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انفجار در کابل یک کشته و  2زخمی برجای گذاشت

در پی انفجاری در شهرستان بگرامی والیت کابل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش فارس ،همزمان با این پلیس کابل اعالم کرده است که از وقوع سه انفجار در
نواحی هشتم و هجدهم شهر کابل و شهرستان پغمان جلوگیری کرد ه است.فردوس فرامرز،
سخنگوی پلیس کابل گفته است که یک دستگاه خودرو ساعت  ۹:۰۰صبح روز شنبه ،نهم
اسفند در شهرستان بگرامی در مسیر جاده کابل – لوگر هدف انفجار قرار گرفته است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2302اســرائیل غاصــب دائــم دنبــال
مانعتراشی برای بازگشت آمریکا به برجام
است)12/1( .
 -2201آقــای حدادعادل! گفتهاید نیت ما
برای انتخابات  1400پاک اســت .ما که به
نیت پاک شما شکی نداریم .نیت شما پاک
و خیر اســت .فقط نیت جناحهای رقیب
خیر نیست)12/1( .
 -2141چرا تلویزیون از جشنواره موسیقی
فجر برنامهای درســت و حســابی پخش
نکرد؟ این جشنواره را خوب پوشش خبری
ندادند؟ ()12/1
 -2131گوشت ،مرغ ،میوه و تمام کاالهای
اساسی مردم افزایش قیمت دارد کسی هم
نیست جلوی اینها را بگیرد)12/1( .
 -2120قهرمانی نیم فصــل لیگ فوتبال
را به تیم پرســپولیس آن هــم با پیروزی
پــرگل مقابل گلگهر تبریــک میگوییم.
پرسپولیس همیشه قهرمان است)12/1( .
 -2104اینکه آقــای حریرچی میگویند
بســتری افراد  5تا  17سال افزایش یافته
یعنی افزایــش آمار نونهــاالن و نوجوانان
خیلی نگرانکننده است)12/1( .
 -2052آقای مهران رجبی بازیگر نقشهای
طنز در تلویزیون و سینما! از اینکه از چنگ
بیماری کرونا رها شدهاید و بهبود یافتهاید
بسیار خرسند شدیم)12/1( .
 -2041باور کنید خســته شــدیم از بس
که در مورد برجام و احتماالت بازگشــت
آمریکا خبر خواندیم .کی این داستان پایان
مییابد؟ ()12/1
 -2021عوامــل توهین بــه رئیسجمهور
شناســایی شــدند .آیا بــا آنهــا برخورد
میشود؟()12/1
 -2012برخی کارشناسان تغذیه میگویند
در خوردن شیر زیادهروی نکنید .خواستم
بگویم ما به خاطر گرانیها اصال در خوردن
شیر و لبنیات زیادهروی نمیکنیم)12/1( .
 -1431این خوب نیست که امید مردم از
انتخابات کم شود باید در مردم ایجاد امید
کرد)12/1( .
 -1414برخــی از جریانهــا آنقــدر بــه
جریانهــای رقیــب خود توهیــن کردند
تخریب کردند که باعث شدند مردم از همه
جناحها سرخورده شوند)12/1( .
 -1412یکــی از مشــکالت بــرای ایجاد
مشــارکت حداکثری مــردم در انتخابات
این است که مردم دیگر عالقهای به برخی
کاندیداها نشان نمیدهند)12/1( .
 -1410درســت کــه ارســال پیامک به
رانندگانــی که در پمپ بنزینها ماســک
نمیزنند جعلی بوده اما رانندهها باید حتما
از ماسک استفاده کنند)12/1( .
 -1401چرا واکســن زدن آقای شــهاب
حسینی بازیگر کشورمان در آمریکا جنجالی
شــده؟ چه دلیلــی برای جنجالســازی
دارد؟ ()12/1
 -1340هــوا در منطقــه سیســخت که
زلزله زده وحشــتناک ســرد و برفی است.
امدادرسانی هم به خاطر کوالک برف سخت
شده است .امیدواریم زودتر چادرهای الزم
به دست زلزلهزدگان برسد)12/1( .
 -1321چرا با وجود توصیههای ستاد کرونا
در محورهــای مختلف و جادهها ،شــاهد
حجم وســیعی از تردد هستیم؟ چرا مردم
رعایت نمیکنند؟ چند نفر باید فوت کنند؟
()12/1
 -1310مدتهاست بحث مردم ساالری یا
حقوق شهروندی دیگر به میان نمیآید .آیا
فراموش شده؟ ()12/1
 -1210رژیم جعلی اسرائیل تا حد امکان
در مقابل احیای برجام سنگاندازی خواهد
کرد)12/1( .
 -1201نمایــش مهدی طارمــی بازیکن
ارزنده کشورمان در مقابل یوونتوس بسیار
خیرهکننده بود .به امید روزهای بهتر برای
او)12/1( .
 -1151دســتگاه دیپلماسی ما از هر توان
و قابلیتهــای خود بــرای لغو تحریمهای
ظالمانه آمریکا استفاده کند)12/1( .
 -1820آیــا واقعــا برخیهــا دوســت
دارنــد انتخابــات حداقلی باشــد تا رای
بیاورند؟ ()12/1
 -1812آیــا میتوان از اروپا توقع داشــت
کاری بــرای بازشــدن گره برجــام انجام
دهند؟ ()12/1
 -1801این درست نیست بازنشستگان یا
مستمریبگیران احساس کنند از خط فقر
به خط مرگ رسیدهاند)12/1( .
 -1751قیمتها در بــازار بهمنماه که با

افزایش زیــاد همراه بــود نمیدانیم برای
اسفند و شب عید چه قیمتهایی بر مردم
تحمیل میشود)12/1( .
 -1741چــرا برخــی داللهــا بــا وعده
دســتمزدهای میلیــاردی بــه برخــی
بازیکنان سبب دلســردی آنها از تیم خود
میشــوند؟ این رفتارها مصداق سوداگری
است)12/1( .
 -1731آیا برخی افراد از حاال فعالیتهای
انتخاباتی خود را شــروع کردهاند چقدر به
میزان اقبال مردم توجه کردند؟ ()12/1
 -1712افزایــش آمــار ابتــا در کشــور
نگرانکننده اســت .مردم خودشان رعایت
کنند .پرسنل درمان خســتهاند با رعایت
پروتکلها به آنها هم کمک کنیم)12/1( .
 -1701آنهایــی که ادعــا میکنند قیمت
منطقی گوشــت  110هزار تومان است به
گرانیها دامن میزنند)12/1( .
 -1645قیمــت اجــاره یــا رهــن برخی
خانهها در بعضــی مناطق تهران نجومی و
غیرقابل تصور شــده .واقعا ما داریم به کجا
میرویم؟()12/1
 -1631چرا دوباره قیمت گوشت افزایشی
شد؟ مردم چه گناهی کردند؟ ()12/1
 -1612دولت آمریکا باید بداند تحریمهای
ظالمانه خصوصا در ایام کرونایی یک جنایت
حقوق بشری است .به خاطر تحریمها حتی
انتقال برخی واکسنها وجود ندارد)12/1( .
 -1601نقش تحریمها در ایجاد فشــار بر
زندگی مردم غیرقابل انکار است .ناکارآمدی
برخی مدیــران هم غیرقابل انکار اســت.
()12/1
 -1542چگونــه اســت برخی افــراد در
جناحها هنوز کاندیدا نشده تایید صالحیت
نشــده برای خود کابینه درست میکنند؟
چه آدمهای تخیلگرایی هستند)12/1( .
 -1531کنترل قیمت اقالم اساسی بر عهده
کدام نهاد اســت؟ چرا نظارت و کنترل در
کار نیست؟ ()12/1
 -1521بیشتر طبقات ضعیف جامعه قدرت
تامین مواد پروتئینی الزم برای تقویت بدن
خــود را ندارند .همین باعث ســوءتغذیه
میشود)12/1( .
 -1512آزادســازی قیمت خــودرو انجام
میگیرد یا خیر؟ ()12/1
 -1501دالیــل افزایش ابتــا در آبادان یا
اهواز ،عدم رعایت پروتکلهاست یا مرموز
بودن این ویروس کروناســت؟ بیشتر مردم
در حد توان ،پروتکلها را رعایت میکنند.
()12/1
 -1921آمریکا به توافق آب و هوایی پاریس
بازگشت احتماال به برجام هم بازمیگردد.
()12/1
 -1912چرا آمریکا در برداشــتن تحریمها
تعلل میکند؟ چه موانعی دارد؟ بازگشــت
به برجام جزو شعارهای تبلیغاتی بایدن بود.
()12/1
 -1901اتحادیــه اروپا اگــر ادعایی دارد
کاری بــرای نجات برجام بکنــد .آنها باید
آمریکا را به بازگشــتن بــه برجام مجاب
کنند)12/1( .
 -1845به نظر من اگــر آقای جهانگیری
برای انتخابات شرکت کند میتواند تا حدی
تنور انتخابــات و میزگردهای تلویزیونی را
گرم کند)12/1( .
 -1830آیا میتوانیم عقبنشینی آمریکا از
بازگرداندن تحریمها را یک سیگنال مثبت
ارزیابی کنیم؟ ()12/1
 -1941چــرا بعضیهــا به جای شــورای
نگهبان در مورد تایید یا ردصالحیت افراد
صحبت میکنند؟ ()12/1
 -1931آقای آشنا گفتهاید سیاست فشار
حداکثری به روزهای پایانی خود رســیده
اســت .امیدواریم همین طور باشد .مردم
شــاهد کاهش رنجهای حاصــل از تحریم
باشند)12/1( .
 -1031رســانه ملی خصوصــا تلویزیون
لطفا از تبلیغهای الکچری و لوکس دست
بردارد .مردم نان شب ندارند اینها سفرههای
رنگین تبلیغ میکنند)12/2( .
 -1020مــا مردم که خســته شــدیم از
تحریمها و گرانیهــا .نمیدانیم چه کنیم
فقط صبوری میکنیم)12/2( .
 -1011در شأن نمایندگان مجلس نیست
که برای حمایت از یک کاندیدا طومار جمع
کنند)12/2( .
 -0910پیــروزی پرگل و دلچســب تیم
فوتبال پرســپولیس در مقابل تیم گلگهر
و کســب قهرمانی در نیم فصل لیگ را به
این تیــم و کادر مربیان تبریک میگوییم.
()12/2
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.

خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه
دورریز مواد غذایی در ایران هفت برابر فرانســه است،
گفت :دورریز مواد غذایی در کشور ما  ۳۵میلیون تن
در ســال؛ یعنی معادل  ۵۰تا  ۶۰درصد صادرات مواد
نفتی است.
به گزارش فارس ،علیرضا زالی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی در سخنانی اظهار کرد :سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) بارها اعالم کرده اســت هر شــهروند ایرانی ،بالغ بر

«دورریزموادغذایی»درایرانمعادلنیمیازصاداراتموادنفتیاست

 ۱۳۴کیلوکالری در روز ،محصوالت غذایی را هدر
میدهــد .اگر فرض کنیم از  ۹۰میلیارد متر مکعب
مصرف ســالیانه آب ۸۰ ،میلیارد متر مکعب سهم
صنعت کشاورزی است ،میزان اهمیت این هدررفت
را درک میکنیم .این آمار بــا کیفیت مواد غذایی
ارتباطی مستقیم دارد.
زالی ،دورریــز مواد غذایی در ایران را هفت برابر فرانســه اعالم
کــرد و گفت :دورریز مواد غذایی در مجموع  ۲۷کشــور اروپایی،

 ۹۰میلیون تن در ســال گزارش شــده که این آمار در کشور ما
 ۳۵میلیون تن در ســال ،یعنی معادل  ۵۰تا  ۶۰درصد صادرات
مواد نفتی است .استفاده بهینه از فناوریهای نوین در مراکز رشد
میتواند در این حوزه بسیار کمککننده باشد.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید به سهم
صنایع غذایی در صادرات ،اشــتغال زایی ،تحریم زدایی و تجلی
اقتصاد مقاومتی و لزوم ایجاد شرایط تسهیل یافته برای وجود تنوع
غذایی توجه ویژه شود.

گ هشدار خروج پول از بازار سرمایه
زن 

پس از ریزش  ۴۵درصدی شاخص کل و برخی نمادها تا  ۸۰درصد از سقف خود در مرداد ماه،
همچنان به دلیل عدم تقاضای قوی ،وجود ابهامات و پافشاری فروشندگان برای خروج از بازار ،شاهد نزول متوالی قیمتها در تابلوی معامالت هستیم
روند فعلــی خروج پول از بــورس میتواند زنگ هشــداری برای
دخالتهای دولت و کاهش اعتماد به بازار سرمایه باشد .این مسئله
میتواند در آیندهای نزدیک نقدشــوندگی بســیاری از نمادها را با
مشکل مواجه کند .به گزارش فارس ،متولیان بازار سرمایه با تغییرات
مداوم به دنبال بهبود شــرایط هستند ،اما بازار کماکان روند منفی
خود طی ماههای اخیر را حفظ کرده و توجهی به این تجویزها ندارد.
سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس ،به دنبال تغییر سیاستها
و روندهای موجود در بورس به امید بهبود وضعیت بودند؛ اما تغییر
در ریاست سازمان بورس و تغییر در دستورالعملهای بازار سرمایه
توسط رئیس جدید تنها یک روز توانست سهامداران را قانع کند تا
از صفهای فروش خارج شوند .این روند از روز یکشنبه هفته پیش
دوباره به بستنشینی در صفهای فروش منجر شد و بازار سرمایه
در  9روز گذشــته روزهای منفی را ســپری کرده است .به عبارت
دیگــر ،پس از ریزش  ۴۵درصدی شــاخص کل و برخی نمادها تا
 ۸۰درصد از ســقف خــود در مرداد ماه ،همچنــان به دلیل عدم
تقاضای قوی ،وجود ابهامات و پافشــاری فروشندگان برای خروج
از بازار ،شــاهد نزول متوالی قیمتها در تابلوی معامالت هستیم.
قوانیــن جدید نه تنها هیچ کمکی به بهبــود وضعیت بازار نکرده؛
بلکه همان حجم معامالت نسبتا باالیی که در بازار حاکم بود و نوید
روزهای بهتر به سهامداران را میداد نیز از بین برده است.
>کاهش تقاضا در بورس با خروج پول حقیقی ها

نکتــه قابل تامل در این بین خروج پول از ابتدای بهمن ماه ســال
جاری توسط سهامداران حقیقی بوده است .در این مدت تنها  7روز
پول از ســوی ســهامداران حقیقی وارد بازار شده است .در  19روز
دیگر پول از بازار خارج شــده است .برآیند پول ورودی و خروجی
نشان میدهد حدود  9هزار و سیصد و پنجاه میلیارد تومان پول در
این مدت از بازار سرمایه خارج شده است.
این رقم نشان میدهد باید شاهد ورود پول به سایر بازارهای مالی

>کاهش نرخ بهره بانکی؛ راه حلی که کارگشا نبود

نکته قابل تامل خروج پول از ابتدای بهمن ماه ســال
جاری توسط سهامداران حقیقی بوده است .در این مدت
تنها  7روز پول از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار شده
اســت .در  19روز دیگر پول از بازار خارج شــده است.
برآیند پول ورودی و خروجی نشان میدهد حدود  9هزار
و سیصد و پنجاه میلیارد تومان پول در این مدت از بازار
سرمایه خارج شده است.
موازی بورس باشیم .برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط
حاکم در بازارهای موازی و تثبیــت قیمت دالر در کانال  ۲۵هزار
تومان پیشبینی میشود که کف شاخص بورس و قیمت سهام در
همین محدودهها باقی بماند و دیگر شــاهد افت سنگین شاخصها
نباشیم.
اما با توجه به عدم وجود تقاضا در بازار ســرمایه و پر نشدن قیمت
پایانی در اکثر ســهم ها ،نباید امیدوار بود فشــار فروش از بورس
کم شــده و همچنان در بیشتر نمادها شاهد ادامه صفهای فروش
خواهیم بود.

نکته قابل توجه آن است که بانک مرکزی به بهانه هدایت نقدینگی
به ســمت تولید در یک ماه گذشــته نرخ بهره بین بانکی را به زیر
 20درصد کاهش داده اســت .این مســئله که با فشار بسیاری از
فعالین بازار سرمایه رخ داده است نه تنها نتوانست در مقابل خروج
پــول از بورس را بگیرد ،به احتمال زیاد باعث خروج پول از بانکها
نیز خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با کاهش نرخ بهره بین بانکی،
نرخ سود ســپرده نیز کاهش خواهد یافت .حسین درودیان در این
زمینه میگوید« :این اتفاق سبب خواهد شد ،پول به سمت بورس
روانه شــود .اما با توجه به عدم اعتماد ایجاد شده در بازار سرمایه،
افراد به سمت اوراق با بازدهی ثابت خواهند رفت».
در این مدت ،روند معامله اوراق بدهی دولت نیز در بازار سرمایه به
دلیــل اتفاقات رخ داده از ناحیــه دولت در بورس و عدم حمایت از
آن ،به شدت روند نزولی داشته است و دیگر دولت نمیتواند مانند
گذشته از بورس تامین مالی داشته باشد.
در این زمینه حتی میتوان به عرضه اولیه اپال نیز اشــاره کرد که
نتوانست انتظارات را برآورد کند .حدود  169میلیون برگ سهم این
شــرکت که در سال جاری حدود  2000میلیارد تومان سود کسب
کرده اســت ،در کف قیمتی ،معامله شده اســت .اکثر تحلیلگران
دخالتهای بیش از حد دولت و خارج شدن بورس از روند طبیعی
در ماههای ابتدایی ســال را دلیل افت شاخص در ماههای گذشته
میدانند.
حال باید منتظر بود و دید دولت و ســازمان بورس برای جلوگیری
بیش از حد پول از بــورس چه برنامهای دارند .البته برخی دیگر از
کارشناســان ثبات قیمت دالر در کانال  25هــزار تومانی و انتظار
کاهش قیمــت آن در هفتههای آینده را یکــی از دالیل رکود در
بورس میدانند.

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:

ناچاریم محدودیتها را تا ماهها ادامه دهیم

رئیس جمهور گفت :هر اندازه که بتوانیم واکسن تهیه میکنیم .مردم
میدانند وضعیت واکسن امروز مشابه ماسک در اوایل این بیماری
است .چه طور مسیر هواپیماها را عوض میکردند و ماسکها را در
فرودگاهها میگرفتند .امروز آن شرایطی که برای تهیه ماسک وجود
داشت ،در دنیا برای واکسن پیش آمده است.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی در سخنانی گفت :همه دوست داریم
شب عید ،شــبهای آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشد و برای
کســی مصیبتی پیش نیاید و همه خانوادهها بتوانند این ایام را در
چارچوب همه رســومات و ســنتهایی که بوده ،البته نه به شکل
سابق ،برگزار کنند .در عید رفت و آمد مردم و سفر حتی اگر دچار
موج چهارم نباشــیم و شرایط عادی باشد ،باز هم همه باید مراعات
کنند.
روحانــی ادامه داد :اگر دچار موج چهارم نشــویم باز هم همه باید
مراعات کنیم .عید امسال چیزی مشابه عید پارسال است .شاید از
نظرهایی باید بیشــتر از پارسال مراعات کنیم .پارسال میگفتیم از
دست ویروس ووهان چه کار کنیم .امسال از مار غاشیه به افعی پناه
بردیم .حاال میگوییم به پناه ویروس وهان بریم و ویروس انگلیسی
سراغمان نیاید .شرایط سختتر شده است .مردم عزیز و بزرگوار ما
که طی این  ۱۳ماه همیشــه لطف و همکاری کردند ان شاءاهلل این
ایام هم رعایت میکنند.روحانی گفت :الحمدهلل واکسیناســیون در
کشور ما آغاز شده و شرایط ما در هفتههای پیش رو ،هم برای کادر
درمان در سراســر کشور و هم برای افراد مسن یا بیماران زمینهای

بهتر میشــود .شرایط مهیا میشــود .تمام توان دولت برای خرید
واکسن امروز متمرکز است و در کل شرایط ما بگونهای است که هر
مقدار بتوانیم واکسن مورد نیاز را تهیه میکنیم.
مردم میدانند واکســن امروز مشابه ماســک در اوایل این بیماری
است .چه طور مسیر هواپیماها را عوض میکردند و ماسکها را در
فرودگاهها میگرفتند .امروز آن شرایطی که برای تهیه ماسک وجود
داشت ،در دنیا برای واکسن پیش آمده است.
رئیس جمهور گفت :امروز شــرایطی که برای واکسن در دنیا پیش
آمده یک امتحان بزرگ برای همه دنیاست .کشورهایی که پیشرفته
و پولدار هســتند و امکانات دارند میخواهند همه واکســنها را به
کشــور خودشان بیاورند و سریع واکسیناســیون را در کشور خود
انجام دهند.وی ادامه داد :یک مقداری از این اقدامات طبیعی است
که هر حکومتی به فکر مردم خودش باشــد ولی مقداری هم اینجا
وظایف اخالقی و انسانی به ما حکم میکند در این آزمایش به فکر
همه مردم جهان باشیم .به هر حال این موضوع پاندمی بوده و یک
بیماری هســت که سراسر جهان را فراگرفته است .حاال یک کشور
هم صد در صد واکسیناسیون را اجرا کند باز هم مصون نمیماند به
دلیل اینکه تردد و رفت و آمد هست.
روحانی افزود :مصونیت واقعی زمانی آغاز میشــود که در سراســر
جهان همه مردم بتوانند از واکســن اســتفاده کنند .امروز واکسن
شرایط خاصی دارد .اوال آثار واکسنها برایمان مشخص نیست .اینکه
تا چه زمانی و چه اندازه موثر اســت .آیا عوارض دارد یا خیر هم در

آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام
موظف به پرداخت مالیات شدند

نماینــدگان مجلس ،آســتان قــدس رضوی،
مؤسســات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه
نیروهای مســلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) را موظف به پرداخت مالیات کردند.
به گــزارش مهر ،نمایندگان در جلســه علنی
مجلس شــورای اســامی و در جریان بررسی
بخش درآمدی الیحه بودجه  ،۱۴۰۰با بند (ط)
تبصره ( )۹ماده واحــده الیحه بودجه موافقت
کردند.بر اســاس این مصوبه ،در راستای تحقق
مــاده ( )۷۸قانون الحاق برخی مــواد به قانون
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ( )۲و در

جهت اجرای اصل ســیام ( )۳۰قانون اساسی،
آســتان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات
و بنگاههــای اقتصــادی زیرمجموعه نیروهای
مسلح و ســتاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)
به اســتثنای مواردی کــه اذن ولی فقیه مبنی
بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تســویه آن را
دارند ،موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات
خود به حســاب خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲
تا ســقف مبلغ مندرج در الیحه دولت اقدام و
مابقی مالیات خود را به حسابهای معرفی شده
دولت بپردازند.

ابهام اســت .برخی هم در دنیا از زدن واکســن میترسند به دلیل
ابهاماتــی که در دنیا وجود دارد ،اما در شــرایط فعلی ما راهی جز
اجرای پروتکل و در کنارش واکسن نداریم .باید از واکسن استفاده
شود .برای بسیاری از افراد مصونیت ایجاد میکند.
رئیس جمهور تاکید کرد :ما در شــرایط فعلی باید بیش از سابق از
مرزها مراقبت کنیم .دیدیم یکی از اســتانهای ما  -خوزستان  -با
یک پیک عجیبی روبه رو شد .در هیچ استانی شهر قرمز نداریم .فقط
برخی شهرهای استان خوزستان قرمز است و اگر رعایت نکنیم به
استانهای همجوار سرایت میکند.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت :برای انجام واکسیناسیون
ماهها زمان الزم داریم .ممکن اســت شش ماه طول بکشد تا همه
واکسن بزنند .در این مدت چاره رعایت دستورالعملهای بهداشتی
به عنوان اصل اساسی است .همان اصولی که قبال مورد تاکید ما بوده
است؛ یعنی اقدامات بهداشتی ،امکانات پایشی و تست تشخیصی که
باید روزانه افزایش پیدا کند و به جای بستری شدن بیمار با شرایط
سرپایی درمان شود.
وی گفت :ناچار هستیم محدودیتها را تا ماه ها ،سال آینده ،شاید
کل ســال آینده ادامه دهیم .اقدامات تنبیهی هم الزم است .البته
دولت همچنان خودش را موظف میداند هم بســتر الکترونیکی را
افزایش دهد و هم در کنار همه اقدامات بهداشتی و درمانی امکانات
حمایتی را افزایش دهد .اقدامات حمایتی مثل پرداخت وام ها ،ارائه
مهلت ها ،کمک دولتی به کسب و کارها.

آزادی شهرداران بازداشتی
بعد از  40روز

عصر روز  24دی ماه خبر رسید که شهرداران
مناطق  2و  8شهرداری تهران دستگیر شدند.
بعد از بیش از  40روز مهناز استقامتی شهردار
منطقه  8و رحمانی شــهردار منطقه  2با قرار
وثیقه آزاد شدند.
به گزارش فارس ،در مورد دالیل بازداشــت
این دو نفر خبری منتشــر نشــده است البته
ناهید خداکرمی عضو شــورای شــهر تهران
در خصــوص بازداشــت این افــراد گفت :ما
هــم جزییات را نمیدانیم اما گفته میشــود
مســائل مالی بوده اســت .وی در ادامه تاکید

کرد که ما در شــهرداری برخورد با فساد در
دســتور کار مان قــرار داد .درهمین باره یک
منبــع مطلع نیز گفت :فعال این دو نفر با قرار
وثیقه آزاد شدهاند اما پرونده در دست بررسی
است.
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا این
افراد به شــهرداری بازگشــته و دوباره پست
میگیرند ،گفت :هنوز چیزی مشخص نیست
و مدیران در حال بررســی هســتند .اعضای
شــورای شهر گله مند بودند که چرا در زمینه
دالیل بازداشت توضیحاتی ارائه نشده است.

قوه قضائیه پنج سال بعد دنبال سرنخ واگذاریها و ابطال رانتهای احتمالی نباشد ،امروز اقدام کند

ماموریت رزم حسینی در واگذاری معادن باقی مانده کشور در چند ماه پایانی دولت روحانی چیست؟

آفتاب یزد  -محمدرضا شوقالشعرا :بسیاری از واگذاریهایی
که بهنام خصوصیسازی انجام شــده شبهه انگیز و مسئله دار بوده
و تعدادی هم به دادگاه و بازپسگیری رســیده و در این میان ضرر و
زیانهای هنگفتی به بیت المال و اعتماد عمومی وارد امده و کارگران
زیادی له شــده اند .حال در زمانی که هنوز سواالت زیادی در رابطه
با معدن شــیطور بافق و معدن  D19بیجواب مانده ،رزم حسینی
وزیر صمت در سفر به یزد از واگذاری بیش از پنج هزار معدن حبس
شده تا پایان امسال خبر داده است ،یعنی واگذاری گسترده معادنی
که حق همه ملت اســت در کمتر از یک ماه و این در حالیست که
چند ماهی بیشتر به پایان دولت روحانی باقی نمانده و دست دولت
بعدی در رابطه با معادن بســته و بنوعی خالی خواهد ماند و سوال

از هئیت دولــت و مجلس و قوه قضائیه این اســت که چه اجبار و
عجلهای است در واگذاری معادن و آنهم به این سرعت!؟ و آیا در این
واگذاریهای سرعتی و در این شرایط وخیم اقتصادی حقوق دولت و
ملت حفظ شده و محفوظ میماند!؟ و مهمتر اینکه مصوبه خطرناک
دی ماه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبو کار
مبنی بر کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به
استعالمهای صدور مجوز اکتشاف معادن از یک ماه به  ۱۰روز کاری
باعث بروز نگرانیهایی نســبت به اثرات منفی این مصوبه بر میزان
دقت در ارزیابی اثرات زیســتمحیطی و بیتوجهی به توسعه پایدار
شــده است  .حسین فخرایی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
گفت « :نگرانم این محدودیت زمانی باعث کاهش دقت ارزیابیهای

زیستمحیطی و افزایش آسیب به محیط زیست شود .بررسی و صدور
پروانه اکتشــاف معدن طی  ۱۰روز کاری غیرممکن است و کسانی
که این مصوبه راپیشــنهاد کردهاند اطالعات کافی از مراحل ارزیابی
زیست محیطی معادن نداشتهاند» و حال با عهده دار شدن مسئولیت
صنعت و معدن و تجارت توســط رزم حسینی واهمه هست که در
پایان دولت تدبیر و امید ،دیگر معدنی برای دولت و محیط زیســتی
برای مردم ایران وجود نداشته باشد و خوب است قوه قضائیه بهجای
آنکه چند سال بعد دنبال واگذاریهای رانتی سوال برانگیز و افرادی
که سرمایهها را به خارج بردن باشد ،از همینجا و همین لحظه جلوی
واگذاریهای شتاب زده را گرفته و نگذارد که برای واگداری معادن،
تنها وزارت صمت و وزیر و معاون معدنی وزیر تصمیم گیرنده باشد.

ایران در مدار سیاسی قدرتهای جهانی

کشور به انرژی منطقه به دنبال حضور در منطقه است و ایران به عنوان
قدرت تاثیر گذار منطقه نمیتواند خارج از استراتژی منطقهای و جهانی
این کشور باشد .بر این اساس ایران همچنان در مدار سیاسی قدرتهای
جهانی خواهد ماند .شایســته است با استفاده از تجربیات تاریخی وبا

درایــت و آینده نگری از این ظرفیت در راســتای تقویت قدرت ملی
وتوسعه کشور اســتفاد نمود .نحوه بازیگری کنشگران و سیاسیون،
جایگاه ایران ومیزان منتفع شــدن ایرانیان از رقابت قدرتهای جهانی
را مشخص میکند.

ادامه از صفحه اول:
چین نیز به عنوان یکی از قدرتهای مدعی رهبری جهان ،مضافاً نیاز این

