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 سقوط رمزآلود قاضی متواری در بخارست
بازتاب گسترده ای داشت؛

یاد  مردی که   ز
می دانست 

سياست 2

یک رشوه 500 هزار دالری، سفر به آلمان، سر درآوردن از رومانی، 
خبر بازداشت و بعد جســدی پایین هتل که گویی از پنجره پرت شده 
است؛ این چهار پرده از پایان زندگی قاضی ای است که متهم ردیف نهم 
در پرونده قطور اکبر طبری است و حاال مرگش ابهامات این پرونده را 

بیشتر کرده است. 
پلیس محلی بخارست ســاعت ۱۴:۳0 جمعه ۳0 خرداد با تماس 
تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر 
بی جان فردی که ساکن یکی از طبقات باالیی هتل بوده، به پیاده روی 
مقابل هتل پرتاب شده است. آن فرد همان غالمرضا منصوری، بازپرس 
سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و البته قاضی اجرائیات لواسانات بوده 
است.  در پی این گزارش روز جمعه رســانه های فارسی زبان خارج از 
کشور تلویحا اشاره کردند که او به قتل رسیده؛ اما پلیس رومانی اعالم 
کرد که او دست به خودکشی زده است. امیرحســین نجف پور ثانی، 
وکیل او می گوید منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد. 
منصوری به گفته وکیلش آخرین بار روز جمعه حدود ساعت ۱۱ قبل از 
ظهر با یکی از اعضای خانواده اش گفتگو داشته و حالش هم مساعد بوده  
و شواهدی دال بر اینکه قصد خودکشی دارد، نشان نداده است. آخرین 
بازدید او از واتس اپ هم ساعت ۱5:۱5 بوده است. خانواده منصوری نیز 

از طریق رسانه ها از مرگ او مطلع شده اند. 
»حرف های زیادی برای گفتن دارم«

نجف پور ثانی بــه ایلنا گفته اســت منصوری به او گفتــه بود که 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و...

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد:

ثبت بیش از ۸۵ هزار مورد همسرآزاری در سال ۱۳۹۸ 
شهرنوشت 6

جهان 5

  نگاهی به عملیات نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک در شمال عراق   

بهانه ای به ناِم »امنیت ملی«! 

رئیس جمهور و اعالم کرد: بر اساس تصمیم گیری ها، فعالیت مدارس 
و دانشگاه ها از ۱5 شهریور آغاز می شود.

حسن روحانی در جلسه ســتاد مقابله با کرونا، با بیان این که تا امروز 
درگیر موج اول کرونا هســتیم، گفت: درگیری ما بــا این ویروس کوتاه 
مدت نیست؛ بنابراین مردم شــکیبایی خود را در مقابله با این ویروس 

ادامه دهند.
وی افزود: ما نباید با اقدامات خود به انتقال این ویروس کمک کنیم 
بلکه باید به افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای دارند کمک کنیم. 
باید به مســاله  فاصله گذاری توجه کرده و در تجمعات غیرضرور حضور 
نیابیم، بهداشت فردی را رعایت و از ماسک استفاده کرده؛ زیرا ماسک به 

قطع زنجیره بیماری کمک می کند.
رئیس جمهور ادامه داد: طرح الزام استفاده از ماسک در اماکن ضروری 
در حال آماده سازی است تا در این ســتاد تصویب و ابالغ شود. در حال 
حاضر فعالیت اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و معنوی می تواند با رعایت 
دستورالعمل های وزارت بهداشت آزاد باشد. تعطیلی مشاغل امکان پذیر 
نیســت و مردم هم آن را نمی پذیرند. این تعطیلی مورد نظر ما نیست و 
ضرورتی هم ندارد، اما باید پروتکل ها رعایت شــود و اجتماع و تردد در 

جاهای غیرضروری انجام نشود.
روحانی بــا بیان این که تــا امروز درگیــر موج اول کرونا هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: برخی اســتان ها از پیک بیماری عبور کرده و برخی 
استان ها درگیر این پیک هســتند و ممکن است در برخی استان ها هم 
پیک بیماری آغاز شود، البته نباید فشارهای روحی و روانی مردم را نگران 
کند. باید با استفاده از رسانه مخصوصا صدا و سیما مردم را آماده کنیم تا 
آنها بدانند درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت نیست و خود را برای زمان 

بلندتر آماده کنیم ممکن است تا آخر سال درگیر باشیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما تاکنون خوب عمل کرده ایم. همه 
دستگاه ها و مردم همکاری خوب داشتند، اما این همکاری به استقامت 
و استمرار نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است این دستاورد از بین 
برود. به عنوان رئیس جمهور ایران از مردم درخواست می کنم به خاطر 
پاسداری از این دستاوردها و ایران عزیزمان، شکیبایی خود را ادامه دهند. 
مردم نباید نگران و مضطرب شوند و راه مقابله با کرونا را باید ادامه دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط سختی برای مردم در دوران کرونا 
ایجاد شده است، گفت: یک عده با مرگ عزیزانشان مواجه هستند، عده 
ای با رنج جانکاه رو به رو هستند، مشــاغل برخی رسته ها تعطیل بوده و 
هنوز بعضی تعطیل هستند، ضربه سختی به گردشگری وارد شده است، 
ضربه ســختی به صادرات، آموزش و فرهنگ و حتــی به بخش هایی از 

پزشکی وارد شده است. هنوز دندانپزشکی ما دچار مشکل است.
وی ادامه داد: ما به یمن فداکاری جبهه سالمت، پزشکان و پرستاران 
و به یمن همکاری همه نیروهای مســلح و مردم تا امروز در مقابله با این 

ویروس سرافراز بودیم. اگر با کشــورهای دیگر هم خود را مقایسه کنیم 
می بینیم کارنامه ما کارنامه قابل قبولی اســت. همکاری و هماهنگی و 
انسجام و با هم بودن علت اول است؛ اما ما زیربنای محکمی هم داشتیم.

وی یادآور شد: بازگشایی فعالیت اقتصادی ما به رفتار عمومی ما منوط 
است. اگر رفتار الزم را اجرا و به دستورالعمل ها توجه کردیم با کمترین 

تعداد فوتی ها و تلفات از این شرایط عبور می کنیم.
روحانی تصریح کرد: آن افرادی که تست کرونایشان مثبت می شود 
باید به همه اطرافیان خود اطالع دهند. اگر فرد مثبت شده وارد جامعه 
شــد و خود را قرنطینه نکرد بزرگ ترین خطر است. دستگاه تشخیص 
دهنده باید به خانواده و محــل کارش اطالع دهد. یک نفر مثبت بوده به 
عروسی، عزا و یا بازار ماهی فروش ها رفته و همه را مبتال کرده است. برخی 
از مراقبت ها ممکن است خیلی سخت نباشد زمانش ۱۴ روز باشد، اما آثار 

مهمی بر سالمت مردم و کادر درمان دارد.
رئیس جمهور گفــت: تصمیمات خوبی در جلســه گرفتیم. مبنای 
اینکه می گوییم فالن مکان قرمز است دیگر کل استان نیست. مبنای ما 
شهرستان اســت. این موضوع به علت دقت در عمل است. مسئله بعدی 
این است که هر استانی که شهرستانش دچار مشکل شده است بالفاصله 
ستاد اســتانی اش پیش بینی های الزم را بکند. برای ستاد اجتماعی و 
امنیتی ما بفرستد و پس از بررســی وزارت کشور با تایید رئیس جمهور 
اجرایی و عملی شود. محدودیت ها ممکن است برای همه استان ها نباشد 

برای بخش هایی اجرایی شود.
رئیس جمهــور ادامه داد: طرح الزام اســتفاده از ماســک در اماکن 
سرپوشیده که تجمع در آن اســت در حال آماده سازی است اما قبل از 
الزامی کردن این طرح باید ماســک به وفور و ارزان در اختیار مردم قرار 
بگیرد. همچنین دستورالعمل خوبی توسط وزارت بهداشت برای زندان 
ها آماده و ابالغ شده است که این دســتورالعمل مبنا می شود و وزارت 
بهداشت هم برای اجرای آن نظارت می کند و اگر هم الزم باشد باز هم به 

زندانیان مرخصی داده می شود.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه ها از 1۵ شهریور


