اجتماعی

پنج شنبه  ۲۰خرداد ۱۴۰۰
 ۲۹شوال .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۸۰

یک توئيت

جهش سرقتهایخرد؟
ُ

گزیده

افزایش  ۹۳درصدی دستگیری
اوباش

گزارشهادرماههایاخیروبهطورمشخصدربرخیاستانها ازافزایشسرقتهایخرد
حکایتمیکند،پژوهشگرانازنبودرویکردجامعنگرنسبتبهاینآسیبمیگویند

نشریه بلومبرگ دیــروز در گزارشی به
یافتههای جدید از تبعات ویروس کرونای
هندی پرداخت و نوشت :نوع ویروس
کرونایویرانگرهندی،عفونیترینمورد
درمیانگونههایکووید 19تاکنوناست.
پژوهشگرانحوزه ویروسشناسیاکنون
میخواهند بدانند که آیا عالوه بر شیوع
باال،شدتآننیزبیشتراستیاخیر.آنها
میگویند:اختاللشنوایی،ناراحتیهای
شدید معده و لختهشدن خــون منجر
به فاسد شدن عضو ،عالیمی است که
معمو ً
الدربیمارانمبتالبهکوویدمشاهده
نشدهاستمگردرمبتالیانبهنوعهندی
که توسط پزشکان در هند گزارش شده
اســت .گونه ویــروس هندی که به دلتا
(،)Deltaهمشناختهمیشود،درششماه
گذشته به بیش از  60کشور گسترش
یافتهودولتانگلیسرادربرداشتنکامل
محدودیتهادچارتردیدکردهاست  .

یک عکس
همسر شهید داریوش رضایی نژاد
از شهدای هسته ای در فاز دوم
کارآزمایی بالینی واکسن فخرا

مصطفی عبدالهی -ترفندمان این بود که
اگر شبها از خانه بیرون میرویم ،یک چراغ
را روشن بگذاریم تا سارقان را فریب بدهیم و
ن طمع آنها را از ورود به خانهمان بکشیم.
دندا 
ماشینهایمان را هم با زدن یک قفل پدال یا
فرمان ،ایمن میکردیم تا به خیال خودمان
پوزخندی به سارقان باشد .اگرچه این ترفندها
هنوز هم جــواب میدهد و انجامش بیتاثیر
نیست ،اما این روزهــا به دالیلی که اغلبمان
میدانیم،بخشدیگریازسرقتهاروبهفزونی
است و هر از گاه از این و آن میشنویم که تلفن
همراه یا کیف یا دوچرخهشان را دزدیدهاند.
این سرقتها که به آن سرقتهای خرد گفته
میشود،هرلحظهدرکمینمنوشماستواگر
چه کشفیات و اقدامات موثر پلیس نیز افزایش
یافته است اما همچنان گاهی نگرانیم که در
کوچه و خیابان تلفنهمراه ،دوچرخه ،ساعت
مچی و حتی حلقه ازدواج و گردنبندمان هم
ربودهشود.

همچنینهفتهگذشتهمعاون اجتماعیفرمانده
انــتــظــامــی اســتــان کــرمــانــشــاه هــم افــزایــش
سرقت هــای خــرد شامل دزدی از تجهیزات
شهریهمچونکابلهایبرق،سیمهایتلفن،
آهن آالت استفاده شده در نیمکتها و پل ها
و...درحوزهاستحفاظیشانراتاییدکردهبود.
آمــار کلیتر درای ـنبــاره را سخنگوی ناجا در
بهمنماه ســال گذشته اعــام و اظهار کرد:
«ســرقــت بــه عنف ،قــاچــاق محموله و سرقت
مسلحانه در کشور کاهش یافته اما سرقتهای
«خرد» ۱۲درصد افزایش داشت» .البته سردار
حاجیانبهافزایش15درصدیکشفسرقتها
توسطناجاهماشارهکردوگفت«:پلیسموظف
بهکشفجرماستامادرکاهشعللوقوعپلیس
نقش مستقیمی ندارد؛ نهادهای مسئول باید
مسئولیتخودرادرحوزهوقوعسرقتبپذیرند،
نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد مطالبهگر

▪ ُمشتنمونهخروار

طی هفتهها و ماههای اخیر بارها در فضای
مجازی تماشاچی فیلمهای سرقت بودهایم .از
سرقتگردنبندعلیداییگرفتهتاربودهشدن
تلفنهمراهامینمنوچهریوزورگیریازدختر
مهراب قاسمخانی .اینها فقط نمونههای
شناختهشده مالباختگان سرقتاند ،اما هر روز
خیلیازمردمعادیهمباچنینسرقتهایتلخ
و وحشتناکی مواجه میشوند که اگر جذابیت
سینماییفیلمسرقتازآنهاباالباشد،شایدبین
کاربراندستبهدستشود؛مثلچاقوکشیدو
سارق موتورسوار برای مالک رانا که دیروز در
فضایمجازیمنتشرشد.

راشــــــــا تــــــودی:
توئیتر در تاز هترین
تـــاش خـــود ب ــرای
مقابله با «اطالعات
غــلــط» اع ــام کــرده
اســت که پستهای حــاوی محتوای
واکــس ـنســتــیــزی را در ایـــن شبکه
اجتماعی حذف میکند .مخالفان
واکسیناسیون ادعـــا میکنند که
از واکــس ـنهــا بــه طــورعــمــدی بــرای
آسیبرساندن به انسانها و همچنین
کنترل جمعیت استفاده میشود.
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
ایـــــــن روزهــــــــــا در
انگلیس ،بحثها و
اخــتــافنــظــرهــای
جدیدربارهبرداشتن
تماممحدودیتهایکروناییدرجریان
اســـت .کــارشــنــاســان و متخصصان
بهداشت و درمان انگلیس در شرایطی
قراردارندکهحاضرنیستندخطرکنند؛
آنهانمیخواهندکسانیباشندکهرفع
کامل محدودیتها را توصیهکنند؛ زیرا
میترسنداگرمشکلیپیشبیایدازسوی
دیگران سرزنش شوند .آنها سیاست
اعمال محدودیتها تا صفرشدن آمار
مبتالیانرادرپیشگرفتهاندکهدرعمل
غیرقابل دستیابی است .طبق برنامه
دولتانگلیسقراراستمحدودیتهای
باقیمانده در  21ژوئن (آخر خرداد)
برداشتهشود.
فــــــــرانــــــــس:24
کارمندان یک مرکز
بــهــداشــت در شهر
اپــــرنــــای در 130
کیلومتری پاریس ،در
یک گاف عجیب  140نفر را با آمپول
اشتباهی،بهجایواکسنکروناواکسینه
کردند .این آمپول حاوی نمکی نرمال
استکهمحلولبیضرریازکلریدسدیم
محلولدرآباستوبرایبهبودزخمها،
خشکی چشم یــا کـمآبــی بــدن تزریق
میشود .ایــن مرکز بهداشت یک روز
بعد متوجه شد که چه اشتباهی مرتکب
شدهاست.

تردیدی نیست که کرونا و بیکاری و مشکالت
اقتصادی ناشی از آن ،یکی از مهمترین دالیل
افزایشسرقتهایخرددرکشورطییکسال
اخیر بوده است .با این حال نگاهی به پژوهشی
باموضوع«عواملمؤثربرجرممالیدرایرانطی
بازه زمانی  8ساله» که در شماره پاییز فصلنامه
اقتصادیکاربردیایرانمنتشر
علمیمطالعات
ِ
شدهاستهمتاییدمیکندکهاصلیترینعوامل
بروزسرقتدرکشورچیست.بهبرخییافتههای
اینپژوهشتوجهکنید:
 سرقت با تولید رابطه منفی دارد ،یعنی هرچهمیزانتولیدبیشترباشدسرقتکاهشمییابد.
 -سرقت با بیکاری جوانان رابطه مثبت و

▪جایخالیرویکردجامعنگر

این پژوهش دانشگاهی پیشنهادی را هم برای
نحوهمواجههباسرقتدرجامعهارائهکردهاست:
«مهمترین توصیه ،تأکید بر رویکرد جامعنگر
به سرقت اســت .ایــن رویــکــرد دارای سه بعد
اقتصادی،اجتماعیوپیشگیریاست.افزایش
هزینهکرد دولت در مبارزه با جرم ،بدون توجه
به سیاستهای اقتصادی در راستای کاهش
فقر ،بیکاری و نابرابری درآمد ،تأثیر معناداری
نخواهدداشت،ضمنآنکهکاهشآسیبهای
اجتماعی همچون اعتیاد هم میتواند منجر به
کاهشجرم شود».

سرقتهای خرد شاید بیشتر هم بشود

اما نگرانکنندهتر از وضعیت موجود ،آن چیزی است که جامعهشناسان
برای ماههای آینده پیشبینی میکنند .این پیشبینی ،نه زحمات و
تالشهایپلیسراکتمانمیکندنهتالشهایبرخینهادهابرایکاهش
آسیبهایاجتماعی؛اماالاقلاحتمالوقوعآنرانبایدنادیدهگرفتوباید
ازآنپیشگیریکرد.دکتر«اردشیرگراوند»جامعهشناسوپژوهشگرآمار
و مسائل اجتماعی در گفتوگو با خراسان میگوید :پژوهشهای آماری
دربارههزینهودرآمدخانوارطیسالهایمختلفهمنشانمیدهدکههر
وقتهزینههابادرآمدهاسربهسرشدهیانسبتآنمنفیشده،آسیبهای
اجتماعیمثلتکدیگری،سرقتوفروشموادمخدرنیزدرکشورافزایش
یافتهاست.دکترگراوندمیافزاید:اینتناسبمنفیهزینهودرآمددردو
سهسالاخیرغوغاکردهوقیمتکاالهایاساسیوموردنیازخانوارهمبا
سرعتزیادیافزایشیافتهاست،درکنارآنبهدلیلنوساناتقیمتدالر،

گــزارشهــا و خبرهای پلیس نشان میدهد
که طی یکسال اخیر ،میزان کشف سرقت
توسط پلیس افزایش یافته است .همین دیروز
بود که با اجــرای چهل و پنجمین مرحله طرح
رعد در پایتخت 893 ،سارق ،زورگیر و مالخر
دستگیر و 43باند سرقت منهدم شدند .با همه
این تالشها ،اما گزارشها نشان میدهد که
میزان سرقتها هم رو به افزایش بوده است.
مصداق آن ،این صحبت چند روز قبل فرمانده
انتظامی خراسان جنوبی که گفته است« :از
ابتدای امسال  ۵۱درصــد سرقتهای خرد
افزایشداشتهاست».

واعظی :دولت مصوبه و اقدامی درباره
سند  2030نداشته است
هــادی محمدی – دو روز بعد از تصویب
مجلس مبنی بــر ارســـال گـــزارش تخلف
رئــی ـسجــمــهــور ب ــه قـــوه قــضــایــیــه مبنی
بـــر تــصــمــی ـمگــیــری دربـــــــاره یـــک سند
بــی ـنالــمــلــلــی(ســنــدآمــوزشــی )2030
بــدونهــمــاهــنــگــی بــا مــجــلــس ،محمود
واعــظــی رئیس دفتر و حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه
نشست هیئت دولت به این موضوع واکنش
نشان دادنــد .محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور دربــاره این موضوع در پاسخ
به ســوال خراسان تاکید کــرد :دولــت هیچ

▪دلیلاشراهمهمیدانیم...

معنادار دارد.
 افزایش درآمد در فعالیتهای قانونی ،انگیزهفعالیتهای غیرقانونی مثل سرقت را کاهش
میدهد.
 افزایش تورم منجر به کاهش ارزش دستمزدنیروی کــار میشود که در نتیجه آن ،درآمــد
مشاغلقانونیراکاهشمیدهد.
 تــورم همچنین سبب افزایش قیمت برخیکاالها میشود و به عنوان مثال بهای فلزات
گرانبها ،میتواند جذابیت سرقت را به میزان
قابل توجهی افزایش دهد؛ (این همان دلیلی
اســت کــه بــاعــث افــزایــش ســرق ـتهــای خرد
میشود).
باتوجهبه کاهشفرصتمشارکتمعتاداندرمشاغل قانونی و همچنین فشار نیاز به مصرف
مواد در آنها ،تمایل معتادان به سرقت بیش از
سایرافراداست.

هشدار جدی یک جامعهشناس در گفتوگو با خراسان:

▪طــرح رعــد پلیس و افــزایــش خبرهای
بازداشتسارقانخرد

رسانه های جهان

بارها به نهادها اعالم کرده تا سهم خود را در این
زمینهبپذیرندویاریگرپلیسباشند».

ارزش لوازم شخصی معمولی مثل تلفن همراه
همرشدعجیبیپیداکردهوبههمیندلیلبرای
سارقان جذاب شده است .این جامعهشناس درباره تبعات اجتماعی این
سرقتهایخردوگاهیاحساسناامنیبهوجودآمدهبینبرخی مردمهم
میگوید:اینوضعیتدیگراحساسناامنینیست،بلکهخودناامنیاستو
بایدهمهبرایپیشگیریومقابلهباآناقدامکنند.دکترگراوندیکهشدار
جدیهممیدهد:ازاینموضوعنبایدغافلشویمکهبعدازکرونا،امسال
هم به دلیل خشکسالی شدید ،مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیاری
برای خانوادهها ایجاد خواهد شد و ممکن است ما را با آسیبهایی از
جملهافزایشسرقتهایخردمواجهکند.اومیافزاید:بااینشرایط،اگر
مسئوالنفکریبرایتامیننیازهایخردواولیهخانوادههانکنند،احتماال
بایدمنتظرموجیازسرقتهایخرددرسالجاریباشیم.

بامصوبههیئتدولت
حیواناتصاحبقانونحمایتیشدند
«الیحه حمایت از حیوانات» در جلسه دیروز
هیئت دولت به تصویب رسید .بنابر گزارش
معاونت حقوقی ریاستجمهوری ،در بخشی
از توضیحات درباره این الیحه آمده است :به
موجب الیحه فوق ،درخصوص حیوانآزاری،
هرگونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود
آسیب یــا ضــرر بــه جسم یــا روان حیوانات
موضوع این قانون شــود ،ممنوع و مطابق
مقررات مستوجب مجازات است و هرکس
بهعمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات
مربوط ،حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و
یا ناقص کند ،با توجه به مراتب شدت جرم و

موضعیدرمورد ۲۰۳۰ندارد ونهمصوبهای
داردونهاقدامیکردهاست.ویبابیاناینکه
این شکایت هیچ مبنایی ندارد ،اضافه کرد:
برایخودماهمعجیببودکهاینموضوعچه
چیزی است اما گویا این مجلس موضوعات
مختلفی را پیدا کرده و یکی پس از دیگری،
پرونده قضایی تشکیل میدهد و در قالب
ماده  ۲۳۴آییننامه داخلی اعمال میکند.
واعظیگفت:اینپروندههاهیچمبناییندارد
چرا که دولت یازدهم و دوازدهم ،دقتهای
الزمرابراساسنظرمقاممعظمرهبریکرده
استتااهدافمدنظرایشانتامینشود.
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آثار آن و نوع حیوان ،به جزای نقدی یا حبس
درجه هفت محکوم میشود .هرگاه این رفتار
همراه با اقداماتی همچون تولید تصاویر یا
فیلمهای حاوی صحنههای مربوط به حیوان
آزاری یا انتشار آنها در رسانههای همگانی
بهویژه فضای مجازی باشد ،مرتکب به یک
درجه مجازات شدیدتر محکوم میشود .این
خبر حاکی است ،این الیحه ابعاد مختلفی
از جمله مثلهکردن و تشریح حیوانات ،آزار
روانی و حتی کمکنکردن به حیوان مصدوم
و دیگر موارد را در حمایت از حقوق حیوانات
مورد پوشش قرار داده است.

جامعه

اعتراض درمانگران اعتیاد
به سازمان غذا و دارو

واکسیناسیونباالی ۶۰سالهها
تانیمهتیرتماممیشود

 85درصد از کادر درمان
واکسینه شدند

تعدادی از درمانگران اعتیاد با حضور در مقابل
ساختمان سازمان غذا و دارو به تصمیم این سازمان
برای توزیع داروهای مخدر در داروخانهها ،معترض
شدند.بهگزارشکانونسراسریانجمنهایصنفی
مراکز درمان سوءمصرف مواد ،این افراد در اعتراض
به اقدام سازمان غذا و دارو در صدور ابالغیهای مبنی
بر توزیع و عرضه داروهــای مخدر و تحت کنترل در
داروخانههادرمقابل اینسازمانتجمعکردند.افراد
شرکتکنندهدراینتجمعابالغیهسازمانغذاودارو
را کام ً
ال مخالف با مصوبات و ابالغیههای نهادهای
باالدستیازجملهستادمبارزهباموادمخدرومصوبات
کمیتهدرمانآنستادمبنیبرممنوعیتمطلقعرضه
داروهایآگونیستدرداروخانههادانستندواعتراض
خودرابه ایناقدام فراقانونی اعالمکردند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :به علت تاخیر در رسیدن واکسن کرونا،
واکسیناسیون گروههای سنی با وقفه مواجه شده است اما به محض رسیدن
واکسن این برنامه تکمیل خواهد شد و تا نیمه تیرماه واکسیناسیون همه افراد
باالی  ۶۰سال تمام میشود .رئیسی ادامه داد :با توجه به تاخیری که در رسیدن
محموله جدید واکسن پیش آمده ،فعال واکسیناسیون افراد  ۶۵سال به باال را
شروع نکردهایم اما به محض رسیدن واکسن که زمان آن دور نیست ،واکسیناسیون
گروههایسنیباالی ۶۰سالتکمیلمیشود.ویگفت:خبرخوشدیگرایناست
کهواکسنتولیدداخلمراحلنهاییتاییدرامیگذراندوامیدواریمبهزودیباتایید
مجوز مصرف واکسن ایرانی و رسیدن محمولههای جدید واکسن خارجی بتوانیم
برنامه واکسیناسیون گروههای سنی را بر اساس وعدهای که داده بودیم تا نیمه تیر
تمام کنیم .رئیسی افزود :بعد از اتمام واکسیناسیون گروههای سنی باالی ۶۰
سال وارد فاز واکسیناسیون گروههای پرخطر و مشاغل پرخطر می شویم و با توجه
به تولید انبوه واکسنهای داخلی ،امیدواریم تا نیمه دیماه واکسیناسیون دوز اول
همه گروه هدف واکسیناسیون را انجام دهیم.

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی درباره
وضعیت واکسیناسیون کادر درمان گفت :اگر وزارت
بهداشت پای کار بیاید ،میتوان تا تیر واکسیناسیون
کادر درمان را به طور کامل به پایان رساند .کرمانپور
بابیاناینکهبهنظرمیرسدواکسیناسیون ۸۰تا۸۵
درصدکادردرماندربخشدولتیوخصوصیبهطور
کامل انجام شده است ،افزود :یک دسته قابل توجه از
کسانی که هنوز تعیینتکلیف نشدهاند ،دانشجویان
رشتههای مختلف پزشکی و ...هستند که در شروع
برنامه واکسیناسیون جامعه پزشکی و کادر درمان،
دانشجو بودند و حاال فارغالتحصیل شدهاند و کارت
نظامپزشکیگرفتهاند.ایندستهازافرادکهتعدادشان
همکمنیست،بالتکلیفبینوزارتبهداشتوسازمان
نظامپزشکیماندهاند.

رئیس پلیس امنیت پایتخت از افــزایــش ۸۰
درصدی طرحهای مقابلهای با اراذل و اوباش
خبر داد و گفت :در سال  ۹۹نسبت به سال ۹۸
حدود  ۹۳درصد دستگیریهای اراذل و اوباش
افزایش داشته است .سردار علی ذوالقدر دیروز
درباره این دستگیریها به مهر گفت :البته این
دلیل بر شدت داشتن جرایم نبوده است ،دلیل
آن برنامهریزی پلیس در این طرحها بوده و جرایم
سنگین در حوزه اراذل نسبت به سنوات گذشته
کمتر شده و کاهش چشمگیری داشته است.

سالمندان دوز سوم واکسن کرونا
را باید تزریق کنند؟

رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ١٩گفت:
دوز سوم واکسن کرونا باید در پاییز تزریق شود.
دکتر حمید صــوری دیــروز درایــن بــاره گفت :به
نظر میرسد سطح آنتیبادی در افراد مسن کمتر
استوباگذشتزمانکاهشمییابد؛اینکاهش
میتواند به ایــن معنی باشد که برخی از افــراد
واکسینهشدهدرپاییزامسالبهیکواکسنبوستر
()Boosterاحتیاجدارند .بنابراینالزماستتادوز
سومواکسنکرونادرپاییزتزریقشود  .

تناقضهادررایگانماندنسامانهشاد
در حالی وزیــر آمــوزش و پــرورش دیــروز از ادامــه
رایگان بودن سامانه دانش آموزی شاد در تابستان
سخن گفت کــه دو روز قــبــل ،فــاح جوشقانی
معاون وزیر ارتباطات گفته بود :از ابتدای تیرماه
استفاده از سامانه شاد رایگان نیست و همانند
تعرفه پیامرسانهای داخلی ،به صورت یکسوم
تعرفهاینترنتبینالمللمحاسبهمیشود.حسین
فالح جوشقانی در توضیح بیشتر اعالم کرده بود:
سامانه دانشآموزی شاد در طول سال تحصیلی
۱۳۹۹- ۱۴۰۰بهمنظورارائهخدماتآموزشیبه
صورت رایگان در اختیار دانشآموزان قرار داشت؛
این سامانه از ابتدای تیر امسال رایگان نیست .به
جای ارائه خدمات سامانه شاد بهصورت رایگان،
سیمکارتهای دانشآموزی با بستههای رایگان
در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد تا براساس
آن دان ـشآمــوزان بتوانند به کالسهای درسی
دسترسی یابند و خدمات آموزشی خود را دریافت
نبارهدیروزنوشت:نیلوفر
کنند.خبرگزاریمهردرای 
شرفی مسئول شبکه آموزشی دانشآموز (شاد)
قبال از استمرار شبکه شاد در تابستان خبر داده و
گفته بود :دسترسی به شبکه شاد در سال گذشته
براساسدستوررئیسجمهوررایگانبودواکنوننیز
براساس «مصوبه مجلس شورای اسالمی» تا پایان
سال ۱۴۰۰ایندسترسیرایگاناعالمشدهاست.

حرف تکراری وزیر آموزش و پرورش

هیچ مدرسهای حق ندارد از
والدین پول دریافت کند

هــادی محمدی  -وزیــر آمــوزش و پــرورش در
حاشیه جلسه هیئت وزیران درباره اخباری مبنی
بر دریافت هزینه از خانوادهها هنگام ثبتنام در
مدارس گفت :هیچ مدرسهای حق ندارد موقع
ثبتنام به اجبار از خانوادهها هزینهای دریافت
کند .حاجیمیرزایی به خانوادهها توصیه کرد
تخلفها را گــزارش کنند :سامانه رسیدگی
بــرای شکایات مردمی در ایــن خصوص ایجاد
و ســال گذشته هم با مــدارس متخلف در این
زمینه برخورد شده  ،امسال نیز خانواد هها در
صورت مشاهده تخلفات اینچنینی میتوانند به
اداراتکل آموزش و پرورش مراجعه کنند.

وزیر نیرو خبرداد:

برنامه احتمالی قطعی برق را
منتشر میکنیم
محمدی  -وزیر نیرو ،خشکسالی و شروع زودتر
گرما و استخراج رمزارزها را در کمبود برق موثر
دانستوگفت:ماپیشبینیهاییبرایجلوگیری
از قطعی برق داشتیم ،به طور مثال از سال گذشته
سیصدهزارقراردادبامصرفکنندگانعمدهبرق
امضا کردیم که ساعات اوج مصرف برق را رعایت
کنند و بهجای آن از برق رایگان یا ارزانتر بهرهمند
شوند .رضا اردکانیان با بیان اینکه مجموع این
شرایط موجب ایجاد اوج بار در اردیبهشت شد،
اف ــزود :ایــن اوج بــار ســال قبل در خــرداد و سال
قبلتر در تیرماه ایجاد شده بود .روی همراهی
مصرفکنندگان خانگی و تجاری هم حساب
کردیم که دستگاههای سرمایشی روی عدد ۲۴
یا  ۲۵تنظیم شــود .صــادرات را به میزان زیادی
کاهشدادیموحتیممکناستبهصفربرسانیم.
وارداترادرحدمقدورافزایشدادهایم.مذاکراتی
هم با مقامات آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان
داشتیم که به نتیجه رسیدهاند .وی افزود :االن
هم برنامه خاموشی احتمالی داده میشود که به
معنایخاموشیقطعینیستزیرا اگرمحاسبات
مابرایهمکاریصنعتومعدنجوابنداد،ناچار
میشویم خاموشیموضعیداشتهباشیم.

