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واکسیناسیون معلمان و 
دست اندرکاران مدارس تا پایان مرداد

محســن بیگی، مدیر 
کل تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آمــوزش و پرورش 
گفت: ما نمی توانیم به طور 

دائمی مدارس را تعطیل کنیم و بازگشایی مدارس از 
مهر ماه ۱۴۰۰ در دستورکار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفته است. به گزارش ایسنا او ادامه داد: تا پایان 
مرداد ماه باید تمام معلم ها و دست اندرکاران مدارس 
)راننده سرویس و غیره( واکسن کرونا دریافت کنند.

    
واکسیناسیون بیماران صعب العالج 

و افراد باالی 60 سال
سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت : تا پایان مرداد 
گروه های آسیب پذیر، بیماران صعب العالج و افراد 

باالی 6۰ سال واکسن دریافت خواهند کرد.
    

آغاز پویش به روستا برمی گردیم
مدیرعامل بنیاد برکت 
گفت: با اجرای پویش ملی 
»به روستا برمی گردیم« 
و اجــرای 5 هــزار طرح 

اشتغالزایی در 35۰ شهرستان، درسال جاری 3۰ 
هزار نفر به روســتاهای خود بازخواهند گشت.  به 
گفته او بنیاد برکت برای افزایش این طرح ها تا ۱۰ 
هزار طرح هم آمادگی دارد کــه در صورت تحقق، 
عالوه بر ایجاد ۱5 هزار شغل مستقیم زمینه مهاجرت 

معکوس برای 6۰ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.
    

انتقاد هنرمندانه به مدیریت کالنتری
طرز نشســتن عیسی 
کالنتری رئیس سازمان 
محیط زیســت در مقابل 
خبرنگارانــی که از حادثه 

دیدگان واژگونی اتوبوس بودند، با انتقاد شدید فعاالن 
مدنی در رسانه های اجتماعی روبه رو شد. تصاویر این 
دیدار، دستمایه ای شد که مصطفی شانه چی عکاس 
و  خبرنگار با دستکاری آن، و قرار دادن تصویر نشستن 
کالنتری با پس زمینه بسیاری از مشکالت جدی 
زیست محیطی کشــور، بر نحوه مدیریت او انتقاد 
کند. به گزارش برترین ها او با انشار این  تصاویر تلخ 
و طنز  در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »قسمتی 
از فعالیت های دکتر کالنتری در زمان رویارویی با 
معضالت زیست محیطی مازندران که بنده فقط 
بخشــی کوچکی از آن را گزارش تهیه کردم: آتش 
سوزی بخشی از جنگل های نکا، برداشت بی رویه 
از بستر رودخانه تجن، کشت برنج همجوار با دپوی 

زباله جویبار، تخلیه فاضالب در رودخانه هراز و ...«.
    

  رونمایی از سردیس خیابان 
دکتر بدرالزمان قریب

بــا حضــور رئیــس 
فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی، رئیس کمیسیون 
فرهنگــی و اجتماعــی 

شورای اســالمی شــهر تهران، آیین رونمایی از 
ســردیس خیابان دکتر بدرالزمان قریب در مرکز 
آموزش های شهید حیدری )خانه مشق( انجام شد. 
به گزارش ایسنا این زبان شناس ایرانی، تنها زن از 
اعضای پیوسته فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، 
چهره ماندگار و مشاور رئیس این فرهنگستان بود 

که سال گذشته در 9۱ سالگی درگذشت.
    

 گسترش شهرهای قرمز کرونایی 
به مرکز کشور

وزارت بهداشت اعالم 
کرد: شهرهای قرمز کرونا 
از جنوب به مرکز کشــور 
گسترش می یابد. بر اساس 

این گزارش 3۲ شهرســتان از امــروز )5 تیر( در 
وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت. گفته می شود؛ 
روند بستری در شهر تهران افزایشی شده و احتمال 
قرمز شدن تهران وجود دارد. این در حالی است که 
دیروز اعالم شد: در طول ۲۴ ســاعت ، ۱۱5 بیمار 
کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۸3 هزار و 5۸۸ نفر رسید.
    

گرمای بی سابقه در آذربایجان شرقی
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی از افزایش 
بی سابقه دمای خرداد ماه در اکثر شهرهای استان 
در ۷۰ ســال اخیر خبر داد. به گزارش فارس، علی 
دولتی مهر گفت: برای نخســتین بار در ۷۰ سال 
گذشــته میانگین دمای هوای تبریز در خردادماه 
به 3۸.3 درجه می رســد. تا پیش از این بیشترین 
میانگین دمای ثبت شده در خردادماه 36.6 درجه 

بود که در سال ۱393 ثبت شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

غروب چهارشــنبه، ساعتی غمبار 
برای اصحاب رسانه بود، وقتی خبر آمد 
که براثر واژگونی اتوبوس خبرنگاران در 
نقده استان آذربایجان غربی، دو نفر جان 

باختند و ۲۱ نفر مصدوم شدند.
اما ماجرا به همین جا تمام نشد. این 
قصه پر غصه، کمتر از یک روز بعد برای 
گروه دیگری تکرار شد. به طوری که روز 
پنج شنبه خبری مشابه شوکی دیگر به 
جامعه وارد کرد. ایــن بار واژگونی یک 
اتوبوس در یزد منجر به جان باختن 5 
سرباز معلم جوان و مصدومیت 33 تن 

دیگر از آنان شد.
در ایــن میان هر چند، نخســتین 
خبــر در خصوص مــرگ دو خبرنگار 
واکنش هــای فراوان از ســوی مردم و 
مسئوالن و پیام های پر شمار تسلیت 
آنها را به همراه داشــت، خبر دومی اما 
چندان به چشم مسئولی برجسته نیامد. 
هر چند نتیجه هر دو از منظر منتقدان 
یک چیز خواهد بــود و آن فرافکنی و 
بی توجهی و نادیده گرفتن مصدومان 
و بازماندگان جانباختگان و در نهایت 
عدم توجه به رفع مشکل و تکرار دوباره و 

دوباره از این گونه حوادث تلخ.
به طوری کــه نگاهی بــه آنچه در 
گذشته برای این دســته های شغلی 
رخ داده نشــان می دهد این نخستین 
بار نیســت که اتفاقاتی از این دســت 

رخ می دهد. مرگ شــمار زیــادی از 
خبرنگاران در حادثه سقوط هواپیمای 
C۱3۰ که با وجود نقــص فنی تعداد 
زیــادی خبرنگار و عــکاس را به محل 
برگزاری مانور نظامی می برد، شاید یکی 
از همین موارد است. در حادثه دیگری 
که ۱3 سرباز در سال ۱396 جان باختند 
نیز، اتوبوس به دلیل نقص فنی سقوط و 
خانواده های بسیاری را داغدیده کرد. یا 
دو سال پیش که اتوبوس محوطه داخلی 
دانشگاه علوم و تحقیقات به دلیل نقص 
فنی ســقوط کرد و به مرگ شماری از 
دانشــجویان انجامید یــا مرگ دانش 
آموزان در تصادف اتوبوس سفر راهیان 
نور یا مرگ شمار زیادی از دانش آموزان 
المپیادی در دهه هفتاد به دلیل نقص 
فنی اتوبوس که مرگ دانش آموزان نخبه 
زیادی انجامید. همه اینها از جمله شمار 
اندکی از حوادثی ناخوشایند جاده ای 
است که تنها برخی از آنها مورد موشکافی 
قرار گرفــت و در نهایت به بایگانی های 

تنگ و تاریک فراموشی سپرده شد.
در اتوبوس خبرنگاران چه گذشت

حوالی ساعت ۱۸ روز چهارشنبه دوم 
تیر ماه بود که نخستین خبر در خصوص 
واژگونی خودرو حامل خبرنگاران اعزامی 
از تهران به نقده بــرای بازدید از طرح 
تونل انتقال آب به دریاچــه ارومیه در 

کانال های خبری مخابره شد.
خیلــی زود خبر آمد کــه دو نفر از 
سرنشینان اتوبوس به نام های مهشاد 
کریمی از خبرگزاری ایســنا و ریحانه 
یاسینی از خبرگزاری ایرنا جان باختند 
و حال چنــد تن دیگری هــم چندان 

رضایت بخــش نیســت. در حالی که 
موجی از تصاویر و اخبار از سوی فعاالن 
رسانه ای و همکاران این دو خبرنگار در 
رسانه ها منتشر می شد و بسیاری از این 
حادثه ابراز تاسف می کردند، مقامات و 
مسئوالن بلند پایه هم یک یک پیام های 

تسلیت شان منتشر می شد.
اما هیچ کدام از این ابراز تاســف ها 
تســالیی برای خانواده و دوســتان و 
همکاران این جانباختگان و مردم نبود 
وقتی فرمانده انتظامی شهرستان نقده به 
خبرگزاری تسنیم گفته که »ماموران، 
علت این حادثــه دردناک را نقص فنی 
و ترمز اتوبوس حامل خبرنگاران عنوان 

کردند«.
بسیاری این سوال را مطرح کردند؛ 
چرا چنین اتوبوس فرســوده ای برای 
عبــور از این جاده خطرنــاک انتخاب 

شده است؟
آیســان زرفام یکــی از خبرنگاران 
حاضر در این اتوبوس به ایسنا می گوید: 

»بار اولی نیســت که امکانات بد و 
نامناســب مثل اتوبوس نامناســب 

یا پروازهــای ارزان قیمــت در اختیار 
خبرنگاران قرار می گیرد یا مسیرهای 
بازدیــد خبرنــگاران را از جاده هایی 
برنامه ریزی می کنند که زودتر به مقصد 
برسند و برنامه به اتمام برسد. در واقع به 
دنبال این هستند که حداقل هزینه را 
برای بازدید و ســفر خبرنگاران داشته 

باشند«.
پس از این حادثه بسیاری از فعاالن 
رســانه ای گالیه کردند که چرا ستاد 
احیا دریاچه ارومیه کــه بودجه چند 
صد میلیونــی دارد، در تامین اتوبوس 
خبرنگاران که مهمانشان بودند و امانت، 
رســم مهمان نوازی و امانتداری را ادا 
نکرد و اتوبوسی را برای تردد خبرنگاران 
اختصاص داد که نــه صورت وضعیت 

داشت و نه وضعیت فنی مطلوب؟
فعال رسانه ای دیگری در توئیترش 
نوشــت: »مسئوالن ســازمان محیط 
زیســت کجا بودند امروز کــه پیکر دو 
خبرنگار ایسنا و ایرنا به تهران منتقل شد؟ 
چرا فقط رستگاری معاون سابق محیط 
زیست استان تهران و چند محیط بان در 
فرودگاه مهرآباد حضور داشتند!؟ چرا 
هیچ کدام از مسووالن محیط زیست و 
ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره این 
حادثه عذرخواهی نمی کنند؟ چرا کسی 

استعفا نمی دهد؟«.
در این میان اما تنها کاری که برای 
پیگیری این حادثه انجام شد به نقل از 
ناصرعتباتی، رییس کل دادگســتری 
آذربایجان غربی بازداشت راننده اتوبوس 
حامل خبرنگاران برای بررســی های 

بیشتر حادثه حادثه بود.
هادی امیــدوار، فرمانــده پلیس 
راه کشــور هم دربــاره حادثه اتوبوس 
خبرنگاران که منجر به کشته شدن دو 
نفر از خبرنگاران شــد، گفت که راننده 
مسافران را بدون صورت وضعیت سوار 
و جابجا کرده یعنی گزارشــی در این 

مورد که مسافران چه کسانی هستند و 
مسیرش تغییر کرده، ارائه نکرده است.

به گفته او این اتوبوس تولید ســال 
۱3۸5 و متعلق به کارخانه سیمان بوده 
و برای جابجایی کارگران از آن استفاده 
می شــده و باید فاصله شهر تا کارخانه 
را طــی می کرده اما در ایــن ماموریت 
مسیر آن به مســیر کوهستانی تغییر 

کرده است.
ماجرای اتوبوس سرباز معلم ها

با گذشت ۱۲ ســاعت از حادثه تلخ 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه، 
ساعت 6 صبح چنج شنبه سوم تیرماه 
حادثه تلخ دیگری به وقوع پیوست؛ این 
بار واژگونی و تصــادف اتوبوس حامل 

سربازان.
برپایه این گــزارش اتوبوس حامل 
سرباز معلم ها که از سیستان و بلوچستان 
برای فراگیری آمــوزش نظامی راهی 
شیراز بود در محور یزد- دهشیر به علت 
نقص فنی حادث از ناحیه ترمز با جدول 
وســط جاده برخورد کرده و در سمت 
مســیر مقابل واژگون و سپس با یک 
دستگاه تریلی متوقف برخورد می کند و 
5 سرباز معلم جان باخته و 33 نفر دیگر 

مجروح می شوند.
یک منبع آگاه به رسانه ها نیز خبر 
داد که تمامی سرنشینان این اتوبوس 
مشمولینی بودند که قرار بود به عنوان 
سرباز معلم در آموزش و پرورش خدمت 
کنند. این منبــع آگاه گفــت که این 
مشــمولین اعزامی های امسال بودند 
که از مهرماه بنا بود بــه عنوان معلم در 
محل های تعیین شــده ادامه خدمت 

سربازی خود را بگذرانند.
باز هم نقص فنی ترمز

در این میان اما خبرها نشان می داد 
مشکل مشــابه آنچه برای خبرنگاران 
رخ داد، جــان ســربازان را هم گرفت. 
رحیم حاجــی ده آبادی، رییس پلیس 

راه استان یزد در این باره گفت: »علت 
اصلی واژگونی یک دستگاه اتوبوس روز 
پنجشنبه در مســیر دهستان دهشیر 
شهرستان تفت به استان فارس نقص 
فنی ترمز خودور و ناتوانــی راننده در 
کنترل وسیله نقلیه بود«. در این حادثه 
دردناک، طیب شــه بخش نــام پدر 
عیسی، راشد پاهنگ نام پدر شیرمحمد، 
عبدالرحمن دلیری نام پدر عیســی، 
ســروان ناهیدی و ناصر گلستان زاده 
جان خود را از دست دادند. در این میان 
اما آنچه برخی را از حادثه مرگ سربازان 
بیشــتر عصبانی کرد این بود که کمتر 
کسی به مرگ این جوانان که به اعتقاد 
برخی، بهترین ســال های خــود را به 
سربازی اجباری می رفتند و در بهترین 
سال های عمر خود جانشان را از دست 
دادند، توجه نشــان داد. نه مسئولی در 
مراسم تشیع جنازه آنها شرکت کرد و 
نه پیام های تسلیت برایشان سرازیر شد. 
هرچند فعاالن رســانه ای هم در پاسخ 
به این گروه معتقدند، نه پیام تسلیت نه 
دفن در قطعه نام آوران، نمی تواند مرحم 
دردی بر دل رنجور خانواده هایی باشد 
که عزیزانشــان را از دست داده اند. آنها 
امیدوارند، مقصــران بی تدبیری هایی 
که منجر به این حوادث تلخ در کشــور 
می شــود، مجازات و با سیاست گذاری 
 درســت از تکــرار حــوادث مشــابه

 جلوگیری شود.

بهت و خشم ایرانیان در پی جانباختن هفت خبرنگار و سرباز معلم در دو حادثه مشابه رانندگی؛

ترمزها بریدند و مرگ زوزه کشید

خبر

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشــت، که در دوران کرونا در 
شبکه اجتماعی توئیتر بسیار پرکار و پر حاشیه 
ظاهر شــده، در روزهای اخیر بــا توئیت های 
جنجالــی اش، دوباره مورد اعتــراض کاربران 

شبکه های اجتماعی قرار گرفت.
او در روزهای اخیر در توییتی واکنش برانگیز 
نوشت: »آسترزنکا مورد تایید WHO است چرا 
نمی آورید؟ آسترزنکا مرجوعی برخی کشورها 
اســت چرا می آورید؟ مجوز بدهید آســترزنکا 
بیاوریم برای کارگران، ۲5۰ هزار تومان، هزینه 

را کارفرما می دهد!
بعد: چرا آســترزنکا3 دالر! اســت و واکسن 

ایرانی ۸ دالر؟
مرحوم شــریعتی به خطا جــای دگر در پی 

پفیوزان تاریخ می گشت«.
این توییــت به دلیل بــه کار بــردن کلمه 
توهین آمیز، مخصوصا از دهان یکی از مقام های 
ارشد وزارت بهداشت با واکنش شدید کاربران 

مواجه شد.
با وجود بیش از 3 هزار نظر انتقادی بر توییت 
جهانپور، او از موضعش عقب نشینی نکرد؛ بلکه 
با دفاع جدی تری نوشــت که »آتش در خرمن 

مافیای واردات« انداخته و ســاعاتی بعد دوباره 
اضافه کرد که چیزهای بیشتری افشا خواهد کرد. 
در حالی که اقشار مختلف جامعه به سخنان 
جهانپور اعتراض کردنــد، او اعالم کرد که روی 
سخنش با مافیا اســت. هر چند با این جمله که 
»حرفو که بندازی زمین، صاحبش برمیداره...«. 

کاربران را عصبانی تر از قبل کرد.
کاربران شــبکه های اجتماعی در روزهای 
گذشــته از قیمت باالی واکســن تولید داخل 
انتقاد کرده و آن را چند برابر قیمت واکسن های 
خارجی دانسته و نتیجه گیری کرده اند که این 

یک رانت است.
بر اســاس اعالم های رســمی در روزهای 
اخیر، واکســن ایرانی برکــت ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت گذاری شده است که با ارز دولتی معادل 

۴۷ دالر است. 
این در حالی است که واکســن کامل فایزر 
حــدود ۱9 دالر، مدرنــا بین ۲5 تــا 3۷ دالر، 
آسترازنکا شش دالر، بهارات )هند( چهار دالر، 
جانسون ۱۰ دالر، اسپوتنیک روسیه ۱۰ دالر و 

نوواکس ۱6 دالر قیمت دارند.
انتقاد چهره های شاخص

سخنان کیانوش جهانپور واکنش های زیادی 

را از سوی چهره های صاحب نام و حتی مقامات 
کشوری هم در پی داشت.

منیژه حکمت، کارگردان سینما خطاب به او 
گفته: »آقای کیانوش جهانپور ما پفیوز هستیم، 
وقتی جان هشتاد میلیون مردم ایران را به دستان 
بی کفایت شــما و دکتر نمکی می سپاریم و هر 
روز شاهد مرگ عزیزانمان هستیم، شما درست 

می گویید«.
علی مجتهــدزاده، وکیل دادگســتری، در 
صفحه توئیتر خود نوشته است: »وقتی یک  مقام 
دولتی لفظ توهین آمیــزی را در خصوص جمع 
کثیری که منتقد نحوه توزیع واکســن هستند 
به کار می برد دادســتان به عنوان مدافع حقوق 
آحاد جامعه باید علیــه کیانوش جهانپور اعالم 

جرم کند«.

 او حتی به ایلنا خبــر داد : »ما با جمع زیادی 
از خبرنگاران هم قدم شــدیم و به عنوان وظیفه 
مدنی از سخنگوی ســازمان غذا و دارو شکایت 
کردیم و هفته آینده نیز به دادســرای فرهنگ و 

رسانه خواهیم رفت«.
یاشار سلطانی فعال رســانه ای در واکنش 
به پست توهین آمیز کیانوش جهانپور نوشت: 
»مردمی کــه در انتخابــات محترمند پس از 
ادای تکلیف پوفیوز و پررو هســتند. آنها مانند 
بســیاری از کشــورهای جهان توقــع دارند 
که واکســن رایگان بگیرند اما باید واکســن 
دو دالری 5 برابــر قیمــت به آنهــا فروخته 
 شــود. نفت وگاز هم مــال از ما بهتران اســت 

نه مردم!«.
عباس عبدی روزنامه نگار نوشته »حتی اگر 

بتوان فرض کرد که تصادفات و نبودن واکســن 
و... ناشــی از قصور و کوتاهی یا موانعی خارج از 
اراده باشد، ولی زشتی کالم مسئوالن، آگاهانه 
و مصداقی از تقصیر آنان است. اگر آقای روحانی 
دستور اخراج این مقام وزارت بهداشت و درمان 

را ندهد، رفتارش متوجه کلیت دولت اوست«.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
هم در واکنش به پفیوز خطاب کردن منتقدان 
گفت: »جناب آقای دکتر نمکی، واکسیناسیون 
رایگان عمومی دغدغه ای همگانی و انتظاری به 
حق است که بخشی از آن با واردات و بخشی دیگر 
با تولید داخلی به صورت همزمان در حال انجام 
است. نباید به تقابل نادرست این دو اقدام دامن 
زد و در عین حال شایســته نیست که به ابهام ها 
یا حتی انتقادها در رســانه ها و افکار عمومی با 
کم تحملی و اهانت برخورد کــرد. الزم در این 

خصوص اقدام مناسب انجام شود«.
در همیــن بــاره، علیرضا معــزی، معاون 
ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهور 
به توییت خبرســاز یکی از مســئوالن وزارت 
بهداشت واکنش نشان داد و نوشت: »مسؤولیت و 
پاسخگویی ، نیازمند کرنش در برابر افکار عمومی 
است؛ در ایرانِی که گرفتار جنگ تحریمی بوده 
و مبتال به زلزله و ســیل و کرونا، این کرنش باید 
مسؤوالنه تر و عمیق تر باشد. در برابر مردم نجیبی 
که جان و روانشــان در تهدید اســت، حتی اگر 
مقصر نباشیم، هرگز حق نداریم طلبکار باشیم«.

»پفیوز« خطاب کردن منتقدان ازسوی جهانپور؛ واکنش برانگیز شد

از اعالم جرم تا درخواست برکناری

تاکنون حوادث جاده ای 
زیادی در کشور رخ داده 

اما تنها برخی از آنها مورد 
موشکافی قرار گرفته و در 

نهایت به بایگانی های تنگ 
و تاریک فراموشی سپرده 

شده است

روز پنج شنبه، تنها 12 
ساعت بعد از خبر واژگونی 
اتوبوس خبرنگاران؛ خبر 
واژگونی یک اتوبوس در 

یزد منتشر شد که منجر به 
جان باختن ۵ سرباز معلم 

جوان و مصدومیت ۳۳ تن 
دیگر از آنان شد
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