
اخبار كشور

بازگشت بی سروصدای مسابقات »قمارگونه«
 به تلویزیون!؟

به تازگی در ســکوت کامل خبری پای مسابقات شبهه دار در تلویزیون باز 
شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، اواخر سال 97 بود که تقریبا تمامی شبکه های 
مختلف سیما برای جذب مخاطب و کسب درآمد با کمک یک نرم افزار به برپایی 
مسابقات زنده روی آوردند که همزمان هم مسابقه تلویزیونی »برنده باش« با آن 

سبک و سیاق خاص خود روی آنتن شبکه سه می رفت.
اما رهبر معظم انقالب به حذف چنین شــیوه هایی برای درآمدزایی تذکر 
دادنــد. در پی تذکر جدی رهبر معظم انقالب، عبدالعلی علی عســکری رئیس 
سازمان صداوســیما به اداره کل بازرگانی این سازمان دستور داد: »با توجه به 
فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در مورد فرهنگ کار به مناسبت روز 
کارگر، نسبت به بروز و ظهور رسانه ای حامیان مالی که مانع این فضیلت هستند 

تجدید نظر کنید.«
ملــی  رســانه  رئیــس  درســت  و  جــا  بــه  تذکــر   همیــن 
»برنــده  بــاش« مســابقه  تعطیلــی  موجــب  زمــان  همــان   در 
و همچنین مسابقه های مشابه شد به طوری که از اردبیهشت ماه سال 98 تا پایان 
سال هیچ خبری از برپایی اینچنین مسابقات در تلویزیون نبود تا اینکه به تازگی 
در سکوت کامل خبری متأسفانه پای این گونه مسابقات در رسانه ملی باز شده 
است و چند وقتی است شبکه های سه، پنج و نسیم در قالب برنامه های مختلف 
این مسابقات را روی آنتن می برند که مطرح ترین این برنامه ها، برنامه »اتفاق« 
با اجرای رضا رشیدپور محسوب می شود که به مناسبت ماه رمضان هر شب با 

اجرای مسابقه زنده روی آنتن می رود.
بازگشت بی سروصدای مسابقات اینچنینی به تلویزیون چه توجیهی دارد؟ 
اینکه درست یک ســال پس از تذکر مقام معظم رهبری و برخی مراجع تقلید 
این گونه مســابقات شبهه برانگیز مجدداً به آنتن رسانه ملی بازگشته اند از نکات 
عجیب محسوب می شــود که چطور علی رغم تذکرات صریح رهبری و مراجع 

تقلید، مسئولین صداوسیما مجوز برپایی این مسابقات را در تلویزیون داده اند؟
تصویربرداری سلمان فارسی ادامه می یابد

تصویربرداری سریال »سلمان فارسی«، بعد از ماه مبارک رمضان در شهرک 
سینمایی نور ادامه خواهد یافت و بخش های تازه ای از فصل بیزانس سریال در 

این شهرک، تصویربرداری می شود.
حسین طاهری، تهیه کننده سریال »سلمان فارسی« با بیان این مطلب گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار بود بهار امسال برای ادامه تصویربرداری 
راهی کشورهای دیگر از جمله  ترکیه و ارمنستان شویم، اما به علت شیوع ویروس 

کرونا این سفر به زمان دیگری موکول شد.
وی با تأکید بر اینکه ساخت سریال »سلمان فارسی«، بدون وقفه ادامه دارد 
به تغییرات ایجاد شده در روند تولید این سریال  اشاره کرد و گفت: بخش هایی از 
فصل بیزانس را که قرار بود در  ترکیه تصویربرداری کنیم به داخل کشور از جمله 

شهرک سینمایی نور منتقل کردیم.
تهیه کننده سریال »ســلمان فارســی« با بیان این مطلب که جابه جایی 
لوکیشن ها، نیاز به برنامه ریزی مجدد داشت و این امر کار بسیار پیچیده و سختی 
بود تأکید کرد: البته این جابه جایی ها برای پروژه بزرگی مانند سریال »سلمان 
فارسی« اجتناب ناپذیر است و همکاران ما با نهایت انعطاف و حرفه ای گری، پروژه 
را همراهی می کنند تا این اثر فاخر ملی، بدون خلل به مسیر ساخت خود ادامه 

دهد.
طاهری با بیان اینکه تصویربرداری این سریال، بعد از ماه مبارک رمضان در 
لوکیشــن های داخل کشور از جمله شهرک سینمایی نور ادامه خواهد یافت بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در تمام مراحل کار تأکید 
کرد و گفت: روند ســاخت سریال سلمان با رعایت تمام موازین بهداشتی پیش 

خواهد رفت تا توقفی در زنجیره برنامه ریزی ایجاد نشود.
سریالی برای »دانشمند هسته ای« 

در تلویزیون
تلویزیون قرار اســت ســریالی را برای شهید دانشــمند هسته ای، مجید 
شهریاری بسازد؛ رئیس مرکز سیمای استان های صداوسیما از شروع تولید این 

مجموعه در زنجان خبر داد.
وی به تســنیم گفت: سریال شهید شــهریاری جزو دغدغه های ما بوده 
و مدت ها قبل به این فکر افتادیم که ســریالی برای پاسداشت از این شهید 
بزرگوار بســازیم. این سریال 30 قسمتی در مرکز صداوسیمای زنجان تولید 
خواهد شــد و مذاکراتی با کارگردان و تهیه کننده کرده ایم که هنوز قطعی 
نشــده و تا پایان ماه مبارک رمضان تکلیف آن روشــن می شــود و تولید را 

شروع خواهیم کرد.
رئیس مرکز ســیمای استان ها درباره علت عدم پخش سریال »مرثیه« در 
شب های قدر شــبکه یک سیما، تأکید کرد: به دلیل افزایش تعداد قسمت های 
این ســریال تلویزیونی که به 8 قسمت رسید باکس شبکه به هم می خورد به 
همین خاطر »به وقت صبح« جایگزین شد. سریالی که پخش آن در شب های 

قدر مناسب  است.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا در ایام رحلت امام خمینی)ره(، »مرثیه« 
روی آنتن خواهد رفت، توضیح داد: به دلیل 8 قسمته بودن »مرثیه«، پخش آن 
در هفته نیروی انتظامی  مناسب تر است. هنوز هم زمان پخش این سریال قطعی 

نشده و شاید به مناسبتی دیگر موکول شد.
رئیس مرکز سیمای استان ها ابراز امیدواری کرده که در صورت مهیا بودن 
شــرایط کارگردان و بقیه موارد، تا قبل از پایان ماه مبارک رمضان پیش تولید 
سریال »سنجرخان« را آغاز کنند و هرچه زودتر این مجموعه تلویزیونی تعیین 

تکلیف و جلوی دوربین برود.
داوری پویش »نامه ای به سردار آسمانی«

 با حضور فرزند شهید قاسم سلیمانی
داوری نهایی پویش »نامه ای به سردار آسمانی« توسط داوران این پویش با 

حضور زینب سلیمانی )فرزند شهید قاسم سلیمانی( پایان یافت.
پس از داوری مقدماتی ۵۲0 اثر رسیده به جشنواره پویش نامه ای به سردار 

آسمانی، 77 اثر به بخش داوری نهایی راه یافتند.
به گفته مدیر حوزه هنری کودک و نوجوان، این آثار ویژه گروه ســنی ۱۲ 
تا ۱8 ســال بود، ضمن اینکه نگارنده ۵۲ اثر دخترها و ۲۵ اثر پسرها بودند. در 
نهایت و پس از اتمام داوری نهایی، پویش »نامه به سردار آسمانی« ۵ برگزیده 
خود را شناخت؛ یک نویسنده به عنوان نفر اول، دو نفر دوم و دو نفر هم به عنوان 
سوم انتخاب شدند. همچنین چهار دانش آموز مدارس استثنایی هم مورد تقدیر 

قرار خواهند گرفت.
گفتنی است، برگزیدگان نهایی این پویش طی مراسمی  در خردادماه سال 
جاری معرفی خواهند شد و پس از داوری آثار و معرفی برگزیده ها، برترین آثار 

دریافتی در قالب یک مجموعه کتاب منتشر خواهد شد.
انتشار ویدیویي در تایید خبر  ترور شومن فراري

 به دست سلطنت طلبان
پس از انتشــار خبري درخصوص  ترور شــومن چپگراي فراري به دســت 

سلطنت طلبان، ویدیویي در تایید خبر کیهان به شکل گسترده منتشر شد.
در این ویدئو، شــومن و شاعر »ف. ف« سه روز قبل از قتل، در گفت وگو با 
یک تلویزیون  فارســي زبان خارج از کشور، به  صراحت تاکید مي کند که پس 
از انقالب نباید از ایران خارج مي شــد و کســي هم در ایران با او کاري نداشت. 
وي همچنین بیان مي کند که دیگر مخالف جمهوري اسالمي نیست و فعالیت 

سلطنت طلبان را به چالش مي کشد.
پس از این مصاحبه و سه روز بعد، »ف. ف« به طرز فجیعي در آلمان به قتل 
مي رسد. گروهک سلطنت طلب درفش کاویاني نیز  با اذعان به مالقات »ف.ف« 
با کارکنان سفارت ایران در بن، از طریق شبکه اي به مدیریت خواهرزاده داریوش 

همایون، به او حمله مي کند!
سلطنت طلبان با  ترور و قتل »ف.ف« سعي کردند، هم از  این شومن و شاعر 
انتقام بگیرند، هم اسرارشان حفظ شود، هم درس عبرتي به بریده هاي همپالکي 

سابق خود دهند و جمهوري اسالمي را هم نظامي  تروریست جلوه دهند.
هر ساله، به بهانه ســالگرد قتل »ف.ف« تلویزیون هاي معاند مانند »من 
و تو« و عناصر دین ســتیز و  تجزیه طلب مثــل علیرضا نوري زاده، »ف.ف« را 
مبارزي علیه جمهوري اسالمي  معرفي مي کنند و به این بهانه به نظام تهمت 

مي زنند!
 »ف.ف« ســال ۱37۱ در حالــي کــه آمــاده بازگشــت به ایــران بود،

در بن  ترور شد.

ورود واشنگتن به قماری که انگلیس پیش از آن در آن باخت

دست و پازدن آمریکا
با اقدامات تحریک آمیز علیه نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی در حال انتقال محموله بنزین به سمت ونزوئال است. 
دولت آمریکا در واکنش به این مسئله دست به اقدامات تحریک آمیز 
زده است و 4 ناو جنگی به منطقه کارائیب اعزام کرده است. واشنگتن 
می داند که هر اقدامی علیه ایران و منافع کشورمان می تواند تبعات 

سخت و جبران ناپذیری داشته باشد.
در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اعالم کرد که نفتکش 

ایرانی در حال انتقال محموله بنزین به سمت ونزوئالست.
کانال تلگرامی اخبار سوریه نیز در گزارشی نوشت: نفتکش ایرانی فورچون، 
حامل بنزین تولید ایران در حال دریانوردی در اقیانوس اطلس است تا خودش 

را به ونزوئال در آمریکای التین برساند.
در روزهای گذشــته رسانه های معاند مدعی شدند که ترامپ در پی آن 

است تا با این نفتکش ایرانی برخورد کند.
شکست راهبرد آمریکا

بــه گزارش خبرگزاری ها، ۴ ناو جنگــی نیروی دریایی آمریکا به همراه 
هواپیمای »پی 8 پوسایدون« از اسکادران VP-۲6  به منطقه کارائیب اعزام 

شده اند.
برخی از تحلیلگران سیاسی-نظامی معتقدند چنانچه رئیس جمهور آمریکا 
دست به ریسک خطرناکی در دریای کارائیب بزند، شاهد واکنشی خواهد بود که 
جایگاه وی را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور متزلزل خواهد کرد.

روز پنجشنبه یک مقام ارشد دولت آمریکا که حاضر به افشای نامش نشد 
به خبرگزاری رویترز گفت واشــنگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای 

واکنش نشان دادن به انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئال است.
همکاری های ایران و ونزوئال در شرایط تحریم شدید هردو کشور نشان 
دهنده شکســت راهبرد آمریکا برای تسلیم کردن این ۲ منبع بزرگ انرژی 
دنیاســت. ایران پس از بهره برداری از پاالیشگاه بومی ستاره خلیج فارس به 
صادر کننده بنزین تبدیل شد و بنزین برخالف نفت خام به آسانی قابل فروش 
است. یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشت: بسیار بعید است آمریکا جرات 
کند نفتکش های ایرانی را توقیف نماید چرا که انگلیس قبال این قمار را انجام 

داد و نتیجه آن را به وضوح دید.
ایران پس از موشکباران عین االسد و ارسال ماهواره نظامی به فضا به یک 
توازن وحشت با آمریکا دست یافته است و با توجه به این نکته که آمریکا از 
عزم ایران برای استفاده از موشک هایش تردید ندارد باید گفت ایران به اعتبار 
قدرت راهبردی موشکی خود در حال شکستن علنی تحریم های آمریکاست 
و این توانایی استراتژیک تضمین کننده فعالیت های اقتصادی ایران در شرایط 

تحریم است.
ضربه حیثیتی سنگین به ترامپ

 حرکت نفتکش ایرانی به ســمت ونزوئال، ضربه حیثیتی سنگینی برای 
ترامپ است. رئیس جمهور آمریکا بنای نابودی اقتصاد ایران و تسلیم آن به وسیله 
تحریم هایش را داشت اما اکنون نظاره گر حرکت نفتکش های ایرانی با پرچم 

جمهوری اسالمی در نزدیکی آب های کشورش است.
کارشناســان معتقدند کــه به دلیل اینکه کرونا بحــران عظیمی برای 
 آمریــکا ایجاد کــرده، کاخ ســفید وارد یک چالش پر ریســک بــا ایران

نخواهد شد.
هرچنــد از ترامپ و اطرافیان او همه چیز بر می آید، با این حال شــاید 
خاطرات نفتکش انگلیسی، شاید هم گلوبال هاوک و البته در عین االسد مقابلش 
رژه برود که ایران عربستان یا امارات یا هر طرف دیگری نیست و هر اقدامی علیه 
ایران و منافع کشورمان می تواند تبعات سخت و جبران ناپذیری داشته باشد.

یکی از فعالین رسانه ای با اشاره به این مسئله در مطلبی نوشت:»ناوگان 
آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، گروگان هر نوع تجاوز به کشتیرانی قانونی 
بین المللی ایران است. ترامپ خوب است قبل از هر تصمیمی جزییات تجربه 

نفتکش انگلیسی را از دوستش بوریس جانسون بپرسد«.
سیاری:

برای قطره قطره خون شهدا ارزش قائلیم
هر هفته به طور متوسط یک رزمایش در زمین، هوا، دریا و زیر سطح داریم

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در 
بیمارستان گلستان و عیادت از سه تن از مجروحان حادثه کنارک، با 
تأکید بر اینکه برای قطره قطره خون شهدا ارزش قائل هستیم، گفت: 
چیزی که برای من بسیار جالب بود، روحیه این عزیزان است و برای 
ما درس بزرگی است که اعالم آمادگی می کنند بعد از بهبودی، هرچه 

سریع تر برای ادامه خدمت به منطقه اعزام شوند.
  دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، با حضور در بیمارستان گلستان، از سه تن از مجروحان حادثه ناو کنارک 

عیادت کرد و روند مداوا و درمان آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش فارس، وی در این دیدار، ضمن گرامیداشــت شب های قدر و 
تسلیت ایام شهادت حضرت علی)ع( گفت: شهادت عزیزان همرزم در عرصه 
دریــا را خدمت همه همرزمان در نیروی دریایی  ارتش و خانواده معزز این 

عزیزان، تسلیت عرض می کنم.
امیر دریادار ســیاری با تأکید بر این که این شــهدا باعث عزت، افتخار، 
سرافرازی و نشــان دادن توان بازدارندگی ما در دریا هستند، افزود: همه ما 
در نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران و نیروهای مسلح، داغدار 

این حادثه هستیم و خودمان را در داغ خانواده های شهدا شریک می دانیم.
معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه مــا برای قطره قطره خون 
شهدایمان ارزش قائل هســتیم، تصریح کرد: هر رزمنده ای که از ابتدا وارد 
خدمت در نیروهای مســلح و ارتش می شود، قطعاً یکی از اهداف وی، حفظ 
سربلندی و اقتدار نظام و دستیابی به مقام واالی شهادت است. ما مسیر این 
شهدا را ادامه خواهیم داد. وی ادامه داد: اغلب مجروحان این حادثه ترخیص 
شده اند و 3 نفری که االن در این بیمارستان و یک نفری که در بیمارستان 
چابهار به سر می برند، به زودی  ترخیص خواهند شد و حالشان مساعد است.
امیر دریادار ســیاری گفت: چیزی که برای من بسیار جالب بود، روحیه 
این عزیزان است و برای ما درس بزرگی است که اعالم آمادگی می کنند بعد 

از بهبودی، هرچه سریع تر برای ادامه خدمت به منطقه اعزام شوند.
معاون هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان کرد: دشمن همواره درصدد القای 
شبهات و خبرسازی و نهایتا تالش برای تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اسالمی 
است، اما ملت و نیروهای مسلح ما هوشیار است و مقهور شیطنت های دشمن 
نمی شوند و نیروی دریایی راهبردی ما به برکت خون شهدا، اقتدار دریایی و 

مأموریت های خود را همچون گذشته انجام خواهد داد.
وی اظهار داشــت: ما در ارتش جمهوری اسالمی ایران هر هفته به طور 
متوسط یک رزمایش در زمین، هوا، دریا و زیر سطح داریم و در این رزمایش ها 
صحنه های واقعی نبرد با مهمات، موشک و تجهیزات نظامی تمرین می شود. در 
همه تمرینات نظامی و دریایی دنیا این گونه اتفاقات می افتد و مروری بر سوابق 

سوانح دریایی جهان کاماًل مؤید اتفاقات به مراتب بدتر است.
امیر دریادار سیاری تصریح کرد: هیچ کشوری اسرار دفاعی خود را افشا 
نمی کند و ما نباید به دست خودمان اطالعات و اسرار نظامی را به دشمن بدهیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش خطاب به مجروحان حادثه کنارک، گفت: 
اقتدار دریایی ما از گذشــته و حال مرهون حضور دریادالن در پهنه آب های 

سرزمینی و اجرای موفق هزاران مأموریت دریایی است.
در این دیدار، مجروحان حادثه شناور کنارک آمادگی کامل خود را بعد از 
مرخصی از بیمارستان برای ادامه خدمت در مناطق مختلف دریایی و صیانت 

از حدود و ثغور دریایی اعالم کردند.

حضرت امام خمینی)ره(: ســالمت و صلح جهان بسته به 
انقراض مستکبرین است و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در 
زمین هستند، مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به 

آنها عنایت فرموده است، نمی رسند.

هدیه به خوانندگان

خدا را با قرآن بشناسید و آرای خود را 
با آن تطبیق دهید

امام علی)ع(: »با قرآن خدا را بشناسید، و خویشتن را با 

قرآن اندرز دهید، و رای و نظر خود را در برابر قرآن متهم 

کنید، و خواسته های خود را با قرآن نادرست بشمارید.«
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صفحه 3
یک شنبه ۲۸ اردیبهشت 13۹۹
۲3 رمضان 1۴۴1 - شماره ۲۲۴6۸

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام مساجد 
نماز  با مراعات اصول بهداشــتی  می توانند 
عید فطر را برگزار کنند، گفت: در شهرهای با 
وضعیت سفید، با رعایت پروتکل های بهداشتی 
اجتماع روز قدس برگزار شــده اما در شهر 
تهران راهپیمایی خودرویی به شکل نمادین 

با مسئولیت سپاه برگزار می شود.
حجت االســالم روحانی روز شــنبه در نشست 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با  اشاره به ایام شهادت 
امام علی)ع( و شب های قدر، اظهار  کرد: امیدوارم 
با بهره بردن از بهترین شب قدر شب بیست و سوم 
رمضان بتوانیم در این روزهای ســخت نســبت به 

سالمت جامعه و حیات مردم انجام وظیفه کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: پیشاپیش از مردم عزیز 
که در شب نوزدهم، بیست و یکم و امشب که پیش 
رو داریم قدردانی می کنم چون در شــب های احیا، 
دستورالعمل ها را کامالً رعایت کردند و بسیار منظم و 
حساب شده و با اصول در مراسم حاضر شدند و قرآن 
به سر گرفتند. و از همه برگزارکنندگان این مراسم 
وعاظ، مداحان، مســئوالن مساجد و حسینیه ها و 

بسیج مساجد کمال تشکر را داشته باشیم.
روحانی گفت: در واقع در شــرایطی هســتیم 
که نه باید بگذاریم اضطراب در جامعه ایجاد شــود 
و نســبت به آینده ناامیدی و تردید ایجاد شــود و 
همه نه باید بگذاریم شرایطی پیش بیاید که مردم 
احســاس کنند از شرایط خطر این ویروس به طور 

کامل عبور کرده ایم.
دوران ویروس کرونا تمام نشده 
ولی شرایط ما از دیروز بهتر است

روحانی در ادامه به تالش برخی برای ایجاد یاس، 
اضطراب و دلهره در جامعه  اشاره کرد بطوریکه مردم 
احساس می کنند گرفتار شرایط بسیار سخت بدون 
راه حل در زندگی شده اند، اضافه کرد: این شرایط در 
مردم آثار روانی  و تبعات در تصمیم گیری اقتصادی 
در آینده دارد. مســئوالن اجتماعی و هم مسئوالن 
اقتصادی و سیاسی برای مردم روشن توضیح دهند 
که دوران سختی نگذشته و دوران ویروس تمام نشده 
و همچنان با یک ویروس خطرناکی رو به رو هستیم 

اما با این حال شرایط ما از دیروز بهتر شده است.
رئیس جمهــوری با تأکید براینکه شــرایط ما 

نسبت به اوایل بهتر شده است، تصریح کرد: اوایل 
اســفند گذشته را نگاه کنید ببینید چه اضطراب و 
به هم ریختگی بود و کسی نمی دانست چگونه باید 
عمل و مقابله کند و راه حل چیست و اینکه پنهان 
بودن این ویروس چقدر است یکی می گفت ۵ روز 
و دیگری می گفت ۱۵ روز.  نمی دانســتیم  عالئم 
ویروس چیســت یکی می گفت ســرفه و دیگری 

می گفت تب باال.
وی ادامــه داد: در این مدت مهــارت مردم و  
کادر درمانی ما به مراتب باال رفته است و به خوبی 
پرســتاران و پزشــکان این ویروس را می شناسند 
و عالئــم این بیمــاری را می داننــد. روزهای اول 
نمی دانســتند سردرد، درد عضالت، از دست رفتن 
چشایی و بویایی هم می تواند عالئم ابتال به ویروس 
کرونا باشــد و فقط به ســرفه و تب و تنگی نفس 

اکتفا شده بود.
مراسم روز قدس در تهران

 به شکل نمادین و خودرویی است
رئیس جمهور از برگــزاری روز قدس در تهران 
به شکل خودرویی خبر داد و تأکید کرد: قرار است 
مسئولیت این مراسم را سپاه برعهده بگیرد و از یک 
مبدا تا انتهایی از طریق خودرو حضور داشته باشیم 

که یک حرکت تبلیغاتی است.
روحانــی در بخش پایانی صحبت های خود در 

مورد تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد 
برگزاری روز قدس گفت: در ۲۱8 شهرستانی که در 
مناطق سفید قرار دارند، می توان نمازجمعه برگزار 
کــرد، در آنها نیز می تــوان روز قدس را با مراعات 
همه چارچوب ها و پروتکل های بهداشــتی برگزار 
کرد. البته مراسم روز قدس، نه به عنوان راهپیمایی 
بلکه به شکل اجتماع در مکان نمازجمعه در مناطق 

سفید برگزار می شود.
وی در مــورد برگزاری روز قدس در تهران هم 
اظهار داشت: در مورد شــهر تهران دستورالعمل 
دیگری مدنظر داریم چون شــرایط قرمز است و 
نمازجمعــه هم نداریم. اما تهران پایتخت اســت 
و نمی شــود کاری نکرد. قرار اســت مسئولیت را 
ســپاه برعهده بگیرد و از یک مبــدا تا انتهایی از 
طریق خودرو حضور داشته باشیم که یک حرکت 

تبلیغاتی است.
رئیس جمهور اضافه کرد: در خودرو هم ســرود 
خوانده می شــود و هم می توان پرچم در دســت 
داشته باشیم. در واقع یک مراسم نمادینی از طریق 
خودروها انجام می شــود و ســپاه مسئولیت آن را 

برعهده گرفته است.
نماز عید فطر هفته بعد 

برگزار می شود
روحانــی در مورد برگــزاری نماز عید فطر هم 

تصریــح کرد: در مــورد روز عید فطــر که هفته 
بعد خواهد بود، بنا شــد در سراســر کشــور نماز 
عید فطر باشــد امــا در مکان هایی کــه اجتماع 
بزرگ مثل مصلی ها برگزار می شــود، برای رعایت 
مسائل بهداشــتی انجام نشود اما مساجد، محالت 
و حســینیه ها نماز را با رعایت پروتکل ها بخوانند. 
می توان این نماز را هم در خانه ها به شکل جمعی 

یا فردی خواند.
رئیس جمهوری درباره بازگشایی اماکن مذهبی 
و متبرکه از جمله حــرم رضوی)ع(، حرم حضرت 
معصومه )س(، شــاه چراغ)ع(، شــاه عبدالعظیم 
حسنی)ع( و دیگر اماکن متبرکه خاطرنشان کرد: 
قرار شد بعد از ماه رمضان اماکن متبرکه و مذهبی 
در چارچوب دستورالعمل ها که وزارت بهداشت به 
آنها داده، حرم ها و صحن هایشان باز شود اما رواق ها 

بسته است.
وی افزود: ســه ساعت صبح و سه ساعت عصر 
صحن ها باز می شــود، توقف زیاد نداشــته باشند، 
توقف ها کوتاه باشد و زیارت انجام شود. رستوران ها 
هم در چارچــوب پروتکل ها بعد مــاه رمضان باز 
می شوند. کنکور دانشگاه در قالب پروتکلی که برای 

اجرا ابالغ می شود، انجام می شود.
دانشگاه ها از ۱۷ خرداد فعالیت خود را 

آغاز می کنند
روحانی در مورد بازگشایی دانشگاه ها هم ابراز 
کرد: دانشــگاه ها به غیراز دانشگاه های پزشکی که 
شــرایط دیگری دارند و االن هم فعال هستند، از 
۱7 خــرداد فعالیت خود را آغاز می کنند؛ هم برای 
کارگاه ها، آزمایشــگاه ها و مواردی که الزم است و 

هم برای امتحانات.
وی در مورد فعالیت های ورزشی هم بیان کرد: 
فعالیت های ورزشی در چارچوب پروتکل ها آغاز 
می شــود البته فعالیت هایی که بدون تماشاچی 
است و اجتماع مردم و تماشاچی نخواهد داشت. 
چارچــوب و پروتکل را وزارت بهداشــت اعالم 

خواهد کرد.
رئیس جمهوری در مورد هتل ها هم یادآور شد: 
هتل ها بسته نیستند. قسمت رستوران هتل ها بسته 
بود که بعد از ماه رمضان همان طور که رستوران ها 

باز می شود، هتل ها هم فعال تر می شوند.

روحانی:

روز قدس در تهران به شکل خودرویی برگزار می شود

در سالروز شهادت امام اول شیعیان برخی 
هیئات مذهبی در جــوار حرم مطهر حضرت 

فاطمه معصومه )س( عزاداری کردند.
همچنین در ســالروز شهادت امام اول شیعیان 

برخی هیئات مذهبی در بازار تبریز عزاداری کردند.
مراسم شهادت امام علی)ع( که هر ساله با حضور 
انبوه زائران میلیونی آن حضرت برگزار می شد، امسال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا برخی هیئت های مذهبی 

با گردهمایی و برپایی دستجات عزاداری و همچنین 
بــا خواندن مرثیه  و مراســم ســینه زنی با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در بــازار  به عزاداری اولین 

شهید عالم پرداختند.

عزاداری شهادت امام علی)ع( در قم و تبریز

رزمایش خدمــت مومنانه به همت هیئت 
رزمندگان ثاراهلل در روستای   ایالنلو   از توابع 
برگزار  در  همدان  کبودرآهنگ بخش گل تپه 

شد.
در ایــن رزمایــش گروه های مختلف بســیج 
جامعه پزشــکی، روحانیت و بســیجیان در قالب  

 کمک  مومنانه، خدمات فرهنگی، پزشــکی، بازی 
بــا کودکان، روان درمانــی و اطعام را   به اهالی این 

روستا ارائه دادند .

رزمایش خدمت مؤمنانه در روستای ایالنلو

صحن های حرم مطهر حضــرت معصومه )س( و 
مســجد مقدس جمکران بعد از ماه مبارک رمضان به 

صورت ساعتی باز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، استاندار قم 
دیروز پس از پایان جلسه ویدئو کنفرانسی  با رئیس جمهور 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا از بازگشایی صحن های مسجد 

جمکران و حرم مطهر بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
بهرام ســرمت ، افزود: با تصویب شــورای ملی مقابله با 
کرونا، صحن اماکن مقدسه به صورت سه ساعت صبح و سه 
ساعت عصر بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی خواهد شد.

وی بــا اشــاره به برگــزاری نماز عید فطــر در تمامی 
مساجد کشــور گفت: نماز عید فطر در مساجد و محل های 
غیر پوشیده استان قم با اجرای دستورالعمل های بهداشتی 

برگزار می شود.
اســتاندار قم، از بازگشایی رستوران ها و هتل ها هم خبر 
داد و افزود:  رســتوران ها و هتل های اســتان هم بعد از ماه 
مبارک رمضان فعالیت خود را با اجرای دســتور العمل های 

بهداشتی از سر می گیرند. 
وی باز گشــایی دانشگاه ها و مراکز ورزشی از ۱7 خرداد 
را از دیگر مصوبات این نشســت بیان کــرد و گفت: مراکز 
ورزشی بدون اجتماع و تماشاچی با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی کار خود را از سر می گیرند.
همچنیــن صحن های روباز حرم مطهــر امام رضا)ع( و 
دیگر اماکن مقدس از ابتدای ماه شوال به صورت محدود در 

برخی ساعات بازگشایی می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلســه دیروز ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا با بازگشایی محدود صحن های حرم 

مطهر رضوی از ابتدای ماه شوال موافقت شد.
بر این اســاس از ابتدای ماه شوال صحن های روباز حرم 
مطهر رضوی ســه ساعت صبح و سه ســاعت عصر به روی 

مشتاقان زیارت حضرت بازگشایی می شود.
بر اساس مصوبه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تا 
اطــالع ثانوی امکان برگزاری نمــاز جماعت در حرم مطهر 

رضوی فراهم نیست.

بازگشایی ساعتی 
حرم مطهرحضرت معصومه)س( 

روز گذشته مدارس کشور مطابق تصمیم 
ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا، شروع به 
فعالیت کردند، فعالیتی که دانش آموزان برای 

حضور اجباری ندارند.
دیروز پس از گذشــت ســه ماه از تعطیل شدن 
اجبــاری مدارس به علت شــیوع کرونا، کالس های 
درس پذیرای دانش آموزان بود. البته به علت اجباری 
نبودن حضور دانش آموزان تعداد زیادی از آنها باز هم 
 ترجیح دادند در خانه بمانند. همین مســئله سبب 
شــد تا اقبال دانش آموزان بــه مدارس در مناطق و 

شهرستان ها متفاوت باشد.
از دیگر سو، مدارس تدابیر الزم را برای استقبال 
از دانش آمــوزان در نظر گرفته بودند. تب ســنجی، 
ارائه مواد ضدعفونی کننده و ماســک و دستکش در 
برخی مدارس از جمله اقدام هایی بود که برای حفظ 
سالمتی دانش آموزان و کادر مدارس انجام شده بود. 
ضدعفونــی مدارس و میزها و صندلی ها نیز از دیگر 

کارهای انجام شده بود.
با ایــن حال، طبق تصمیم مســئوالن، فعالیت 
مدارس در مدت بازگشــایی صرفا در راســتای رفع 
 اشــکال دانش آموزان خواهد بود و معلمان با توجه 
به حضــور دلبخواهی دانش آمــوزان نباید اقدام به 

تدریس کنند.
به گفته حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، 
حضور مدیران در مدارس الزامی  است و دبیران نیز 
طبق تقویم آموزشــی در مدرسه حضور خواهند 
داشت. پس از گذشت یک هفته پس از بازگشایی 
و مشخص شــدن میزان مراجعه دانش آموزان به 

مدرسه شــورای آموزشگاه بر اساس اختیاراتی که 
از ســوی ســتاد ملی مدیریت کرونا دارد می تواند 
درخصوص نحوه فعالیت و روزهای بازگشایی مدرسه 
تصمیم گیری کند. در صورتی که تعداد مراجعات 
دانش آموزان کم باشــد و یا به پایان برسد شورای 
مدرســه می تواند درخصوص برگــزاری امتحانات 

تصمیم گیری کند.
الزام رعایت فاصله ۱/5 تا 2 متر 
بین دانش آموزان در کالس درس

مدیرکل ســالمت و تندرستی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: الزام کردیم که تمام مدارس قبل از 
ورود دانش آموزان ضدعفونی شــود و فاصله ۱/۵ تا 

۲ متر بین دانش آموزان رعایت شود.
به گزارش فارس، محمد محســن بیگی با بیان 
اینکه مجوز ستاد ملی مدیریت کرونا برای بازگشایی 
مدارس صرفا برای رفع اشــکال و حضور اختیاری 

دانش آموزان است، اظهارداشت: حضور دانش آموزان 
در مدرسه به شــکل اختیاری و داوطلبانه و صرفا 
برای رفع اشکال است و قرار نیست آموزش رسمی 

در این مرحله در مدارس انجام شود.
محسن بیگی افزود: قریب به اتفاق دانش آموزان، 
آموزش ها را از طریق شبکه های مجازی و تلویزیونی 
دریافت کردند و منتها چــون برخی دانش آموزان 
نتوانســتند به صورت کامــل آموزش ها را دریافت 
کنند، می توانند در مدرســه رفع اشکال کنند و باز 
هم تأکید می کنم هیچ اجباری و الزامی برای حضور 

دانش آموزان نیست.
وی با تأکید بــر اینکه دانش آموزانی که دارای 
بیماری های زمینه ای هســتند مجاز به حضور در 
مدارس نیســتند، اظهارداشــت: دانش آموزانی که 
مبتال به بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی هستند 
یــا پیوند عضو انجام دادند، به هیچ عنوان مجاز به 

حضور در مدرسه نیستند.
مدیرکل سالمت و تندرستی وزارت آموزش و 
پرورش ادامــه داد: الزام کردیم تمام مدارس قبل 
از ورود دانش آموزان ضدعفونی شود و فاصله یک 
و نیــم تا دو متر بین دانش آموزان رعایت شــود و 
همچنیــن اگر تعداد دانش آمــوزان متقاضی زیاد 
بود، نوبت بندی شده و دانش آموزان در چند شیفت 
حضور پیدا کنند. کسی حق ندارد پروتکل را زیر پا 
بگذارد و کالس های فشرده برگزار کند؛ همچنین 
تیم نظارتی آموزش و پرورش و شــبکه بهداشت و 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی بر فعالیت مدارس 

نظارت می کند.
محسن بیگی گفت: با توجه به نیاز دانش آموزان، 
هر چند ســاعت که نیاز داشــته باشند در مدرسه 
حضور می یابند اما هر شیفت مدرسه، چهار ساعت 

است.

بازگشایی مدارس پس از 3 ماه تعطیلی کرونایی


