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سیاسی

 ۲۶عضو گروه طالبان در هلمند افغانستان کشته شدند

وزارت دفاع افغانس�تان اعالم کرد که  ۲۶عضو گروه طالبان و چهار عضو القاعده طی حمالت
هوایی ارتش در استان هلمند این کشور کشته شدند.به گزارش انتخاب ،وزارت دفاع افغانستان
در اطالعیهای افزود :چهار عضو شبکه القاعده بخش شبه قاره هند هم افزون بر  ۲۶جنگ جوی
طالبان در منطقه «مومن خان» شهرستان «ناوه» استان هلمند در حمالت هوایی کشته شدند.
در اطالعیه آمده است که در این حمالت ،شش تن دیگر از اعضای طالبان هم زخمی شدند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1519پنجشنبه بیست و هفتم آذر ،ساعت
هفده ،تعدادی مس��افر در می��دان انقالب
اسالمی ،ابتدای خیابان کارگر جنوبی ،مقابل
ایستگاه تاکس��یهای خطی به مقصد نازی
آباد هر چه منتظر تاکسی بودند ،از تاکسی
های خطی خبری نش��د .چ��را نظارتی که
باید بشود بر تاکسیها اعمال نمی شود؟ با
این که کرایه این مس��یر نفری هفت هزار و
دویست تومان روی تابلو نوشته شده ،مجبور
شدیم با سواری تاکس��ی آن هم چهار نفر،
نفری هشت هزار تومان پرداخت کنیم .نبود
نظارت باعث می شود مسافران تاوان برخی
بی مسئولیتی ها را بدهند)9/28( .
 -2305وزیر خارجه آلمان چرا به بیتعهدی
اروپاییها در حفظ برجام اشاره نکرده فقط
از ایران درخواست میکند به برجام پایبند
باش��د؟ اروپاییها چرا کمکاریهای خود را
نادیده میگیرند؟ ()10/1
 -2257طرح ممنوعیت تردد از ساعت 21
تا چه زمانی ادامه دارد؟ ()10/1
 -2251با این قیمت جدید موز به کیلویی
 40هزار تومان؛ موز هم از دسترس ما طبقه
ضعیف خارج شد)10/1( .
 -2231خیلی جالب اس��ت یک کارشناس
در صدا و س��یما توصیه کرد در ش��ب یلدا
برقصی��د .حرفهای جدید از رس��انه ملی
میشنویم)10/1( .
 -2212ای��ن نوع جدید کرونا که در برخی
رس��انهها از آن خبر دادهاند بیشتر مردم را
نگ��ران کرده .این دیگر چه بالیی بود س��ر
مردم جهان آمد؟ ()10/1
 -2201از اینک��ه باالخره نام یک خیابان به
نام یک اس��تاد بزرگ موسیقی یعنی استاد
شجریان نامگذاری شد خرسندیم .باید قدر
هنرمندان بزرگ را بدانیم)10/1( .
 -2142آق��ای علیخانی با هش��تک «عصر
جدید» که گذاش��ته م��ردم را امی��دوار به
بازگشت برنامه «عصر جدید» کرده است .ما
منتظر دیدن سری جدید این برنامه هستیم.
()10/1
 -2131حت��ی افزای��ش قیم��ت میوههای
وارداتی مثل موز آنق��در توجیه ندارد .مگر
چند درص��د باید یک نرخ افزایش داش��ته
باشد؟ ()10/1
 -2121امیدواری��م نشس��ت وزرای ام��ور
خارجه ایران با کشورهای  4+1نتایج مثبتی
خصوصا در مورد برجام داشته باشد)10/1( .
 -2113قبال الاق��ل برخی مغازهداران لوازم
خانگی به صورت قسطی به مردم میدادند
ح��اال فق��ط نق��دی میدهن��د .آن هم با
قیمتهای گزاف)10/1( .
 -2020چرا قرار نیس��ت لوازم خانگی ارزان
ش��ود؟ قیمت لوازم خانگ��ی خیلی افزایش
دارد .ام��کان خری��د برای مردم کم ش��ده.
()10/1
 -2012خان��ه در تهران متری  27میلیون.
دلیل این همه افزای��ش قیمتها چه بود؟
س��وداگران چقدر در ای��ن افزایشها نقش
دارند؟ ()10/1
 -2010آی��ا مجلس یازده��م عالقهمند به
حضور نظامیان در انتخابات  1400اس��ت؟
()10/1
 -2001مردم به نحوه پرداخت بس��تههای
معیش��تی معترض هس��تند چون عادالنه
توزیع نشده)10/1( .
 -1947در برخ��ی مغازهها نرخ مرغ با نرخ
تنظیم بازار متفاوت است)10/1( .
 -1931امیدوارم مس��ئوالن صدا و س��یما
اقدام ب��ه تولید قس��متهای جدید برنامه
عصر جدید کنند .مردم این برنامه جذاب را
دوست دارند)10/1( .
 -1921خواس��تم خدم��ت رئیسجمهور
محترم بگوی��م بازنگری در قانون اساس��ی
پیش��کش؛ باید دید چقدر تمام همان مفاد
قانون اساسی اجرا میشود؟ ()10/1
 -1901رئیس ش��ورای شهر آقای هاشمی
اگر میخواهد اطالعرسانی کند خوب است
ام��ا نه اینک��ه ترس و دلهره ب��ه جان مردم
بیندازد و بگوید منتظر ی��ک زلزله ویرانگر
هستیم)10/1( .
 -1854ح��اال این موض��وع ویروس جهت
یافته در انگلیس مردم جهان را نگران کرده.
تا جایی که برخی کش��ورها مثل خودمان
سفر به این کشور را لغو کردند)10/1( .
 -1841علت گرانی تخم مرغ هر چقدر هم
توجیه داش��ته باشد مگر چند بار قرار است
قیمتها افزایش یابند؟ ()10/1
 -1801این افت دارد تیمی که نایب قهرمان
آسیا شده زمین تمرین نداشته باشد .برای
تمرین بازیکنانش با مش��کل زمین تمرین
روبرو باشد)10/1( .
 -1714س��ریال «خانه امن» که شبها از
شبکه  1پخش میشود سریال جذابی است
اما صحنه اکشن ندارد)10/1( .
 -1701ب��ا این افزایش قیم��ت تخم مرغ
ظاه��را باید یارانه یک ماه را برای خرید یک
شانه تخم مرغ هزینه کرد)10/1( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مکث
وقتی  19-Dرا واگذار می کردند
این روزها را دیده بودیم

قدرت نمایی وقاحت!

آفتاب یزد :قاعدت��اً این تصویر به قدری گویا
و اندازه ای آزاردهنده اس��ت که می تواند بدون
شرح ترین تصویر روی جلد یک روزنامه باشد
ام��ا این چند س��طر را صرفاً جهت ی��ادآوری
می نویس��یم و باقی را بر عهده دستگاه قضایی
خواهیم گذاش��ت .آن روزها که برای واگذاری
 19-Dمی نوش��تیم
و کس��ی گوش��ش
بده��کار نب��ود! این
روزها را دیده بودیم.
دقیق��ا وقت��ی در
توافقات عنوان شد که
منطقه شکار ممنوع
«کم کی» بهاباد ارتقاء
یافته نیز متذکر شدیم این ها روی کاغذ است
و هرگز چنین توافقاتی عملیاتی نخواهد ش��د
حتی جایگزینی کم کی و شیرکوه نیز مشخص
بود که صوری است حاال و با دیدن این عکس
بیش��تر به عمق فاجعه ی واگذاری  19-Dپی
خواهید برد.
وقتی ش��کارچی غیرمجاز ،الش��ه ی شکار را
روی تابلو منطقه ی ش��کار ممنوع می گذارد
و ب��ا آن عکس یادگاری می گیرد و ترس��ی از
دیده ش��دن چهره اش ندارد یک پیام واضح و
آشکار به محیط زیست ارسال می کند و آن این
که «منطقه ی شکار ممنوع» برای«شکارچیان
غیر مجاز» یک تابلو است که آن تابلو می تواند
در خدمت ش��کار نگون بخت و شکارچی غیر
مجاز باشد این به جز قدرت نمایی وقاحت چه
می تواند باشد؟!

بین الملل

آزمایشموشکابرفراصوت
آمریکا با شکست مواجه شد

مناب��ع خبری از شکس��ت آزمایش موش��ک
اب��ر فراصوت نیروی هوایی ارت��ش آمریکا در
روزهای گذش��ته خبر دادند.به گزارش فارس
به نقل از وب��گاه «دیفنس نت» آزمایش یک
موش��ک ک��روز ابر فراص��وت نی��روی هوایی
آمریکا( )HAWCهفته گذش��ته شکس��ت
خورد .منابع مطل��ع در این زمینه گفتند که
این موشک ابر فراصوت هنگام شلیک از بمب
افکن «بی »52-رها نش��د .عل��ت دقیق این
حادثه هنوز افشا نشده ،اما برخی منابع گفتند
که ب��روز خطای اساس��ی در بخش مکانیکی
منجر به شکست این آزمایش موشکی شد.
مناب��ع مطلع افزودند تا پایان دس��امبر امکان
انج��ام مج��دد ای��ن آزمای��ش وجود ن��دارد.
ش��رکتهای «ریتان» و «الکهی��د مارتین»
در انج��ام این پروژه با نی��روی هوایی آمریکا
مشارکت دارند.موشکهای ابر فراصوت سرعت
بیش از پنج ماخ دارن��د .به عبارت دیگر پنج
بار س��رعت فراتر از صوت دارند و این سرعت
باال چالش��ی برای س��امانههای دفاع موشکی
محسوب میشود.

خاورمیانه

دعوت شاه سعودی از
امیر قطر برای شرکت
در نشست شورای همکاری

شاه عربس��تان از دبیرکل ش��ورای همکاری
خلیج فارس خواس��ت تا از س��ران این شورا
ب��رای ش��رکت در نشس��ت آینده ش��ورای
همکاری خلیج فارس دعوت به عمل آورد.
به گزارش تس��ینم به نق��ل از پایگاه خبری
« الروس��یا الیوم» س��لمان بن عبدالعزیز شاه
عربستان سعودی از دبیرکل شورای همکاری
خلیج فارس خواس��ت تا از س��ران این شورا
برای شرکت در چهل و یکمین نشست سران
ش��ورا دعوت کند .قرار اس��ت نشست سران
ش��ورای همکاری خلیج فارس در  5ژانویه (16
دی ماه ) در ریاض برگزار شود.نام شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی امیر قطر در فهرست دعوت
شدگان به نشست ریاض به چشم میخورد.
دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس اعالم
کرد :دبیرکل این ش��ورا مسئول تحویل دادن
دعوتنامهها به س��ران شورای همکاری خلیج
فارس شد ه اس��ت.اختالفات قطر با عربستان
سبب ش��د تا ریاض به همراه امارات ،بحرین
و مص��ر دوحه را تحریم کن��د البته به تازگی
تالشهایی برای ح��ل و فصل این اختالفات
صورت گرفت ه اس��ت اما تح��والت در عرصه
عمل نشان خواهد داد که این تالشها تا چه
ان��دازه نتیجه بخش خواهند بود.در گذش��ته
تالشهایی برای پای��ان دادن به تحریم قطر
از سوی عربستان و متحدانش صورت گرفت
و حتی امیر قطر به نشس��ت س��ران شورای
همکاری در عربس��تان دعوت شد اما در روز
برگزاری این نشست ،شیخ تمیم از حضور در
آن خودداری ک��رد و اختالفات بین دوحه و
ریاض همچنان ادامه یافت.گفته میش��ود «
دونالد ترامپ » رئیس جمهور کنونی آمریکا
در نظ��ر دارد ،پی��ش از ترک کاخ س��فید به
اختالفات قطر با عربستان در شورای همکاری
خلیج فارس پایان دهد.

مرجع تقلید ش��یعیان با انتقاد ازبگومگوهایسیاس��ی
مسئوالن گفت :بسیاری از مردم از اوضاع نابسامان اقتصادی
و معیشتی در رنج و محنت به سر میبرند.
به گزارش ایس��نا ،آیت اهلل مکارم ش��یرازی مرجع تقلید
شیعیان به مناسبت ایام فاطمیه پیامی صادر کرد .متن پیام
آیت اهلل مکارم شیرازی بدین شرح است :ایام فاطمیه میراث گرانسنگ
ائمۀ اهل بیت(ع) است که همواره تالش داشتند یاد مادر بزرگوار خود
و مظلومیت��ش را در خاطره ها زنده نگه دارند .از این رو انتظار می رود

به جای بگومگوهای سیاسی ،به رنج ومحنت مردم رسیدگی کنید

اگرچه به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت شیوه
نامههایبهداشتی،برگزاریمجالسفاطمیههمانندسال
های گذشته ممکن نبوده ،اما تجلیل این ایام نباید مورد
کمترین غفلت قرار گیرد و الزم است که از همه راه های
ممکن برای تعظیم شعائر فاطمی استفاده کرد.الزم به
یادآوری است که بسیاری از مردم از اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی
در رنج و محنت به سر میبرند ،از این رو بر کسانی که تمکن مالی دارند،
ضروری است که با تأسی به اهل بیت عصمت و طهارت به فریاد برادران و

خواهران نیازمند ایمانی خود برسند و گوشه ای از دردهای بی شمار آنان
را درمان کنند که بی شک مورد توجه عنایات ام االئمه صدیقه شهیده
فاطمۀ اطهر(س) قرار خواهد گرفت .چنان که بر مسئوالن است تا این
ایام را سرآغاز وحدت و یکپارچگی و دوری از بگومگوهای بیحاصل بلکه
مضر سیاسی قرار دهند و تا می توانند باری از دوش مردم بزرگوار و عاشق
اهل بیت ،خاصه خانواده های محروم و آسیب پذیر بردارند و توجه داشته
باشند که این ایام ،روزهای آزمون بزرگ آنان دربرابر خداون د و تاریخ است.
امید است که همگان در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آیند.

جالل جاللی زاده فعال سیاسی در گفتگو با آفتاب یزد در مورد استراتژی اصالحطلبان برای :1400

کاری نمیکنیم زیرا در شرایط سختی هستیم

آفتاب یزد ـ گروه سیاس�ی :یک فعال سیاسی اصالحطلب به
آفتاب یزد میگوید«:س��کون و سکوت اصالحطلبان طبیعی است
چون هر تصمیمی میتواند یک شکس��ت باش��د و از این رو باید
پذیرفت که «آزموده را آزمودن خطا اس��ت» یک تحلیل شسته و
ُرفته اس��ت».در بازه زمانی  92تا  96طبیعی بود که اصالحطلبان
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری چن��دان به آب و آتش نزنند اما
بع ِد  96البد باید میدانس��تند که برای  1400باید فکری بردارند؛
پس همانطور که برای مجل��س دیر جنبیدند البد برای انتخابات
ریاست جمهوری خیلی دیرتر دست به کار شده اند.
جالل جاللی زاده فعال سیاس��ی اصالحطلب در تشریح وضعیت
فعلی میگوید«:از یک سو جامعه به این تلقی رسیده که انتخابات
 1400دربس��ت در اختیار اصولگرایان است پس اگر اصالحطلبان
حرکت��ی نمیکنند باز میگردد ب��ه پالس و پیامهایی که دریافت
میش��ود که نظ��ارت و برخی مالحظات قطعا باعث خواهد ش��د
خیلی از کس��انی که میتوانند نامزد ش��وند نیز قید این ریس��ک
بزرگ را بزنند و وارد معرکه انتخابات نشوند».
این فعال سیاس��ی اصالحطلب که تأکید دارد«از طرف و جانب»
کسی س��خن نمیگویم و اینها نظرات من است ادامه میدهد«:
تنها نگرانیای که وجود دارد کاهش مشارکت است که با شرایط
موجود چندان دور از دسترس نیست».
> از منظ��ر اصولگرای��ان ،اصال حطلب��ان بازن��ده قطع��ی انتخابات
هستند

تا انتخابات  1400فاصلهای کمتر از ش��ش ماه مانده اس��ت اما
نای و توانی در صحنه سیاس��ی ایران دیده نمیشود .گویی همه
رخداده��ا ی��ا صد در صد قابل پیشبینی هس��تند یا بر اس��اس
ی��ک تئوری نانوش��ته و یک فرضیه بینیاز ب��ه اثبات«:از منظر
اصولگرایان ،اصالحطلبان بازنده قطعی انتخابات هس��تند» و اگر
چنین باشد به طور طبیعی خُ رده گرفتن به اصالحطلبان چندان
نمیتواند صحیح باش��د.
جالل جاللی زاده فعال سیاس��ی اصالحطلب در بخش دیگری از
گفت و ش��نود خود با آفتاب یزد میگوید«:اصالحطلبان ش��رایط

برخی از گروههای سیاس��ی اصالحطلب در گفت و
ش��نودهایی که با آنها داشتهایم قصد دارند تنها در
انتخابات شوراها فعال باشند ،برخی دیگر نیز راه خود
را از بقیه جداکرده و مشغول رایزنی و سبک ـ سنگین
کردن ماجرا هس��تند .همین روزها است که میبینیم
برخی پش��ت الریجانی ایس��تاده اند ،برخ��ی از نامزد
نظامی میگویند و «بناپارتیسم» ،برخی همچنان منتظر
تصمیمگیری حلقه ی مرکزی هس��تند و برخی شاید
برای مدتی گرد ریاست جمهوری خط کشیدهاند
فعلی را قبال نیز تجربه کردهاند پس وقتی نتیجه را میدانند البد
به این امر واقف هستند که آزموده را آزمودن خطا است».
وی ادام��ه میدهد « :این که چ��را کاری نمیکنند یا حرکتی از
خود نش��ان نمیدهند در مقام ایرادگیری شاید آسان باشد اما در
شرایط سختی که در آن گرفتار آمدهاند البد همین کاری نکردن
هم خود حرکتی است!»
> تشتتی که سکوت آن را تلختر میکند!

برخی از گروههای سیاس��ی اصالحطلب در گفت و شنودهایی که
با آنها داشتهایم قصد دارند تنها در انتخابات شوراها فعال باشند،
برخ��ی دیگر نیز راه خ��ود را از بقیه جداکرده و مش��غول رایزنی
و سبک و س��نگین کردن ماجرا هس��تند .همین روزها است که
میبینیم برخی پشت الریجانی ایستاده اند ،برخی از نامزد نظامی

میگویند و «بناپارتیس��م» ،برخی همچنان منتظر تصمیمگیری
حلقه مرکزی هس��تند و برخی ش��اید برای مدتی دور ریاس��ت
جمهوری خط کش��یدهاند .برخی در تحلیلهای خود از پیروزی
بای��دن ن��ام میبردند اما آن گ��روه نیز فعال و ت��ا روی کار آمدن
بایدن و مشخص شدن ساز و کارهای دولت بایدن قرار است هیچ
حرکتی نکنند در همین میانه اما گروههای تأثیرگذار اصالحطلب
همچنان منتظر ماندهاند تا هسته ی مرکزی تصمیمی اتخاذ کند
و بعد مصادیق و روشها مشخص شود .برخی نیز معتقدند همین
بیانگیزگیها شاید باعث شود پیام و پالسهای امیدوار کنندهای
از س��وی ش��ورای نگهبان و برخی دیگر از دس��تگاههای مؤثر در
انتخابات صادر ش��ود .اما بعید به نظر میرسد اصالحطلبان پروژه
قهر با صندوقهای رأی و پا پس کشیدن از انتخابات را برگزینند.
> اعتماد از دست رفته و مسئولیتی سنگین

ج�لال جالل��ی زاده در پای��ان گفتگ��وی خ��ود خاطرنش��ان
میکند«:معیش��ت م��ردم وضعی��ت خوبی ن��دارد .م��ردم برای
حض��ور در انتخابات دچ��ار بیانگیزگ��ی و بیاعتم��ادی توأمان
ش��دهاند و ای��ن یعن��ی وظیفهای س��نگین بر دوش هم��ه نهاده
شده اس��ت».اعتماد از دس��ت رفته محصول یک شبه نیست آن
طور که این فعال سیاس��ی اصالحطلب میگوید البد اصولگرایان
نیز وظیفه دارند عرصه را برای نشاط اجتماعی و حضور حداکثری
باز کنند و نگاه سلبی و ایجابی صرف را از یاد ببرند .در هر صورت
انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری تفاوتها دارد شاید
در انتخابات مجلس بتوان به حداقلها دل بس��ت اما در انتخابات
ریاست جمهوری ،حضور باش��کوه و مشارکت باال به پای انسجام
نظام و جمهوریت نظام و قدرت نظام نوشته خواهد شد ،موضوعی
ک��ه در انتخابات مجلس چندان روی آن بحث نمیش��ود .به هر
ص��ورت انتخاب عالیترین مقام اجرایی کش��ور پس از رهبری با
انتخاب نمایندگان مجلس اندکی متفاوت اس��ت آن جا پای 290
نفر در میان است اینجا پای یک نفر ،یک نفری که هرچه قویتر و
با درصد رأی باالتری باشد ذهنیت جهانی به سمتی به جز تزلزل
و بیاعتمادی عمومی سوق داده خواهد شد.

روحانی:

واکسن وارد کشور شد وزیر بهداشت روزانه گزارش دهد

ریی��س جمهور با تاکی��د بر اینکه ما در نق��ل و انتقال یا نگهداری
واکس��ن هیچ مش��کلی نداریم ،تصریح کرد :در خرید البته مشکل
داریم اما روزانه و مورد به مورد از این تحریمها عبور میکنیم و این
کار را تاکنون هم انجام دادهایم و بعد از این هم انجام میدهیم .حاال
کاری هم به این نداریم که  FATFتأثیری بر خرید واکس��ن دارد
یعنی من نمیخواهم االن وارد این موضوع شوم.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس
کرونا با بیان اینکه خدا را ش��اکریم که امروز منطقه قرمز در کشور
نداریم ،گفت :منطقه نارنجی هم تقریباً در کش��ور نداریم و بیشتر
مناطق زرد هس��تند و باید از مردم در این زمینه تش��کر کرد البته
امیدواریم که شب یلدا تاثیری در این زمینه نگذاشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه  ۱۳۰فوتی در روز برای ما خیلی زیاد اس��ت،
اظهار کرد :البته ما تا رس��یدن به شرایط مطلوب فاصله داریم ولی
باید شرایط کنترل شده فعلی را همچنان نگه داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رسانههای معاند
خارجی بسیار پررو هستند ،اظهار کرد :اوایل شروع کردند که علیه
ما بگویند جمهوری اسالمی واکسن نمیخرد ،بعد گفتند جمهوری
اس�لامی توان نگهداری واکسن را ندارد ،بعد گفتند اصال جمهوری
اسالمی پول خرید واکسن را ندارد که همه این موارد هم دیدند که
رد شد اما دستبردار نیستند.
ریی��س جمهور تاکید کرد :اما مردم عزیز م��ا بدانند که از روزهای
اولیه ش��یوع کرونا یکی از مهمترین مسائل ما واکسن بود .از همان
زمان هم شرکتهای دانشبنیان کار را شروع کردند و البته باید در
کنار کار آنان به دنبال خرید واکسن هم باشیم چرا که ممکن است
واکسن داخلی دیرتر آماده شود.
روحانی تصریح کرد :مردم ما بدانند که ما اوالً به دنبال خرید واکسن

رفتیم در ثانی در همین مرحله نیز فعالیت خبیثانه و رذیالنه آمریکا
جریان داشت و هیچ شک نکنید که در زمان خرید واکسن هم برای
ما مشکل ایجاد کردند .اصال جایی نیست که ما بخواهیم خرید انجام
دهیم و آمریکا خباثت به خرج ندهد.
رییس جمهور ادامه داد :مردم فکر نکنند ما مش��کل نداریم .اینکه
رهبری گفتند تحریمها را بیاثر کنیم این کار را ما ساعتی در حال
انجامش هستیم نه حتی روزانه .اگر هر کاالیی وارد یا صادر شده در
تمام این سه سال با جنگیدن ما انجام شده که تحریمها بیاثر شود.
وی با بیان اینکه تاثیر تحریم در خرید واکسن ممکن است موجب
گرانتر ش��دن خرید ما شود ،اظهار کرد :البته این را هم بگویم که
واکسنی به غیر از کواکس را هر زمان وزارت بهداشت ما اعالم کند
که مورد اعتماد اس��ت ما حاضری��م آن را خریداری کنیم اما اینکه
ما مردم خود را بدل به نمونه آزمایش��ی شرکتهای خارجی کنیم،
نه .یک ش��رکتی در دنیا برای خود واکس��نی درس��ت کرده و حاال
میخواهد آن را روی مردم دنیا آزمایش کند ،اما به هیچ وجه وزارت
بهداشت ما چنین کاری را هرگز درباره مردم ایران انجام نخواهد داد.

روحان��ی با تاکید بر اینکه ما در نقل و انتقال یا نگهداری واکس��ن
هیچ مش��کلی نداری��م ،تصریح کرد :در خرید البته مش��کل داریم
ام��ا روزانه و مورد به م��ورد از این تحریمها عب��ور میکنیم و این
کار را تاکن��ون هم انجام دادهایم و بع��د از این هم انجام میدهیم.
ح��اال کاری ه��م ب��ه ای��ن نداریم ک��ه  FATFتأثیری ب��ر خرید
واکس��ن دارد ،یعنی م��ن نمیخواهم االن وارد این موضوع ش��وم.
ای��ن کار ب��ر عهده مجمع تش��خیص اس��ت ک��ه دارد آن را انجام
میدهد.
رییس جمهور خطاب به وزیر بهداشت که در جلسه حاضر بود ،اظهار
کرد :اگر روزی واکس��ن به کشور وارد شد وزیر بهداشت باید روزانه
گزارش دهد که چه مقدار واکس��ن وارد ش��ده است ،به چه کسانی
تزریق شده و اولویتها با چه کسانی است .این را باید هر روز اعالم
کند .چون بازهم بعد از ورود واکسن به کشور این را خواهیم داشت
که دشمنان بهانهجویی کنند و با سوء استفاده از این مسائل بگویند
که «واکس��ن در بازار س��یاه اس��ت»« ،معلوم نیست به چه کسانی
تزریق شده»« ،معلوم نیست کجا رفته» ،پس برای جلوگیری از این
بهانهجوییها باید گزارش روزانه توسط وزیر بهداشت در این زمینه
برای مردم انجام ش��ود.وی با اشاره به روند انجام کار خرید واکسن
از سوی دولت اظهار کرد :پولی را از بانکی تهیه کردیم تا واکسن را
از کوواک��س بخریم ولی گفتند باید اوفک اجازه دهد .آنقدر مردم و
سازمان بهداشت جهانی را ترساندهاند .ما پول را تهیه کردهایم ،آن
کش��ور با انتقال پول موافقت کرده است ،اوفک هم قبول کرده ولی
گفتند پول ابتدا باید به بان��ک آمریکایی بیاید .روحانی خطاب ب ه
سران آمریکا گفت :چطور میتوان به شما اعتماد کرد؟ شما که در
دزدی معروفید! شما که مترصد هستید پولی از ما پیدا کنید تا آن
را بگیرید! چگونه میتوان به شما اعتماد کرد؟

کلیات بودجه  ۱۴۰۰روز سهشنبه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته میشود

سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت که کلیات
این الیحه در این کمیسیون به رای گذاشته خواهد شد .به گزارش
ایس��نا ،رحیم زارع در نشس��ت خبری خود با اشاره به آغاز بررسی
کلیات الیحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد :در این
جلس��ه که با حضور رییس س��ازمان برنامه و بودجه ،وزیر اقتصاد
و رییس س��ازمان امور مالیاتی برگزار ش��د ،گزارشهایی در مورد
کلی��ات الیحه بودجه ب��ه نمایندگان ارائه ش��د ،همچنین در این
جلسه هم ما میزبان وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی هستیم و
نهایتا روز دوشنبه نظر کمیسیون درباره کلیات بودجه جمع بندی
خواهد ش��د و احتماال در جلس��ه سهش��نبه در این باره رایگیری
میشود.
وی با اش��اره به گزارش نوبخت و دژپس��ند در جلس��ه کمیسیون
تلفیق اظه��ار کرد :توضیحاتی دربارهی عملکرد هش��ت ماهه اول

بودجه سال  ۱۳۹۹ارائه شد که از  ۳۸۴هزار میلیارد تومان مصوب،
 ۳۵۳هزار میلیارد تومان عملکرد بوده و در نتیجه  ۳۱هزار میلیارد
تومان صرفه جویی شده است.
همچنین ش��اخص مصارف که در سال  ۲۰۴ ،۱۳۹۸هزار میلیارد
تومان دیده ش��ده بود در سال  ۱۳۹۹به  ۳۵۳هزار میلیارد تومان
رس��ید ،یعنی سهم مصارف در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال ،۱۳۹۸
 ۳۹درصد بیشتر شده است.
نماینده مردم آباده در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه در
سال  ۱۳۹۹اعتبارات عمرانی  ۶۵درصد بیشتر تخصیص پیدا کرده
است ،گفت :همچنین اعتبارات هزینهای در سال  ۱۳۹۹نسبت به
س��ال  ۳۵ ،۱۳۹۸درصد بیشتر شده است .اعتبارات حقوق و مزایا
 ۵۳درصد بیشتر بوده اس��ت .همچنین عدم تحقق منابع در سال
جاری تقریبا  ۱۹هزار میلیارد تومان بوده که در س��ال ۵۰ ،۱۳۹۸

هزار میلیارد تومان تخصیص آن بوده است.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه  ۱۴۰۰با اش��اره به
برخ��ی ارقام در الیحه بودج��ه  ۱۴۰۰اظهار ک��رد :در این الیحه
برای همسانس��ازی حقوق بازنشس��تگان  ۶۰هزار میلیارد تومان،
برای پرداخت یارانه معیش��تی به  ۶۰میلیون نفر  ۳۱هزار میلیارد
توم��ان ،برای پرداخت یارانه به  ۷۸میلیون نفر در قالب هدفمندی
یارانهه��ا  ۴۳ه��زار میلی��ارد تومان دیده ش��ده اس��ت ،همچنین
افزایش حقوق و دس��تمزد ش��اغلین با  ۲۵درص��د افزایش پیش
بینی ش��ده و حداقل دریافتی کارکنان دول��ت نیز از  ۲.۸میلیون
تومان به  ۳.۵میلیون تومان افزایش یافته اس��ت .معافیت مالیاتی
از س��ه میلیون به چه��ار میلیون تومان افزای��ش یافته و  ۱۶هزار
میلی��ارد تومان نیز برای کاهش فقر مطل��ق در بودجه پیش بینی
شده است.

خط لوله ال ان جی پاکستان-روسیه؛ یا خبرسازی بلومبرگ؟!

ادامه از صفحه اول:
دوم اینکه از عناصر شش��گانه خبر در خب��ر بلومبرگ اثری یافت
نمیش��ود .اینکه لوله از کجا به کج��ا و با چه اهدافی و چه میزان
سرمایهای ساخته میگردد؟
و نکته س��وم اینکه اصل خبر بج��ز از بلومبرگ از هیچ منبع دیگر
روسی یا پاکستانی و یا آژانس خبری دیگری نقل یا تایید نشد.
در پویشهای خبرنگاران��ه ،به گفتگویی برمیخوریم که در ژویبه
 ۲۰۱۶در یکی از ش��بکههای تلویزیونی پاکستان بین ندیم بابر و
یک کارش��ناس دیگر با مجری برنام��ه در خصوص «ال ان جی»
گفتگو میش��ود .و نیز کنفرانسی که در ژانویه  ۲۰۲۰در زمینه ال
ان جی در پاکستان برگزار شد و «ندیم بابر» یکی از سخنرانهای

آن کنفرانس بود.
از س��وی دیگر ،بین پاکس��تان و روس��یه یک دریا و چند کش��ور
افغانس��تان ،ترکمنستان و قزاقس��تان قراردارند که اصوال ساخت
خ��ط لولهای به این وس��عت حتی ب��رای گاز طبیعی محل تامل
اس��ت.در اینجا برای روشن شدن ذهن خوانندگان بد نیست اشاره
کنیم که گاز ماهیتا به دو صورت امکان نقل و انتقال دارد :نخست
از طریق خط لوله گاز طبیعی از یک مبدا به مقصد دیگری انتقال
مییاب��د .مانند خطوط انتق��ال گاز طبیعی ایران به ترکیه و عراق.
انتق��ال گاز طبیعی از طریق خط لوله به ش��رایط زمینی و فاصله
جغرافیایی وابس��ته اس��ت .وقتی فاصله مبدا با مقصد بس��یار زیاد
باش��د و یا موانعی همچون دریاه��ای عمیق و اقیانوسها در میان

باشد ،در این مواقع انتقال گاز به صورت ال ان جی یا مایع صورت
میپذیرد .با این توضیح که در بندر مبدا نخست گاز را با سرمادهی
به صورت مایع درمیآورند ،آنگاه آن را در کش��تیهای مخصوص
حمل گاز مابع س��رد ش��ده بارگی��ری میکنند و ب��ه بندر مقصد
میفرس��تند .در بندر مقصد هم که از پیش تجهیزات دریافت گاز
مایع سرد شده تعبیه شده است ،گاز را به همان صورت سرد شده
دریافت میکنند ،آنگاه برای روانسازی در لوله و برای مصرف ،به
گاز حرارت داده و آن را تبدیل به گاز طبیعی میکنند.
آنچ��ه در نهای��ت ممکن اس��ت اتف��اق بیفتد این اس��ت که چند
ترمینال ال ان جی توس��ط روسیه در بنادر پاکستان برای دریافت
محمولههای گاز مایع ساخته شود.

