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واکسیناسیون سرعت 
می گیرد؟

نعمت احمدی حقوقدان
 تشــکیل  جلســه ای با حضــور آقای رئــــیسی، 
رئیس جمهــــور منتخب و وزیر بهداشــت و دیگر 
دســت اندرکاران ســتاد ملی کرونا در جهت تسهیل 
واکسیناســیون و هم و غمی که در جهت واکســینه 
سراســری صورت می گیرد، خبر خوبی اســت و از 
ایــن بابت باید از رئیس جمهور منتخب تشــکر کرد. 
بی تعارف در مورد گســترش ویروس کرونا از ابتدا با 
برنامه منسجم و منظمی روبه رو نبوده ایم. در ابتدا با 
کتمان ورود ویروس کرونا به کشــور روبه رو شدیم 
و بعــد از آنکه این ویروس گســترش پیدا کرد دچار 
بی برنامگی در جلوگیری از گسترش ویروس بوده و 
هستیم. اینکه در کشور موج پنجم گسترش ویروس 
را مقامات مســئول اعالن می کنند، درواقع شکست 
برنامه های ســتاد ملی مبارزه با کرونا است. موج اول 
کی تمام شــد که وارد فــاز دوم و فازهای بعدی و 
امواج بعدی شــده ایم؟ باید کف گسترش بیماری در 
حدی باشــد که از آبی شدن شــهرهای کشور باخبر 
باشــیم. مناسبت های مختلف در کشــور ما بیش از 
دیگر کشورهاســت. در این یک ســال و چندماهی 
که دچار ویروس کرونا هســتیم، با دو انتخابات نیز 
روبه رو بوده ایم؛ انتخابات مجلس شــورای اسالمی و 

ریاست جمهوری. 
اگر نیم نگاهی به وضعیت گســترش کرونا بعد از هر 
یک از این انتخابات ها بیندازیم، متوجه می شــویم، 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشــت برنامه 
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سرمقاله

منسجمی برای تعیین فاصله اجتماعی نداشته اند. همه کشورها 
در این دوره انتخابات داشــته اند. نمی شــود امور سیاسی کشور 
را معطــل گذاشــت. دوره ریاســت جمهوری و مجلس زمان 
خــاص خــود را دارد و بالطبع باید در موعــد معینی انتخابات 
برگزار شــود؛ اما باید فاصله اجتماعی نیز رعایت بشود. درمورد 
مناســبت های ملی و مذهبی می شود از مردم درخواست کرد با 
توجه به گســترش ویروس کرونا حداقل در این زمان از اجرای 
مناســبت های ملی و مذهبی خودداری کننــد. حج که یکی از 
ارکان دین اسالم است دو سال برگزار نشد یا راهپیمایی اربعین 
که در ســال های گذشته به نوعی حرکت ملی- مذهبی تبدیل 
شده بود، مسئوالن راه عاقالنه ای در پیش گرفتند و برگزار نشد 
اما تا اندازه ای نتوانستیم مانع از اجرای دیگر مناسبت ها شویم. 
هم اکنــون اخبــاری شــنیده می شــود مبنی بــر اینکه همه 
مناســبت های ماه محرم برگزار خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد 
و هیات های مذهبی به صورت گسترده فعال شوند، خروجی آن 
موج های دیگری خواهد بود. ظاهرا مســئوالن وزارت بهداشت 
در این مدت خسته شده اند؛ چراکه از ادبیاتی که به کار می برند، 
خســتگی می بارد. ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از واژه ای 
اســتفاده می کند که در جامعه مورد تمسخر قرار می گیرد. وزیر 
بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی از واژه ای استفاده می کند که 
در حالت عادی هم از بیانش شرم داریم و این خستگی ظاهرا به 
دیگر مسئوالن هم سرایت کرده است. از رئیس جمهور منتخب 
با توجه به وضعی که در کشــور حاکم است، تشکر می کنیم که 
دوره انتقالی از وزارت بهداشــت دولت های یازدهم و دوازدهم 
به دولت سیزدهم را دوره انتقال آموزه ها و تجارب قرار داده اند. 
وقتی در کنار وزیر بهداشــت، رئیس انجمن هالل احمر، رئیس 
ســتاد اجرائی فرمان امام، نمایندگان مجلس، مدیران نهادها و 
شرکت های متولی امر واکســن، تولیدکنندگان واکسن ایرانی 
و متخصصان حوزه واکسیناســیون می نشینند، پیداســــت که 
قصــد دارند از انتقال تجربیات مدیران فعلی به مدیران بعــدی 
اســتفاده کنند. کاش در دیگر زمینه هــا نیز چنین اتفاقی بیفتد. 
ایراد اساســی در گذشــته این بوده که روسای جمهور منتخب 
به واقع رابطــه خود را با رئیس جمهور قبلــی قطع می کردند و 
عمال مدیریت جدید بدون اســتفاده از تجــارب مدیران قبلی، 
کار خود را شــروع می کرد. باید پذیرفت وضعیت جامعه از این 
منظر که نتوانســته ایم در این مدت با ویروس کرونا آنگونه که 
در دیگر کشــورها برخورد شده، برخورد کنیم، قابل توجه است. 
حساسیتی که مدیران فعلی نسبت به انتقادها دارند، حتی انتقاد 
افراد شناخته شــده ای مثل خانم دکتر مینو محرز، جای تاسف 
دارد. اگر واکســن های تولید داخلی در واقع تولید داخل است و 
نیازی به واردات از خارج نــدارد؛ چرا با خانم مینو محرز وقتی 
گفت به علت تحریم نتوانســته ایم مواد اولیه تولید واکســن را 
وارد کنیم، این گونه برخورد شد. آیا پذیرفتنی است در شرایطی 
که هــر روز جمعیتی به ویروس کرونا مبتال و تعدادی کشــته 
می شوند، هنوز در پیچ و خم اداری این موضوع باشیم که مثال 
ژل تولید واکسن کرونا را از خارج وارد کنیم. آیا پسندیده است 
مردم فهیم کشــور ایران راه دراز ســفر به ارمنســتان را با آن 
خفت و خاری که در رسانه های مجازی تصاویر آن را دیده ایم، 
در پیش گیرند و تحقیر  شــوند. آیا پسندیده است برای تزریق 
واکســن در ارمنســتان یک ایرانی به مدت 10 روز بیتوته کند 
و مبالغ هنگفتی ارز از کشــور خارج شــود. بهتر آن نیســت از 
کارتن خوابی مســافرین ایرانی ارمنســتان زیر نهیب پلیس آن 
کشور جلوگیری کنیم و وجوهی که صرف این نوع واکسن زنی 
می شود را صرف واردات واکســن کرونا کنیم؟ ایران سابقه ای 
بیش از 100 سال در تولید واکسن دارد و هر یک از ما ایرانیان 
آثار واکســن های ایام دور و دراز خود را که تولید واکسن سازی 
پاســتورند در بدن داریم اما موضوع کرونا و واکسن آن مساله 
جدیدی است. پذیرفتنی نیســت درکشور ایران چندین شرکت 
ســرمایه و هزینه خود را صرف تولید واکســن کرونا کنند در 
حالی که در کشــورهای توســعه یافته بیش از یکی، دو شرکت 
در ایــن زمینه فعال نیســتند و نتیجه فعالیت این شــرکت ها 
واکســینه کردن بخش وسیعی از جمعیت کشورشان است. امید 
اســت آقای رئیســی با توجه به عملکردی که از نشست دیروز 
داشتند، درصدد باشند واکسینه کردن مردم سرلوحه اقدامات شان 
باشد؛ نه اینکه در این شرایط بحرانی که هر روز چندین خانواده 
عزادار می شــوند، منتظر تحقیقات این شــرکت و آن شرکت 
باشــیم. اطالعاتی که از نهادعای مرجع به دست می آید گویای 
این اســت که هزینه تحقیقات تولید واکسن در شرایط بحرانی 
فعلی به مراتب بیشــتر و باالتر از هزینه واردات واکســن ایمن 
اســت. کاش آقای رئیســی خط تولید و تحقیق واکسن را نه 
برای امروز بلکه برای آینده باز نگه دارند اما برای بازگشــایی 
دانشــگاه ها، مــدارس، کارخانه ها و دیگر مشــاغل مبادرت به 
واردات واکســن از کشورهایی که رابطه خوبی با ما دارند، کنند 
و جامعه را از این التهاب خارج ســازند. حاکمیت دولت و اقتدار 
آن به این بستگی دارد که دســتورالعمل ها و فرامین حکومتی 
مــورد توجه مردم قرار گیرد. دیدیم که ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونا، که مســئول صدور فرامین کرونایی در کشــور است، دو 
هفته بازار تهران و دیگر شــهرهای قرمز را تعطیل اعالم کرد. 
پلیس هم مســافرت از شــهرهای قرمز را ممنوع اعالم  کرد 
امــا هیچ کس به این فرامین توجهی نکــرد. بازار کماکان باز و 
مسافرت ها برقرار است. این موضوع ضربه سختی به حاکمیت 
دولت و اقتــدار حکومت  وارد می کند که مــردم به فرامین و 
دســتوراتش اهمیت ندهند. دســتوراتی که  درواقع در شرایط 
موجود قابلیت اعمال و اجرا ندارد. همین مطلب ســاده می تواند 
محور تصمیمات رئیس جمهور منتخب باشــد تا کار را یکسره 
کند و به واکســینه کردن مردم سرعت دهد. اگر واکسن داخلی 
تولید شده است، بســم ا... واال با واکسن وارداتی از کشورهایی 
که با ما رابطه خوبی دارند، امنیت بهداشتی جامعه را تامین کنند 
تا به فرامینی که از ناحیه حاکمیت صادر می شــود- مثل آنچه 
در دو هفته گذشــته درخصوص ممنوعیت بازگشایی مشاغل و 
تردد از شــهرهای قرمز اعالن شد و مورد قبول مردم واقع نشد 

توجه شود.

نابسامانی این بار در بازار سیمان خراسان شمالی؛

آشفته بازار سیمان
روند روبه رشــد و بی سابقه قیمت ها این بار به بازار 
سیمان رســیده و به دومینویی مجهول مبدل شده 
و بازار ســاخت وساز پشــت دیوار گرانی و کمبود و 

صادرات راکد مانده است.
کمبود و گرانی ســیمان در استان در حالی است که 
کارخانه سیمان یکی از تولیدکنندگان این محصول 
است و هر ســاله ســهم قابل توجه ای محصوالت 

صادراتی این فراورده را دارد.
طی روزهای اخیر برای گرانی و کمیاب شدن سیمان 
در استان علت هایی مطرح شد که مهمترین آنها از 
سوی کارخانه سیمان ، بی برقی و در پی آن کمبود 
تولید عنوان شد، اما مسائلی پشت پرده وجود دارد که 

همه مصوبات کاغذی را وتو کرده است .
رئیس اتحادیه مصالح فروشــان خراسان شمالی در 
گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه متاسفانه در حال 
حاضر با مشکل شدید کمبود سیمان و قیمت باالی 
آن مواجه هســتیم، گفت: یکی از دالیلی که موجب 
شده تا با کمبود سیمان در بازار مواجه شویم عرضه 
کم این محصول توسط کارخانه سیمان بجنورد است 
کــه این کارخانه علــت آن را قطعی برق اعالم می 

کند.

وی افزود: اما یکی دیگر از عللی که ســبب شده تا 
این مشکل به وجود آید عرضه آن در بورس است.

کمالی ادامه داد: در روز پنج شنبه هفته گذشته قیمت 
هر تن سیمان با رقم ۸۹0 هزار تومان اعالم شد که 
رقم خیلی باالیی بوده است به همین دلیل در همان 
روز تمام خریدهای انجام شــده از ســیمان بجنورد 

باطل اعالم شد.
وی تصریــح کرد: از آن زمــان تاکنون هنوز قیمتی 
اعالم نشــده و چند روزی است که سیمان در بازار 

خراسان شمالی موجود نیست.
ارسال حجم باالیی از گزارشات گران فروشی سیمان 

طی روزگذشته به اتحادیه
رئیس اتحادیه ســیمان فروشان خراسان شمالی نیز 
گفت: همین مشکل موجب شــده تا امروز با حجم 
شکایات باالیی مواجه باشــیم مبنی بر اینکه پاکت 
های ســیمانی که با قیمت ۳۲ هــزار و ۴00 تومان 
باید فروخته می شد با قیمت ۵۵ هزار تومان فروخته 

شده است.
وی بــا تصریح بر اینکه عرضه ســیمان بجنورد در 
بورس موجب شده تا پای دالل ها نیز برای فعالیت 
باز شود، اظهارکرد: در حقیقت هر فردی می تواند کد 

بورسی را اخذ کرده و اگر پول کافی نیز داشته باشد 
می تواند سیمان به مقدار دلخواه خود خریداری کند، 
ســپس از وضعیت کنونی بازار سوءاستفاده کرده و با 
وضعیت کنونی بازار که در آن سیمان وجود ندارد، با 

هر قیمتی به فروش برساند.
کمالی تصریــح کرد: در حال حاضر شــرکت های 
عمده فروش ســیمان نیز در اســتان وجود دارند اما 
آن ها نیز برای خرید این محصول ســهمیه خاصی 
ندارند و مقدار ســیمان خریداری شده آن ها نیز به 
پایان می رسد و در وضعیت کنونی، نمی توانند پاسخ 

متقاضیان را بدهند.
خانوردی رئیس هیات مدیره کارخانه سیمان بجنورد 
نیز گفت: کارخانه ســیمان بجنورد نیز همانند سایر 
واحدهــای تولیدی برای همکاری بــا توانیر و رفع 
مشــکل برق بخش تجاری و خانگی همکاری الزم 
را در مصرف داشــته و برای ایــن واحد تولیدی نیز 

خاموشی هایی اعمال شده است.
وی افزود: از آنجاییکه کارخانه سیمان بجنورد ۲00 
هزار تن کلینگر آماده )ماده اصلی تولید سیمان( را از 
قبل داشــته با خاموشی های برق با مشکل چندانی 

مواجه نبوده است.

خانوردی تاکید کرد: با توجــه به وضعیت برق طی 
یکی دو ماه گذشــته، میزان تحویلی سیمان از این 

شرکت به متقاضیان کاهش نداشته است.
وی در پاســخ به افزایش قیمت سیمان در بازار نیز 
بیــان کرد: در حال حاضر ســیمان از طریق بورس 
عرضه می شــود و خرید این محصول از این طریق 

صورت می گیرد.
این مقام مســئول تصریح کرد: اگر گران فروشی در 
ارتباط با فروش سیمان صورت می گیرد باید ادارات 

صمت نسبت به این قضیه ورود پیدا کنند.
وی خاطرنشــان کرد: اگر مشــکل برق حل شود، 
میزان تولید سیمان در این کارخانه به وضعیت قبلی 

خود بازمی گردد.
رئیس هیات مدیره کارخانه ســیمان بجنورد با اشاره 
به اینکه این کارخانه روزانه ۵۵00 تن سیمان تولید 
مــی کند، گفت: ۴0 درصــد از محصول تولیدی در 
خراسان شمالی مصرف، 1۵ درصد به خارج کشور و 

مابقی به استان های دیگر صادر می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراســان  شمالی گفت: 
امســال درمجموع بیش از ۲۴6 میلیارد تومان 
اعتبار برای توسعه اشتغال مددجویان این نهاد 

اختصاص یافته است.
مجیــد الهــی راد در گفتگو با خبرنــگار ما با 
اشاره به برنامه های اشتغال پیش بینی شده این 

نهاد در ســال 1۴00 گفت: ۲0 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به بانک ملت 

استان از اختصاص یافت.
وی بودجه امســال تحصیــص داده به بانک 
ملت استان را ۲0 میلیارد تومان عنوان و اظهار 
کرد: این اعتبار برای ایجاد بیش از ۴00 طرح 

اشــتغال مددجویان این نهاد پیش بینی شده 
اســت.وی یاد آور شد: سال گذشــته نیز 16 
میلیارد و ۳00 میلیــون تومان اعتبار به بانک 
ملت اســتان اختصاص یافت که  با این بودجه 
برای حدود ۳۴0 نفر از محرومان این اســتان 

اشتغالزایی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: تالش می کنیم 
با مجوز ســتاد ملی کرونا مدارس در سال تحصیلی 
جدید به روش حضوری باشــد اما اگــر این امکان 
مقدور نبود سناریوهای مختلفی برای آموزش وجود 

دارد.
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
بجنورد با اشاره به آخرین اخبار ثبت نام دانش آموزان 
اظهار داشــت: با پیش بینی هــای وزارت آموزش و 
پرورش ثبت نام دانش آموزان به خوبی در حال انجام 
اســت.معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: با توجه 
به شــرایطی که اتخاذ شده اســت ثبت نام پایه های 
تحصیلی به صورت مجازی در حال انجام اســت و 

خانواده ها ملزم به حضور در مدارس نیستند.
وی تصریح کرد: تنها دانش آموزان پایه اول آن هم 
به جهت شــرکت در برنامه ســنجش نیاز به حضور 
در مــدارس دارند که با توجه بــه برنامه زمان بندی 
انجام می شــود که در این بین با افزایش پایگاه های 
ســنجش کار به خوبی و بدون مشکل در حال انجام 

است.
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در 
ادامه خاطرنشــان کرد: وزارت آموزش و پرورش با 
توجه به شرایط کرونایی یکی دو سال گذشته تجربه 

خوبی را در خصوص بازگشایی مدارس کسب کرده 
است.

حکیــم زاده گفت: نحــوه حضــور دانش آموزان در 
مــدارس چه به صــورت فیزیکی و چــه به صورت 
مجازی بســتگی به شرایط کرونایی حاکم بر کشور 
دارد و وزارت آموزش و پرورش در این خصوص تابع 

دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا است.
۲10 هــزار دانش آمــوز ابتدایی به دلیــل کرونا از 

تحصیل بازماندند
معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در ســال تحصیلی جــاری ) 1۳۹۹-1۴00( 
نگرانی خانواده ها از ابتال فرزندانشــان به ویروس 
کرونا باعث شــد ۲10 هزار دانش آمــوز ابتدایی از 

تحصیل بازبمانند.
رضوان حکیم زاده اظهار داشــت: این در حالیست 
که در ســال تحصیلــی )۹۹-۹۸(  حدود 1۴0 هزار 
دانــش آموز در مقاطع ابتدایی به دلیل ترس از ابتال 
به ویروس کرونا و نگرانــی خانواده ها  در مدارس 

ثبت نام نکردند.
وی اضافــه کــرد : در مجموع آمــار بازماندگان از 
تحصیل در مقاطع ابتدایی در ســال تحصیلی جاری 
نسبت به سال گذشته حدود ۳۴ درصد بیشتر شد که 

بیشترین بازماندگان از تحصیل نیز مربوط به مقطع 
اول ابتدایی است.

حکیم زاده از خانواده ها  به خصوص خانواده دانش 
آموزان کالس اولی خواســت تا نســبت به ثبت نام 
فرزندان خود در مدارس اقدام کنند تا آنها دچار افت 

تحصیلی نسبت به همساالن خود نشوند.
معــاون آمــوزش ابتدایی وزیر آمــوزش و پرورش 
اظهارداشــت : اســامی تمام دانــش آموزانی که از 
مدرســه بازماندند، طبق اطالعات ثبت احوال قابل 
شناســایی اســت و تاکنون ۲0 هزار نفر نفر از این 

دانش آموزان  شناسایی شده اند.
حکیــم زاده در بخــش دیگــری از ســخنانش در 
خصوص افت تحصیلی دانش آموزان دوران ابتدایی 
نیز گفت: در شرایط شیوع کرونا و آموزش در فضای 
مجازی، نگران دانش آموزانی هســتیم که نه تنها 
موفق به اســتفاده موثر تحصیلی از فضای مجازی 
نشدند که از حمایت خانواده ها نیز بهره مند نبودند.

وی اظهارداشت : تمام دانش آموزان کالس اول که 
در درس های ریاضی و فارسی و دانش آموزان پایه 
دوم که در فارســی، ریاضی و علوم در کارنامه پایان 
تحصیلی نمــره قابل قبول و نیازمند تالش گرفتند، 

باید از آموزش های کوتاه مدت بهره مند شوند.

کارشــناس بخش جنگل و مرتع مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان شمالی 
با انتقاد از اینکه هنوز مســئله فرونشســت زمین در 
خراســان شــمالی و مناطق درگیر این پدیده و علل 
اتفاق آن مورد مطالعه قرار نگرفته است، از مهمترین 
راهکارهای پیشــگیری از بروز این اتفاق در اســتان 
را انجام مطالعات، تهیه نقشــه فرونشســت زمین و 

مدیریت مصرف منابع آبی عنوان کرد.
ســید جواد میری سلیمان در گفت و گو با عصراترک 
اظهــار کرد: پدیده فرونشســت زمین بــر اثر بر هم 
خوردن تعادل الیه های زمین میان خاک با منابع آب 
یا نفت و یا گاز موجود در آن و جایگزین نشــدن منبع 

جدید بجای منبع خارج شده، بوجود می آید.
میری ســلیمان گفت: اتفاق فرونشست زمین مسئله 
ای اســت که به صورت تدریجی در طول زمان پدید 
می آید و نشانه های این اتفاق با گذشت زمان نمایان 

می شود.
وی با تاکید بر این نکته که خطر فرونشســت زمین 
در کشور بسیار جدی شده، بیان کرد: نشانه های این 

اتفاق در خراسان شمالی نیز اتفاق افتاده است.
این کارشناس گفت: بر اساس نقشه فرونشست تهیه 
شده برای خراسان شــمالی که توسط سازمان زمین 
شناسی کشور انجام شده، این مطالعه بیانگر آن بوده 
است که فرونشســت زمین در شهرستان اسفراین در 
منطقه سنخواســت با نرخ 6.6 ســانتی متر در سال 
همچنین در شهرســتان فاروج با نرخ 7.۵ سانتی متر 
در سال، در شهرستان جاجرم با نرخ ۸.۵ سانتی متر در 
سال و در منطقه قاضی در شهرستان مانه و سملقان 

نیز با نرخ ۹.۵ سانتی متر در سال رخ داده است.
وی برداشــت بی رویه آب از منابع آبــی زیرزمینی، 
برداشــت غیرمجاز آب با حفر چاه هــای غیر مجاز 
متعدد، جایگزین نشدن منابع آبی جدید از محل بارش 
برف و باران بجای منابع آبی خارج شــده، گســترش 
سطوح کشــاورزی، تخریب پوشش گیاهی در عرصه 

منابع طبیعــی، کاهش توان نفوذ آب در خاک، جاری 
شدن سیالب ها و روان آب ها، رهاسازی زمین های 
کشاورزی، شخم شــیارهای نامتعارف در زمین های 
کشــاورزی و تغییر مســیر رودخانه ها در دشت ها، 
گسترش سدسازی بجای آبخوان داری و آبخیزداری 
همچنین نپرداختن حق آبه زیست محیطی باال دست 

سدها را از علل بروز فرونشست در استان برشمرد.
میری ســلیمان همچنین خاطر نشــان کرد: هنوز در 
واگذاری زمین به طرح هــا و پروژه های مصوب، بر 

مطالعات قدیمی تکیه می شود.
وی افزود: این در حالی است که سند واگذاری زمین 
هــا به طرح هــا و پروژه ها دارای ایراد اســت چون 
مطالعات بــه روز و جامع در زمینه هــای منابع آبی 
موجود، پوشش گیاهی منطقه، ساختار زمین شناسی و 

ساختار خاک انجام نشده است.
 این کارشــناس بــه آخرین مطالعه ســازمان زمین 
شناسی و اکتشافات معدنی کشــور در زمینه بررسی 
ســطح افت آب های زیرزمینی اســتان نیز اشاره و 
عنوان کرد: در این گزارش پیش بینی شــده است که 
در سال 1۴00 متوسط افت سطح آب های زیرزمینی 
در دشت های قاضی و سنخواست در خراسان شمالی 

به بیش از 60 سانتی متر برسد.
وی گفت: بر اســاس اندازه گیری از حجم آب دهی 
قنات ها در اســتان که توسط شرکت آب منطقه ای 
استان انجام شده اســت، حجم آب دهی قنات ها در 
مناطق قاضی و سنخواســت بیــن 1۵ تا ۲0 درصد 
کاهش یافته اســت.میری ســلیمان همچنین یادآور 
شــد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 
در سال ۹۸ موضوع گســتره خشکسالی در استان را 
مــورد ارزیابی قرار داد که این مطالعات حکایت از آن 
داشــت  در دوره 10 ساله اخیر 1۳.1 درصد از گستره 
اســتان درگیر خشکسالی خیلی شدید، 1۳.۹ درصد از 
گستره استان درگیر خشکسالی شدید، 16.1 درصد از 
گستره استان درگیر خشکسالی متوسط، 1۵.6 درصد 

از گستره استان درگیر خشکسالی خفیف بوده اند که 
بیشترین پهنه خشکسالی به ترتیب در شهرستان های 

مانه و سملقان، اسفراین و راز و جرگالن بوده اند.
وی در بخش دیگری از ســخن خود با انتقاد از اینکه 
هنوز مســئله فرونشســت زمین در خراسان شمالی 
همچنیــن مناطق درگیر این پدیــده و علل اتفاق آن 
مــورد مطالعه قرار نگرفته اســت، در ادامه مهمترین 
راهکارهای پیشــگیری از بروز این اتفاق در اســتان 
را انجام مطالعات و تهیه نقشــه فرونشســت زمین، 
مدیریت مصــرف منابع آبی از جملــه بهره گیری از 
سیســتم آبیاری نوین همچنین اجــرای طرح های 
آبخوان داری، آبخیزداری، پخش ســیالب، پرداخت 
حق آبه زیســت محیطی، اجرای عملیات بازچرخانی 
آب بــا ایجاد تصفیه خانه های محلی و تزریق آب به 
منابع آبی زیرزمینی و یا بهره گیری در بخش صنعت 

و کشاورزی در استان عنوان کرد.
کارشــناس بخش جنگل و مرتع مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان شمالی 
همچنین افزود: در یک آینده میان و بلند مدت رویکرد 
تکیه بر اشتغال کشاورزی باید به سوی اشتغال های 

جدید و جایگزین هدایت شود.
افزون بر این، وی تاکید کرد: ســتاد مدیریت بحران 
باید به مدیریت ریســک تبدیل شود تا تغییر وضعیت 
منابــع آب و خاک و بــروز مخاطرات در عرصه های 
طبیعی، به موقع پیش بینی و راهکارها به موقع اتخاذ 
شوند.میری ســلیمان همچنین بر لزوم توجه بخشی 
به انجام مطالعات توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی نیز تصریح کرد.
با این وجود، وی خاطر نشــان کرد: در استان، مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
شــمالی که وظیفه مطالعه و پیــش بینی پدیده های 
طبیعــی را بر عهده دارد هنوز به هیچ یک از کارگروه 
های ذی ربط همچنین شــورای سازگاری با کم آبی 

استان دعوت نمی شود و کرسی ندارد.

یک واحد تولیدی صنایع ســاختمانی در خراســان 
شمالی به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ سه میلیارد 

ریال محکوم شد.
مدیر کل استاندارد خراسان شمالی گفت: بنا بر رای 
دادگاه ، یک واحد تولیدی ساختمانی به دلیل تولید 
و توزیع فرآورده مشــمول اســتاندارد اجباری بدون 
دریافت پروانه استاندارد محکوم به پرداخت جریمه 
نقــدی به مبلغ ۳میلیارد ریال در حق صندوق دولت 

گردید.
مهمان نواز با بیان این خبر گفت: به موجب قوانین 
سازمان ملی استاندارد ایران ، تمامی تولید کنندگان 
و ارایه دهندگان خدمات مشمول مقررات استاندارد 

اجباری ، موظف به دریافــت پروانه کاربرد عالمت 
اســتاندارد برای فرآورده و خدمات خود هســتند و 
طبق قانون تولید ، توزیع و تمرکز و فروش هرگونه 
کاال و خدمــت با کیفیت پایین تر از اســتاندارد و یا 
فاقد نشــان اســتاندارد و همچنین به کار بردن این 
عالمت بر روی کاالها بدون اخذ مجوز از ســازمان 
ملی استاندارد ایران جرم بوده و مطابق بندهای ماده 
۴0 قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد برخورد 

خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: این احکام در راستای اجرای 
مواد قانونی و شــکایت این اداره کل، توسط دادگاه 

کیفری صادر شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
خراسان شمالی با اشاره به اجرای ۲7۵ کیلومتر 
مســیر فیبرنوری در مناطق مرزی و روستایی از 
محل منابع ملی و دولتی USO گفت: ۳۸ مرکز 
مخابراتی و سایت تلفن همراه در استان به فیبر 

نوری متصل شدند.
ســیدعلی مرتضوی در گفتگو بــا خبرنگار ما با 
اشــاره به پروژه فیبر نوری در مناطق روستایی و 
مرزی استان با اختصاص مطلوب سهم کشوری 
و اجــرای ۲7۵ کیلومتــر جهت تامیــن پهنای 
باند اپراتورهای تلفن همــراه و مراکز مخابراتی 
روســتایی از محل طرح خدمات عمومی اجباری 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتUSO اظهار 
کرد: تا کنون 1۸ مرکز مخابراتی و ۲0 ســایت 
تلفن همراه به پهنای باند مورد نیاز دســت یافته 

اند .
مرتضوی تصریح کرد: با دسترسی مردم مناطق 
روستایی به شــبکه ملی اطالعات، سطح کیفی 
زندگی در این مناطق دچار رشد قابل محسوسی 
خواهد شد که این هدف نتیجه هایی مانند؛ ایجاد 
اشتغال و گسترش کسب وکار های روستایی از 
قبیل بازار صنایع دســتی و بومگردی روستایی ، 
تحقق دولت الکترونیک، ایجاد عدالت اجتماعی 

و ... خواهد داشت .

رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد 
غذایی اداره کل دامپزشــکی خراســان شمالی از 
تشــکیل و فعالیت 7۴ اکبپ دامپزشــکی در این 
استان طی روز عید قربان و روز قبل از آن خبر داد.

دکتــر ابراهیم تقوایی گفت: تعداد ۳۳ اکیپ از این 
تعداد اکیپ های ثابت و ۴۲ اکیپ نیز سیار هستند.

وی افزود: عــالوه بر آن در روز عیــد قربان ۳6 
دامپزشــک، 67 ناظر بهداشتی گوشت و 10 ناظر 

بهداشتی نیز به مردم خدمت ارائه خواهند داد.
تقوایی ادامه داد: همچنین در روز قبل از عید قربان 
ناظران بهداشــتی در میادین عرضه دام مســتقر 
هســتند و دام ها را از لحاظ سالمت مورد بررسی 
قــرار خواهند داد و در روز عید قربان نیز هشــت 
کشــتارگاه در استان ادامه خدمات رسانی به مردم 

برای کشتار دام های نذری است.
به گفته وی در این اســتان در چهار شهرســتان 
چهار میدان عرضه دام وجود دارد و در شهرشــتان 
هایی که میدان عرضه دام وجود ندارد، در صورت 
تشکیل میدان موقت ناظران بهداشتی دامپزشکی 

در آن مکان ها نیز مستقر می شوند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد 
دامپزشکی با افرادی که دام های نذری را در معابر 
و کوچه ذبح می کنند، اظهارکرد: در واقع کشــتار 
دام در معابر عمومی ممنوع اســت و در این ارتباط 
جلساتی با دادستانی برگزار شد و با افرادی که این 

اقدام را انجام دهند، برخورد می شود.
وی با اشــاره به اینکه تمامی این اقدامات به دلیل 
جلوگیــری از انتقال بیماری مشــترک تب خون 
ریزی دهنده کریمه کنگو از دام به انســان است، 
تاکیدکرد: ممکن است دام به بیماری مذکور مبتال 
باشــد و خون دامی که در ســطح کوچه و خیابان 

ریخته باشد عامل انتقال بیماری به افراد شود.
رئیــس اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد 
غذایی اداره کل دامپزشــکی خراســان شمالی با 
بیان اینکه در روز عید قربان کشــتارگاه ها فعال 

بوده و دام های نــذری را قربانی می کنند، گفت: 
در کشــتارگاه دامپزشک حضور می یابد و بر روی 
ســالمت دام و گوشــت نظارت کامــل را خواهد 

داشت.
وی تصریح کرد: اما بیماری تب خون ریزی دهنده 
کریمه کنگــو در دام هیچ عالمتی نــدارد و این 
بیماری از طریق گزش توسط کنه ها و یا از طریق 

ترشحات دام به انسان منتقل می شود.
ویــروس بیماری تب خون ریــزی دهنده کریمه 

کنگو در دمای انجماد از بین نمی رود
تقوایــی با تصریح بر اینکه تنهــا راه از بین بردن 
ویروس این بیماری در گوشت دام گذراندن دوره 
پیش سرد است، خاطرنشــان کرد: برخی از افراد 
تصور می کنند دوره پیش ســرد به معنای انجماد 
گوشــت است اما باید به این نکته توجه داشت که 
ویــروس بیماری تب خون ریــزی دهنده کریمه 

کنگو در دوره انجماد از بین نمی رود.
وی گفت: دمای پیش سرد برای از بین رفتن این 
ویروس صفر تا چهار درجه ســانتی گراد به مدت 

۲۴ ساعت است.
این مقام مسئول در ارتباط با افرادی که دام را در 
منزل کشتار می کنند همچون روستاییان تصریح 
کرد: توصیه می شــود این افراد چاله ای به اندازه 
۳0 ســانتی متر حفر کنند و دام را بر روی آن چاله 
ذبح کنند تا خون دام در آنجا تخلیه شــود و سپس 

روی آن با خاک گرفته شود.
وی افزود: با شهرداری صحبت شده تا در روز عید 
قربان طی چندین مرتبه خودروهای حمل زباله در 
شهر تردد داشته باشند و نسبت به جمع آوری زباله 

ها اقدام کنند.
تقوایی ادامه داد: از سوی دیگر به مردم توصیه می 
شود تا دام های نذری خود را از میادین عرضه دام 
که دامپزشــک و ناظران بهداشتی در آنجا مستقر 
هســتند، خریــداری کنند تا از ســالمت دام خود 

اطمینان داشته باشند.

اختصاص  بیش از 2۴6 میلیارد تومان اعتبارتوسعه اشتغال مددجویان استان

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش؛

بازگشایی مدارس منوط به سیاست های ستاد ملی مقابله با کرونا است

لزوم انجام مطالعات و تهیه نقشه فرونشست زمین در خراسان شمالی

محکومیت ۳ میلیاردی یک واحد تولیدی 
صنایع ساختمانی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان شمالی مطرح کرد:
اتصال ۳8 مرکز مخابراتی و سایت تلفن همراه  استان به فیبر نوری

یک مسئول خبر داد:

فعالیت ۷۴ اکیپ دامپزشکی در خراسان شمالی 
طی روز عیدقربان

قیمت شکر تنظیم بازار
 افزایش یافت

نرخ شکر تنظیم بازار در استان از هشت هزار و 700 تومان به 
1۴ هزار تومان افزایش یافت.به گزارش اتفاقیه، با ورود سهمیه 
های جدید شــکر بــا نرخ 11 هــزار و ۵00 تومان، قیمت هر 
کیلو شکر بسته بندی شده به 1۴ هزار تومان افزایش یافت.بر 
اســاس این گزارش، در ابتدای امسال 1۳۵0 تن شکر سهمیه 
بندی شده به خراسان شمالی وارد و با نرخ هشت هزار و 700 
تومان توزیع شــد.با این وجود، به تازگی ۵00 تن دیگر با نرخ 
11 هزار و ۵00 تومان وارد اســتان شــده است که با احتساب 
هزینه های بسته بندی و حمل هر کیلو شکر 1۴ هزار تومان در 
بازار توزیع می شــود.افزون بر این، عالوه بر شکر خانوار، ۴1۴ 
تن شــکر صنف و صنعت نیز به استان وارد و توزیع شد.اکنون 

نرخ شکر خانوار با نرخ صنف و صنعت برابر است.

خبر
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پس از همه گیری ویــروس کرونا، اقتصاد جهان دچار 
یک شــوک ناگهانی و غیرمنتظره شــد. اکثر کشورها 
سعی کردند با اتخاذ سیاست های کالن؛ از وارد آمدن 
ضربات ســنگین ناشــی از ویروس کرونــا بر اقتصاد 

کشورشان خودداری کنند.
اکنون کــه بیش از یک ســال از همه گیــری کرونا 
گذشته است، کشــورهای دنیا تالش می کنند جمعیت 
کشورشــان را هرچه سریع تر واکســینه کنند. یکی از 
دالیل تعجیل کشــورها در واکسیناسیون، بازگشت به 

چرخه اقتصادی سالم است.
حال پرسش این است که چشم انداز اقتصادی کشورها 
در آینده نزدیک به کدام ســو خواهد رفت؟ آیا کووید 
1۹ تنها خطر پیش روی اقتصــاد جهانی بود؟ در این 
یادداشت تالش شده است اثر تغیرات اقلیمی بر اقتصاد 

جهانی مورد واکاوی قرار گیرد.
شــواهد حاکی از آن اســت که اثرات تغییرات اقلیمی 
هرســاله شدیدتر می شــود؛ افزایش کم سابقه گرما در 
نقاط مختلف جهان  باعث آتش ســوزی های گسترده 
در کشــورهای مختلــف شــده اســت و در آمریکا 
؛کانــادا،  قبرس و ایــران و …. شــاهد وقوع چنین 

آتش سوزی هایی هستیم.
در بعضی کشــورها مانند بنگالدش و ژاپن نیز حوادث 
طبیعی همچون سیل، رانش زمین و نوسان های جوی 

شدید در حال وقوع است. تغییرات اقلیمی آب و هوایی، 
گرم شدن زمین و خشکســالی موضوعی است که در 
اندازه جهانی بسیار زیاد در مورد آن صحبت شده است.

حاال پدیده خشکسالی به اندازه ای جدی شده است که 
برخی از کشورها با توجه به چشم انداز پیش  رو تالش 
در خرید و انبار برخی مواد غذایی به ویژه ذرت، ســویا 

و گندم هستند.
به طور مثال آمارها حکایت از آن دارند که دولت چین 
در ماه های اخیر مقادیر بسیار باالیی سویا، گندم و ذرت 

به کشور وارد و ذخیره کرده است.
زنگ هشدار افزایش قیمت غذا در جهان

تغییرات اقلیمی و شــیوع کرونا باعث شــده است که 
قیمت مواد غذایی روندی افزایشــی داشــته باشد. بر 
اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا خشکسالی در 
برزیل باعث افت تولید ذرت در این کشــور از 10۹ به 

10۳ میلیون تن در سال جاری می شود.
این امر موجب شــده تا چین طــی هفته های اخیر از 
آمریکا ذرت خریــداری کرده و محصوالت مزارع این 
کشور را پیش خرید کند. ذرت عمدتا در تولید مرغ، دام 
و گوشت مصرف می شود بنابراین کاهش عرضه ذرت 
توســط برزیل و افزایش بیش از صد درصدی قیمت 
ذرت، نتیجه ای به جز افزایش چشمگیر قیمت گوشت 

در دنیا نخواهد داشت.

ر  د

شــرایط کنونی کاالهایی همچــون ذرت، مرغ، دام و 
گوشت در یک رکورد بی ســابقه قیمت در جهان قرار 
دارند و تقاضا برای این اجناس در اندازه جهانی افزایش 

چشمگیری یافته است.
در کنار این موارد بــا بحران کم آبی در دنیا نیز مواجه 
هستیم وکمبود منابع آب در جهان در حال ایجاد یک 
بحران شدید در جهان است و با توجه به شرایط پیش 
رو بی گمــان در آینــده نه چندان دور مشــکل بزرگ 

کشورها کم آبی و عدم ِکشت و زرع خواهد بود.
در ســال آینده میالدی اگر وضع به همین منوال طی 
شود،کشــورها در تامین مواد اولیه خود به شدت دچار 
بحران خواهند شد. البته کشــور ما با توجه به بحران 
مصرف انرژی برق و عدم تولید کافی برق با مشکالت 

بیشتری روبرو خواهد بود.
در این میان بســیاری از کشــورها آینده نگری کرده 
و در حــال تامین و ذخیره مــواد غذایی و محصوالت 
استراتژیک هســتند اما هیچ گونه آینده نگری و ذخیره 
محصوالت اســتراتژیک توســط دولــت تدبیر و امید 

مشاهده نمی شود.
با این تفاسیر اگر دوراندیشی صحیح در مورد کاالهای 
اساسی نداشته باشیم بدون شک دچار مشکالت بسیار 

عدیده در آینده نه چندان دور خواهیم بود.

مدیرکل دفتر نســاجی، ســلولزی، و پوشــاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته در صادرات 
پوشــاک به رشد ۹۹ درصدی دست یافتیم و توانستیم 
رقم صدور این کاالهــا را از ۵۹ میلیون دالر به 11۳ 

میلیون دالر برسانیم.
بــه گزارش اتفاقیه و به نقل از  ایرنا، افســانه محرابی  
روز یکشــنبه  در نشست خبری نخســتین نمایشگاه 
بین المللی و تخصصی زنجیره ارزش پوشــاک، اظهار 
داشت: سال ۹۸ نسبت به ســال ۹7 حدود ۲0 درصد 
افزایش تولید پوشــاک و سال ۹۹ نسبت به ۹۸ شاهد 

رشد ۲۵ درصدی بودیم.
وی با اشاره به اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، خاطرنشــان کرد: برای بهبــود و مدیریت 
شرایط بازار پوشاک در سال ۹7 ورود این کاال به کشور 
را ممنــوع کردیم تا با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، 
بازار آماده رقابت با کاالی خارجی شود و شاهد توسعه 

صادرات در این زمینه باشیم.
محرابی با بیان اینکه صنعت تولید پوشــاک سال ها از 
قاچاق آسیب دیده اســت، تصریح کرد: اگر در شرایط 
برابر مجوز واردات صادر شــود، مشکلی برای تولیدات 

داخلی فراهم نمی کند.
وی بــا بیان اینکه این صنعت در چهار ســال اخیر از 
رشد و پویایی برخوردار شده است، تاکید کرد: با تالش 
صنعتگران برگزاری نمایشگاه در این زمینه برای ارائه 
آخرین دستاوردها می تواند کمک شایان توجهی برای 

این صنعت باشد.

محرابی تاکید کرد: صنعت پوشــاک با اشــتغال باال و 
افزایش ارزآوری در ایران، رو به رشــد و توســعه قرار 
گرفته و به زودی می تواند توجه جهان را به خود جلب 

کند.
در این نشســت، همچنین »کامبیــز معتمد وزیری« 
رییــس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه نشان دهنده 
حیات و پویایی یک صنعت اســت، گفت: کمترین پیام 
این نمایشگاه در زمینه پوشاک و ملزومات آن، رشد و 

توسعه این صنعت اســت که می تواند شرایط را برای 
افزایــش ارتباطات صنف ها، ســرمایه گذاران داخلی و 

خارجی و خریداران مهیا کند.
ابوالقاسم شــیرازی رییس اتحادیه پوشاک نیز با بیان 
اینکــه تولیدات پوشــاک داخلی قابلیت برند شــدن 
دارند، خاطرنشــان کرد: این نمایشگاه دستاوردی برای 
به نمایش گذاشــتن توان بالقوه صنعت پوشاک است 
تــا مردم بتوانند به کاالی با کیفیت و قیمت مناســب 

دسترسی پیدا کنند.

رییس مرکــز ملی فرش ایران گفــت: حذف ردیف 
اعتبــاری مختــص بیمــه قالی بافــان و شــاغالن 
صنایع دســتی در آخرین نسخه از قانون بودجه 1۴00 
امکان تداوم بیمه اقشــار مشــمول و اجرای تکالیف 

قانونی محوله را غیرممکن کرده است.
فرح نــاز رافع افــزود: با وجود اینکه ردیف یاد شــده 
در تبصره 1۴ بودجه 1۴00 توســط مجلس شــورای 
اسالمی تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید، 
اما ردیف بودجه در بازگشت به مجلس جابه جا شد و 
از تبصره 1۴ به بند )و( تبصره )۲( بودجه تغییر یافت 
که این موضوع تداوم بیمه اقشــار مشمول و اجرای 

تکالیف قانونی محوله را غیرممکن کرده است.
وی گفت: اکنون مشخص نیست که برای این ردیف 
بودجه، اعتبار در نظر گرفته شــود و ســازمان تامین 
اجتماعــی با توجه بــه دیون خود قادر بــه تامین و 
پرداخت بیمه ۲ میلیون قالی باف نیست، نکته مهم آن 
کــه در حال حاضر فقط ۲61 هزار نفر یعنی یک دهم 

جمعیت قالی بافان تحت پوشش بیمه هستند.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: از سازمان برنامه 
و بودجه، مجلس شورای اسالمی و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درخواســت داریم که همه قالی بافان 

کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

پیشتر »محمدحسین فرهنگی«   نماینده مردم تبریز، 
اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی گفته بود: 
قطع بیمه قالی بافان به عنوان قشر فعال و زحمت کش 
جامعه به بهانه پرداخت نشــدن و تاخیر پرداخت حق 

بیمه، هیچ توجیهی ندارد.
بــه گزارش اتفاقیــه و به نقل از  ایرنــا، اکنون 10۳ 
مجتمع قالی بافی، پنج هــزار و ۲1 کارگاه متمرکز و 
غیرمتمرکز، 1۳6 تعاونی روســتایی، یک هزار و ۹۲۳ 
تعاونی ثبت شــده شــهری و ۴0 هزار و ۹۳۳ واحد 
صنفی مرتبط با فرش دســتباف در سراســر کشــور 

فعالیت می کنند.

براســاس آخرین داده های آمــاری در دولت دوازدهم 
)از ابتدای ســال ۹۵ تا پایان ۹۹( با اجرای برنامه های 
اشــتغال زایی در مجموع ۲ میلیون و 10۸ هزار و ۵۸ 

فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.
بــه گزارش اتفاقیــه و به نقل از ایرنــا، دولت تدبیر و 
امید در چند ســال گذشــته برای ایجاد فرصت های 
شغلی جدید و حفظ اشــتغال موجود به منظور توسعه 
اشتغال برنامه ها و طرح های متعددی را در دستور کار 
خود سیاســت های فعال بازار کار، برنامه های حمایتی 
و توســعه کسب و کار از جمله برنامه های دولت تدبیر 
و امید در بحث توســعه اشــتغال بود که خود به موارد 
و برنامه هــای جزئی تری همچــون کارورزی، مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی، یارانه دستمزد، حمایت از 
مشاغل خانگی، حمایت از رسته های اشتغال زا، تامین 

مالی ُخرد، تکاپو و موارد دیگر تقسیم می شوند.
طبق آخرین داده های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در سیاســت های فعال بــازار کار طی چهار 
سال گذشته در مجموع ۲7۹ هزار و ۸۸۲ فرصت شغلی 
ایجاد شده است که نتیجه اجرای برنامه مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی و کارورزی بهترین نتیجه را داشته 
است.سیاست حمایتی دولت از دیگر برنامه های اجرایی 
وزارت تعــاون در دولــت دوازدهم بود کــه در نتیجه 
اجرای آن یک میلیون و ۴0 هزار و 6۸1 فرصت شغلی 
ایجاد شــد. از جمله برنامه های این بخش می توان به 
تامین مالی ُخرد، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی، اشــتغال حمایتی ســازمان بهزیستی و کمیته 

امداد امام خمینی )ره( اشاره کرد.
وزارت تعــاون در بخش توســعه کســب و کارها نیز 

برنامه ریزی هــای الزم را پیش بینــی کــرده بــود و 
قانون اشــتغال روستایی و عشــایری، تکاپو، حمایت 
از رســته های اشــتغال زا و طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی را از ســال 1۳۹7 اجرا کرد. با عملیاتی شدن 
این برنامه ها در طی سه سال 71۳ هزار و ۴۸6 فرصت 
شغلی ایجاد شــد.در این سال ها همواره بحث اشتغال 
اتباع خارجی با وجود بیکاری جوانان داغ بود و همواره 
این انتقاد مطرح می شد که این افراد بسیاری از کسب 
و کارهــا را با درآمدهای پایین اشــغال کردند. وزارت 
تعاون در این زمینه نیز وارد عمل شــده بود و در سال 
۹6، رقمی برابر ۲۵ هزار و 17۵ نفر، در ســال ۹7 نیز 
۲6 هــزار و ۳66 نفر و در ســال ۹۸ هــم ۲۲ هزار و 
۴6۸ نفر از افراد جویای کار را جایگزین اتباع خارجی 

کرده بود.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
اعالم کرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی، 
پرتال یا درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور 
مالیاتی کشور است و مودیان باید در مورد پیامک های 

مشکوک هشیار باشند.
به گــزارش اتفاقیه و به نقل از ایرنا از ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، »هادی خانی« با بیان اینکه به تازگی 

مشاهده شــده پیامک هایی با مضمون انجام تکالیف 
قانونی یا برخی خدمات سازمان به مودیان ارسال شده، 
اظهار داشت: منبع این پیامک ها، سامانه های متمرکز 
پیام کوتاه ســازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه 
به حساســیت موضــوع یا امکان بروز هر گونه ســوء 
استفاده توســط افراد فرصت طلب، الزم است مودیان 

نسبت به این موضوع هشیار باشند.

وی تاکیدکــرد: تنها مرجع ارائه خدمــات الکترونیک 
سازمان امور مالیاتی کشــور، پرتال سازمان به آدرس 
WWW.INTAMEDIA.IR یــا درگاه ملــی خدمات 
 MY.TAX.GOV.IR الکترونیک ســازمان به آدرس

است.
خانی افزود: همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور 

مالیاتی کشور، شماره ۵000۵1۵۲6 است.

معاون فنی و امور گمرکی در نامه ای اعالم کرد: بیش از 
1۲ میلیون دز واکسن کرونا در 6 ماه گذشته به کشور 
وارد شــده اســت.مهرداد جمالی ارونقی در نامه ای به 
»محمدرضا شانه ساز« معاون وزیر بهداشت اعالم کرد: 
از 1۵ بهمــن ماه ســال ۹۹ تا ۲7 تیرماه امســال 1۲ 
میلیــون و 1۲۲ هزار و ۲00 دز واکســن کرونا در ۲۳ 
محموله از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( وارد 

کشــور شــده و پس از انجام فوری تشریفات گمرکی 
تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.

وی افزود: تا تاریخ اعالم شــده ۹۲0 هزار دز واکسن 
روسی اسپوتنیک، یک میلیون و 6۵0 هزار دز واکسن 
چینی، 1۲۵ هزار دوز واکســن هندی، هفت میلیون و 
۲7۴ هزار و ۴00 دز واکسن خارجی و ۲ میلیون و 1۵۲ 
هزار و ۸00 دوز واکسن کواکس وارد کشور شده است.

به گزارش اتفاقیه وبه نقــل از  ایرنا، ویروس کرونا از 
اســفندماه ۹۸ در کشور شــیوع پیدا کرد که به موجب 
آن برای کنترل و پیشــگیری از گسترش این ویروس 

محدودیت ها و ممنوعیت هایی اعمال شده است.
تاکنون بخشــی از گروه های پر خطر واکســینه شدند 
و این روند با اضافه شــدن واکســن برکت از تولیدات 

داخلی به روند واکسیناسیون ادامه دارد.

بازار غذا در وضعیت هشدار مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت خبر داد:

رشد ۹۹ درصدی صادرات پوشاک در سال ۹۹

رییس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد:

ضرورت احیای اعتبار بیمه قالی بافان و شاغالن صنایع دستی در 
بودجه ۱۴۰۰

ایجاد 2.۱ میلیون فرصت شغلی در ۴ سال گذشته

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد:

مراقب کالهبرداران مالیاتی باشید

واردات ۱2 میلیون دز واکسن کرونا در 6 ماه گذشته

اتفاق عجیب در بازار سیمان

هر پاکت سیمان 
تا ۱۰۰ هزار تومان گران شد

دیروز قیمت هر پاکت ۵0 کیلویی سیمان 
از ۴۴ هــزار تومان به بیــش از 70 هزار 
تومــان و میلگرد از 1۴ هــزار تومان به 
۲0 هزار تومان رســید. سیمان و میلگرد 
پراستفاده ترین مصالح در ساختمان است 
و گرانــی این دو محصــول می تواند بر 

قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد.
به گزارش اتفاقیه و به نقل از  تجارت نیوز، 
بازار آزاد ســیمان در کشــور پس از دو 
مرحله گرانی در اواخر ســال گذشــته و 
اوایل سال جاری تا حدی به ثبات رسید و 
قیمت هر پاکت از ۵0 هزار تومان به ۳6 
هزار تومان کاهــش یافته بود تا این که 
دو تصمیم دولت این صنعت را به شــدت 
تحت تاثیر قرار داده و با مشکالت زیادی 

روبه رو کرد.
ابتدا اجبار واحدهای تولید ســیمان برای 
کاهش ۹0 درصدی برق مصرفی خود و 
دوم افزایش ۲0 درصدی قیمت ســیمان 
فله. ایــن موضوع باعث شــد تا مهدی 
هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس 
هم انتقاد کند و بگوید، ســیمان گران بر 
قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر و 
طرح اقدام ملی در پردیس تاثیر می گذارد 
و اتمام این پروژه ها را با مشــکل مواجه 

خواهد کرد. برق صنایع ســیمانی در یک 
ماه اخیر به کرات قطع شده و اخیرا طبق 
مصوبه وزارت نیرو واحدهای سیمانی باید 
بــرق مصرفی خود را به 10 درصد میزان 

قبلی برسانند.
به عبــارت دیگر قطعــی و کمبود برق 
منجــر به عدم تولید ســیمان به میزان 
کافی شــده و همین امــر باعث التهاب 
در بازار و افزایش نرخ ســیمان در بازار 
آزاد شــده چون کاهش عرضه همزمان 
با تقاضای باال قیمت هــا را تحت تاثیر 
قرار می دهد و این همان چیزی اســت 
که صنعت ســیمان در حال حاضر به آن 

دچار شده است.
با گرانی سیمان، قیمت میلگرد  همزمان 
نیز بــا افزایش محسوســی روبه رو بوده 
اســت به طوری که قیمت هــر کیلوگرم 
از این مصالح ســاختمانی با افزایش ۴۵ 
درصدی از 1۴ هــزار تومان به ۲0 هزار 
تومان رســیده، این در حالی اســت که 
قیمت هر کیلوگرم این محصول تا اواخر 

سال ۹۸ تنها ۴۲00 تومان بود.
فرشــید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه ســازان می گوید: نــرخ اعالمی هر 
کیلوگرم میلگــرد 17 هزار و 700 تومان 

بــرای توزیــع در کارخانــه اســت ولی 
انبوه ســازان اگر بخواهنــد این محصول 
را تهیــه کنند باید هــر کیلوگرم میلگرد 
را ۲0 تــا ۲۲ هزار تومــان از کارخانه دار 
بخرند. گفتنی اســت برای هر متر مربع 
ســتون بتنی ۳۵ تا ۴۵ کیلوگرم و برای 
اسکلت های بتنی نیز ۴0 تا ۵۵ کیلوگرم 
در هر متر مربع میلگرد نیاز است. این در 
حالی است که در اسکلت های فوالدی در 
هر متر مربع تقریبا بین ۴۵ تا 6۵ کیلوگرم 

میلگرد نیاز است.
وضعیت تولید و صادرات

تولیدکنندگان می گویند با توجه به قطعی 
گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان 
تولید کارخانجات ســیمان بین ۳0 تا 60 
درصد کاهش یافته اســت اما با این حال 
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت 
و معدن تهران در این باره عنوان می کند: 
ظرفیت تولید 7۸میلیون تن ســیمان در 

کشور وجود دارد.
ایــن در حالی اســت که کمتــر از 60 
میلیون تن ســیمان در کشــور مصرف 
می شــود و تنها پنج میلیون تن سیمان در 
عبدالرضا  می گیرد؛  قرار  صادراتی  ســبد 
کارفرمایان صنعت  انجمن  دبیر  شیخان، 

ســیمان می گوید به طور متوسط ماهانه 
شش میلیون تن ســیمان در کشور تولید 

می شود.
با این حــال اگر طبــق مصوبه مجلس 
شورای اســالمی و وعده هــای دولــت 
سیزدهم ساخت سالی یک میلیون مسکن 
در کشور اجرایی شــود، باید بدانیم برای 
ساخت هر واحد مسکونی حداقل 100تن 
سیمان نیاز است؛ بنابراین به صورت کلی 
به 100میلیون تن سیمان نیاز داریم. این 
در حالی اســت که تا اواخر سال گذشته 
۸0میلیون تن ســیمان در کشــور تولید 
می شــود و در حال حاضر این میزان به 
60 میلیون تن رسیده بنابراین کشورمان 
برای اجرایی شــدن این وعده به افزایش 
۲0 تــا ۴0میلیــون تنی ظرفیــت تولید 

سیمان در کشور نیازمند است.
افزایش قیمت در ۲سال اخیر

از ســال گذشــته تاکنون قیمت سیمان 
۳00برابــر افزایش یافته بــه طوری که 
در سال گذشــته و طبق مصوبه دولت و 
مجلس نرخ هر پاکت ســیمان 17هزار و 
۵00تومان بود و در حال حاضر قیمت این 
محصول به ۵0 تا 6۵هزار تومان رســیده 

است.

نقش دالالن در بازار سیمان
قیمــت ســیمان در بــازار در حالــی به 
70 هــزار تومان رســیده که براســاس 
دســتورالعمل ها باید هر پاکت ســیمان 
۲۴هزار تومان به فروش برســد، هر چند 
تولیدکنندگان  از  اخیرا ســازمان حمایت 
و مصرف کننــدگان به صاحبــان صنایع 
با فروش  ســیمانی اجازه دادند متناسب 
محصول خود به صورت مشــروط، نرخ 
ســیمان فله ای را تــا 1۲درصد افزایش 
دهند و پس از عرضه ســیمان در بورس 
شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار 

بودیم.

تاثیر بر قیمت مسکن
متاســفانه شــرایط به گونه ای شده که 
انبوه ســازان مسکن هم  برای  ســیمان 
به سختی در بازار یافت می شود، به طوری 
که بــا وجود این که قیمــت در کارخانه 
هر پاکت ســیمان 17هزار و 700تومان 
اســت اما انبوه ســازان نمی توانند با این 
قیمت، سیمان تهیه کنند و تنها می توانند 
ســیمان را تا پاکتی ۲۲هــزار تومان از 

واسطه ها بخرند.
دخالت دولت، بازار را بر هم زد

اولویت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
تولیدکنندگان و کارخانجات ســیمان در 

کشور این است که دولت از قیمت گذاری 
دســتوری در بازار سیمان فاصله بگیرد و 
قیمــت این محصول با توجه به عرضه و 
تقاضا در بورس تعیین شود. از طرف دیگر 
در حال حاضر کارخانجــات تولیدکننده، 
ســیمان کمی را به بازار عرضه می کنند 
که بیشتر این توزیع هم سهم انبوه سازان 
و شــرکت های دولتی اســت، به طوری 
این خصوص اســماعیل کاظمی  که در 
فقهــی، رئیس اتحادیه مصالح فروشــان 
می گویــد: وقتی ســیمان در کارخانه با 
قیمت واقعی عرضه شــود دیگر در بازار، 
کمبود یا افزایش قیمــت نداریم. این در 

حالی است که با دخالت دولت در اقتصاد 
و تمام بازارها نظم از بین رفته و آشفتگی 
حاکم شده است.خبرها حاکی از آن است 
که در برخی مناطق کوهستانی و ییالقی 
روســتاهای کشــورمان قیمت سیمان تا 
100هزار تومان نیز رســیده اســت، به 
طوری که غالمرضا، یک روســتایی اهل 
مازنــدران در این باره بیــان کرد: برای 
پیدا کردن 10 پاکت ســیمان به بیشــتر 
کوهستانی  شــهر  سیمان فروشــی های 
کجور مراجعه کردم یا سیمان نداشتند یا 
هر پاکت ســیمان بین ۸۸ تا 100 هزار 

تومان نوسان داشت.
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روایت نماینده خوزستان در مجلس خبرگان از نقش ضد انقالب در کشته شدن افراد 
بیگناه

آیت اهلل حیدری، نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری با تاکید بر مطالبه 
خونخواهی دو جوان کشــته شده از شهرستان های شادگان و کوت عبداهلل، گفت: نه تنها 
اولیاء دم بلکه همه مردم و انسان های دلسوز درخواست خونخواهی این دو جوان بی گناه را 
می کنند. وی افزود: چرا که ما می بینیم انسان های جنایتکار، وابسته به اجنبی و ضد انقالب 
با سوءاســتفاده از مطالبات مردمی در بین آن ها تیراندازی کرده و افراد بی گناه را می کشند 
کــه هم خانواده ها را عزادار و ملت را رنجیده خاطر می کنند. آیت اهلل حیدری با بیان اینکه 
گروهک های ضد انقالب برای رســیدن به منافع شیطانی خود از هیچ کاری اِبایی ندارند، 
عنوان کرد: این افراد در جهت تحقق منافع خود حتی حاضر هستند انسان های بی گناه را 
بکشند. وی بیان کرد: از دستگاه قضا می خواهیم جنایتکارانی که مرتکب این جنایت شده اند 

را دستگیر و به دست محکمه عادالنه قضا بسپارند تا حکم الهی در مورد آن پیاده شود.

پیشنهاد امام جمعه کیش برای طراحی لباس متحد الشکل در مبارزه با بدحجابی
حجت االســالم احمد حسن زاده روز یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اظهار داشــت: در راستای حل معضالت اجتماعی الزم اســت حراست ادارات و نهادها با 
نظارت بر رعایت لباس متحد الشــکل، فضای ظاهــری بد حجابی را در محل کار از بین 
ببرند تا تحقق این مهم برای بهتر شدن فضا در جزیره کیش منجر شود. وی افزود: اینکه 
معضالت اجتماعی ناشی از تردد برخی مسافران از شهر ها و استان های مختلف به کیش 
و آشــنا نبودن به فرهنگ غالب این منطقه سبب شــده تالش شورای امر به معروف در 
عمل نمودی نداشــته باشد. حجت االسالم حسن زاده با تاکید بر اینکه بین ساکنان کیش 
کمتر افرادی شناســایی می شود که گرفتار شدید معضالت اجتماعی باشند، گفت: برخی 
از معضــالت اجتماعی در جزیره کیش را می توان در خودروهای کرایه ای، بازارها و کنار 
ســاحل مشــاهده کرد که از شهر ها و استان های مختلف به این منطقه سفر می کنند و 

هیچ ارتباطی با جزیره ندارند.

تاجیک: در ایران دولت بیشتر یک نام است
محمدرضا تاجیک: همان طور که درباره احزاب گفته ام ما حزب بدون حزب داریم، درمورد 
دولت هم می توان گفت به یک معنا دولت بدون دولت داریم؛ یعنی بیشتر یک نام است و 
در اینکه وقتی دولتی مستقر می شود، سیکل تصمیم و تدبیر در درون خودش بسته می شود 
یا نه، تردید هســت. بنابراین حتی در ســطح آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این 
امکان در هیچ کدام از دولت های بعد از انقالب وجود نداشته است؛ چون به تعبیر آگامبنی یا 
اشمیتی، ما بعد از انقالب ۴0 سال »وضعیت استثنائی« داشتیم؛ وضعیتی که اجازه می دهد 
از قانون عبور شــود و دولت نتواند به وظایف قانونی اش آن طور که الزم است عمل کند و 
شــرایطی به وجود می آید که باید یک قوه مافوق تصمیم بگیرد و تدبیر کند. این شرایط 

استثنائی اجازه نداده دولت ها حتی در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.

۱۲ گزینه نهایی شهردار تهران اعالم شد
اقراریان، سخنگوی منتخبین شورای ششم: اسامی1۲ نفری که به مرحله نهایی رسیده اند 
اســماعیل احمدی مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، مهرداد بذرپاش، محسن پیرهادی، 
مازیار حسینی، هابیل درویشی، علیرضا زاکانی، عباس علی آبادی، علی نیکزاد، رستم قاسمی 
و سید صولت مرتضوی است. این افراد یک هفته وقت دارند برنامه های خود را به منتخبین 

شورای ششم اعالم کنند تا از هفته آینده فرآیند بررسی آغاز شود/ فارس

مدل وین مذاکرات ادامه نخواهد یافت
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از 
چاله درآمدن و در چاه افتادن بود. برگشــت آمریکا به برجام برای این کشور آورده ای دارد 
که باید هزینه آن را بپردازد اما آمریکا حاضر نیست هزینه های بازگشت به برجام را بپردازد. 
ذوالنوری گفت: بایدن نمی خواهد به برجام بازگردد و همین محتوای تاریخ گذشته، برجام را 
قبول ندارد و تالش دارد مدلی را اجرا کند که ۵17 تحریم باقی بماند و مکانیزم ماشــه نیز 
اجرایی شود در این صورت شرایط تحریم ها سخت تر خواهد شد.مذاکرات برجام در صورتی 

ادامه خواهد یافت که حقوق ملت ایران تامین شود./مهر

طالبان ترکیه را تهدید کرد:اگر بیرون نروی با شما می جنگیم
سخنگوی دفتر سیاسی جنبش طالبان:ما با ماندن نیروهای ترکیه در افغانستان در چارچوب 
پیمان ناتو و به موجب توافق بین آنکارا و واشنگتن به بهانه تأمین امنیت فرودگاه کابل و 
مقرهای دیپلماتیک خارجی مخالفیم. در صورتی که نیروهای ترکیه در افغانستان بمانند ما 
علیه آن ها می جنگیم. بعید است با توجه به ارزش های دینی، فرهنگی و نژادی میان مردم 
دو کشــور، افغان ها درباره این نیروها سهل انگاری به خرج دهند.آنکارا قبال تعهد داده که 
دست به هیچ اقدامی که مورد قبول ما نباشد، نزند. اما متأسفانه بعدا در رسانه ها شنیدیم که 
آن ها در افغانســتان می مانند. این موضوع به پایان رسیده است و هیچ گفتگویی درباره آن 

با ترکیه وجود ندارد./ایسنا

تصویب FATF در دولت آینده پیشگویی است
 FATF حسین کمالی، دبیرکل حزب اسالمی کار به خبرآنالین درباره پیش بینی تصویب
در دولت رئیسی گفت: اینکه اصولگرایان روی کار بیایند برجام و FATF تصویب می شود 
پیش گویی اســت ولی مصلحت نظام این اســت که یک دوره سازندگی را آغاز و از تنش 
زدایی تبعیت کند. سیاســت دولت فعلی با دولت بعدی درباره تحریم ها فرقی باهم ندارد . 
قبل از انتخابات به یک گونه حرف زده می شود و بعد از انتخابات به گونه دیگر.احتمال دارد 
در سیاســت خارجی هم یک چنین وضعیتی را شاهد باشیم. در کشور ما تصمیم گیری در 
مورد مسائل سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی و به نوعی توسط شخص رهبری 
کنترل می شود البته رابطه نزدیک بین دولت و رهبری می تواند تسهیل کننده امور باشد. 
گمانه ها درباره کابینه رئیسی یک کار تبلیغاتی است در این لیست هایی که ارائه می شود 
معموال یک نفر می خواهد خودش را مطرح کند و ده ، بیست نفر دیگر را کنار خودش می 
گذارد. همه کسانی که به نوعی خودشان را در رئیس جمهور شدن آقای رئیسی شریک می 

دانند می خواهند یک سهمی در کابینه آتی داشته باشند.

شورای نگهبان به دنبال افزایش اختیارات خود در چه حوزه هایی است؟
شرق نوشت: مجلس یازدهم که برآمده از انتخاباتی حداقلی با نامزدهایی اصولگراست، رابطه 
خوبی با شــورای نگهبان دارد و از همان ابتدای شروع به کار حتی زمان طرح نویسی هم 
اول نظر شورا را جویا می شد تا مبادا به این رابطه دوستی خدشه ای وارد شود، به درخواست 
شــورا برای افزایش اختیارات قانونی نه نخواهد گفت.اما مســئله مهم این است که نفس 
ایجاد شورای نگهبان چه بوده و اکنون چه نیازی به افزایش اختیارات دارد.شورای نگهبان 
عالقه و خواستی بر تداوم صالحیت خود بر بحث نظارت بر نامزدها دارد و بارها هم شاهد 
بوده ایم بعد از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج نهایی با تکیه بر نظارت اســتصوابی نامزد 
پیروز را مانند ماجرای مینو خالقی رد صالحیت کرده است. شورای نگهبان، اختیار تصویب 

یا رد مصوبات مجلس شــورای اســالمی را دارد. به عالوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، 
مجلس شــورای اسالمی بدون وجود شــورای نگهبان، قانونی نخواهد بود.وقتی حتی در 
جایگاه وظایف قانونی، شــورا اعضای خود را در مقام پاسخ گویی قرار نمی دهند، در مرحله 
نظارت بر عملکردها ماجراهای ردصالحیت های آتی بر فرض همراهی مجلس چالشــی 
جدی خواهد بود که جز نارضایتی تأثیری نخواهد داشت.شــورای نگهبان وظایف مهم و 
تأثیرگذاری دارد که نیازی به گســترش اختیارات و قدرت نــدارد و هم اکنون هم یکی از 
نهادهای پرقدرت و تصمیم ســاز در کشور اســت و تأثیر تصمیم این 1۲ نفر بر زندگی ۸0 
میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم، چه در امر قانون گذاری و چه نظارت بر انتخابات 

و بررسی صالحیت ها کامال ملموس است.

اینکه مردم در یک فضای عمومی آب بازی کنند کدام خط قرمز به هم می ریزد؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشــت:در چارچوب حکومت داری فقط باید به رفتارهایی 
پرداخت که نظم اجتماعی را مختل می کند، نظمی که برآمده از خواست عمومی است و نه 
نظمی که محصول اراده عده معدودی در حکومت است.حکومت مقتدر حکومتی نیست که 
خطوط قرمز آن زیاد باشد و بدتر اینکه افراد زیادی از آن عبور کنند. اینکه مردم در تابستان 
گرم در یک محل گردشگری آب بازی کنند، چه نظمی را به هم می زند، جز اینکه خطوط 
قرمز بی ارتباط با نظم اجتماعی برای رفتار مردم تعریف شده است؟ هنگامی که اسیدپاشی 
اصفهان به دختران بی گناه، واکنش جدی در مقابله با آن ایجاد نمی کند، ولی یک آب بازی 
ساده به سرعت با واکنش تند و قاطع مواجه می شود، به معنای آن است که فلسفه نظم به 

نفع فلسفه ای دیگر که مدعی هدایتگری است، عقب نشینی کرده است.

منتظر تورمی باشید که تاکنون آن را تجربه نکرده اید
مسعود خوانســاری نایب رییس اتاق ایران و فعال اقتصادی در مطلبی هشدار آمیز نوشته 
اســت : طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت 
به دو سال پیش ۲ برابر شده.اگرچه طی ماه های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی 
براقتصاد و تورم هشدار داده شده»امادریغ«.با این روند در ماه های آینده دولت با تورمی رو 

به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.

مردم عادی، پشت درهای فیلترینگ طرح مجلس
درصورتــی که طرح »حمایت از حقوق کاربــران و خدمات پایه فضای مجازی« تصویب 
شــود، زندگی روزمره بخش عمده ای از ایرانی ها به طور بالقوه تحت تأثیر بخش هایی از آن 
قرار خواهد گرفت. اکنون توییتر، تلگرام و فیسبوک در ایران فیلتر هستند. با تصویب طرح 
مزبور اینســتاگرام، واتساپ و احتماال ســیگنال در نوبت فیلترینگ قرار می گیرند. این در 
حالی است که بسیاری از مردم با فیلتر شدن تلگرام و همچنین در زمان شیوع کرونا، برای 
برقراری ارتباط با بستگان، اقوام و دوستان خود در ایران و سراسر جهان به واتساپ گرایش 
پیدا کردند. اینستاگرام به پلتفرمی برای امرارمعاش بخش قابل توجهی از مردم تبدیل شد؛ 
از یک زن سرپرســت خانوار گرفته تا یک روستایی که محصوالت خود را عرضه می کند. 
بــا تصویب این طرح، جی میل، یاهومیل، گوگل مپ، ســرویس ابری گوگل و... هم فیلتر 

خواهند شد/ همشهری

ادعای نماینده مجلس: مدیران پُرحاشیه وزارت نفت به ماموریت های خارجی اعزام 
می شوند

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: همانطور که نورچشمی ها در ماه های پایانی 

دولت به ســفارت برگزیده می شــوند، برخی مدیران وزارت نفت هم خود را برای اعزام به 
ماموریت های خارجی آماده کرده اند.مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
در توئیتی در صفحه شخصی خود نسبت به خروج نورچشمی ها از کشور انتقاد کرد و نوشت: 
همانطور که نورچشــمی ها در ماه های پایانی دولت به سفارت برگزیده می شوند، چند مدیر 
وزارت نفت هم برای اعزام به ماموریت های خارجی در کشورهای انگلستان، هلند، سوئیس، 
اتریش، چین، سنگاپور و …خود را آماده کرده اند.وی تصریح کرد: وزارت نفت با این احکام 

ماموریت ها قصد خارج کردن تعدادی از مدیران پرحاشیه از کشور را دارد.

زاکانی: در دوره احمدی نژاد اشتباه کردیم
زاکانی اظهار داشته : »اینکه مِن حزب اللهی احساس کنم، حاال که رقیب از میدان به در رفت، 
االن تســویه حساب های درونی را شروع کنم و به خودمان بپردازم نیز یک تهدید است. ما 
که اینجا هســتیم، به تعداد خودمان سالیق داریم، ولی مبانی فکری ما مشترک است، باید 
مبانی را مدنظر قرار دهیم، در دوره آقای احمدی نژاد این اشتباه را کردیم و به جای مبانی به 
سالیق مختلف توجه داشتیم. بچه های انقالب باید احساس کنند که بیش از هر روزی به 
انقالب و به نایب امام زمان )عج( و مردم بدهکار هســتند، بیایند دست به دست هم بدهند 
و بیش از قبل انتخابات انسجام داشته باشند، چون اگر ما نتوانیم با هم کار کنیم و یکدیگر 
را تحمل نماییم، یک انقالبی نما، محور می شــود و تمام میراث امام و شــهیدان را که با 
زحمت های نیرو های انقالب و متن مردم، تحت تدابیر رهبر معظم انقالب منجر به چنین 

پیروزی شده نابود خواهد کرد.«

مصوبه کمیسیون قضایی برای مجازات اخاللگران اقتصادی
نایب رئیس کمیســیون قضایی مجلس از مصوبه این کمیســیون برای تعیین مجازات 
درجه یک تا پنج حبس و جزای نقدی برای اخالگران اقتصادی خبر داد.حجت االســالم 
حســن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست 
امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
کمیســیون مورد بحث و بررســی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.وی 
افزود: در این جلســه نمایندگانی از مرکــز پژوهش های قم، مرکز پژوهش های مجلس 
و دیگر نهادهای مرتبط در کمیســیون حضور داشتند و نکته نظرات خود را مطرح کردند.

نایب رئیس کمیســیون قضایی مجلس اظهار داشــت: در این جلسه اعضای کمیسیون 
مصوب کردند که کسانی که با اقدامات شان موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور شوند 
به تناســب جرمی که مرتکب شده اند به مجازات درجه یک تا درجه پنج حبس و جزای 

نقدی محکوم می شوند.
حمله توکلی به جهانگیری؛ حرف ُمفت زده

احمد توکلی چهره ی اقتصادی مجلس سابق در گفتگویی در پاسخ به سوال خبرنگار اینگونه 
پاسخ می دهد:

آقای جهانگیری گفته اند دولت آینده بی سابقه ترین مجموع ذخایر ارزی و طالی کشور را 
دارد و در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه داشتیم تا دست کشور در این زمینه خالی 

نباشد. شما در مورد این صحبت آقای جهانگیری چه نظری دارید؟
آقای جهانگیری حرف مفت زده اند. اگر این حجم از ذخایر اسکناس و طال موجود است چرا 
گالیه می کنند؟ اگر این ارز موجود اســت چرا خرج نکردند؟ اینجاست که حرف هایشان با 
هم متناقض می شود. از یک طرف رییس دولت می گوید کشور 60میلیون دالر خرج داشته 
و من 10میلیون دالر بودجه داشتم از طرف دیگر معاون اول همان دولت می گوید خزانه را 

با طال و اسکناس تحویل داده است.

میز خبر

عکس روز

طرح واکسیناسیون دام عشایر 
 خراسان شمالی

بیماری های طاعون نشخوارکنندگان کوچک جز بیماری های 
کشنده و بسیار خطرناک دام سبک است، طرح واکسیناسیون 
ایــن بیماری به صورت رایــگان از اوایل اردیبهشــت ماه 
 در خراسان شــمالی آغاز و تا پایان تیرماه اجرا می شــود.

عکاس:حسین معمری


