
حضور حداقلی کارکنان تا ۲۰ فروردین تمدید شد
بــا تصمیــم ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا 
اجتماعــی  تمدیــد زمــان فاصلــه  در مــورد 
و  اداری  ســازمان  ترددهــا،  کاهــش  و 
 ۲۰ تــا  اعــام کــرد کــه  نیــز  اســتخدامی 
ــه  ــددا ب ــان مج ــور کارکن ــاه حض ــن م فروردی

صــورت یــک ســوم خواهــد بــود.
ــه  ــا توجــه ب ــوروز امســال ب ــل از ن ــام قب از ای
و  ویــروس کرونــا  شــیوع  شــدت گرفتــن 
ضــرورت کاهــش تــردد، در رابطــه بــا ســاعت 
ادارات  و  ســازمان ها  در  کارکنــان  حضــور 
ــا  ــه ت ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــاد ش ــی ایج تغییرات
ــاعت ۸  ــان از س ــور کارکن ــفند حض ــان اس پای

تــا ۱۳ تعییــن و اجرایــی شــد.
ــا  ــدید نظارت ه ــا تش ــوروز و ب ــام ن ــا در ای ام
بــر تــردد و همچنیــن اعمــال محدودیت هــای 
ــا  ــروس کرون ــرل وی ــور کنت ــه منظ ــتر ب بیش

تصمیــم بــر کاهــش حداقلــی حضــور کارکنــان 
در محیط هــای اداری گرفتــه شــد؛ بــه طــوری 
مدیریــت  ســتاد  تصمیــم  دنبــال  بــه  کــه 
ــام  ــتخدامی اع ــازمان اداری و اس ــا، س کرون
کــرد کــه حضــور کارکنــان در دســتگاه های 
صــورت  بــه  بیمه هــا  و  بانک هــا  اجــرای، 
صــورت  بــه  و  نیــرو  ســوم  یــک  حداقــل 
ــال  ــن ح ــود؛ در عی ــد ب ــدی خواه ــیفت بن ش
ــد  ــد دورکاری کنن ــان می توانن ــه کارکن ــه بقی ک
ــود. ــی داده ش ــا مرخص ــه آنه ــه ب ــا اینک و ی

و  اداری  ســازمان  العمــل  دســتور  ایــن 
اســتخدامی از ۵ تــا ۱۵ فروردیــن قابلیــت 

اجــرا داشــت.
ــت و  ــر دول ــم اخی ــا تصمی ــال ب ــن ح ــا ای ب
ــد  ــرای تمدی ــا ب ــت کرون ــی مدیری ــتاد مل س
 ۲۰ تــا  شــده  اعمــال  محدودیت هــای 

فروردیــن، ســازمان اداری و اســتخدامی طــی 
بخش نامــه ای اعــام کــرده کــه شــرایطی کــه 
تــا ۱۵ فروردیــن مــاه اعــام کــرده بــود تــا ۲۰ 

فروردیــن تمدیــد و ابــاغ می شــود.
ــدت  ــه م ــن( ب ــنبه )۱۶ فروردی ــن از ش بنابرای
و  ســازمان ها  در  کارکنــان  هفتــه،  یــک 
ــی  ــورت حداقل ــه ص ــی ب ــتگاه های اجرای دس
بــه  داشــت؛  خواهنــد  حضــور  شــیفت  و 
ــان ســر کار حاضــر  طــوری کــه یــک ســوم آن
مــی شــوند و دو ســوم دیگــر بــه دورکاری 

رفتــه یــا مرخصــی خواهنــد گرفــت.
ــتخدامی،  ــازمان اداری و اس ــام س ــق اع طب
ــتحقاقی  ــدت اس ــن م ــراد در ای ــی اف مرخص
ــزو  ــی ج ــه عبارت ــد و ب ــد ش ــوب نخواه محس
۳۰ روز مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه آنهــا 

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ق

بهره حداکثری از فشار 
حداکثری
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ایــران همــواره اعــام کــرده اســت کــه تحریــم هــای آمریــکا بــی اثــر 
ــرای رفــع ایــن تحریــم هــا تــاش  ــوده اســت و از طــرف دیگــر ب ب
مــی کنــد کــه بــه نوبــه خــود جــای ســوال دارد. ایــران اگــر از زمــان 
آغــاز تحریــم هــا بــه دنبــال ارائــه راهــکار و راه حــل منطقــی بــرای 
ــا انبوهــی از مشــکات  ــن برهــه کــه ب ــود، در ای ــم هــا ب رفــع تحری

روبــرو شــده اســت، دغدغــه لغــو تحریــم را نداشــت.
ــوده  ــی ب ــه، غیرقانون ــا ناعادالن ــم ه ــن تحری ــه ای ــت ک ــت اس درس
ــده  ــال ش ــکا اعم ــده آمری ــاالت متح ــرزی ای ــون فرام ــت قان و تح
اســت، امــا در روابــط بیــن الملــل بایــد بیاموزیــم کــه قــدرت حــرف 
اول را مــی زنــد نــه قوانیــن و مقــررات بیــن المللــی. اگرچــه قوانیــن 
و مقــررات بیــن المللــی نیــز از جایــگاه مهمــی برخــوردار بــوده امــا 
ــن  ــه در همی ــزار اســتفاده مــی شــود ک ــوان اب ــه عن ــوالً از آن ب معم
حــال ممکــن اســت نتیجــه بدهــد و یــا اینکــه نتیجــه ای هــم در 
بــر نداشــته باشــد. هــدف از طــرح ایــن مــوارد رســیدن بــه اهمیــت 
موقــع شناســی در تصمیــم گیــری سیاســت خارجــی اســت. زمانــی 
کــه دســت دیپلمــات هــای کشــور بــاز اســت و کشــور تحــت فشــار 
ــی  ــدن برخ ــته ش ــتای برداش ــی در راس ــاش های ــد ت ــت بای نیس
ــا و  ــور در تنگن ــه کش ــی ک ــرد. هنگام ــورت گی ــا ص ــت ه از محدودی
محدودیــت قــرار مــی گیــرد حــل برخــی از مســائل بســیار دشــوارتر 

خواهــد شــد.
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــی ب ــرایط فعل ــران در ش ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــا را علی ــی دنی ــکار عموم ــا اف ــت ت ــاش اس ــانی در ت ــزار انس اب
ایــاالت متحــده آمریــکا بســیج کنــد کــه در ایــن راســتا هــم ایــاالت 
ــوع  ــی از موض ــن الملل ــی بی ــکار عموم ــم اف ــکا و ه ــده آمری متح
ــن موضــوع انجــام برخــی از اقدامــات  ــه عــاوه ای ــر اســت. ب باخب
ــن  ــه چنی ــت ک ــت الزم اس ــن نی ــان دادن حس ــرای نش ــن ب نمادی
ــا  ــی ه ــال آمریکای ــرای مث ــرد. ب ــی گی ــورت نم ــز ص ــی نی اقدام
ممکــن اســت پیشــنهاد کمــک بــه ایــران را مطــرح و اعــام آمادگــی 
ــا صراحــت دســت رد  کننــد کــه در چنیــن شــرایطی ایــران نبایــد ب
بــه ســینه آمریــکا بزنــد. یــا در خصــوص پزشــکان بــدون مــرز نیــز 
بــه همیــن گونــه اســت؛ درســت اســت کــه اهمیــت چندانــی نــدارد 
امــا رد فعالیــت هــای آنــان بازتــاب تبلیغاتــی منفــی و گســترده ای 
بــرای ایــران بــه همــراه داشــته اســت و چنیــن اقداماتــی بــه اعتبــار 
ــد کــه دارای پیامدهــای خــاص  ــه مــی زن اســتراتژیکی کشــور ضرب
خــود اســت. یکــی از آن پیامدهــا بســته شــدن دســت دیپلماســی 
در عرصــه بیــن الملــل اســت کــه در ایــن صــورت کشــورهای دنیــا 
روی مــا حســاب بــاز نمــی کننــد و بــه طــور طبیعــی اعتبــاری نیــز 
ــاش  ــه ت ــت ک ــوان گف ــی ت ــن شــرایطی م ــل نیســتند. در چنی قائ
وزارت خارجــه بــرای رفــع تحریــم هــا آب در هــاون کوبیــدن اســت. 
ــران در سیاســت خارجــی خــود در پیــش  ــه ای کــه ای ــا ایــن روی ب
گرفتــه اســت تحریــم هــا بــه ایــن آســانی برداشــته نخواهــد شــد. 
بدیهــی اســت کــه بحــران کرونــا نیــز بــه پایــان خواهــد رســید امــا 
آنچــه کــه حائــز اهمیــت بــوده عــدم اســتفاده ایــران از فرصــت هــای 

ــرای حــل معضــات و مشــکات اســت. پیــش رو ب
ایــران ســعی دارد بــا اقدامــی ترحمــی افــکار عمومــی علیه آمریــکا را 
بســیج کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران کشــوری ثروتمنــد بوده 
و از ظرفیــت هــای باالیــی برخــوردار اســت و نبایــد نیازمنــد کمــک 
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نظارت بر جمع آوری و 
دفن بهداشتی پسماند های 

مراکز درمانی
مدیر کل حفاظت محیط زیست 

استان گلستان گفت: زباله های مراکز 
درمانی برای دفن بهداشتی به سایت 
پسماند غرب استان منتقل می شود.

آمار مبتالیان به کرونا 
در استان کرمان به 

282 نفر رسید
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در 

استان کرمان کل موارد مثبت کرونا 
در این استان را تاکنون ۲۸۲ نفر 

اعالم کرد.شفیعی از انجام ۶۴ مورد 
نمونه ارسال شده برای آزمایشگاه خبر 

داد و گفت: تست ۲۲ نفر با متوسط 
سن ۶۴ سال در ۲۴ ساعت گذشته 

مثبت شده است.
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یادداشت  مهمان
نوذر شفیعی

تهران
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ادامه تعطیلی مناطق حفاظت 
شده و پارک های طبیعی و ملی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از 
ادامه تعطیلی مناطق حفاظت شده و پارک های 
طبیعی و ملی کشور در روزهای آینده خبر داد.

وزیر کار خبر داد:

پرداخت بسته معیشتی ویژه 
کرونا به حدود ۳ میلیون نفر

شناسه اگهى 809053

شهردارى کرمان در نظر دارد جهت فروش تعداد 59 قطعه زمین و اجاره 7 مورد امالك خود به صورت نقد از 
طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید.  لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت بازدید از 
نقشه ها و موقعیت امالك (به مدیریت  امالك و مستغالت واقع در میدان شورا ،ساختمان شهردارى مرکز ) 
و دریافت اسناد از تاریخ 99/1/9 لغایت 99/1/20 به مدیریت امور قراردادهاى شهردارى واقع در میدان شورا 
در  واقع  دبیرخانه شهردارى  به   99/1/23 مورخ  تا  پیشنهادات  تسلیم  و جهت  مرکز  ،ساختمان شهردارى 
میدان شورا  مراجعه نمایند . بازگشایی پاکات در تاریخ 99/1/24  انجام خواهد شد.  برنده مزایده بایستى 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان به صورت کتبى نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادى 
بصورت نقد به شرح ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید.الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده  اعم از شرایط بصورت نقد به شرح ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نماید.الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده  اعم از شرایط 
لیست   . است  گردیده  ذکر  مزایده  دراسناد  شرایط  سایر  و  پرداخت  ،مهلت  مزایده  در  شرکت  تضمین 

مشخصات امالك در سایت شهردارى به آدرس kermancity.ir قابل رویت مى باشد .  

آگهى مزایده  فروش  زمین و اجاره  
 (مزایده شماره 75 )  

نوبت دوم 

در سـال گذشـته اختاف سـازمان حفاظت محیط زیست و 
خودروسـازان بر سـر اتمام مهلت خودروسـازان بـرای تولید 
خـودروی یـورو ۵ خبرسـاز شـد و ایـن دو بخـش ادعاهای 
متناقضـی بـرای توجیـه تصمیمـات خـود مطـرح کردنـد. 
هرچنـد کـه سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران اواخـر سـال 
گذشـته اعـام کـرد کـه خداحافظـی بـا خودروهـای یـورو 
۴ در سـال ۱۳99 قطعـی اسـت، امـا تصمیـم دربـاره تاییـد 
 ادعـای هـر یـک از ایـن ذی نفعـان دشـوار به نظر می رسـد.

بـر اسـاس مـاده ۴ قانـون هـوای پـاک قـرار بـود کـه از 
ابتـدای سـال ۱۳9۸ فـروش خودروهـای یـورو ۴ ممنـوع 
شـود و خودروسـازان پیـش از اقـدام بـه فـروش نسـبت 
بـه دریافـت مجوزهـای آالیندگـی و اسـتانداردهای یـورو ۵ 
اقـدام کننـد، اما بنابر درخواسـت خودروسـازان اجـرای این 

قانـون تـا سـال ۱۳99 بـه تعویـق افتـاد.  
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خودروسازها معتقدند به دلیل 
عدم تولید و توزیع سوخت یورو۵ 
امکان تولید خودرو سواری با 
استاندارد آالیندگی یورو ۵ وجود ندارد

آیا خودروهای یورو  پنج 

حتما باید سوخت 

یورو ۵ استفاده کنند؟

3

هــای خارجــی باشــد هــر چنــد کــه ایــن کمــک هــا 
نشــانه ضعــف نیســت و هــر کشــوری ممکــن اســت 
ــد کمــک دیگــر کشــورها  ــی نیازمن در شــرایط بحران
باشــد. امــا ایــران خیلــی پیــش تــر مــی توانســت 
ــی  ــت داخل ــاز دیپلماســی امنی ــا ایجــاد فضــای ب ب
کشــور را تأمیــن کنــد، رویکــردی کــه ثبــات سیاســی 
ــر  ــد داشــت. از ســوی دیگ ــراه خواه ــه هم ــز ب را نی
ــزان  ــز تأمیــن و از می امنیــت محیــط منطقــه ای نی
تنــش هــا و اختافــات در ســطح بیــن المللــی نیــز 
ــی کــه  ــت از دغدغــه های کاســته مــی شــد. در نهای
مــردم بــا آن مواجهنــد نیــز رهایــی خواهیــم یافــت. 
ایــران بــدون حرکــت در ایــن مســیر از دیگــران 
ــد  ــر کنن ــرف نظ ــان ص ــا از اقداماتش ــار دارد ت انتظ
ــت. انجــام  ــد یاف ــق نخواه ــری تحق ــن ام ــه چنی ک
انعطــاف در مواضــع و برخــی اقدامــات نمادیــن 
ــی  ــش های ــت، بخ ــن نی ــان دادن حس ــرای نش ب
ــت. ــاز اس ــب امتی ــرای کس ــی ب ــت خارج از سیاس

ــی  ــه برخ ــم ک ــاهد بودی ــز ش ــر نی ــای اخی در روزه
ــتقبال  ــران اس ــای ای ــم ه ــع تحری ــورها از رف از کش
کــرده انــد. اگــر چــه آنهــا ممکــن اســت فشــارهایی 
ــا  ــد ام ــن هــدف بیاورن ــرای تحقــق ای ــکا ب ــه آمری ب
در نهایــت ثمــری نخواهــد داشــت چــرا کــه آمریــکا 
ــری و  ــتار درگی ــت و خواس ــگ اس ــران در جن ــا ای ب
ــران  ــت ای ــرای شکس ــری ب ــار حداکث ــش فش افزای

نیــز هســت. بــه هیــچ وجــه آمریــکا بــه درخواســت 
کشــورهایی چــون پاکســتان و کشــور ثالــث دیگــری 

توجهــی نمــی کنــد.
ــه  ــود ک ــن نب ــا ای ــث ه ــن بح ــرح ای ــدف از ط ه
ــمت  ــه س ــه ب ــک طرف ــران ی ــامی ای ــوری اس جمه
ــتفاده  ــدف اس ــه ه ــد؛ بلک ــدا کن ــش پی ــرب گرای غ
ــن  ــی و همچنی ــر دیپلماس ــری از هن ــره حداکث و به
موقــع شناســی بــود. در همیــن حــال رهبــران 
ــرای نجــات کشــور و  ــی ب سیاســی، عنصــری حیات
یــا برعکــس عاملــی بــرای ویرانــه کــردن یــک کشــور 
محســوب مــی شــوند. ایــن رهبرانــی بایــد فرصــت 
و موقــع شــناس باشــند. فرصــت بــرای دیپلماســی 
کــم پیــش مــی آیــد، امــا فرصــت هــای کــم را بایــد 
غنیمــت شــمرد.پیش از آنکــه فشــاری بخواهــد بــر 
مــا وارد شــود هنــر ایــن اســت کــه مانــع آن شــویم؛ 
ــت  ــوزه سیاس ــی در ح ــم مدیریت ــک تی ــع ی در واق
خارجــی یــا فعــال، یــا محافظــه کار، یــا غیرفعــال و 
یــا تهاجمــی هســتند کــه مدیریــت هــای غیرفعــال 
یــا انفعالــی، یــا محافظــه کارانــه و یــا مدیریــت های 
تهاجمــی در شــرایط امــروزی ایــران جوابگــو نیســت. 
مــا نیازمنــد مدیریتــی فعــال پیشــگام هســتیم کــه 
یــک چهــره انطباقــی بــا سیســتم بیــن الملــل را از 
ــه در اصــل هدفــش پیشــبرد  خــود نشــان دهــد ک

ــده منافعــش باشــد. ــن کنن اهــداف و تأمی
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۸۵ اولویت وزارت راه در ۷ محور در سال »جهش تولید«پیام خبر
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۸۵ اقدام شاخص در هفت محور برای سال »جهش تولید«، از 
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بخش بافت های فرسوده و ۳۰۰ هزار واحد دیگر در بخش طرح 
ملی تامین مسکن خبر داد.
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اختصاص 10 میلیارد دالر برای بحران کرونا
حسن روحانی: 10 میلیارد دالر برای رفع خسارت کسب و کارهایی که دچار مشکل 

شده اند در نظر گرفته ایم

10 میلیارد دالر برای رفع مشکل کسب و کارهای که در این مدت دچار مشکل شدند در نظر گرفته  شده است

 ۱۰ حـدود  گفـت:  جمهـور  رئیـس 
میلیـارد دالر بـرای رفـع مشـکل کسـب 
دچـار  مـدت  ایـن  در  کـه  کارهـای  و 

گرفتهایـم. نظـر  در  شـدند  مشـکل 
 حجـت االسـام و المسـلمین حسـن 
در  فروردیـن   ۱۳ روز  صبـح  روحانـی 
بـه  اشـاره  بـا  دولـت  هیـات  جلسـه 
و  برخـی کسـب  بـرای  مشـکاتی کـه 
کارهـا در چنـد مـاه اخیـر ایجـاد شـده 
اسـت اظهـار کـرد: بـرای ایـن موضـوع 

فکـر کردهایـم و بـا وجـود ایـن که در 
حـدود  داریـم  قـرار  تحریـم  شـرایط 
رفـع مشـکات  بـرای  دالر  میلیـارد   ۱۰
مشـکل  دچـار  و کارهـای کـه  کسـب 
کـه  ایـم  گرفتـه  نظـر  در  انـد  شـده 
بخشـی بـه عنوان تسـهیات و بخشـی 
بـه عنـوان کمکهـای باعوض و بخشـی 
بـه عنـوان بسـته هـای کـه بـه خانواده 
شـدهاند  مشـکل  دچـار  کـه  هـای 

شـد. خواهـد  پرداخـت 
شـرایط  همیـن  در  مـا  افـزود:  وی 
آن  قلـم  یـک  تسـهیاتی کـه  تحریـم 
7۵ هـزار میلیـارد تومـان بـود در نظـر 

. گرفتیـم

امکان شکایت وام گیرندگانی 
که اقساط از حسابشان کم شده 

است
سـخنگوی دولـت گفـت: همچنیـن وام 
حسابشـان  از  اقسـاط  گیرندگانـی کـه 
بانـک  بـه  تواننـد  برداشـت شـده مـی 

مرکـزی شـکایت کننـد.
جلسـه  حاشـیه  در  ربیعـی  علـی   
بـا  ارتبـاط  در  دولـت  هیئـت  روز 
بـرای  دولـت  تمهیـدات  آخریـن 
مبـارزه بـا ویـروس کرونـا اظهـار کـرد: 
سـیر  اسـتانی  هیـج  در  خوشـبختانه 
صعـودی بیماری گزارش نشـده اسـت. 

در برخـی اسـتان هـا با یـک وضعیت 
در  ولـی  میـرود  جلـو  آمـار  ثابتـی 
بیشـتر اسـتان هـا سـیر نزولـی شـده 
اسـت.این هـم خبـر خوبی بـود که در 

شـد. گفتـه  جلسـه  ایـن 
ایـن  دیگـر  بحـث  داد:  ادامـه  وی 
اسـت  خدماتـی  بـه  مربـوط  جلسـه 
کـه قـرار بـود در ایـن ایـام بـه مـردم 

شـود. داده 
اقسـاط  برداشـت  بـا  ارتبـاط  در  وی 

گفـت:  گیرنـدگان  وام  حسـاب  از 
پـول  بانکهـا  برخـی  دادنـد  گـزارش 
داده  توضیحـی کـه  ؛  برداشـت کردنـد 
شـد ایـن بـود کـه ایـن کار بـه صـورت 
رئیـس کل  و  صـورت گرفتـه  خـودکار 
بانـک مرکـزی گفتنـد تمهیـدی کردنـد، 
سـایتی ایجـاد کردنـد شـکایتی بشـود 
بـه ایـن موضـوع رسـیدگی مـی کنند و 

شـد. خواهـد  بازگردانـده  هـا  پـول 

۲۰ درصـد بودجه ۹۹ به کرونا 
یافت اختصاص 

پیـش  روز  چنـد  همچنیـن  روحانـی 
۲۰ درصـد بودجـه امسـال  گفتـه بـود: 
یعنـی حـدود ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان 
بـه بحـث کرونـا تخصیـص داده شـد. 
۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان بعنـوان وام یا 
تسـهیات ارزان قیمـت بـه افـرادی که 
دچـار مشـکل شـده انـد قـرار خواهـد 
گرفـت. البتـه تسـهیات بیـش از ایـن 
زمینـه  در  نمونـه،  بـرای  و  اسـت  رقـم 
شـهرداری،  عـوارض  بیمـه،  مالیـات، 
اقسـاط بانکـی و هزینـه آب و بـرق و 
گاز هـم مهلـت چنـد ماهـه داده ایـم.

او ادامـه داد: ۸ هـزار میلیـارد تومـان 
میلیـون   ۳ بـه  نقـدی  پرداخـت  بـرای 
میلیـون   ۴ بـرای  تسـهیات  و  نفـر 
میلیـارد  هـزار   ۵ همچنیـن  و  خانـوار 
تومـان بـرای کمـک بـه صنـدوق بیمـه 

دادهایـم. اختصـاص  بیـکاری 

پرداخت ۷۵ هزار میلیارد 
تومان به کسب وکارهای آسیب 

دیده از کرونا
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 
دولـت مصـوب کـرد 7۵ هـزار میلیـارد 
آسـیب  کارهـای  کسـبو  بـه  تومـان 
دیـده از شـیوع بیمـاری کرونـا بـا نرخ 
تسـهیات کمتـر از ۱۲ درصـد پرداخـت 
حاشـیه  در  چهارشـنبه  روز  شـود. 
تولیـد و  جلسـه هیـات دولـت دربـاره 
توزیـع اقـام مـورد نیـاز مـردم، گفـت: 
واحدهـای تولیـدی اقـام بهداشـتی و 
تعطیـل،  ایـام  ایـن  در  غیربهداشـتی 
فعـال بودنـد تـا مایحتـاج مـردم را در 

کننـد. تولیـد  مختلـف  حوزههـای 
ضدعفونـی  مـواد  تولیـد  افـزود:  وی 
اوایـل  بـه  نسـبت  امـروز  کننـده 
کرونـا  بـه  ابتـا  شـروع  و  اسـفندماه 

ماسـک  مثـل  اقامـی  و  برابـر  هشـت 
سـه الیـه و معمولـی چهـار برابـر رشـد 

اسـت. یافتـه 

توزیع بسـته های حمایتی در 
روزمزد بین کارگران 

تولیـد  از  حمایـت  ویـژه  کمیسـیون 
راه  بررسـی  ضمـن  مجلـس  ملـی 
کارهـای رفـع تبعـات اقتصـادی بحران 
کرونـا مقـرر کـرد عـاوه بـر اختصـاص 
تسـهیات مناسـب بـه کارگران رسـمی، 
حمایتـی  هـای  بسـته  و  امکانـات 
و  روزمـزد  کارگـران  بـرای  مناسـبی 
رسـمی  قـرارداد  دارای  کـه  افـرادی 

شـود. پیشـبینی  نیـز  نیسـتند 
 در پـی ابـاغ اولویـت هـای »جهـش 
مجلـس  رییـس  سـوی  از  تولیـد« 
)چهارشـنبه  روز  اسـامی،  شـورای 
جلسـه  پنجمیـن  مـاه(  فروردیـن   ۱۳
تولیـد  از  حمایـت  ویـژه  کمیسـیون 
سیاسـت  اجـرای  بـر  نظـارت  و  ملـی 
از  اسـتفاده  بـا   ۴۴ اصـل  هـای 
محـل  در  دوسـویه  دیجیتـال  فنـاوری 
شـورای  مجلـس  تلفیـق  کمیسـیون 

شـد. برگـزار  اسـامی 

ــا  ــزان ابت ــار می ــر کشــور گفــت: آم وزی
و فــوت بــر اثــر بیمــاری کرونــا در 
ــی  ــد نزول ــا رون ــتان ه ــیاری از اس بس
ــای  ــکل ه ــم تحــت پروت دارد، امیدواری
قبــل  بــه  شــرایط  بهداشــت  وزارت 

بازگــردد.
 عبدالرضــا  رحمانــی فضلــی وزیــر 
هیــات  جلســه  حاشــیه  در  کشــور 
دولــت در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
۳۰ درصــد مســافرت هــای نــوروزی 

ــز  ــن نی ــرف بنزی ــه، مص ــش یافت کاه
اســت. ۵۵ درصــد کاهــش داشــته 

وی ادامــه داد: بــرای روز طبیعــت و 
ســیزده بــدر تدابیــر خاصــی اندیشــیده 
ــری  ــردم جلوگی ــع م ــه از تجم ــد ک ش
ــه گــذاری اجتماعــی  شــود طــرح فاصل
ــا ۲۰ فروردیــن ادامــه خواهــد یافــت. ت

رحمانــی فضلــی اظهــار داشــت: بعــد از 
ــن باشــد  ــم ای ــن اگــر تصمی ۲۰ فروردی
ــه  ــود، کمیت ــاز ش ــا آغ ــت ه ــه فعالی ک

ــی در حــال  ــت سیاســی و اجتماع امنی
ــرایط  ــا ش ــت ت ــاتی اس ــزاری جلس برگ

ــوف بررســی شــود. ــاز فعالیــت صن ب
بــرای  داشــت:  اظهــار  کشــور  وزیــر 
ــت  ــوص فعالی ــری در خص ــم گی تصمی
وزارت  بــه  مربــوط  هــای  مجموعــه 
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــوم و وزارت آم عل
ــال  ــه در ح ــن دو وزارتخان ــکاری ای هم

بررســی شــرایط هســتیم.
ــار  ــرد: آم ــح ک ــی تصری ــی فضل رحمان
ــاری  ــر بیم ــر اث ــوت ب ــا و ف ــزان ابت می
کرونــا در  بســیاری از اســتان هــا رونــد 
نزولــی دارد، امیدواریــم تحــت پروتــکل 
هــای وزارت بهداشــت شــرایط بــه قبــل 

بازگــردد.

آمار میزان ابتال و فوت بر اثر 
بیماری کرونا روند نزولی دارد

۶۷ میلیون در کشور از نظر ابتال 
به کرونا غربالگری شدند

وزیر بهداشت ازغربالگری کرونایی ۶7 میلیون نفر در کشور خبر داد.
سـعید نمکـی روز) ۱۳ فروردیـن مـاه( در حاشـیه جلسـه دولـت اظهـار کـرد: امـروز آمـار مـا 
از مـرز ۶7 میلیـون رصـد در کل کشـور گذشـت کـه از ایـن میـان حـدود ۵۵میلیـون و ۴۵۰ 
هـزار نفـر از طریـق تلفـن و تمـاس بـا خانواده هـا رصـد شـدند و حـدود ۱۱ میلیـون و ۵7۰ 
هـزار نفـر نیـز از طریـق ثبـت در سـامانه با مـا همراهـی کردنـد.وی با بیـان اینکه ایـن رقم در 
دنیـا بسـیار قابـل توجـه اسـت و مـورد توجه همـه افکار عمومـی در سـطح جهـان و آن هایی 
کـه اقدامـات بهداشـتی انجـام می دهنـد قـرار گرفتـه اسـت، گفت: چنیـن پایشـی در چنین 
سـطح گسـترده ای در کشـور کار بـی نظیـری اسـت کـه حاصل همت تمـام مردم شـریف ما 
و نیروهایـی اسـت کـه در بسـیج و سـازمان های مـردم نهـاد بـا مـا همراهـی کردنـد و رکـورد 
تاریخـی را رقـم زدند.وزیـر بهداشـت در ادامـه گفت: حـدود ۴۳۰هزار نفر ویزیت شـدند، حدود 
۳۰۴ هـزار نفـر بدون مشـکل بودند. ۱۰۴ هزار نفر مراقبت در منزل انجام شـد برایشـان، 2584 
نفـر درمـان سـرپایی گرفتنـد، ۱9هـزار و ۲۴7 نفـر از بین ایـن جمعیت به بیمارسـتان ها ارجاع 
شـدند کـه در بررسـی های نهایی 5988 نفر در بیمارسـتان نگهداری شـدند. ایـن کار و عملکرد 

بـزرگ و علمـی توانسـت بـار سـنگینی را از روی دوش بیمارسـتان ها و پرسـنل ما بـردارد.
وزیـر بهداشـت بـا بیان اینکـه طرحی را بعـد از فاصله گـذاری اجتماعی دنبـال می کنیم، گفت: 
طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی با کمک دسـتگاه های مختلف تـا 20 فروردین اجرا می شـود. 
مـا گام دومـی را بـه نـام فاصله گـذاری هوشـمند در نظـر داریـم کـه طـی آن بـرای بازگردانـی 
کسـب و کارهـا، برخـی از مراکـز علمـی و فرهنگـی کـه بایـد دوبـاره بازگشـایی شـود و مراکز 
مذهبـی تـاش کنیـم.وی در پایـان تاکیدکـرد: وقتـی کـه کارشناسـان مـا اعام کنند شـرایط 

عادی تـر شـده اسـت، بـر اسـاس پروتکل هـا از شـرایط انقباضـی خارج می شـویم.

ته
نک

رئیـس کل بانـک مرکـزی از تصمیم گیـری در خصـوص 
برخـی سیاسـت های مهـم بانکـی در سـال ۱۳۹۹ خبـر 

داد.
بانـک مرکـزی  اینکـه در  بـا بیـان   عبدالناصـر همتـی 
شـد،  جـاری گرفتـه  سـال  بـرای  مهـم  تصمیـم  چنـد 
اظهـار کـرد: در زمینـه سیاسـت های اعتباری سـه اقدام 
صـورت می گیـرد کـه در مقابله بـا آثار اقتصـادی کرونا، 
بانک هـای عامـل تعیین شـده و سـازوکار پشـتیبانی از 
طـرح بـزرگ تامیـن اعتبـار ۷۵ هـزار میلیـارد تومانـی 
حمایـت از کسـب و کارهـای آسـیب دیـده از کرونـا بـا 
هـدف حمایـت از تداوم اشـتغال نیـروی کار واحدهای 

اقتصـادی مـورد بررسـی و تصویـب قـرار گرفت.

دولت

جامعه

سالمت

جامعه

پرداخت 100 هزار میلیارد تومان
به بخش های آسیب دیده

پرداخت بسته معیشتی ویژه کرونا به حدود ۳ میلیون نفر

کرونا جان ۳0۳۶ نفر را در ایران گرفت

افزایش ۳ برابری آمار تماس های اختالفات زوجین در قرنطینه

معـاون اول رئیس جمهـور گفت: 
چیـزی در حـدود ۱۰۰ هـزار میلیارد 
تومـان در سـتاد اقتصـادی هفتـه 
گذشـته دولـت تصویـب شـد کـه 
بـه صـورت تسـهیات بـه بخـش هایـی کـه آسـیب دیده انـد 

شـود. پرداخت 
 اسـحاق جهانگیری صبح روز ۱۳ فروردین در حاشـیه جلسـه 
هیـات دولـت بـا اشـاره بـه منابـع ارزی و ریالی که بایـد برای 
نیازهـای سـال ۱۳99 شـود، اظهـار کـرد: بـه ایـن نیازهـا هـم 
مسـاله اقتصـادی بنگاه هایـی کـه بـه شـدت آسـیب دیدنـد 
را بایـد اضافـه کـرد. بخـش هـای وسـیعی از کشـور هـم در 
بخـش خدمـات هـم تولیـد بـه دلیـل محدودیـت هایـی کـه 
مـا اعمـال کردیـم و در جاهایـی هـم کـه محدودیـت اعمـال 
نکردیـم شـرایط طبیعـی کرونـا این بود کـه کارهـای اقتصادی 
آنهـا ضعیـف شـود. چیـزی در حـدود ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومان 

در سـتاد اقتصـادی هفتـه گذشـته دولـت تصویب شـد که به 
صـورت تسـهیات بـه آنهـا پرداخـت شـود.وی اضافه کـرد: از 
مـردم خواهـش مـی کنـم افـرادی کـه مـی شناسـند نیازمند 
هسـتند مثـا در فضـای مجـازی پیرمـردی نشـان داده شـد 
کـه می گفـت مـن پنیـر می خواهم بـرای بچـه ام بخرم نـدارم 
کـه هـر انسـانی وقتـی می شـنود دلـش بـه درد مـی آیـد که 
یـک کسـی بـه یـک خوراکـی نیـاز دارد ولـی تامیـن نشـده 
اسـت. مـا بـرای ایـن افـراد از نظـر خودمـان فکـر کرده ایـم و 
گفته ایـم سـه میلیـون نفـری که هیـچ جـا مشـغول نبوده اند 
و کارهـای حاشـیه ای داشـته انـد، بـا فـروش جزیی بـا گاری 
یـا کار دیگـری زندگـی خودشـان را اداره مـی کرده انـد ما برای 
سـه میلیـون نفـر افـراد اینگونـه اعتبـاری اختصـاص داده ایم 
کـه هـر مـاه بیـن ۲۰۰ هـزار تـا ۶۰۰ هـزار تومـان کمـک کنیم تا 

زندگـی اینهـا آسـیب نبیند.

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ضمـن 
تدابیـر  ویـروس کرونـا  شـیوع  بـه  اشـاره 
از  جلوگیـری  بـرای  متبوعـش  وزارتخانـه 
اقدامـات  و  ویـروس  ایـن  بیشـتر  شـیوع 
صـورت گرفتـه در ایـن راسـتا را تشـریح و طی گزارشـی اعام کرد.بـه گزارش 
ایسـنا، محمـد شـریعتمداری در یادداشـتی کـه بدیـن منظـور نوشـته و در 
پایـگاه اطاع رسـانی دولت منتشـر شـده، آورده اسـت: همه گیـری کووید ۱9 
در کنـار ایجـاد بحـران در حوزه سـامت، هزینه هـای گسـترده ای را بر اقتصاد 
جهانـی و ابعـاد مختلـف زندگـی اجتماعی فرهنگـی جوامع بر جای گذاشـته 
کشـورهای  در  عالم گیـر  بحـران  ایـن  چالش هـای  بـا  روبروشـدن  اسـت. 
مختلـف یـک مواجـه بی سـابقه، تجربه نشـده و بسـیار سـخت بـوده اسـت.

وزیـر تعـاون همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن میـان، درحالی کـه در 
ایـران در شـرایطی بـه جنـگ کرونـا رفته ایـم کـه شـدیدترین و ظالمانه ترین 
تعـاون، کار  وزارت  اسـت:  داده  ادامـه  می کنیـم  تحمـل  هـم  را  تحریم هـا 
 ،۱۳9۸ اسـفندماه  اوایـل  از  امکانـات،  همـه  بسـیج  بـا  اجتماعـی  رفـاه  و 

سیاسـت ها و تدابیـر متعـددی را بـرای ارائـه خدمـات درمانـی بـه مبتایـان 
بـه کوویـد ۱9، کنتـرل شـیوع و قطـع زنجیـره انتقـال ویـروس  و حمایـت 
از اقشـار آسـیب پذیر و افـرادی کـه شـغل و درآمدشـان تحـت تأثیـر قـرار 
گرفتـه تدویـن و اجرایـی کـرده اسـت کـه اشـاره ای کوتـاه بـه برخـی از آنهـا 

خواهـم داشـت. 
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۵ هـزار تخـت بیمارسـتانی در مراکـز درمانـی 
بـه کرونـا  مبتایـان  بـه  خدمت رسـانی  بـرای  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 
اختصـاص یافـت اظهـار کـرده اسـت: بیـش از 9۲۰۰ نفـر بیمار در ایـن مراکز 

بسـتری شـدند و خدمـت دریافـت کردنـد.
وزارتخانـه،  بهداشـتی  دارویـی-  تولیـدی  مراکـز  شـریعتمداری،  بـه گفتـه 
به ویـژه در شسـتا، حتـی بـا تغییـر و گسـترش خـط تولیـد خـود، تاکنـون 
۴۰۰هـزار لیتـر محلـول و ژل ضدعفونی کننـده دسـت )بـر پایه الـکل(،  بیش 
از ۳ میلیـون لیتـر محلـول ضدعفونی کننـده سـطوح )بـر پایـه آب اکسـیژنه 
یـا آب ژاول(، ۶ تـن مـاده مؤثـر هیدروکسـی کلروکیـن را طبق دسـتورالعمل 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تولیـد کرده انـد. 

ـــی  ـــط عموم ـــز رواب ـــس مرک رئی
وزارت  رســـانی  اطـــاع  و 
ـــون  بهداشـــت اعـــام کـــرد: تاکن
۴7 هـــزار و ۵9۳ نفـــر بـــه طـــور 
قطعـــی در کشـــور بـــه ویـــروس کرونـــا مبتـــا شـــده و 
۳۰۳۶ نفـــر بـــه علـــت ابتـــا بـــه ایـــن ویـــروس فـــوت 
ــد. ــود یافته انـ ــز بهبـ ــر نیـ ــزار و ۴7۳ نفـ ــرده و ۱۵ هـ کـ

ـــار  ـــن آم ـــاره آخری ـــنبه درب ـــور روز چهارش ـــوش جهانپ کیان
ـــوارد  ـــور و م ـــا در کش ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب ـــای قطع ابت
ـــروز  ـــا ام ـــروز ت ـــر دی ـــرد: از ظه ـــان ک ـــوت ناشـــی از آن بی ف
۱۳ فروردیـــن ۱۳99 و بـــر اســـاس معیارهـــای قطعـــی 
ـــد۱9 در  ـــه کووی ـــا ب ـــد مبت ـــار جدی ـــخیصی، ۲9۸7 بیم تش

ـــاران شناســـایی  ـــوع بیم کشـــور شناســـایی شـــدند و مجم
ـــورد  ـــزار و ۵9۳ م ـــه ۴7 ه ـــاری ب ـــن بیم ـــر ای ـــر اث ـــده ب ش

ـــید. رس
ـــزار و ۴7۳  ـــون ۱۵ ه ـــا کن ـــبختانه ت ـــه داد: خوش وی ادام
ـــد و  ـــده ان ـــص ش ـــه و ترخی ـــود یافت ـــاران بهب ـــر از بیم نف
ایـــن رونـــد ادامـــه دارد. جهانپـــور گفـــت: متاســـفانه در 
ـــا  ـــاران مبت ـــر از بیم ـــته، ۱۳۸ نف ـــاعت گذش ـــول ۲۴ س ط
ـــد  ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــور ج ـــد۱9 در کش ـــه کووی ب
ـــور  ـــاری در کش ـــن بیم ـــر ای ـــر اث ـــگان ب ـــوع درگذش و مجم
ـــر از بیمـــاران  ـــه ۳۰۳۶ نفـــر رســـید. وی افـــزود: ۳۸7۱ نف ب

ـــد. ـــرار دارن ـــاری ق ـــن بیم ـــدید ای ـــت ش در وضعی

مدیـــرکل مشـــاوره و امـــور روانشـــناختی 
میـــزان  گفـــت:  کشـــور  بهزیســـتی 
بـــه  مربـــوط  زوجیـــن  تماس هـــای 
اختافـــات خانوادگـــی در دوران قرنطینـــه و 
ـــد  ـــان می ده ـــماره ۱۴۸۰ نش ـــا ش ـــتی ب ـــاور بهزیس ـــدای مش ـــا ص ـــا ب کرون
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــر افزای ـــه براب ـــن، س ـــن زوجی ـــات بی ـــای اختاف آماره

ــزود: در دوران  ــا افـ ــگار ایرنـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت وگـ ــا در گفـ ــزاد وحیدنیـ بهـ
قرنطینـــه، ســـاعات تمـــاس زوج هـــا و مـــدت زمـــان تعامـــل آنهـــا بـــا 
ــد. ــش می یابـ ــویی افزایـ ـــات زناشـ ــت و اختاف ــتر اسـ ـــر بیشـ یکدیگ

ـــه  ـــا روزان ـــده ت ـــب ش ـــا موج ـــاص کرون ـــرایط خ ـــرد: ش ـــان ک وی خاطرنش
چهـــار هـــزار تمـــاس بـــا صـــدای مشـــاور بهزیســـتی کشـــور از ســـاعت 

هشـــت صبـــح گرفتـــه  شـــود.
ـــت:  ـــور روانشـــناختی ســـازمان بهزیســـتی کشـــور گف ـــرکل مشـــاوره و ام مدی
ـــر  ـــات ب ـــه اختاف ـــوط ب ـــن مرب ـــات زوجی ـــی اختاف ـــال برخ ـــور مث ـــه ط ب
ـــی از  ـــن یک ـــرون رفت ـــگام بی ـــتی و هن ـــول بهداش ـــت اص ـــائل رعای ـــر مس س

ـــت. ـــواده اس ـــای خان اعض
وحیدنیـــا بـــا اشـــاره بـــه تعطیلـــی مـــدارس بـــه خاطـــر کرونـــا گفـــت: 
ـــا بزرگســـاالن  ـــا ب الگـــوی رفتـــاری اضطـــراب کـــودکان ناشـــی از شـــرایط کرون
ـــای تکانشـــی  ـــاری و رفتاره ـــش رفت ـــب بی ـــود را در قال ـــاوت اســـت و خ متف
نشـــان مـــی دهـــد کـــه ممکـــن اســـت خانـــواده هـــا آن را نشناســـند و 
ـــری  ـــه درگی ـــر ب ـــند و منج ـــته باش ـــم داش ـــل ک ـــاب آوری و تحم ـــتانه ت آس

ـــود. ـــواده ش در خان
وی ادامـــه داد: کـــودکان در شـــرایط کنونـــی بخشـــی از انـــرژی بیـــرون 
خـــود را داخـــل خانـــه آورده انـــد و ممکـــن اســـت بیـــن زوج هـــا، 

ــد. ــد پیـــش آیـ ــت فرزنـ ــر تربیـ ــر سـ ــات بـ اختافـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، فاصلـــه گـــذاری اجتماعـــی طرحـــی اســـت کـــه بـــا 
توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا در کشـــور اجرایـــی شـــد. تاکنـــون 
ـــده  ـــا ش ـــا مبت ـــروس کرون ـــه وی ـــی ب ـــور قطع ـــه ط ـــور ب ـــر در کش ۴۱۴9۵ نف
ـــرده و ۱۳9۱۱  ـــوت ک ـــروس ف ـــن وی ـــه ای ـــا ب ـــت ابت ـــه عل ـــر ب ـــد، ۲7۵7 نف ان

نفـــر نیـــز بهبـــود یافته انـــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش

از راه انــدازی ســامانه ثبــت شــکایات  بانــک مرکــزی 
احتمالــی مشــتریان بانکــی دارای تســهیات قرض الحســنه 

ــر داد. خب
ــن  ــزی، ای ــک مرک ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــاس گ براس
ســامانه در راســتای حمایــت ایــن بانــک از کســب و 
ــق  ــا و تعوی ــروس کرون ــیوع وی ــده از ش ــان دی ــای زی کاره
پرداخــت تســهیات آنهــا و نیــز تعویــق پرداخــت تســهیات 
و  فروردیــن  و   9۸ اســفند  در  قرض الحســنه  وام هــای 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــت 99، راه ان اردیبهش

رییس جمهـور در تمـاس تلفنـی بـا وزیر امـور اقتصـادی و دارایی 
توصیه هایـی را انجـام داد.حجـت االسـام و المسـلمین دکتـر 
حسـن روحانی در دوازدهمین روز از سـال جدید در تماس تلفنی 
بـا وزیـر امور اقتصادی و دارایی »اسـتفاده از فرصت بازار سـرمایه، 
در واگـذاری شـرکت هـا و دارایی های دولـت و همچنین فروش 
امـوال مـازاد بانـک هـا، بـا توجه به اسـتقبال مـردم از این بـازار« 
و هم چنیـن »تدویـن برنامـه عملیاتـی بـرای تسـهیل و تسـریع 
امـور گمرکـی بویـژه در بنادر کشـور با توجـه به ضـرورت همکاری 
جـدی دسـتگاه هـای ذی مدخل در انجـام امور گمرکـی« را مورد 

تاکید قـرار داد.

سامانه ثبت شکایات احتمالی 
مشتریان بانکی راه اندازی شد

توصیه های تلفنی رییس 
جمهور به وزیر اقتصاد

رئیـس بخـش عفونـی بیمارسـتان مسـیح دانشـوری، گفـت: 
بیمارسـتان هـا بـه شـرایط ثبـات رسـیده انـد امـا بیمـاری در 
کمیـن اسـت تـا پیـک دوم را بزنـد. پیـام طبرسـی، با اشـاره به 
وضعیـت نسـبی کنترل شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور، افزود: 
بیمارسـتان ها به شـرایط ثبات رسـیده انـد اما بیمـاری در کمین 
اسـت تـا پیـک دوم را بزند.رئیـس بخـش عفونـی بیمارسـتان 
مسـیح دانشـوری، در پاسـخ به این سـوال کـه چرا آمـار مرگ و 
میـر بـر اثر کرونـا در ایران کمتر از اروپا اسـت، گفت: آنچه مسـلم 
اسـت اینکـه مـا باید مراقب باشـیم تـا بـه روزهای قبـل از ثبات 

بیمـاری برنگردیم.

سـخنگوی سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در اسـتان کرمـان کل مـوارد 
مثبـت کرونـا در ایـن اسـتان را تاکنـون را ۲۸۲ نفـر اعـام کـرد.
شـفیعی از انجـام ۶۴ مـورد نمونه ارسـال شـده برای آزمایشـگاه 
خبر داد و گفت: تسـت ۲۲ نفر با متوسـط سـن ۶۴ سـال در ۲۴ 

سـاعت گذشـته مثبت شـده اسـت.
شـفیعی ادامـه داد: ۱۲ نفـر از مبتایـان جدیـد مـرد و نفـر ۱۰ زن 
هسـتند.از میان این ۲۲ نفر حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
۱۴نفـر را شـامل می شـود کـه شـامل ۵ نفـر شهرسـتان زرنـد، ۱ 
نفر شهرسـتان شـهربابک، ۱ نفر شهرسـتان راور، ۱ نفر شهرستان 

بردسـیر و ۶ نفر بیمارسـتان های شـهر کرمان هسـتند.

هشدار پزشکان درباره 
اوج دوباره کرونا

آمار مبتالیان به کرونا در 
استان کرمان به 282 نفر رسید
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حیات وحشمحیط زیست

حیات وحش سمنان در آتش سوزی مراتع تلفاتی نداشتممنوعیت ورود به مناطق چهارگانه تحت حفاظت 

زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
بـا  قضائـی  و  سـلبی  برخـورد  از  کشـور 
بـه  ورود  قصـد  کـه  افـرادی  و  متخلفـان 
مناطـق چهارگانـه تحـت حفاظـت سـازمان 

داد. خبـر  دارنـد،  را  پارک هـا  و  بوسـتان ها  و  زیسـت  محیـط 
سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی )فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
کشـور( در گفتگـو بـا خبرنـگار ایلنـا، درخصـوص اقدامـات سـلبی و تعطیلی  
زیسـت  محیـط  سـازمان  حفاظـت  تحـت  مناطـق  و  جنگلـی  پارک هـای 
در روز ۱۲ و ۱۳ فروردیـن گفـت: ۴ روز اسـت کـه محدودسـازی کامـا در  
مناطـق چهارگانـه تحـت حفاظـت سـازمان محیط زیسـت و همچنیـن پارک 
پردیسـان کـه سـازمان محیـط زیسـت کشـور در آن مسـتقر اسـت، صـورت 
گرفتـه اسـت. همچنیـن در مناطقـی که نیاز بـوده ازجمله در پارک پردیسـان 

از نیـروی انتظامـی کمـک گرفته ایـم و ایـن مسـاله جـای تقدیـر دارد. 
او بـا اشـاره بـه آماده بـاش نیروهـای محیـط بـان سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت گفـت: ایـن طـرح بـا کمـک محیط بان هـا و حـوزه سـتادی سـازمان 

انجـام اسـت و تـا اطـاع ثانـوی و نـه فقـط بـرای روز طبیعـت برقرار اسـت. 
محبـت خانـی تصریـح کـرد: همـه پارک هـای ملـی، پارک ها و بوسـتان های 
داخـل شـهری بسـته هسـتند. امـا برخـی رعایـت نمی کننـد و مـا بـا گشـت 
نیروهـای  ایـن محل هـا هسـتنیم و  موتـوری و خودرویـی در حـال رصـد 
سـازمان محیـط زیسـت و نیـروی انتظامـی هرجـا تخطـی از ایـن اقـدام را 
مشـاهده کننـد، شـدیدا بـا آنها برخـورد خواهنـد کـرد. او از مردم درخواسـت 
کـرد مـوارد تخلـف و اخبـار را از طریـق ۱۱۰ و سـامانه ۱۵۴۰  بـا سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت مطـرح کننـد. محبـت خانـی بـا تاکیـد بـر اینکه با 
افـرادی کـه نخواهنـد منـع ورود بـه ایـن اماکـن را رعایـت کننـد بـه شـدت 
برخـورد می شـود، افـزود: افـرادی کـه بـه ایـن مسـاله توجـه نکننـد را بـا 
خـودرو تحویـل مقامـات انتظامـی می دهیـم تـا اعمـال قانون صـورت گیرد. 
درصـد بسـیار باالیـی از مـردم همـکاری کردنـد، امـا بـا آن چنـد درصـدی 
کـه بـه ایـن مسـاله توجه نکننـد، اقـدام سـلبی، انتظامـی و قضائـی صورت 
می گیـرد و حتمـا بـا افـراد برخـورد خواهـد شـد چراکـه ایـن ممنوعیـت بـه 

دلیـل سـامتی فـرد، خانـواده و جامعـه اعمـال شـده اسـت. 

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ســمنان بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی در ۴۳ 
هکتــار از عرصــه هــای مرتعــی در ســال 
ــش  ــش از آت ــات وح ــت: حی ــته، گف گذش

ــد. ــا آســیبی ندی ــن عرصــه ه ســوزی در ای
ــت: ۴۳  ــراز داش ــا، اب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــدوس روز چهارش ــر عب امی
ــت  ــط زیس ــش محی ــت پوش ــای تح ــه ه ــع از عرص ــر مرب ــار و ۴۶۰ مت هکت
ــر ســرعت  ــت و اگ ــن رف ــش ســوزی از بی ــره آت ــی ۱۰ فق اســتان ســمنان ط
عمــل و تــاش محیــط بانــان نبــود، ممکــن بــود وســعت آتــش ســوزی بیــش 

ــن باشــد. از ای
وی ادامــه داد: از مجمــوع ۱۰ مــورد آتــش ســوزی در مناطــق تحــت پوشــش 
محیــط زیســت اســتان ســمنان چهــار مــورد آتــش ســوزی بــه وســعت چهــار 
هکتــار و ۶۰ متــر مربــع در شــاهرود و ۶ مــورد آتــش ســوزی در عرصــه هــای 

مرتعــی و جنگلــی شهرســتان مهدیشــهر رخ داد.
عبــدوس بیــان کــرد: بــا توجــه بــه بارندگــی خــوب در ســال 9۸ تراکــم گیاهــان 

علفــی، یکســاله و چندســاله در شهرســتان مهدیشــهر بــه صــورت چشــمگیری 
افزایــش یافــت و بــه همیــن میــزان خطــر آتــش ســوزی نیــز دوچنــدان شــد.
وی بیــان کــرد: ۲ مــورد آتــش ســوزی بــه وســعت حــدود ۲۸ هکتــار در خــارج 
از حــوزه اســتحفاظی محیــط زیســت اســتان ســمنان رخ داد کــه کــه مامــوران 

یــگان حفاظــت اســتان در مهــار آتــش بــه اســتان همجــوار کمــک کردنــد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: عامــل بیــش از 9۵ 
درصــد آتــش ســوزی هــا در مناطــق تحــت پوشــش حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان در ســال گذشــته ســهل انــگاری و عامــل انســانی بــود و آگاه ســازی 
و مشــارکت مردمــی الزمــه حفــظ محیــط زیســت بــه عنــوان میــراث گرانبهــا و 

ثــروت خــدادادی اســت.
ــود دارد و  ــمنان وج ــتان س ــور در اس ــده کش ــت ش ــق حفاظ ــد از مناط ۱۶درص
حــدود ۳۰ درصــد از انــواع گونــه هــای گیاهــی و جانــوری کشــور از جملــه گونــه 
ــر  ــور و گورخ ــی، زاغ ب ــگ ایران ــیایی، پلن ــگ آس ــد یوزپلن ــی مانن ــای خاص ه

ــد. ــی در ایــن اســتان زیســت مــی کنن ایران

 پیام
 زیست

در ایام تعطیات نوروزی ۳ مورد آتش سوزی در پارک ملی دریایی نایبند و منطقه شکار ممنوع کوه مند اطفاء شد. 
آتش سوزی های رخ داده شده در پارک ملی دریایی نایبند و منطقه شکار ممنوع کوه ُمند با هّمت محیط بانان، 

دوستداران محیط زیست و دستگاه های همکار اطفاء گردید.

رنا
 ای

س:
عک

بـرج میـاد تهـران در حمایـت از محیـط زیسـت، تصمیـم به 
تعطیلـی و تغییـر کاربـری دلفیناریـوم گرفت.

بـه گـزارش روز دوشـنبه روابـط عمومـی بـرج میـاد، ایـن 
مجموعـه اعـام کـرد کـه فعالیـت دلفیناریـوم  بطـور کامـل 
متوقـف و خاتمـه قرارداد به پیمانـکار مربوطه اباغ شـده و در 
انتظار انتقال دلفین و شـیر آبی توسـط پیمانکار این مجموعه 
بـا هماهنگـی سـازمان محیط زیسـت و سـایر دسـتگاه های 
مربوطـه اسـت. بـر اسـاس ایـن اطاعیه؛ برغـم ابـاغ خاتمه 
همکاری، بدلیل تعطیات و شـرایط اضطراری ناشـی از شیوع 
ویـروس کرونـا، پیمانـکار مربوطه جهت انتقال دلفین و شـیر 
دریایـی دلفیناریـوم بـرج میـاد بـا مشـکاتی مواجـه اسـت 
کـه امیـد مـی رود با همـکاری دوسـتداران و سـازمان محیط 
زیسـت و سـایر دسـتگاه های ذیربط ایـن امر در اسـرع وقت 
تحقـق یابـد.در ایـن اطاعیه آمده اسـت، در حـال حاضر هیچ 
محدودیتی برای بازدید کارشناسـان سـازمان محیط زیسـت و 
NGO هـای صاحب صاحیت و سـایر دسـتگاه هـای مرتبط 
از شـرایط ایـن دلفیـن و کمـک بـه انتقـال آن و تعطیلـی این 
دلفیناریـوم بـه منظـور تغییر دائمـی کاربـری آن وجود نـدارد.

در همیـن راسـتا، در روز یکشـنبه دهـم فروردیـن مـاه مدیـر 
کل دفتـر حفاظـت از زیسـت بـوم هـای دریایـی و سـواحل 
دریایی باتفاق تعدادی از کارشناسـان سـازمان محیط زیسـت 
بـا حضـور در محـل ایـن دلفیناریـوم ضمـن بازدیـد از شـرایط 
نگهـداری، وضعیـت جسـمی و تغذیـه ایـن دلفین را بررسـی 
کردند.همچنیـن مقرر شـد تـا برای تسـریع در انتقـال دلفین 

برنامـه ریـزی و اقدامـات الزم انجـام شـود.  
 روابـط عمومـی بـرج میـاد همچنین اعـام کرد کـه مدیریت 
بـرج میـاد نیـز هماننـد بسـیاری از فعـاالن محیـط زیسـت 
نگـران وضعیـت روحی و جسـمی این دلفین بـوده و با توجه 
بـه محدودیت هـا و شـرایط ویژه ای کـه در پی شـیوع ویروس 
کرونـا در جهـان پیـش آمـده، جهـت انتقـال ایـن دلفیـن و 
شـیر دریایـی توسـط پیمانـکار و تغییـر دائمـی کاربـری ایـن 
مجموعـه، دسـت یاری همه فعـاالن و مدیران محیط زیسـت 

را بـه گرمـی می فشـارد.

سوژه تصمیم برج 
میالد تهران به 

خداحافظی با دلفیناریوم

آیا خودروهای یورو ۵ حتما باید سوخت یورو ۵ استفاده کنند؟

بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود

ســازمان  اختــاف  ســال گذشــته  در 
و  زیســت  محیــط  حفاظــت 
خودروســازان بــر ســر اتمــام مهلــت 
خودروســازان بــرای تولیــد خــودروی 
یــورو ۵ خبرســاز شــد و ایــن دو بخــش 
توجیــه  بــرای  متناقضــی  ادعاهــای 
کردنــد.  مطــرح  خــود  تصمیمــات 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــه س ــد ک هرچن
ایــران اواخــر ســال گذشــته اعــام کــرد 
ــورو  ــای ی ــا خودروه ــی ب ــه خداحافظ ک
۴ در ســال ۱۳99 قطعــی اســت، امــا 
هــر  ادعــای  تاییــد  دربــاره  تصمیــم 

یــک از ایــن ذی نفعــان دشــوار بــه نظــر 
. می رســد

قانــون هــوای  بــر اســاس مــاده ۴ 
ــال  ــدای س ــه از ابت ــود ک ــرار ب ــاک ق پ
 ۴ یــورو  خودروهــای  فــروش   ۱۳9۸
ــوع شــود و خودروســازان پیــش از  ممن
اقــدام بــه فــروش نســبت بــه دریافــت 
ــتانداردهای  ــی و اس ــای آالیندگ مجوزه
بنابــر  امــا  کننــد،  اقــدام   ۵ یــورو 
ــن  ــرای ای ــازان اج ــت خودروس درخواس
تعویــق  بــه   ۱۳99 ســال  تــا  قانــون 

ــاد.   افت
ــته  ــال گذش ــاه س ــال آذر م ــن ح ــا ای ب
ــت در  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــران  ــرکت ای ــل ش ــه مدیرعام ــه ای ب نام

پیــش  توقــف  خواســتار  خــودرو، 
ــن  ــورو ۴ ای ــودروی ی ــار خ ــروش چه ف
ــل ســال ۱۳99  ــد تحوی ــا موع شــرکت ب
شــد و اعــام کــرد کــه در صــورت ادامــه 
ــا، ســازمان  ــن خودروه ــروش ای پیش ف
پیگیــری  زیســت  محیــط  حفاظــت 
قانونــی را در دســتور کار خــود قــرار 

خواهــد داد.
امــا همــان روز احمــد نعمت بخــش، 
ایــران  خودروســازان  انجمــن  دبیــر 
گفــت کــه فعــا بــه دلیــل آمــاده نبــودن 
زیرســاخت ها به ویــژه عــدم تولیــد و 
ــن  ــورو ۵ و و همچنی ــوخت ی ــع س توزی
آن،  از  ناشــی  و مشــکات  تحریم هــا 
بــا  ســواری  خــودرو  تولیــد  امــکان 

اســتاندارد آالیندگــی یــورو ۵ وجــود 
نــدارد. وی همچنیــن گفتــه بــود کــه 
عــدم تولیــد و توزیــع بنزیــن یــورو 
۵ باعــث شــده خودروهــای وارداتــی 
ــل  ــه دلی ــز ب ــورو ۵ نی ــتاندارد ی ــا اس ب
اســتفاده از ســوخت یــورو ۴، دچــار 
مشــکات عدیــده شــده و بــه طــور 
ــد  ــه کنن ــا مراجع ــه تعمیرگاه ه ــرر ب مک
و چــون وزارت نفــت از ابتــدای ســال 
ــع  ــد و توزی ــده )۱۳99(، امــکان تولی آین
نــدارد،  بنزیــن یــورو ۵ را  سراســری 
خودروســازان نیــز نمی تواننــد آالیندگــی 
خودروهــای ســواری را بــه یــورو ۵ ارتقــا 

ــد. دهن
بــا ایــن وجود یــک روز بعــد دبیــر کمیته 
خودرویــی  مجوزهــای  صــدور  فنــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت 
کــه بیشــتر قطعــات محصــوالت ســایپا 
ــت  ــل اس ــد داخ ــودرو تولی ــران خ و ای
ــه  ــی ب ــا ربط ــتاندارد آن ه ــای اس و ارتق
طبــق  همچنیــن  نــدارد.  تحریم هــا 
یــورو ۵  خــودروی  اگــر  او  اظهــارات 
ســوخت یــورو ۴ مصــرف کنــد مشــکلی 
ــورو  ــدارد، چــرا کــه تفــاوت ســوخت ی ن
۴ و یــورو ۵ ناچیــز اســت؛ بنابرایــن 
از ســوخت  بــرای اســتفاده  اجبــاری 
ــود  ــورو ۵ وج ــای ی ــورو ۵ در خودروه ی

ــدارد. ن
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــه س ــد ک هرچن
ایــران اواخــر ســال گذشــته اعــام کــرد 
ــورو  ــای ی ــا خودروه ــی ب ــه خداحافظ ک
۴ در ســال ۱۳99 قطعــی اســت، امــا در 
چنیــن شــرایطی تصمیــم دربــاره تاییــد 
ادعــای هــر یــک از ایــن ذی نفعــان 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــوار ب دش

ــدم،  ــدی مق ــد مرن ــه وحی ــن رابط در ای
ــتاندارد  ــرای اس ــر اج ــارت ب ــاون نظ مع
ایــران، در  ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
از  می تواننــد   ۵ یــورو  خودروهــای 
ــد و در  ــتفاده کنن ــورو ۴ اس ــوخت ی س
ایــن زمینــه مشــکلی وجــود نــدارد، 
تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود در چنیــن 
حالتــی آالیندگــی بــاز هــم در حــد یــورو 
ــل  ــی الزم حاص ــود و کارای ــد ب ۴ خواه

نمی شــود.
ــوان  ــود نمی ت ــن وج ــا ای ــزود: ب وی اف
همــواره گفــت کــه خودروســازان منتظــر 
ــا  ــند ی ــوخت باش ــتاندارد س ــای اس ارتق
ــتاندارد  ــا اس ــد ت ــر کن ــت صب وزارت نف
خودروهــا ارتقــا یابــد. بــه عبــارت دیگــر 
نمی تــوان هــر دو شــرایط را همزمــان 
وزارت  و  و خودروســازان  ایجــاد کــرد 

مســئولیت های  بایــد  دو  هــر  نفــت 
ــد  ــام دهن ــه انج ــن زمین ــود را در ای خ
محصــوالت  اســتاندارد  ارتقــای  و 
ــر  ــن دبی ــد. همچنی ــود را شــروع کنن خ
ــه و  ــن نیرومحرک ــع همگ ــن صنای انجم
قطعه ســازان  کشــور گفــت: در شــرایطی 
ــود  ــور وج ــورو ۵ در کش ــن ی ــه بنزی ک
نــدارد و بنزیــن یــورو ۴ در همــه مناطــق 
توزیــع نمی شــود، تولیــد خودروهــای 
ــی در  ــش خاص ــورو ۵ نق ــور ی ــا موت ب
کاهــش آالیندگــی هــوا نخواهد داشــت.
چنیــن  در  افــزود:  محبی نــژاد  آرش 
شــرایطی اســتفاده از بنزیــن یــورو ۴ در 
موتورهــای یــورو۵ بــه کاهــش راندمــان 
ــن  ــای دور ریخت ــه معن ــد و ب می انجام
افزایــش  موجــب  و  اســت  ســرمایه 
ــه  ــا ب ــن خودروه ــان ای ــه صاحب مراجع

می شــود. تعمیرگاه هــا 

محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
زیسـت ایـران از ادامـه تعطیلـی مناطق 
حفاظـت شـده و پارک هـای طبیعـی و 
ملـی کشـور در روزهای آینـده خبر داد.

سـازمان  )رئیـس  کانتـری  عیسـی 
در  ایـران(  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
درخصـوص  ایلنـا،  خبرنـگار  بـا  گفتگـو 
تعطیلـی پارک هـای جنگلـی و مناطـق 
سـازمان  حفاظـت  تحـت  چهارگانـه 
محیـط زیسـت در روز طبیعـت گفـت: 

قـرار بـر این اسـت کـه مناطـق حفاطت 
شـده و پارک هـای ملـی و طبیعـی در 
کشـور طـی چنـد روز آینـده و نـه تنهـا 
تعطیـل  شـیوع کرونـا  دلیـل  بـه  فـردا 
کـه  هسـتیم  مـردم  شـرمنده  باشـد. 
ناچاریـم درهـا را ببنیـدم، امـا خواهش 
مـا این اسـت که مـردم در خانـه بمانند 
سـر  از  را  دوران  ایـن  آسـایش  بـا  تـا 
بگذرانیـم تـا با آرامـش بتوانیـم مجددا 
در عرصـه طبیعـت حضـور پیـدا کنیـم.

او درخصـوص آماده بـاش محیط بانـان 
سـازمان محیـط زیسـت گفـت: محیـط 
آماده بـاش  حالـت  در  همیشـه   بانـان 
هسـتند و فـردا نیـز آماده بـاش کامـل 
هسـتند.رئیس سـازمان محیط زیسـت 
در  نظارت هـا  تشـدید  درخصـوص 
نواحی شـمالی کشـور گفـت: در نواحی 
اراضـی  درصـد   ۱۸ حـدود  در  شـمال 
جنگلـی حفاظـت شـده اسـت و باقـی 
جـزو مناطـق تحـت حفاظـت سـازمان 
نیسـت و سـازمان جنگل هـا مسـئولیت 
اعـام  نیـز  آنهـا  و  دارد  برعهـده  را  آن 
کرده انـد مـردم در ایـن مناطـق حضـور 

نیابنـد.    

ادامه تعطیلی مناطق حفاظت شده 
و پارک های طبیعی و ملی

مالچ پاشی غیرکارشناسانه 800 
هکتار از دشت های زرخیز خوزستان

نماینـده خوزسـتان در شـورای عالـی اسـتان ها بـا اشـاره بـه مالـچ پاشـی غیـر 
کارشناسـانه 800 هکتـار از دشـت هـای زرخیـز خوزسـتان، گفـت: محیط زیسـت 
اسـتان بـه بهانـه مهـار ریزگردهـا در حـال نابـودی دشـت ها و گونه هـای گیاهـی و 
جانـوری منطقـه است.سـید محسـن موسـوی زاده در گفت وگـو با خبرنـگار ایلنا، 
اظهـار داشـت: مالـچ پاشـی اقدامـی پرهزینـه اسـت کـه در صـورت اجـرای غیـر 
اصولـی موجـب نابـودی و تخریب محیط زیسـت می شـود. متاسـفانه بـا وجودی 
کـه اکثـر متخصصـان و دانشـمندان محیـط زیسـت  معتقدنـد مالچ پاشـی آنهم 
بـا  مـاده نفتـی مضـررات فراوانـی برای محیط زیسـت  گیاهـی و جانـوری دارد اما 
کماکان شـاهد اسـتمرار این اقدام غیرکارشناسـانه و غیر مسـئوالنه در دشـت های 
زرخیـز خوزسـتان هستیم.موسـوی زاده ادامـه داد: از بهمن مـاه 9۸ تاکنون  پانصد 
هکتـار از ماسـه زارهـای روسـتای »کوثـر عبیـات« شـهر بسـتان در  منطقه دشـت 
آزادگان بـه بهانـه اینکـه کانـون ریزگرد هسـتند، مالچ پاشـی شـد که قرار اسـت تا  
چنـد  روز آینـده ایـن مقـدار بـه هشـتصد هکتـار برسـد در حالیکه این ماسـه های 
روان فقـط بـا درختـکاری تثبیـت می شـوند و در فصـل زمسـتان این ماسـه زارها 
پوشـیده از انـواع سـبزه زارهـا اسـت و تـا سـه الـی چهـار مـاه  مرتـع هـزاران راس 

گوسـفند، گاو و شـتر روسـتائیان منطقه و عشـایر سـیار محسـوب می شـود.

ته
نک

بـا ایـن حـال آذر مـاه سـال گذشـته سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت در نامه ای به مدیرعامل شـرکت ایران خودرو، خواستار 
توقـف پیـش فـروش چهـار خـودروی یـورو ۴ این شـرکت با 
موعـد تحویل سـال ۱۳۹۹ شـد و اعالم کرد که در صـورت ادامه 
پیش فـروش ایـن خودروها، سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
پیگیـری قانونی را در دسـتور کار خود قـرار خواهد داد.اما همان 
روز احمـد نعمت بخـش، دبیر انجمن خودروسـازان ایران گفت 
کـه فعال به دلیل آماده نبودن زیرسـاخت ها به ویـژه عدم تولید 
و توزیـع سـوخت یـورو ۵ و و همچنیـن تحریم ها و مشـکالت 
ناشـی از آن، امکان تولید خودرو سـواری با استاندارد آالیندگی 
یـورو ۵ وجـود نـدارد. وی همچنیـن گفته بـود که عـدم تولید 
و توزیـع بنزیـن یـورو ۵ باعـث شـده خودروهـای وارداتـی با 
اسـتاندارد یورو ۵ نیز به دلیل اسـتفاده از سوخت یورو ۴، دچار 
مشـکالت عدیده شـده و بـه طور مکـرر به تعمیرگاه هـا مراجعه 
کننـد و چون وزارت نفت از ابتدای سـال آینـده )۱۳۹۹(، امکان 
تولیـد و توزیع سراسـری بنزین یـورو ۵ را ندارد، خودروسـازان 
نیـز نمی تواننـد آالیندگی خودروهای سـواری را به یـورو ۵ ارتقا 

دهند.

پسماندهوا

نظارت بر جمع آوری و دفن بهداشتی تداوم هوای »پاک« در تهران
پسماند های مراکز درمانی

بـر اسـاس اعام شـرکت کنترل 
کیفیـت هـوای تهـران، میانگین 
کیفیت هـوای پایتخـت در حال 
حاضر در شـرایط پاک قـرار دارد.

بـه گـزارش ایسـنا، کیفیت هـوای پایتخـت در حـال حاضر 
بـا میانگیـن ۴۵ در شـرایط پـاک اسـت. کیفیت هـوای ۲۴ 
سـاعت گذشـته نیـز بـا میانگیـن ۴۱ در شـرایط پـاک قـرار 

داشت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش شـاخص کیفیـت هـوا )AQI( به 
پنـج دسـته اصلـی تقسـیم بندی می شـود. بر اسـاس این 
تقسـیم بندی از عـدد صفـر تـا ۵۰ هـوا پـاک، از ۵۱ تـا ۱۰۰ 
هـوا قابـل قبـول یا متوسـط، از ۱۰۱ تـا ۱۵۰ هوا ناسـالم برای 

گروه هـای حسـاس، از ۱۵۱ تـا ۲۰۰ هـوا ناسـالم بـرای همه 
گروه هـا، از ۲۰۱ تـا ۳۰۰ هـوا بسـیار ناسـالم و از ۳۰۱ تـا ۵۰۰ 
شـرایط کیفـی هـوا خطرناک اسـت. گفتنی اسـت در هوای 
پاک که با رنگ سـبز نشـان داده می شـود، شـرایط کیفیت 
هـوا مناسـب اسـت و خطری برای سـامت انسـان نـدارد. 
در هـوای قابـل قبـول کـه بـه رنـگ زرد شـناخته می شـود، 
کیفیـت هـوا قابـل قبـول و غلظـت آالینده ها کمتـر از حدی 
اسـت کـه بر سـامت انسـان تاثیـر منفی داشـته باشـد اما 
در هـوای ناسـالم بـرای گروه هـای حسـاس کـه بـه رنـگ 
نارنجـی نشـانه گذاری می شـود، مقـدار AQI بیـن ۱۰۱ تـا 
۱۵۰ قـرار می گیـرد کـه در نتیجـه آن گروه هـای حسـاس 

اثرپذیـری بیشـتری از آلودگـی هـوا خواهند داشـت.

مدیـــر کل حفاظـــت محیـــط 
زیســـت اســـتان گلســـتان 
گفـــت: زباله هـــای مراکـــز 
دفـــن  بـــرای  درمانـــی 
بهداشـــتی بـــه ســـایت پســـماند غـــرب اســـتان 
کل  مدیـــر  کنعانـــی  می شـــود.محمدرضا  منتقـــل 
ــتان گفـــت:  ــتان گلسـ ــط زیســـت اسـ حفاظـــت محیـ
پـــس از پایـــش زیســـت محیطـــی مراکـــز دفـــن 
پســـماند پزشـــکی و مصوبـــه ســـتاد اســـتانی مقابلـــه 
ـــت  ـــل رعای ـــت دلی ـــه عل ـــا ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ب
نکـــردن الزامـــات زیســـت محیطـــی در ســـایت دفـــن 

از ســـوی  پســـماند های پزشـــکی شـــرق اســـتان 
درمانـــی  مراکـــز  پســـماند های  پـــروژه،  پیمانـــکار 
ــتاد توســـط  ــا تصمیـــم بعـــدی سـ ــتان تـ ســـطح اسـ
ســـازمان مدیریـــت پســـماند اســـتان گلســـتان پـــس 
از بـــی خطرســـازی از بیمارســـتان ها جمـــع آوری و بـــا 
ـــماند های  ـــن پس ـــایت دف ـــه س ـــزه ب ـــای مکانی خودرو ه
ـــل  ـــتی منتق ـــن بهداش ـــرای دف ـــتان ب ـــرب اس ـــکی غ پزش
شـــوند.محمدرضا کنعانـــی افـــزود: تخلفـــات زیســـت 
ــکی  ــماند های پزشـ ــایت پسـ ــکار سـ ــی پیمانـ محیطـ
شـــرق اســـتان هـــم در دســـتگاه قضایـــی اســـتان در 

ــت.   ــال پیگیریسـ حـ
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به زنم گفتم برای سالروز ازدواجمون کجا 
دوست داری بریم؟

گفت یه جایی که تا حاال نبودم 
گفتم آشپزخونه رو امنحان کن!
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رسانه در آینه تصویر
آخرین شماره سازندگی در سال گذشته 

دوپینگ
تهیه کننده: سيد امير پروين حسينى

هر شب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه ۳سیما 

پاتریک: دانش نمیتونه جای دوستی رو 
بگیره من ترجیح میدم یه احمق باشم...

فلیم: باب اسفنجی 

پایتخت ۶ 
کارگردان:سیروس مقدم
 تهیه کننده: الهام غفوری

هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما

دیالوگسریالسریال

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

قتل خسروپرویزـ  شاهی كه 
اشتباهش ایران را برباد دادـ  

درسی برای قدرت ها و نیز آنان كه 
می خواهند زمامدار شوند

طبـق برخـی از كتـاب های تاریخ، خسـرو پرویزـ  شـاه 

ساسـانی ایـران كـه از ۳۱ دسـامبر ۶۲7 )نیمـه شـب و 

آغاز سـال ۶۲۸( در كاخ سـلطنتی تیسـفون بازداشـت 

بود سـوم اپریل ۶۲۸ میادی به تصمیم افسـران ارشـد 

و مقامـات تـراز اول دولت و تائید پسـرش »شـیرویه« 

كشـته شـد و ایـن قتل، آغـاز پایـان امپراتـوری توانمند 

و پهنـاور ایـران در عهـد باسـتان بـود كـه ایـن ابرقـدرت 

یـک دهـه بعـد از آن در قادسـیه از عـرب مسـلمان 

شکسـت خـورد، ظرف ۱۴ سـال فروپاشـید و مهاجرت 

قبایـل عـرب از جنـوب غربی و سـپس اقـوام آلتائیك 

از شـمال شـرقی بـه ایرانزمیـن آغـاز شـد و آسـیب 

دیدگـی اصلـی، از همیـن مهاجـرت هـا بود كه شـاهان 

هخامنشـی، اشـکانی و ساسـانی ایران ۱۲ قرن مانع از 

آن شـده بودنـد تـا تخریب فرهنگی صـورت نگیرد. می 

دانیـم كـه كـوروش بـزرگ جـان خـودرا در راه ممانعت 

از همیـن مهاجـرت هـا بـه تاجیكسـتان امروز ازدسـت 

داد. مورّخـان دیگر، قتل خسـروپرویز را چهـار روز پس 

از بازداشـت، و در ژانویـه ۶۲۸ نوشـته انـد. بـه نوشـته 

پـاره ای دیگـر از مورخـان، خسـروپرویز چنـد هفتـه در 

تاریکخانـه كاخ سـلطنتی زندانـی بـود كـه تصمیـم بـه 

قتـل او گرفتـه شـد و مـرگ او در ماه فوریه سـال ۶۲۸ 

صـورت گرفت.

     خسـرو پرویز در طول سـلطنت خود با لشكركشـی 

هـای غیـر ضـروری و تصـرف نقـاط دوردسـتی چـون 

دادن  دسـت  از  و  رنجانـدن  نیـز  و  مصـر  اسـكندریه 

ژنرالهایـی چون بهرام ِمهران )بهرام چوبین( و شـهربراز 

و عصبـی سـاختن مسـیحیان بـا انتقـال صلیبـی كـه 

مسـیح در مـارس سـال ۳۳ میـادی )گـود فرایـدی( 

در اورشـلیم بـا آن مصلـوب شـده بـود از فلسـطین بـه 

تیسـفون، كشـور را تضعیـف و در برابـر انبوهی دشـمن 

قـرارداده بـود. علـت بازداشـت او در كاخ، رهـا سـاختن 

ارتـش ایـران در برابـر رومیان در»نینواـ  موصـل« و فرار 

بـه تیسـفون و پنـاه بـردن بـه شـراب بود.

     پـس از وی شـیرویه بـه نـام قبـاد دوم شـاه ایـران 

شـد و بـا ایـن كـه بـا دادن امتیازهـای متعـدد صلح با 

امپراتـوری روم شـرقی )بیزانتیـوم( را خرید نتوانسـت 

اضمحـال  از  و  دهـد  پایـان  داخلـی  آشـفتگی  بـه 

تدریجـی امپراتـوری جلوگیـری كنـد. فسـاد اداری ـ 

اقتصـادی و گسـترش فاصلـه فقیـر و غنـی هـم مزید 

علـت شـده بـود. بـه این ترتیـب، اشـتباهات یـك فرد 

یـك امپراتـوری كهـن را بربـاد و مسـیر تاریـخ جهـان را 

تغییـری كلـی داد. در مـدارس پـرورش زمامـدار و دوره 

های تاریخ اسـتراتژی و پالیسـی، كارهای خسروپرویز 

)تحـت عنـوان اشـتباهات سیاسـی ـ نظامـی خسـرو 

دوم( وسـیعا و از دیـد انتقـادی تدریـس مـی شـود تـا 

مدیـران بعـدی كشـورها؛ چنـان اشـتباهاتی را مرتكـب 

نشـوند كه تنها در دو قرن گذشـته ویلهلـم دوم، نیكای 

دوم، هیتلـر، گورباچـف و ... شـدند.

    تاریـخ نـگاران بـه افـرادی کـه مدیریت یک کشـور را 

بـه دسـت مـی گیرند انـدرز می دهنـد که علل سـقوط 

قـدرت هـا از عهـد باسـتان تـا دوران معاصـر ازجملـه 

سـقوط هخامنشـیان، ساسـانیان و صفویـان ایـران و 

همچنین اسـپانیا در قرون جدید و فرانسـه، انگلستان، 

عثمانـی و شـوروی دوران معاصـر را مطالعـه کننـد و 

درس بگیرنـد.

در ایام نوروز 99 هر شب بعد از 
خبر شبانگاهی بزرگترین مسابقه 

استعدادیابی »عصرجدید« 
میزبان مخاطبان می شود.
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کتاب 

کشـتن مـرغ مینـا اثـر برجسـته خانـم هارپر لی اسـت که در سراسـر 

جهـان شـهرت دارد. رمانـی کـه بـا وجـود سـادگی، حرف هـای بسـیار 

مهمـی بـرای گفتـن دارد و کمـی پـس از انتشـارش در سـال ۱9۶۰ 

را در لیسـت  ایـن کتـاب  پـا کـرد. پیشـنهاد می کنیـم  بـه  غوغایـی 

کتاب هایـی کـه بایـد مطالعـه کنیـد، قـرار دهیـد.

بعـد از رمـان کشـتن مـرغ مینا، هارپـر لی بـرای مدت بسـیار زیادی، 

کتـاب دیگـری منتشـر نکرد و سـرانجام در سـال ۲۰۱۵ کتـاب دوم از 

ایـن نویسـنده منتشـر شـد. امـا کتـاب اول هارپـر لـی به قـدری مهم 

اسـت کـه بـا توجـه بـه آمارهـا در 7۵ درصـد از مـدارس امریـکا مورد 

مطالعـه قـرار می گیـرد و سـاالنه یـک میلیـون نسـخه از کتـاب بـه 

مـی رود. فروش 

هارپـر لـی در ۱9۲۶ در مونروویـل آالبامـا در امریـکا بـه دنیـا آمـد. 

در  را  تحصیاتـش  هـم  خـودش  و  بـود  معـروف  وکیلـی  پـدرش 

رشـته حقـوق در دانشـگاه آالبامـا گذرانـد. در سـال ۱9۵۰ میـادی بـه 

نیویـورک رفـت و تـا پیش از شـروع کار نویسـندگی، در یک موسسـه 

می کـرد. هواپیمایـی کار 

ایـن اثـر نخسـتین بار در ۱9۶۰ منتشـر شـد و در سـال ۱9۶۱ جایزه 
پولیتـزر را کسـب کـرد. از اولیـن سـال انتشـار تاکنـون، میلیون هـا 
نسـخه از ایـن کتـاب بـه فـروش رفتـه و بـه بیـش از چهـل زبـان 
دیگـر ترجمـه شـده اسـت. بر اسـاس ایـن رمـان، در سـال ۱9۶۲ 
فیلمـی بـه کارگردانـی رابـرت مالگیـن و نقش آفرینـی گریگـوری 
پک سـاخته شـد کـه از شـاهکارهای سـینمایی محسـوب می شـود.

خالصه کتاب کشتن مرغ مینا
داسـتان رمـان از زبـان دختـری سفیدپوسـت و کم سن وسـال به 
نـام اسـکاوت فینـچ روایـت می شـود. دختـری کـه در حال رشـد 
اسـت و دوسـت دارد همه چیـز را تجربـه کنـد. اسـکاوت در ابتدای 
رمان شـرح مفصلی از پیشـینه خانوادگی و سـپس شـهر و محل 
زندگـی ارائـه می کنـد. از همسـایه های عجیـب و غریـب و از جـو 
حاکـم بـر شـهر – می کمـب – هـم صحبـت می کنـد و بـه طـور 
کلـی فضـای جامعـه را بـه سـاده ترین شـکل ممکـن و بـا زبانـی 

شـیرین بیـان می کند.
سـپ از مدرسـه و اتفاقـات عجیبی کـه رخ می دهد حـرف می زند 
و نشـان می دهـد کـه وضعیـت جامعـه ایـده آل نیسـت و فقـر 
گریبانگیـر عـده زیادی از اهالی اسـت. اما مشـکل اصلی در شـهر 
می کمـب فقـر نیسـت، مشـکل دیـدگاه اشـتباهی اسـت در بیـن 

آن ها وجـود دارد.
کتـاب کشـتن مرغ مینا در دو بخش نوشـته شـده اسـت. بخش 
اسـکاوت،  بازی هـای  و  کودکـی  فضـای  توصیـف  شـامل  اول 
بـرادرش جیـم و دیـل دوسـت آن هاسـت. کنجکاوی عمـده آن ها 
کشـف رازی دربـاره یکـی از همسـایه ها – بـو رادلـی – اسـت کـه 
بـرای مـدت زیـادی از خانـه خارج نشـده اسـت و بچه هـا هرگز او 
را ندیده انـد. بچه هـا نمی تواننـد درک کنـد که رادلـی از روی اختیار 
و آگاهانـه اسـت کـه وارد جامعـه نمی شـود. باید کتـاب را خواند و 
دیـد کـه سـرانجام بچه هـا و ایـن همسـایه مرمـوز چـه خواهد شـد.

داده  نشـان  جامعـه  بـر  حاکـم  جـو  همچنیـن  اول  بخـش  در 
می شـود و مهم تـر از همـه در ایـن بخـش اسـت کـه با شـخصیت 
قـوی و اسـتثنایی اتیکـوس – پـدر اسـکاوت – آشـنا می شـویم. 
اتیکـوس وکیـل اسـت و تمـام تاشـش را می کنـد کـه اسـکاوت 
و جیـم را بـه بهتریـن شـکل ممکـن تربیـت کنـد. در طـول کتـاب 
انتخاب هـای سـختی پیـش روی اتیکـوس قـرار می گیـرد امـا 
او همیشـه کار درسـت را انجـام می دهـد تـا همچنـان قهرمـان 

فرزندانـش باشـد.

کشتن مرغ مینا
نویسنده: هارپرلی

ترجمه: فخر الدین میررمضانی
انتشارات: علمی و فرهنگی

  ..و مردم کشتارگاه

که خاک باغچه هاشان هم 

 خونی ست 

وآب حوض هاشان هم 

 خونی ست

و تخت کفش هاشان هم 

 خونی ست

 چرا کاری نمی کنند

 چرا کاری نمی کنند

چقدر آفتاب زمستان تنبل است!

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
فاطمه پزشکی

وقتی میتونی توقع بخشش داشته باشی که 
خودت چیزی با ارزش تر رو بخشیده باشی

فیلم:النتوری
دیالوگ

کجا خبر بود از حال ما حبیبانرا
که از مرض نبود آگهی طبیبانرا

گر از بنفشه و سنبل وفا طلب دارند
معینست که سوداست عندلیبانرا

ز خوان مرحمت آنها که می دهند نصیب
به تیغ کین ز چه رانند بی نصیبان را

اگر ز خاک محبان غبار برخیزد
مؤآخذت نکند هیچکس حبیبان را

گذشت محمل و ما در خروش و ناله ولیک
چه التفات ببانگ جرس نجیبان را

گهی که عاشق و معشوق را وصال بود
گمان مبر که بود آگهی رقیبان را

میان لیلی و مجنون نه آن مواصلتست
که اطالع برآن اوفتد لبیبانرا

عجب نباشد اگر در ادای خطبٔه عشق
مفارقت کند از تن روان خطیبانرا
غریب نبود اگر یار آشنا خواجو
مراد خویش مهیا کند غریبانرا

خواجوی کرمانی 


