریافت واکسن به صورت پیامکی برای شهروندان ارسال می شود.
گزارش ویدئویی «ایران» را از روند واکسیناسیون در مرکز تجمیعی خاقانی
تماشا کنید.

ششصد و پنج

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی
آغازواکسیناسیون
باالی  ۶٠سال را ببینید

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.

ایست!
استانهای تهران و البرز  6روز تعطیل شدند
و امکان تردد از این استانها یا به این استانها وجود ندارد

تفاهم با تلگرام صرفه جویی ارزی  2/7میلیون یورویی
برای کشور داشت

دوئل اول و آخر جدول
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موضوع این قسمت:

گزارش «ایران» از اتمام واکسیناسیون افراد باالی  60سال تا ششم مرداد

واکسیناسیون سالمندان
روی ریل سرعت
این گروه سنی در تهران یک میلیون و  700هزار نفر است
اکنون  ۲۸00تیم واکسیناسیون در کشور داریم ،در تهران  ۸۱مرکز تجمیعی
تمام افراد باالی  ۶0سال تا پایان هفته نوبت دهی میشوند

محدودیت سفر از ساعت  ۱۸:۰۰امروز دوشنبه آغاز شده
و تا ساعت هفت صبح دوشنبه 4مرداد ادامه خواهد داشت

سفر از /به همه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی سراسرکشور
مطلق ًا ممنوع است

رادیو ایران 20
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@radioiran20

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی
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استقالل در هفته بیست و هشتم لیگ برتر به فکری رسید

عوامل نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی
از تردد خودروها در ورودیها و خروجیها جلوگیری میکنند

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صحن علنی مجلس:

محصوالت چند رسانهای «ایران»

استودیو خبر
«ایران»
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رئیس بنیاد برکت :مشکل آبی همه روستاهای خوزستان را  4ماهه حل میکنیم

ادامه صفحه 2
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