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 کم کاری سازمان زیباسازی در 
بزرگداشت استاد شجریان
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بعد از قالیباف، نمایندگان تهران هم به بخش 
بیماران کرونایی سر زدند؛

لجبازی به سبک 
اصولگرایان

سياست 2

جنجال هایی که هفته گذشــته پس از بازدید محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اســامی از بخش بیماران کرونایی بیمارستان 
امام خمینی)ره( به پا شــد، نه تنها منجر به پیشگیری از تکرار چنین 
اقداماتی نشــد، بلکه به نظر می  رســد، دیگر نماینــدگان مجلس را 
هم ترغیب کرد که رفتــار پرخطر رئیس خود را تکرار کرده و شــائبه 

دهن کجی به دولت را ایجاد کنند. 
دیروز احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس شورای اسامی 
در صفحه توئیتر خود به طعنه نوشت: »امروز به اتفاق 5 نفر از نمایندگان 
تهران یک اقــدام »غیرعاقانه« را انجام دادیم. ســپس مدیران علوم 
پزشکی تهران، ایران و شهید بهشــتی، نیاز ماه های آتی کادر درمان 

را بیان کردند.«
آنچه خاندوزی درباره آن توئیت کــرده بود، در واقع بازدید جمعی 
از نمایندگان مردم تهران در مجلس شــورای اســامی از بخش های 
مختلف بیمارستان رسول اکرم )ص( از جمله بخش بستری بیماران 
کرونایی بود. در این بازدید سیدمحمود نبویان، سید احسان خاندوزی، 
عبدالحســین روح االمینی، ابوالفضل عمویی، فاطمه قاسم پور، اقبال 
شاکری و همچنین امیرحسین باقرنژاد دبیر اجرایی مجمع نمایندگان 

استان تهران حضور داشتند.
آنها عاوه بر بازدید از بخش بیماران کرونایی، در مراسم تشییع دکتر 
اسماعیل حسنی، استاد برجسته بیهوشی بیمارستان رسول اکرم)ص( 
که ماه ها در بخش کرونایی بیمارستان مشغول خدمت بود و بر اثر ابتا 

به کرونا به جمع شهدای سامت پیوست، شرکت کردند...

پیشفروشخودروحکم»التاری«راپیداکردهاست؛
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 اخطار به واشنگتن در چهار صبح 
به وقت محلی!


