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آقای روحانی اگر نگویید
نمیگویند نگفت!
آخوندی «:اگر روند سال  ۹۲ادامه پیدا کرده بود،
االن قحطی تمام ایران را گرفته بود» .
جهانگیری  «:با تــا شهــای دولــت ،اقدامات
خصمانه دشمنان علیه ملت کنترل شد و اجازه
ندادیم در کشور قحطی به وجود آید».
روحــانــی «:اگــر بگوییم که دهــه اخیر که دوران
دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده ،دهه پیروزی
و نجات ملی است اشتباه نگفتهایم» .این موارد
برخی از اظهار نظرهایی است که طی چند هفته
اخیر و در چند ماه مانده به پایان دولت دوازدهم
توسط رئیس جمهور و برخی مسئوالن دولتی
مطرح و رسانه ای می شود .اظهار نظر هایی که
واکنش های زیادی در جامعه سیاسی و نخبگانی و
در بین مردم کف جامعه دارد.ما در رسانه خراسان
اصوال این نوع اظهار نظرها را ضریب نمی دهیم
تا باعث تشدید فشار به افکار عمومی نشویم مگر
آن که پاسخ منتقدان به ایــن سخنان را هم در
کنارآن قرار دهیم .واقعیت این است که دو دولت
آقای روحانی به دلیل تمرکز بر حل مسائل کشور
از مسیر گشایش بین المللی ،طوالنی شدن
فرایند مذاکره ،تکیه به ظرفیت های بیرونی،
بدعهدی طرف آمریکایی پس از برجام و تحریم
های حداکثری ترامپ یکی از دولت هایی بوده
است که شاخص های اقتصادی در آن براساس
آمار عقب گردی قابل تامل در شاخص های عدالت
اقتصادی دارد .موضوعی که در گــزارش امروز
ضمیمه دخل و خرج خراسان به اختصار و به نقل
ازگزارش های رسمی مرکز آمار همین دولت به
آن پرداخته ایم .در این مقال هم برآن نیستم که
عملکرد اقتصادی دولــت دکتر روحانی را نقد
کنم .آن چه در این مکتوب برآن متمرکزم توجه به
وضعیت اعتماد اجتماعی مردم و کاهش سرمایه
اجتماعی است که متاسفانه طی سالیان اخیر
در حال وقوع است.واقعیت آن است که خوب یا
بد مردم جمع بندی خود را در باره دولت روحانی
دارند ،دولتی که تمرکز بر سیاست خارجی کرد تا
ظرفیت های داخلی ،مردم با خوب و بدش تقریبا
کنار آمده اند و خود را برای دولت بعدی آماده می
کنند .دولتی که مردم با نقاط ضعف و قوتش ،با
وعده های محقق شده و نشده اش ،با بهانه ها و
استدالل هایش کنار آمدهاند و در این ماه های
پایانی منتظرند به آرامش بگذرد همان قولی که
رئیس جمهور در روزهای پایانی اسفند 99داد .اما
آن چه در اظهار نظرها اتفاق می افتد برای مردمان
کف جامعه آزار دهنده است .وزیر سابق و معاون
اولی که می گویند اگر ما نبودیم قحطی می شد،
رئیسجمهوریکهحرفازبینظیربودنوضعیت
شاخص ها می زند در حالی که مردم در سر سفره
خود با واقعیت دیگری روبه رو هستند.این یک
واقعیت است که گاهی شاخص های اقتصادی
ارتباط مستقیم یا سریعی با سفره و معیشت مردم
ندارد شاخص هایی همانند نرخ رشد اقتصادی اما
همه شاخص ها هم چنین نیست برخی از شاخص
ها مثل تورم آثارش را مردم به عینه در سفره های
خود می بینند.لذا نمیخواهم بگویم که آن چه
دولت می گوید تماما کذب است اما می خواهم
بگویم وقتی مردم گشایش و کارآمدی اقتصادی
را در سفره های خود نمی بینند وقتی صف مرغ
و کمبود روغــن و شایعه گرانی نــان و سیاست
های غلط وارداتــی و قیمت تضمینی گندم و...
رامیبینند چه میشود که دولتمردان و رئیس
جمهور محترم در این بــاره زبــان در کام بگیرند
و سخن از بی نظیر بــودن عملکردشان نزنند .
چرخیدن زبــان هایی که جز عصبانیت مردم
خروجی نـــدارد .موضوعی که به وضــوح ما در
روزنامه خراسان و رسانه های آخرین خبر در بخش
های تعاملی مان همچون حرف مردم و نظرات
مردم به طور مشهودی با آن مواجهیم.واقعیت
این است که عملکرد و نا هماهنگی ها و دعواهای
سیاسی به خودی خود اعتماد عمومی را به شدت
صدمه زده ولی آیا نمی شود حداقل حرف نزد؟ یا
حرفی که مردم کف جامعه را می رنجاند و عصبانی
می کند نزد تا این اعتماد اجتماعی به ارزان ترین
شکل ممکن چوب حراج نخورد.اعتماد عمومی
از مهم ترین شاخص های سرمایه اجتماعی یک
نظام سیاسی است .موضوعی که به نظر می رسد
این روزها که به انتخابات نزدیک می شویم برخی
فعاالن سیاسی و دولتمردان تقریبا بیش از گذشته
به آن بی توجه اند .چه دوست داشته باشیم چه نه
همه ما با گرایش ها و سالیق مختلف در یک کشتی
نشسته ایم .کشتی که اگر صدمه ببیند چوب آن را
همگان خواهند خورد.
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بازدهی منفی همه بازارها درآخرین هفته فروردین

حرف مردم

در آخرین روزهای فروردین  1400معامله گران کدام بازار متحمل بیشترین زیان شدند؟

در هفتهای که گذشت همه
بـــازارهـــای ســرمــای ـهگــذاری
رسمی و غیررسمی با بازدهی
منفی روبـــه رو شــدنــد .طی
هــفــت ـهای کــه گــذشــت بــازار
طال به دلیل محدودیتهای
کرونایی تعطیل بــود و نبود
تقاضا در کنار افت نرخ ارز و
اونــس جهانی باعث کاهش
قیمت طال و سکه شد .به این
ترتیب قیمت طال  1.7و سکه 1.8درصــد
کاهشیافت.درطالیخارجیهفتهپیشپس
از آن که طال با جهش قیمتی و نزدیکشدن
به مرز  ۱۷۶۰دالر به باالترین سطح قیمتی
خود در یک ماه گذشته رسیده بود ،با قدرت
گرفتن نسبی ارزش دالر و نــرخ ســود اوراق
قرضه آمریکا ،قیمت فلز زرد به زیر مرز ۱۷۵۰
دالر بازگشت .در بازار داخل هم  20فروردین
هرگرم طالی 18عیار ۱۰میلیون و ۵۱۱هزار
ریال بود که در آخرین روز هفته به ۱۰میلیون
و  ۴۵۴هزار ریال رسید .طال در هفته ای که
گذشت  1.7درصد منفی بود.این هفته بازار
ارز هم در مسیر نزولی بود و بازدهی دالر 0.8و
یورو 0.3درصد منفی شد .هردالر در روز 20
فروردین ماه  24هزارو466تومان بود.
اما در آخرین روز هفته هر دالر به  ۲۳هزار و
 ۵۱۶تومان رسید .بازار دالر بازدهی منفی
 0.8درصــدی داشته است.سرمایهگذاران
بــورس هم در این هفته ضرر کردند .چراکه
شاخص بــورس با افــت 0.5درصـــدی هفته
چهارم فروردین را پشت سر گذاشت .شاخص
کل بــورس تهران در آغــاز معامالت روز 21
فروردین در سطح یک میلیون و  249هزار
واحد قرار گرفت .قرمزپوشی بورس در این
هفته در بیشتر روزها هم ادامه داشت و شاخص
یورو

دالر

سکه

طال

بورس

در آخرین روز کاری هفته به یک میلیون و 243
هزار واحد رسید.بازار سکه هم مثل بازار طال
روند کاهشی داشت .به طوری که هر سکه بهار
آزادی در آغازین روز هفته 103,979,00
بود و در روز جمعه به  103,019,00رسید.
ب ــازار سکه به طــور کلی با رشــد منفی 1.7
درصدی این هفته را به پایان رساند.
پرواز رمزارزها

در هفته ای که بسیاری از بازارهای داخلی با
روند منفی مواجه بودند رمزارزها با قدرت به
سمت باال پــرواز می کردند .این هفته شاهد
چند رکوردشکنی بودیم .سه روز پیش در
معامالت امروز بازار جهانی ارزهای مجازی،
بیت کوین رکورد تاریخی خود را شکست .این
ارز محبوب با رسیدن به مرز  ۶۴هزار و ۵۴۵
دالر نسبت به هفته قبل از خود  10.9درصد
رشد کرد.
عالوه بر این ،اتریوم ،بایننس کوین و کاردانو
موفق شدند کــه او جهـــای تاریخی خــود را
بشکنند .جالب این جاست که رمــزارز دوج
کوین این هفته با انفجار قیمتی روبه رو شد.
فقط در یک هفته گذشته این رمزارز که بیشتر
از  300درصد رشد کرد  ،خبرساز شد.

ظریف:خروجنیروهایخارجیازافغانستانسبب
کاهشخشونتهامیشود
وزیر خارجه کشورمان از آمادگی تهران برای
فراهم کردن زمینه الزم برای مذاکره جدی
گــروه طالبان با دولــت افغانستان خبر داد.
محمد جــواد ظریف کــه در نشست مجازی
اجــاس رایسینا  ۲۰۲۱با حضور وزیــر امور
خارجه هند و مشاور ملی افغانستان سخن
میگفت ،افــزود :همه ما کشو رهای منطقه
توافق داریم که گفت وگوی صلح افغانستان
باید با رهبری افغان ،افغان محور ودر کنترل
مردم افغانستان باشد.وی گفت :ما بازیگران
منطقهای باید برای
تسهیل مــذاکــرات
کــمــک کــنــیــم ،نه
ایـــن کــه چــیــزی را
دیکته کنیم.ظریف
ادام ــه داد :دربــاره
رونــــد صــلــح ،باید
تصویر بــزر گتــر را
ایــجــاد کـــرد و بعد
وارد جزئیات شد.
تصویر بــزرگ تر صلح ،پیشرفت اقتصادی
و رابطه خوب با همسایگان است.وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایــران گفت :همه
کشورهای منطقه ،منافع و تهدیدات مشترک
داری ــم ،همه نیازمند افغانستان صلح آمیز
و با ثبات هستیم ،گــرو ههــای تروریستی در
افغانستان تهدیدی علیه ایــران ،هند ،چین،
پاکستان و کل منطقه هستند.وی به طرح
توسعه بندر چابهار اشاره کرد و افزود :چابهار
برای همکاری منطقه است ،علیه چین نیست،

علیه گوادر نیست ،بلکه برای پیشرفت منطقه
است .ما از همه برای سرمایه گذاری در چابهار
دعوت کردهایم .چین هم عالقه مند به سرمایه
گذاری در دیگر بنادر ایران همچنین چابهار
است.ظریف ادامــه داد :ایــران آمادگی دارد
زمینه الزم را فراهم کند تا گروه طالبان و هر
گروهی در افغانستان با دولت این کشور به
گفت وگوی جدی بپردازند .این همان کاری
است که  20سال پیش برای صلح در چارچوب
قانون اساسی افغانستان ایجاد شد.وزیر امور
خــارجــه کشورمان
بــه مــوضــوع خــروج
نظامیان آمریکا از
افغانستان اشــاره
کرد و گفت :حضور
نیر وهای خارجی
هیچ وقت به صلح و
ثبات منطقه کمک
نکرده است و خروج
آنهــا سبب کاهش
خشونتها مـیشــود .وی البته تاکید کرد
که طالبان نباید از این فرصت برای افزایش
خشونت ها استفاده کند.اجالس بینالمللی
رایسینا به عنوان یک کانون چند منظوره با
حضور نمایندگان کشورهای مختلف دنیا همه
ساله در دهلی نو پایتخت کشور هند برگزار
میشود تا صاحبنظران به بررسی مسائل
چالش برانگیز و مناقشهآمیز پیشروی جامعه
جهانی بپردازند که امسال به علت شیوع
ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد.

انتقاد وزیر راهازکارشکنیبرخیشهرداریهادرطرحمسکنملی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توقف تعدادی
از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در برخی
شهرها به دلیل کارشکنی شهرداری گفت:
امروز در نقطهای قرار گرفتهایم که دیگر گفتن
این موضوعات سودی ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه
و شهرسازی ،محمد اسالمی با اشاره به توقف
چند ماهه پروژه اقدام ملی مسکن واوان واقع
در شهرستان اسالمشهر اظهار کرد :در یک
سری از شهرهای کشور ،به دلیل شرایطی که
شهرداریها و دیگر نهادهایی که مرتبط بودند
پیش آوردنــد ،پروژههای مسکن در مراحلی
متوقف شد.

وی گفت :امروز در نقطهای قرار گرفتهایم
که دیگر گفتن این موضوعات سودی ندارد.
اسالمی با ی ــادآوری شعار ســال ابالغی از
سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید؛
پشتیبانیها و مانع زداییها» و ضرورت عمل
به آن تصریح کرد :امیدواریم از این به بعد
دیگر کسی مزاحمتی برای اینگونه پروژهها
ایجاد نکند و ساخت و تکمیل پروژهها ادامه
یابد.وزیر راه و شهرسازی درب ــاره میزان
پــروژههــای متوقف شــده طــرح اقــدام ملی
مسکن در سطح کــشــور گــفــت :اینگونه
پروژههای متوقف مانده در سطح کشور کم
هستند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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••نحوه مدیریت ما این طوری است که قیمت
ها را  20برابر می کنند .بعد مایحتاج مردم
یکی یکی صفی می شــود .بعد مسئولین
متوجه می شوند و با بگیر و ببند ،بــازار را
درست می کنند .همه خوشحالیم که صف
جمع شده ولی غافل از این که قیمت ها همان
10برابر مانده!
••دوستانی که انواع متلک ها را به کارمندان
می گویید ،این ها همان قشری هستند که تا
قبل از کرونا عده ای وقتی صحبت از حقوق
کارمندی می شد با کنایه آن را بخور و نمیر می
دانستند اما به دلیل وجود کرونا به کارمندان
غبطه می خورند.
•• می گویند یا دروغ نگو یا اگر گفتی دروغ
هــای خیلی بــزرگ بگو ،ایــن دقیقا حکایت
بــرخــی مسئولین اســـت .مـــردم غـــرق در
مشکالت هستند و در این چند سال پول ملی
مان مثل یک برگ کاغذ بی ارزش شده است.
آن وقت آقای روحانی می گوید این چندسال
دولت مان دهه نجات کشور و موفقیت و...
بوده! این ها کجا زندگی می کنند که چنین
حرف هایی می زنند؟
••تو ماه رمضون به ساعت نباید نگاه کرد! من
یه بار نگاه کردم دیدم ساعت هفته ،سه ساعت
بعد نگاه کردم دیدم هفت و ربعه!
••هنوز فرمایش آقــای نمکی یادمان نرفته
است که یک ماه پیش فرمودند ایــران رتبه
نخست مدیریت کرونا در جهان را دارد ،جناب
وزیر چی شد که در عرض یک ماه مدیریت تان
از عرش به فرش رسید؟
•• همه جای دنیا اول به فکر معیشت مردم
شان هستند و بعد محدودیت های کرونا را
اعمال می کنند .در کشور ما بعضی مشاغل
تقریبا از یک سال پیش تعطیل یا نیمه تعطیل
بوده اند اما هیچ مسئولی نیامده بپرسد حال
تان چطور اســت؟ انگار مــردم فتوسنتز می
کنند .آقــای رئیس! آقــای وزیــر! وقتی بازار
تعطیل اســت صاحب مغازه بــاز هم اجــاره
اش را می خواهد و خرج زندگی مان تعطیل
نمی شود!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• االن تنها محدودیتی که ما می بینیم همین
تعطیل کردن تردد ازساعت  10شبه .همه
می دانیم که آن هم به خاطر جیب دولته
وگرنه کاش کمی هم به فکر مردم بدبخت
باشند که با تعطیلی های پی در پی بیکار شده
اند .ما در این یک سال طالی دست زن و بچه
مان را فروختیم و زندگی کردیم .دیگر آه در
بساط نداریم.
•• چند درصد کشور کارمند دولتی هستند؟
چرا دولت به فکر بقیه اقشار جامعه نیست؟
چرا از بیت المال به کارمندان حقوق های
چند ده میلیونی پــرداخــت م ـیشــود؟ اگر
پول نفت و بیت المال حق همه مردم ایران
است لطفا از اختصاص آن فقط به کارمندان
خودداری بفرمایید .کارمند پروری تا کجا؟
•• نتیجه تدبیر وآینده نگری ستاد کرونا به
ریاست رئیس جمهور در ایام نــوروز و راهی
کــردن مــردم بــرای مسافرت ،تعداد فوتی
هایی است که از مرز 300نفر گذشت! عجب
صبری خدا دارد.
•• آقای روحانی! لطفا بلوف را کنار بگذارید
و از طرف ما ملت ایران حرف نزنید چون شما
زندگی ما را به زیر خط فقربرده اید.
••رئیس دانشگاه علوم پزشکی بجنورد فریاد
می کشد .وضع استان به خصوص بجنورد
خرابه و به سیاهی می رود ۳۳۰ .بیمار
کرونایی بستری داریم که هر لحظه این تعداد
بیشتر می شود و فوتی داریم اما اصناف باز،
پارک ها باز ،رفت و آمد فراوان و مسئولین
و مدیران شهری هم در خواب غفلت اند و
نظارت و برخورد هیچ! به خدا تا هفته تمام
نشده مدیران می مانند و مشکالتی که دیگر
نمی شود جمعش کرد .رسیدن آن روز با این
برخوردها خیلی دیر نیست عزیزان بی فکر!
•• شمایی که موقع سحری  50تا لیوان آب
می خورید و انتظار دارین توی روز تشنه نشید،
بدانید که فقط شتر چنین توانایی داره!
••در پــرداخــتــی دولـــت بـــرای طــرح کمک
معیشتی ماه رمضان ظاهرا کفگیر دولت به
ته دیگ خورده و برای خانواده شش نفره به

نمابر05137009129 :

جای  205تومان  180تومان واریز کردند!
 25تومان دیگرش کجا رفت؟
•• متاسفانه قطار ســاری بــه مشهد تاریخ
 6فروردین در هیچ ایستگاهی نماز صبح
نگه نداشته است .لطفا علت را از مسئوالن
پیگیری بفرمایید.
••در جــواب اون شخصی کــه گفته حقوق
کارمندان  200درصد اضافه شده باید گفت
می خواستی حضرت عالی هم به جای وقت
گذرانی زحمت بکشی تا کارمند بشی .در
قــرآن هم آمــده :لیس لالنسان اال ما سعی.
هرکس به اندازه تالشش به دست میاره.
•• کارگر روزم ــزد ساختمانی بــودم ،دارای
همسر و دو فــرزنــد هستم .االن پنج ساله
روماتیسم شدید گرفتم و خانه نشین شدم.
با این وضع صاحبخانه ام کرایه را زیاد کرده
و می گه 10میلیون هم بــرای رهن بــده! به
قرآن تمام درآمدم فقط یارانه ها هستند .لطفا
کمک کنید.
•• ای کاش روزنامه خراسان یک تریبون آزاد
داشت واز مردم گزارش تهیه می کرد .البته
گزارش واقعی ،بدون ترس و در امنیت کامل.
اون وقت دولتمردان مشاهده می کردند در
این هشت سال چی کاشته و چی برداشت
کرده اند و البته آن ها می دانند و خودشان را
به کوچه علی چپ زدهاند!
••از مجلس محترم خواهشمندیم قانونی را
تصویب کنند که جلوی افزایش اجاره های
خانه و مغازه را بگیرند که هر مالکی به خودش
اجازه می دهد در این بحران کرونایی وشرایط
تحریم اقتصادی دشمن غــدار کشورمان،
هر عددی را بکشد روی اجاره خانه و مغازه.
آیا کسی هست از مسئولین گرامی،مدیران
کشوروروحانیونمحترم،قوهمحترمقضا،این
کار را پیگیری کند و آن را به سرانجام برساند؟
خدایا مستاجریم و دیگر خسته شدیم.
••چــرا یارانه معیشتی خــانــواده ایــن جانب
به جای دو میلیون و  50هــزار ،یک میلیون
و 800هزار ریال واریز شده؟

واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ادعای مقام اوکراینی
سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی
اظــهــارات منتسب به اولکسی دانیلوف ،دبیر
شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین را رد کرد و
گفت:جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم
کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر
عمدی و ناشی از خطای انسانی بــوده است.
به گــزارش نور نیوز،کیوان خسروی با اشــاره به
سفر دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به
ایران در اواخر بهمن سال  98و در مقطعی که
وی از سوی کشورش مسئول پیگیری پرونده
سقوطهواپیمابود،اظهارکرد:درجلسهمشترک
دانیلوف با دریــابــان شمخانی که نمایندگان
سازمان هواپیمایی دو کشور ه م حضور داشتند،
توضیحات فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر
عمدی بودن این حادثه تلخ که ناشی از خطای
انسانی بوده ،تاکید شد.وی افزود :دبیر شورای

عالی امنیت ملی در جلسه با دانیلوف با اشاره به
تحقیقات جامع و دقیقی که از سوی گروههای
متعددکارشناسیکشورمانانجامشده،هرگونه
احتمال و فرضیه دیگری را در این باره با قاطعیت
رد کرد.خسروی گفت :تنها درخواست مشخص
آقای دانیلوف از ایران ،ارسال جعبه سیاه هواپیما
برای بازخوانی به اوکراین بود و وی این موضوع را
برای کشورش حیثیتی بیان کرد.وی افزود :نظر
اولیه ایران ،انتقال تجهیزات تخصصی بازخوانی
جعبه سیاه و بازخوانی آن در ایران بود که به دالیل
فنی امکان آن فراهم نشد.خسروی تصریح
کرد :در توافق میان دریابان شمخانی و دانیلوف
قرار شد که جعبه سیاه به اوکراین ارسال شود،
لیکن پس از بررسی دقیق کارشناسان سازمان
هواپیمایی کشوری ،مشخص شد که اوکراین
توانایی فنی الزم برای بازخوانی جعبه سیاه را

ندارد ،بنابراین جعبه سیاه به فرانسه ارسال و با
حضور مجموعه کشورهای ذی نفع بازخوانی
شد.سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت
ملی کشورمان درباره انتشار اخبار غیر صحیح بر
اساس برداشت اشتباه آقای دانیلوف از اظهارات
صریح دریابان شمخانی در شرایطی که دادگاه
رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما  ،کار خود را
آغازکرده،گفت:ایناتفاقمیتواندظنسفارشی
بودن این اظهارات برای ایجاد انحراف در افکار
عمومیودامنزدنبهیکجنجالتبلیغاتیبرپایه
مطالب جعلی و ساختگی را تقویت کند.خسروی
درپایانباتاکیدمجددبرنظرکارشناسیومستند
مبنی بر شکل گیری این حادثه تلخ بر اثر خطای
انسانی ،فاصله گرفتن از رویکرد فنی و پیگیری
اهدافواغراضسیاسیدراینپروندهراغیرقابل
قبول ومردود اعالم کرد.

تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو

الوروف:در اقدامی متقابل ۸ ،مقام آمریکایی را تحریم می کنیم
در پــی تــشــدیــد تــنـشهــا مــیــان واشــنــگــتــن و
مسکو ،وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای
گستردهای را علیه روسیه اعمال کرد .وزارت
خزانهداری ایاالت متحده  ۳۲فرد ونهاد روسی
را در فهرست سیاه قرار داد و  ۱۰دیپلمات روس

رانیزازآمریکااخراجکرد.روسیهنیزدرنخستین
واکنش به این اقدام ،سفیر واشنگتن در مسکو
را احضار کرد«.سرگئی الوروف» وزیر خارجه
روسیه نیز اعالم کرد که هشت مقام آمریکایی
در لیست تحریمهای روسیه قرار میگیرند.

جنجال استفاده واکسن پاکبان ها توسط شورا و شهردار آبادان!
مسئوالن آبادانی برای تزریق واکسن خود را
پاکبان جا زدند! این خبری بود که روز گذشته
در فضای مجازی حاشیه ســاز شــد .رئیس
دانشکده علوم پزشکی آبــادان با اعالم این
مطلب افزود :تعدادی از مدیران شهرداری
و اعضای شــورای شهر آبــادان اســم خــود را
داخل لیست پاکبانان وارد کرده و واکسن
زدهاند .نام این افراد را اعالم خواهیم کرد.
او گفت :با توجه به این که پاکبانان یکی از
اولویتهای تزریق بودند و طبق فهرستی که
روزانــه از سوی مدیران شهرداری آبــادان به
مرکز بهداشت ارسال شده ،متاسفانه در این
میان تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای
شــورای شهر واکسن را دریافت کــرده اند.
دکتر سلمان زاده ادامه داد :با توجه به این که
افراد ماسک بر چهره داشتند ،شناسایی آنان
برای همکاران ما ممکن نشده اما نامشان
در فهرست ارسالی از سوی شهرداری قرار

دارد .بعد از اعالم این خبر ،کاربران زیادی در
فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند .یکی
از مجریان شبکه سالمت هم روز گذشته در
برنامه ای گفت :واقعا شما خجالت نکشیدید
که دست به چنین کاری زدید؟ امیدواریم که
بعد از برکناری ،مسئولیت جدید به این افراد
داده نشود .همزمان یک وکیل دادگستری
در توئیتی نوشت :ماجرای واکسن پاکبانان
#آبــــادان یــک کــاهــبــرداری واض ــح اســت؛

#دادستان محترم آبادان ،دادستان محترم
کل کشور ،وزارت بهداشت وشــورای شهر
وشهرداری آبادان دراین موضوع ،هم برای
برخورد بامتخلفان وهم شفاف کردن ابعاد
مسئله دارای مسئولیتهای مشخصی
هستند کــه باید بــه آن عمل کنند .بعد از
ایــن ماجرای خبرساز ،شهردار آبــادان در
اظهاراتی ویدئویی گفت :خــود پاكبانان
خواستند كه من واكسن بزنم!

