میالد رسول اکرم(ص) و والدت
امام جعفر صادق (ع)را تبریک میگوییم
در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سیدمحمد
هاشمی معاون حقوقی امور مجلس و استانها شد

فردا در عید بزرگ  17ربیع االول انجام می شود

دیدارمیهمانانکنفرانسبینالمللی
وحدت اسالمی با رهبر معظم انقالب

انتصاب جوانترین مدیر
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در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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یافتههای تازهترین نظرسنجی گالوپ از عملکرد دولت رئیسی در مقایسه با عملکرد دولت دوازدهم

مدارس کمتر از  300دانشآموز از امروز باز میشود

امــروز مــدارس کمتــر از  ۳۰۰دانشآمــوز فعالیــت خود را بهصــورت حضوری
آغــاز خواهنــد کرد تا بعد از ســه ترم آمــوزش مجازی دانشآمــوزان بهصورت
تدریجــی بــه کالسهــای درس برگردند .مســئوالن آموزش و پــرورش از اواخر
تابســتان اعالم کردند که بهصورت تدریجی شــرایط حضور دانشآموزان را در
مدرســه فراهم میکنند و خانوادهها هم نگران ســامت فرزندانشــان نباشــند.
ایــن تصمیم برای بســیاری از خانوادهها که از آموزش مجازی کالفه شــدهاند،
خوشــایند اســت و بــرای برخیهــای دیگر که تــرس از کرونــا دارند امــا چندان
رضایت بخش نیست.

رضایت  ۷۲درصدی مردم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در همایش منادیان وحدت:

اتحادمیان اقوام
دغدغه وزیر فرهنگ
2

پیام آور مهربانی

صفحه  6را بخوانید

استقبال سرد از واکسیناسیون در برخی مناطق نگران کننده است

پوششواکسیناسیون
در استانها بین  50تا  85درصد

12

مراجع و علما در دیدار قالیباف به مجلس و مسئوالن توصیه کردند

ارتباط با مردم
و رفع مشکل گرانی

3

آیت اهلل رئیسی در هشتمین
سفر استانی به اردبیل رفت

گفتوگوی کشاورزان
با رئیسجمهوری

در رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت انجام شد

2

پیاموزیرفرهنگوارشاداسالمی
درپیدرگذشتپروینبهمنی:

حافظارجمند
فرهنگ اصیل و بومی
15
امام جمعه موقت تهران در اولین نماز جمعه پس از ماهها وقفه:

سامانه مطالبهگری را
حفظ میکنیم

2

کارشناسان فاوا در گفت و گو با «ایران»:

توسعه دولت الکترونیک در گرو
همکاری همه وزارتخانههاست

11

تیم ملی با مصاحبه اسکوچیچ و پاسخ توئیتری طارمی
وارد حاشیهای غیرمنتظره شد

نباید خودزنی کنیم

ســالم

President.ir

آزمایش بمب «یاسین »۹۰
در رزمایش اقتدار هوایی

14

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

ëآســفالت بزرگــراه حقانــی /آقــای کاســبی :آســفالت ورودی
نظــــــر
بزرگراه حقانی از ســمت بزرگراه همت (شرق به غرب) شرایط
مـــردم
مســاعدی نــدارد و باعــث تغییر ناگهانــی خودروها میشــود .از
مسئوالن محترم تقاضامندیم به این موضوع رسیدگی نمایید.
ëکمبــود ســرم در بیمارســتان شــاهین شــهر اصفهــان /آقــای حســینیان:
تنهــا بیمارســتان ایــن شــهر به نــام گلدیــس دارای کمبود ســرم میباشــد؛
از مســئوالن وزارت بهداشت و علوم پزشــکی اصفهان درخواست رسیدگی
داریم.
ëاصالح قانون مهریه /یک شهروند :مطلبی درخصوص اصالح قانون مهریه در
روزنامه درج کنید و از مجلس محترم بخواهید به داد جوانان برسند.
ëتعویــض کنتورهــای فرســوده /آقــای شــریفی از همــدان :کنتورهــای فرســوده
آپارتمانهای قدیمی را لطفاً تعویض نمایید.

امیدوارم تا یکسال آینده سوت قطار در ایستگاه راهآهن اردبیل به صدا دربیاید مصمم به ایجاد صنایع تبدیلی در اردبیل هستیم
اردبیل نقش مهمی در توسعه فرهنگ شیعی داشته است ما با پروژههای نیمهتمام بسیاری مواجه هستیم که مردم را به ستوه آورده است
روز گذشــته اســتان اردبیــل میزبــان آیتاهلل
ســیدابراهیم رئیســی و هیــأت همــراه بــود،
ســفری که به سیاق ســفرهای گذشته ،ساده و
بدون تشــریفات ،امــا پربازدید و فشــرده بود.
این ســفر رئیس جمهوری ،از حضور و بازدید
در پارسآبــاد مغان ،اعم از کشــت و صنعت
و پروژههــای درحــال اجــرا و نیمــه کاره آغــاز
شــد و جابهجا ،بــا گفتوگوهای غیررســمی و
دیدارهــای غیرمنتظــره و پیشبینی نشــده با
مردم منطقه دنبال شد.
مطابــق گزارشهــا ،مــردم حاضــر در مزارع
پارس آباد مغان ،یا عشایر و مردم روستاهایی
که در مســیر حرکت رئیس جمهــوری بودند،
ناگهــان بــا میهمــان ناخوانــده خــود رو به رو
شدند .گذشته از این ،نه در پارس آباد و نه در
اردبیل ،از بنرها ،پوســترها یــا پالکاردهایی که
معموالً برای این ســفرها در شهرها و جادهها
نصب میشود ،خبری نبود.
رئیــس جمهــوری هــم در ایــن بازدیدهــا کــه
باهــدف بررســی موانع توســعه اســتان انجام
شــد ،بر تکمیل و اجرای طرحهای نیمه کاره،
از جمله راهآهن میانه و باند دوم جاده پارس
آبــاد – اردبیــل تأکیــد و اعــام کرد کــه دولت

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
ویدیوهای گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری جذاب
هر روز به تصویر کشیده میشود.
بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

بــرای توســعه ظرفیتهای کشــاورزی اســتان
اردبیــل برنامههای کوتاه مــدت و میان مدت
دارد ،از جملــه اینکه مصمم به ایجاد صنایع
تبدیلــی و تکمیــل چرخــه ارزش افــزوده در
اردبیل است.
 ëدولت درپی توسعه ظرفیتهای کشاورزی
اردبیل
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،آیــتاهلل ســیدابراهیم رئیســی
صبــح روز گذشــته در فــرودگاه شهرســتان
پارسآباد ،اســتان اردبیل را قطب کشاورزی
و برخــوردار از ظرفیتهــای مناســبی ماننــد
آب فــراوان و خــاک حاصلخیــز دانســت و
اعالم کرد مصمم هســتیم این ظرفیتها را
فعال کنیــم .رئیس جمهوری ،ایجاد صنایع
تبدیلــی و تکمیــل چرخه ارزش افــزوده را از
برنامههــای دولت برای پیشــرفت و آبادانی
این اســتان برشــمرد .او درعین حال ،استان
اردبیــل را مرکــز اتحــاد و انســجام در ایــران
اســامی توصیف کرد و گفــت :اردبیل نقش
مهمــی در ارتقــای فرهنــگ شــیعی داشــته
و چهرههــای برجســته علمــی و فرهنگــی را
تقدیم جهان اسالم و بشریت کرده است.

ëدو بازدید توسعهای
آیتاهلل رئیســی پس از ورود به شهرســتان
پارسآبــاد مغــان ،بالفاصلــه عــازم محــل
مجموعه کشــت و صنعت مغان شد و ضمن
بازدیــد از ایــن مجموعه ،با گزارش مســئوالن
در جریــان طــرح توســعه تولیــدات زراعــی،
باغــی ،دامپــروری و صنعتــی آن قــرار گرفت.
رئیــس جمهــوری در ایــن بازدیــد با اشــاره به
ظرفیتهای گسترده کشــاورزی و اشتغالزایی
مجموعــه کشــت و صنعت مغــان ،اعالم کرد
کــه دولــت خود را موظــف میداند بــا حداکثر
تــوان از رونــق فعالیتهــا و افزایــش میــزان
اشتغال در این مجموعه حمایت کند.
او بــا بیــان اینکــه هیــچ دلیلی بــرای ایجاد
توقف و کندی در فعالیتهای شــرکت کشــت
و صنعــت مغان وجود نــدارد و دولت از ارتقا
و پیشــرفت ایــن مجموعــه حمایــت میکنــد،
گفــت :شــرکت کشــت و صنعــت مغــان باید
بخشی از ظرفیتها و درآمدهای خود را برای
انجام مسئولیتهای اجتماعی در قبال استان
و بهبود وضعیت مردم منطقه استفاده کند.
بازدید از پروژه احداث باند دوم پارسآباد
– اردبیــل ،دومین برنامــه رئیس جمهوری در

ایمان ،عشق و وحدت اقوام
سنت پیامبر است

این ســفر بــود که طــی آن ،آیتاهلل رئیســی با
گزارش مسئوالن پروژه در جریان روند ساخت
و تکمیل آن قرار گرفت.
رئیســی با ابراز ناخرسندی از تأخیر  ۹ساله
در تکمیــل ایــن پــروژه و تلفــات روزانــه جاده
اردبیــل -پارسآباد و تأکید بر اینکه این تأخیر
طوالنی در ســاخت یک جاده مهم پســندیده
نیســت ،گفت که باید با تأمیــن اعتبارات الزم
و همت مضاعف در کمترین زمان ممکن و با
کیفیت مناسب تکمیل شود .رئیس جمهوری
بــا اشــاره بــه مزایــای تکمیــل بانــد دوم جاده
پارسآبــاد  -اردبیــل از جملــه افزایش ایمنی
و کاهش تصادفات ،کاهش مصرف ســوخت،
کاهــش زمــان ســفر ،توســعه ترانزیــت کاال و
مســافر و توســعه صنعتی و کشــاورزی دشــت
مغــان ،گفــت :مهمتریــن مزیــت ایــن طرح،
صیانت از جان مردم و جلوگیری از تصادفات
جادهای اســت و سرعت بخشــیدن به تکمیل
ایــن پروژه ،در حقیقت صیانــت از جان مردم
اســت .احــداث ایــن جــاده کــه از ســال ۱۳۹۳
آغاز شــده ،با گذشــت  ۹ســال فقط  ۳۲درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
ادامه در صفحه 2
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ربیــع االول ،مــاه زیبایــی ها و
تجلی رحمت الهی بر هستی
یادداشت
و طلــوع آفتــاب حقیقــت
اســت .ماهی که در آن خاتم
پیامبــران ،حضــرت محمــد
مصطفی(ص) متولد شــد و
به یمن والدت معجزه آسای
برتریــن فرســتاده خداونــد،
محمدمهدی
اسماعیلی
مهربانــی و عطوفــت معنــا
وزیر فرهنگ و
گرفــت و ســیره و ســنت نبی
ارشاد اسالمی
مکرم اسالم برای همیشه ی
تاریخ ،معیار انســانیت و زیست اخالقی شد .در میان
القاب آن حضرت ،لقب رحمت للعالمین مفهومی
ژرف و عالمگیــر دارد .بدین معنا که چتر بخشــندگی
آن وجــود نازنین بر ســر همه مخلوقات و سراســر این
جهان هســتی و ســاکنان آن گسترده اســت .بی علت
نیست که آفتاب درخشــان مهربانی آن بزرگوار شرق
و غــرب عالم را فراگرفتــه و زبان مدح و ثنایش فارغ از
هر دین و آیین و گرایشی ،از دل هر جستجوگر حقیقتی
جاری گشــته اســت .در عصــر تاریکی و جهــل ،او پیام
آور روشــنایی و دانایــی بــود و بــه اعجاز مهرگســتری و
بخشــندگی ،قلــوب مطمئنه را تســخیر کــرد .منکران
خورشــید عالــم تاب خاتــم االنبیــا امــا ،از همــان روز
نخســت با کینه ورزی و دشــمنی ،خاک بر این آفتاب
تابان پاشیدند و بر جهل خویش باقی ماندند .کسانی
هم که با پیش گرفتن مشی نفاق ،در ظاهر به آن وجود
مقدس ایمــان آوردند ،بذر اختالف افکنی کاشــتند و
تالش کردند تا امت واحده اسالم را چندپاره و متفرق
کنند که متاسفانه آثار و تبعات آن تا به امروز دامنگیر
جهان اســام اســت .اگر در روزگار پیامبر ،جهل مردم
رســالت او را دشــوارتر از همــه پیامبران الهی کــرد ،در
جهان معاصر هــم تجاهل آگاهانه منکــران رحمت
للعالمیــن مانع مهــم تحقق آمــوزه های اســامی و
ســیره نبوی گشته اســت .در این میان ابتکار بنیانگذار
فقید جمهوری اســامی ،حضرت امــام خمینی(ره)
در نامگذاری ایام والدت رسول گرامی اسالم با عنوان
هفته وحدت ،نقطه امیدبخش همبستگی ،انسجام و
همدلی میلیون ها مســلمان در سراســر جهان است.
در واقــع امام راحــل با دوراندیشــی و فهم دقیق خود
از تالش دشــمنان اســام برای اختــاف افکنی میان
مسلمانان و جلوگیری از قدرت یافتن جوامع اسالمی
و تشکیل امت واحده ،نقطه اختالف را به مدار اشتراک
تبدیل کرد و به ما آموخت که پیشرفت و تعالی انسان
امروز و جامعه اسالمی ،جز در سایه وحدت و انسجام
بــه دســت نمی آیــد .در جهــان پر تالطــم امــروز و در
میانه میدان اســام هراسی و تصویر سازی مجعول و
وارونه رسانه های سرسپرده غربی از دین مبین اسالم،
انســجام و اتحــاد مســلمانان امــری الزم و ضرورتــی
اجتناب ناپذیر است .از رهگذر این انسجام می توان به
نشر تعالیم اسالمی و نشان دادن چهره حقیقی اسالم
رحمانی و مواهب اســام ناب محمدی امیــدوار بود.
همچنان که در درازای تاریخ ،تصویر پیامبر رحمت در
آیینه فرهنگ و هنر ،همواره پرتاللو و درخشــان بوده و
زیباتریــن نظم ها و واالترین نثر ها در وصف آن وجود
بی بدیل به رشته تحریر درآمده است.
و چه نیکوســت که در آســتانه این میالد مبارک ،هم
زبان با استاد سخن ،شیخ اجل بگوییم:
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی گیرد از جمال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد

