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به بیشتر استان ها

ترکتازی کووید-19 و دوران پیک بیماری 
ادامه دارد 

 خانه، دژ مستحکم  
مقابله با کرونا

نماینده وزیر بهداشت در استان عنوان کرد؛
مخالفت شورای امنیت 

ملی با قرنطینه گیالن

 من امسال سفر نمی روم؛ 
شما چطور؟

شهرنوشت 6

سياست 2

گردشگری 8

سياست 2

گردشگری 8

سياست 2

 علی مطهری: 

 باید مشخص شود 
 چه کسانی و با چه انگيزه ای
 مانع قرنطينه قم شدند

جهان 3

 نگاهی به اقدام دومای روسیه در 
 زمینه سازی برای ابقای پوتین پس از 2024 

ادامة اليگارشی! 

پنجشنبه 22  اسفند   1398  /   17 رجب 1441  /  12  مارس   2020 قیمت  2000  تومان  /   شماره 477

دادستان کل کشور اتمام حجت کرد؛

چوب قضایی 
بر سرآمارهای 

ونایی غیررسمی کر

سياست 2

دست بر قضا، مقامات و مســئوالن در این چند ماهه اخیر چندین 
پرونده تناقض گویی برای خود دســت و پا کرده اند که به عدم اعتماد 
مردم در ماجــرای کرونا نیز دامــن می زند؛ از اعــداد و ارقام متفاوت 
درباره کشته شدگان آبان گرفته تا تناقض گویی ها درباره هدف گیری 
هواپیمای اوکراینی.  حال آشــفتگی آماری دربــاره کرونا نیز به این 
سوابق اضافه شده است. باالخره آمار دقیق مبتالیان و قربانیان کرونا 
چقدر است؟ آمار رسمی یک چیز می گوید، آمار محلی یک چیز و منابع 

غیررسمی و خارجی یک چیز دیگر. 
تفاوت آمارهای به هم ریخته درباره کرونا نسبت به تناقض گویی های 
گذشــته، این اســت که این بار صداهایی از داخل خود دستگاه های 
حکومتی آمارهای رســمی را نفــی می کنند که اولیــن آنها مربوط 
به امیرآبادی، نماینده قم اســت که در روزهــای ابتدایی اعالم ورود 
کرونا به کشــور، در مجلس فریاد زد که 50 نفر در قم بر اثر کرونا جان 
باخته اند. این در حالی بود که وزارت بهداشت این تلفات را زیر 10 نفر 
اعالم می کرد.  جنجالی که امیرآبادی در مجلس برپا کرد، بزرگنمایی 
و سیاسی کاری قلمداد شــد اما انکار آمار رســمی، رفته رفته به سایر 
نمایندگان نیز ســرایت کرد؛ به ویژه نمایندگان استان های شمالی. 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشــت نیــز گفت که »آمار 

رسمی فوت شدگان بر اثر کرونا شبیه شوخی است.«
انکار آمار دولت به عوامل دولت هم رسید

انکار آمارهای رسمی از نمایندگان مجلس به داخل خود دولت نیز 
کشیده شد. روز دوشنبه )19 اسفند(...

تصمیم تازه کانادا؛

ارجاع موضوع هواپیمای اوکراینی به سازمان بین المللی هواپیمایی
سياست 2

همين صفحه 

  رئیس جمهوری: 

باید زنجیره شیوع کرونا را قطع کنیم

رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در موضوع 
مبارزه بــا کرونا تمام دولت و مســئولین درگیر 
هســتند و تالش می کنند، گفت: زنجیره شیوع 
ویروس کرونا را باید قطع کنیم و تردد چه درون 

استان ها و بین استان ها به حداقل برسد.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت افزود: امسال در روزهای پایان سال مردم با 
مسائل و مشکالت جدیدی مواجه هستند که این 
مشکالت تقریبا در دهه های اخیر در تاریخ کشور 
و بسیاری از کشورها بی سابقه بوده است. مساله 
ویروس کرونا تقریبا اختصاص به کشور و منطقه ای 
ندارد و اکثر کشورهای جهان به این ویروس مبتال 
شــده اند. وی با بیان اینکه این ویروس در سبک 
زندگی، اقتصاد، رفت و آمد و مشــاغل بسیاری از 
مردم تاثیر گذاشته اســت، گفت:  این ویروس به 
نوعی به مســافرت و تردد تاثیر دارد و فشارهای 
فراوانی به اقتصاد جامعه وارد کرده است. بنابراین 

این موضوع را باید جدی بگیریم.
روحانی گفــت: از مردم می خواهــم که  این 
مساله را جدی بگیریم. به این ویروس به سادگی 
نگاه نکنیم و برای سالمت و خانواده خطرناک در 
نظر بگیریم. گرچه از لحاظ علمی و پزشکی این 
ویروس خیلی خطرناک تر از ویروس های شبیه 
آنفوالنزا نیست، اما به دلیل مساله واگیری سریع و 
شیوع این بیماری جایگاه خاص خود را پیداکرده 
است و به همین دلیل در همه کشورهای دنیا تاثیر 

گذاشته است.
ترددهای مردم باید به حداقل برسد

روحانی با بیان این که عدم تردد مساله مهمی 

برای مبارزه با شیوع کرنا است،  افزود: برخی فکر 
می کنند تردد به معنی سفر از تهران به شهر دیگری 
است، ولی اگر از شمال تهران به جنوب و مناطق 
دیگر تهران رفتند به معنی تردد نیست و اشکال 

ندارد و داخل تهران است.
رئیس جمهوری افزود: وقتی اعالم می شــود 
تردد مضر است سفر درون شهری هم همان اثر را 
در شیوع بیماری را دارد و تفاوتی نمی کند، برخی 
فکر می کنند سفر داخل اســتان با بیرون استان 
تفاوتی ندارد. ســفر چه از استان به استان دیگر و 
حتی درون اســتان بین شهرهای داخل استان و 
بین شهرستان ها و روستاها چه از بخشی به بخش 
دیگر توصیه این اســت که حتی االمکان ترددها 
باید به حداقل ممکن کاهش یابد. مگر این که تردد 

ضروری وجود دارد 
روحانی افزود: همه باید به پروتکل ها و اصول 
ابالغی توجه کنند و مراعات کنند تا زنجیره شیوع 

بیماری شکسته شود.
نوروز را برای پیروزی بر کرونا قرار دهیم

رئیس جمهوری به فرا رســیدن نوروز اشاره 
کرد و گفت: طبق تقویم رسمی کشور و هم آغاز 
سال جدید و فصل اســت و هم تعطیالت است، 
برخی پیشــنهاد کرده اند کــه دولت تعطیالت 
نــوروزی را حذف کنــد و این تعطیــالت را به 
زمان دیگر ببرد که بیماری کرونــا وجود ندارد. 
این کار عملی و شــدنی نیســت. ایام عید مردم 
اعتقاداتی دارنــد و نکاتی دارند. باید مراســم را 
 امســال به خوبی مدیریت کنند و در اجتماعات 

شرکت نکنند.
 تمام دولت درگیر مبارزه با کروناست

وی ادامه داد: بعضی ها فکــر می کنند که در 
مبارزه با کرونا یک وزارتخانه به نام وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی درگیر اســت و گالیه 
می کنند که  کل کشور و همه وزیران و مسوولین 
باید بیایند. روحانی گفت: در این ستاد تمام دولت 
درگیر هستند. بخشی از دولت تالش می کنند که 
زندگی عادی مردم بگــذرد. زندگی عادی مردم 
یعنی یعنی برق، آب، گاز، بنزین و مسایل مالی و 
پولی و کاالی اساسی باشد. رئیس جمهور با بیان 

اینکه تالش ما این است که زندگی مردم به شرایط 
بحرانی غیرقابل تحمل تبدیل نشود، گفت: دنبال 
این هستیم که شرایطی باشد که مردم بتوانند البته 
با مراعات همه اصول و سختی های ویژه ای که دارد 

زندگی کنند. همه وزیران ما امروز درگیر هستند.
   مردم همکاری نکنند 

دیرتر به نتیجه می رسیم
رئیس جمهور در پایان ســخنانش در هیات 
دولت گفت: نکته آخر اینکه مساله مبارزه با کرونا 
دو بخش و بال دارد؛ یک بال آن اقداماتی است که 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت 
و همکاران ما در دولت انجام می دهند و یک بخش 
هم به همکاری مردم مربوط می شود. از همه مردم 
می خواهم برای مبارزه با کرونا با ما همکاری کنند 
چون اگر مردم همکاری نکنــد دیرتر به نتیجه 
می رسیم اما با همکاری آنان زودتر به نتیجه دست 

خواهیم یافت.
وزارت امور خارجه با همه توان فعال است

روحانــی در بخش دیگری از ســخنانش به 
وظایف وزارت امور خارجه در بحث کرونا اشاره 
کرد و گفــت: وزارت امور خارجه همکاری هایی 
که در زمینه کرونا یا ســایر امور کشور مورد نیاز 
است را به خوبی انجام می دهد و این بار سنگین 
را بر دوش کشیده است. یعنی وزارت خارجه ما 
با همه توان در این زمینه فعال است. وی افزود: 
در بخش آموزشی، گرچه این ایام تعطیل بود و 
حاال در آینده نزدیک اعالم خواهند کرد که از چه 
زمانی کالس ها شروع به کار خواهد کرد، اما در 
همین ایام تعطیل همه توان خود را به کار بردند 
که مردم بتوانند از آن اســتفاده کنند و از طریق 
فضای مجازی و از طریق صدا و سیما این آموزش 

انجام می شود. 
 روزهای سخت می گذرد

مقام عالی دولت با بیان اینکه روزهای سختی 
را پشت ســر می گذاریم، گفت: با وجود پیش رو  
داشتن بهار، زمستان سردی داریم اما  این روزهای 
سخت می گذرد و باز هم در کنار هم خواهیم بود؛ 
باز هم به اماکن متبرکه خواهیم رفت و در آنجا راز 

و نیاز خواهیم کرد.

خبر

رئیس جمهوری:

باید زنجیره شیوع کرونا را قطع کنیم


