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ادامة الیگارشی!

سیاست 2

جهان 3

دادستان کل کشور اتمام حجت کرد؛

چوبقضایی
برسرآمارهای
غیررسمیکرونایی

تصمیم تازه کانادا؛

ارجاع موضوع هواپیمای اوکراینی به سازمان بینالمللی هواپیمایی

دست بر قضا ،مقامات و مســئوالن در این چند ماهه اخیر چندین
پرونده تناقضگویی برای خود دســت و پا کردهاند که به عدم اعتماد
مردم در ماجــرای کرونا نیز دامــن میزند؛ از اعــداد و ارقام متفاوت
درباره کشتهشدگان آبان گرفته تا تناقضگوییها درباره هدفگیری
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 میگوید ،آمار محلی یک چیز و منابع
غیررسمی و خارجی یک چیز دیگر.
تفاوت آمارهای به هم ریخته درباره کرونا نسبت به تناقضگوییهای
گذشــته ،این اســت که این بار صداهایی از داخل خود دستگاههای
حکومتی آمارهای رســمی را نفــی میکنند که اولیــن آنها مربوط
به امیرآبادی ،نماینده قم اســت که در روزهــای ابتدایی اعالم ورود
کرونا به کشــور ،در مجلس فریاد زد که  50نفر در قم بر اثر کرونا جان
باختهاند .این در حالی بود که وزارت بهداشت این تلفات را زیر  10نفر
اعالم میکرد .جنجالی که امیرآبادی در مجلس برپا کرد ،بزرگنمایی
و سیاسیکاری قلمداد شــد اما انکار آمار رســمی ،رفتهرفته به سایر
نمایندگان نیز ســرایت کرد؛ به ویژه نمایندگان استانهای شمالی.
غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی ،نماینده رشــت نیــز گفت که «آمار
رسمی فوتشدگان 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 ( 19اسفند)...
سیاست 2

سیاست 2

رئیسجمهوری:

باید زنجیره شیوع کرونا را قطع کنیم

همین صفحه

خانه ،دژ مستحکم
مقابله با کرونا
شهرنوشت 6

نماینده وزیر بهداشت در استان عنوان کرد؛

مخالفت شورای امنیت
ملی با قرنطینه گیالن
سیاست 2

موسوی تشریح کرد؛

سیاست 2

من امسال سفر نمیروم؛
شما چطور؟
گردشگری 8

سفرهای نوروزی باعث چرخش بیشتر ویروس
و گسترش بیماری میشود

ممنوعیت ورود گردشگر
به بیشتر استانها
گردشگری 8

رئیسجمهوری:

باید زنجیره شیوع کرونا را قطع کنیم
برای مبارزه با شیوع کرنا است ،افزود :برخی فکر
میکنندترددبهمعنیسفرازتهرانبهشهردیگری
است ،ولی اگر از شمال تهران به جنوب و مناطق
دیگر تهران رفتند به معنی تردد نیست و اشکال
نداردوداخلتهراناست.
رئیسجمهوری افزود :وقتی اعالم میشــود
تردد مضر است سفر درون شهری هم همان اثر را
در شیوع بیماری را دارد و تفاوتی نمیکند ،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
بینشهرستانهاوروستاهاچهازبخشیبهبخش
دیگر توصیه این اســت که حتیاالمکان ترددها
بایدبهحداقلممکنکاهشیابد.مگراینکهتردد
ضروریوجوددارد
روحانی افزود :همه باید به پروتکلها و اصول
ابالغیتوجهکنندومراعاتکنندتازنجیرهشیوع
بیماریشکستهشود.
نوروزرابرایپیروزیبرکروناقراردهیم
رئیسجمهوری 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 کردهاند کــه دولت تعطیالت
نــوروزی را حذف کنــد و این تعطیــات 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
شرکتنکنند.
تمامدولتدرگیرمبارزهباکروناست
وی ادامه داد :بعضی ها فکــر می کنند که در
مبارزهباکرونایکوزارتخانهبهناموزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی درگیر اســت و گالیه
میکنند که کل کشور و همه وزیران و مسوولین
بایدبیایند.روحانیگفت:دراینستادتمامدولت
درگیرهستند.بخشیازدولتتالشمیکنندکه
زندگی عادی مردم بگــذرد .زندگی عادی مردم
یعنی یعنی برق ،آب ،گاز ،بنزین و مسایل مالی و
پولی و کاالی اساسی باشد .رئیسجمهور با بیان

ترکتازی کووید 19-و دوران پیک بیماری
ادامه دارد

آمادگی صددرصدی
برای خروج اتباع سایر
کشورها از ایران

خبر

رئیسجمهوری با یادآوری اینکه در موضوع
مبارزه بــا کرونا تمام دولت و مســئولین درگیر
هســتند و تالش میکنند ،گفت :زنجیره شیوع
ویروس کرونا را باید قطع کنیم و تردد چه درون
استانهاوبیناستانهابهحداقلبرسد.
حسنروحانیروزچهارشنبهدرجلسههیات
دولت افزود :امسال در روزهای پایان سال مردم با
مسائلومشکالتجدیدیمواجههستندکهاین
مشکالت تقریبا در دهههای اخیر در تاریخ کشور
و بسیاری از کشورها بیسابقه بوده است .مساله
ویروسکروناتقریبااختصاصبهکشورومنطقهای
نداردواکثرکشورهایجهانبهاینویروسمبتال
شــدهاند .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
اینموضوعرابایدجدیبگیریم.
روحانی گفــت :از مردم میخواهــم 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 خطرناکتر از ویروسهای شبیه
آنفوالنزانیست،امابهدلیلمسالهواگیریسریعو
شیوع این بیماری جایگاه خاص خود را پیداکرده
استوبههمیندلیلدرهمهکشورهایدنیاتاثیر
گذاشتهاست.
ترددهایمردمبایدبهحداقلبرسد
روحانی با بیان این که عدم تردد مساله مهمی
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اینکهتالشماایناستکهزندگیمردمبهشرایط
بحرانیغیرقابلتحملتبدیلنشود،گفت:دنبال
اینهستیمکهشرایطیباشدکهمردمبتوانندالبته
بامراعاتهمهاصولوسختیهایویژهایکهدارد
زندگیکنند.همهوزیرانماامروزدرگیرهستند.
مردمهمکارینکنند
دیرتربهنتیجهمیرسیم
رئیسجمهور 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
وهمکارانمادردولتانجاممیدهندویکبخش
همبههمکاریمردممربوطمیشود.ازهمهمردم
میخواهمبرایمبارزهباکروناباماهمکاریکنند
چون اگر مردم همکاری نکنــد دیرتر به نتیجه
میرسیماماباهمکاریآنانزودتربهنتیجهدست
خواهیمیافت.
وزارتامورخارجهباهمهتوانفعالاست
روحانــی در بخش دیگری از ســخنانش به
وظایف وزارت امور خارجه در بحث کرونا اشاره
کرد و گفــت :وزارت امور خارجه همکاریهایی
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 کالسها 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.
روزهایسختمیگذرد
مقام عالی دولت با بیان اینکه روزهای سختی
را پشت ســر میگذاریم ،گفت :با وجود پیش رو
داشتنبهار،زمستانسردیداریماما اینروزهای
سخت میگذرد و باز هم در کنار هم خواهیم بود؛
باز هم به اماکن متبرکه خواهیم رفت و در آنجا راز
ونیازخواهیمکرد.

