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دیمونا ،نتانیاهو و معادالتی
که تغییر می کند

خبر سه عملیات مهم علیه رژیم صهیونیستی در
یک هفته اخیر جنجال های فراوانی را به دنبال
داشت .عملیات اول علیه یک مرکز جمع آوری
اطالعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل
بود .خبری که تنها چند واکنش رسانه ای معدود
داشت و رژیم صهیونیستی نه خبر اربیل را نفی و
نه آن را تایید کرد .عملیات بعدی دیگر ،با صدای
وحشتناکی همراه بود .یکی از مهم ترین مراکز
ساخت موشک های رژیــم صهیونیستی دچار
آتش سوزی و به صنایع نظامی این کشور آسیب
جدی وارد شد .هرچند رژیم صهیونیستی باز
سیاست سکوت را در پیش گرفت و اعالم کرد
این کارخانه در یک آزمایش روتین دچار حادثه
شده و بالفاصله هم حادثه مهار شده است؛ اما
کارشناسان معتقدند حجم قارچ پس از انفجار و
دود حاصل از انفجار روی کارخانه تامر حاکی از
یکعملیاتپیچیدهاست.عملیاتسوماماکامال
یک حمله نظامی بود .رژیم صهیونیستی پس از
انتشار تصاویر مختلف در قبال حمله موشکی به
یک مرکز تسلیحات اتمی مدعی شد ،موشکی
سرگردان از سوریه به سمت مرکز اتمی دیمونا
شلیک شد و سامانه هــای پدافندی ایــن رژیم
نتوانستند هدف مذکور را سرنگون کنند .رژیم
صهیونیستیمدعیاستاینموشکیکموشک
ضد هوایی و هدفش یک جنگنده صهیونیستی
در نقب بوده است .با این حال شواهد نشان می

دهد بر خالف ادعای صهیونیست ها ،این موشک
شلیک شده یک موشک زمین به زمین بود و پس
از اصابت به هدفی در منطقه نقب ،خسارت هایی
را به شهرک نشینان وارد ساخت تا جایی که
سخنگوی عربی ارتش صهیونیستی مدعی شد:
«ترکش های آن در نقب پخش شده اســت» .بر
همین اساس چند نکته حائز اهمیت است:
یــک :بــر خــاف چند ســال گذشته ،پاسخ به
رژیــم صهیونیستی حتمی اســت .عملیات در
شمال لبنان ،موشک باران یک مرکز جمع آوری
اطالعات و جاسوسی در اربیل ،انفجار تامر و هدف
گیری مرکز اتمی دیمونا ،همگی حکایت از قدرت
بازدارندگی و پاسخ متقابل از سوی گروه های
مخالف رژیم صهیونیستی دارد .هرچند مقاومت
رسما این سه عملیات را برعهده نگرفت اما دور از
ذهن نیست بگوییم بر پایه سیاست عملیات علیه
رژیم و حمایت از آن ،محور مقاومت در این عملیات
نقش تعیین کننده ای داشت حتی اگر مسئولیت
آن از سوی هیچ گروهی پذیرفته نشود .این بدان
معناست که صبر راهــبــردی مقاومت در قبال
ناامنی های ایجاد شده از سوی رژیم پایان یافته
و به طور حتم در صورتی که رژیم صهیونیستی
سیاست خــود را در منطقه تکرار و دنبال کند
باواکنش رسمی مقاومت مواجه خواهد شد.
دو:رسانههایمختلفدرچندهفتهگذشتهمدعی
بودند توان پاسخ گویی به رژیم به سبب بحران های
امنیتی و اقتصادی وجود ندارد .آن ها در تحلیل
خود این گونه می پنداشتند که هر پاسخ به رژیم
صهیونیستی با واکنش این رژیم مواجه خواهد شد
و قدرت پاسخ گویی در طرف مقابل وجود ندارد.
سه عملیات اخیر که دو عملیات آن توسط تمامی
رسانه های جهان پوشش داده شد ،روایتی بر
خالف این تحلیل دارد .نه تنها رژیم صهیونیستی
واکنشی به این دو عملیات نشان نداد بلکه به سبب
آشفتگیهایداخلیقدرتمانورهمندارد.ضعف

یک شنبه  5اردیبهشت 1400
 ۱۲رمضان .1442شماره 2064۴

ایجاد شده به سبب خأل قدرت و توان مقابله رژیم
صهیونیستی را گرفته و همین مسئله می تواند به
افزایش واکنش های گروه های مقابل کمک کند.
مقاومت خوب میداند وضعیت رژیم صهیونیستی
دچارچهچالشهاییاستوعملیاتپاسخبهرژیم
صهیونیستی با واکنش خاصی از سوی تل آویو
مواجهنخواهدشد،همانراهبردیکهپیشترسید
حسن نصر ا ...از آن به عنوان «ترس النه عنکبوت»
یاد کرد.
سه :موشک شلیک شده چه از نوع زمین به زمین
باشد و چه از نوع هوایی ،سامانه پدافندی چند الیه
مستقر در نقب نتوانست عکس العمل مناسبی
نشان دهد .این یعنی اگر این سامانه با اهداف
بیشتری از جمله عملیات ترکیبی موشک – پهپاد
مواجه شود عمال کارایی نخواهد داشت و خسارت
های واردشده به طور حتم غیر قابل جبران است.
ضعف سامانه چند الیــه پاتریوت ،گنبد آهنین
و پیکان در نقب کامال آشکار بــود .کارشناسان
معتقدند در صورت رویارویی مقاومت و رژیم به
صورت مستقیم و وعده های پیشین سید حسن
نصرا...درخصوصهدفقراردادنحیفاوتلآویو،
صهیونیست ها با چالش حیاتی مواجه می شوند
که کفه جنگ را به نفع مقاومت سنگین می کند.
چهار :با انتشار تصاویر عملیات نقب و نگرانی
های ایجاد شده به سبب مرکز تسلیحات اتمی
دیمونا ،مخالفان نتانیاهو تمام قد به صحنه آمدند
و با انتقاد از دولت مستقر مدعی شدند نتانیاهو
فاقد صالحیت الزم بــرای تامین امنیت رژیم
صهیونیستیاست.فراموشنشودانتخاباترژیم
صهیونیستیتازهپایانیافتهونتانیاهوبرایحفظ
کرسی نخست وزیری مجبور است نظر دیگران
را جلب کند .افتضاح امنیتی نقب به طور حتم
تاثیرات مهمی در تشکیل دولت ائتالفی خواهد
داشت و می تواند ساختار سیاسی حزب لیکود و
نتانیاهو را متزلزل کند.

مردمموافقیامخالفمحدودیتهایکروناییهستند؟

تازه ترین نظرسنجی ایسپا درباره نگرش شهروندان در خصوص اعمال محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا نتایج جالبی دارد

آخرین نظرسنجی ایسپا نشان می دهد حدود
 43درصد مردم با تعطیلی کامل کسبه برای
جلوگیری از شیوع کرونا موافق اند و نزدیک
به  23درصــد هم معتقدند هیچ محدودیتی
نباید باشد و همه امور باید مثل شرایط عادی
ادامه داشته باشد.در این نظرسنجی که مرکز
افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) آن را با
جامعه آماری افراد باالی  ۱۸سال کل کشور و
اندازه نمونه  ۱۵۷۳نفربه شیوه مصاحبه تلفنی
در تاریخ  ۲۸فروردین تا اول اردیبهشت ۱۴۰۰
اجرا کرده ،از شهروندان باالی  ۱۸سال کشور
پرسیده شــده اســت «شما با اعمال کــدام یک
از محدودیتهای زیــر در شرایط فعلی کرونا
موافقید؟» نتایج نشان می دهد 42.8 ،درصد
از پاسخ گویان با «تعطیلی کامل به غیر از مراکز
توزیع اقالم ضــروری» 25.8 ،درصد با «تداوم
وضعیت فعلی یعنی تعطیلی برخی گرو ههای
شغلی» 22.7 ،درصد با «هیچ محدودیتی نباشد
و همه امــور مانند شرایط عــادی باشد» و 4.8
درصد با سایر موارد موافق هستند 2.9 .درصد
از پاسخ گویان به گزینه نمیدانم اشاره کردند و

 ۱/۱درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.در
ادامــه این نظرسنجی از شهروندان باالی ۱۸
سال کشور پرسیده شده است «چقدر نگران
هستید خود یا خانواده تان به ویروس کرونا مبتال
شوید؟» نتایج نشان می دهد حدود  30درصد
مردم خیلی زیاد نگران اطرافیان شان هستند
و حــدود  22درصــد هم اصــا نگران نیستند.

جزئیات نتایج این نظرسنجی نشان میدهد ،
 21.4درصــد از پاسخ گــویــان «خیلی کــم»،
 10.8درصد «کــم» 17.6 ،درصد «تاحدی»،
20.4درصد «زیاد» و  29.6درصد «خیلی زیاد»
نگران ابتالی خود و خانواده شان به ویروس
کرونا هستند .گفتنی است 0.2درصــد به این
سوال پاسخ ندادند.

گزارش ساالنه یک بنیاد بین المللی نشان می دهد آزادی اقتصادی در ایران طی چندسال گذشته افت قابل
مالحظه ای داشته است؛ آزادی اقتصادی چیست و چه چیزی را نشان می دهد؟
اجتماعی و اقتصادی را نشان میدهد .هرچه
آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد آن
کشور دارای جامعهای سالمتر ،سرانه ثروت
بیشتر ،توسعه انسانی باالتر و دموکراسی بهتر
است و بهتر می تواند فقر را کنترل کند.اما حاال
گــزارش بنیاد هریتیج نشان میدهد شرایط
آزادی اقتصادی در ایران نه تنها بهتر نشده که
بدتر هم شده است.نکته قابل توجه این که در
حالی رتبه آزادی اقتصادی در ایران بدتر شده و
به ۱۶۷رسیده که رتبه آزادی اقتصادی در برخی
از کشورها مانند گرجستان ۱۲است .رتبه آزادی
اقتصادی امارات  ،۱۴قطر  ۳۱و ارمنستان ۳۲

است.حتی رتبه آزادی اقتصادی کشورهایی
مانند افغانستان و ترکمنستان و پاکستان هم با
وجود آن که در قعر جدول قرار دارند ،از ایران یکی
دو پله بهتر است .حتی ترکمنستان توانسته خود
را از قعر جدول خارج کند و رتبه آزادی اقتصادی
خود را بهبود دهد اما شاخص آزادی اقتصادی
در ایران هم امسال و هم سال گذشته بدتر شده
اســت.بــراســاس ایــن گـــزارش ،شاخص آزادی
اقتصادی بر اساس چهار دسته اصلی و  ۱۲عامل
کمی و کیفی بررسی میشود .این چهار دسته
شامل حاکمیت قانون ،انــدازه دولــت ،کارایی
تنظیمگری و بازارهای باز است.

ابهام در بازگشت پولهای ایران از عراق
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت
تا زمانی که دولت به شکل شفاف مشخص نکند
که پو لهای بلوکه شــده در عــراق به چه شکل
به کشور باز خواهد گشت ،نمیتوان به صورت
قطعی درباره آثار مثبت آن اظهار نظر کرد .علی
شریعت اظهار کرد :اقتصاد ایران در سالهای
گذشته تحت تاثیر تحریمها و مشکالتی مانند
شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه
منابع ارزی مواجه بوده و همین امر در مدیریت
برخی مسائل جاری کشور مشکل آفرین شده
است .از این رو وجود منابع ارزهای بلوکه شده و
احتمال آزادسازی آن ها میتواند برای اقتصاد
کشور یک قوت قلب باشد.به گفته وی ،آن چه
بازگشت منابع بلوکه شده به کشور را با اما و اگر
مواجه میکند ،در وهله نخست میزان تعلق آن ها

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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••بورس ایران برابر شده با کوره پول سوزی و
سرمایه گدازی نه محل سرمایه گذاری !
••وقتی همه فروشگاه ها در سطح شهر باز
هستن تعطیل کردن پارک ها چه فایده ای
داره؟
••جناب آقــای  ...خــوب شد ایــن پیشنهاد
رو دادی به فکر ما مــردم نرسیده بود که به
جای استفاده از گوشت قرمز از ماهی و میگو
استفاده کنیم  .باز می گفتی از سویا استفاده
کنیم منطقی تر بود .خب بزرگوار شما قیمت
ها رو بیار پایین مردم خودشون شعور دارن که
چی مصرف کنن.
••چرا باید غذاخوری ها از اول سال ۳مرتبه
قیمت ها را گران کنند؟
••چ ــرا ای ــن هــمــه ح ــرف و حــدیــث و تهمت
احمدینژاد مصداق تشویش اذهان عمومی
نیست اما اگر یک بنده خدای بی نام و نشان
یک کلمه بگوید ،صبح علی الطلوع به دادگاه
احضار می شود؟
••واکسن کرونا حق مسلم ماست ،مردم
بیگناه دارن پرپر می شن به چه دلیل مردم
تهران رو واکسن نمی زنند؟
••تکلیف بالتکلیفی مهندسان و مالکان با
توجه به شاهکار نظام مهندسی استان در
ابالغ تعرفه اصالحی سال  ۹۹در اردیبهشت
ماه  ۱۴۰۰چیه؟
••آقا یا خانمی كه می نویسی خراسان آبی
است یا آن را نمی خوانی یا گوشت به حرف
دیگران است .شماره اخیر خراسان ورزشی
فقط مانده شماره كفش آل كثیر را بنویسه و
گرنه همه اطالعات قرمزها را می نویسد بعد
می نویسی خراسان آبی؛ شما قرمزها خیلی
پر توقع هستین.
••ایــن مــردم بــرای ایــن دولــت هیچ ارزشــی
ندارند ،کمک دولت به مردم کجا رفت؟!
••دالر باال می رود و قیمت اجناس 10برابر
می شود .االن دالر پایین می آید ولی قیمتها
همچنان باال می رود!
••دولت خودش حقوق های نجومی دریافت
می کند امــا از زندگی و معیشت مــردم بی

ایتا،
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خبراست؛ اگر خبر داشت کار می کرد و تنبلی
را کنار می گذاشت.
••تقاضا مــی شــود درایستگاه حــر ۴۴یــک
دستگاه شــارژ من کــارت نصب شود تا چند
صد متری هیچ گونه محلی برای شارژ من
کارت وجود ندارد.
••در ستون حرف مردم بعد از مطالعه میبینی
بعضی حــرف هــای چــاپ شــده اصــا ارزش
خواندن نداره  ،بی فایده و بی عقلی است .
این مزه ریزی ها چیست که جایگزین درددل
مردم شده؟!
••چرا آقای رئیسی حکم جلب را برای مهریه
برداشته است؟ تکلیف ما خانم های بی پناه
چیست؟ چه کار باید بکنیم؟
••متاسفماز این کهقیمت سیما ن در بازار
افزایش یافت!
••همان گونه که بچه ها خاله بــازی و معلم
بازی و عروسک بازی و ماشین بازی می کنند
 ،الحمدا...داوطلبان توانمند و کارآمد بازی
ریاست جمهوری هم زیاد هستند !
••کودکان سرطانی در کل استان خراسان
رضـــوی یــک بیمارستان دارنـــد و آن هم
بیمارستان دکــتــر شیخ اســـت کــه در هر
اتاق شش نفر بستری هستند و حتی برای
دستشویی هم باید در صف بمانند.با توجه
به شرایط بهداشتی و این که طول درمان
این کودکان چندین سال است درخواست
رسیدگی و تهیه گزارش در این خصوص را
دارم.
••اگهوضعحقوقیکارمندانوکارگرانخوب
باشه  ،طبیعیه که بقیه صنوف هم منتفع می
شوند  .تو رو به خدا به این اختالفات و درگیری
ها پایان بدهید  .طبق قانون اساسی حق همه
مردم ایران از هر نژاد و قومی  ،داشتن شغل
و درآمد مناسب است  .کارمندها زیاد نمی
گیرند  .کارگران زحمتکش و صنوف کوچک
کم درآمد هستند که امیدواریم دولت فکری
اساسی و مناسب در این خصوص اتخاذ کند.
••سردبیر محترم ،پنج شنبه دوم اردیبهشت
در صفحه حوادث کوتاه خبر 2تن مواد مخدر

نمابر05137009129 :

را در چهار خط چاپ کرده ای اما خرسواری
چند جوان را که اص ً
ال نباید چاپ می کردی
در صفحه هشتگ و حـــوادث شصت خط
چاپ کرده اید .اگر دروغه کنترل کن  .دهان
من چاک و بست ندارد .نان افراد زیادی به
روزنامه بسته است.
•• آقای شهردار با کمبود اعتبارات شهرداری
شــروع پــروژه هــای جدید هنر نیست بهتر
اســت پــــروژه هــای نیمه تمامی را کــه در
خیابان کوهسنگی تعطیل هستند و خرابه
رها شدهاند به اتمام برسانید مانند چندین
ایستگاه قطار شهری و اتمام پیاده رو سازی
که به صورت فرسایشی سال هاست که باعث
اذیت و آزار ساکنین شده است.
••من دست آن پاکبان شهرداری را میبوسم
کــه پــول و طــاهــا را نشمرده بــه صاحبش
برگرداند .اصــا متحیر شــدم و اشــک توی
چشم هایم جمع شد آخه چطور ممکنه ؟ واقعا
دمش گرم .به نظر من اون پاکبان برای خودش
عارفی است و امیدوارم فقط یه کمی برخی
ازمسئوالن بی تعهد و بی لیاقت یاد بگیرند
و دستشان را از توی جیب مردم دربیاورند.
••هرفردی که بخواهد جلوی خون شهدا،
نظام ،ارتش ،سپاه  ،بسیج و مخصوصا ملت
صبور ایران بایستد یا خیانت کند،باید نابود
شود ،چه ایرانی چه خارجی.
••این که ساعت رسمی کشور در طول سال
ثابت باشه طرح خوبیه چون تغییر ساعت
بی اثر شده ،مجلس یازدهم ورود کرد به این
مسئله ولی مسکوت ماند چه خوب می شد
ساعت رسمی کشور ثابت می شد.
••درباره افزایش حقوق ۲۵درصدی که برابر
ظلم و بی عدالتی است مجدد رسیدگی کنید
حقوق ۴میلیون یک میلیون افزایش حقوق
و حقوق ۲۰میلیون پنج میلیون افزایش
مییابد ،این را می فهمید یا خیر ؟!
•• افزایش حقوق ۲۵درصدی مساوی است
با تبعیض وناعدالتی ای بی سوادان /حقوق
پایین ،افــزایــش حقوق پایین و حقوق باال
افزایش بیشتر!

آتش سوزی یک نفتکش در ساحل غربی سوریه

رتبه آزادی اقتصادی ایران؛ اول از آخر؟

رتبه ایــران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۷
است .رتبهای که نشان میدهد وضعیت آزادی
اقتصادی در ایــران نسبت به سال قبل دو پله
بدتر شده و ایــران بدترین وضعیت را در میان
کشورهای منطقه دارد .گزارش سال ۲۰۲۱
بنیاد هریتیج نشان میدهد که وضعیت آزادی
اقتصادی در ایران افت قابل مالحظه ای داشته
است .ایران در میان  ۱۴کشور منطقه خاورمیانه
و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز
آن از میانگین منطقهای و جهانی کمتر است.
شاخص آزادی اقتصادی ،رابطه مثبت بین
آزادی اقتصادی و تحقق انــواع اهــداف مثبت

حرف مردم

به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازی آن هاست
و از این رو تا زمانی که یک مقام رسمی درباره آن ها
توضیح ندهد ،نمیتوان به طور دقیق از جنبههای
مثبت آن صحبت کرد .در ماههای گذشته مقامات
مختلفی از ایران در جریان سفر به بغداد درباره
این منابع گفت و گو کردهاند و باید نتیجه نهایی
این مسائل نیز از سوی این مقامات اعالم شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گزینهای که
احتمال دارد از سوی دولت در سالهای گذشته
برای جبران کسری منابع استفاده شده باشد،
توضیح داد :ارزه ــای بلوکه شــده ایــران نوعی
طلب قابل وصــول است که بنا به دالیلی مانند
تحریم در سالهای گذشته امکان بازگشتشان
به کشور وجود نداشته است .در چنین شرایطی
این احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه این

ارزها ،در داخل چاپ پول و از منابع بانک مرکزی
استفاده کرده باشد و از این رو حتی اگر این ارزها
آزاد شــود نیز دولــت نتواند روی آن ها حساب
کند.شریعتی با بیان این که دولت عراق نیز با
مشکالت خاص خود مواجه است،افزود :این که
بغداد پذیرفته بدهی خود به ایران را بپردازد ،قطعا
جنبه مثبت دارد اما این که عراق منابع کافی برای
بازگرداندن یک جای این ارزها را داشته باشد یک
سوال است و سوال دیگر این است که آیا مسائلی
مانند خط اعتباری نیز جزو گزینهها قرار دارد یا
خیر؟آزادسازی منابع بلوکه شده ایران میتواند
امید به بهبود شرایط اقتصادی را نیز افزایش دهد
اما در صورتی که مقدمات الزم برای آن فراهم
و شرایط به طور دقیق تشریح نشود ،این امید،
واهی خواهد بود.

منابع سوری شب گذشته از وقوع آتش سوزی در
یک نفتکش در سواحل غربی این کشور و مهار
کامل آن خبر دادند .شب گذشته وزارت نفت
سوریه از وقوع آتش سوزی در یک نفتکش در
سواحل غربی این کشور خبر داد و اعالم کرد
گمان می رود هدف حمله پهپادی قرار گرفته
باشد .برخی رسانه ها ابتدا گفتند این نفتکش
متعلق به ایران است .دقایقی پس از این آتش
سوزی ،وزارت نفت سوریه نیز با تأیید کنترل
این آتشسوزی اعالم کرد این نفتکش احتماال
پس از حمله پهپادی و درحالی که از آ بهای
منطقهای لبنان به سوی سواحل سوریه در
حــرکــت بــــوده ،هـــدف قـــرار گــرفــتــه و دچــار
آت ـشســوزی شــده اســت .خبرگزاری دولتی
سوریه با اشــاره به وقــوع ایــن حمله به نقل از
وزارت نفت ایــن کشور نوشت ایــن نفتکش
روب ـهروی پاالیشگاه بانیاس پهلو گرفته بود.
بر اســاس این گــزارش« ،به احتمال زیــاد این

آتشسوزی به دلیل حمله پهپادی از آ بهای
منطقهای لبنان» صورت گرفته است .دقایقی
بعد از این حادثه ،خبرآنالین به نقل از یک منبع
آگاه نوشت که بر خالف ادعــای برخی رسانه

ها ،نفتکش هدف قرار گرفته شده در سواحل
سوریه ،ایرانی نیست .نام نفتکش هدف گرفته
شــده wisdom ،اســت و پرچم آن متعلق به
پاناما است.

حاشیههایسوءاستفادهازواکسنکروناتمامیندارد!

برکناری معاون علوم پزشکی گلستان به دلیل تزریق واکسن خارج از نوبت به همسرش

رئــیــس دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی گلستان از
برکناری معاون درمــان این دانشگاه به دلیل
تزریق واکسن خــارج از نوبت به همسر خود
خبرداد.عبدالرضا فاضل در حاشیه جلسه ستاد
استانی مقابله با ویروس کرونا در استان گلستان
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :گزارش تزریق
خارج از نوبت واکسن کرونا به همسر معاون
درمان علوم پزشکی گلستان به وزارت بهداشت
داده شـــد.وی بــیــان ک ــرد :بــا تصمیم وزارت

بهداشت وی از سمت خود برکنار شد .امروز طی
حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گلستان« ،محمد مهدی زرگ ــران» به عنوان
سرپرست معاونت درمــان دانشگاه منصوب
شد.از چندروز پیش ماجرای سوء استفاده از
واکسن کرونا خبرساز شده است .هفته پیش
سوء استفاده اعضای شورا و شهرداری آبادان
از سهمیه واکسن پاکبان ها حاشیه های زیادی
به دنبال داشــت .بعد از آن ،در یــزد هم سوء

استفاده از واکسن کرونا خبرساز شد .وزیر
بهداشت ،هفته گذشته در پی سوء استفاده
برخی مدیرانو کارمندان شهرداری آبادان در
راستای تخصیص سهمیه واکسن به پاکبانان در
نامهای به رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان،
دستور عزل معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر
اجرای برنامه ایمن سازی را در اسرع وقت صادر
کرد .برخورد با سوء استفاده کنندگان از واکسن
هنوز هم خبرساز است و ادامه دارد.

لغومحدودیتترددشبانهدرشبهایقدر
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به
آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا گفت :مراسم
شبهای قدر و عید فطر در شهرهای زرد و آبی
با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام میشود
و در شهرهای قرمز و نارنجی در فضای باز باید
برگزار شــود .همچنین زمــان مراسم شبهای
قدر دو ساعت بوده و نماز عید نیم ساعت است.
وی افــزود :به منظور تسهیل در برگزاری مراسم
شبهای قدر طرح ممنوعیت تردد شبانه صرفا در
این شبها برداشته خواهد شد .علیرضا رئیسی
گفت :تعدادی از استانها به قله کرونا نزدیکتر
شده اند .مازندران ،خوزستان ،قزوین ،فارس،

اردبیل ،یزد و کردستان روند مالیمتر و استانهای
دیــگــر در حــال رســیــدن بــه نقطه اوج هستند.
او افــزود :متاسفانه برخی پروتکلها در کشور
آن چنان که انتظار داشتیم رعایت نمینشد
بــه جــز تعطیل نــشــدن مــشــاغــل گـــروه یــک در
شــهـرهــای قــرمــز و نــارنــجــی بقیه مشاغل باید
تعطیل باشند امــا مــیــزان رعــایــت پروتکلها
خــوب نیست .میزان رعایت پروتکلها به ۶۱
درصد رسیده است .رئیسی تصریح کرد :بانکها
و فروشگاههای زنــجــیــرهای کمترین جاهایی
اســت که پروتکلها را رعایت میکنند .از ۱۴
فروردین تا پایان آن نسبت به سال گذشته ۵۶

درص ــد ت ــردد در ج ــاده افــزایــش داشــتــه اســت.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد :خیلی از ترددها با
پروتکل شکنی صورت میگیرد .میانگین تمکین
مراکز خرید و مجتمعهای تجاری در شهرهای
قرمز و نارنجی  ۸۷درصد است اما اصناف فعال
 ۸۰درصد بوده است .زنجان ،کرمان و خراسان
جنوبی بیشترین رعایت پروتکلها را داشتند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد:
پروتکلها در اماکن عمومی  ۶۴درصد رعایت
میشود .رعایت فاصله گذاری  ۶۱درصد ،رعایت
درفروشگاهزنجیرهای ۸۱درصدوزدنماسکهم
به  ۶۴درصد رسیده است.

