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روی موج کوتاه

رئیس جمهــور گفــت: روز قدس 
امسال در ۲۱۸ شهرستانی که وضعیت 
آنها ســفید اســت و نماز جمعه در آن 
برقرار است با مراعات همه پروتکل های 
بهداشــتی، می تواند برگزار شود و در 
تهران نیز این مراسم به صورت نمادین 
و به وسیله خودروها انجام می شود؛ البته 
این مراسم نه به صورت راهپیمایی بلکه 
صورت اجتماع در نمــاز جمعه برگزار 
می شود. حسن روحانی در جلسه دیروز 
ستاد مقابله با کرونا، توضیح داد: برای 
شهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر 
گرفته شده، تهران شرایط قرمز دارد؛ اما 
خیلی سخت است به عنوان پایتخت در 
آن خبری نباشد و بر طبق تصمیم گیری 
مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و 
از یک مبدا تا انتها حرکتی به وســلیه 
خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است 

انجام می شود و اجتماع مردمی نداریم.
 نماز عید فطر در مساجد

اقامه می شود
رئیس جمهــور در مــورد  آخرین 
تصمیم برای برگزاری نماز عید فطر هم 

گفت: بنا شد در سراسر کشور نماز عید 
فطر برگزار شود اما نه در مصالها و اماکنی 
کــه اجتماعی بزرگ مثل ســال های 
گذشته انجام می شد، بلکه هر مسجدی 
می تواند را رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی نماز را برگزار کند؛ مردم در 
منازل خود هم می توانند نماز را بخوانند.

 صحن های مقدس برای 
شش ساعت باز می شوند

وی در خصــوص روند بازگشــایی 
حرم های متبرکــه نیز خبــر داد: بنا 
شــد صحن های اماکن مقدس بعد از 
مــاه مبــارک رمضــان در چارچوب 
دستورالعمل های تعیین شده بازگشایی 
شــوند، ولی همچنان رواق ها و حرم ها 

بسته خواهند ماند.
رئیس جمهور توضیح داد: بنا شد فعال 
سه ساعت صبح و سه ساعت بعد از ظهر 
درهای صحن باز شود تا مردم با حضور در 
صحن ها به اعمال زیارتی خود پرداخته، 
ولی این توقف نباید بیش از حد باشد؛ 
البته این آغاز کار است و هر چه به جلوتر 

برویم شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.

 بازگشایی رستوران ها 
و آغاز لیگ های ورزشی

وی افزود: رستوران ها نیز بعد از ماه 
مبارک رمضان در چارچوب پروتکل های 
بهداشــتی فعالیت های خود را از سر 
می گیرند. کنکور نیز در چارچوب همین 
پروتکل ها انجام خواهد شد. دانشگاه ها 
غیر از رشته های پزشکی که اکنون نیز 
فعال هستند فعالیت خود را از ۱۷ خرداد 
در حــوزه آزمایشــگاه و کارگاه ها آغاز 

خواهند کرد.
روحانی گفت: فعالیت های ورزشی 
بازگشایی خواهند شد البته این کار باید 
در چارچوب پروتکل های بهداشتی و 
بدون تماشاچی باشد؛ هیچ اجتماعی را 
شاهد نباشیم و تماشاچی در این حوزه 
حضور نداشته باشد که این پروتکل از 

سوی وزارت بهداشت ابالغ خواهد شد.
رئیس جمهور درباره فعالیت هتل ها 
در این ایام گفت: در ایــن ایام هتل ها 
کامال بســته نیســتند صرفا قسمت 
رستوران آنها بسته بود. هتل ها باز بود 
مردم می توانستند به هتل بروند و حتی 

می توانستند به رستوران هتل بگویند که 
غذا را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از 
ماه مبارک رمضان رستوران هتل ها نیز 

فعال خواهد شد.
شرایط بهتر از قبل شده است

رئیس جمهــور در بخش دیگری از 
اظهارات خود با انتقــاد از ایجاد یأس و 
اضطراب در جامعه گفت: این اقدامات 
آثار روانی و آثار تصمیم گیری اقتصادی 
برای آینده دارد. مســئوالن پزشکی، 
اجتماعی و سیاسی کشور برای مردم 
به صورت واضح توضیح دهند که دوران 

سختی تمام نشده است و همچنان با این 
ویروس خطرناک رو به رو هســتیم. اما 

شرایط ما از دیروز بهتر شده است.
وی اضافه کــرد: در اوایل اســفند 
مشــکالت و بهم ریختگی هایی وجود 
داشت و کسی نمی دانست که باید چه 
کند و از عالیم این ویروس اطالع دقیقی 
نداشت و هر کسی چیزی می گفت، اما 
مهارت کادر درمانی ما و مردم به مراتب 
باال رفت و پزشکان و پرستاران اکنون 

تقریبا عالیم این ویروس را می دانند.
وی همچنین گفت: تجهیزات ما هم 
بیشتر شده است و تجهیزات الزم را در 
حال حاضر در اختیار داریم. مردم باید 
بدانند شرایط فردا بدتر از امروز نیست، 
مگر این که گفته شود ویروس در چند ماه 
آینده جهش می یابد؛  البته اگر هم جهش 
بیاید ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم 
ضمن احتیاط باید امیدوار باشند. شرایط 
ما در آخر اردیبهشــت کامال متفاوت 
است اما باید احتیاط کنیم و فکر نکنیم 

این ویروس تمام شده است. 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کنار 
گذاشتن دستورالعمل ها می تواند تعداد 
مبتالیان را افزایش دهد و ما دوباره دچار 
مشکل شویم، تصریح کرد: نه باید دلهره 
ایجاد کنیم و نه بی تفاوتی؛ ما در کشور 
دعوای نان و جان یا جان و دین نداریم؛ 

دین، نان و جان در کنار هم هستند.
باید مردم را برای زندگی با کرونا 

آماده کنیم
وی با بیان اینکه باید کار را به دست 
مردم بدهیم، گفت: باید با مردم صادق 
باشیم و البته صدای مردم را هم بشنویم 
و آنها را برای حداقل چند ماه زندگی با 
کرونا آماده کنیم؛ ممکن است مناطق 
سفید، زرد شود و بنابراین مراقبت الزم 
است باید بدانیم دوران کرونا تمام نشده 
است و همچنان هوشیارانه و حساب شده 

عمل کنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید 
برای افــرادی که دچار فشــار زندگی 
هستند بســته های حمایتی درست 
کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی مشاغل 
هنوز باز نشدند که آنها مستاجر هستند 

و چک دارند. دولــت در حد توان خود 
به آنها کمک کرده و مــردم، خیرین و 
بسیج، سپاه و کمیته امداد نیز در حال 
کمک هستند، در شرایط سختی به سر 

می بریم و باید به این افراد کمک کنیم.
به گفتــه روحانی شــرکت های 
دانش بنیان نیز نقــش مهمی دارند 
و شاید بتوانند واکسن این ویروس را 
کشف کنند؛ البته بعید است واکسن 

به امسال برسد.
چشم ما به صادرکننده 

وطن دوست باشد
وی با بیان اینکه به ارز، ریال و کاال و 
خدمات نیاز داریم تاکید کرد: همه باید 
به میدان بیایند اگر چشم ما به نفت باشد 
به مشکل می خوریم، اما اگر چشم ما به 
صادر کننده وطن دوست باشد مشکل 
نداریم. باید کاالی ما صادر شود و دالر 
آن برگردد؛ باید جهش تولید را با جدیت 
عملیاتی کنیم؛ در این شرایط مشکلی 

نخواهیم داشت.
روحانی در پایان با اشاره به گزارش 
خوشحال کننده که در جلسه داده شده 
است، گفت: در بسیاری از کشورها تلفات 
سالمندان  بسیار باال است در کشور ما 
فقط یک درصد ســالمندان در خانه 
سالمندان هســتند و فقط ۱.۵ درصد 
آنها به علت کرونا در خانه ســالمندان 
فوت کردند. در حال حاضــر ۵۱ هزار 
نفر در خانه ســالمندان به سر می برند 
که سال گذشته ۳۱۲ نفر آنها به دالیل 
مختلف فوت کردند و امســال این آمار 

۳۸۲ نفر است. 

آخرین تصمیمات ستاد مقابله با کرونا از زبان رئیس جمهوری؛

راهپیمایی روز قدس خودرویی خواهد بود

خبر

فالحت پیشه درباره پرداخت غرامت به انگلیس به خاطر 
حمله خودسرها به سفارت این کشــور، می گوید: باید با این 
نوع از اقدامات برخورد شــود تا در آینده دیگر شــاهد چنین 

مسائلی نباشیم.
هفته پیش بود کــه احمد مازنی نماینده مــرم تهران در 
تذکــری از غرامت ۲۷ میلیــاردی درباره حمله به ســفارت 
انگلستان در تهران سخن گفت. در همین رابطه حشمت اهلل 
فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به اینکه ایران تمامی کنوانسیون های مرتبط 
با حقوق بین الملل از جمله وین و ژنو را پذیرفته است، به فرارو 
گفته اســت: با توجه به این موضوع، اگر در کشــورمان به هر 
سفارتی که وجود دارد، آســیب هایی وارد شود، این خسارات 

را باید مسببین این موضوع پرداخت کنند. او افزود: اگر دولت 
بخواهد از جیب ملت چنین خساراتی را پرداخت کند، این امر 
نشان از بی کفایتی دولت است، چرا که در مورد حمله به سفارت 
عربستان و انگلستان دادســتان به عنوان مدعی العموم وارد 
شد، اما بعد از گذشت نزدیک به ۹ سال، مسببین این حوادث 
محاکمه نشدند، این درحالیست که چنین گروه هایی از قدرت 
بسیار زیادی در کشور برخوردارند و همچنین به منابع مالی 
عظیمی نیز دسترسی دارند، بنابراین آن ها باید خودشان این 

خسارت ۲۷ میلیارد تومانی را پرداخت کنند.
اگر این غرامت از بیت المال پرداخت شود...

فالحت پیشــه با تاکید بر اینکه اگر این خسارات از جیب 
مردم پرداخت شود، شما مطمئن باشید، در ادامه نیز شاهد 

به وجود آمدن چنین حوادثی خواهیم بود، گفت: قدر مسلم 
باید این قدرت در کشور وجود داشته باشد تا با چنین عناصر 
و گروه های خودســری که به منافع ملی کشور آسیب وارد 
می کنند، برخورد شود، در غیر این صورت، تبعات و خسارات 
ناشی از اقدام این گروه ها را دولت باید از بیت المال و به بیانی از 
جیب مردم پرداخت کند، آن  هم در شرایطی که تحریم های 
ظالمانه وجود دارد و هم اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی 

روبرو است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
بیان داشت: باالخره روزی روابط ما با عربستان دوباره برقرار 
خواهد شد، همان گونه که بعد از باال رفتن از سفارت انگلیس، 
ارتباط دیپلماتیک با این کشور اروپایی مجددا برقرار شد، اما 

نکته مهم آن است که باید خســارات ناشی از این رفتارهای 
افراط گرایانــه را که چیزی جــز ضرر زدن بــه منافع ملی 
کشورمان را ندارد، همین گروه های خودسر پرداخت کنند 
که این امر برایشان درس عبرتی شــود، در غیر این صورت 
 ما باز هم شــاهد چنین حرکت هایی بــه بهانه های مختلف 

خواهیم بود.

فالحت پیشه: 

غرامت انگلیس را باید گروه های خودسر پرداخت کنند
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به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود؛
 دیدار رمضانی دانشجویان 

با رهبر انقالب
دیدار رمضانی دانشجویان با مقام معظم رهبری 
فردا برگزار می شــود. به گزارش تســنیم، دیدار 
دانشجویان با مقام معظم رهبری به  مناسبت ماه 
مبارک رمضان امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه 
برگزار می شود. این دیدار با توجه به شرایط کشور به 

 صورت مجازی و ویدئوکنفرانس خواهد بود.
    

دهقانی:
فریبا عادل خواه به ٦ سال حبس 

محکوم شد
سعید دهقان،  وکیل مدافع فریبا عادل خواه در 
خصوص آخرین وضعیت پرونــده موکل خود، به 
ایلنا گفت: برای موکلم به اتهام اجتماع و تبانی ضد 
امنیت داخلی کشور ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام 
جمهوری اسالمی ۱ سال حبس در نظر گرفته شده 
است. وی با بیان اینکه فعالً حکم دادگاه بدوی است، 
تاکید کرد: در مهلت قانونی برای رسیدگی مجدد در 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتفاق همکارانم 

در این پرونده اعتراض خواهیم کرد.
    

تصویب طرح مقابله با رژیم 
صهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش ایسنا، سید حســین نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی از تصویب طرح مقابله با 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در جلسه دیروز 
این کمیسیون خبر داد و گفت: »عنوان این طرح به 
مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح 
و امنیت تغییر پیدا کرد. « وی تاکید کرد: طبق مصوبه 
کمیسیون تمامی دستگاه های کشور موظف می شوند 
با استفاده از همه ظرفیت های منطقه ای و بین المللی با 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مقابله کنند و هر 
گونه همکاری یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی 

در حکم محاربه و فساد فی االرض خواهد بود.
    

درمان رایگان شهروندان 
خارجی مبتال به کرونا در ایران

مهدی محمودی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین 
وزارت کشــور گفت: ارایه خدمات و درمان رایگان 
شــهروندان خارجی بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا و دســتورات موکد رئیس 
جمهوری صورت می گیرد و از زمان شیوع بیماری 
کرونا در ابتدای اسفندماه تاکنون برای حدود ۶ هزار 
خانوار از ساکنان خارجی مهمان شهرهای ایران انواع 
کیت های حفاظت شخصی، دارو و کمکهای نقدی و 
معیشتی تامین و تست تب سنجی نیز به طور مرتب 
برای آنان انجام شده است. در پی این اقدامات، وزارت 
خارجه افغانستان تاکنون در چند نوبت از جمهوری 
اسالمی ایران و اســتانداری های مجاور مرزهای 

شرقی کشور قدردانی کرده است.
    

هیات رئیسه جدید خانه احزاب 
دوشنبه انتخاب می شود

محمدعلی تبرایی، دبیر اجرایی خانه احزاب با 
اعالم برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید خانه 
احزاب در روز دوشنبه، به ایرنا گفت: با پایان یافتن 
دوره یکساله ریاســت اصولگرایان، رییس جدید 
از فراکســیون مستقلین انتخاب می شــود. وی با 
اشاره به اتمام دوره یکســاله ریاست عبدالحسین 
روح االمینی، افزود: در این جلسه نایب رییس اول و 
دوم، خزانه دار و منشی هیأت رییسه تغییر می کنند 
و از میان مستقلین روسای کمیته های بین الملل، 
مطالعات آموزش و زنان انتخاب می شــود. تبرایی، 
همچنین مهدی پورنامدار، جمشید ایرانی، قدرتعلی 
حشــمتیان و محمد زارع فومنی را نامزد احتمالی 

هیأت رئیسه جدید خانه احزاب معرفی کرد.
    

شمس الدین حسینی:
به احمدی نژاد افتخار می کنیم

شــمس الدین حســینی، وزیر اقتصاد دولت 
احمدی نژاد و منتخب مجلس یازدهم در پاســخ به 
اینکه چرا مدیران دولت نهم و دهم خیلی عالقه ندارند 
که به آنها »احمدی نژادی« گفته شود، به خبرآنالین 
گفت:  قبال دوستان گفته اند و من هم االن می گویم ما 
به دولت نهم و دهم و حتی آقای احمدی نژاد که یک 
چهره خدومی بودند افتخار می کنیم ولی آن چیزی 
که می خواهیم به آن تاکید کنیم این است که مدیران 
دولت نهم و دهم شخصیت های مستقل هستند و 
هرکدام به صورت مستقل و بدون هرگونه سازماندهی 
قبلی در انتخابات شــرکت کردند و خوشــبختانه 
مورد اقبال مردم قرار گرفتند. وی افزود: شــما هیچ 
زمانی نمی گویید خاتمی چی ها یا روحانی چی ها یا 
هاشمی چی ها؛ به نظر من به خاطر اینکه موضوع و 

افراد تقلیل داده شوند، اینگونه نگاه می شود.

بنا شد در سراسر کشور 
نماز عید فطر برگزار 

شود اما نه در مصالها و 
اماکنی که اجتماعی بزرگ 

مثل سال های گذشته 
انجام می شد، بلکه هر 

مسجدی می تواند را 
رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی نماز را برگزار کند

فعال سه ساعت صبح و سه 
ساعت بعد از ظهر درهای 

صحن های اماکن مقدس باز 
می شود تا مردم با حضور در 

صحن ها به اعمال زیارتی 
خود بپردازند، ولی این 
توقف نباید بیش از حد 

باشد

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: اغلب مجروحان 
حادثه  کنارک ترخیص شده اند و ســه نفری که االن در بیمارستان گلستان و 
یک نفر در بیمارستان چابهار به ســر می برند، حالشان مساعد است و به زودی 

ترخیص خواهند شد.
به گزارش ایســنا، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری صبح دیروز با حضور در 

بیمارستان گلستان، از سه تن از مجروحان حادثه ناو کنارک عیادت کرد و روند 
مداوا و درمان آن ها را مورد ارزیابی قرار داد.

امیر دریادار سیاری در این دیدار، با تاکید بر اینکه شهدای این حادثه باعث 
عزت، افتخار، سرافرازی و نشان دادن توان بازدارندگی ما در دریا هستند، اظهار 
کرد: همه ما در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح، 
داغدار این حادثه هستیم و خودمان را در داغ خانواده های شهدا شریک می دانیم.

وی افزود: 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، هر چه سریع تر 

برای ادامه خدمت به منطقه اعزام شوند.
در همه تمرینات نظامی اینگونه اتفاقات می افتد

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن همواره در 
صدد القای شبهادت و خبرســازی و نهایتا تالش برای تضعیف قدرت دفاعی 
جمهوری اسالمی است، اما ملت و نیروهای مســلح ما هوشیار است و مقهور 
شیطنت های دشمن نمی شــوند و نیروی دریایی راهبردی ما به برکت خون 

شهدا، اقتدار دریایی و ماموریت های خود را همچون گذشته انجام خواهد داد.
امیر دریادار سیاری 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 کامال مؤید اتفاقات به مراتب بدتر است.
وی 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.
این مقام نظامی خطاب به مجروحان حادثه  کنارک گفت: اقتدار دریایی ما از 
گذشته و حال مرهون حضور دریادالن در پهنه آب های سرزمینی و اجرای موفق 

هزاران ماموریت دریایی است.
در این دیدار، مجروحان حادثه شــناو 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.

دریادار سیاری:

اغلب مجروحان حادثه کنارک ترخیص شده اند 


