
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

وزیر بهداشت اعالم کرد
 ورود اولین بخش واکسن کرونا 

به کشور طی روزهای آتی 
وزیر بهداشت گفت: 
در روزهای آینده اولین 
پارت هــای واکســن 
وارداتی کرونا را از منابع 
مطمئــن وارد خواهیم 

کرد. به گزارش ایسنا، سعید نمکی در بازدید از ستاد 
پلیس راهور ناجا و تکریم و تجلیل از خدمات »پلیس 
راهور« گفت: درباره واکســن این مژده را بدهم که 
ما واکســن را برای تزریق، قبل از رسیدن واکسن 
تولید خودمان تدارک دیدیــم و منابع آن را تامین 
کردیم. رئیس  جمهور هم هر روز پیگیر هستند. وی 
افزود: بر این اساس واکسیناسیون را برای گروه های 
آســیب پذیر آغاز می کنیم. در عین حال فرزندان 
اصیل و دانشمند این سرزمین هم خوشبختانه در 
ساخت واکسن ملی مان با تالش شبانه روزی پیش 
می روند و در آینده نزدیک یکی از مراکز مهم ساخت 

واکسن بیماری کووید-۱۹ در جهان خواهیم بود.
    

صدور مجوز تزریق واکسن ایرانی 
کرونا به ۱۴ داوطلب دیگر

کــز  مر ئیــس  ر
اطالع رســانی ســتاد 
اجرایی فرمــان امام از 
صــدور مجــوز تزریق 
برای ۱۴داوطلب دیگر 

واکسن ایرانی کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، حجت 
نیکی ملکی در توییترش اعالم کرد که پس از بررسی 
سالمت ۲۱داوطلبی که واکسن کرونا تولیدشده 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام به آن ها تزریق شده 
است و تائید سالمت داوطلبان، مجوز تزریق برای 

۱۴داوطلب دیگر صادر شد.
    

توضیحات هاشمی درباره ماجرای 
استیضاح شهردار تهران

رئیــس شــورای 
شــهر تهــران درباره 
اســتیضاح شــهردار 
تهران توضیحاتی ارائه 
کرد. به گــزارش مهر، 

محسن هاشمی گفت: این موضوع به کمیسیون 
برنامه وبودجه ارجاع داده شده و وقتی آن ها چیزی 
اعالم نکرده اند به معنای نبود مشکل و حل شدن 

موضوع است.
    

سوختگی ۸۴ درصدی دانش آموز 
دزفولی در آتش سوزی مدرسه کانکسی

رئیس بیمارستان ســوانح و سوختگی آیت اهلل 
طالقانی اهواز آخرین وضعیت جسمانی مصدومان 
حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی در سردشت 
دزفول را تشریح و بیان کرد: یکی از دانش آموزهایی 
که در بخش مراقبت ویژه بستری است ۸۴ درصد 
سوختگی دارد. به گزارش تســنیم، دکتر پیمان 
نجاتی اظهار کرد: در این آتش سوزی سه دانش آموز 
و سه معلم دچار سانحه شدند که در حال حاضر دو 
دانش آموز و یکی از معلم ها در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هســتند؛ یکی از دانش آموزهایی که 
در بخش مراقبت ویژه بســتری اســت ۸۴ درصد 
ســوختگی دارد.  نجاتی ادامه داد: یکی از معلمان 
حدود ۵۷ درصد و یکی دیگر از دانش آموزان تقریباً 
۳۶ درصد دچار سوختگی شده اند. بیماران دیگر در 

بخش بستری هستند که وضعیتشان خوب است.
    

۲۲ درصد واحدهای آموزشی 
نیازمند مقاوم سازی و بازسازی  است

وزیــر آمــوزش  و 
پرورش گفت: همچنان 
۲۲ درصــد واحدهای 
آموزشی در کشورمان 
نیازمند توجه ویژه است 

که یا مقاوم سازی می خواهند یا بازسازی که جزو 
اولویت های ما است. به گزارش مهر، محسن حاجی 
میرزایی در خصوص جمع آوری مدارس کانکسی 
از سراسر کشــور، بیان کرد: حادثه ای که به تازگی 
دریکی از مــدارس کانکســی رخ داده، حادثه ای 
است که هرزمانی در هر نقطه ای از کشور می تواند 
رخ بدهد. اولویت اول ما این اســت که همه دانش 
آموزان از امکانات آموزش برخوردار باشند حتی در 
واحدهای استیجاری و کانکس و ...  در گام دوم برای 
اصالح فضای آموزشی، اقدام می کنیم و با حمایت 
دولت و مقایسه با سال های قبل، چهار برابر بودجه 
بیشتری برای توســعه فضای آموزشی اختصاص 
داده شده است که مطابق با اولویت ها این فضاها را 
بهبود می دهیم. به طور مثال سال گذشته و امسال 

مدارس خشت و گلی را جمع آوری کردیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

فیلمــش را دیده ایم. چنــد روزی 
می شود که در اینســتاگرام، واتس اپ 
و ســایت های مختلف حــرف از کتک 
خوردن ســرباز راهور و انــکار نماینده 

مجلس است.
شــامگاه جمعه فیلمــی در فضای 
مجازی از سیلی زدن یک نماینده مجلس 
به سرباز راهنمایی و رانندگی منتشر شد 
که بسیاری نسبت به این اقدام نماینده 
ســبزوار واکنش تندی نشان دادند. در 
فیلم منتشرشــده این سرباز که خود را 
حامد اکبری معرفی می کند به علی اصغر 
عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس 
می گوید که »خودروی شما مجوز تردد 
در خط ویژه را نــدارد.« همین موضوع 
باعث درگیری فیزیکی نماینده مجلس با 
جوان سرباز می شود و توقف خودروی این 
نماینده در ابتدای خط ویژه در خیابان 
انقالب اسالمی تهران در محدوده دروازه 
دولت، باعث ترافیک شــده و رانندگان 
اتوبوس و تعدادی از مردم به این اقدام او 

اعتراض می کنند.
 فیلم ها و شواهد 

به نفع سرباز راهور است
نماینده سبزوار که به اظهارنظرهاي 
جنجالــي شــهرت دارد و در یکــي از 
شــعارهاي انتخابي اش گفته بود: »هر 
کس به مردم خدمت نکــرد بیرونش 
مي کنم، وقــت نداریم!« یــا این اواخر 
گفته بــود که اگــر واکســن کرونی 
خارجــی را بزنید عقیم می شــوید و 
ســرطان می گیرید؛ از همــان ابتدا با 
 حاشــیه های زیادی وارد مجلس شد.
 علی اصغر عنابســتاني، همان نماینده 
تندرویي اســت که تاکنون بیشترین 

توهین ها را به دولــت و رئیس جمهور 
داشته است و حاال به صورت یک سرباز 
راهنمایي و رانندگي حین خدمت سیلي 
مي زند، یا به قول یکي دیگر از نمایندگان 
مجلس یازدهم، توهین مي کند که عذر 
بدتر از گناه است. دراین بین عضو هیئت 
نظارت بر رفتار نماینــدگان اظهارات 
جالبي در این رابطه داشت و ساعتي پس 
از انتشار این فیلم در شکل گسترده اعالم 
کرد:  »بنده با آقاي عنابستاني صحبت 
کرده ام و ایشان درگیري فیزیکي خود 
با مأمور پلیــس را به طورکلی تکذیب 
کردند!« محمدرضا دشتي اردکاني اعالم 
کرده اســت که: »اگر گزارشي به دسته 
هیئت نظارت برسد قطعاً آن را بررسي 
خواهند کرد، بنده تاکنون اســتعالم 
گرفته ام هنوز شکایتي به ما واصل نشده 
است. دشــتي اردکاني ادامه داد: آقاي 
عنابستاني گفتند که سرباز به من توهین 
کرد، ولي بنده به صــورت فیزیکي با او 
درگیر نشده ام.« این گفته ها در شرایطي 
مطرح مي شود که بسیاري از حاضرین در 
محل، زدن سیلي به حامد اکبري که اهل 

شهرستان آمل است را تائید کرده اند. 
حامد اکبري مي گوید: »من مأمور 
به شیفت بر تقاطع دروازه دولت هستم 
که راننده یک نماینده مجلس که بدون 
مجوز تردد در مسیر ویژه، قصد ورود به 
این مسیر را داشت به من اهانت کرد و 
خود نماینده هم از خودرو پیاده شد و 
یک ســیلي به صورت من نواخت. من 
از این اقــدام نماینده مجلس چندین 
شاهد دارم و دوربین شهري هم از این 

صحنه فیلم برداری کرده است.« 
پس ازایــن اقدام، تعــداد زیادي 
از مــردم حاضــر در محــل، دور 
ماشــین نماینده مجلس را گرفته و 
 به شــدت به حرکت زشت او واکنش 

نشان داده اند.

 واکنش ها به اقدام اخیر
 نماینده سبزوار

واکنش ها بــه این اقــدام نماینده 
مجلس زیاد بود. از دفاع و وعده پیگیری 
و برخورد گرفته تا درخواست استعفای 

نماینده متخلف.
در همان اوایل رســانه ای شدن این 
اتفاق محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شوراي اسالمي در پیامي اعالم کرد: »در 
برابر قانون همه مساوي هستند، مجلس 
به کســاني که به وظیفــه قانوني خود 
عمل مي کنند، افتخار مي کند و اولین 
مدافع حقوق آن هاست. در حادثه اخیر، 
به محض شنیدن اولین گزارش ها، دستور 

بررسي دقیق ماوقع صادر شد.«
بهروز محبی نجم آبــادی، نماینده 
سبزوار نیز نوشت: »پرکارترین نماینده 
که از ابتدای مجلــس یازدهم هر هفته 
)بی استثناء( با حضور در حوزه انتخابیه 
برای حل مشکالت مردم از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده است، اینک در حمله ی 
رسانه ای گســترده معنادار، بدون آنکه 
صدایش شنیده شــود و دوربین های 
ناظر چک شــوند و ماوقع روشن شود 
ازهرجهت مورد هجمه است.« روح اهلل 
نجابت، نماینده شیراز هم نوشت: »شما 
به یک جوان ســیلی نزدیــد، به اعتبار 
مجلس و امید مردم سیلی زدید! مجلس 
باکسی عقد اخوت نبسته و پشت مظلوم 
می ایستد.« بهزاد رحیمی، نماینده سقز 
و بانه نوشــت: » صحنه سیلی خوردن 
ســرباز راهور عزیزمان را دیدم و بسیار 
اندوهگین شــدم. همــکاران عزیزم! 
بزرگــواران! قرار بود که بــاری از دوش 
جوانان برداریم. آیا این ظلم آشکارا نبود؟ 
زمان آن رسیده اســت که نگاهمان را 
نسبت به سربازی عوض بنماییم و همه 

بگوییم: نه به سربازی اجباری.«
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 

نایب رئیــس مجلــس و رئیس هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان هم نوشت: 
»درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور 
را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
بررسی می کنیم و با مقصر قطعاً برخورد 
قانونی خواهیم کرد پس از بررســی ها 
سخنگوی هیئت نظارت نتایج را اعالم 
خواهد کرد حفظ حقوق مــردم برای 
ما مســئله اساسی اســت و همه حتی 
نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی 
هستند.« جالل رشیدی کوچی، نماینده 
مرودشــت نیز در توییتر خود نوشت: 
»فرقی ندارد نماینده باشی یا دادستان، 
مدیر باشــی یا وزیر، فرماندار باشی یا 
استاندار، آنجا که تخلف کردی، در برابر 
قانون گردن کشــی کردی و به دنبال 
سوءاستفاده از قدرتت بودی، محکوم به 
شکستی.« امان اهلل حسین پور، نماینده 
اسفراین نیز در توییتر این گونه بیان کرد: 
»برخورد آقای عنابستانی باعث خجالت 
مردم و مجلس انقالبی بود! برخورد غلط 
و خالف قانون را توبیخ کنیم! عنابستانی 

استعفا.«
نامه ای برای جدا کردن راه مردم 

سبزوار از نماینده شان
واکنش ها به ســیلی زدن نماینده 
مجلس به سرباز بیش ازحد انتظار بود. 
روز گذشته انجمن اســالمی معلمان 

ســبزوار خطاب به مردم ایران نامه ای 
نوشــتند و از مردم خواســتند خطای 
فاحش این نماینده را به حســاب مردم 
سبزوار ننویسید! در این نامه آمده است:

»متأســفانه دیگربــار نماینــده 
حاشیه ساز این شــهر بلوا آفرید و با به 
ابتذال کشــاندن حاکمیــت قانون در 
ابتدایی ترین ســطح آن یعنی قوانین 
راهنمایی و رانندگی، مایه شرمساری 
شهروندان دیار سربداران را فراهم آورد. 
این بار، سرباز وظیفه شناسی هدف قرار 
گرفت که در اپیدمــی قانون گریزی در 
کشور کوشید تا از حریم آن، پاسداری 
و موجبات برقراری نظم را فراهم سازد، 
ولی افسوس که با دریافت سیلی قدرت 
از سوی یک حقوق خوان که بر جایگاه 
قانون گذاری در مجلــس هم تکیه زده 

است بدرقه شد.
اکنــون مــا فرهنگیان ایــن دیار 
ادب دوســت و نخبه پرور که بزرگانی 
همچون بیهقی ها و شــریعتی ها را در 
دامان خود پــرورده، مغــوالن تمدن 
ستیز را در دوران سربداران مهار کرده و 
نمایندگان بلندآوازه ای همچون دکتر 
غنی و عبدالقدیــر آزاد را روانه پارلمان 
ســاخته اســت از خود می پرسیم که 
کجای راه را اشتباه آمدیم که باید عصاره 
فضایل شهرمان به نماد قانون ستیزی و 

خشونت ورزی در کشور تبدیل شود؟!
اگرچه پدیده نظارت اســتصوابی 
در انتخابات اسفند ۹۸ حتی یک نامزد 
اصالح طلــب را برای انتخــاب ما باقی 
نگذاشت ولی اکنون مسئوالنه معتقدیم 
که اگر شــهروندان این دیار نسبت به 
خشونت های زبانی این فرد درگذشته 
حساســیت بیشــتری از خود مبذول 
می داشــتند؛ اکنون کار بــه برخورد 
فیزیکی و هتک حرمــت قانون و مأمور 
اجرای آن نمی انجامیــد.  لذا اگرچه در 
مرحله نخست، محدودکنندگان دایره 
انتخاب مردم در اسفند ۹۸ را شایسته 
مالمت می دانیم ولی به عنوان بخشی از 
فرهنگیان سبزوار بزرگ الزم می دانیم 
تا مراتب اعتذار صمیمانه خود نســبت 
به اقدام ناشایست نماینده مذکور را به 
پیشگاه سترگ ملت ایران تقدیم نموده 
و از همه ایرانیان عزیز درخواست کنیم 
که؛ این خطای فاحش را به حساب مردم 

دیار سربداران ننویسند!«
تایید برخورد فیزیکی نماینده 

سبزوار توسط پلیس راهور
در این میان پلیــس راهور هم کار را 
تمام و برخورد فیزیکی عنابستانی با مأمور 
پلیس را تائید کرد. سردار محمدحسین 

حمیدی، رئیس پلیــس راهور تهران، 
درباره ماجرای سیلی زدن عنابستانی 
نماینده ســبزوار در مجلس به مأمور 
راهور، موضوع برخورد فیزیکی را تائید  
کرده و گفته »مستنداتی مبنی بر برخورد 
فیزیکی نماینده با ســرباز پلیس راهور 
داریم که کاماًل کفایــت می کند و باید 
ببینیم مرجع قضائی در این رابطه چه 
تصمیم گیری ای خواهد کرد«. رئیس 
پلیس راهور تهران بــزرگ افزوده که 
»مستندات خود را نیز در این رابطه به 
مرجع قضائی ارسال کرده ایم. کار سرباز 
ما کاماًل درست و برگرفته از قانون بود و 
سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز 

بود اجازه تردد در خط ویژه می داد.«
 برخی نمایندگان مجلس 
عادت به تندخویی دارند

این اما اولین بار نیست که نمایندگان 
مجلس به خود اجازه داده اند تا با کسانی 
که با آن ها مخالــف کرده اند بدرفتاری 
کنند. پیش از آن هم رفتار زشت و شنیع 
نماینده سراوان با کارمند گمرک باعث 
شد بســیاری واکنش های تند نشان 
دهند و قبل از آن هم درگیری قاضی زاده، 
نماینده مجلس با خبرنگار روزنامه دولت 
در راهروهــای مجلس حاشــیه ایجاد 
کــرد؛ و ده ها نمونه دیگر کــه در اینجا 
مجالی بــرای گفتن از آن ها نیســت. 
ظاهراً این گونه اتفاقــات در جامعه در 
حال نهادینه شــدن اســت و می تواند 

نگران کننده باشد. 
در میان تمام این جنجال هایی که 
برپاشده است اما نور امیدی به دل تک تک 
ما تابانده شد و آن حمایت از یک سرباز 
بود. اینکه در لحظه وقــوع اتفاق مردم 
پشت ســرباز بودند، فیلم گرفتند، راه 
را بر نماینده مجلس بستند و یک صدا 
از مظلوم حمایت کردنــد برای همه ما 
باعث افتخار اســت. به امید روزی که 
این نوع حمایت هــا از مظلومان جامعه 

بیشتر شود.

سیلی عنابستاني، نه به سرباز راهور، بلکه به اعتبار مجلس بود

قانون گریزِی فضاحت باِر قانونگذار!

خبر

امسال سال پربارشی برای ایران نبود. بهمن ماه آغازشده است 
و همچنان برف و باران قابل مالحظه ای در کشور نباریده و همین 
موضوع بسیاری را نگران کرده است. بر همین اساس روز گذشته 
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
ضمن اشاره به اینکه کم بارشی در ایران نگران کننده است، گفت: 
تاکنون تنها ۳۰ درصد از بارندگی ساالنه برای تأمین آب کشور 

اتفاق افتاده است.
احد وظیفه ضمن اشاره به اینکه جمع بندی ایستگاه های 
هواشناسی نشــان می دهد که در حال حاضر بارش ها در کل 
کشور ۲۵ درصد کمتر از نرمال اســت، اظهار کرد: به طورکلی 
تاکنون در ایران ۶۸ میلی متر بارش داشته ایم این در حالی است 
که میزان نرمال بارش در کشور از مهرماه تا اوایل بهمن حدود ۹۱ 

میلی متر است.

کم بارشی در بیشتر استان های کشور
او با بیان اینکه بارش ها در استان های هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان در وضعیت بسیار نامناسبی است، تصریح کرد: 
در هرمزگان طی چهار ماه اخیر فقــط حدود ۱۰ میلی متر 
بارش گزارش شــده است این در حالی اســت که میانگین 
بلندمدت بارش ها در اســتان هرمزگان طی این بازه زمانی 
حدود ۷۲ میلی متر است. وظیفه ادامه داد: در استان سیستان 
و بلوچستان نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۴.۸ میلی متر بارش 
داشــته ایم درحالی که میانگین بلندمدت بارش ها در این 
استان ۳۴ میلی متر گزارش شده اســت. رئیس مرکز ملی 
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه با 
اشاره به اینکه به طورکلی وضعیت سایر استان ها چه نسبت به 
سال گذشته و چه نسبت به میانگین بلندمدت جالب نیست، 
گفت: برای مثال در کرمان با ۵۰ درصد کم بارشی نسبت به 

میانگین بلندمدت مواجه هستیم.
 ۳۰ درصد از بارندگی ساالنه تأمین آب کشور 

اتفاق افتاده است
وظیفه بابیان اینکه اکنون به میانه های سال آبی رسیده ایم و 

تاکنون فقط ۳۰ درصد از بارندگی ساالنه برای تأمین آب کشور 
را داشته ایم، اظهار کرد: ازاین رو ۷۰ درصد از بارش ساالنه تأمین 

نشده و این مسئله نگران کننده است.
کاهش ذخیره برفی و روان آب ها

به گفته او دمای هوا نیز در کشور باالتر از حد نرمال است و این 
وضعیت سبب می شود که به ویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی 
و روان آب ها به شدت کاهش یابد. درنتیجه دبی رودخانه ها نیز 
در فصل گرم سال بسیار کمتر از شرایط نرمال خواهد بود که 
نگرانی هایی را در حوزه کشاورزی و حتی تأمین آب مناطق 

روستایی و شهری به دنبال دارد.
 چشم انداز خوبی برای بارش ها 

طی ماه های آینده متصور نیستیم
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســی با تأکید بر اینکه بر اساس خروجی مدل های 
عددی دمای هوا در کشــور به ویژه در نیمه غربی و جنوبی 
کماکان بیشــتر از نرمال پیش بینی می شود، تصریح کرد: 
چشــم انداز خوبی نیز برای بارش ها طــی ماه های آینده 

نمی توانیم متصور باشیم.

وظیفه در ادامه اظهار کــرد: این احتمال وجود دارد که در 
اسفند و فروردین ماه وضعیت بارش ها در ایران کمی بهتر شود 
اما با توجه به کاهش شدید بارش ها در دی و بهمن ماه، کمبودها 
در حوزه بارش جبران نمی شود. ازاین رو سال آبی با کم بارشی 

مطلق به پایان می رسد.
رئیس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط کم بارشی 
فراگیر و خشکسالی گســترده در ایران دور از انتظار نیست، 
افزود: در بیشتر استان های کشــور در جنوب، جنوب شرق، 
جنوب غرب و شرق این شرایط محسوس خواهد بود حتی برای 
استان های شمالی کشور به ویژه گلستان نیز وضعیت خوبی 

پیش بینی نمی شود.
وظیفه در پایــان با بیــان اینکه درحال حاضــر در دوره 
خشکسالی هواشناسی هســتیم، تصریح کرد: پیش بینی 
می شود که تا پایان سال آبی خشکسالی در حد متوسط و شدید 
در کشور باشد بنابراین انتظار می رود که دستگاه های متولی 
به ویژه وزارت نیرو برای ذخیره آب در کشور و مدیریت بهینه 

آن برنامه ریزی کنند.

کم بارشی در ایران نگران کننده است؛ 

پیش بینی خشکسالی شدید و متوسط تا پایان سال آبی

رئیس پلیس راهور تهران 
موضوع برخورد فیزیکی 

را تایید  کرد و گفت: 
»مستنداتی مبنی بر 

برخورد فیزیکی نماینده با 
سرباز پلیس راهور داریم که 

کاماًل کفایت می کند و باید 
ببینیم مرجع قضائی در این 

رابطه چه تصمیم گیری ای 
خواهد کرد.«

امان اهلل حسین پور، 
نماینده اسفراین در توییتر 

نوشت: »برخورد آقای 
عنابستانی باعث خجالت 

مردم و مجلس انقالبی بود! 
برخورد غلط و خالف قانون 
را توبیخ کنیم! عنابستانی 

استعفا.«
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