2

سال بیستوششم
شماره 7404
دوشنبه  6مرداد 1399

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

دفاع قالیباف از انتخاب بذرپاش

رئیس مجلس خطاب به رئیس دیوان محاسبات :هرچه بود ،گذشت؛ از امروز عمل شما قضاوت می شود

امــروز مراســم معارفــه مهــرداد بذرپــاش
در جایــگاه ریاســت دیــوان محاســبات
سیاست برگــزار شــد .انتخــاب بذرپــاش تــا امــروز بــه
طــور قطــع پــر حاشــیهترین حضــور یــک
سیاســتمدار در ســاختمان خیابــان «برزیــل» بــود .از
همیــن رو بــود که در مراســم امروز ،پاســخ به انتقادات
چنــد روز اخیــر ،برجســتهترین بخشهــای ســخنان
قالیبــاف ،رئیــس مجلــس و خــود مهــرداد بذرپــاش،
رئیــس دیــوان محاســبات را تشــکیل داد .بــه گــزارش
ایســنا ،مهــرداد بذرپــاش،
بــا اشــاره بــه جنجالــی کــه
دربــاره ســوابق اجرایــی او
بــه راه افتــاده اســت ،گفــت:
«کلکســیونی از حرفهــا
زده شــد .بعضــی دلســوز
بودنــد و برخــی احتمــاالً
نگــران شــدند .مــن از
همــه آنهــا گذشــتم و بــه
خــون پــدر شــهیدم قســم
یــاد میکنــم و بــا خــدای
خــود عهــد میبنــدم
کــه ایســتادهام و ذرهای
از حقــوق مــردم و بیــت
المــال کوتــاه نمیآیــم
و اجــازه نمیدهــم بــه
کســی بــه اســم عدالــت
خواهــی ظلــم شــود» .وی
افــزود« :بــا مــا کار سیاســی
کردنــد ،ولــی مــن در اینجــا
کار سیاســی نخواهــم کــرد،
ولــی نظــارت دقیــق بــر
مبنای قانون و سختگیرانه
را پیــش میگیــرم زیــرا
پــای بیــت المــال در میــان
اســت و شــوخی نــدارم و

پاســداری از بیــت المــال هــم مأموریــت اصلــی دیــوان
اســت کــه بایــد در ســختترین شــرایط آن را رعایــت
کنیــم».
ëëقالیبــاف :فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاســبات
قانونیبود
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس نیــز منتقــدان
رئیــس جدیــد دیــوان محاســبات را بیجــواب نگذاشــت
و در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس و دادســتان دیــوان
محاســبات [علــی کامیــار] ،خطــاب بــه بذرپــاش گفــت:
«هرچــه بــود ،گذشــت؛ از
امــروز عمــل شماســت کــه
در پیشــگاه خــدا ،نمایندگان
و مــردم قضــاوت میشــود
ثابــت کنیــد کــه فرزنــد
گام دوم هســتید ایــن
خواســته یکایــک مــا در
مجلــس شــورای اســامی
از شماســت» .وی ادامــه
داد« :مــن مکلــف هســتم
از قانــون دفــاع و مــو بــه مــو
قانــون را اجــرا کنــم .فرآینــد
انتخــاب رئیــس و دادســتان
دیــوان محاســبات براســاس
قانــون پیــش رفــت .تعــداد
نامزدهــا در ایــن دوره
بیشــتر بــود و رقابــت جــدی
مؤمنانــهای شــکل گرفــت.
مــن موظــف هســتم
انتخــاب مجلــس شــورای
اســامی را پــاس بــدارم و از
آن حمایت کنم .انشــاءاهلل
دو بــرادر عزیــز هــم بــا کار
و تالششــان بــه انتخــاب
درســت مجلــس شــورای
اســامی صحــه بگذارنــد».

سخنگوی دولت به کرونا مبتال شد

دفتــر ســخنگوی دولــت از
مثبــت شــدن تســت اولیه
کرونــای علــی ربیعــی
خبــرداد و اعــام کــرد:
ســخنگوی دولــت بــرای
مراقبتهــای بیشــتر
در بیمارســتان بســتری
و تحــت نظــر پزشــکان
اســت .بــه گــزارش ایرنــا،
دفتــر ســخنگوی دولــت اعــام کــرد :بــا توجــه بــه
بــروز برخــی عالئــم ابتــای علــی ربیعــی ســخنگوی
دولــت بــه کرونــا و بهدلیــل رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی ،نشســت خبــری کــه قــرار بــود روز

سهشــنبه برگــزار شــود،
لغــو شــد .بــر اســاس
اعــام دفتــر ســخنگوی
دولــت ،علــی ربیعــی
از اواخــر هفتــه گذشــته
در منــزل در حــال
اســتراحت بــوده و بــا
توجــه بــه اینکــه تســت
اولیــه کرونــای ایشــان
مثبــت شــده اســت بــرای مراقبتهــای بیشــتر
در بیمارســتان بســتری و تحــت نظــر پزشــکان
هســتند .حــال عمومــی ربیعــی خــوب گــزارش
شده است.
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خبرنگار

آمــار ابتــا بــه کرونــا انــگار قصــد نــدارد کمتــر شــود .همچنــان تعــداد روزانــه مبتالهــا
و قربانیــان در ایــران باالســت و شــرایط هیــچ اســتانی خــوب نیســت .کاربــران زیــادی
ایــن روزهــا بــا هشــتگ «کرونــا را جــدی بگیریــم» دربــاره نزدیــک بــودن ایــن بیمــاری
بــه همــه و خطراتــش مینویســند .از درگیــری خــود و خانوادهشــان بــا کرونــا ،خســتگی
کادر درمــان ،انتقــاد از برگــزاری کنکــور و مراسـم مختلــف در ایــن شــرایط و دلیــل اجــرا
شــدن طــرح ترافیــک در تهــران کــه روزهــای ســختی را میگذرانــد:
«ســؤالی کــه پیــش میــاد اینــه کــه دقیقــاً چنــد هــزار نفــر دیگــه بایــد بمیــرن تــا
شــما بفهمیــد کــه نبایــد عروســی و مهمونــی بگیریــد و بریــد ،نبایــد ســفر کنیــد ،نبایــد
جاهــای شــلوغ بریــد ،بایــد ماســک بزنیــد و البتــه اشــتباهاتتونو توجیــه نکنیــد؟!»
«کنکــور کرونایــی! در حالــی کــه قرارشــده بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
ـاخت الزم بــرای درســت
کنکورهــای سراســری بــزودی برگــزار شــود ،ولــی اگــر زیرسـ ِ
عملــی شــدنش وجــود نداشــته باشــه....احتماالً بــا مــوج عظیمــی از داوطلبهــای
کنکــوری آلــوده بــه کرونــا مواجــه خواهیــم شــد».
«چــرا ایــن آمــار پاییــن نمیــاد؟! امــروز  212مــرگ بــر اثــرکرونــا مجموعــاً تــا حــاال
 15912نفــر بــر اثــرکرونــا فــوت شــدن»
«هر ۳۷ثانیه یک مبتال داریم و هر ۷دقیقه یک نفر را از دست میدهیم»
«بــه نظــر میرســه مــا نمیتونیــمکرونــا رو شکســت بدیم.تــه تهــش یــه مســاوی
عزتمندانــه یــا شکســت بــا اختــاف کــم بخوریمــم بــاز چیــزی از ارزشــهامون کــم
نمیشــه»
«اگــر مــن ماســک بزنــم یعنــی جــون هموطــن و همنوعــم بــرام عزیــز و مهمــه؛
اگــه تــو ماســک بزنــی یعنــی جــون مــن بــرات ارزش داره پــس بــا هــم ثابــت کنیــم
وجــود همدیگــه رو دوســت داریــم و بــه کســانی کــه ندارنــد دوســتانه تذکــر بدیــم».
«ســتاد مقابلــه بــا کرونــای تهــران بــر لغــو طــرح ترافیــک اصــرار دارد ،امــا
شــهرداری تهــران تمکیــن نمیکنــد! ایــن در حالــی هســت کــه متــرو و اتوبــوس
ازجملــه مکانهــای پــر خطــره»..
«جنــاب شــهردار ممکــن اســت دلیــل مخالفــت خــود را بــالغــو طــرح ترافیــک
اعــام کنیــد؟ مگــر نظــر ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ایــن نیســت؟»
«نصــف آمــار فوتیهــا از تهرانــه و کســی بــه روی خــودش نمیــاره! بارهــا گفتنــد
تصمیــم ســتاد مقابلــه بــا کرونــا الزم االجراســت ،ولــی دیــروز اســتاندار تهــران گفتنــد
ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان میخــواد طــرح ترافیــک رو لغــو کنــه امــا شــهرداری
پایتخــت نمیذارنــد».
«عزیــزم نمیخــوای طــرح ترافیــک روبــرداری ملــت اینطــور تــوی متــرو و
اتوبــوس پرپــر نشــن؟»
« 212نفــر طــی  24ســاعت گذشــته جــان خودشــون رو بــر اثــرکرونــا از دســت
دادنــد .حــاال اصــرار بــه برگــزاری خیلــی چیزهــا از جملــهکنکــور داشــته باشــید».
«بــرای مــا پزشــکا ،پرســتارا و کل کادر درمــان هیــچ ترســی باالتــر از مبتــا شــدن
و انتقــال بــه خانــواده نیســت .لطفــاً از خودتــون مراقبــت کنیــد .اوضــاع خــوب نیســت»
«متخصــص جــوان قلــب و عــروق باشــی و مبتــا بــهکرونــا شــوی .از خانــه و
خانــوادهات دوری و بایــد در تنهایــی خــودتقرنطینــه شــوی .ســه روز از تــو خبــری
نباشــد و بعــد کــه دنبالــت میآینــد بــا جنــازهات روبـهرو شــوند .دکترمســعود ارشــادی!
حــال تنهای ـیات را فقــط همکارانــت میفهمنــد کــه اینگونــه زندگــی کردهانــد».
«کرونــا بشــدت داره از کادر درمــان مشــهد قربانــی میگیــره .امــروز یــه پزشــک
دیگــه تــو  ICUاز دنیــا رفــت».

